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اﻟﻤﻠﻚ ﻳﻬﻨﺊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي
ً
ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن ُﻋﻤﺎن
وﻳﺘﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎﻻً

á```ë`Ø`°U 28
É````°ù`∏`a 250

@AddustourNews

-Podcast : Sawt Addustourﺻﻮت اﻟﺪﺳﺘﻮر

IQƒK iôcòH √OÓH ä’ÉØàMG áÑ°SÉæªH »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY …ô°üªdG ¢ù«FôdG ≈dEG áÄæ¡J á«bôH »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL å©H
≥«≤°ûdG …ô°üªdG Ö©°û∏dh ,á«aÉ©dGh áë°üdG QƒaƒªH »°ù«°ùdG ¢ù«Fô∏d ¬JÉ«æªJ øY ,á«bôÑdG »a ,¬àdÓL ÜôYCGh .Ió«éªdG RƒªJ 23
.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG
k
k
∫OÉÑJh .á≤«≤°ûdG ¿ÉªoY ¿É£∏°S ,¥QÉ``W øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓL ¬«NCG øe É«ØJÉg ’É°üJG ,ó``MC’G ¢ùeCG ∂∏ªdG ≈≤∏J Éªc
.∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Y ∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH »fÉ¡àdG ,∫É°üJ’G ∫ÓN ,ÉªgÉàdÓL
@AddustourNews

@AddustourNews

@AddustourNews

@AddustourNews

@AddustourNews

@AddustourNews

ﺑﺘﺮا

اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ص 2

@AddustourNews

@AddustourNews

www.addustour.com

اﻟﻤﻠﻚ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻴﻮم

وﻗﻔﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ً
دﻋﻤﺎ ﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻘﺪس
ﻟﻘﺎء اﻟﻤﻠﻚ  -ﺑﺎﻳﺪن اﻟﻴﻮم ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺼﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ
ﺟﻼﻟﺘﻪ ّ
ﻳﻤﺜﻞ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﻘﻤﺔ وﺣﺮي ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ واﻟﻨﺼﺮة
اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺴﻤﺎع آراء اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻮل اﻹﻗﻠﻴﻢ
ً
ﺟﺎﻫﺪا ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ
ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻳﺴﻌﻰ
@AddustourNews
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ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ وﺛﺎﺋﻘﻴﺔ :

اﻷردن وأﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  7ﻋﻘﻮد

ﻣـﻠـﻔــﺎت

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

زﻳــــﺎدة اﻻﺳـﺘــﺜــــﻤـــــــــﺎرات
اﻷﻣــﺮﻳـﻜـﻴــــﺔ ﻓــــﻲ اﻷردن
واﻟﻤﻘﺪرة ﺑﻨﺤﻮ )  2.2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(

ﺗــــﺪﻋــــﻴـــــﻢ اﻟــﻌــﻼﻗـــــــﺎت
اﻟﺴــﻴــﺎﺳــﻴﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳﺔ
واﻷﻣـﻨـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ اﻟﺒـﻠــﺪﻳــﻦ

ﺗــﻌــــﺰﻳـــــــﺰ اﻟــﺘــــﺒـــــﺎدل
اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣــﺎت
واﻟــﻐــــﺬاء واﻟــــــــﺪواء

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤـــﺸﺘﺮك
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
وﻣـــﻜــــﺎﻓـــﺤـــــﺔ اﻹرﻫــــــــﺎب

ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  -ﻋﻮﻧﻲ اﻟﺪاوود

ﻗﻤﺔ اﻟﻤﻠﻚ وﺑﺎﻳﺪن..
اردن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ
واﻟﺜـﻘــﻞ واﻟﺘــﺄﺛـﻴــــــﺮ

3

رأي اﻟﺪﺳﺘﻮر

اﻟﻘﻤﺔ اردﻧﻴﺔ
اﻣــﺮﻳــﻜـﻴــــﺔ
2/2
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ﻣـﻠـﻔــﺎت

ﺑــﺤـــــــﺚ اﻟــﻤـﺴــﺎﻋـــــﺪات
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻗﺮب اﻧﺘﻬﺎء
ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻓﻲ 2022

»اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«
واﻟــــﺘـــﺄﻛــــﻴـــﺪ ﻋـﻠــــــﻰ
»ﺣـــــﻞ اﻟــﺪوﻟــﺘــــﻴــــــﻦ«

ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﺮﺳﺦ دور اﻷردن واﻟﻤﻠﻚ ﻛﺼﻤﺎم أﻣﺎن ﻟﻠﺴﻼم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

د .ﺣﺎزم ﻗﺸﻮع

ُ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ..

ٌ
ٌ
ُ
ﻟﺤﻈﺔ ﱡ
ﺟﺪﻳﺪة
وﺑﺪاﻳﺔ
ﺗﺤﻮل

¢ù«FôdG AÉ≤∏d ;Ωƒ«dG ¢†«HC’G â«Ñ∏d »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG πo Nój
ô°TDƒj Gò``gh ,¿ójÉH ¬∏Ñ≤à°ùj »HôY º«YR ∫hCÉ` c ,¿ójÉH ƒL »µjôeC’G
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»dh Qƒ°†ëH ,Ωƒ«dG ¢†«HC’G â«ÑdG Égó¡°û«°S »àdG áª¡ªdG á¶ë∏dG
∫tƒëàdG á¶ëd É¡fEG PEG É¡à«ªgCG É¡d ,ˆGóÑY øH ø«°ùëdG ô«eC’G ó¡©dG
á«µjôeC’G áHQÉ≤ªdÉa ..á``«`µ`jô``eC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``∏`d ø``«` JQGOEG ø«H
øe ≈``fÉ``Y …ò``dG ,¿OQC’G √É``é`J É¡à≤HÉ°S ø``Y É``ek É``ª`J áØ∏àîe á«dÉëdG
´ƒ°Vƒe ..∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y É¡æe ,ø«à«°SÉFôdG ø«JôàØdG ø«H Ée äÉeRCG
åÑ©dG á≤HÉ°ùdG IQGOE’G âdhÉM å«M ,äÉ°Sqó≤ªdG ≈∏Y á«ª°TÉ¡dG ájÉ°UƒdG
Éª«a ,á«dhódG á«Yô°ûdG äGQGô``≤`H åÑ©dG âdhÉM Éªc ,´ƒ°VƒªdG Gò¡H
.áæàØdG á«°†≤H Ak É¡àfGh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG ¢üîj
t
á«©bGh ájDhQ ≈dEG ∂∏ªdG øe á«µjôeC’G IQGOE’G ™ªà°ùJ ±ƒ°S Ωƒ«dG
áægGôdG ádÉë∏d ≥«bO ¢ü«î°ûJh ,º«∏bE’Gh á≤£æªdG ÉjÉ°†≤d á«≤«≤M
.É¡d áª«µëdG á«°SÉ«°ùdG ∫ƒ∏ëdGh
’ πH ,á«fOQCG äÉØ∏e ≈∏Y á«µjôeC’G á«fOQC’G áª≤dG IóæLCG ôo °üà≤J
k G á«HôY äÉØ∏e ≈∏Y
,»bGô©dGh ,»æ«£°ù∏ØdG ∞∏ªdG É¡°SCGQ ≈∏Yh ,É°†jC
.IQÉjõdG πÑb á«æ©ªdG ±GôWC’G ™e ≥«°ùæàdG ó©H
á``«`fOQC’G áª≤dG Ió``æ`LCG á©«∏W »a ¿ƒµà°S á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dÉa
Oƒ¡édG â∏µq °T Gòd ;¿OQCÓd ájƒ«Mh á«é«JGôà°SG á«°†b »¡a ,á«µjôeC’G
≈dEG IOƒ©∏d ,±Gô``WC’G áÄ«¡àd áÑ∏°üdG á«°VQC’G ,IQÉ``jõ``dG πÑb á«µ∏ªdG
.ø«àdhódG πM IOÉYEG á¡éd É¡JGQGôbh ,á«dhódG á«Yô°ûdG ™Hôe
QGƒëdG ádhÉWh ,øjó∏ÑdG ø«H Iô°VÉM ¿ƒµà°S á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
ájôµ°ù©dGh á«°SÉ«°ùdG äÉØ∏ªdÉa ,á«fOQC’G äÉØ∏ªdG øe á∏ªL ó¡°ûà°S
¬àdÓL ΩÉªàgG πs ëe ¿ƒµà°Sh ,∂∏ªdG IóæLCG äÉjƒdhCG øe ájOÉ°üàb’Gh
,á«fOQC’G ájOÉ°üàb’G äÉMÓ°UE’G ºYOh ,ájOÉ°üàb’G äGóYÉ°ùªdG »gh
»°SÉ«°ùdG ìÓ°UE’G ∞∏e ∂dòch ,ÉfhQƒc äÉ«YGóJ øe »aÉ©àdG á¡éd
k °†a ,á∏Ñ≤ªdG äGƒæ°ù∏d QÉ°ùªdG Gò¡d á«µ∏ªdG á``jDhô``dGh
¿hÉ©àdG øY Ó
.…ôµ°ù©dG
o
≈∏Y »`` `fOQC’G »°SÉ«°ùdG Qhó`` dG ™°VƒªJ IOÉ`` YEG ø``Y ô``Ñq `©`J IQÉ``jõ``dG
¬o ëæªJ á«îjQÉàdG ¬ØbGƒeh ¿OQC’G QhO ¿EG å«M ,»ª«∏bE’G iƒà°ùªdG
.á«q ∏°†aC’G √òg

ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻳﺎﻻت

ُ
ﻞ
ﺟﻼﻟﺘــﻪ ﻳﺤـﻤــ ُ
ﻣﻠﻔﺎت اﻹﺻﻼح
ي
اﻻﻗــﺘــﺼــــــﺎد ّ
ﻲ
واﻟـﺴـﻴــﺎﺳـــــ ّ
ي
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮ ّ
ُ
اﻟــﻘــــﻀـــﻴـــــــــﺔ
ُ
اﻟﻔـﻠـﺴـﻄﻴـﻨـﻴﺔ
ُ
ٌ
وإﻋﺎدة
أوﻟــﻮﻳـﺔ..
ﺗــﻤـﻮﺿــﻊ ﻟـﻠـــــﺪور
ﻲ
ﻲ اﻷردﻧ ّ
اﻟﺴﻴﺎﺳ ّ
ُ
ُ
اﻷﻣﺮﻳـﻜـﻴــﺔ
اﻹدارة
ُ
ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺘﻪ
ﻟﺮؤﻳــﺔٍ واﻗﻌﻴﺔٍ
ﺣــﻮل ﻗـﻀـﺎﻳــــﺎ
اﻟﻤـﻨــﻄـــﻘـــــــــﺔ

اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ص 10 - 6

رﺳــﺎﺋــــﻞ ﺳﺒــﻘــــﺖ
ﻟﻘﺎء اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻣﺮﻳﻜـﻲ اﻟـﻴـــــــﻮم

28

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ :

ﻋﻮﻧﻲ اﻟﺪاوود

اﻟﻤﻠﻚ وﺑﺎﻳﺪن..
ﻟــﻘــﺎء ﺑﺤﺠـــﻢ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟــﻢ

11

ﻧﻴﻔﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي

ﺣــﺎﻣــﻼ ﻫﻤــﻮم
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ..اﻟﻤﻠﻚ
ﻳﻠﺘـﻘـــﻲ ﺑــﺎﻳـﺪن

3

أﻧﺲ ﺻﻮﻳﺢ

اﻟﻠـﻘــــﺎء ﻳﻜﺘـﺴــﺐ
أﻫﻤـﻴــﺔ ﻟﻠﻘـﻀـﺎﻳــﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
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ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﺣﺒﻠﺔ
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وتستمر
المسيرة
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محليات

#ال تستهتر

1.5
M

الجالية األردنية في أمريكا ترحب بقدوم الملك وولي العهد
وق�����ف�����ة ش��ع��ب��ي��ة
ح�������اش�������دة دع����م����ا
لمواقف جاللته تجاه
القضية الفلسطينية
وال���������������ق���������������دس

ج�����ل����ال����������ت����������ه
ي����م����ث����ل األم������ة
ف��ي ل��ق��اء القمة
وح������ري ب��ال��دع��م
وال���������ن���������ص���������رة

أب�����ن�����اء ال���ج���ال���ي���ة:
لقاء الملك  -بايــدن
يمثل رمزية سياسية
وعـــنوانــــا مـفصلــــيا
للمرحلــــــة المقبلــــة

ال��������������ق��������������دس
قدســنا وسـالمها
سالمنـــا ودعمــها
م�������������وص�������������ول
ون��ص��رت��ه��ا واج��ب��ة

واشنطن

@AddustourNews

تنظم الجالية االردن��ي��ة في ال��والي��ات المتحدة االمريكية وقفة
�شعبية حا�شدة في وا�شنطن ترحيبا بجاللة الملك عبداهلل الثاني والأمير
الح�سين بن عبداهلل ولي العهد ودعما لمواقف الملك المدافعة عن الق�ضية
الفل�سطينية ،و�أبناء القد�س المرابطين ،ودفاعا عن االق�صى واحياء
المدينة المقد�سة ،وتاكيدا للو�صاية الها�شمية على المقد�سات اال�سالمية
والم�سيحية في مدينة القد�س ال�شريف.

وقال ن�شطاء في الجالية ان «هذه الوقفة الترحيبية ت�أتي من اجل
عروبة القد�س وانت�صارا لق�ضايا االمة مع �صاحب الوالية المقد�سية
الملك عبداهلل الثاني ،الذي تمثل زيارته لوا�شطن ولقا�ؤه الرئي�س جو
بايدن رمزية �سيا�سية وعنوانا مف�صليا للمرحلة المقبلة.
ووجهوا الدعوة للم�شاركة في الوقفة الداعمة لن�صرة الق�ضية
الفل�سطينية والحقوق العربية لم�ؤازرة االهل في فل�سطين والعزوة في
القد�س لتبقى القد�س كما هي جامعة االديان ومهد الح�ضارات االن�سانية
دولة لالمان وعنوانا للعروبة وال�سالم .

و�شددوا على ان الم�شاركة في الوقفة الت�ضامنية �ست�ؤكد ثبات
الموقف والر�سالة التي بينها ال�شعب االردن��ي في مواقفه الرا�سخة
تجاه مقد�سيي االمة وهم ال�صامدون بوجه االحتالل الغا�صب ونحن
المرابطون انت�صارا للق�ضية وهي الر�سالة التي يحملها جاللة الملك
للرئي�س جو بايدن لينت�صر ل�صوت العدالة على ح�ساب �سوط االحتالل
والجبروت والقوة ليج�سد بذلك �أن للعدالة عنوانا ا�سا�سها القانون
الدولي وقوامها من ين�صره .
وقالوا ان الملك عبداهلل الثاني يمثل االمة في لقاء القمة وهو حري

بالدعم والن�صرة من اجل ال��ذود عن ق�ضايا االم��ة ،فاالحتفال بالعيد
بوقفة ت�ضامية ن�شهدها معا هنا في وا�شنطن نقول بها ب�صوت واحد بان
الموقف العربي واحد والموقف االن�ساني واحد والقانون الدولي واحد
وان تطبيقه واجب تمليه الحقوق كما تقره االعراف وتن�شده االن�سانية
وهو ال�صوت الذي يعبر عنه الملك الها�شمي ممثل هذه االمة.
دعونا نعيد في البيت االبي�ض ونرفع ال�صوت عاليا ونكبر عاليا
ونن�شد جميعا  :هي قد�سنا و�سالمها �سالمنا ودعمها مو�صول ون�صرتها
واجبة .
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قمة الملك وبايدن..
األردن يحظى بالثقة
والثقل والتأثير

تكت�سب القمة التي تجمع جاللة الملك عبد اهلل الثاني بالرئي�س
الأمريكي جو بايدن �أهمية كبيرة ،حيث �أنظار المنطقة تتجه �إلى وا�شنطن
وما �ست�ؤول �إليه القمة من مخرجات ،بخا�صة �أنها ت�أتي في ظل تغيرات
بالر�ؤية الأمريكية لق�ضايا المنطقة وعلى ر�أ�سها الق�ضية الفل�سطينية.
ل�ق��اء الملك بالرئي�س ب��اي��دن ،يعد الأول لزعيم ع��رب��ي و�إ��س�لام��ي،
ما يعني ثقة الإدارة الأمريكية ب��الأردن ودوره في المنطقة ،وه��و لقاء
يعبر عن متانة العالقة بين البلدين والحر�ص المتبادل على التوافق
ف��ي ال ��ر�ؤى وتحقيق مزيد م��ن ال�ت�ع��اون بما يعود بالنفع على البلدين
ال�صديقين ،وتحقيق الم�صالح الم�شتركة ،وهو لقاء يحمل بالتـ�أكيد على
�أجندته ملفات اقت�صادية ت�سهم في التخفيف من الآث��ار التي خلفتها
جائحة كورونا.
وتعك�س القمة في توقيتها �أثر الم�صداقية الكبيرة التي تت�صف بها
مواقف جاللة الملك الداعية لأمن وا�ستقرار المنطقة ،وثباته وتم�سكه
بالحل ال�ع��ادل للق�ضية الفل�سطينية ،و�صالبته ف��ي ملف ال�ح��رب على
الإرهاب وامتالكه ر�ؤية وا�ضحة تنادي ب�ضرورة تن�سيق وتوحيد الجهود
الدولية بمواجه الإرهاب والتطرف ب�شكل �شمولي.

#ال تستهتر

محليات

وت��درك �أط��راف وق��وى �إقليمية ودول�ي��ة �أن اللقاء يدلل على �أهمية
ومكانة الأردن ،و�أث��ره وت�أثيره في العديد من الملفات ،فهو و�إن عانى
من ال�ضغوطات في عهد الإدارة الأمريكية ال�سابقة ،بقي �صلباً متما�سك
الجبهة ،وعليه ف ��إن اللقاء بالت�أكيد �سيحمل م�ضامين ور�ؤي��ة وا�ضحة
لأزمات المنطقة وطريقة التعاطي معها في الوقت القريب ،بخا�صة ملف
الق�ضية الفل�سطينية التي بقي الأردن يرى معها �أن حل الدولتين مخرج
�آمن و�ضامن لحق �شعبها ال�شقيق من جهة ،وال�ستقرار المنطقة من جهة
ووقف نزيف الدم والتوتر والغليان الذي ت�شهده.
وب��ال�ت��أك�ي��د ف ��إن القمة �ستخرج بر�سائل وم�ضامين �ستحدد �شكل
التوازن في منطقة ال�شرق الأو�سط ،وتعيد الأولوية للق�ضية الفل�سطينية
على ر�أ�س وهرم القرار الدولي وت�ضعها على م�سار الدفع بعملية ال�سالم،
بخا�صة عقب التطورات الأخيرة التي �شهدتها الأرا�ضي الفل�سطينية وما
�سببته �آلة الحرب الإ�سرائيلية من خراب ودمار ،ون�سف لجهود ال�سالم.
وفي هذا الإطار ف�إن لدى الأردن ت�صورا وا�ضحا لم�ستقبل المنطقة
طالما عبر عنه جاللة الملك ب�صوت من الحكمة والتوازان واالعتدال،
فالملك رغم تعنت حكومة االحتالل بقي م�ؤمناً ومنادياً ب�إيجاد فر�ص
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ال���س�لام ،والملك رغ��م ان �ج��رار المنطقة ل�ح��روب واق�ت�ت��ال داخ �ل��ي ،بقي
منادياً بالحل ال�سلمي لأزم��ات�ه��ا ،فكان ي��رى ب��اك��راً ف��ي الحل ال�سيا�سي
ال�سلمي المخرج الآم��ن لوحدة �سوريا �أر�ضاً و�شعباً ،كما �أن الأردن بقي
ال�سند والعون للأ�شقاء في العراق وقدم كل الإمكانات التي �أ�سهمت في
دحر قوى ال�شر وال�ضالل والتطرف من �أر�ضهم ،وبقي رغم قلة الموارد
والإمكانات ،ي�ستقبل الأ�شقاء الذين لج�أوا �إلينا طلباً للعون والإغاثة.
خال�صة القول؛ الأردن والواليات المتحدة حليفان ،تجمعهما مواقف
متطابقة في عديد الملفات ،ولديهما تاريخ طويل من الثقة والتعاون،
كما �أن الأردن �شريك رئي�س للواليات المتحدة في الحرب على الإرهاب،
والأردن �أي�ضاً حليف رئي�س لحلف الناتو ،وطالما انعك�ست هذه العالقة
على �شكل ق ��رارات وم��واق��ف وا�ضحة ف��ال��والي��ات المتحدة داع��م رئي�سي
للمملكة في الجوانب الع�سكرية ولديها �إ�سهامات كبيرة في دعم اقت�صادنا
الوطني ،وم��ؤخ��راً تجلى عمق العالقة بين البلدين في الموقف الذي
عبر عنه الرئي�س بايدن بت�أكيده خالل ات�صال هاتفي مع الملك دعمه
لجاللته و�إج��راءات��ه بمواجهة ملف الفتنة وت�أكيده �أي�ضاً �أهمية قيادة
الملك بالن�سبة للواليات المتحدة والمنطقة.

تلقى اتصا ًال هاتف ًيا من سلطان ُعمان وهنأ الرئيس المصري بذكرى ثورة  23تموز

الــمــلــك :ضــرورة نـيـل األشـقـاء الـفـلـسـطـيـنـيـيـن
حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة
حل الدولتين السبيل الوحيد إلرساء األمن وتحقيق االستقرار الدائم في المنطقة
الواليات المتحدة ،عمان  -تل ّقى جاللة الملك عبداهلل الثاني� ،أم�س
الأحد ،ات�صا ًال هاتفياً من �أخيه جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق� ،سلطان
عُ مان ال�شقيقة.
وتبادل جاللتاهما ،خالل االت�صال ،التهاني بمنا�سبة حلول عيد
الأ�ضحى المبارك.
وتناول االت�صال العالقات الثنائية و�سبل تطوير التعاون في
المجاالت كافة� ،إ�ضافة �إلى الأزمات التي ت�شهدها المنطقة ،وم�ساعي
التو�صل �إلى حلول �سيا�سية لها.
و�أكد جاللة الملك مركزية الق�ضية الفل�سطينية ،و�ضرورة العمل من
�أجل تحقيق ال�سالم العادل وال�شامل على �أ�سا�س حل الدولتين ،باعتباره
ال�سبيل الوحيد لإر�ساء الأمن وتحقيق اال�ستقرار الدائم في المنطقة.
و�شدد جاللة الملك على �ضرورة نيل الأ�شقاء الفل�سطينيين حقوقهم
الم�شروعة ،وقيام دولتهم الم�ستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام
 1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
وتم الت�أكيد ،خالل االت�صال ،على موا�صلة التن�سيق والت�شاور حيال
مختلف الق�ضايا ذات االهتمام الم�شترك.
كما بعث جاللة الملك عبداهلل الثاني برقية تهنئة �إل��ى الرئي�س
الم�صري عبدالفتاح ال�سي�سي بمنا�سبة احتفاالت بالده بذكرى ثورة 23
تموز المجيدة.
و�أعرب جاللته ،في البرقية ،عن تمنياته للرئي�س ال�سي�سي بموفور
ال�صحة والعافية ،ولل�شعب الم�صري ال�شقيق المزيد من التقدم
واالزدهار«.بترا».

سياسيون:

أنس صويلح

االدارة االمريكية بحاجة لسماع اراء الملك حول االقليم
لـقـاءات جـاللـتـه الـسـابـقة
م�����ع ب�����اي�����دن س��اه��م��ت
ب���ب���ن���اء ج����س����ور ال��ث��ق��ة

جـاللـتـه سـيـسـعـى جاهدا
لنيل الشعب الفلسطيني
ح����ق����وق����ه ال���ش���رع���ي���ة

وج�����ه�����ات ن���ظ���ر ال��م��ل��ك
وال��رئ��ي��س االم��ري��ك��ي تجاه
ح��ل ال��دول��ت��ي��ن متطابقة
تتجه الأنظار اليوم نحو البيت الأبي�ض حيث لقاء القمة الذي يجمع جاللة
الملك عبد اهلل الثاني بالرئي�س الأميركي جو بايدن ،في لقاء هو الأول مع زعيم
عربي منذ توليه من�صبه ،لما يحمله هذا اللقاء من �أهمية كبيرة لإ�ستثنائية
التوقيت وظروف المرحلة التي تعجّ بها �أحداث �أقل ما تو�صف بعدم الإ�ستقرار
وتحديدا بعد تبعات جائحة كورونا.
انتظار وترقب لما �سيخرج عن لقاء اليوم ،ور�ؤى مختلفة حول الملفات
والق�ضايا ،لكنها في مجملها تلتقي عند ايجابية القادم ،وكذلك ايجابية ال�صورة
التي �سينقلها جاللة الملك عن الإقليم بعيدا عن دائرة تغييب الحقائق� ،سيما و�أن
جاللة الملك على تما�س مبا�شر وم�ستمر مع �أبرز ق�ضايا المنطقة ،وفي مقدمتها
الق�ضية الفل�سطينية.
لقاء قمة ،يطرح الكثير من الق�ضايا والملفات الهامة� ،سواء كان على ال�صعيد
الثنائي ،او زيادة اوا�صر التعاون ومجاالته ،ا�ضافة �إلى التن�سيق الم�شترك
امنيا وع�سكريا ،واقت�صاديا ،وو�ضع الإدارة الأميركية الجديدة بتفا�صيل ق�ضايا
المنطقة ،بخطاب من لدن جاللة الملك ،يحظى بثقة عالية في الإدارة الأميركية،
وبداية و�ضع �صورة وا�ضحة لعودة م�سار العملية ال�سلمية بعدما �أعلن الرئي�س
بايدن �أن حل الدولتين هو الحل الحقيقي لل�صراع العربي اال�سرائيلي ،وغيرها من
الق�ضايا المف�صلية ،والتي حتما بحاجة لنقل �صورتها الحقيقية للإدارة الأميركية
الجديدة التي تعمل جاهدة على التغيير الإيجابي.
لقاء جاللة الملك مع الرئي�س بايدين �سيح�سم الكثير من الأم��ور منها
ال�ضبابية ،و�أخرى عالقة ،ب�شكل ي�ؤدي �إلى تغيير �شكل المرحلة في الكثير من
الق�ضايا ،خا�صة فيما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية ،والجانب الأمني في المنطقة
في ظل اعالن وا�شنطن عن توجهها ل�سحب القوات الأميركية من دول مختلفة
�أبرزها العراق ،وكذلك الجانب الإقت�صادي والم�ساعدات الأميركية ل�ل�أردن،
ومو�ضوع حماية المقد�سات الإ�سالمية والم�سيحية في القد�س ،واليوم كل هذه
الملفات وغيرها تحر�ص على قراءتها وا�شنطن ب�شكل حقيقي ،ومن جاللة الملك
باعتباره يحظى بثقة عالية لخطابه المتزن وللغة العقل التي يحر�ص عليها
جاللته.
�سيا�سيون �أكدوا لـ»الد�ستور» �أن اللقاء هام جدا ،لإ�ستثنائية التوقيت حيث
يعي�ش العالم والمنطقة ظروفا تميل للإ�ضطراب ،وهام نظرا لكون �أول لقاء لزعيم

عربي مع الرئي�س الأميركي وفي ذلك م�ؤ�شرات هامة جدا لدور جاللة الملك في
المنطقة ومكانة جاللته عند الإدارة الأميركية ،ناهيك عن الملفات الهامة التي
�سيتم طرحها في لقاء القمة.
الدكتور عدنان بدران
رئي�س ال��وزراء الأ�سبق الدكتور عدنان بدران قال  :لقاء جاللة الملك مع
الرئي�س الأميركي يكت�سب �أهمية كبرى ،كونه �أول زعيم عربي يلتقي مع ادارة جو
بايدن الجديدة ،ا�ضافة لما يتناوله اللقاء من ق�ضايا ال�شرق الأو�سط ،وعدد من
الق�ضايا التي �ست�أخذ �أولوية وتتمثل بالعالقات الثنائية وتعزيز �أوا�صر التعاون،
وو�ضعها �أمام الرئي�س بايدن �أمام الرجل الجديد في البيت الأبي�ض ،مبينا �أنه
كان نائب رئي�س وجمعه لقاءات مع جاللة الملك وهذا الأمر �ساهم بطبيعة الحال
ببناء ج�سور ثقة .و�أ�شار الدكتور بدران �إلى �أن الأمور �ستكون ايجابية خا�صة
بعد الجمود الذي �شهدته العالقات الثنائية خالل ال�سنوات الأرب��ع الما�ضية،
كما �ستكون ايجاببة لعودة ال�سالم �سيما و�أن جاللة الملك لن يحيد عن حقوق
ال�شعب الفل�سطيني ،و�سي�سعى جاهدا لنيل حقوقه ال�شرعية ،واالن تغيرت الر�ؤى
الأميركية فيما يخ�ص الق�ضية الفل�سطينية وهناك وجهات نظر مت�شابهة بين الملك
وبايدن الذي �أعلن �أنه ي�ؤمن بحل الدولتين وهذه قاعدة ايجابية للبدء بتحريك
عجلة ال�سالم برعاية الدولة الكبرى في العالم ،وبطبيعة الحال ال��ر�أي العام
العالمي في جانب هذا الحل.
ولفت بدران �إلى �أن اللقاء �سيتطرق الى الم�شاكل االقت�صادية وحتما �سيطلب
جاللة الملك المحافظة على الم�ساعدات الأميركية للخروج من الأزمة الإقت�صادية
المحلية ،وتن�شيط الحركة التجارية ،علما ب�أن هناك حر�صا �أميركيا على �أن يكون
الأردن بلدا م�ستقرا كونه دعامة للأمن في ال�شرق الأو�سط ،والجانب االقت�صادي
�سي�أخذ م�ساحة وا�سعة في اللقاء ،تحديدا في و�ضعه بعد كورونا.
و�أ�ضاف بدران انه في اعتقادي �سيتم طرح العالقات مع الدول المجاورة،
في ظل اهتمام اردني وحراك ن�شط بهذا ال�ش�أن وتحديدا في عالقاته مع العراق،
والحر�ص الأردني على الح�ضور العراقي �ضمن حا�ضنته العربية وكذلك �سوريا
و�أهمية ا�ستثناء االردن من قانون قي�صر ومحاور االمن في المنطقة.
و�شدد الدكتور بدران على �أن اللقاء ي�ؤكد على دور جاللة الملك
الهام جدا والمحوري في المنطقة وعند الإدارة الأميركية ،و�أن
جاللته يحظى بثقة عالية لدى الإدارة الأميركية ،وحر�ص �أميركي

على بقاء الأردن داعما رئي�سيا لل�سالم في المنطقة.
الدكتور جواد العناني
نائب رئي�س الوزراء الأ�سبق الدكتور جواد العناني قال �أن الزيارة مهمة
جدا� ،إلى جانب �أن جاللة الملك �أول زعيم عربي يلتقي الرئي�س الأميركي الجديد،
فهي ت�أخذ �أهمية كونها ت�أتي في ظل تغييرات ت�شهدها المنطقة ت�ؤ�شر لإعدادات
تمهيدا للفترة القادمة.
و�شدد العناني على �أن هذه الزيارة مهمة للأميركان والمنطقة ولالردن،
الأردن الذي يع ّد �شريكا ا�ستراتيجيا للواليات المتحدة ،و�صديق و�شريك مهم جدا
للأمريكان ،الأمر الذي ي�ؤكد على �أن الزيارة هامة وت�ؤ�شر للكثير من االيجابيات
القادمة.
الدكتور محمد �أبو رمان
واتفق الوزير الأ�سبق الدكتور محمد �أبو رمان مع الآراء التي ت�ؤكد �أهمية
لقاء جاللة الملك مع الرئي�س بايدن ،وقال اللقاء من وجهة نظري مهم كونه يعقد
في اللحظة التاريخية الراهنة في ال�شرق االو�سط ،وكل ما ي�شهده من �أحداث
مختلفة .ولفت الدكتور �أبو رمان �إلى �أن جاللة الملك يحمل ملف الم�صالح االردنية
والق�ضية الفل�سطينية والتي هي بدون �شك تع ّد ق�ضية مركزية لدى جاللة الملك،
مبينا �أنه �سيتم خالل الحوار النقا�ش في ملفات ال�شرق الأو�سط وال�سيا�سة
االميركية ب�ش�أنها.
و�أ�ضاف �أبو رمان وكما اخبرنا جاللة الملك انه �سيقدم افكارا واراء تتعلق
باالقليم ،كون االدارة االميركية بحاجة لأن ت�سمع االراء المختلفة حول الإقلينم،
خا�صة الآراء الخبيرة بالن�سبة لوا�شنطن ،و�سيكون له ت�أثير على �إدارة بايدن
في ت�صوراتها للمرحلة القادمة �سيما وانها اليوم تعلن عن ان�سحاباتها بعدد من
المناطق ،وانعكا�سات ذلك على الأمن االقليمي والملفات االقليمية.
و�أ�شار �أبو رمان �إلى �أن جاللة الملك يحمل �ضمن االمور واالفكار ا�ستثناء
االردن من قانون قي�صر ال�سوري ،م�ؤكدا �أن جاللته �سيطرح العديد من الملفات
التي تمنح امتيازات لالردن.
و�أكد �أبو رمان �أن ملفات مهمة �سيطرحها جاللة الملك الذي يمتلك الذكاء
والقدرة ان يقر�أ من هذا اللقاء مالمح التوجهات القادمة حيث �سيتم تر�سيم
الخطوات االردنية القادمة بناء عليها ،ا�ضافة لما يخ�ص الق�ضية الفل�سطينية.

ح������رص ام����ري����ك����ي ع��ل��ى
بــقـــاء االردن مــســتـقـرا
وداعـمـا رئـيـسـا للسالم

الزيارة تأتي بظل تغييرات
ت���ش���ه���ده���ا ال��م��ن��ط��ق��ة
وت���ؤش���ر ل��م��ا ه���و ق���ادم

االردن صـــــــــــــديــــــــــــــق
وش����ري����ك اس���ت���رات���ي���ج���ي
ل�����ل�����والي�����ات ال���م���ت���ح���دة

كتبت  -نيفين عبدالهادي
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حامال هموم المنطقة..
الملك يلتقي بايدن
يلتقي جاللة الملك عبداهلل الثاني الرئي�س الأمريكي جو بايدن حامال معه
العديد من الملفات المهمة محليا و�إقليميا.
وي�ت�ن��اول لقاء جاللته م��ع الرئي�س الأم��ري�ك��ي ،وه��و الأول لزعيم عربي مع
الرئي�س بايدن منذ انتخابه ،العالقات اال�ستراتيجية بين الأردن والواليات المتحدة،
و�سبل تعزيزها في مختلف المجاالت� ،إ�ضافة �إلى �آخر التطورات في المنطقة.
�أهمية اللقاء هي �أن جاللته اول قائد عربي وم�سلم يلتقي الرئي�س الأمريكي
وهو ما يدلل على �أن الأردن �صاحب مكانة متقدمة ورئي�سية في المنطقة �أمام دول
العالم و�أنه ال�شريك اال�ستراتيجي لقادة العالم في موا�صلة عملية ال�سالم فاالردن
كان وال يزال دولة ا�ستقرار والعبا مهما في المنطقة ال يمكن تجاوزه �أو البدء باي
�أ�صالح دون الأخذ بر�أيه �أو م�شاركته في العملية.
جاللته وبح�سب ما تم الإعالن عنه ف�إنه يحمل ملفات عن الو�ضع الداخلي وما
تعر�ض له من مواقفه التاريخية تجاه الق�ضية الأول��ى وهي الق�ضية الفل�سطينية
�إ�ضافة �إلى ما تعر�ض له االقت�صاد الأردني نتيجة جائحة كورونا التي ت�سببت ب�أ�ضرار
كبيرة لجميع القطاعات وعلى ر�أ�سها القطاع االقت�صادي.
كما ال يخفى على �أحد �أن هدف القيادة الأمريكية من لقاء الملك هو
ك�سب تايديه لعملية الإ�صالح التي ت�سعى �إليها القيادة الأمريكية الجديدة
والتي عرف عنها ال�سعي لن�شر ال�سالم ومحاولة �إع��ادة عجلة ال�سالم في
المنطفة �إلى م�سارها ال�صحيح من خالل �إيجاد �سالم عادل و�شامل يحقق
م�صلحة جميع الأطراف وهذا ما ينادي به جاللة الملك في كل المنا�سبات
وال�م�ح��اف��ل ال��دول �ي��ة ح�ي��ث �أن ج�لال�ت��ه ل��م ي�ك��ل �أو ي�م��ل م��ن التعبير عن
رف�ضه لالنتهاكات الإ�سرائيلية بحق المقد�سات الإ�سالمية والم�سيحية ،
واال�ستفزازات التي اقترفها المتطرفون ال�صهاينة خالل ال�سنوات الما�ضية
�أوقفت عملية ال�سالم وجعلت منها �أمرا �صعب المنال.
كما �أن جاللته ي�سعى اليجاد حلول من �ش�أنها �إعادة اال�ستقرار �إلى دول
الجوار والمنطقة ب�شكل كامل خ�صو�صا بعد ال�سنوات المريرة التي مرت بها
المنطقة نتيجة ارتفاع �أعمال العنف واالرهاب وتوقف عجلة االقت�صاد في
دول المنطقة وهو ما ت�سبب بتعر�ض الأبرياء للفقر والعوز والجوع.
كل هذه المعطيات ت�ؤكد للجميع �أهمية دور االردن وقيادته الها�شمية
كقائد للمنطقة ونا�شر لل�سالم والع��ب مهم ف��ي عملية ال�سالم وه��و ما
يتطلب توفير الدعم الأكبر له ولما يقوم به من جهود في محاربة الإرهاب
ودفع عملية ال�سالم.
كما ان لتوقيت زيارة جاللته لوا�شنطن دالالت مهمة في المنظومة
ال�سيا�سية العربية ال تنح�صر ف��ي ك��ون جاللته �أول زع�ي��م ع��رب��ي يلتقي
الرئي�س الأم�ي��رك��ي الجديد ب��اي��دن� ،إن�م��ا �أي�ضا ل�ك��ون جاللته �سي�ستثمر
عالقاته وثقة ال�شارع الأميركي ال�سيا�سي والإقت�صادي بما ينادي به جاللته
ل�صالح العالقات الثنائية الأميركية الأردنية وق�ضايا المنطقة والإقليم
ب�صيغة وا�ضحة لجهة تحدد الخطوات القادمة وتجعلها �أكثر و�ضوحا وثباتا
للكثير من ق�ضايا المنطقة والإقليم.
مجمل القول �إن جاللة الملك حمل هموم المنطقة �إل��ى جانب ما
يحمله من ملفات داخلية �سيعر�ضها ام��ام الإدارة الأمريكية التي �ستجد
ما ت�ستحقه من اهتمام ،ف��الأردن وقيادته طالما كانا الحليف التاريخي
الذي �أثبت انه يرى العالم ويتعامل معه بجدية ويعمل بجد نحو ا�ستقرار
المنطقة وه��و الحري�ص على م�صالحه المت�شابكة مع م�صالح �أ�صدقائه
وا�شقائه في دول الإقليم  ،فجاللته حمل هموم الجميع وتطلعاتهم في غد
�أف�ضل بكل عزم وثبات.
@AddustourA
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رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن دﻳﺘﺮوﻳﺖ

: زﻳﺎرة اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎوﻳﻦ:اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وأزﻣﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

.ó¨dGh Qƒà°SódGh …CGôdG :çÓãdG áª¡ªdG á«fOQC’G ∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhQ ≥aGôªdG óaƒdG
áØ«ë°üd ∫hDƒ°ùªdG ôjôëàdG ¢ù«FQ ™e á∏HÉ≤e âjhôàjO ¿ƒjõØ∏J á£ëe äô``LGh
å«M ,»eÓY’G óaƒdG øª°V ∂∏ªdG ≥aGôj …òdG ,ä’ÉjôdG ≈Ø£°üe PÉà°S’G Qƒà°SódG
óMCG ´ƒÑ°SC’G Gò¡d »Ø«°V ¿ƒµj ¿CG »fó©°ùj ,ÓFÉb ,ä’É``jô``dG π«eõdÉH QhÉëªdG Ö``MQ
äÉj’ƒ∏d ¬JQÉjR »a »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓéd ≥aGôªdG ø««fOQC’G ø««Øë°üdG QÉÑc
áaÉë°üdG »a πªYh ,∑ƒeô«dG á©eÉL »a á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG á«∏c èjôN ƒgh ,IóëàªdG
ÖJÉch »Øë°U π°SGôªc ,á«eÓYE’Gh á«Øë°üdG ™bGƒªdG øe ójó©dG »a êQóJh á«fOQC’G
kÉ«eÓYEG kGQÉ°ûà°ùe πªY Éªc ,á«Hô©dGh á«fOQC’G ábƒeôªdG õcGôªdG øe OóY »a Ühóæeh
πÑbh ,¿ÉjOC’G QGƒëd äGhófh äGôªJDƒe QGOCGh ,á«dhódG äÉÄ«¡dGh äÉª¶æªdG øe ójó©dG »a
kÉ°ù«FQ zQƒà°SódG{ ô°ûædGh áaÉë°ü∏d á«fOQC’G ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏ée √QÉàNG ΩGƒYCG áKÓK ƒëf
:á∏HÉ≤ªdG ¢üf »∏j Éª«ah .á«fOQC’G ∞ë°üdG iôÑc ióMEG ,Qƒà°SódG áØ«ë°U ôjôëàd
,™aóJ ÖJGhôdG ¿CÉH ócDhCG ÉfCGh ,IQƒ°ùµe ÖJGhQ óLƒj ’ É¡Ñ∏ZCG »a á«fOQC’G ∞ë°üdG Ωƒ«dG
ô¶ëdG ádÉM »a ∂d äôcP Éªc ,ÜÉÑ°SCG ¬d Gògh ,™aój ºd óMGh ÖJGQ zQƒà°SódG{ »a Éæjód
∞ë°üc ,óªà©f ¿OQC’G »a øëfh ,ô¡°TCG áKÓK Ióªd Qó°üJ ºd å«M áØ«ë°üdG É¡à°TÉY »àdG
»FÉ°†≤dG ¿Ó``YE’Gh »eƒµëdG ¿Ó``YE’G ∫Ó``N øe »bQƒdG ÖfÉédG ≈∏Y äGQGó``°`U’G ≈∏Y
âªgÉ°S ô¡°TCG áKÓK Ióªd ô¶ëdG ºJ ÉeóæY ,iôÑµdG äÉcô°ûdG ¬eó≤J …òdG ¿ÓYE’G ≈àMh
ÉjÉ°†≤dG ¢†©H øY ∂«gÉf ,É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG IOƒY ájGóH ™e ΩÉeC’G ≈dEG áeRC’G â©aO ¿CÉH
»FÉ°†≤dG ¿ÓYE’G ºéM ¢ü∏b ÉªH ºcÉëªdG »a á«FÉ°†≤dG π£©dÉc QƒeC’G ¢†©ÑH á≤∏©àªdG
øµd ,ô¡°TCG áà°S º©f ¿Éc AÉ≤∏dG Gòg πÑb ¿ƒµj ób áé«àædÉH øµd ,ÉÑ∏°S ¢ùµ©fG kÉ°†jCG Gògh
á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN ˆG ¿PEÉHh ,í«ë°üdG QÉ°ùªdG ≈dEG Oƒ©Jh ô«°ùJ QƒeC’G Ωƒ«dG ,’ Ωƒ«dG
IOƒY ™e É¡dÉªYCÉH ΩÉ«≤dG »a zQƒà°SódG{ É¡æeh á``«`fOQC’G á«Øë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ¢†¡æà°S
.∫ƒ∏jCG ájGóH ™e ¿OQC’G »a É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG
ájôëdG ¢``û`eÉ``g ø``Y ,á``eó``≤`ª`dG »``a ¬``æ`Y É``æ`Kó``ë`J É``e ≈`` dEG Oƒ``©`f : دﻳﺘﺮوﻳﺖ
,áæàØdG ádCÉ°ùe øY A»°ûdG ¢†©H çóëàdG ójôf ,¿OQC’G »a ΩÉY πµ°ûH á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒª∏d
â°SƒH ø£æ°TGƒdG ™bƒe íØ°üJCG âæc ÉfCG .áæàØdG ´ƒ°Vƒe øY Iô«ãc á∏Ä°SCG OôØf ¿CG ójôf ’
Éªæ«M ,¿OQC’G »a ÜÓ≤fG ádhÉëe ôÑN »°VÉªdG πjôHEG »a »eÉeCG õØb ø«M »fhôàµd’G
:á«fOQC’G áaÉë°üdG ≈dEG ,á«fOQC’G ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈dEG âdƒëJ kGQƒa ,¥ó°UCG ºd ôÑîdG äCGôb
øY ∑GòfBG QOÉ°üdG ¿É«ÑdG äCGôb Éªæ«M kGóL âëJQGh ,¿ƒªY ádÉchh ó¨dGh …CGôdGh Qƒà°SódG
GPÉe »dGDƒ°S ,ôÑîdG ócDƒàd äÉYÉ°S ó©H Oƒ©àd â°SƒH ø£æ°TGƒdG ôÑN âHòc »àdG áeƒµëdG
™é°ûj ∂∏ªdG ádÓL ádhódG ¢SCGQ ¿CG ±ô©f øëfh ,±ƒîdG ƒg πg á«fOQC’G áaÉë°ü∏d çóM
.?á©Lƒe á≤«≤ëdG ¿CG ΩCG á«eÓYEG á«é«JGôà°SG ÜÉ«Z ƒg πg ,á«aÉØ°ûdGh á«bGó°üªdG ≈∏Y
,»ªbôdGh »fhôàµd’G AÉ°†ØdG ô°üY »a øëf Ωƒ«dG ?øªe ±ƒîdG : اﻟﺮﻳﺎﻻت
óLƒj ’ kÉ«fÉK ..Éjó«e ∫É°Tƒ°ùdG πFÉ°Sh ôÑY äÉeƒ∏©ªdG π°UGƒJ ™æªj ¿CG ™«£à°ùj …òdG øe
¿CÉH ≥∏©àJ ádCÉ°ùªdG ,¿ƒ«Øë°U ∞bƒj ºd ,∞jƒîJ …CG óLƒj ’h ä’É≤àYG …CG ’h ±ƒN …CG
áë∏°ùªdG äGƒ≤dG øeh ,ádhódG »a äÉjƒà°ùe ≈∏YCG øe äÉfÉ«H äQó°U É¡æ«M »a á«°†≤dG
áeƒµëdG âfÉc »dÉàdG Ωƒ«dG »ah ,4 / 3 âÑ°ùdG Ωƒj á«°†≤dG äÉ°ùHÓe π«°UÉØJ í°Vƒj ¿É«H
¿hDƒ°Th á«LQÉîdG ô``jRh AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ ÖFÉf ∫Ó``N øe É«Øë°U GôªJDƒe ó≤©J á``«`fOQC’G
,..π«°UÉØàdG øe ô«ãc »a ±hôëdG ≈∏Y •É≤ædG ™°Vh …ò``dGh …óØ°üdG øªjCG ø«Hôà¨ªdG
äÉ¡Lh ≥«≤ëàdG äÉ¡L ΩÉ``eCG âfÉc ≈``dhC’G á¶ë∏dG »ah á«°†≤dG √òg ¿Éa º¡ªdGh kÉãdÉKh
â°ù«d ádCÉ°ùªdG ¿PEG ,≥«≤ëàdG ±hô¶d ∂dPh ô°ûædG ó«≤j Ée ΩÉ©dG ÖFÉædG øe Qó°Uh ,ádGó©dG
≈dEG Éeh ±ƒîdG hCG √GƒaCÓd º«ªµJ ∑Éæg ¿ƒµj ób ¬fCG ∫ƒ≤dGh πjƒ¡àdG øe ô«ãc ≈dEG áLÉëH
iôL Ée π©dh ,¿ƒfÉb ádhO ÉæfCÉH º∏©j ™«ªédGh ,¬H Ωõà∏f »fƒfÉb ¥É«°ùH ≥∏©àe ôeC’G ,∂dP
Qó°Uh AÉ°†≤dG ΩÉeCG Ωƒ«dG á«°†≤dGh ,¿ƒfÉb ádhO ÉæfCÉH ¬«dEG ÉæÑgP Ée ócDƒj záæàØdG{ á«°†b »a
»eÉëe CÉé∏j ¿CG ¿hó``H kÉ«éjQóJ »°VÉ≤àdG äÉ``LQO ≈``dEG ¿B’G Ögòà°Sh É¡«a »``dhC’G ºµëdG
ô«°ùJ ¿B’G á«°†≤dGh ,≈∏YC’G ºcÉëªdG »a ™aGôàdG á«∏ªY ≈dEG ø«ª¡àªdG »eÉëe hCG ´ÉaódG
≈dEG RÉëæf kÉ°†jCGh ,äÉ°ù°SDƒe ádhOh ¿ƒfÉb ádhO ÉæfCG ¢Sôµjh Rõ©j ÉªH »fƒfÉ≤dG ¥É«°ùdG »a
.ø««fOQCÉc ÉæØbƒeh ádGó©dG
áFÉªd óàªªdG ÉæîjQÉàH ,á«eÉ≤àfG â°ù«d á«fOQC’G ádhódG ’k hCG :ôNBG kGôeCG í°VhCG »æYOh
hCG …ƒ``eO É¡«a ºµëdG ΩÉ¶fh á``«`fOQC’G á``dhó``dGh ¿OQC’G ¿CÉ`H ¬Ø°Uh øµªj Ée óLƒj ’ ,ΩÉ``Y

دﻳﺘﺮوﻳﺖ ــ اﻟﺪﺳﺘﻮر

∞jRƒL »µjôe’G ¢ù«FôdG ™e ø«æK’G Ωƒ«dG ô¡X »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL »≤à∏j
,¿OQC’Gh IóëàªdG äÉj’ƒdG º¡J »àdG ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG åëÑd ,¢†«HC’G â«ÑdG »a ¿ójÉH
.kÉ«dÉM áµ∏ªªdG ¬LGƒJ »àdG á«dÉªdGh ájOÉ°üàb’G äÉjóëàdG É¡æ«H øeh
,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a ájOôàªdG ´É°VhC’G AÉ≤∏dG ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y ¿ƒµ«°S Éªc
á«ë«°ùªdGh á«eÓ°SE’G äÉ°Só≤ªdG ≈∏Y á«ª°TÉ¡dG ájÉ°UƒdGh »æ«£°ù∏ØdG ∞∏ªdG É¡ªgCGh
.¢Só≤dG áæjóe »a
¬«≤°ûH »cô«eC’G ¢Sô¨fƒµdG AÉ°†YCG øe Oó©H IQÉjõdG ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL »≤à∏«°S Éªc
QÉÑc øe GOó``Y ¬àdÓL Öë£°üj ,ºdÉ©dG ∫hó``d ¬JGQÉjR AÉæKCG ¬JOÉ©ch ,ñƒ«°ûdGh ÜGƒædG
øª°V ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ¢Uôëj Éªc ,á«dÉªdGh á«æeC’Gh ájOÉ°üàb’G äÉØ∏ªdG øY ø«dhDƒ°ùªdG

,á«fOQC’G ∞ë°ü∏d á≤«bódG áeƒ∏©ª∏d ΩÉàdG ÜÉ«¨dG øY ∫GDƒ°ùH CGóÑf : دﻳﺘﺮوﻳﺖ
º¡e QhO É¡d ¿É``c kGójóëJ zQƒà°SódG{ ,»°VÉªdG ¿ô≤dG äÉ«æ«fÉªKh äÉ«æ«©Ñ°S »a ôcòàf
áeƒ∏©ªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a ,»Hô©dG ™ªàéªdGh »`` fOQC’G ™ªàéªdG ¬«LƒJ »a »°SÉ°SCGh
»eÓYE’G ó¡°ûªdG Qó°üàJ âfÉc »àdG Qƒà°SódG øjCG ,ÇQÉ≤∏d É¡dÉ°üjEGh á≤«bódGh áë«ë°üdG
»à©HÉàe ∫ÓN øe …OÉ≤àYÉH ¿B’G Qƒà°SódGh ,»°VÉªdG ¿ô≤dG äÉ«æ«fÉªKh äÉ«æ«©Ñ°S »a
.?GPÉªd ,π«ªédG ¿OQC’G ¢ùµ©J ’ ,á©LGôàeh áµdÉ¡àe
»a á©LGôàeh áµdÉ¡àe Qƒà°SódG ¿CÉ`H ,∂Ø°Uh øe ÅLÉØàe É``fCG : اﻟﺮﻳﺎﻻت
òæe äCGóH »àdG É¡Jô«°ùe ôjƒ£Jh õjõ©J ≈∏Y áØ«ë°üdG »a ÉæFÓeR ™e πª©f øëfh ,2021
GPEG ,áµdÉ¡àe ’h á©LGôàe â°ù«d zQƒà°SódG{ ¿CG ºµd ócDhCG ∂dP ™eh ,Ωƒ«dG ájÉ¨dh 1967 ΩÉ©dG
ôeC’G ,AGOC’G ≈∏Y Ée óM ≈dEG ¢ùµ©æJ »àdG ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ±hô¶dG ¢†©H áªK âfÉc
∑Éægh ,ºdÉ©dG »a á«bQƒdG áaÉë°üdG πc ÜÉ°UCG AÉHh Gòg ,zQƒà°SódG{ ≈∏Y kGô°üà≤e ¢ù«d
kÉ°†jCG ¿OQC’G »ah ,ádCÉ°ùªdG √ò¡d â¡ÑàfGh äQOÉH ∫hódG ¢†©Hh á«eÓYE’G πFÉ°SƒdG ¢†©H
QÉ°ùªdG ≈``dEG ájOÉ°üàb’G á«MÉædG øe ∞ë°üdG √ò``g IOÉ``YEG kÉ«∏ªY Öéjh ,ä’hÉ``ë`e ∑Éæg
.í«ë°üdGh º«∏°ùdG
Qƒ¡ªé∏dh ºµd í°VhCG ¿CG …Qhô°†dG øe hóÑ«a »JÉeƒ∏©ªdGh »æ¡ªdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y ÉeCG
»a ΩÉ``bQC’Gh ,»``fOQC’G ΩÓ``YE’Gh »ªbôdG ΩÓ``YE’G »a Qó°üàJ Ωƒ«dG zQƒà°SódG{ ¿CG ºjôµdG
,áØ«ë°üdG ∫ÓN øe hCG ∂dÓN øe É¡æ∏©f ¿CG Éfô«°†j ’h áahô©eh áë°VGh ¥É«°ùdG Gòg
™bƒe Ωƒ«dG Qƒà°SódG ,áØ«ë°U §≤a ó©J ºd zQƒà°SódG{ Ωƒ«dG ,Iôe øe ôãcCG ÉgÉæ∏YCG óbh
.¿OQC’G »a á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒªdG ¬«a Qó°üàfh º¡e ™bƒeh ø«jÓªdG ¬∏Nój »fhôàµdG
≈∏Y á«fhôàµdEG á°üæe 15 ` `dG RhÉéàJ äÉ°üæe ¬``d kÉ`°`†`jCG Ωƒ``«`dG »ªbôdG zQƒ``à`°`Só``dG{
ôãcCG Éæjód ,á≤∏¨ªdG Éjó«e ∫É°Tƒ°ùdGh á«Jƒ°üdGh á«FôªdG Éjó«e ∫É°Tƒ°ùdGh ,Éjó«e ∫É°Tƒ°ùdG
¿ƒ«∏e øe ôãcCG Éæjódh ,zQƒà°SódG{ Qƒ¡ªL øe ÜÉ°ùJGƒdG πFÉ°SQ ≈∏Y ∑ôà°ûe ∞dCG 100 øe
»fOQC’G §°SƒdG »a πbC’G ≈∏Y áahô©ªdG QÉÑNC’G ™HÉàJ äÉ≤«Ñ£J ≈∏Y ∑ôà°ûe ∞dG áFÉªà°Sh
»a ≈dhC’G áØ«ë°üdG »gh ,»còdG ºdÉ©dG ƒëf ¬éàJ zQƒà°SódG{ kÉ°†jCGh .¬HÉ°T Éeh ¢†Ñf »gh
ºZQ ,ΩÓYE’G »a »YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉeóN πNóJ »àdG »Hô©dG ºdÉ©dG »a á«fÉãdGh ¿OQC’G
á«eÓYEG ádÉ°SQ Ωó≤fh áæ¡ªdG ôªL ≈∏Y ¢†Ñ≤f ÉæfCÉH øeDƒf ÉæfCG ’EG OQGƒªdG í°Th ±hô¶dG πc
∑Éæg ¿ƒµj ób ,áª¡eh Iô«Ñc ôjƒ£àdG á«∏ª©a ,Éæà«dhDƒ°ùe √ògh ÉfQhO Gòg ,áª¡e á«æWh
.è¡ædG ¢ùØf ≈∏Y ô«°ùJ zQƒà°SódG{ øµdh ,≥«©J »àdG ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG ¢†©H
…CGôdGh Qƒà°SódG »a ¿ƒ∏ª©j øjòdG ÜÉÑ°ûdG ¿CÉH º∏©fh ,∂dP º∏©f : دﻳﺘﺮوﻳﺖ
ô«Ñc πµ°ûH GƒªgÉ°S äÉbh’G øe âbh »a ,»Hô©dG ºdÉ©dG »a ø««Øë°üdG Iô«N øe ó¨dGh
∂dÉ¡àdG øY çóëàf Éªæ«M øµd ,»Hô©dG ºdÉ©dG »a á«eÓYE’G Iõ¡LC’G ôjƒ£Jh á«ªæJ »a
ø««Øë°üdG ø«ØXƒªdG ÖJGhQ ¿CG ™ª°ùf øëf ,ájOôàªdG ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’G øY çóëàf
áØ«ë°U ¿CG kÉ°†jCG º∏©f øëfh ,Qƒ¡°T 7-6 »dGƒM òæe ™aóJ ºd áKÓãdG ∞ë°üdG »a ÜÉàµdGh
¢ShDhQ ÜÉë°UCG øe ,¿OQC’G »a ájOÉ°üàb’G áÑîædG øe É¡FÉ°ûfEG òæe áeƒYóe zQƒà°SódG{
.?…OôàªdG …OÉ°üàb’G ™°VƒdG Gòg GPÉªd ,∫Gƒe’G

ﺟﻬﺪ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ أردﻧﻲ
ﺳـﺒـﻖ زﻳـﺎرة واﺷـﻨـﻄـــﻦ وﻫـﻨــﺎك
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻠﻚ

ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺤﻞ إﺟﻤﺎع وﻃﻨـﻲ
وﻻ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ اﻟﻤـﺴــﺎس ﺑـﻬــﺎ

ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻳﺘﺎﺑﻊ

اﻟــﺘـﻔــــﺎﺻـﻴـــــﻞ اﻟــﺪﻗﻴــﻘــﺔ ﻟــﻜـــﻞ
اﻷردﻧﻴﻴﻦ داﺧــﻞ اﻟــﻮﻃﻦ وﺧﺎرﺟﻪ

√òg ≥ªYh ,á«°VÉªdG ΩGƒYC’G ∫ÓN kÉÑ©°U ¿Éc …OÉ°üàb’G ™°VƒdG : اﻟﺮﻳﺎﻻت
,á«fOQC’G ∞ë°üdG É¡æeh äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe âHÉ°UCG »àdG É¡JÉ«YGóJh ÉfhQƒc áëFÉL áeRC’G

»اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« ﺗﺆدي ﻣﻬﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

1.5
M

ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺘﺮ#

ﻣﺤﻠﻴﺎت

وﺗﺴﺘﻤﺮ
اﻟﻤﺴﻴﺮة
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وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻀﻴﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻳﻘﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ
وﻳﺆدي ﻣﻬﺎم وﻃﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
 وﻻ ﺗﻤﺲ ﺳﻴﺎدة اﻷردن..ﻗﺪﻳﻤﺔ
ﻻ ﺗﻜﻤﻴﻢ ﻟﻸﻓﻮاه ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
»اﻟﻔﺘﻨﺔ« واﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎق
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻠﺘﺰم ﺑﻪ

»àdG á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG É¡àeó≤e »ah ,á«fOQCGh á«HhôYh á«eƒb äÉØ∏e πªëj ∂∏ªdG ádÓL kÉ°†jCG
.ájõcôªdG Éæà«°†bh ,á«é«JGôà°S’G Éæà«°†b ÉgôÑà©f
¿Éa º∏©J Éªc ,á≤£æªdÉH ∞°ü©J »àdG äÉeRC’ÉH ≥∏©àj ƒgh º¡e ô``NBG ∞∏e kÉ°†jCG ∑Éæg ¿ƒµ«°Sh
πÑ°ùd á«©bGh á«aGô°ûà°SG ÉjDhQ ºjó≤J π«Ñ°S »a ∂∏ªdG ádÓLh á«cô«eC’G IQGOE’G É¡dòÑJ GOƒ¡L ∑Éæg
≈àMh º«∏bEÓd hCG á≤£æª∏d AGƒ°S øeC’Gh QGô≤à°S’G IOÉYEG ¥É«°S »a Égò«ØæJ ºàj ¿CG øµªj »àdG ∫ƒ∏ëdG
.ºdÉ©dG ≈dEG
ø«H ÉbÉØJG ∑Éæg ¿G hCG É°†jƒØJ πªëj ∂∏ªdG πg ,»æ«£°ù∏ØdG ∞∏ªdG äô``cP : دﻳﺘﺮوﻳﺖ
¢VhÉØàdG hCG åjóëdÉH ΩÉY πµ°ûH ø««æ«£°ù∏ØdG ø«dhDƒ°ùªdGh á«æ«£°ù∏ØdG á«æWƒdG á£∏°ùdGh ¿OQC’G
.?ø«àdhódG πM ´ƒ°Vƒe ∫ƒM

»اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﻛﻞ ﺻﺤﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻧﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ
وﻧﻘﺪم رﺳﺎﻟﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ
رﻏﻢ اﻟﻈﺮوف وﺷﺢ اﻟﻤﻮارد
ﻧﺘﺼﺪر اﻹﻋﻼم اﻷردﻧﻲ
 واﻷرﻗﺎم..واﻟﺮﻗﻤﻲ
واﺿﺤﺔ وﻣﻌﺮوﻓﺔ
»اﻟﺼـﺤﻴـﻔــﺔ« اﻷوﻟــــﻰ
ﺑﺎﻷردن واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎ
ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

ﻟﺪﻳﻨﺎ
«»اﻟﺪﺳــﺘـﻮر اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ
ﻳﺘﺎﺑﻌﻪ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ
 ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ15 أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 أﻟﻒ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺗﺴﺎب100
 ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺘﺮك1.6 ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ
«ﻋﻠﻰ »ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻷﺧﺒﺎر

»≤à∏j ¿CG á«cô«eC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ≈dEG ¬JQÉjR πÑb ¢UôM ∂∏ªdG ádÓL : اﻟﺮﻳﺎﻻت
»a ¢SÉÑY Oƒªëe »æ«£°ù∏ØdG ¢ù«FôdÉH ¬àdÓL ≈≤àdG ¿ƒª∏©J Éªµa ,Üô©dG AÉªYõdG øe áYƒªéªH
ô°üe ájQƒ¡ªLh á«ª°TÉ¡dG á``«`fOQC’G áµ∏ªªdG ø«H á«KÓãdG áª≤dG AÉ≤d ∂``dP ó©H ¿É``c kÉ°†jCGh ,¿Éªq Y
á«fOQC’G IQGOE’G ¬àdòH ,ø£æ°TGh ≈dEG ÜÉgòdG πÑb Ée »fOQCG »°SÉeƒ∏HO ó¡L ∑Éæg ¿Éch ,¥Gô©dGh á«Hô©dG
¿OQC’G ø«H ±ÓN ’ ¬fG ó≤àYCGh ,∂∏ªdG ádÓL øe äÉ¡«LƒàH ,á«°SÉ«°ùdG É¡àµæMh áª«µëdG É¡à≤jô£H
ø«àdhódG πM ºYójh ójDƒj ¿OQC’Éa ,»æ«£°ù∏ØdG ´ƒ°VƒªdG ¢üîj Éª«a á«æ«£°ù∏ØdG á«æWƒdG á£∏°ùdGh
á«dhódG á«Yô°ûdGh ø«àdhódG πM ´ƒ°Vƒe IOÉYEG øe øµªJ hCG íéf á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN »fOQC’G ó¡édGh
IQOÉÑªdG kÉ°†jCGh áeÉ©dG á«©ªédGh ø``eC’G ¢ù∏ée äGQGô``b ≈``dEG Ióæà°ùªdG á«dhódG á«Yô°ûdG äGQGô``bh
∫ÓN ˆG AÉ°T ¿EG »àdG á«ª∏°ùdG á«∏ª©dG ™Hôe ≈dEG É¡JOÉYEG »a ∂∏ªdG ádÓL íéfh ¿OQC’G íéf ,á«Hô©dG
»àdG á≤HÉ°ùdG IQGOE’G πÑb øe ÉaÉéY äGƒæ°S ÉfógÉ°T ¿CG ó©H IóYÉ≤dG √òg øe ≥∏£æà°S á∏Ñ≤ªdG IôàØdG
™«ªL ¥ƒ≤M øª°†J »àdG á«°SÉ«°ùdG ∫ƒ∏ëdG πÑ°Sh á«dhódG á«Yô°ûdG äGQGô``b §FÉëdG ¢Vô©H âHô°V
.»æ«£°ù∏ØdG ´ƒ°VƒªdG »a ±GôWC’G
∂∏ªdG ádÓL ócG ÉªdÉ£dh ,∂dòH πjƒW ïjQÉJ ¬d ôe’G Gòg øY çóëàj ÉeóæY ¿OQ’G ¿CG ∂°T ’
á«Yô°ûdG äGQGôb ≈dEG kGOÉæà°SG ø«àdhódG πM áHGƒH øe ’EG ¿ƒµj ’ á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d ó«MƒdG πëdG ¿CG
øe ô«ãc ≈dEG á≤£æªdG ¢Vô©jh ,óYÉ°üJ »a ≈≤Ñ«°S ôeC’G ¿EÉa ∂dP ±ÓîHh ,ºµd äôcP Éªc á«dhódG
.É¡æe ôjòëàdG ºJ ÉªdÉ£d á«KQÉc QÉKBG ¬dh ,á«gGôµdGh ÜÉgQE’G Rõ©jh ôWÉîªdG
ÖLƒªH ¬JOÉYEG »a ¿OQC’G íéf ,kGóL º¡e á«ª∏°ùdG á«∏ª©dG ™Hôe ≈dEG ø«àdhódG πM IOƒY ¿CG Ωƒ«dG ó≤à©f
.¥É«°ùdG Gòg »a ∂∏ªdG ádÓL É¡æY ôÑ©j »àdG á«îjQÉàdG ¬ØbGƒe ∫ÓN øe É¡H RÉàªj Iô«Ñc á«∏°†aCG
óLGƒàdG Gòg ¿CG ∫É≤j ,¿OQC’G »a »cô«eC’G …ôµ°ù©dG óLGƒàdG øY ∫GDƒ°ùdG ójôf : دﻳﺘﺮوﻳﺖ
∫hO »a hCG ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ô£b »a øjóLGƒàªdG ø««cô«eC’G ø«jôµ°ù©dG øe Iô«Ñc GOGóYCG ¿C’ ,âbDƒe
»cô«eC’G …ôµ°ù©dG óLGƒàdG øY ∂JÉeƒ∏©e »g Ée ,kÉàbDƒe ¿OQC’G ≈dEG GhAÉLh ,º¡JÉª¡e â¡àfG iôNCG
.?¿OQC’G »a
á«aÉØ°Th ,áªjób á«bÉØJG á«cô«eC’G á``«` fOQC’G ájôµ°ù©dG á«bÉØJ’G ’k hCG : اﻟﺮﻳﺎﻻت
√òg πãe ¿ƒµJ ¿CG »a »fOQC’G »°SÉ«°ùdG è¡ædG ¬°SQÉªj …òdG ìƒ°VƒdGh ,É¡à«WGô≤ªjOh ,á«fOQC’G ádhódG
¢ùªJ ’h Oƒ≤Y òæe á«bÉØJG »gh ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈∏Y â°VôYh áeC’G ¢ù∏ée øª°V ¢ûbÉæJ äÉ«bÉØJ’G
ájôµ°ùY äÉ«∏ªY …C’ kÉ≤∏£æe ¿OQC’G ¿ƒµj ¿CG É¡«a ¢üf óLƒj ’h ,∫Éµ°TC’G øe πµ°T …CÉH á«fOQC’G IOÉ«°ùdG
øe ≈≤ÑJ Éeh ,ÜÉgQE’G áHQÉëe ∫Éée »a kÉ°Uƒ°üN …ôµ°ù©dG ¿hÉ©àdG ¥É«°S »a »JCÉJ ádCÉ°ùªdG ,á«dÉàb hCG
πÑb øe â∏Ñbh â°ûbƒfh »fOQC’G ¿ÉªdôÑdG ≈∏Y â°VôY á«bÉØJ’G ,∂«µ°ûà∏d »g ∑Éæg hCG Éæg åjOÉMCG
πéîf Ée óLƒj ’h ,á«aÉØ°Th ìƒ°Vh πµH äQÉ°Sh á«ª°SôdG IójôédG »a äô°ûfh »fOQC’G áeC’G ¢ù∏ée
,»°SÉ«°ùdG Éæé¡æHh ¿OQC’G »a øëf øµd ídÉ°üe √ò¡a ,äÉ«bÉØJG É¡jód QGƒédG øe ∫hódG πc Éªæ«H ,¬æe
…CÉH ’h á«fOQC’G IOÉ«°ùdG ¢ùªJ ’ á«bÉØJ’G ,ìƒ°VƒH çóëàf ,¬«Øîf Ée Éæjód ¢ù«d ∂∏ªdG ádÓL è¡æHh
,ájôµ°ùY äÉ«∏ª©d kÉ≤∏£æe á«fOQC’G »°VGQC’G ¿ƒµJ ¿CG ¿Écô«eCÓd á«∏°†aC’G íæªJ ’h ,∫Éµ°TC’G øe πµ°T
.Ωƒ«dG Ió«dh â°ù«dh Oƒ≤Y òæe »gh â°VôY á«bÉØJG »¡a ,ôeC’G Gòg πãe óLƒj ’h
,¿OQC’G »a áª¡e áØ«ë°üd ôjôëJ ¢ù«Fôch ô«Ñc »Øë°üc ∂JÉ©bƒJ ´Éª°S ójôf : دﻳﺘﺮوﻳﺖ
»æ©j GPÉe ,á«°SÉ«°ùdG áeƒ¶æªdG åjóëàd á«µ∏ªdG áæé∏dG AÉ°†YCG ø«H kÉ«dÉM …ôéj …òdG QGƒëdG èFÉàf
.?»fOQC’G Qƒà°SódG ≈∏Y ájQòL äÓjó©J É¡æ«H øe πg ,á«°SÉ«°ùdG áeƒ¶æªdG åjóëJ
Ée kÉªFGO ,ìÓ°UE’G áeƒªjóH øeDƒj ∂∏ªdG ádÓL ,?√ÉéJG …CÉH ájQòL äÓjó©J : اﻟﺮﻳﺎﻻت
áeƒ¶æe åjóëJ IOÉYE’ ¿GhC’G ¿BG ¬fCG ójóédG ,ójóL A»°T óLƒj ’ ,¬JÉHÉ£N πc »a ôeC’G Gò¡H çóëàj
ÖfÉL å«M øe »fÉµ°ùdG ô«¨àªdG »a πbC’G ≈∏Y çóëj Éªd áÑcGƒe ¿ƒµàd ,¿OQC’G »a »°SÉ«°ùdG πª©dG
.¬HÉ°T Éeh ÜÉÑ°ûdG π«L
,ÜGõMC’G ¿ƒfÉbh ÜÉîàf’G ¿ƒfÉb :áë°VGh »gh äÉ©jô°ûàdG áeƒ¶æe åjóëàH ≥∏©àJ Éæg ádCÉ°ùªdG
ø°S øª°V ø««fOQC’G ø«æWGƒª∏d í«°TôàdG hG ÜÉîàf’G ≥M íæªj ¿CG äÉjƒdhC’G øe ¿CÉH áæé∏dG óéJ ób
30 øe ’k ó``H ¿ƒµj å«ëH πjó©J É¡«∏Y …ôéj ó≤a ,»``fOQC’G Qƒà°SódG »a ¬«∏Y É°Uƒ°üæe ¢ù«d ø«©e
á«FõL ¢üîj Ée Gòg ,áæ°S 25 ø°ùH ÜGƒædG ¢ù∏éªd í°Tôà∏d íª°ùj ób ,kÉ«dÉM ¬H ∫ƒª©e ƒg Éªc ÉeÉY
ø«©°ùJ øe ôãcCG øe ¿ƒµe ≥jôa øª°V É¡à°SGQO …ôéJ »àdG Qƒ``eC’G ¢†©H ∑Éæg ,Qƒà°SódG πjó©J
á≤«≤ëdG »ah ,»YÉaôdG ô«ª°S ≥Ñ°SC’G AGQRƒdG ¢ù«FQ á°SÉFôH ±ÓN …CG º¡«∏Y óLƒj ’ á«æWh á«°üî°T
πª©dG äÉ©jô°ûJ áeƒ¶æe åjóëJ É¡aóg á«æWh áª¡e AGOC’ äÉ°ûbÉæªdGh äGQGƒëdG øe ¿ƒKGQÉe …ôéj
.∂dP øe ôãcCG ¢ù«dh »°SÉ«°ùdG
´ƒ°Vƒe øY ¬LQÉNh ¿OQC’G »a ¢†©ÑdG É¡dhGóàj »àdG åjOÉMC’G øY ºà©ª°S πg : دﻳﺘﺮوﻳﺖ
.?kÉjQƒà°SO ∂∏ªdG ádÓL äÉ«MÓ°üH ¢ùªdG

’ QGôªà°SÉH »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓLh ,ádGó©dG ≈dEGh AÉ°†≤dG ≈dEG Ögòf kÉªFGO ¢ùµ©dÉH πH ,»eÉ≤àfG
QGô≤dG áÑMÉ°U »g áªµëªdG ¿B’Gh ,ádGó©dG õjõ©Jh ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdÉH AÉ≤d ¬d ƒ∏îj OÉµj
AÉ°†≤dG ô¶àæfh AÉ°†≤dG ≈dEG RÉëæf ÉæfCG iƒ°S ¬dƒ≤f ¿CG øµªj Ée Éæd ¢ù«d øëf øµd ,IOÉ«°ùdG áÑMÉ°Uh
Éeh ,ΩÉ¡J’G áëF’h ≥«≤ëàdG èFÉàf øe √Éæ©ª°S Ée Aƒ°V ≈∏Y ÉfGPBG ¬fC’ ,π«∏ëà∏d ’k Éée ¢ù«d ´ƒ°VƒªdGh
.»fOQG πc ™LhG Éfó∏Hh ∂∏ªdG ádÓL ÉfóFGQh ÉfóFÉb √ÉéJÉH ¿ƒª¡àªdG ¬d ôª°†j ¿Éc
∫GDƒ°ùdG ójôf ,¿ƒÑFÉZ º¡fCÉH »``fOQC’G ΩÓ``YE’Gh á«fOQC’G ∞ë°üdG âª¡JG øµd : دﻳﺘﺮوﻳﺖ
ΩÉY πµ°ûH Üô¨dG »``ah Góæc »``ah IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG »a ø««fOQCG ø«Hôà¨ªc øëf ,iô``NCG á«FõL øY
»a Öàc Ée ä’É≤ªdG √òg ø«H øeh ,ä’É≤ªdG øe ójó©dG É¡æ«H øeh á«cô«eC’G ∞ë°üdG âÑàc Ée ÉfCGôb
ÖJÉc ¢Vôëjh ƒYójh ,ˆG ¢VƒY øY ™aGóJ ádÉ≤ªdG ,ô«∏«g øjƒc πÑb øe â°SƒH ø£æ°TGƒdG áØ«ë°U
ˆG ¢VƒY âHòY É¡fÉH ≈YOGh ∫Éb Éªc É¡fC’ ,¿OQCÓd á«dÉªdG äGóYÉ°ùªdG ∞bƒd á«cô«eC’G IQGOE’G ádÉ≤ªdG
™«£à°ùf ø««cô«eCG ø««fOQCÉc øëf ,Iƒ≤dÉH ’GƒbCGh äGOÉaEG ÖJÉµdG ∫Éb Éªc ¬æe âYõàfGh ,ô«ãµdG ¬Jó≤aCGh
äÉeƒ∏©ªdG ∂∏ªàf ’h á≤«bódG áeƒ∏©ªdG ∂∏àªf ’ Éææµd ,ä’É≤ªdG √òg πãe ≈∏Y OôdGh ,áHÉàµdGh áHÉLE’G
.ójó°ûdG ∞°SCÓd π°ûØf Éææµd á«fOQC’G áaÉë°ü∏d Åéà∏f ,QOÉ°üe ∑Éæg ¢ù«dh á«≤«≤ëdGh áë«ë°üdG
äô°ûf »àdG äÉgƒjó«ØdG π¡a ,Öjò©à∏d ¬°Vô©J øY π«b Ée í°VhG ¿G »d íª°SG : اﻟﺮﻳﺎﻻت
á«æeR Iôàa »a âfÉc áªcÉëªdG äGAGôLEG ,?Öjò©àdG QÉKBG ¬«∏Y ô¡¶J âfÉc ,»°VÉ≤à∏d áªµëªdG πNój ƒgh
∂«µ°ûàdGh º¡àdG ¥É°üdEG ádhÉëªa ,äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y ¬eó≤J Ió``e ó©Hh ¬Hò©J ¿CG øµªj ’ ≈æ©ªH ,Iô«°üb
áªµëªdG øe âLôN »àdG Qƒ°üdGh äÉgƒjó«ØdG øµd ,áÑjôZ â°ù«d ádÉ≤ªdG ÖJÉc øe á«fOQC’G ádGó©dÉH
ΩÓYE’G πFÉ°Sh πc ≈∏Y åÑJh ø««Øë°üdGh ΩÓYE’G ΩÉeCG ºàJ áªµëªdG ≈dEG ø«ª¡àªdG ∫ƒNO á«∏ªY âfÉch
á«cô«eC’G á«fOQC’G ábÓ©dGh »fOQC’G ó¡édG ≈∏Y ¢ûjƒ°ûàdG ójôj ¬fCG ó≤à©f πWÉH ΩÉ¡JG ôeC’G Gò¡a ,á«fOQC’G
á«cô«eC’G IQGOE’Gh »cô«eC’G ¢ù«FôdG ¬FÉ≤dh ¢†«HC’G â«ÑdG ≈``dEG ∂∏ªdG ádÓL IQÉjõH Ωƒ«dG êƒàJ »àdG
ΩÉ¶ædGh á«fOQC’G ádhódG áª«b Qó≤Jh Rõ©J »àdG äGAÉ≤∏dG øe á∏°ù∏°S »gh ¢Sô¨fƒµdG AÉ°†YCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
âfÉc ƒd ,á«bGó°üªdGh á©ª°ùdGh áfÉµªdGh π≤ãdGh á«cô«eC’G IQGOE’G iód ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H »``fOQC’G
ádÓL øµj ºd ∞bGƒªdG √ò¡H ¿ƒµµ°ûj ¿ƒ«cô«eC’Gh ágGõædGh áªµëdGh á≤ãdG äGòH â°ù«d á«fOQC’G ∞bGƒªdG
.IójóédG á«cô«eC’G IQGOE’G ™e ¢†«HC’G â«ÑdG »a ¬dÉÑ≤à°SG ºàj »HôY º«YR ∫hCG »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG
kGôjó≤J QõjÉa ìÉ≤d »gh ¿OQC’G ≈dEG ájóg ∫É°SQEG äQôb á«cô«eC’G IQGOE’G kÉ°†jCG Ωƒ«dG ,ôNBG kGôeCG í°VhCG »æYOh
ÉjÉ°†≤dGh á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG Ωó≤Jh áe’G ÉjÉ°†b ôªL ≈∏Y ¢†Ñ≤J »àdG á«fOQC’G ádhódG ¬dòÑJ …òdG ó¡é∏d
.»Hô©dG ∞°üdG IóMhh QGô≤à°S’G ádÉM ≈dEG Qƒe’G Oƒ©J ¿CG π«Ñ°S »a QGôªà°SÉH á«eƒ≤dG
»a øjóLGƒàªdG ø««fOQC’G ø««cô«eCÓdh ø««fOQC’G ø«Hôà¨ª∏d áeóN ójôf : دﻳﺘﺮوﻳﺖ
Ö∏WCG ,á∏Ñ≤ªdG á©HQC’G hCG áKÓãdG ΩÉjC’G ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL øe Öjôb ¿ƒµà°S âfCGh ,IóëàªdG äÉj’ƒdG
(ø«°Tƒ°ûe) Écô«eCG »a ø««fOQC’G ¿CÉH √hôÑîJh ∂∏ªdG ádÓL ¿PCG »a Gƒ°ùª¡J ¿CÉH kÉ«°üî°T kÉÑ∏W ºµæe
âbƒdG ¢ùØæH º¡æµd ,≥ëdG ™eh ø««ª°TÉ¡dG ™eh ∂∏ªdG ádÓL ™e ,IOÉ«≤dG ™eh øWƒdG ™e ºg ,ø«¡FÉJ
IOÉ«≤dG ÉæJOƒY Éªc ájôëHh á«aÉØ°ûH ø««cô«eC’G ÉæFÉbó°UCG ™e π°UGƒàf ≈àM á≤«bO äÉeƒ∏©e ¿hójôj
.á∏jƒW äGƒæ°S òæe á«ª°TÉ¡dG
¢ùª¡j øe ≈dEG êÉàëj ∂∏ªdG ádÓL ¿CÉH ó≤àYG ’ øµd ,∂à≤K ≈∏Y ∑ôµ°TCG : اﻟﺮﻳﺎﻻت
á«°ùæédG πªëj øe πµd á≤«bódG π«°UÉØàdG ™HÉàj ¬àdÓL ¿CGh Éª«°S ,¢Uƒ°üîdG Gò¡H á«°†b »a ¬fPCÉH
ádÉëdG πµH º∏Y ≈∏Y ¬fCÉH ócCÉàe ÉfGh ,ÉjÉ°†≤dG ™HÉàj ,¢SÉædG Ωƒªg ™HÉàj ,»fOQCG øWGƒe πµdh á«fOQC’G
,áeÉJ á«ëjQCÉH çóëàf ¿CG ójôfh ,¢ûjƒ°ûJ äÉ«∏ªY ∑Éæg πHÉ≤ªdÉH øµd ,É¡H çóëàJ ¿CG øµªe »àdG
¬fC’ »fOQC’G ∞bƒªdG ≈∏Y ¢ûjƒ°ûàdG »a áë∏°üe É¡d á≤£æªdG »ah º«∏bE’G »a ±GôWC’G ¢†©H ∑Éæ¡a
,á«ª°TÉ¡dG ájÉ°UƒdG ´ƒ°Vƒe øeh »æ«£°ù∏ØdG ´ƒ°VƒªdG øe á``«`fOQC’G ádhódG ∞bƒe ¿CÉ`H Ωƒ«dG âÑK
ÉjÉ°†b πch »bGô©dG ´ƒ°VƒªdG ≈dEG ájQƒ°ùdG á``eRC’G ´ƒ°Vƒe øeh ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG ´ƒ°Vƒe øeh
á«≤£æe ¢ù°SCG øe â≤∏£fG »àdG »gh áÑFÉ°üdG »g âfÉc á«fOQC’G ájDhôdG ¿CG É¡«a äÉ``eRC’Gh á≤£æªdG
ó«cCÉàdÉHh ,É«∏©dG á«eƒ≤dG ídÉ°üªdG øe πH ,á°UÉîdG ídÉ°üªdG ’h á≤«°†dG ÜGƒHC’G øe â°ù«d á«©bGhh
.á«fOQC’G á«æWƒdG É«∏©dG áë∏°üªdG øe
∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL á«©e »a ¿ƒfƒµj IOÉY øjòdG ôjôëàdG AÉ°SDhQ QhO ƒg Ée : دﻳﺘﺮوﻳﺖ
óaƒ∏d á«é«JGôà°SEG ∑Éæg πgh ,∫ÉªYCG ∫hóL ∑Éæg πg ,ºdÉ©dG ∫hO πµd πH Écô«eC’ §≤a ¢ù«d ¬JQÉjR
.?∂∏ªdG ádÓL ¬H Ωƒ≤j Ée ≈∏Y ´ÓWÓd §≤a IQÉjõdG ¿CG ΩCG ,≥aGôªdG
¬``JGQÉ``jR ø``e ô«ãc »``a á``«` fOQC’G ΩÓ`` YE’G π``FÉ``°`Sh Ωô``µ`j ∂∏ªdG á``dÓ``L IOÉ``Y : اﻟﺮﻳﺎﻻت
ô°TDƒjh kGóL º¡e ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H á«fOQC’G ádhó∏d »ª°SôdG óaƒdG øª°V Ωƒ«dG ÉfOƒLh ,¬JGAÉ≤dh
Gòg »a ≥«bO πµ°ûH CGô≤J ¿CG Öéj áª¡e ádÉ°SQ ,QGô≤dG ™fÉ°U iód É¡à«ªgCGh á«fOQC’G ∞ë°üdG QhO ≈dEG
ádhódG áë∏°üe π«Ñ°S »a É¡«∏Y πª©f á«eÓYEG á«é«JGôà°SG Éæjód º©f á«é«JGôà°SÓd áÑ°ùædÉHh .ÖfÉédG
AGOCG ™«£à°ùf »µd ∂dPh ,¬dhGóJ ºàj Ée πc »a ¢SÉªJ ≈∏Yh ´ÓWG ≈∏Y ¿ƒµf ,É«∏©dG á«æWƒdG áë∏°üªdGh
Gòg πc øY kGó«©Hh ,π«∏°†àdGh ¢ûjƒ°ûàdG äÉ«∏ªY øY kGó«©H í«ë°üdG πµ°ûdÉH á«æWƒdGh á«æ¡ªdG ÉæàdÉ°SQ
øe AGƒ°S ,Qó°üàj äÉHh á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN Éæ«∏Y CGôW …òdG äÉ«°üî°ûdG ∫É«àZG ΩÓYEG ,ΩÓ``YE’G
π«∏°†àdGh ¢ûjƒ°ûàdG ¥É«°S »a ÉgAGQh ∞≤j øe ±ô©f »àdG ájQÉÑNG äÉgƒjó«a øe hCG ,RÉ°ûædG äGƒ°U’CG
.á«æWƒdG ÉæØbGƒe øe π«ædG »a π°ûah
ádÓL ≥aGôj »fÉãdG ˆGóÑY øH ø«°ùëdG ô``«`eC’G ó¡©dG »``dh ƒª°S ¿CG ±ô©f : دﻳﺘﺮوﻳﺖ
ô«eC’G ó¡©dG »dh ƒª°S øY ÉæKóM ,IóëàªdG äÉj’ƒ∏d ¬JQÉjR á°UÉNh ºdÉ©dG ∫hO πµd ¬JGQÉjR »a ∂∏ªdG
.ø«°ùëdG
ΩÉ¡e AGOCÉ` H Ωƒ≤jh º∏©àjh ¬ÑfÉL ≈``dEG ∞≤j ,∂∏ªdG ó«°†Y ó¡©dG »``dh ƒª°S : اﻟﺮﻳﺎﻻت
º«∏©àdGh á°SGQódG äGƒæ°S øe êôîJ ¿CG ó©H ¬d í«JCG Ée ºgÉjÉ°†bh ÜÉÑ°ûdG äÉØ∏e π©d ,kGóL Iô«Ñc á«æWh
¿ƒµj ¿CG π«Ñ°S »a kGó``L ô«Ñc ó¡éH πª©jh Ωó≤j ¿CG ∫hÉëj ,…ôµ°ù©dG ∂∏°ùdG »a ¬dƒNOh …ôµ°ù©dG
π°†aC’G ƒëfh ≈∏°†ØdG IÉ«ëdG ƒëf á«eÉ°ùdG á«µ∏ªdG á``jDhô``dGh äÉMƒª£dG Ö``cGƒ``jh ∂∏ª∏d kGó«°†Y
.»fOQC’G ÜÉÑ°û∏dh øWGƒª∏d

´ÉªLEG πëe »gh ,Qƒà°SódG »a ∂∏ªdG ádÓL äÉ«MÓ°üH ¢SÉ°ùe óLƒj ’ : اﻟﺮﻳﺎﻻت
¿CG ¢VôàØj »dÉàdÉHh ,á«fÉãdG ájƒÄªdG πNóf øëf Ωƒ«dG ,ô``eC’G Gòg »a åjóM …CG óLƒj ’h ,»æWh
≈dEG ÉYOh ,»°SÉ«°ùdG πª©dG áeƒ¶æe åjóëJ ≈dEG ÉYO ∂∏ªdG ádÓL ΩÉ©dG ájGóH òæe ,∂JÉ©jô°ûJ ™LGôJ
…ôéj Gòg ,ájOÉ°üàb’G ÖfGƒédÉH ≥∏©àJ §£N çGó``MEGh äÉ©jô°ûJ RÉéfEG ≈``dEGh ,á``jQGOEG IQƒ``K çGó``MEG
∞µ©J áeƒµëdGh ,á«°SÉ«°ùdG äÉ©jô°ûàdG áeƒ¶æe åjóëàd áæéd ∑Éæg Ωƒ«dG ,á«fOQC’G ádhódG »a Ωƒ«dG
IQƒãdG ´ƒ°Vƒe »a ó¡L ∑Éæg .2024 ΩÉ©d πbC’G ≈∏Y áë°VGh ¿ƒµàd ájOÉ°üàbG á£N OGóYEG ≈∏Y kÉ«dÉM
çqóëJ ádhO ..á≤«°TQ ádhóc ¬∏Nóf ¿CG ójôæa ,áFÉªdG ó©H ∫hC’G ΩÉ©dG ÜÉàYG πNóf Ωƒ«dG øëfh ,ájQGOE’G
åjóëdG Gòg ∫ÓN ÉfôcP Éªch ,∑Éæg hCG Éæg á«FõéH É≤∏©àe ôeC’G ¢ù«dh äÉjƒà°ùªdG πc »a É¡JÉ©jô°ûJ
QƒeC’G ¿ÉH ó≤à©f øëf øµdh ,RÉéfE’G ¬jƒ°ûàd π«∏°†àdGh èjhôàdGh ¢ûjƒ°ûàdG ä’hÉëe øe ô«ãµdG ∑Éæg
.Öéj Éªc Iõéæeh ,áë°VGh ˆG ¿PEÉH ¿ƒµà°S

äGóYÉ°ùªdG »g ¿ójÉH ¢ù«FôdG ™e É¡ãëÑd ∂∏ªdG ádÓL É¡∏ªëj »àdG äÉØ∏ªdG : دﻳﺘﺮوﻳﺖ
¿CÉH ™ª°ùf ,ø««cô«eC’G ø«dhDƒ°ùªdG ™e ∂∏ªdG äGAÉ≤d πÑb IOÉY ,?äÉeƒ∏©e ∑Éæg πg ,»dÉªdG ºYódGh
¿ƒ∏ª©j ±ƒ°S º¡fCG GƒdÉb ∂∏ªdG ádÓL ™e Ió«Wh ábÓY º¡d »cô«eC’G ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YCG øe GOóY
∂∏ªdG ádÓL É¡ãëÑ«°S äÉØ∏e øª°V øe ∂dP ¿ƒµ«°S πg ,¿OQCÓd …OÉ°üàb’Gh »dÉªdG ºYódG IOÉjR ≈∏Y
.?¿ójÉH ¢ù«FôdG ™e

ƒ°†Yh ,á``«`fOQC’G Qƒà°SódG IójôL ôjôëJ ¢ù«FQ ä’ÉjôdG ≈Ø£°üe PÉà°SC’G : دﻳﺘﺮوﻳﺖ
á«cô«eC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ≈dEG á«ª°SôdG ¬JQÉjR »a »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓéd ≥aGôªdG óaƒdG
k jõL kGôµ°T
.áª«≤dG äÉeƒ∏©ªdG √ò¡d Ó

É¡«a πNóJh ,øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ,øjhÉæY áKÓK πªëJ IQÉjõdG : اﻟﺮﻳﺎﻻت
IQÉéàdG á«bÉØJG øe ¬«∏Y ÖJôàj ÉªH …QÉéàdGh …OÉ°üàb’Gh …ôµ°ù©dG ºYódGh äGóYÉ°ùªdG π«°UÉØJ
øµd ,á«bÉØJ’G √òg â©bh á«HôY ádhO ∫hCG ¿OQC’G ¿Éa º∏©J Éªch ,IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQC’G ø«H IôëdG
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ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
وﻟـﻘـﺎء اﻟـﻤﻠـﻚ ﻋﺒـﺪ اﻟﻠـﻪ اﻟﺜـﺎﻧـﻲ ﺑﺎﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺟـﻮ ﺑﺎﻳــﺪن

ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ وﺛﺎﺋﻘﻴﺔ

اﻷردن وأﻣـﺮﻳـﻜــﺎ
 ﻋﻘﻮد7 ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﻓﻞ ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻘﺎء اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ا اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻣﺮﻳﻜﻲ
 ﺗﻤﻮز اﻟﺤﺎﻟﻲ19 ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﺑﻴﺾ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻤﺨﺼﺼـﺎت
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴـﺔ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺸﺆون
اﻟﺨﺎرﺟﻴـﺔ

اﻟﺒـﺮاﻣـﺞ ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب

ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺒﺤﻮث
اﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ

ﻟﺠﺎن
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺴﻜـﺮﻳـﺔ

ﻗﻴـﺎدات
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس

ﻣﻊ أرﻛﺎن
دارة¢ا
اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﻓﻲ ﻣـﺠﻠﺲ
اﻟـﺸﻴـﻮخ

ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

 ﻋﻮﻧﻲ اﻟﺪاوود- ﻣﺮﻛﺰ » اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﺮﺳﺦ دور اﻻردن وﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻛﺼﻤﺎم
أﻣﺎن ﻟﻠﺴﻼم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ
اﻟﺰﻳﺎرة ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
إﺑﺮاز دور اردن اﻟﻘﻴﺎدي ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺴﻼم واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
إﻋﺎدة اﻟﻖ ﻟﻠﺪور اردﻧﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻨﺸﻂ
داﺋﻤﺎ
ً واﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
- ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ¢ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺸﺮاﻛـﺔ ا
« و اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ »دﻋﻢ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ..اردﻧﻴﺔ
-19 اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﻤـﺸـﺘــــﺮك ﻻﺣـﺘــــﻮاء ﻛــﻮﻓـﻴــﺪ
رﻫﺎب¢وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ا
ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﺧﺮى¢وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻣﻨﻴﺔ وا
ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG ≈dG áaÉ°V’ÉH É¡æeh ,…OÉ°üàb’G QGô≤dG ´Éæ°U hG ¿ƒZÉàæÑdG »a hG ñƒ«°ûdGh
äÉ«bÉØJ’ π«FGô°SG ™«bƒJh ,IójóL á«∏«FGô°SG áeƒµM OƒLh ™e É°Uƒ°üN ΩÓ°ùdG á«∏ªY ºYOh
»æe’Gh »°SÉ«°ùdG ¿hÉ©àdGh …ô°üªdG »bGô©dG »``fOQ’G ¿hÉ©àdG ∞∏e ..IOó©àe á«HôY ∫hO ™e
¿hÉ©àdÉH GôNDƒe âÑMQ Éªc ,IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG ¬H âÑMQ …ò``dGh ∫hó``dG √ò``g ø«H …OÉ°üàb’Gh
Ö©µe ôàe ∞dG 50 `H ¿OQ’G ójhõJ ≈∏Y π«FGô°SG ¥ÉØJÉH πãªJ …òdG »∏«FGô°S’G »fOQ’G …QÉéàdG
¿ƒfÉbh …Qƒ°ùdG ∞∏ªdG ≈dG áaÉ°VG ,á«æ«£°ù∏ØdG á«fOQ’G IQÉéàdG ºéM áØYÉ°†eh ,√É«ªdG øe
ºYO ≈dG ,ÜÉgQ’G ≈∏Y ÜôëdG á∏°UGƒe Oƒ¡éc á≤£æªdG äÉØ∏e Ö«¨J ødh ,ôHÉ©ªdG íàah ô°ü«b
äGQƒ£àdGh ,¿ÉæÑdh øª«dGh É«Ñ«d äÉØ∏eh ,{ á°†¡ædG ó°S { á«°†b »a »fGOƒ°ùdGh …ô°üªdG ∞bƒªdG
.§°SƒàªdG ôëÑdG ∫hOh è«∏îdG ∫hO ≈∏Y É¡°SÉµ©fGh »côàdGh »fGôj’G ø«Ø∏ªdG »a á«ª«∏b’G
»µjôe’G »fOQ’G ¿hÉ©àdGh äGAÉ≤∏dG πc »a ¬°ùØf ¢VôØj z19 - ó«aƒc { hG ÉfhQƒc ∞∏e - 7
IóëàªdG äÉj’ƒdG âeóbh á°SÉFôdG ¿ójÉH ¢ù«FôdG »dƒJ òæe π°UGƒàeh í°VGh ∞∏ªdG Gòg »a
.¿OQ’G ≈dG äGóYÉ°ùªdGh äÉMÉ≤∏dG ºjó≤àH É¡fhÉ©J
õ«e’G á«µjôe’G äGóYÉ°ùªdG øe GAóH áMhô£ªdG äÉØ∏ªdG RôHG øe …OÉ°üàb’G ∞∏ªdG - 8
IóëàªdG äÉj’ƒdG ™e áeôÑªdG á«bÉØJ’G ójóéJ ≈dG ¿OQ’G ™∏£àjh á≤£æªdG ∫hO ø«H âÑK’Gh
≈∏Y (»µjôeG Q’hO QÉ«∏e 6.5 ) ƒëf ≈dG π°üJh (2022 2018- ) ø«H óàªJ äGóYÉ°ùªd á«µjôe’G
IOÉjR hG ÉgójóéJ ≈dG ¿OQ’G ™∏£àjh πÑ≤ªdG ΩÉ©dG »¡àæà°S á«bÉØJ’G √òg ,äGƒæ°S ¢ùªN ióe
óbh ,ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG äÉMÓ°U’ÉH Éeób »°†ªdG »a ¬JóYÉ°ùªd á«µjôe’G äGóYÉ°ùªdG
AÉ¡àfG ¢ù«dh »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°Uh »dhódG ∂æÑdG øe GAóH á«dhódG OÉ°üàb’G äÉ°ù°SDƒe ¬d äó¡°T
Gójõe ¿OQ’G íæe ≈∏Y äóYÉ°S »àdGh ÉgòîJG »àdG äGAGôL’G áYÉéæH »dhódG ∞«æ°üàdG ä’ÉcƒH
.»fÉªàF’G ¬Ø«æ°üJ âàÑKh ÉfhQƒc áëFÉL πX »a ≈àM ¢Vhô≤dG øe
äÉ``j’ƒ``dG ™``e Iô``M IQÉ``é`J á«bÉØJG â©bh »àdG ≈``dh’G á«Hô©dG á``dhó``dG ôÑà©j ¿OQ’G - 9
ÉeÉY 20 QhôªH ΩÉ©dG Gòg πØàëjh 2001 ΩÉY É¡H πª©dG CGóHh 2000 ΩÉY òæe á«µjôe’G IóëàªdG
AóH òæe % 800 ƒëf ≈dG øjó∏ÑdG ø«H …QÉéàdG ∫OÉÑàdG áÑ°ùf äOGR »àdG á«bÉØJ’G √òg ≈∏Y
.É¡fÉjô°S
( Q’hO QÉ«∏e 2.2 ) ƒëf É¡ªéM ≠∏H ¿OQ’G »a á«µjôeG äGQÉªãà°SG ∑Éæg ¿G GóY Gòg - 10
.É¡JOÉjR ≈dG ¿OQ’G íª£jh
»µjôeCG Q’hO QÉ«∏e 20 øe ôãcG âeób ,1951 ΩÉY òæeh IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿CG Éªc - 11
.¿OQCÓd äGóYÉ°ùªc
âëàah ¿OQ’G É¡H RÉàªj ,á«µjôe’G IóëàªdG äÉj’ƒdG h ¿OQ’G ø«H áª¡e äÉ«bÉØJG - 12
(FAT) IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG É¡àeó≤e »a øjó∏ÑdG ø«H …OÉ°üàb’Gh …QÉéàdG ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG
äÉéàæªdG É¡ÑLƒªH IóëàªdG äÉj’ƒdG âëæe »àdGh ,2021 »a ∫ƒ©ØªdG ájQÉ°S âëÑ°UGh 2000 ΩÉY
»a á∏gDƒªdG á«YÉæ°üdG ¿óªdG ¢üîJ á«bÉØJG ≈dG áaÉ°V’ÉH ,kGóL á«dÉY á«°ùaÉæJ Iõ«e á«fOQC’G
.ÖFGô°V hCG á«côªL Ωƒ°SQ ¿hO Écô«eC’ ¿óªdG ∂∏J äGQOÉ°U πNóJ å«ëH ,(QIZs) ¿OQC’G
á«FÉ°üMEG Ö°ùëH - á«µjôe’G IóëàªdG äÉj’ƒ∏d Qó°üJ »àdG á«fOQ’G äÉcô°ûdG OóY - 13
.ácô°T 347 ≠∏Ñj - ¿ÉªY áYÉæ°U áaôZ
äÉj’ƒ∏d áµ∏ªªdG äGQOÉ°U â¨∏H ,¿Éªq Y IQÉéJ áaôZ ¬JóYCG »FÉ°üMEG ôjô≤àd É≤ah - 14
â∏é°S Éªc ,»°VÉªdG ΩÉ``©`dG QÉ``æ`jO QÉ«∏e 1.220h ,QÉ``æ`jO ¿ƒ«∏e 848 ƒëf 2014 ΩÉ``Y IóëàªdG
πHÉ≤e ,QÉæjO QÉ«∏e 1.382 á¨dÉÑdGh 2019 ΩÉY É¡eÉbQCG π°†aCG á«cô«eC’G ¥ƒ°ù∏d á«fOQC’G äGQOÉ°üdG
πHÉ≤e QÉæjO ¿ƒ«∏e 344 »dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN â¨∏Hh ,äGOQƒà°ùe QÉæjO QÉ«∏e 1.109
.äGOQƒà°ùe QÉæjO ¿ƒ«∏e 245
∂∏ªdG ádÓL AÉ≤dh IôªdG √òg IóëàªdG äÉj’ƒ∏d á«µ∏ªdG IQÉjõdG á«ªgG ¿Éa QÉ°üàNÉH - 15
á≤∏©àªdG äGô«¨àªdG øe ô«ãµdG ¬æY èàæj ¿G ™bƒàj ¿ójÉH ƒL »µjôe’G ¢ù«FôdG ™e »fÉãdG ˆG óÑY
á«µjôe’G á``«`fOQ’G ábÓ©dG áfÉàeh Iƒ``bh ºéM âÑãà°S áeOÉ≤dG ΩÉ``j’Gh ,º«∏b’G äÉØ∏e áaÉµH
,º«∏b’G ΩÓ°Sh øeCG ßØM »a ¿OQ’G QhóH ¿Éªj’Gh ácôà°ûªdG ídÉ°üªdGh ábGó°üdG ≈∏Y áªFÉ≤dG
.ÉªFGO ¿Éc Éªc á≤£æªdG »a …OÉ«≤dGh §°ûædGh πYÉØdG »fOQ’G Qhó∏d ≥dC’G ó«©Jh

§°Sh’G ¥ô°ûdG á≤£æªH GójóëJ ºà¡ªdG ºdÉ©dGQÉ¶fG É¡«dG ¬éàJ Iô¶àæe á«µjôeG á«fOQG áªb
§≤a ¢ù«d ,ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ø«à«ªg’G ™ªéJ »àdG ≥WÉæªdG ôãcG øeh áfƒî°S ôãc’G
,áæNÉ°ùdG á«°SÉ«°ùdG É¡JÉØ∏ªH á≤£æªdG á«°Uƒ°üîd Gô¶f ºdÉ©dG ∫hódh πH á≤£æªdG ∫hód áÑ°ùædÉH
,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG »``gh »eÓ°S’Gh »Hô©dG ø«ªdÉ©∏d ≈``dh’G ájõcôªdG á«°†≤dG øe GAó``H
¢ù«dh ,øª«dGh É«Ñ«dh ¿ÉæÑdh ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG äÉØ∏e É¡àeó≤e »ah á≤£æªdG ÉjÉ°†b äÉØ∏ªH GQhôe
ôëÑdG »a RÉ¨dG äÉØ∏eh ¿Éfƒ«dGh ¢UôÑb äÉØ∏e ≈àM ’h ,è«∏îdGh É«côJh ¿GôjG äÉØ∏ªH GAÉ¡àfG
.á«≤jôa’G IQÉ≤dG »a á°†¡ædG ó°S ≈àMh ,§°SƒàªdG
ƒL »µjôe’G ¢ù«FôdGh »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL ™ªéJ »àdG á«µjôe’G á«fOQ’G áª≤dG : ÜÉÑ°SG Ió©d Iõ«ªe á«ªgG Ö°ùàµJ ¿ójÉH
ø«dOÉÑàe ÉeGôàMGh á≤K Ö°ùàµJ »àdGh ø«ª«YõdG ø«H á«°üî°ûdG ábÓ©dG á«°Uƒ°üN - 1
ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée »a GQƒJÉæ«°S ¿ójÉH »µjôe’G ¢ù«FôdG ¿É``c ¿G òæe ,á∏jƒW äGƒæ°S òæe äCÉ°ûf
Gô«NGh ÉeÉHhG ∑GQÉH 44`dG »µjôe’G ¢ù«Fô∏d ÉÑFÉf ºK á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæé∏d É°ù«FQ ºK »µjôe’G
GóL áÑjôbh á«∏Lh áë°VGh ∞bGƒe ¬d ¿ójÉH ¢ù«FôdGh ,46`dG á«µjôe’G IóëàªdG äÉj’ƒ∏d É°ù«FQ
äÉØ∏e ∞∏àîe »a »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL ìƒ°Vhh Iƒ≤H ¬∏ãªj …òdG »fOQ’G ∞bƒªdG øe
.á≤£æªdG ÉjÉ°†bh
iDhô``dG »a { ô«ÑµdG ±ÓàN’G { óM ≈``dG äÉbÓ©dG »a { Qƒàa { ó©H »JCÉj AÉ≤∏dG Gò``g - 2
¢ù«FôdG IQGOG ÖÑ°ùdGh §``°`Sh’G ¥ô°ûdG »a ΩÓ°ùdG ∞∏eh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG »a GójóëJh
äÉ°SÉ«°S »a ô«Ñc ∫ƒëJ øe ¬ªµM Iôàa ¬à∏ªM ÉªH ,ÖeGôJ ódÉfhO ≥HÉ°ùdG …Qƒ¡ªédG »µjôe’G
øe Égô«Zh { Ghô``fh’G { ºYO ∞bh äGQGô``bh ,¢Só≤dG ≈dG á«µjôe’G IQÉØ°ù∏d π≤f øe á≤£æªdG
¿ô≤dG á≤Ø°U z`H âaôY Ée { iôÑµdG áeÉ£dG { âfÉc ≈àM ,ø««æ«£°ù∏ØdG ≈∏Y ≥««°†àdG äGQGô``b
â∏µ°T { çÓK { á«µ∏e äGAÓHh ,É¡°VÉ¡L’ É©«æe Gó°S ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H ¿OQ’G ∞bh »àdGh {
¢ù«Fôd πH π«FGô°S’ É«∏c É¡°ù«FQ RÉëæªdG á«µjôe’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQ’G ø«H ÉjQòL ÉaÓN
»dƒJ Qƒa { É¡jQÉée ≈dG √É«ªdG { Oƒ©àd ..GójóëJ ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH ≥HÉ°ùdG »∏«FGô°S’G AGQRƒ``dG
πM z`d √ó«jCÉJ ∂∏ªdG ádÓL ™e ∫É°üJG ∫hG »a ócCG …òdGh IóëàªdG äÉj’ƒdG á°SÉFQ ¿ójÉH ¢ù«FôdG
.á≤£æªdG »a ´Gô°ü∏d ÓM πµ°ûj ¬fÉH äGƒæ°S òæeh ¬àYÉæb ióHG ÉªdÉ£d ∞bƒe ƒgh ,{ ø«àdhódG
…òdG ΩGô``à`M’Gh Ió«WƒdGh áÑjô≤dG ¬JÉbÓ©d Gô¶fh »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL - 3
∂ÄdDhG ∑Qó``j ,»ªdÉ©dG º∏°ùdG »a ô«ÑµdG √Qhó``dh ºdÉ©dG AÉ``ª`YRh AÉ``°`SDhQh ∑ƒ∏e øe ¬H ≈¶ëj
≈∏Y §≤a ô°üà≤j ød ¬àdÓL AÉ≤d ¿Éa ∂dòdh ,»µjôe’G ¢ù«FôdG ™e ¬àdÓL ábÓY AÉªYõdG
òæeh øjó∏ÑdG iƒà°ùe ≈∏Y á«é«JGôà°SG ábÓY √ò¡a ,ácôà°ûªdG á«µjôe’G á«fOQ’G äÉbÓ©dG
¢ù«FôdG ø«H { ábGó°U { äÉbÓY »g πH Oƒ≤Y á©Ñ°S ƒëf ióe ≈∏Y ácôà°ûªdG äÉbÓ©dG AÉ°ûfG
ó«cÉà∏d ∂∏ªdG ádÓL ™e ¬dÉ°üJG ∫ÓN ¿ójÉH ¢ù«FôdG É¡Ø°Uh Éªc - ∂∏ªdG ádÓLh »µjôe’G
.záæàØdG á«°†b { á¡LGƒe »a ¿OQ’G Égòîàj »àdG äGƒ£îdGh ¬àdÓL ºYO ≈∏Y
,2018 »a âfÉc á«µjôe’G äGOÉ«≤dGh ¢ù«FôdG ™e AÉ≤àdGh ∂∏ªdG ádÓéd á«ª°SQ IQÉjR ôNBG - 4
ƒª°Sh ,ˆG óÑ©dG É«fGQ áµ∏ªdG ádÓL É°†jG É¡«a ¬àdÓL ≥aGôj …òdG á«µ∏ªdG IQÉjõdG èeÉfôHh
,ájôµ°ùYh á«æeGh ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S äGAÉ≤∏H πaÉM ,ˆG óÑY øH ø«°ùëdG ô«e’G ó¡©dG »dh
»fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓéH Óãªe ¿OQ’Gh ,á«µjôe’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »a QGô≤dG ´Éæ°U ™eh
.…Qƒ¡ªédGh »WGô≤ªjódG ø«HõëdG »a QGô≤dG ´Éæ°U ôjó≤Jh ΩGôàMÉH ≈¶ëj
ºFGódG ¬ªYO GójóëJh É«°SÉ«°S ¿OQ’G ¬H ™∏£°†j …ò``dG ô«ÑµdG Qhó``dG ≈dG áaÉ°V’ÉH - 5
¬jó°üJ ∫ÓN øe á≤£æªdG ¿ÉeGh øeG ßØM »a º¡eh πYÉa QhO ¿OQÓ∏a á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d
á≤£æªdG äGô«¨àe ™e á«ªgG OGOõ``j QhO Gò``gh ,{ ¢ûYGhódG { ó°V ¬HôMh á≤£æªdG »a ÜÉgQÓd
»fGôj’G ∞∏ªdG äGQƒ£J hCG ¿Éà°ùfÉ¨aG hG ¥Gô©dG øe »µjôe’G ÜÉë°ùf’ÉH ≥∏©àj Ée AGƒ°S á∏Ñ≤ªdG
.á≤£æªdG ∫hO ™e äÉbÓ©dGh GójóëJ …hƒædG ∞∏ªdGh
øe á«ªdÉ©dGh á«ª«∏b’Gh á«∏ëªdG AÉ``Ñ`f’G É¡à∏bÉæJ IOó©àe QhÉ``ë`eh Iô«Ñc äÉØ∏e - 6
ƒL »µjôe’G ¢ù«FôdGh »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL ø«H äÉKOÉëªdG ádhÉW ≈∏Y ¿ƒµJ ¿G ™bƒàªdG
ÜGƒædG »°ù∏ée »a AGƒ°S á«µjôe’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »a QGô≤dG ´Éæ°U ™e ¬àdÓL äGAÉ≤dh ,¿ójÉH

1.5
M

ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺘﺮ#
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ّ
: اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪات

 وﻛﻠﻒ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦCOVID-19 ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر
ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻼردن ﻣﻊ ﻗﺮب اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺬﻛﺮة
2022  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ( ﻓﻲ6,5 اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ) ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﺤﺠﻢ
( ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر2.2 ) زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻻردن واﻟﻤﻘﺪرة ﺑﻨﺤﻮ

دﻋﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ اﻻردن وﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق

ﻣـﻠـﻔـــــﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء
ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

: IQÉjõdG èeÉfôH
: ø£æ°TGhh ¿Éªq Y øe IQOÉ°üdG á«ª°SôdG äÉfÉ«Ñ∏d É≤ah ,IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQC’G ø«H á«é«JGôà°S’G äÉbÓ©dG ,»µjôeC’G ¢ù«FôdG ™e ∂∏ªdG ádÓL AÉ≤d ∫hÉæà«°S .á≤£æªdG »a äGQƒ£àdG ôNBG ≈dEG áaÉ°VEG ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Égõjõ©J πÑ°Sh
äÉeóîdG ¿É``é`dh ,¢Sô¨fƒµdG äGOÉ``«`bh ,á«µjôeC’G IQGOE’G ¿É``cQCG ™``e ¬àdÓéd äÉYÉªàLG IQÉ``jõ``dG ó¡°ûJ áæé∏dGh ,á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ≈dEG áaÉ°VEG ,ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée »a äÉ°ü°üîªdGh ,á«LQÉîdG äÉbÓ©dGh ,ájôµ°ù©dG
õcGôeh ,ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée »a á∏°üdG äGP èeGôÑdGh á«LQÉîdG äÉ«∏ª©dGh á«LQÉîdG IQGRh äÉ°ü°üîªd á«YôØdG
.á«µjôeC’G çƒëÑdG
ˆG óÑY ∂∏ªdÉH Ö«MôàdG ≈dEG ¿É©∏£àj ≈dhC’G Ió«°ùdGh »cô«eC’G ¢ù«FôdG ¿EG : ∫Éb √QhóH ¢†«HC’G â«ÑdG .¢†«HC’G â«ÑdG »a ø«°ùëdG ô«eC’G ó¡©dG »dhh É«fGQ áµ∏ªdGh »fÉãdG
§°ShC’G ¥ô°ûdG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG øe ójó©dG á°ûbÉæªd á°Uôa IQÉjõdG ¿ƒµà°S{ :¢†«HC’G â«ÑdG í°VhCG .zá≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG õjõ©J »a …OÉ«≤dG ¿OQC’G QhO RGôHEGh
á«°SÉ«°ùdG ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG »a »FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©àd ∂∏ªdG ™e πª©dG ≈dEG ¿ójÉH ™∏£àj Éªc{ :±É°VCGh
.z¿OQC’G »a ¥ô°ûe πÑ≤à°ùªd ájƒ«M ¿ƒµà°S »àdG ájOÉ°üàb’G ¢UôØdG õjõ©J ∂dP »a ÉªH ,ájOÉ°üàb’Gh á«æeC’Gh

∂∏ªdG ádÓL ø«H ábÓ©dG
: ¿ójÉH ƒL »µjôe’G ¢ù«FôdGh
: ácôà°ûªdG á«µjôeC’G - á«fOQC’G äÉbÓ©dGh
¬FÉ≤dh IóëàªdG äÉj’ƒ∏d »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL IQÉjR Rõ©J º«Yõd ≈dhC’G »gh ,»dÉëdG ƒ«dƒj 19 »a ¿ójÉH ƒL »µjôe’G ¢ù«FôdG
»a ¬Ñ°üæe ¿ójÉH ƒL ¢ù«FôdG »dƒJ òæe ¢†«HC’G â«ÑdG ≈``dEG »HôY
√ò¡H áµ∏ªªdG §HôJ »àdG á°UÉîdG ábÓ©dG ,»fÉãdG ¿ƒfÉc /ôjÉæj
.IQGOE’G
¢``ù`«`Fô``dGh »``fÉ``ã` dG ˆG ó``Ñ`Y ∂``∏`ª`dG á``dÓ``L ø``«`H á``aô``©`ª`dG ∂∏ªdG ádÓL »dƒJ πÑb Ée òæe h ,áªjób ¿ójÉH ƒL »µjôe’G
.1999 ΩÉY »a ¢Tô©dG »fÉãdG ˆG óÑY
òæe ¿ójÉH ¢ù«FôdÉH ∂∏ªdG ádÓL â©ªL IOó©àe äGAÉ≤d ÜõëdG ø``Y Óãªe »µjôe’G ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée »``a Gƒ°†Y ¿É``c
¿hDƒ°ûdG áæéd »a Gƒ°†Y ¿Éc ø«M ,äGôe Ió©d »WGô≤ªjódG
.É¡d É°ù«FQ íÑ°UG ºK á«LQÉîdG
¢ù«Fô∏d ÉÑFÉf ¿ójÉH íÑ°UG òæe ábÓ©dGh äGAÉ≤∏dG äOGR AGƒ°S (2017 2009- ) ΩGƒY’G ∫ÓNh ÉeÉHhG ∑GQÉH »µjôe’G
.¿OQ’G »a hG IóëàªdG äÉj’ƒdG »a
ºdÉ©dG IOÉb ø«H øe ¿Éc »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL äÉYÉ°S ó©H Iójô¨J »a Öàc å«M ,¿ójÉH GhCÉæg øjòdG πFGhC’G
õjõ©J ≈∏Y ºµ©e πª©dG ≈``dEG ™∏£JCG{ :√QÉ°üàfG ¿Ó``YEG øe
,IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQC’G ø«H ájƒ≤dG á«îjQÉàdG ácGô°ûdG
.zQÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ,ácôà°ûªdG ÉæaGógCG ídÉ°üd
™e ¿ójÉH ƒL »µjôe’G ¢ù«FôdG ÉgGôLG áªdÉµe ∫hCG øjô°ûJ IóëàªdG äÉj’ƒ∏d É°ù«FQ ¬HÉîàfG ó©H »HôY º«YR
.»fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL ™e âfÉc 2020 »fÉãdG
ôµ°T{ ,¿ójÉH ƒL ¢ù«FôdG Öàµe øY Qó°U ¿É«H Ö°ùëHh ÜôYCGh IQÉëdG ¬«fÉ¡J ≈∏Y ˆG óÑY ∂∏ªdG ÖîàæªdG ¢ù«FôdG
á«é«JGôà°SE’G ácGô°ûdG õjõ©J ≈∏Y »°üî°ûdG ¬ª«ª°üJ øY
ºYO{ »a ¿hÉ©àdÉH ¬∏eCG øY ¬d ÜôYCGh ..zá«fOQC’G-á«µjôeC’G
.z»æ«£°ù∏ØdG-»∏«FGô°SE’G ´Gô°ü∏d ø«àdhódG πM
¿OQC’G Qhó``d √ôjó≤J ø``Y{ ¿ójÉH Üô``YCG ..¿É«ÑdG ô``cPh ø«ÄLÓdG øe ºgô«Zh ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG áaÉ°†à°SG »a º«≤dG
.zá≤£æªdG »a
¬fCG ≈dEG É°†jCG (ÖîàæªdG) ¢ù«FôdG QÉ°TCG{ ∫ƒ≤dÉH ¿É«ÑdG ºàào NGh
,Éæjó∏Ñd ácôà°ûªdG Iójó©dG ídÉ°üªdG ¿CÉ°ûH ˆG óÑY ∂∏ªdG ™e Öãc øY πª©dG ≈dEG ™∏£àj
,
áédÉ©eh ÜÉgQE’G áëaÉµeh ,»NÉæªdG ô«¨àdG áëaÉµeh ,-19ó«aƒc
AGƒàMG ∂dP »a ÉªH
-»``∏`«`FGô``°`SE’G ´Gô°ü∏d ø``«`à`dhó``dG π``M º``YOh ,iô`` `NC’G á``«`ª`«`∏`bE’Gh á``«`æ`eC’G äÉ``jó``ë`à`dG
.z»æ«£°ù∏ØdG
»a ¬d ºYódG ºjó≤Jh »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓéH ∫É°üJ’G ≈dEG ¿ójÉH ¢ù«FôdG ´QÉ°S Éªc ¿ójÉH »µjôe’G ¢ù«FôdG øY AÉÑfG ä’Éch â∏≤fh ,»°VÉªdG πjôHCG / ¿É°ù«f »a { áæàØdG á«°†b { ÜÉ≤YCG
,zIóëàªdG äÉj’ƒdG »a É≤jó°U{ ¬d ¿CG ¬ZÓHE’ »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ™e ’É°üJG iôLCG ¬fEG : ¬dƒb
¿OQCÓd …ƒ≤dG IóëàªdG äÉj’ƒdG ºYO GOóée ócCG »µjôeC’G ¢ù«FôdG ¿EG ¿É«H »a ¢†«HC’G â«ÑdG ôcPh
.»ØJÉg ∫É°üJG »a ˆG óÑY ∂∏ªdG IOÉ«bh
¿ójÉH ¢ù«FôdG øe ’É°üJG ≈≤∏J »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL ¿CG »``fOQC’G »µ∏ªdG ¿Gƒ``jó``dG ô``cPhäGAGôLE’ Égó«jCÉJh ,¬àdÓL IOÉ«≤H ,¿OQC’G ™e ΩÉàdG á«µjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG øeÉ°†J øY ¬dÓN ÜôYCG{
.zÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG ≈∏Y ®ÉØë∏d áµ∏ªªdG äGQGôbh
The áØ«ë°üd Ék≤ah - ¿ƒ°ù∏jh hQOhh õcôe »a §°ShC’G ¥ô°ûdG èeÉfôH Iôjóe ,ÉeQƒc É°ùjô«e âdÉb ™HQC’G äGƒæ°ùdG »a çóM …òdG ôJƒàdG ó©H ábÓ©∏d ¿RGƒàdG IOÉYEG »a óYÉ°ùà°S IQÉjõdG ¿EG -National
∂dòch ,É«k °üî°T »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ª∏d ájƒb ºYO ádÉ°SôH å©Ñj ¬``fC’ º¡e Gò``g{ :ÉeQƒc âdÉbh .á«°VÉªdG
.z¿OQCÓd
ô«e’G ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëHh »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL ≈≤àdG 2021 »°VÉªdG QÉjG / ƒjÉe »a ΩGôàMG ≈∏Y ó«cCÉàdG øµæ«∏H ôjRƒdG OÉYCG óbh ,øµæ«∏H .ê »fƒàfCG »µjôe’G á«LQÉîdG ôjRh ,ˆG óÑY øH ø«°ùëdG
™°VƒdÉH ÉæeGõàdG { OóLh ¢Só≤dG »a á°Só≤ªdG øcÉeC’G »a ¿OQC’G ¬Ñ©∏j …òdG ¢UÉîdG Qhó∏d IóëàªdG äÉj’ƒdG
Éªc ,-¢ùjGôH ó«f á«µjôe’G á«LQÉîdG IQGRh º°SÉH çóëàªdG Ö°ùëH - { á°Só≤ªdG øcÉeC’G »a øgGôdG »îjQÉàdG
»fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdÉH øµæ«∏H ôjRƒdG OÉ°TCGh ..ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG »a ∂dP »a ÉªH ,á«ª«∏bE’G äGQƒ£àdG á°ûbÉæe âªJ
á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdG Iƒb ≈∏Y ó«cCÉàdG ¿É©ªàéªdG OÉYCGh .á≤£æªdG »a ΩÓ°ùdG ºYO ádCÉ°ùe »a ¿OQC’G ¬JOÉ«≤d
.Égõjõ©J »a ácôà°ûªdG Éª¡àÑZQ øY ÉHôYCGh ¿OQC’Gh IóëàªdG äÉj’ƒdG ø«H
á°SÉFôH ,iƒà°ùªdG ™«aQ É«µjôeG Góah É°†jG 2021 »°VÉªdG QÉjG »a »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL ≈≤àdG Éªc É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG ≥°ùæe º°Vh ,»aô«e ¢ùjôc »WGô≤ªjódG QƒJÉæ«°ùdG »µjôeC’G ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y
»Kƒª«J ,øª«dG ≈``dEG ¢UÉîdG »µjôeC’G çƒ©ÑªdGh ,∑Qƒ¨cÉe âjôH ,¢†«HC’G â«ÑdÉH »eƒ≤dG ø``eC’G ¢ù∏ée »a
.èæ«cQó«d
ø«à£∏°ùdG øY ø«∏ãªe πª°ûj ¬fƒc ,¬Yƒf øe ójôa ƒg ,¬°SCGôàj …ò``dG óaƒdG ¿CG ≈``dEG »aô«e QƒJÉæ«°ùdG √ƒ``fh
.øjó∏ÑdG ø«H ácGô°ûdG ø«àªàH á«æ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdG øe ø«dhDƒ°ùeh ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG
äGAGôLEÓd Égó«jCÉJh ,ˆGóÑY ∂∏ªdG IOÉ«≤H ,¿OQCÓd á«µjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ºYO ≈∏Y ó«cCÉàdG óaƒdG AÉ°†YCG OÉYCGh
.ø«ÄLÓdG áaÉ°†à°SG »a á«fOQC’G Oƒ¡édÉH øjó«°ûe ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG ≈∏Y ®ÉØë∏d áµ∏ªªdG É¡JòîJG »àdG äGQGô≤dGh
∫ÉØàME’G áÑ°SÉæªH á«ª°TÉ¡dG á«fOQ’G áµ∏ªªdG iód á«µjôe’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ô«Ø°S ôà°Shh …ôæg ô«Ø°ù∏d áª∏c »a { : É¡«a AÉL ÉµjôeCG ∫Ó≤à°SG ≈∏Y Éek ÉY 245 QhôªH h ,2021 IóëàªdG äÉj’ƒdG ∫Ó≤à°SEÉH
»a √Qƒ°U í°VhCG »a Gòg ≈∏éàjh z.ÉæJÉØdÉëJh ÉæFÉØ∏M »a øªµJ ÉæJƒb QOÉ°üe º¶YCG q¿EGz,¢ù«FôdG IOÉ«°S ∫Éb Éªc »a IóëàªdG äÉj’ƒ∏d É«k °ù«FQ Éµk jô°T ¿OQC’G ó©j { :∫Ébh ..ácôà°ûe á«ªgCG äGP ±GógCG ≥«≤ëàH Éæjó∏H Óc Ωõà∏j å«M ,¿OQC’G
ôcPCG ¿CG »d Gƒëª°SG ,øjó∏ÑdG ø«H »æeC’G ¿hÉ©àdG ≈∏Y á∏ãeC’G øe ójó©dG OƒLh øe ºZôdÉHh .É¡d Éªk ¡e ÉkØ«∏Mh øeC’G ∫Éée
k
zÖgCÉàªdG ó°SC’G{ èeÉfôH áaÉ°†à°S’ áæ°S πc É©k e á«fOQC’G áë∏°ùªdG äGƒ≤dGh á«µjôeC’G ´ÉaódG IQGRh πª©J .GkóMGh ’Éãe
QÉ¡XE’ á«fOQC’G áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d á°UôØdG ÖjQóàdG Gòg í«àjh .á≤£æªdG »a Gkó«≤©J √ôãcCGh …ôµ°ùY ÖjQóJ ôÑcCG ƒgh
.»æeC’G ∫ÉéªdG »a øjôNB’G AÉcô°ûdGh πeÉµdÉH ÉæØdÉëJ ΩÉeCG áeó≤àªdG É¡JGQób

ﺑﺎﻳﺪن ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ
اﻟﻌـﻤــﻞ ﻣـﻊ اﻟﻤـﻠــﻚ
اﻟﺘﻌـﺎون اﻟﺜـﻨﺎﺋـﻲ ﻓـﻲ
اﻟﻘــﻀـﺎﻳـﺎ اﻟﺴﻴـﺎﺳـﻴـﺔ
واﻣﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ

اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ
ﺳﺘﻜﻮن ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣـﺸــﺮق ﻓـــﻲ اردن

ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ

اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أول زﻋـﻴـﻢ ﻋـﺮﺑـﻲ ﻫـﺎﺗﻔﻪ ﺑﺎﻳــﺪن
ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣـﻪ ﻓـﻲ اﻻﻧﺘـﺨﺎﺑـﺎت وأول
زﻋﻴﻢ ﻋﺮﺑﻲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ
ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

: ﺳﻬﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
 ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻗﺮوض ﻷﻛﺜﺮ110
 ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻂ432 ﻣﻦ
 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة5000 ﺧﻠﻘﺖ
ودﻋﻢ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى
ﺳﺎﻋﺪت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﻨﺰﻟﻴﺎ ﺗﻤﻠﻜـﻪ750 أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻴﺪات ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

1.5
M
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وﺗﺴﺘﻤﺮ
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«»اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ« واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ »ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ
 اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ وﻟﺒــﻨﺎن: ﻣﻠﻔﺎت اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﺑﻤﺤﺎورﻫﺎ
« ودﻋﻢ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان ﻓﻲ » ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ..واﻟﻴﻤﻦ وﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻرﻫﺎب

ﻣــﻠـﻔـــــﺎت
ﺳﻴـﺎﺳـﻴـﺔ

ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

: اﻷردن واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻷردن
(2022 - 2018 )

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام

ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻘﻮد
ﻣﻦ اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ

6.375

 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر1.525  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻰ1.275

 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ1.082
 ﻣﻠﻴـﻮن دوﻻر ﻣﺴـﺎﻋـﺪات ﻋﺴـﻜـﺮﻳــﺔ425

 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺤﻈﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وإزاﻟﺔ اﻷﻟﻐﺎم وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ13.600

 ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺪوﻟﻲ4

ﺗـﻔـﺎﺻـﻴــﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

« ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ »ﺻﻨﺪوق اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ50
ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

øe Oƒ≤Y á©Ñ°S :IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQC’G { ¿Gƒæ©Hh »fhôàµd’G É¡©bƒe ≈∏Y ¿Éªq Y »a á«µjôe’G IQÉØ°ùdG äRô``HCG ..¿OQC’G É¡æe äOÉØà°SG »àdG á«îjQÉàdG ácGô°ûdGh á«µjôeC’G äGóYÉ°ùª∏d á∏ãeC’G ¢†©H ≈dG Iô«°ûe..{ ácGô°ûdGh ábGó°üdG
: É¡æe IOó©àe ÖfGƒL »ah
.Q’hO QÉ«∏e 1.275 ≈dEG kÉ«dÉM π°Uhh ,zºgÉØJ Iôcòe{ πc ™e Q’hO QÉ«∏e 1
¿ƒ«∏e 40 áª«≤H áëæe á«µjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG âeób GôNDƒe ¬à≤∏WCG …òdG { áeGóà°SG èeÉfôH { ºYód ¿OQCÓd »µjôeCG Q’hO
∫h’G ¿ƒ``fÉ``c /ôÑª°ùjO »``a »YÉªàL’G ¿Éª°†∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG
πª©dÉH É¡d ìô°üªdG ô«Z äBÉ°ûæªdG »``a ø«∏eÉ©dG º``YO ±ó¡H »°VÉªdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéH GQô°†J ôãcC’G á£°ûfC’G »a ø«∏eÉ©dGh
¿OQCÓd Q’hO ¿ƒ«∏e 35.4 ƒëæH IóYÉ°ùe IóëàªdG äÉj’ƒdG âeób .ÉfhQƒc áëFÉéd OÓÑdG áHÉéà°SG ºYód »°VÉªdG ΩÉ©dG
ÉªH IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG øe á«fÉ°ùfEG äGóYÉ°ùe ≈∏Y ¿OQC’G π°üM ∂dPh ,¬«°VGQCG ≈∏Y ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG ºYód Q’hO QÉ«∏e 1.7`dG ÜQÉ≤j
.¿OQ’G ≈dG ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG ≥aóJh ,ájQƒ°ùdG áeRC’G AóH òæe
: ájôµ°ù©dG äGóYÉ°ùªdG
ôÑcCG »g IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿EÉa ,á«cô«eC’G á«LQÉîdG IQGRh Ö°ùëH âeób É¡fCG å«M ,¿OQCÓ` d á«FÉæãdG ájôµ°ù©dG äGóYÉ°ùª∏d …Oô``a Ωó≤e
k
¿ƒ«∏e 425 áª«≤H á«LQÉîdG äGóYÉ°ùª∏d ÓjƒªJ
2019 ΩÉY »a áµ∏ªª∏d
±ó¡j ájôµ°ù©dG äGóYÉ°ùªdG èeÉfôH ¿EG IQGRƒ``dG âdÉbh .»cô«eCG Q’hO
OhóëdG ßØM ∂dP »a ÉªH ,áYhô°ûªdG á«YÉaódG ¿OQC’G äÉLÉ«àMG{ á«Ñ∏àd
.zÖjQóàdGh OÉà©dG ô«aƒJ ∫ÓN øe »ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh
áªjõ¡d »``dhó``dG ∞dÉëàdG »``a »°ù«FQ ƒ°†Y ¿OQC’G ¿EG ≈``dG QÉ°ûj .(¢ûYGO) º«¶æJ
∞«∏ëc ¿OQC’G âØæ°U ób âfÉc IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿G ≈dG É°†jG QÉ°ûj ¢†FÉa »≤∏àd á∏gDƒe áµ∏ªªdG π©L Ée ,1996 ΩÉY ƒJÉædG êQÉN øe »°ù«FQ
.iôNCG äGOGóeEG ø«H øe ,»µjôeC’G ÖjQóàdGh á«YÉaódG äGó©ªdG øe
äQÉ°TCGh ,ø£æ°TGh ™e á«YÉaódG á«bÉØJ’G ¿Éjô°S CGóH »°VÉªdG QGPBG »ah ∑ôà°ûªdG è¡ædGh QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdÉH ø«aô£dG ΩGõ``à`dG{ ≈``dEG á«bÉØJ’G OƒæH
ôbCG{ :á«bÉØJ’G »a AÉL Éªc ,zá«æeC’Gh á«YÉaódG á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG ∫hÉæJ »a
.z±ôW πc IOÉ«°ùd πeÉµdG ΩGôàM’G ≈∏Y õµJôj ¿hÉ©àdG Gòg πãe ¿CÉH ¿Éaô£dG

100 ï°V ø«µªJh á«aƒédG »°ùjódG √É«e ôKG IOÉjRh √É«ªdG óbÉa π«∏≤J ≈∏Y
.ΩÉY πc ¿OQC’G ∫Éª°Th ¿ÉªY ≈dG √É«ªdG øe á«aÉ°VG Ö©µe ôàe ¿ƒ«∏e
á«µjôe’G äGóYÉ°ùªdG
äÉj’ƒdG ø«H ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ ºJ 2018 ôjGôÑa/ •ÉÑ°T 14 »a - âbƒdG ∂dP »a - »µjôeC’G á«LQÉîdG ô``jRh É¡©bs h ,¿OQC’Gh IóëàªdG
É¡dÓN øe âeõàdG ,…óØ°üdG øªjCG »``fOQC’G √ô«¶f ™e ¿ƒ°Sô∏«J ¢ùµjQ
á«LQÉN äGóYÉ°ùªc Éjƒæ°S Q’hO QÉ«∏e 1.275 ºjó≤àH IóëàªdG äÉj’ƒdG
..Q’hO QÉ«∏e 6.375 ÉgQób á«dÉªLEG áª«≤H h ΩGƒYCG á°ùªN Iôàa QGóe ≈∏Y
¿ƒ«∏e 200 ÉgôNBG ¿Éc ΩÉY πµd á«aÉ°VEG äGóYÉ°ùe ¢ü«°üîJ ≈dG áaÉ°V’ÉH
.»°VÉªdG ΩÉ©dG Q’hO
É¡H ó¡©àªdG äGóYÉ°ùªdG øe 2018 ΩÉY »a »µjôeC’G ¢Sô¨fƒµdG OGR .Q’hO QÉ«∏e 1.525 ≈dEG
Oóëj …ò`` dG Ió``ë`à`ª`dG äÉ``j’ƒ``dG á``fRGƒ``e ¿ƒ``fÉ``b ´hô``°`û`e Ö°ùëH ºJ ó≤a 2021 á«dÉªdG áæ°ù∏d á``«`cô``«`eC’G á«LQÉîdG IQGRh äÉ°ü°üîe
.¿OQCÓd á«cô«eCG äGóYÉ°ùªc Q’hO QÉ«∏e 1.525 »dGƒM ¢ü«°üîJ
(Q’hO QÉ«∏e 1.082 ) : »dÉàdG ƒëædG ≈∏Y äGóYÉ°ùªdG π«°UÉØJ 13.600) ,ájôµ°ùY äGóYÉ°ùe (Q’hO ¿ƒ«∏e 425) ,ájOÉ°üàbG äGóYÉ°ùe
π°üàj Éeh ΩÉ¨dC’G ádGREGh ÜÉgQE’G áëaÉµeh QÉ°ûàf’G ô¶ëd (Q’hO ¿ƒ«∏e
50 ) ,»dhódG …ôµ°ù©dG ÖjQóàdGh º«∏©àdG óæÑd (Q’hO ø«jÓe 4) ,É¡H
á«dÉªdG áæ°ùdG äGóYÉ°ùe øe á``KÉ``ZE’G ¥hóæ°U{ óæH âëJ (Q’hO ¿ƒ«∏e
.zá≤HÉ°ùdG
≈dG ô«°ûj IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQ’G ø«H ºgÉØàdG äGôcòe ïjQÉJ áæ°ùdG ¿É«£¨J (2022 2018- Iôcòe πÑb ) ø«à≤HÉ°S ø«Jôcòe ™«bƒJ
.2017-2015 »dÉªdG ΩÉ©dGh 2014-2009 á«dÉªdG
»é«JGôà°S’G ΩGõ``à`dÓ``d É``ª` FGO Gó``«`cCÉ`J â∏µ°T º``gÉ``Ø`à`dG äGô``cò``e øe ≈fOC’G óëdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH äóYÉ°Sh .¿OQC’G ºYóH IóëàªdG äÉj’ƒ∏d
≈dEG Q’hO ¿ƒ«∏e 660 øe ™ØJQG …ƒæ°S ó«°UQ ƒgh ,á«µjôeC’G äGóYÉ°ùªdG

20

ﻣﺴﺎﻋﺪات
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﻟﻸردن
1951 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم
ﺷﻤﻠﺖ
 اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ-  اﻻﻗﺘﺼﺎد- اﻷﻣﻦ
 واﻟﻤﻴﺎه-  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ- اﻟﺼﺤﻴﺔ

1.7

1.382

347

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺴﺎﻋﺪات
إﻧﺴﺎﻧﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﻻﻳـﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﺠﻮء
اﻟﺴﻮري ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻷزﻣﺔ

ﻣـﻠﻴــﺎر دﻳﻨــﺎر ﺣــﺠـــﻢ
اﻟﺼﺎدرات اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق
2019 اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎم

ﺷــﺮﻛــﺔ أردﻧــﻴـــــﺔ
ﺗــﺼـﺪر ﻟﻠــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

: øeC’G »a
º∏à°SG , 2018 ΩÉ©dG ∫ÓN RGô``W ø``e á``«`Mhô``e 12 ¿OQC’G
äÉ`` `j’ƒ`` `dG ø`` `e ∑ƒ`` ` g ∑Ó`` ` H
.IóëàªdG
OGô`` ` ` ` ` ` aG ÜQó`` ` ` ` à` ` ` ` ` j »`` ` ` ` fOQC’G ¢`` û` `«` `é` `dG ø`` ` e
≈``dG É``Ñ`æ`L »`` µ` `jô`` eC’Gh
äGQÉ¡ªdG π≤°üd ÖæL
á``jQhô``°` †` dG á``«` dÉ``à` ≤` dG
ÜÉ`` ` ` ` gQ’G á`` `¡` ` LGƒ`` `ª` ` d
QGô≤à°SGh ø``eCG ¿É``ª`°`Vh
.¿OQC’G
:OÉ°üàb’G »a
™«bƒJh á«ªdÉ©dG IQÉ``é`à`dG áª¶æªd ¿OQC’G ΩÉª°†fG òæe ø«H IQÉéàdG äOGR ,IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQC’G ø«H IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG
.áÄªdÉH 800 áÑ°ùæH øjó∏ÑdG
≈∏Y ôaƒà°S »àdGh ¢Vhô≤∏d ¿Éª°†c IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG âeób äGƒæ°S ¢ùªî∏d óFGƒa ô©°S »µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 600 øe ôãcCG ¿OQC’G
≈∏Y IóYÉ°ùªdGh á«∏ëªdG IóFÉØdG ∫ó©e ¢†ØN âbƒdG ¢ùØæHh ,áeOÉ≤dG
.…OÉ°üàb’G ƒªædG õjõ©J
»µjôeCG Q’hO ø«jÓe 110 øe ôãcG IóëàªdG äÉj’ƒdG â∏¡°S ,∂dòd áé«àæc .§°Sƒàeh Iô«¨°U ™jQÉ°ûe 432 øe ôãcC’ ¢Vhô≤c
∞FÉXƒdG ø``e ±’’G º``YOh Ió``jó``L πªY á°Uôa 5000 ≥∏N º``J
.iôNC’G
´hô°ûe 750 ø``e ô``ã`cG á``«`µ`jô``eC’G äGó``YÉ``°`ù`ª`dG äó``YÉ``°`S .á«LÉàf’Gh á«YƒædG ø«°ùëàd äGó«°S ¬µ∏ªJ »dõæe
:á«ë°üdG ájÉYôdG
349 åjóëJh ójóéJ ≈∏Y á«µjôeC’G äGóYÉ°ùªdG â∏ªY .á«eƒµM äÉ«Ø°ûà°ùe »a Éª°ùb 25 h IOÉ«Y
: º«∏©àdG
OGƒ``e ≥∏N á«µjôeC’G äGóYÉ°ùªdG âªYO ,2016 ΩÉ``Y »``a ±ƒØ°ü∏d ÜÉ``°`ù`ë`dGh IAGô`` ≤` dG è``eÉ``fô``Ñ`d á``«`°`ù`jQó``Jh á«ª«∏©J
ÉªH …CG ,º∏©e 8000 ø``e ô``ã`cCG Ö``jQó``J »``a äóYÉ°Sh ,IôµÑªdG
≈dG áaÉ°V’ÉH ,¿OQC’G »a ø«ª∏©ªdG øe áÄªdÉH 10 øe Üô≤j
.IóbÉ©àªdG ¢SQGóªdGh º«∏©àdG IQGRh øe Éaô°ûe 120
28 AÉæÑH á«µjôeC’G äGóYÉ°ùªdG âeÉb ,2002 ΩÉY òæe ôãcCG ΩóîJ á°SQóe 120 á©°SƒJ /åjóëJh áãjóM á°SQóe
.ÖdÉW 200,000 øe
: √É«ªdG
IóëàªdG äÉj’ƒdG πª©J ,Oƒ≤Y áà°S øe ôãcCG òæe áHò©dG √É«ªdG á«ªc ø«°ùëJ ≈∏Y á«fOQC’G áeƒµëdG ™e
,¿OQC’G ¿Éµ°S å∏K ø``e ô``ã`cC’ √É``«`ª`dG á«≤æJ äÉ``eó``Nh
ôaƒJ »àdGh √É«ªdÉH ójhõàdG äÉ£ëe AÉæH ∂dP »a ÉªH
.¿ÉªY »a √É«ªdG äGOGóeG øe áÄªdÉH 30 ÉÑjô≤J
á«µjôeC’G äGóYÉ°ùªdG äóYÉ°S ,2000 ΩÉY òæe IóYÉ°ùª∏d áª¡ªdG á«àëàdG á«æÑdG åjóëJh AÉæH »a
±ô°üdG äÉ``eó``Nh √É«ªdG äGOGó`` eG IOÉ``jR »``a
»a ¢``ü`î`°`T ¿ƒ``«`∏`e 2 ô``ã` cC’ »``ë`°`ü`dG
.¿OQC’G ∫Éª°T
IóëàªdG äÉj’ƒdG â∏ªY -

1.5
M
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2001  ودﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول2000 وﻗﻌﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﺎم

( ﻟـ20 ) اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة

ﺑﻴﻦ اﻷردن واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

اﻟﻤﻠﻚ ﻳﺆﻛﺪ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ أﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻷردن اﻟﻨﻤﻮذج
 أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗـﺘﻌﺪى اﻟﻤﺴﺎﺋـﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳـﻞ: ﺟﻼﻟﺘﻪ
إﺷﺎرات ﻗﻮﻳﺔ ﺣﻮل ﺻﻼﺑﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻵن وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 ﻣﺮﻛﺰ« اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:  اﻋﺪاد- ﻋﻤﺎن

ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻣﺮﻳﻜﻲ رﻳﺘﺸﺎردﺳﻮن

«»اﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﺼـﻠــﺤـــﺔ ﻣﺸـﺘـﺮﻛـــــﺔ
ﻧـﻤــﻮ اﻟـﺘـﺠــﺎرة اﻟﺜـﻨـﺎﺋـﻴــﺔ
ﺑﻴـــﻦ اﻷردن واﻟــﻮﻻﻳــــﺎت
% 800 اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﻋﻤﺎن اﻟﺤﺎج ﺗﻮﻓﻴﻖ
ّ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة
»اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــــﺔ« ﻗـﺼـــﺔ ﻧــــﺠـــﺎح
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ اﻛﺴﺒﺖ اﻷردن اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟﻤـﻨـــﺎﻓـــﻊ اﻻﻗـﺘــﺼــﺎدﻳــــﺔ
( ﻣــﻠـــﻴــــــــــــﺎر دوﻻر2ر2 )
ﺣـــﺠــــﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـــــﺎرات
اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻻردن اﻟﺒﻄﺎﻳﻨﺔ
 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل3ر2 )
اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺻﺎدرات1ر32 ﻣﻨﻬﺎ
( ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات% 20)
اﻷردﻧـﻴــــــــﺔ ﺗــﺬﻫــــﺐ
ﻟﻠﺴـــﻮق اﻷﻣـﺮﻳـﻜﻴــﺔ

¢†FÉØdG ôªà°SGh ,Q’hO ¿ƒ«∏e 37 ≠∏ÑªH …QÉéàdG ¿Gõ«ªdG »a É°†FÉa ≥≤ëj ¿CG »æWƒdG
.z2006 ΩÉY ∫ÓN Q’hO ¿ƒ«∏e 700 »dGƒM ≈dEG π°Uh ≈àM ójGõàdÉH
áª«b äRhÉéàa ,ìÉéædG øe ójõªdG ƒëf äôªà°SG á«bÉØJ’G ¿CG »∏Y á°Sóæ¡ªdG âæ«Hh
Q’hO QÉ«∏e 1Q7 ¬àª«b Ée »°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN á«cô«eC’G ¥ƒ°ùdG ≈dEG á«æWƒdG äGQOÉ°üdG
.á°ùÑdC’G ´É£≤d äGQOÉ°U Q’hO QÉ«∏e 1Q3 ƒëf É¡æe
∫ÓN øe á«fOQC’G QÉªãà°S’G áÄ«H á«HPÉL äRõ``Y á«bÉØJ’G ¿CG IôjRƒdG äó``cGh
,É¡ÑLƒªH á«cô«eC’G ¥ƒ°ùdG ≈dEG ôjó°üàdG ±ó¡H Iô«Ñc äGQÉªãà°SG áeÉbEGh ÜÉ£≤à°SG
»a âªgÉ°S »fOQC’G ÖfÉé∏d IOó©àe ä’Éée »a á«æØdG äGóYÉ°ùªdG ºjó≤àd Gk QÉWEG äôahh
äÉYÉ£≤dG øe ójó©dG »a πªY ¢Uôa ôah Ée á«cô«e’G ¥Gƒ°SC’G ≈dEG ôjó°üàdG ¢Uôa IOÉjR
.IóëàªdG äÉj’ƒ∏d ájôjó°üàdG
á«bÉØJÓd èjhôàdG »a ¿Éª©H á«cô«eC’G IQÉéàdG áaôZ QhóH »∏Y á°Sóæ¡ªdG äOÉ°TCGh
.»cô«e’Gh »fOQC’G ¢UÉîdG ´É£≤dG ∂«Ñ°ûJh ájQÉéàdG äÉã©ÑdG º«¶æJh
á°ùÑdC’G ≈∏Y õcôàJ IóëàªdG äÉj’ƒdG ≈dEG IQó°üªdG á«fOQC’G ™∏°ùdG ºgCG ¿CG äôcPh
OƒbƒdG äÉ≤à°ûeh ä’B’G áµ∏ªªdG OQƒà°ùJ Éª«a ,á«°Sóæg äÉYÉæ°Uh ájhOC’Gh äÉLƒ°ùæªdGh
.Égô«Zh á«dó«°üdG OGƒªdGh íª≤dGh á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’Gh
»µjôeC’G IQÉéàdG ôjRh óYÉ°ùe áÑFÉf
π«eÉc É«≤jôaCGh §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æªd »µjôeC’G IQÉéàdG ôjRh óYÉ°ùe áÑFÉf á«°VGôàaG á«°SÉeƒ∏HO ájQÉéJ IQÉjõH 2021 QÉjG / ƒjÉe »a âeÉb ób âfÉc ¿ƒ°SOQÉ°ûàjQ
ø««fOQCG ∫ÉªYCG ∫ÉLQ ™e ¿ƒ°SOQÉ°ûàjQ â≤àdG ,É¡JQÉjR ∫ÓN .ΩÉjCG áKÓK äôªà°SG ¿OQCÓd
ø«H IQÉéàdG ™«°SƒJ »a á«µjôeC’G áeƒµëdG Oƒ¡L õjõ©àd á«fOQC’G áeƒµëdG øe ø«jOÉ«bh
,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG ø«H äÉcGô°ûdGh ¿OQC’G »a √É«ªdG ™jQÉ°ûe â°ûbÉf Éªc .øjó∏ÑdG
.äÉ«fOQCG ∫ÉªYCG äGó«°ùH á°UÉN á≤∏M áaÉ°†à°SG ≈dG áaÉ°VE’ÉH
¿OQC’Gh IóëàªdG äÉj’ƒdG ¬«a πØàëJ …òdG âbƒdG »a ¿ƒ°SOQÉ°ûàjQ IQÉjR äAÉL
Ωƒ≤J IôëdG IQÉéà∏d á«bÉØJG ∫hCG »gh – Éª¡æ«H IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJ’ øjô°û©dG iôcòdÉH
.á«HôY ádhO ™e á«µjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡H
ƒªf »a âªgÉ°S å«ëH »fOQC’G OÉ°üàb’G ™jƒæJ »a IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG äóYÉ°S
ΩÉY òæe áFÉªdG »a 800 øe ôãcCÉH á«µjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQC’G ø«H á«FÉæãdG IQÉéàdG
ô«aƒJh ájQÉéàdG õLGƒëdG π«∏≤J ∫ÓN øe ájQÉéàdG äÉbÓ©dG á«bÉØJ’G â©°Sh óbh .2000
õjõ©Jh ∫É©ØdG ò«ØæàdG ¿Éª°Vh á«ª«¶æàdG á«aÉØ°ûdG ¿Éª°Vh ájôµØdG á«µ∏ª∏d IQƒ£àe ájÉªM
.áÄ«ÑdG ájÉªMh ∫Éª©dG ¥ƒ≤ëH á≤∏©àªdG á«dhódG ô«jÉ©ª∏d
√É«ªdG IQGRhh ¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG ø«H ácGô°ûdG IóMh ™e É¡JÉYÉªàLG »a
,äÉYÉªàL’G √òg ∫ÓN .¿OQC’G »a ájƒdhC’G äGP ™jQÉ°ûªdG ¿ƒ°SOQÉ°ûàjQ â°ûbÉf ,…ôdGh
äÉbÓ©dG ≥«ª©Jh Iôªà°ùªdG ácGô°ûdG ájƒ≤àd ∑ôà°ûªdG ΩGõàd’G ¿ƒ°SOQÉ°ûàjQ äRõY
IQÉéàdG áaôZ É¡àª¶f »àdG á«°TÉ≤ædG á≤∏ëdG øe Aõéc ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .ájQÉéàdG
á°ûbÉæªd »fOQC’G ¥ƒ°ùdG »a ∫ÉªYC’G »∏ãªªH ¿ƒ°SOQÉ°ûàjQ â≤àdG ,¿OQC’G »a á«µjôeC’G
¿ƒ°SOQÉ°ûàjQ â£∏°S Éªc .á«FÉæãdG ájQÉéàdG ídÉ°üªdG õjõ©J ájÉ¨d äÉjóëàdGh ¢UôØdG
QÉgOR’G{ ¿CG ≈dEG Ik ô«°ûe ,ájQÉéàdG äÉbÓ©dG õjõ©J ≈dEG ±ó¡J »àdG äGQOÉÑªdG ≈∏Y Aƒ°†dG
,∫ÉªYC’G IOÉjQh ICGôªdG ø«µªàd á°†gÉæe É¡àØ°üHh .ácôà°ûe áë∏°üe ƒg …OÉ°üàb’G
k G ¿ƒ°SOQÉ°ûàjQ äOÉb
.¿OQC’G »a äGRQÉÑdG ∫ÉªYC’G äGó«°S øe ójó©dG âª°V á°ûbÉæe É°†jC
äÉbÓ©dG ¢Uôah ICGôª∏d ∫ÉªYC’G IOÉjQ ∫ƒM áª«b ô¶f äÉ¡Lh äÉcQÉ°ûªdG âdOÉÑJ å«M
âeÉb Éªc .¿OQC’Gh IóëàªdG äÉj’ƒdG »a äGó«°S ÉgOƒ≤J »àdG äÉcô°ûdG ø«H ájQÉéàdG
»a IQÉàîªdG á«ªdÉ©dG ICGôªdG IQOÉÑe ∂dP »a ÉªH IQÉéàdG äÉjƒdhCG π≤æH ¿ƒ°SOQÉ°ûàjQ
IQÉéàdG ∫ÓN øe ICGôª∏d çQGƒàªdG ø«µªàdG IQOÉÑeh (SGWIT) É«LƒdƒæµàdG ∫Éée
É¡à≤∏WCG »àdG WELLTI IQOÉÑe ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàdh .(WELLTI) QÉªãà°S’Gh
»a äGó«°ùd ácƒ∏ªªdG ∫ÉªYC’G ø«H §HGhôdG èjhôJ { ¿CG ≈dEG äQÉ°TCG ,GkôNDƒe ¿ƒ°SOQÉ°ûàjQ
π«¡°ùàd áª¡e á°üæe áHÉãªH ¿ƒµj ¿CG øµªj É«≤jôaCGh §°ShC’G ¥ô°ûdGh IóëàªdG äÉj’ƒdG
,ájQGôªà°S’G ¿Éª°†d äÉ«dÉ©a ¥ÓWEG ƒg á«°VGôàa’G á∏MôdG Qƒëe ¿EG z.É«dhO ƒªædG
∫ÓN øe WELLTI ™e äÉ°ûbÉæªdG á∏°UGƒe »a É¡àÑZQ øY ¿ƒ°SOQÉ°ûàjQ äôÑY å«M
.∫ƒ∏jG »a äÉ«fOQCG ∫ÉªYCG äGó«°S ™e zá«°VGôàaG Iƒ¡b áKOÉëªd{ ô«°†ëàdG

2000 ΩÉY á«µjôe’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQ’G ø«H IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG â©bh
.2001 ΩÉY øe ∫hC’G ¿ƒfÉc »a ò«ØæàdG õ«M â∏NOh
»a IóëàªdG äÉj’ƒdG ™e IôëdG IQÉéà∏d á«bÉØJG ™bƒJ á«HôY ádhO ∫hCG ƒg ¿OQC’Gh
. É¡©bƒJ ºdÉ©dG »a ádhO ™HGQh 2001 ∫hCG ¿ƒfÉc
á«bÉØJG ¿CG , »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓL ócCG 2002 ôÑª°ùjO / ∫h’G ¿ƒfÉc »ah
ΩÉY πÑb ò«ØæàdG õ«M â∏NO »àdG á«µjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQC’G ø«H IôëdG IQÉéàdG
¢ùµ©J É¡fCG Éªc õ«ªàdGh RÉéfEÓd êPƒªæc ¿OQC’G ìÉéf ≈∏Y á≤ãdÉH âjƒ°üJ »g (2001 »a )
.¢UôØdG …hÉ°ùJh ΩÓ°ùdGh á«WGôbƒªjó∏d »fOQC’G êPƒªædG ìÉéfh Iƒb »a ºgÉ°ùJh
äGQÉ°TEG π°SôJ É¡fCG å«M ájOÉ°üàb’G πFÉ°ùªdG ió©àJ á«bÉØJ’G á«ªgCG ¿CG ¬àdÓL ∫Ébh
.πÑ≤à°ùªdG »ah ¿B’G øjó∏ÑdG ø«H ácGô°ûdG áHÓ°U ∫ƒM ájƒb
á°ù°SDƒe ¬àª¶f á«YÉæ°üdG QÉªbC’G ôÑY GôªJDƒe ( ∑Gòeƒj ) ÖWÉîj ¬àdÓL ¿Éch
»a ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ øe ™ªLh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH QÉªãà°S’G ™«é°ûJ
ø««fOQCG ø«dhDƒ°ùeh ∫ÉªYCG ∫ÉLQ ≈dEG áaÉ°VEG âjƒµdGh áeÉæªdGh »ÑX ƒHCGh »HOh IôgÉ≤dG
á«µjôeC’G áæé∏d ∫hC’G …ƒæ°ùdG ´ÉªàL’G OÉ≤©fG áÑ°SÉæªH ø£æ°TGhh ¿ÉªY »a ø««µjôeCGh
.øjó∏ÑdG ø«H IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG ∫ƒM ácôà°ûªdG á«fOQC’G
ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d áàÑãe óFGƒa ¬d á«ªdÉ©dG IQÉéàdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ¿CG ¬àdÓL ±É°VCGh
¢Uôa ≥∏îH Ωƒ≤J É¡bGƒ°SCG ™«°SƒJh ÉgOhóM íàØH Ωƒ≤J »àdG ∫hódG ¿CG Éªc á«YÉªàL’Gh
äGƒ£N á«°VÉªdG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN É£N ób ¿OQC’G ¿CG GócDƒe É¡JÉjOÉ°üàbG »a IójóL
´É£à°SG ¿CG ó©H »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G ¬eó≤j ¿CG øµªj Ée πc »a É°ù«FQ ÉÑY’ íÑ°ü«d Iô«Ñc
IóëàªdG äÉj’ƒdG ™e IôëdG IQÉéà∏d äÉ«bÉØJG ™bhh á«ªdÉ©dG IQÉéàdG áª¶æe ∫ƒNO
ácGô°û∏d ¬à«bÉØJG â∏NOh zÉàa’GzIôëdG IQÉéà∏d á«HhQhC’G á£HGôdG ∫hOh á«Hô©dG ∫hódGh
.ò«ØæàdG õ«M »HhQhC’G OÉëJ’G ™e
∂dP »a ) çóëàj ¿Éc …òdG ∂«∏jR äôHhQ »µjôeC’G …QÉéàdG πãªªdG Oó°T ¬à«MÉf øe
ácôà°ûªdG áæé∏dG äÉYÉªàLG ájGóH »a ø£æ°TGh øe ( á«YÉæ°üdGQÉªb’GôÑYôªJDƒª∏d âbƒdG
RGôH’ ¿OQC’G ™e IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJ’ √OÓH É¡«dƒJ »àdG á«ªgC’G ≈∏Y á«bÉØJ’G ∫ƒM
.áµ∏ªªdG ™e á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG
≥∏Nh ¢SÉædG IÉ«M ø«°ùëJ ≈∏Y äGQÉªãà°S’Gh IQÉéàdG IQó≤H √OÓH ¿ÉªjEG ócCGh
∫ÉLQ ø«H äÉãMÉÑªdG ôØ°ùJ ¿CG ÓeDƒe …OÉ°üàb’G ƒªæ∏d ∑ôëªc πª©dGh IójóL ¢Uôa
.ájQÉªãà°S’G äÉ≤Ø°üdG øe ójõe øY ø««µjôeC’Gh ø««fOQC’G ∫ÉªYC’G

وزﻳﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻬﺎ ﻋﻠﻲ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺷﺮﻳﻚ
اﻗـﺘﺼﺎدي ﻣﻬــﻢ ﻟﻸردن
اﻷردن أول دوﻟــﺔ ﻋـﺮﺑـﻴـﺔ
ﺗﻮﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺠﺎرة ﺣﺮة
ﻣــﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤـﺘـﺤـﺪة

øjƒªàdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IôjRh
äÉëjô°üJ »a äócCG ,»∏Y É¡e á°Sóæ¡ªdG øjƒªàdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IôjRh äÉj’ƒdG ™e Iõ«ªàe ájOÉ°üàbG ácGô°ûH §ÑJôj ¿OQC’G ¿CG ΩÉjCG òæe { GôàH z`d á«Øë°U
õjõ©àd ÜhDhó``dG ¬«©°Sh »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL Oƒ¡L π°†ØH ,á«cô«eC’G IóëàªdG
ä’Éée ï°Sôjh áµ∏ªªdG ídÉ°üe Ωóîj ÉªH ¿Gó∏ÑdG øe ójó©dG ™e ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG
.É¡©e …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG
ø«jOÉ°üàb’G AÉcô°ûdG ºgCG øe IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿CG , »∏Y á°Sóæ¡ªdG âaÉ°VGh
á©bƒªdG IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJÉH Égô«WCÉJ ºJ »àdGh IQÉéàdG ä’Éée »a á°UÉNh ,¿OQCÓd
.2001 ΩÉY øe ∫hC’G ¿ƒfÉc »a ò«ØæàdG õ«M â∏NOh 2000 ΩÉY øjó∏ÑdG ø«H
äÉj’ƒdG ™e IôM IQÉéJ á«bÉØJG ™bƒJ á«HôY ádhO ∫hCG ¿Éc ¿OQC’G ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
É¡ªqYOh ÉgÉ°SQG »àdGh øjó∏ÑdG ø«H áî°SGôdG á«FÉæãdG ¿hÉ©àdG äÉbÓ©∏d áªLôJ IóëàªdG
.»fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL
ájôjó°üàdG ¢UôØdG øe ¢UÉîdG ´É£≤dG IOÉØà°SG º«¶©J »a âª¡°SCG á«bÉØJ’G ¿CG âæ«Hh
™«bƒJ πÑb …CG 2000 ΩÉY IóëàªdG äÉj’ƒdG ≈dEG ÉæJGQOÉ°U â¨∏H å«M ,»cô«eC’G ¥ƒ°ù∏d
á«dÉàdG äGƒæ°ùdG »a í°VGh πµ°ûH ´ÉØJQ’ÉH äòNG É¡æµd ,Q’hO ¿ƒ«∏e 63 »dGƒM á«bÉØJ’G
.zò«ØæàdG õ«M á«bÉØJ’G ∫ƒNód
øe á«fOQC’G äGOQƒà°ùªdG âfÉc ,á«LQÉîdG IQÉéàdG äÉfÉ«H ≈dEG GOÉæà°SGh ¬fEG{ âdÉbh
äÉj’ƒdG ídÉ°üd …QÉéàdG ¿Gõ«ªdG »a õé©Hh ,Q’hO ¿ƒ«∏e 454 ≠∏ÑJ á«cô«eC’G ¥ƒ°ùdG
.zÉ¡H πª©dG AóHh á«bÉØJ’G ΩGôHG πÑb Q’hO ¿ƒ«∏e 391 QGó≤ªH IóëàªdG
OÉ°üàb’G ´É£à°SG ,ò«ØæàdG õ«M á«bÉØJ’G ∫ƒNO ó©H …CG ,2002 ΩÉY òæeh{ â©HÉJh

وﻋﻤﺎن اﻟﺠﻐﺒﻴﺮ
ّ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺘﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻردن
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻷردﻧﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﺠـﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺘﺠــــﺎرة اﻟـﺘـﻲ أﺑﺮﻣـﻬـﺎ اﻷردن
دﻋﻮة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ
ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﺋﺘﻼف اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﺗــﻔـﺎﻗــﻴـﺔـــ ﺣــﻮل اﻟﺘـﺠــﺎرة اﻟﺒﻴـﻨـــﻴــﺔ
اﻟـــﻌـــﻠــــــﻮم واﻟﺘـﻜـﻨـــﻮﻟـــــﻮﺟــــﻴــــــﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻌــﺎون اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺒﻴـﺌـــﻲ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠــﺔ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻘـﻞ ﺟـﻮي ﺑﻴـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺘـﻴـﻦ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻮل إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻬﺎ
ﺳﻮق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻈﺎم اﻻﻓﻀﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻲ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

•
•
•
•
•
•
•

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺔ
ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

1.5
M

ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺘﺮ#

وﺗﺴﺘﻤﺮ
اﻟﻤﺴﻴﺮة

دراﺳﺔ
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اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة
1

2

ﻋﺰزت ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراردﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﻴﺮة
ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺴﻮق اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﺗﺮﺟـﻤـــﺔ ﻟﻌــﻼﻗــــــﺎت
اﻟــﺘـﻌــﺎون اﻟﺜـﻨـﺎﺋـﻴــﺔ
اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ

4

3

وﻓﺮت إﻃﺎر ًا ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اردﻧﻲ ﺳﺎﻫـﻤﺖ
ﺳﻮاق اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔÊﺑﺰﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟ

ﺗﻮﻓـﻴــــﺮ ﻓــﺮص ﻋﻤــﻞ ﻓـــﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻠــــﻮﻻﻳــــﺎت اﻟﻤـﺘــﺤـــــــﺪة

6

5

ﺳﺎﻋﺪت ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اردﻧﻲ وﻓﻲ ﻧﻤﻮ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اردن واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
2000  ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم800 اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ

أﺳﻬﻤﺖ ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ اﺳﺘﻔــﺎدة
اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻣﻦ اﻟﻔﺮص
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻣﻴﺮﻛــﻲ

وﺳﻌﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳــﺔ
ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺿﻤـﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴـﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻴـﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﺘـﻨﻔـﻴـﺬ
اﻟﻔﻌﺎل وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳـﻴــﺮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
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ً اﻷردن ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ
:  ﻣﺜﻞ..ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺳﻴﺴﻜﻮ

ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ

أﻫﻢ اﻟﺴﻠﻊ
اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺒﺴﺔ واﻟﻤﺤﻴﻜﺎت
واﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت
ادوﻳﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ
ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ
اﺳﻤﺪة
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
وآﻻت ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮاء
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ
اﻟﺤﻠﻲ واﻟﻤﺠﻮﻫﺮات
ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺤﻴﺔ

ﻻتÍا
ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﻮﻗﻮد

7

دﻳﻠﻤﻮﻧﺘﻲ

أﻫﻢ ﻣﺴﺘﻮردات
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻛﺎرﻏﻴﻞ

أﻟﺒﺎﻣﺎرل

ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺷﺮق
(ﻋﻤﺎن )آي إي إس

اﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻘﻤﺢ واﻻرز واﻟﺬرة
واﻟﺤﺒﻮب
ﻗﻄﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻊ اﺟﻬﺰة
اﻻﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﻤﻮاد اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ
اﻟﺰﻳﻮت واﻟﺪﻫﻮن
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺨﺸﺐ
وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ
ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ4.8
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
1.220

ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺻﺎدرات
اﻷردن ﻟﻠﺴﻮق
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎم
1.003 اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺘﻮردات

75

ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻷﻟﺒﺴﺔ واﻟﻤﺤﻴﻜﺎت
ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ أﻧﺸﺌﺖ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر أﺟﻨﺒﻲ
ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻟﻠﺴﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﻤﻴﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻤﻘﺪار
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ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQC’G §HôJ »àdG IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG ¿CG ≈dEG ô«Ñ¨édG âØdh
áaÉ°VEG ,á«YÉæ°üdG á°UÉN É¡©«bƒJ òæe É¡≤aGQ …òdG QÉªãà°S’G ºNõH õ«ªàJ á«µjôeC’G
ICÉ°ûæe 75 ∫ÓN øe ,áµ∏ªª∏d á«µjôeC’G á«≤jƒ°ùàdGh á«©«æ°üàdG äGôÑîdG π≤f »a É¡eÉ¡°SE’
ôjó°üàdG äÉjÉ¨d »ÑæLCG QÉªãà°SÉH âÄ°ûfCG É¡à«ÑdÉZ ,äÉµ«ëªdGh á°ùÑdC’G ´É£b »a πª©J
.á«µjôeC’G ¥ƒ°ù∏d
¿ÉªY
q IQÉéJ áaôZ
≥«aƒJ êÉëdG π«∏N ¿ÉªY IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ ∞°Uh ΩÉjG òæe á«Øë°U äÉëjô°üJ »a âÑ°ùcG á«≤«≤M ìÉéf á°übz```H á«µjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ™e IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG
.zájOÉ°üàb’G ™aÉæªdG øe ójó©dG ¿OQC’G
AÉcô°ûdG Rô``HG øe á«µjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿EG ,(GôàH) `d ≥«aƒJ êÉëdG ∫É``bh
á«bÉØJG ™«bƒJ ó©H ô«Ñch âa’ πµ°ûH ájQÉéàdG Éª¡J’OÉÑe äRõ©Jh ,¿OQCÓ`d ø«jQÉéàdG
.IôëdG IQÉéàdG
´É£b ≈∏Y õ«côàdGh ÉgÉjGõe øe á«dÉ©dG IOÉØà°SÓd …QÉéàdG ´É£≤dG ™∏£J øY ÜôYGh
áµ∏ªªdÉH É«dÉM ≠∏ÑJ »àdGh á«µjôe’G äGQÉªãà°S’G øe ójõªdG ÜÉ£≤à°SGh ,ájQÉéàdG äÉeóîdG
á«YGQõdGh á«eóîdGh ájQÉéàdG ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a äÉcGô°T ≥«≤ëJh ,Q’hO QÉ«∏e 2Q2
äÉ©ÑJ AGôL »æWƒdG OÉ°üàb’G ¬LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdG πX »a á°UÉîHh ,á«MÉ«°ùdGh
.ÉfhQƒc ¢Shô«a
õjõ©àd »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL É¡dòÑj »àdG Iô«ÑµdG Oƒ¡édG ≈dG áaô¨dG ¢ù«FQ QÉ°TGh
á°UÉîHh ¢UÉîdG ´É£≤dGh »æWƒdG OÉ°üàb’G ≈∏Y ¢ùµ©fG Ée ájOÉ°üàb’G øjó∏ÑdG äÉbÓY
.É¡«∏Y ™bƒJ á«HôY ádhO ∫hCG ¿OQ’G ¿Éc å«M á«bÉØJ’G á¡éd
º¡°ùJ ,á«µjôe’G ¥ƒ°ùdG øe á«FGò¨dG ¿OQC’G äGOQƒà°ùe ¿CG ≈dEG ≥«aƒJ êÉëdG QÉ°TGh
íª≤dG á°UÉîHh ,á«°SÉ°S’G ™∏°ùdGh AGò¨dG øe »é«JGôà°S’G áµ∏ªªdG ¿hõîe õjõ©J »a
.äÉÑ∏©ªdGh äGô°ùµªdGh IQòdGh øLGhódGh RQ’Gh
,z∫ÓëdG äÉYÉæ°U{ á°UÉîHh á«bÉØJ’G øe »YGQõdG ´É£≤dG IOÉØà°SG IQhô°V ócGh
¿OQ’G Ωó≤J ¿G ≈dG Gô«°ûe ,IóëàªdG äÉj’ƒdÉH Iô«Ñc á«eÓ°SGh á«HôY äÉ«dÉL OƒLƒd
.´É£≤dG äGQOÉ°U IOÉjõd ájƒb á°Uôa ¬ëæªj á«FGò¨dG äÉYÉæ°üdÉH
¿OQ’G ø«H ájQÉéàdG äÉbÓ©dG ∫ƒM ¿ÉªY IQÉéJ áaô¨d »FÉ°üMG ôjô≤J Ö°ùëH h **
: »∏j Ée í°†àj IóëàªdG äÉj’ƒdGh
…óYÉ°üJ ≥°ùæH äQÉ°S áµ∏ªªdG äGQOÉ°U á¡éd á°UÉîHh ájQÉéàdG øjó∏ÑdG ä’OÉÑe .Ωƒ«dG ≈àMh 2014 ΩÉY òæe
1Q220h ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 848 ƒëf 2014 ΩÉY IóëàªdG äÉj’ƒ∏d áµ∏ªªdG äGQOÉ°U â¨∏H .»°VÉªdG ΩÉ©dG QÉæjO QÉ«∏e
á¨dÉÑdGh 2019 ΩÉY É¡eÉbQCG π°†aCG á«µjôe’G ¥ƒ°ù∏d á«fOQ’G äGQOÉ°üdG â∏é°S .äGOQƒà°ùe QÉæjO QÉ«∏e 1Q109 πHÉ≤e ,QÉæjO QÉ«∏e 1Q382
¿ƒ«∏e 245 πHÉ≤e QÉæjO ¿ƒ«∏e 344 »dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN â¨∏Hh .äGOQƒà°ùe QÉæjO
Ö«JôJ å«M øe Iô°ûY áæeÉãdG áÑJôªdG πàëj ¿ÉªY á°UQƒH iód »µjôeC’G QÉªãà°S’G . Iôªãà°ùªdG á«fOQC’G ô«Z äÉ«°ùæédG
á«dÉªLEG áª«≤H Gôªãà°ùe 2081 ¿ÉªY á°UQƒH »a ø««cô«eC’G øjôªãà°ùªdG OóY ≠∏H .á«dÉe ábQh ¿ƒ«∏e 26Q6 …hÉ°ùj ÉªHh QÉæjO ¿ƒ«∏e 73 ƒëf ÉgQGó≤e
¢SCGôH Éµjô°T 110 ¿ÉªY IQÉéJ áaôZ iód ø«∏é°ùªdG ø««cô«eC’G AÉcô°ûdG OóY ≠∏H QÉæjO ¿ƒ«∏e 14 √QGó≤e ∫Ée
»dGƒM ∫Ée ¢SCGôH ácô°T 13 áaô¨dG iód á∏é°ùªdG á«µjôeC’G äÉcô°ûdG OóY π°Uh .QÉæjO ¿ƒ«∏e 141

IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQC’G ø«H IQÉéàdG Iô«Jh ´ÉØJQ’ Gk ô¶f Q’hO äGQÉ«∏e 4.8 øe ôãcCG ≈dEG
.»dÉëdG ΩÉ©dG ájGóH òæe
á«JÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµàdG äÉeóNh Ióª°SC’Gh äÉµ«ëªdG ó©J ,áaô¨dG ¢ù«FQ Ö°ùëHh
¥ƒ°ù∏d á«fOQC’G äGQOÉ°üdG RôHCG á«FGò¨dG OGƒªdGh äÉZƒ°üªdGh â«ªdG ôëÑdG äÉéàæeh
.Iõ¡LC’G ™«æ°üJ »a πNóJ á«fhôàµdEGh á«FÉHô¡c ™£≤H äGOQƒà°ùªdG õcôàJ Éª«a ,á«µjôe’G
øe ájOÉ°üàb’G á«FÉæãdG §HGhôdG äRõY á«bÉØJ’G ¿CG ≈dEG áæjÉ£ÑdG ¢Sóæ¡ªdG âØdh
á«µjôeC’G äÉeóîdGh ™FÉ°†Ñ∏d »FÉæãdG ∫OÉÑà∏d ÖFGô°†dGh á«côªédG Ωƒ°SôdG AÉ¨dEG ∫ÓN
q ,äÉeóîdGh ™∏°ùdG â∏ª°Th äÉbƒ©ªdG âdGRCGh ,AGƒ°S óM ≈∏Y á«fOQC’Gh
äÉ°SÉ«°S âª¶fh
.áÄ«ÑdGh ádÉª©dÉH ábÓY É¡d ácôà°ûe
IQÉéàdÉc ,IóëàªdG äÉj’ƒdG ™e áª¡e iôNG ájOÉ°üàbG äÉ«bÉØJG ¿OQCÓ`d ¿CG ø«Hh
IQÉéàdG á«bÉØJG ¿CG ≈dEG kÉàa’ ,á«FÉæK QÉªãà°SG á«bÉØJGh ,É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dGh ,á«æ«ÑdG
¢Uôah äÉeÉªàg’ â°†aCG É¡fG ’EG ,QÉªãà°S’ÉH ≈æ©oj kÉ°UÉN Ók °üa øª°†àJ ’ ,IôëdG
.ácôà°ûe ájQÉªãà°SG
πãe ,»µjôeC’G ¢UÉîdG ´É£≤dG á≤dÉªY øe kÉ°†©H ∞«°†à°ùj ,Ωƒ«dG ¿OQC’G ¿CG ø«Hh
ƒµ°ù«°Sh âaƒ°ShôµjÉeh π«ZQÉch ,∫QÉeÉÑdCGh (¢SEG …EG …BG) ¿ÉªY ¥ô°T AÉHô¡c ó«dƒJ á£ëe
.Égô«Zh ,»àfƒª∏jOh
á°üæe ƒgh ,»æWƒdG IQÉéàdG ±ÓàFG ∫ÓN øe äGQOÉ°üdG ™jƒæJ ≈∏Y πª©f ÉæfG ∫Ébh
á∏ãªe á«fOQC’G áeƒµëdGh á«µjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG áeƒµM º°†Jh ,áaô¨dG É¡∏ªY º¶æJ
áeÉ©dG ø«à°ù°SDƒªdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ±ôZh ,øjƒªàdG h IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRƒH
.iôNCGh ,ôjó°üàdG â«Hh ∑QÉªédG IôFGOh ¢ù«jÉ≤ªdGh äÉØ°UGƒªdGh AGhódGh AGò¨∏d
¬«dEG ≈©°ùj Ée ≥≤ëj 2001 ΩÉY ¢ù°SCÉJ …òdG ,»æWƒdG IQÉéàdG ±ÓàFG ¿CÉH ±É°VCGh
»a ∑QÉ°ûàdGh ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG ø«H Ée QGƒëdG ƒgh ,Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »a ¿OQC’G
.…OÉ°üàb’G ƒªædG ≥«©J Ió≤Y …CG á∏ë∏M É¡fCÉ°T øe »àdG ,äGQGô≤dGh QÉµaC’G
áaOÉg èeGôH ò«ØæJ ∫ÓN øe ,á«FÉæãdG ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG õjõ©J ≈dEG ±ó¡j Éªc
.ø««µjôeCG øjOQƒà°ùe ™e á«fOQC’G äÉcô°ûdG §HQh ,øjó∏ÑdG ø«H QÉªãà°S’Gh IQÉéàdG èjhôàd
™e ¿hÉ©àdÉH áaô¨dG √òØæJ …òdG ,äGQOÉ°üdG ƒªf QÉ°ùe èeÉfôH ,èeGôÑdG √òg øeh
,äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJ ∫Éée »a πª©J á«JÉeóNh á«YÉæ°U äÉcô°T º°†jh ,kÉ«dÉM ±ÓàF’G
.á«dhódG á«ªæà∏d á«µjôeC’G ádÉcƒdGh ¿ÉªY áYÉæ°U áaôZ øe ºYóH
»a á«µjôeC’G IQÉéàdG ±ôZ áYƒªée ¢SCGôJ ,1999 ΩÉY â°ù°SCÉJ »àdG áaô¨dG ¿CG ø«Hh
OƒaƒdG ≥aGôJ PEG ,zÜGƒHC’G ´ôb{ »g ,É¡eÉ¡e øe IóMGhh ,É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG
.IQÉéàdGh QÉªãà°S’G ¢UôØH ∞jô©àdGh kÉjOÉ°üàbG ¿OQCÓd èjhôà∏d ,ájOÉ°üàb’G

¿ÉªYh
¿OQC’G áYÉæ°U ÉàaôZ
q
¿ÉªYh ¿OQC’G áYÉæ°U »àaôZ ¢ù«FQ ∫Éb »°VÉªdG ´ƒÑ°S’G á«Øë°U äÉëjô°üJ »a
25 ƒëf â∏µ°T á«µjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒ∏d ¿OQC’G äGQOÉ°U ¿EG ,ô«Ñ¨édG »ëàa ¢Sóæ¡ªdG
.2020 »°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN á«∏µdG áµ∏ªªdG äGQOÉ°U »dÉªLEG øe áÄªdÉH
Éë°Vƒe ,¿OQCÓd ø«jQÉéàdG AÉcô°ûdG ºgCG øe ó©J ÉµjôeCG ¿EG ,ô«Ñ¨édG ¢Sóæ¡ªdG ∫Ébh
á«£ØædG ô«Z äGOQƒà°ùªdG »dÉªLEG øe áÄªdÉH 8 ƒëf â¨∏H ÉµjôeCG øe ¿OQC’G äGOQƒà°ùe ¿CG
.»°VÉªdG ΩÉ©dG
QÉæjO QÉ«∏e 1.220 ,»°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN á«µjôeC’G ¥ƒ°ùdG ≈dEG ¿OQC’G äGQOÉ°U â¨∏Hh
ídÉ°üd π«ªj øjó∏ÑdG ø«H …QÉéàdG ¿Gõ«ªdG π©L Ée ;äGOQƒà°ùe QÉæjO QÉ«∏e 1.003 ,πHÉ≤e
.QÉæjO ¿ƒ«∏e 217 QGó≤ªH áµ∏ªªdG
Oƒ¡édG π°†ØH IóëàªdG äÉj’ƒdG ™e á≤«ªY ájOÉ°üàbG äÉbÓ©H §ÑJôj ¿OQC’G ¿EG ô«Ñ¨édG ∫Ébh
,á«ªdÉ©dG äÉjOÉ°üàb’ÉH »æWƒdG OÉ°üàb’G èeód »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL É¡dòÑj »àdG Iô«ÑµdG
.ôjó°üàdG ¥Gƒ°SCÉH ¬JGQOÉ°U á«°ùaÉæJ õjõ©Jh »YÉæ°üdG ´É£≤∏d ºYódG πc ô«aƒàd áaÉ°VE’ÉH

¿OQ’G »a á«cô«eC’G IQÉéàdG áaôZ
ôÑY ájQGƒM á°ù∏L äó≤Y ób âfÉc ÉgQhóH ,¿OQC’G »a á«cô«eC’G IQÉéàdG áaôZ IóëàªdG äÉj’ƒ∏d á«fOQC’G äÉcô°ûdG äGQOÉ°U IOÉjR πÑ°S åëÑd , »°VÉªdG ô¡°ûdG âfôàfE’G
.á«cô«eC’G
äÉ°ù°SDƒe ø«H ∑ôà°ûªdG πª©dG á«ªgCG - ájQÉÑNG QOÉ°üe Ö°ùëH - á°ù∏édG âãëHh
»a á«fOQC’G äÉcô°ûdG IóYÉ°ùªd ,äÉfÉYE’Gh íæªdG Ωó≤J »àdG äÉ¡édGh ,äGQOÉ°üdG èjhôJ
.äGQOÉ°üdG IOÉjRh ƒªædG
äGAGôLE’Gh äÉjƒdhC’G Gƒ°ûbÉf á°ù∏édG »a ø«cQÉ°ûªdG ¿EÉa , { áaô¨dG { ¿É«H Ö°ùëHh
»YÉæ°üdG ´É£≤dG »a á«fOQC’G äÉcô°ûdG óYÉ°ùà°S »àdG ,ø«∏Ñ≤ªdG ø«eÉ©∏d á«é«JGôà°S’G
øe IOÉØà°S’G ∫ÓN øe ÉfhQƒc áëFÉL øY áéJÉædG äÉjóëàdG øe »aÉ©àdG ≈∏Y ,»JÉeóîdGh
.»fOQC’G OÉ°üàb’G ájƒ≤àd ájQÉªãà°S’G ájQÉéàdG á«cô«eC’G á«fOQC’G äÉbÓ©dG
á°üæe ó©j …òdG ,»æWƒdG IQÉéàdG ±ÓàF’ ,á«∏Ñ≤à°ùªdG á£°ûfC’Gh §£îdG Gƒ°ûbÉfh
ø«H á«FÉæãdG ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG õjõ©J ≈dEG ±ó¡jh ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG ø«H ájQGƒM
.2001 ΩÉY »a ¬°ù«°SCÉJ òæe IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQC’G
ôjó°üàdG â«H ácô°T ¿EG ,»°†HôdG ΩÉ°Sh ,≥HÉ°ùdG »dhódG ¿hÉ©àdGh §«£îàdG ôjRh ∫Ébh
IQÉéàdG ±ÓàFG øª°V πª©∏d ¬ªYO Gk ócDƒe ,á«cô«eC’G IQÉéàdG áaôZ ™e ájƒb ácGô°ûH ™àªàJ
.á«cô«eC’G ¥ƒ°ùdG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d äÉcô°ûdG IóYÉ°ùªd ,»æWƒdG
Ö∏£àj Ée ƒgh ,ójQƒàdG π°SÓ°S »a ÉHGô£°VG âKóMCG ÉfhQƒc áëFÉL ¿CG ±É°VCGh
ô«Z ¥Gƒ°SC’G »a ™°SƒàJh ,ájó«∏≤àdG ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y §≤a óªà©J ’CG ,á«fOQC’G äÉcô°ûdG øe
.É¡JGQOÉ°Uh É¡JGOGôjEG ™jƒæàd á«cô«eC’G ¥ƒ°ùdG πãe ,ájó«∏≤àdG
IQÉéàdG á«bÉØJG ¿EG ,ô«Ñ¨édG »ëàa ¢Sóæ¡ªdG ¿ÉqªYh ¿OQC’G áYÉæ°U »àaôZ ¢ù«FQ ∫Ébh
å«M øe ,¿OQC’G É¡eôHCG »àdG IQÉéàdG äÉ«bÉØJG ™éfCG øe ó©J ,á«cô«eC’G á«fOQC’G IôëdG
.á°†Øîæe á«WGôbhô«Hh á°ù∏°S ájQGOEG äÉ«∏ª©H áeƒYóªdG IQÉéàdG ºéM
ÉgôaƒJ »àdG ¢UôØdG ±É°ûµà°S’ á«JÉeóîdGh á«YÉæ°üdG äÉcô°ûdG ô«Ñ¨édG ÉYOh
.»æWƒdG IQÉéàdG ±ÓàFG èeGôH ∫ÓN øe ,á«bÉØJ’G
øe ’EG äÉjóëàdG RhÉéJ øµªj ’ ¬fCG ,áMƒ°ûdG óªëe óHQEG IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ ócCGh
èeód Oƒ¡édG ∞«ãµJ ≈dEG kÉ«YGO ,»æWƒdG IQÉéàdG ±ÓàFG ∫ÓN øe ∑ôà°ûªdG πª©dG ∫ÓN
.á«°ùaÉæàdG Rõ©J »àdG äÉYÉ£≤dG
áª«≤H ,áæjÉ£ÑdG óªëe ¢Sóæ¡ªdG ¿OQC’G »a á«cô«eC’G IQÉéàdG áaôZ ¢ù«FQ OÉ°TCGh
»a »æWƒdG IQÉéàdG ±ÓàFG QhOh ,IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQC’G ø«H ájOÉ°üàb’G ácGô°ûdG
¢UôØdG øe É¡JOÉØà°SG õjõ©Jh É¡àaô©e á«ªæJh ,øjó∏ÑdG ø«H ájQÉéàdG äÉbÓ©dG ôjƒ£J
äÉWÉ°ûædG øe á∏°ù∏°S øª°V ∂dPh ,É¡d Gk QGô≤à°SGh GQƒ£J ôãcCG IójóL ¥Gƒ°SCG íàØd áMÉàªdG
ø«H IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG ™«bƒJ ≈∏Y kÉeÉY øjô°ûY Qhôe áÑ°SÉæªH áaô¨dG É¡à≤∏WCG »àdG
∫ÓN øe á«dhódG á«ªæà∏d á«cô«eC’G ádÉcƒdG øe ºYóH á«cô«eC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh ¿OQC’G
.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG äÉ°SQÉªe π°†aCG ´hô°ûe
IQÉéàdG á«bÉØJG ¿CÉH ócCG ób ¿Éc »°VÉªdG ô¡°ûdG { GôàH z`d åjóM »ah , áæjÉ£ÑdG ,’hCG ¿OQ’G áë∏°üe íLôJ »àdG Ió«MƒdG »g ,á«µjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ™e IôëdG
.iôNCG ∫hO ™e áµ∏ªªdG É¡à©bh »àdG ∂∏J ±ÓîH
ÖYÉ°üeh ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL øe ºZôdÉHh ,ΩÉbQC’ÉH Iô«Ñc á«bÉØJ’G{ ±É°VGh
»°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN Q’hO QÉ«∏e 3Q2 ≠∏H øjó∏ÑdG ø«H …QÉéàdG ∫OÉÑàdG ºéM ¿CG ’EG ,ôjó°üàdG
.zäGQOÉ°U Q’hO QÉ«∏e 1Q32 É¡æe
1Q2 â¨∏H »dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G å∏ãdG ∫ÓN ájQÉéàdG øjó∏ÑdG ä’OÉÑe ¿CG ™HÉJh
äGQOÉ°üdG øe áÄªdÉH 20 ¿CG kÉæ«Ñe ,¿OQC’G øe äGQOÉ°U Q’hO ¿ƒ«∏e 420 É¡æe ,Q’hO QÉ«∏e
.á«µjôeC’G ¥ƒ°ù∏d ÖgòJ á«fOQC’G
,»dÉëdG ΩÉ©dG ájÉ¡f ™e ájQÉéàdG øjó∏ÑdG ä’OÉÑe π°üJ ¿CG áæjÉ£ÑdG ¢Sóæ¡ªdG ™bƒJh
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#ال تستهتر

محليات

وصول  500ألف جرعة لقاح كورونا من الواليات المتحدة
الهواري  :الشحنة ستسهم في
دعم الحملة الوطنية للتطعيم

ت�صوير :حمزة مزرعاوي»

الفراية  :االستمرار في متابعة تطبيق أوامر الدفاع بحذافيرها
ج�����والت م��س��ت��م��رة على
مراكـــز التطعيــــم للتأكـــد
م���ن س�ل�ام���ة اإلج�������راءات

(والقلم)..
نيفين عبد الهادي

بلنكن :األردن ساعدنا بسخـاء العـــام
الماضــــي ومســـتــمـــــرون بدعـمـــــــه

عمان  -قال مندوب رئي�س الوزراء وزير ال�صحة الدكتور فرا�س
الهواري ان التب ُّرع الأميركي ب�شحنة من اللقاحات الواقية من فيرو�س
«كوفيد � ،»19سـ ُت�سهم ب�شكل كبير في تدعيم و�إ�سناد حملة الأردن
الوطنية للتطعيم بهدف الوقاية من هذا الفيرو�س ،كا�ستجاب ًة للتحديات
التي ُ
تفر�ضها علينا هذه المرحلة من انت�شار الوباء.
و�أ�ضاف الهواري خالل ا�ستقبال ال�شحنة التي تحتوي على 500
الف جرعة فجر ام�س الأحد في مطار الملكة علياء الدولي� ،إنّ عالقات
ُ
تربط المملكة الأردنية
ال�صداقة التاريخية واال�ستراتيجية التي
الها�شمية بالواليات المتحدة الأميركية ،تر�سخ التعاونَ الوثيق بينَ
البلدين وال�شعبين ال�صديقين على نحو وا�سع ،وفي كثير من الميادين،
ال�سيما ميدان ال�صحة.
وا�شار الدكتور الهواري الى ان الوباء ي�ستدعي منا �أخذ الدور
المبادر في مواجهته من خالل تكثيف جهود عمليات التطعيم ،وت�شجيع
المواطنين والمقيمين �ضمن الفئات العمرية الم�ستهدفة للإقبال على �أخذ
المطعوم.
و�أكد الهواري �أنّ الحكومة ما�ضية ب�إعطاء المطعوم لكل من يرغب
من الأردنيين والمقيمين والالجئين ،تج�سيدا لتوجيهات جاللة الملك
عبداهلل الثاني وباال�ستناد �إلى خطة التطعيم الوطنية للوقاية من فيرو�س
كورونا ،والتي ُتمثل جهد ًا وطنيا يرتكز �إلى روح ال�شراكة والعمل كفريق
واحد بين العديد من م�ؤ�س�سات و�أجهزة الدولة التي تعمل بكل جد
واجتهاد لت�أمين جرعات م�أمونة وفعالة من المطاعيم ،و�إدارة مخزونها،
ومختلف جوانب عملياتها ،انتها ًء بو�صول المطاعيم للجميع في الوطن.
وا�شار ال��ى �أن ال�شحنة �سيكون لها الأث��ر الإيجابي الكبير في
دعم الجهود الأردنية المتوا�صلة لمحاربة هذا الوباء وزيادة قدرتنا
على �إعطاء المطعوم من �أجل تح�صين المجتمع من مخاطر الإ�صابة
بالفيرو�س و�أعرا�ضه ال�شديدة ،والعودة للحياة الطبيعية وتحريك
عجلة االقت�صاد الوطني.
من جهته قال القائم ب�أعمال ال�سفارة الأميركية مايكل هانكي،
«عندما كانت الواليات المتحدة في ام�س الحاجة� ،أر�سل لنا الأردن
ب�سخاء معدات حماية �شخ�صية ،واليوم ،تعد اللقاحات التي �أر�سلتها
�أميركا جزء ًا من الدعم الم�ستمر الذي تقدمه حكومة الواليات المتحدة
للأردن» ،م�شيرا الى ان �إجمالي الم�ساعدات الأميركية المقدمة لالردن
لمواجهة فيرو�س «كوفيد  »19بلغ حوالي  36.5مليون دوالر.
واكد هانكي ان التبرع باللقاحات اليوم يعك�س التزامنا الم�ستمر
بدعم الأردن لمواجهة جائحة كورونا ،و�أن ال�شراكة بين الواليات
المتحدة والأردن تعمل على �إنقاذ الأرواح وت�ساعد الأردن في الم�ضي
قدماً نحو تحقيق التعافي االقت�صادي ،م�شيرا الى ان الرئي�س جو بايدن
قال« ،منذ �أن توليت الرئا�سة ،كان لدينا ر�ؤية وا�ضحة ب�أنّ علينا مواجهة
هذا الفيرو�س على م�ستوى العالم انطالقا من التزامنا الإن�ساني ب�إنقاذ
�أكبر عدد ممكن من الأرواح.
هذا م�س�ؤوليتنا تجاه قيمنا»( .بترا) غسان ابزاخ

تفعيـــل الـــدور التنمــــوي
واإلداري للحـــاكــــم اإلداري
إلى جانب المهام األمنية

ال���ت���ص���دي ل��ل��م��م��ارس��ات
ال���س���ل���ب���ي���ة ال��م��خ��ال��ف��ة
ل��ل�آداب وال��ن��ظ��ام ال��ع��ام

عمان � -أكد وزير الداخلية مازن الفراية،
�ضرورة اال�ستمرار في متابعة تطبيق �أوامر الدفاع
بحذافيرها ،وتكثيف الجهود للحد من الممار�سات
التي ت�ؤدي �إلى انت�شار فيرو�س كورونا ،والتقيد
بالإجراءات ال�صحية والوقائية وفقا للبروتوكول
ال�صحي المعتمد ،منوها ب�أن الظروف اال�ستثنائية
تتطلب اتخاذ تدابير ا�ستثنائية للتعامل معها
بحرفية وفاعلية.
جاء ذلك لدى تر�ؤ�س الوزير الفراية في مبنى
ال��وزارة ام�س الأح��د ،اجتماعا لمحافظي الميدان
بح�ضور �أمين عام الوزارة الدكتور خالد �أبو حمور.
وق��ال �إن �أم��ر الدفاع رقم ( )32ال�صادر عن
رئي�س الوزراء �أم�س االول ،يهدف �إلى الحفاظ على
وعلى �صعيد �آخر� ،أكد الوزير �ضرورة تفعيل
�صحة و�سالمة المواطنين وتحفيزهم على �أخذ المنبثقة عنها ،وخ��ا���ص��ة ون��ح��ن مقبلون على
المطعوم باعتباره �سببا رئي�سيا للحد من الجائحة ،عيد الأ�ضحى المبارك ،وتكثيف اال�ستعدادات الدور التنموي والإداري للحاكم الإداري �إلى جانب
لكي نتمكن م��ن اال���س��ت��م��رار ف��ي فتح القطاعات واالج��راءات الالزمة لتلبية احتياجات ومتطلبات المهام الأمنية التي يقوم بها ،وذلك من خالل تحفيز
االقت�صادية المرتبطة بتطورات الو�ضع الوبائي المواطنين ،وذلك من خالل قيام الحكام الإداريين �إق��ام��ة الم�شاريع الإنتاجية وخا�صة ال�صغيرة
والمتو�سطة ،وت�شجيع ال�شباب على االقبال عليها
والو�صول �إلى �صيف �آمن ،وعودة الحياة اليومية بجوالت ميدانية م�ستمرة خالل عطلة العيد.
ودعا الفراية الحكام الإداريين كذلك �إلى تنفيذ للحد من البطالة وتوفير فر�ص العمل.
للمواطنين �إلى طبيعتها.
وطلب الوزير من الحكام الإداريين �ضرورة
و�شدد وزي��ر الداخلية على �ضرورة الت�أكد جوالت م�ستمرة على مراكز التطعيم ،للت�أكد من
العمل على حل الق�ضايا الع�شائرية العالقة وبما
من التزام المواطنين ب�أوامر الدفاع والتعليمات �سالمة و�سال�سة االجراءات المتبعة فيها.

يحقق الأمن وال�سلم المجتمعي ،الفتا �إلى �أهمية
تفعيل �سبل االت�صال مع المواطنين ،و�صوال �إلى
جعل المواطن حلقة التطوير الرئي�سية في منطقته
انطالقا من مبد�أ الت�شاركية الذي يجمع المواطن مع
الم�س�ؤول في �صناعة القرار المتعلق بم�ستقبله.
ون��وه الوزير الفراية �إل��ى �ضرورة الت�صدي
لبع�ض الممار�سات ال�سلبية المخالفة ل�ل�آداب
والنظام ال��ع��ام والدخيلة على مجتمعنا ومنع
حدوثها وتطبيق �أح��ك��ام القانون على القائمين
عليها ،مجددا الت�أكيد على �ضرورة اال�ستمرار في
التن�سيق الم�شترك مع الأجهزة الأمنية ،وو�ضع
الخطط الالزمة لتفادي �أي م�شكلة قبل حدوثها.
وا�ستمع الفراية لآراء وملحوظات المحافظين،
والتي تركزت حول عدد من المو�ضوعات المتعلقة
بطبيعة عملهم وكيفية تحقيق مطالب واحتياجات
المواطنين ،ومعالجة التحديات التي تواجههم في
حياتهم اليومية.
وف��ي نهاية االجتماع ،وج��ه وزي��ر الداخلية
الحكام الإداري��ي��ن التخاذ جملة من االج��راءات
المتعلقة بتطوير مهامهم و�ضمان تنفيذها ب�أ�سرع
وقت(.بترا)

1.5
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الملك وبايدن..
لقاء بحجم ق�ضايا العالم
لي�س ي��وم��ا ع��ادي��ا ف��ي ت��اري��خ ال�ع�لاق��ات الأردن �ي��ة الأم�ي��رك�ي��ة ،هذه
العالقات التي ال يمكن م��داراة �أنها م� ّرت ب�سنين عجاف ال يقل عددها
عن الثالث �أو الأربع ،يوم يمكن القول �أن المياه تعود لمجاريها ال�صافية،
حيث يبد�أ جاللة الملك عبداهلل الثاني زيارته الر�سمية اليوم للواليات
المتحدة الأميركية ويلتقيه رئي�سها جو بايدن.
هو يوم تاريخي وحتما �سيكون له نتائج تاريخية ،لي�س فقط على
م�ستوى العالقات الثنائية بين الأردن والواليات المتحدة،
�إنما �سيكون له �آث��ار على م�ستوى الإقليم ودوليا ،وال �أبحث
هنا عن �صيغ مبالغة لأهمية اللقاء وما �سينتج عنه� ،إنما هو
الواقع �إذ �ستت�ضمن المباحثات حزمة من الملفات الهامة
التي �ستجعل من القادم مختلفا للجهة الإيجابية في مختلف
الق�ضايا والملفات ،وال�ت��ي ج��زء كبير منها زادت تعقيداته
خالل �أزمة كورونا في العامين الأخيرين من عمر الب�شرية.
ال �ي��وم ال ��ذي ي��رق�ب��ه ال�ع��ال��م بعين ال�م��راق��ب والمتابع
وال�م�ه�ت��م �سي�شهد ح��دث��ا ع��ال�م�ي��ا ه��و الأه� ��م خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
الحالية ،يوم بحجم ق�ضايا العالم ولي�س فقط على م�ستوى
اقليمي �أو حتى ثنائي ،هو اللقاء الأول ال��ذي يجمع زعيم
عربي بالرئي�س بايدن بعد توليه مهامه الد�ستورية ،الأمر
الذي يمنح اللقاء زخما من الأهمية ،ا�ضافة للإهتمام الدولي
ي�ضاف بطبيعة الحال للإهتمامين الأردني والأميركي ،لقاء
يجمع كل عنا�صر النجاح وكذلك كل عنا�صر االنتظار عن
مخرجات حتما �ستكون ثرية.
دالالت نجاح القمة الأميركية الأردن�ي��ة كثيرة ،يمكن
ق��راءات الكثير منها ،ا�ضافة لكون �شخ�صية جاللة الملك
وخطابه المتزن الحكيم طالما يجد ثقة كبيرة عند الإدارة
الأميركية ،ا�ضافة لعالقة ال�صداقة والمعرفة الم�سبقة بين
جاللة الملك والرئي�س بايدن ،كل هذا و�أكثر يجعل من اليوم
تاريخيا على م�ستوى العالم ،ويجعل من ق�ضايا المرحلة
تقف على حافة حلول �سيقدمها ه��ذا اللقاء وف��ي مقدمتها
الق�ضية الفل�سطينية و�أهمية تطبيق القوانين وال�شرعية
ال��دول �ي��ة ،لتجعل م��ن وج�ه��ة بو�صلة ق ��ادم الأي� ��ام مختلفة
لوجهة ال�صواب.
وفي خ�ضم الحديث عن الحالة ال�سيا�سية التي يعي�شها
العالم اليوم ،ال يمكنني �إ ّال التطرق �إل��ى مبادرات �أميركية
ج��اءت ع�شية لقاء جاللة الملك بالرئي�س الأميركي ،حيث
تم التوقيع وقبيل ب��دء زي��ارة جاللة الملك عبداهلل الثاني
الر�سمية �إلى وا�شنطن ،على اتفاقية تحويل الدفعة االولى
م��ن المنحة الأمريكية للدعم النقدي المبا�شر للخزينة
والبالغة  600مليون دوالر �أمريكي ،والتي �ست�ساهم في تمويل
م�شاريع تنموية ذات �أولوية ودعم التعافي االقت�صادي ،كما
�أر�سلت الواليات المتحدة الأميركية �شحنة من لقاح فيزر
ل ل��أردن ،فيما �أعلنت اي�ضا عن زي��ادة م�ساعداتها ل�ل�أن��روا،
وغيرها من دالالت ت� ّؤ�شر على نجاحات تاريخية �سيعلن عنها
اليوم.
ي��وم �سي�شهد �إع� ��ادة ت��رت�ي��ب ورب �م��ا �صياغة للعالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة الأردن� �ي ��ة الأم �ي��رك �ي��ة ،ل�م��ا ف�ي��ه ال�م���ص��ال��ح العليا
ال�م���ش�ت��رك��ة ،ف�ضال ع��ن م��ا �سيحمله م��ن اي�ج��اب�ي��ات كثيرة
�ستنعك�س على الأردن والمنطقة ،فهو فر�صة كبيرة لإع��ادة
التوازن في المنطقة وعودة الق�ضية الفل�سطينية لم�سارها
ال���ص�ح�ي��ح م��ن خ�ل�ال ال�م���ض��ي ق��دم��ا ف��ي ال �ب �ن��اء ع �ل��ى حل
الدولتين.
يحمل لقاء جاللة الملك ال�ي��وم بالرئي�س الأميركي
�أهمية كبيرة ،فهو اللقاء ال��ذي �سيعيد ال�صورة الأميركية
«ال�م�ف�ت�ق��دة» ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ت�ح��دي��دا ب�م��ا ف�ي��ه الأردن
بطبيعة ال�ح��ال ،ال�صورة التي تمنح عدالة الموقف وردات
الفعل ل�صالح الإن���ص��اف لق�ضايا مختلفة ،وف��ي مقدمتها
الفل�سطينية� ،سيما و�أنها الق�ضية المركزية في �أجند جاللة
الملك ،وال نبالغ �إذا ما قلنا �أن منظومة ال�سالم والعدالة
التي كانت قيد الت�شكيل �أو الإن�شاء �ستجد طريقها للحياة
قريبا.
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greatinn2005@yahoo.com

الداخلية :السماح لـ  2000شخص
بالدخول عبر «العمري» يوم ًيا
عمان � -أك��دت وزارة الداخلية �أن��ه تم زي��ادة عدد الأ�شخا�ص
الم�سموح لهم بالدخول �إلى المملكة عبر المن�صة البرية من مركز حدود
العمري لي�صبح �ألفي �شخ�ص يومياً بد ًال من �ألف �شخ�ص وذلك اعتبار ًا
من ام�س الأحد الموافق للثامن ع�شر من تموز الحالي.
وقالت ال��وزارة ،في بيان �صحفي �أ�صدرته ام�س الأح��د� ،إن هذا
الإجراء ي�أتي بهدف تقديم الت�سهيالت الالزمة للمواطنين العائدين �إلى
المملكة لق�ضاء �إجازة عيد الأ�ضحى المبارك وللأ�شقاء الراغبين بالقدوم
�إلى المملكة من ال�سعودية ودول الخليج العربي.
ي�شار �إل��ى �أن��ه جرى �سابقا ال�سماح للأ�شخا�ص الحا�صلين على
�شهادة المطعوم بالدخول �إلى المملكة عبر هذا المركز الحدودي دون
الحاجة �إلى الت�سجيل على المن�صة البرية(.بترا)

« صحة النواب « تبحث رواتب أطباء القطاع الخاص وتطورات الوضع الوبائي

وزير الصحة :للمواطن حق اختيار المطعوم وموعده بعد عطلة العيد
ن�������ت�������وق�������ع
زي�����������ادة ف��ي
أع�����������������������داد
ال���م���ص���اب���ي���ن
وأس���������������������رة
المستشفيات
ال���م���ي���دان���ي���ة
وصلت ل��ـ 500

عمان  -بحثت لجنة ال�صحة والبيئة النيابية ،خالل
اجتماع عقدته ام�س الأحد ،مو�ضوع رواتب الأطباء العاملين
في القطاع الخا�ص ،و�آخر تطورات الو�ضع الوبائي في المملكة.
وقال رئي�س اللجنة ،النائب الدكتور احمد ال�سراحنة،
بح�ضور وزي��ر ال�صحة الدكتور فرا�س ال��ه��واري ،ورئي�س
جمعية الم�ست�شفيات الخا�صة الدكتور ف��وزي الحموري،
و�أمين عام المجل�س الطبي محمد العبدالالت ،ومدير عالقات
العمل في وزارة العمل عدنان الدهام�شة� ،إن اللجنة اتفقت
مع القطاع الخا�ص على وقف برامج الإقامة للأطباء العاملين
دون رواتب.
و�أكد �ضرورة و�ضع حد �أدنى لرواتب الأطباء المقيمين
في القطاع الخا�ص العاملين �ضمن برامج الإقامة.
من جهتهم ،ا�ستف�سر النواب هايل عيا�ش وفريد حداد
وفرا�س الق�ضاة ،حول تطوير وتح�سين جودة القطاع ال�صحي
في المملكة ،مطالبين بو�ضع نظام ي�ضبط عملية التدريب
والإقامة في الم�ست�شفيات.
من جانبه ،قال الهواري �إن مو�ضوع تدريب الأطباء،
«�شائك» ،ومن غير المقبول �أن ال ي�أخذ الطبيب العامل �ضمن
برامج الإقامة �أي �أجور� ،سيما �أنه يورد للم�ست�شفى الذي يعمل

به موارد مالية.
بدوره� ،أو�ضح الحموري �أن الأطباء في القطاع الخا�ص
العاملين في برامج الإقامة يخ�ضعون ل�صندوق الأخطاء
الطبية ويتلقون �أجورا مقابل عملهم.
�إلى ذلك ،قال العبدالالت �إن هناك توجهات لدى المجل�س
بمنح الطبيب العامل �ضمن برامج الإقامة راتبا ،م�شيرا �إلى
�أهمية التو�سع في برامج الإقامة.
على �صعيد مت�صل ،توقع ال��ه��واري زي��ادة في �أع��داد
الم�صابين بفيرو�س ك��ورون��ا الم�ستجد ،مبينا �أن �أع��داد
اال�صابات متذبذبة ،م�ؤكدا �أنه ال يمكن الحكم ا�ستنادا على
الأرقام الحالية ب�أننا دخلنا الموجة الثالثة من الوباء.
و�أ�شار �إلى �أن وزارة ال�صحة نجحت بزيادة عدد الأ�سرة
في الم�ست�شفيات الميدانية ،حيث و�صلت الى � 500سرير،
مو�ضحً ا �أن انت�شار فيرو�س دلتا المتحور ،تجاوز  85في
المئة من الحاالت المنت�شرة بين الم�صابين في المملكة� ،إال �أنه
وبف�ضل اهلل لم ي�ؤثر ذلك على الو�ضع الوبائي.
وتابع �أن  85في المئة من عدد اال�صابات بالفيرو�س
المتحور كانت �إما ممن تلقوا الجرعة الأولى فقط من المطعوم
�أو لم يتلقوا المطعوم �أب��دا ،الفتا �إل��ى �أن تقليل المدة بين

الجرعة الأولى والثانية من مطعوم فايزر �إلى ثالثة ا�سابيع
بدال من �ستة �أ�سابيع ،من �ش�أنه ال�سيطرة على انت�شار دلتا.
وعزا الهواري �أ�سباب ال�سيطرة على الو�ضع الوبائي
بنجاح عملية التطعيم ،التي و�صلت �إلى  2.7مليون مواطن
ومواطنة ،بينهم  1.7مليون تلقوا الجرعتين.
و�أ�شار �إلى �أنه جرى التعاقد على ت�أمين ما بين 840
و� 880أل��ف جرعة من مطعوم فايزر ت�صل ال�شهر الحالي
للمملكة تباعا ،ف�ضال عن � 100ألف جرعة من �سبوتنيك.
و�أو�ضح �أن �سبوتنيك �أثبت فاعليته في الت�صدي للفيرو�س
المتحور ،م�ؤكدا «�أننا ال نعاني �ضعف عدد المطاعيم �إنما
�ضعف الإقبال».
وق��ال ال��ه��واري �إن��ه بعد عطلة عيد الأ�ضحى المبارك
�سيتمكن المواطن من اختيار المطعوم الذي يريده دون موعد
وكل ما عليه الذهاب �إلى �أماكن التطعيم والت�سجيل هناك،
ف�ضال عن فتح الباب �أم��ام من هم دون �سن ال��ـ  12لتلقي
المطعوم.
ونفى الأحاديث المتداولة على ل�سانه ب�أن الأردن غير
م�ستعد حاليا لفتح المدار�س ،م�ؤكدًا �أن  80في المئة من
الكادر التعليمي تلقوا المطعوم(.بترا)

ال ن����ع����ان����ي
ق��������������ل��������������ة
ال���م���ط���اع���ي���م
وإن������������م������������ا
ض�����������ع�����������ف
اإلق����������ب����������ال
و«سبوتنيك»
أثبت فاعليته
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األردن يرفض وبشكل مطلق منع االحتالل للمسلمين دخول األقصى

الخاليلة  :ممارسات إسرائيل قمع للحرية
الدينيــة واعتـداء علـى الحــق اإلسالمـي
ع��م��ان  -ع��ب��ر وزي���ر الأوق�����اف وال�����ش ��ؤون
والمقد�سات الإ�سالمية الدكتور محمد الخاليلة ،عن
رف�ضه ال�شديد والقاطع ،لما تقوم به ال�سلطة القائمة
باالحتالل من منع الم�سلمين من الدخول للم�سجد
الأق�صى المبارك الحرم القد�سي ال�شريف ،وحمايتها
لالقتحامات التي نفذها الم�ستوطنون� ،أم�س الأحد،
في ذكرى «خراب الهيكل» المزعوم.
و�أكد الخاليلة في بيان �صحفي �أم�س� ،أن الوزارة
ترى بهذه الممار�سات قمعا للحرية الدينية للم�سلمين
في العبادة داخل الم�سجد الأق�صى المبارك ،واعتداء
على الحق الإ�سالمي في هذه البقعة المباركة بن�ص
القر�آن الكريم ،و�أن قوى االحتالل لن ت�ستطيع �أن
تغ ّير من الو�ضع القائم فيه ،م�شددا على �أن هذه
االعتداءات لن تمحو هذا الحق الإ�سالمي المقد�س.
وق��ال وزي��ر االوق��اف� ،إن الم�سلمين لن ين�سوا
لحظة �أن الم�سجد الأق�صى المبارك حق مقد�س لهم،
فهو م�سرى ر�سولنا �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أح��د
اقد�س ثالثة م�ساجد للم�سلمين ،و�أن قد�سية معراج
الر�سول عليه ال�سالم ال يقل قد�سية عن مهبط الوحي

و�أن حمايته فري�ضة.
و���ش��دد الخاليلة على ال��دع��م المطلق لموقف
مجل�س �أوقاف القد�س ودائرة �أوقاف القد�س ال�شريف
في الدفاع عن الم�سجد االق�صى المبارك والمقد�سات
الإ�سالمية ،مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به دائرة
�أوقاف القد�س والعاملون بها من موظفين وحرا�س
و�سدنة في حماية الم�سجد الأق�صى المبارك  -الحرم
القد�سي ال�شريف والأوقاف الإ�سالمية في القد�س.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن الأردن وال��ع��ال��م الإ���س�لام��ي،
متم�سكون بحق الم�سلمين في الم�سجد الأق�صى
المبارك -الحرم القد�سي ال�شريف ،النابع من العقيدة
والو�صاية الها�شمية على المقد�سات الإ�سالمية
والم�سيحية في القد�س ،والتي يقوم بها الأردن
نيابة عن الأمة الإ�سالمية ،ت�سانده في ذلك القرارات
الدولية التي �أقرت حق الم�سلمين وحدهم في الم�سجد
الأق�صى المبارك  -الحرم القد�سي بكامل م�ساحته،
و�أن هذا الحق ال ت�شاركهم وال تقا�سمهم فيه ملة
�أخرى من النا�س(.بترا)

قوىاالحتالل
لن تستطيــــع
تغيير الوضــع
القائم ونحــن
م��ت��م��س��ك��ون
ب�����ح�����ق�����ن�����ا

ناشد البرلمانات العربية واإلسالمية تحمل مسؤولياتها

الوطني الفلسطيني :تحويل االحتالل باحات
األقصى لساحة حرب جريمة مكتملة األركان
ع��م��ان  -ن��ا���ش��د المجل�س ال��وط��ن��ي
الفل�سطيني البرلمانات العربية والإ�سالمية
بتحمل م�س�ؤولياتها تجاه ما يجري في مدينة
القد�س والم�سجد الأق�صى المبارك من عدوان
وا�ستباحة الم�ستوطنين المتطرفين ب�شراكة
كاملة من قبل حكومة اال�ستيطان الإ�سرائيلية
التي �أم��ر رئي�سها نفتالي بينيت بموا�صلة
اقتحامه ،واالعتداء على الم�صلين ،وانتهاك
حرمة وقد�سية المكان.
وقال المجل�س الوطني ،في بيان �أ�صدره
ام�س الأحد� ،إن �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي
وبمنا�سبة ما ي�سمى ذك��رى «خ��راب الهيكل
المزعوم» ،حولت محيط البلدة القديمة لثكنة
ع�سكرية ،و�أغلقت جميع مداخل الم�سجد
الأق�صى ،ومنعت الدخول �إليه بالتزامن مع
اقتحامات الم�ستوطنين ،في الوقت الذي
تعتدي فيه على الم�صلين داخله ،وتعتقل
الع�شرات منهم ،لتوفير الحماية للم�ستوطنين
في محاولة لفر�ض �سيا�ساتها التهويدية في
الم�سجد الأق�صى.
و�أك��د �أن قيام ق��وات االحتالل بتحويل
قد�سية المكان �إلى �ساحة حرب في هذه الأيام
المباركة التي ت�سبق عيد الأ�ضحى المبارك،
واالعتداء الوح�شي عليهم و�إخراجهم بقوة
ال�سالح من داخل الأق�صى «جريمة مكتملة

الأرك��ان ،وتحد �سافر لكل القيم والمواثيق
ال��دول��ي��ة ،ال��ت��ي تمنع ال��م�����س��ا���س ب��أم��اك��ن
العبادة ،محمال حكومة االحتالل الم�س�ؤولية
الكاملة عن التداعيات الخطيرة كافة لهذه
االقتحامات».
ووجه المجل�س «تحية اعتزاز وافتخار
لكل المقد�سيين و�أبناء �شعبنا الذين هبوا
ل��ل��دف��اع ع��ن ال��ق��د���س والم�سجد الأق�����ص��ى،
م�شيدا ب�صمودهم و�شجاعتهم ومواجهتهم
ب�صدورهم العارية و�إرادتهم القوية لإرهاب
االحتالل والم�ستوطنين و�إف�شال مخططاتهم
في تهويد الم�سجد الأق�صى».
وحيا المجل�س الوطني ال��دور المتقدم
والمحوري الذي يقوده وي�ضطلع به جاللة
الملك ع��ب��داهلل ال��ث��ان��ي �صاحب الو�صاية
ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ع��ل��ى ال��م��ق��د���س��ات الإ���س�لام��ي��ة
والم�سيحية بالقد�س في الدفاع عن الحقوق
الفل�سطينية ،وحماية الم�سجد الأق�صى من
االنتهاكات الإ�سرائيلية ،ومحاوالت تهويده،
مقدرا عاليا الت�ضحيات الج�سام التي يقدمها
ال�شعب الأردن����ي وال��دع��م المتوا�صل من
حكومة المملكة االردنية وبرلمانها لحقوق
ال�شعب الفل�سطيني ،والدفاع عن الم�سجد،
في وجه االنتهاكات الإ�سرائيلية ومحاوالت
تق�سيمه.

و�أك���د المجل�س �أن الأردن وفل�سطين
وعلى الم�ستويات كافة في خندق المواجهة
الأول في �إف�شال الم�شاريع والم�ؤامرات التي
ت�ستهدف فل�سطين والمقد�سات الإ�سالمية
والم�سيحية في القد�س ،وتحاول الم�سا�س
بالحقوق الم�شروعة ال�شعب الفل�سطيني في
العودة والتحرير و�إقامة الدولة الم�ستقلة
الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س.
وق���ال �إن ا���س��ت��م��رار ه��ذه االقتحامات
واالعتداءات على القد�س ومقد�ساتها يتطلب
من الأمتين العربية واال�سالمية ،خا�صة
جامعة ال��دول العربية ،ومنظمة التعاون
الإ�سالمي ،االرتقاء بمواقفها �إلى �إج��راءات
عملية بتنفيذ قراراتها ال�سيا�سية والمالية
والإع�لام��ي��ة لحماية مدينة القد�س ،ودعم
�صمود المقد�سيين ،وتعزيز ن�ضالهم في وجه
ال�سيا�سات والإج����راءات االحتاللية التي
تت�صاعد من هدم للبيوت ،ومحاوالت تنفيذ
التهجير الق�سري في �أحياء القد�س وبلداتها
المحتلة.
كما طالب مجل�س الأم��ن الدولي بتحمل
م�س�ؤولياته ال�سيا�سية والقانونية ،والتدخل
لوقف جرائم �إ�سرائيل ،ومحا�سبتها عليها،
واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية لل�شعب
الفل�سطيني(.بترا)
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مذكرة احتجاج رسمية تطالب إسرائيل
بالكـف عن انتهاكاتهـا واسـتفزازاتهـا
عمان  -دان��ت وزارة الخارجية و���ش��ؤون
المغتربين ا�ستمرار االنتهاكات الإ�سرائيلية في الم�سجد
الأق�صى المبارك /الحرم القد�سي ال�شريف ،و�آخرها
ال�سماح ام�س باقتحامات المتطرفين للم�سجد وب�أعداد
كبيرة تحت حماية ال�شرطة الإ�سرائيلية واالعتداء على
الم�صلين.
وق���ال الناطق الر�سمي با�سم ال����وزارة ال�سفير
�ضيف اهلل الفايز ،في بيان ام�س االحد� ،إن الت�صرفات
الإ�سرائيلية بحق الم�سجد مرفو�ضة ومدانة ،وتمثل
انتهاكاً للو�ضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون
الدولي واللتزامات �إ�سرائيل كقوة قائمة باالحتالل في
القد�س ال�شرقية.

وبين الفايز �أن الوزارة وجهت ام�س مذكرة احتجاج
ر�سمية طالبت فيها �إ�سرائيل بالكف عن انتهاكاتها
وا�ستفزازاتها ،واح��ت��رام الو�ضع القائم التاريخي
والقانوني ،واحترام حرمة الم�سجد وحرية الم�صلين
و�سلطة �إدارة �أوقاف القد�س و�ش�ؤون الم�سجد الأق�صى
المبارك الأردنية.
و�شدد الفايز على �أن الم�سجد الأق�صى المبارك/
الحرم القد�سي ال�شريف بكامل م�ساحته البالغة 144
دونما ،هو مكان عبادة خال�ص للم�سلمين ،و�أن �إدارة
�أوق���اف القد�س و���ش ��ؤون الم�سجد الأق�صى المبارك
الأردن��ي��ة هي الجهة �صاحبة االخت�صا�ص الح�صري
ب�إدارة كافة �ش�ؤون الحرم وتنظيم الدخول �إليه(.بترا)

«أوقاف القدس» :تصرفات االحتالل
والمتطرفين حقد دفين يهدف لحرب دينية
القدس  -حذر مجل�س الأوقاف وال�ش�ؤون والمقد�سات
الإ�سالمية في القد�س من مغبة ما تقوم به حكومة االحتالل
الإ�سرائيلي والمتطرفون اليهود من انتهاكات بحق حرمة
الم�سجد الأق�صى المبارك /الحرم القد�سي ال�شريف بمدينة
القد�س المحتلة ،تزامنا مع الأعياد والمنا�سبات الإ�سالمية« ،ما
يعبر عن تطرف وحقد دفين ،هدفه جر المنطقة �إلى حرب دينية
ال تحمد عقباها» .و�أكد المجل�س ،في بيان له ام�س الأحد� ،أن
هذه االنتهاكات واالعتداءات بحق الم�سجد الأق�صى المبارك
جاءت بدعوات مما ت�سمى جماعات «�أمناء الهيكل المزعوم»،
وبدعم وغطاء حكومي �سيا�سي.
و�شدد المجل�س على �أن جميع ما تقوم به هذه الجماعات

المتطرفة وم��ا ت�سعى للو�صول �إليه ،لن يغير من الحقيقة
الربانية «�أن الم�سجد الأق�صى المبارك بم�ساحته البالغة 144
دونما هو م�سجد �إ�سالمي خال�ص لن يقبل الق�سمة وال ال�شراكة»،
و�سيبقى ذلك �إلى �أن يرث اهلل الأر�ض وما عليها ،و�سيبقى �أهل
بيت المقد�س والمرابطون في �أكنافه حرا�سا �أوفياء لعهد وذمة
ر�سولهم الأكرم �صلى اهلل عليه و�سلم وم�سراه المبارك.
و�أكد مجل�س الأوق��اف وال�ش�ؤون والمقد�سات الإ�سالمية
في القد�س ومن خلفه المقد�سيون وجميع الم�سلمين ،التفافهم
ودعمهم والتزامهم بالو�صاية الها�شمية للملك عبداهلل الثاني،
التي تعتبر �صمام الأمان للمقد�سات الإ�سالمية والم�سيحية في
القد�س ال�شريف(.بترا)

فلسطين النيابية تدعو لتوفير
حماية دولية للمقدسات بالقدس
عمان  -قالت لجنة فل�سطين النيابية ،في بيان �أ�صدرته
ام�س الأحد� ،إنها تتابع عن كثب تداعيات اقتحام قطعان من
الم�ستوطنين والمتطرفين الإ�سرائيليين الم�سجد الأق�صى
المبارك بدعوات من قبل «اتحاد منظمات جبل الهيكل».
ودع��ا رئي�س اللجنة ،النائب محمد ال��ظ��ه��راوي ،وزير
الخارجية و�ش�ؤون المغتربين �أيمن ال�صفدي �إل��ى �ضرورة
التحرك �سيا�سيا ودبلوما�سيا وقانونيا على الم�ستويات كافة،
وح�شد موقف دولي فاعل يجبر االحتالل الإ�سرائيلي على وقف
االقتحامات واالعتداءات التي تفر�ضها �سلطات االحتالل على

الم�سجد ودائرة الأوقاف الإ�سالمية.
كما دعا الظهراوي برلمانات الدول العربية والإ�سالمية
والمنظمات الدولية �إل��ى توفير حماية دولية فورية للقد�س
والمقد�سات ووق��ف الممار�سات العن�صرية واالع��ت��داءات
واالقتحامات التي تعتبر انتهاكا �صارخا لكل الحقوق الدينية.
وو�صف اقتحامات المقد�سات بـ»�إرهاب منظم» ،محذرا
من نتائجه وتداعياته على الأو���ض��اع برمتها واال�ستهداف
المتوا�صل للمقد�سات الذي يندرج �ضمن محاوالت �إ�سرائيلية
ممنهجة ال�ستبدال ال�صراع ال�سيا�سي ب�صراع ديني(.بترا)

«المهندسين»  :اقتحام المستوطنين
لالقــــصـــــى ارهــــــاب مــمـنـهــــــــج
@AddustourNews

دانت نقابة المهند�سين اقتحام الم�ستوطنين للم�سجد
االق�صى بداعي احياء ما ي�سمى بـ «خ��راب الهيكل»،
وما تبعه من اغالق لباب المغاربة ،ومنع الم�صلين من
الدخول اليه تحت حماية قوات االحتالل.
وق��ال��ت النقابة �إن االع���ت���داءات ال��م��ت��ك��ررة على
المرابطين والم�صلين داخ��ل ا�سوار الم�سجد االق�صى
بال�ضرب او الدفع او التهجم عليهم يعتبر جريمة نكراء
ب�شعة تخالف كل القيم واالتفاقيات والمعايير الدولية ،بل
وتتعدى ذلك لت�شكل ارهابا ممنهجا �سيت�صدى له ابطال
المقاومة بكل انواع الثبات وال�صمود.
وا�ضافت النقابة في بيان لها «مازالت قوات االحتالل

ال�صهيوني تطغى وتتمادى على الم�صلين نتيجة ال�صمت
العربي  ،ومحدودية دعمه لأ�شقائنا في فل�سطين ال�شقيقة،
االمر الذي ي�ستوجب االلتفاف وتوحيد ال�صفوف والوقوف
وقفة واحدة للت�صدي لكافة اال�ساليب االجرامية الهمجية
البغي�ضة التي تمار�س �ضد ال�شعب الفل�سطيني».
وطالبت النقابة الحكومة بت�صعيد موقفها �ضد
�سيا�سات االحتالل بطرد ال�سفير ال�صهيوني من المملكة،
والت�صدي لكل االنتهاكات التي يتعر�ض لها االق�صى
والقد�س ال�شريف.
كما دعت كافة القوى والفعاليات ال�شعبية بالت�صدي
لهذه الهجمة ال�صهيونية الغادرة ،وبذل كافة الجهود لدعم
�صمود اهلنا في فل�سطين ب�شكل عام والقد�س ب�شكل خا�ص.
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دوديــن :متسـوق خفي رقابي على مؤسسات
ال���دول���ة ي��ح��م��ل ص��ف��ة ال��ض��اب��ط��ة ال��ع��دل��ي��ة
عالق��ات األردن م��ع دول الج��وار واضح��ة
بما فيها مع «الق��وة القائمة باالحتالل»
عمان  -نيفين عبدالهادي
@AddustourNews

�أكد وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم الناطق الر�سمي
با�سم الحكومة المهند�س �صخر دودي���ن� ،أن دور
المت�سوق الخفي �سيكون رقابيا على م�ؤ�س�سات الدولة،
لغايات تجويد العمل الإداري والرقابة على الأداء
الخدمي للمواطنين ،في الم�ؤ�س�سات الحكومية ل�ضبط
اي تجاوزات ( �إن وجدت) ،وكذلك الت�أكد من تطبيق
�أم��ر الدفاع ب��اج��راءات التباعد الج�سدي وااللتزام
بالبرتوكول ال�صحي في المن�ش�آت والمرافق العامة
والخا�صة.
و�أ�ضاف دودين في ت�صريحات �صحفية �أم�س� ،أن
�آلية عمل المت�سوق الخفي تهدف �إلى تنفيذ عمليات
تقييم مو�ضوعية ودورية م�ستمرة و�سرية للخدمات
والإج�����راءات وم�ستوى �أداء الموظفين لغايات
التح�سين ولي�س ت�صيد الأخطاء.
وا�شار الى �أن المت�سوق الخفي �سيكون من جهات
رقابية متعددة ،و�سيكون معهم �صفة ال�ضابطية
العدلية.
في �سياق �آخر� ،أكد دودين� ،أن عالقات الأردن مع

تخيير األفرادبتلقــي
ال��ل��ق��ـ��ـ��ـ��اح أو إج���راء
ً
مجانا
فحـــص كورونا

ال نريـــد حظــرًا بعــــد األول مــــــن أيلــــول
وال ن��ج��ب��ر أح ً
�����دا ع��ل��ى أخ����ذ ال��م��ط��ع��وم

فيما يتعلق بالرعاية الأردنية بالقد�س ومقد�ساتها.
و�أ�ضاف في حديثه لإذاع��ة ح�سنى� ،أن الأردن
لطالما كان �أول دولة �إ�سالمية وعربية تذود للدفاع عن
الفل�سطينيين ،والأردن �سيفعل دائما ما يح�سن موقفه
الداخلي وما ي�أتي بالخير على الأ�شقاء الفل�سطينيين.
وعن �أمر الدفاع رقم (� ،)32أو�ضح دودي��ن �أن
تخيير الأفراد بتلقي اللقاح �أو ب�إجراء فح�ص كورونا
ي�ؤكد �أن الحكومة ال تجبر �أحدا على �أخذ المطعوم.
و�أكد �أن الحكومة خ ّيرت المواطن ب�أخذ اللقاح
مجانا و�أي�ضا �إجراء فح�ص ( )PCRمجانا ،م�شددا
على �أن الفحو�صات المن�صو�ص عليها في �أمر الدفاع
مجانية.
وجدد دودين التذكير ب�أن وزارة ال�صحة �ستفتح
باب التطعيم دون مواعيد م�سبقة لمن تجاوز عمره
 15عاما ،بعد انق�ضاء عطلة عيد الأ�ضحى.
و�أو���ض��ح �أن �أوام��ر الدفاع �ستتوقف بناء على
الو�ضع الوبائي في العالم ،م�ضيفا «ال نريد حظ ًرا بعد
الأول من �أيلول».
دول الجوار وا�ضحة بما فيها العالقة مع القوة القائمة
وتابع ،و�صلتنا ع ّدة طلبات لإقامة االنتخابات
باالحتالل التي ت�ضبطها قواعد معروفة ،وهناك النقابية ،ونحن ملتزمون ب�إقامتها م��ن النقابات
معاهدة �سالم تت�ضمن �شروطا للتعامل وخ�صو�صا ال�صغيرة ثم الكبيرة ابتداء من �آب».

التطعيم دون مواعيد
مسبقــة لمـــن تـــجاوز
 15عامـــا بعـــد العيـــد

«التعليم العالي» توافق
على السياسة العامة للقبول
عمان  -واف��ق مجل�س التعليم العالي
على ال�سيا�سة ال��ع��ام��ة لقبول الطلبة في
الجامعات الأردن��ي��ة لمرحلة البكالوريو�س
والطلبة الوافدين لكافة ال��درج��ات العلمية
للعام الجامعي . 2022 / 2021
كما وافق المجل�س في جل�سته التي تر�أ�سها
رئي�س المجل�س وزي���ر التربية والتعليم،
والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور
محمد �أبو قدي�س� ،أم�س الأحد ،على ال�سيا�سة
العامة لقبول الطلبة الحا�صلين على ال�شهادات
الجامعية المتو�سطة في الجامعات الأردنية
من خالل التج�سير ،وعلى قائمة تخ�ص�صات
الكليات الجامعية المتو�سطة والتخ�ص�صات
المناظرة لها في الجامعات الأردن��ي��ة للعام
الجامعي .2022 / 2021

كما وافق المجل�س على تعيين الدكتور
مروان را�سم كمال رئي�سا لمجل�س �أمناء جامعة
فيالدلفيا بدال من المرحوم وليد مثقال ع�صفور
وللمدة المتبقية من عمر المجل�س ،وتعيين
الدكتورة �إيمان �أمين �سعيد ب�شيتي رئي�سا
لجامعة العلوم التطبيقية الخا�صة لمدة �أربع
�سنوات اعتبارا من تاريخ  25تموز الحالي
ا�ستناد ًا لأحكام البندين (�أ ،ج) من المادة
( )11من قانون الجامعات الأردنية.
فيما واف��ق المجل�س على نظام البحث
العلمي في جامعة عجلون الوطنية ل�سنة
 ،2021ونظام البعثات العلمية في جامعة
الح�سين التقنية ل�سنة  ،2021و�صادق على
م�شروع الموازنة والح�سابات الختامية لعدد
من الجامعات الحكومية والخا�صة(.بترا)

انتهاء األعمال بجزء من مشروع
ال��ب��اص ال��س��ري��ع ع��م��ان  -ال��زرق��اء
عمان � -أعلنت وزارة الأ�شغال العامة
والإ�سكان� ،أم�س الأح��د ،عن انتهاء االعمال
الدائمة في جزء من �أعمال م�شروع البا�ص
�سريع التردد ،بين العا�صمة عمان ومدينة
الزرقاء ،وذلك �ضمن �أعمال الحزمة الأولى
من الم�شروع.
و�أو�ضحت ال���وزارة في بيان �صحفي،
انه تم ام�س �إعادة حركة ال�سير �إلى م�سارب
الأعمال الدائمة المن�ش�أة حديثاً ،لل�سير القادم
من الزرقاء باتجاه عمان للجزء الواقع ما بين
�إ�شارة الم�سلخ (ال�شارع المحاذي لم�شاتل
�أم��ان��ة عمان الكبرى)� ،إل��ى ما قبل منطقة
الدفاع المدني.

وبينت �أن الأع��م��ال في الموقع �شملت
�إعادة �إن�شاء الطريق بالكامل بثالثة م�سارب،
مف�صولة بجزيرة و�سطية ،بالإ�ضافة �إلى
�إن�شاء م�سارب خا�صة بالبا�ص �سريع التردد،
و�أعمال ت�صريف المياه ،وكافة اعمال ال�سالمة
العامة واال�شارات االر�شادية والتحذيرية
ال�لازم��ة ،وف��ق �أع��ل��ى المعايير الهند�سية.
ودعت الوزارة ،جميع المواطنين م�ستخدمي
الطريق �إلى التمهل واالنتباه ،والتقيد ب�أ�س�س
ال��ق��ي��ادة الآم��ن��ة واال����ش���ارات التحذيرية،
وتعليمات ك��وادره��ا العاملة ف��ي الميدان
وكوادر �إدارة ال�سير المركزية(.بترا)

أمــــانـــــــة عمــــان تـــعـــلــــن دوام
دوائرها خالل عطلة عيد األضحى
عمان � -أعلنت امانة عمان الكبرى ان
عطلة عيد الأ�ضحى المبارك لل�سوق المركزي
�ستقت�صر على �أول �أيام العيد فقط ،و�سيتم
ثاني �أيام العيد ا�ستقبال المنتجات الب�ستانية.
وح��ددت االم��ان��ة دوام دائ��رة الم�سالخ
من فجر �أول �أيام العيد وحتى غروب اليوم
ال��راب��ع ،م��ع ا�ستئناف اعماله االعتيادية
بمعاينة اللحوم الطازجة والمبردة والفاكيوم
والأ�سماك طيلة �أيام العيد.
و���س��ت��ق��وم الأم���ان���ة م��ن خ�ل�ال �أط��ب��اء
بيطرين في دائرة الم�سالخ بفح�ص �أ�ضاحي
المواطنين ،بتوزيعهم على مواقع حظائر بيع
وذبح الأ�ضاحي المعتمدة والتي حددتها �أمانة
عمان واعلنت عنها ،م�ؤكدة جاهزية الحدائق
العامة وعددها  ،142ال�ستقبال المواطنين
طيلة عطلة العيد ،من ال�ساعة الثامنة �صباحا
وحتى العا�شرة م�ساء ،وحددت �ساعات فتح
حدائق الطيور من ال�ساعة الثامنة �صباحاً
وحتى ال�سابعة م�ساء� ،إ�ضافة الى جاهزية

 10متنزهات تتواجد داخ��ل ح��دود �أمانة
عمان.
كما ح��ددت دوام ك���وادر دائ���رة البيئة
واق�سام النظافة في جميع مناطق االمانة
خالل عطلة العيد بواقع  100بالمئة ،على
ان تعمل بنظام ثالثة �شفتات مع توزيع عمال
الوطن على مواقع بيع الأ�ضاحي وتخ�صي�ص
�آلية نظافة وحاويات في كل موقع من هذه
المواقع.
وذك����رت ان دائ����رة ال��رق��اب��ة ال�صحية
والمهنية �ستوا�صل عملها خالل عطلة عيد
الأ�ضحى المبارك ،للتفتي�ش على المن�ش�آت
االقت�صادية ،خ�صو�صا ما يتعلق بالرقابة
والتفتي�ش على المالحم والمطاعم والموالت
والمقاهي م��ع الأخ���ذ باالعتبار الت�شديد
والرقابة على تطبيق �أوامر الدفاع� ،إ�ضافة
للتفتي�ش على الحظائر المخالفة خ��ارج
مواقع اال�ضاحي ومتابعة جميع المالحظات
بخ�صو�ص المكاره ال�صحية(.بترا)

م���ل���ت���زم���ون ب���إق���ام���ة
انتخابات النقابات ابتداء
بـــدءا بالصغيــرة
من آب
ً

#ال تستهتر

محليات
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بتوجيهات ملكية ومتابعة من ولي العهد

بخيت :إعادة دراسة استراتيجية
سلطة العقبة االقتصادية الخاصة
العقبة  -قال رئي�س مجل�س مفو�ضي �سلطة
منطقة العقبة االقت�صادية الخا�صة نايف بخيت انه
تم اعادة درا�سة ا�ستراتيجية ال�سلطة بتوجيهات
ملكية ومتابعة من �سمو ولي العهد الأمير الح�سين
بن عبداهلل للتغلب على التحديات التي واجهت
ال�سلطة ،م�شيرا الى ان العقبة االقت�صادية �ستبقى
ر�ؤي��ة ملكية �سامية بعد  20عاما من ان�شائها،
واالهتمام الخا�ص لجاللة الملك عبداهلل الثاني بها
لم ينقطع.
و�أ�ضاف بخيت في حديث �صحفي ام�س االحد
انه تم ت�شكيل لجان لمتابعة برامج ال�سلطة بهدف
تنفيذها ولبحث ا�ستراتيجية ال�سلطة المقبلة،
م�شيرا الى انه تم اي�ضا ت�شكيل لجنة اال�ستثمار
العليا برئا�سة مفو�ض اال�ستثمار بال�شراكة مع
القطاع الخا�ص مهمتها تح�سين منظومة البيئة
اال�ستثمارية في المنطقة الخا�صة .
و�أ���ض��اف ،ان ا�ستراتيجية ال�سلطة �صممت
لتكون مراقبة من كافة المعنيين �سواء من الدولة
او القطاع الخا�ص و�سيكون لها م�ؤ�شرات �أداء بكافة
مفا�صل الخطة ،الفتا الى ان عدة م�شاريع الآن تحت
التنفيذ مثل بيت ال�شريف ح�سين و�ساحة الثورة
العربية الكبرى وفر�ص ا�ستثمارية �ستطرح للقطاع
الخا�ص ،وهناك خطة بين ال�سلطة و�شركة التراث
تعمل من اجل منتج �سياحي يربط بيت ال�شريف
ح�سين مع قطار الثورة العربية الكبرى في وادي
رم ،والحقا مع بيت الملك الم�ؤ�س�س عبداهلل الأول في
مدينة معان.
وبين ان من الم�شاريع الحيوية التي تم تنفيذها
في مدينة العقبة ميناء ال�صيادين الذي ي�شمل موقعا
متكامال لخدمة ال�صيادين ،ومطاعم للم�أكوالت
البحرية ،م�ضيفا انه تم طرح و�إحالة عطاء م�شروع
مبنى ال�سينما و�سيتم ت�شغيله ،كما تم طرح عطاء
تطوير م�شروع �شاطئ اليمنية الذي ي�شمل مالعب
�شاطئية ومطاعم ومقاهي ومركزا ريا�ضيا ،كما
�سيتم البدء بم�شروع المم�شى البحري بين مر�سى

زايد وميناء الحاويات .وقال ،انه �سيتم تنفيذ عدة
م�شاريع �سياحية لتنويع المنتج ال�سياحي في وادي
رم بهدف خدمة ال�سياحة في منطقة المثلث الذهبي،
منوها الى ان العقبة ت�شهد اليوم ا�ضافة منتجات
�سياحية لجذب مزيد من ال�سياح حيث تم افتتاح
المدينة المائية في �سرايا العقبة ك�أحد مراكز الجذب
ال�سياحي� ،إ�ضافة الى مدينة اخرى جار ان�شا�ؤها
الآن في المنطقة الجنوبية.
وح��ول ت�أثير جائحة كورونا ق��ال بخيت ،ان
منطقة العقبة خ�سرت  12بالمئة من ال��زوار عام
 2020مقارنة بعام  ، 2019لكنها ك�سبت �سياحة
اردنية محلية ،وت�ضاعفت اعداد ال�شقق المباعة في
م�شروع �سرايا العقبة ،و�سجلت ريا�ضة الغو�ص
الكثير من الزوار ،م�شيرا الى ان هناك اجراءات على
ار�ض الواقع لدعم هذه الريا�ضة.
و�أعلن بخيت ان �أول �سفينة رك��اب �سياحية
�ستر�سو في ميناء العقبة في الثالث والع�شرين
من تموز الجاري قادمة من مدينة جدة ال�سعودية
و�سيكون هذا الخط ا�ضافة نوعية لل�سياحة االردنية
وزيادة عدد ال�سياح القادمين من المملكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة.
ول��ف��ت ال���ى ان ال��ق��ط��اع ال��خ��ا���ص ق���ادر على
اال�ستثمار في النقل ال�سياحي المنتظم وهذا جزء من
الخطة اال�ستراتيجية ل�سلطة العقبة ،م�ؤكدا ان النقل
بين العقبة وطابا الم�صرية متوا�صل من خالل 3
مواقع من �ضمنها �شركة الج�سر العربي التي طورت
خطوطها البحرية لت�صل الى مدن ومناطق �سياحية
اخرى في المنطقة العربية.
وقال ،ان العقبة ك�سرت حاجز  70بالمئة من
ن�سبة التطعيم في االول من تموز الحالي بعد حزمة
من الت�سهيالت التي �ساعدت في التطعيم ،وو�ضعت
ال�سلطة بالتعاون مع الحكومة تعليمات لت�سهيل
الفح�ص ال�سريع والتطعيم المجاني للداخلين الى
المنطقة الخا�صة ،م�ؤكدا �أنه لم يتم �إعادة �أي زائر
للمدينة( .بترا) أمين المعايطة

«التربية» تكرم مديرياتها الفائزة بجائزة التميز
عمان  -كرم وزير التربية والتعليم الدكتور
محمد �أب��و قدي�س ،مديريات التربية والتعليم
الفائزة بجائزة المديريات الداعمة للتميز في
دورتها الأولى.
و�أ�شار الدكتور �أبو قدي�س خالل حفل التكريم
الذي نظمته الوزارة� ،أم�س الأحد ،بح�ضور المدير
التنفيذي لجمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل
للتميز التربوي لبنى طوقان ،و�أمين عام الوزارة
لل�ش�ؤون الإداري����ة والمالية ال��دك��ت��ورة نجوى
قبيالت� ،إلى حر�ص الوزارة على م�أ�س�سة مخرجات
الجائزة في العملية التربوية والتعليمية ،م�ؤكدا
دور الجائزة في تعزيز جوانب الإبداع والتطوير
في العمل التربوي.

و�أ���ض��اف� ،إن ال����وزارة ت�سعى م��ن خ�لال خططها
اال�ستراتيجية �إل��ى تجذير ثقافة التميز ف��ي الميدان
التربوي ،ودع��م المتميزين ل��دوره��م ال��ب��ارز في خدمة
العملية التعلمية التعليمية وم�ساهمتهم الفاعلة في تطوير
النظام التربوي وتحقيق فل�سفة و�أهداف وزارة التربية
والتعليم ،الأمر الذي من �ش�أنه الم�ساهمة برفعة وتقدم
وطننا الحبيب.
وه��ن ��أ ال��دك��ت��ور �أب���و قدي�س ال��م��دي��ري��ات الفائزة
بجميع كوادرها ،وهي :تربية بني عبيد ب�إقليم ال�شمال،
والقوي�سمة عن �إقليم الو�سط ،وب�صيرا عن �إقليم الجنوب،
داعيا �إلى تعميم اال�ستفادة من هذه االنجازات باعتبارها
ق�ص�ص نجاح ت�ستدعي المحاكاة.

و�أع��رب عن �شكره لجمعية الجائزة على جهودها
الكبيرة ف��ي ن�شر ثقافة التميز والإب����داع ف��ي العملية
التعليمية ،م�ؤكدا حر�ص ال��وزارة على تعزيز ال�شراكة
مع الجمعية ،وم�ساندتها في �أداء دورها الهام للنهو�ض
بجانب التميز في قطاع التعليم بمختلف م�ستوياته.
من جانبها ،بينت المدير التنفيذي لجمعية الجائزة
لبنى ط��وق��ان� ،أن فكرة الجائزة الداعمة للتميز في
المديريات وهي �أول جائزة للم�ؤ�س�سات ،تهدف �إلى ن�شر
ثقافة وتعزيز التميز في الميدان.
و�أعربت عن �شكرها ل��وزارة التربية على جهودها
الكبيرة الرامية لم�أ�س�سة مخرجات الجائزة وتر�سيخ
�أثرها في العملية التربوية .من جانبها بين مدير التربية

والتعليم للواء القوي�سمة ر�سمي ح��درب� ،أن الجائزة
حفزت الكوادر التعليمية في الميدان ،وك��ان لها الأثر
الكبير في �صقل التميز و�إطالق الإبداعات.
ب��دوره قال مدير التربية والتعليم للواء بني عبيد
�صايل الطيطي �إن تحقيق الفوز كان له �صدى كبير بين
ك��وادر الميدان والمديرية ،وداف��ع لل�سعي لن�شر ثقافة
التميز ،فيما بين مدير التربية والتعليم للواء ب�صيرا حازم
العمرين �أن الجائزة كان لها دور مهم في �إب��راز جهود
المديرية في مجال التميز بما ينعك�س ايجابا على المدر�سة
والطالب باعتباره محور العملية التعليمية.
وفي ختام الحفل ،وزع الدكتور �أبو قدي�س �شهادات
التقدير على المديريات الفائزة(.بترا)

«التعليم العالي» يعتمد آلية امتحانات منتصف
الفصل و«النهائية» لـ«الصيفي» بالجامعات والكليات
عمان  -أمان السائح

@AddustourNews

قرر مجل�س التعليم العالي ،في جل�سته التي
عقدها �أم�س الأح��د ،برئا�سة وزير التربية والتعليم
والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد �أبو
قدي�س الموافقة على تفا�صيل عقد بامتحانات منت�صف
الف�صل والنهائية في الجامعات الأردنية والكليات
الجامعية للف�صل الدرا�سي ال�صيفي للعام الجامعي
.2021 / 2020
طلبة درجة البكالوريو�س
اقر المجل�س اجراء امتحانات منت�صف الف�صل
واالم��ت��ح��ان��ات النهائية لكافة الم�ساقات التي تم
تدري�سها �إلكترونياً في كل كلية �إلكترونياً (عن بعد)
مع اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة ل�ضمان م�صداقية
االمتحانات ،على �أن يتم �إظهار عالمات الطالب في
هذه المواد (رقماً �أو رمز ًا) في ك�شف عالماته ويترك
له حرية اختيار المواد التي يرغب باحت�سابها �ضمن
معدله التراكمي.
كما تُجرى امتحانات منت�صف الف�صل واالمتحانات
النهائية لكافة الم�ساقات التي تم تدري�سها في الحرم
الجامعي بالطريقة االعتيادية داخل الحرم الجامعي،
كاف ل�ضمان عدم دخول الطلبة ب�أعداد
وبتباعد زمنـي ٍ
كبيـرة �إلى الحرم الجامعي ومراعاة �شروط ال�صحة
وال�سالمة العامة ويطبق على هذه الم�ساقات نظام

العالمات النافذ في الجامعة .وفيما يتعلق بم�شاريع
التخرج في التخ�ص�صات المختلفة فيترك للجامعة
حرية اتخاذ الإج��راءات والترتيبات بالطريقة التي
تراها منا�سبة لمناق�شتها.
طلبة كليات المجتمع المتو�سطة
اقر المجل�س انه يطبق على طلبة مرحلة الدبلوم
المتو�سط ما يطبق على طلبة مرحلة البكالوريو�س.
كما يتم �إجراء االمتحان ال�شامل لهم في حرم تلك
كاف
الكليات وبالطريقة االعتيادية وبتباعد زمنـي ٍ
ل�ضمان عدم دخ��ول الطلبة ب�أعداد كبيرة ومراعاة
�شروط ال�صحة وال�سالمة العامة.
طلبة الدرا�سات العليا
قرر المجل�س اجراء امتحانات منت�صف الف�صل
واالمتحانات النهائية لكافة المراحل الدرا�سية (دبلوم
عالي/ماج�ستير/دكتوراة) داخل الحرم الجامعي
كاف ل�ضمان عدم دخول الطلبة ب�أعداد
وبتباعد زمنـي ٍ
كبيـرة �إلى الحرم الجامعي ومراعاة �شروط ال�صحة
وال�سالمة العامة ويطبق على هذه الم�ساقات نظام
العالمات النافذ في الجامعة .كما تعقد امتحانات
ال�شامل وامتحانات الكفاءة الجامعية للطلبة في
الحرم الجامعي وبالطريقة االعتيادية وبتباعد زمني
كاف ل�ضمان عدم دخول الطلبة ب�أعداد كبيرة للحرم
ٍ
الجامعي ومراعاة �شروط ال�صحة وال�سالمة العامة.

الطلبة الوافدون
اما الطلبة الوافدون خارج المملكة (لمختلف
الدرجات) فقد اقر المجل�س انه في حال عدم تمكنهم
من العودة للمملكة لإجراء امتحانات منت�صف الف�صل
واالمتحانات النهائية في الم�ساقات التي ال يمكن عقد
امتحاناتها �إلكترونياً ،وامتحانات ال�شامل لطلبة
الماج�ستير ،وامتحانات الكفاءة الجامعية لطلبة
الدكتوراة ،ومناق�شة ر�سائل الماج�ستير و�أطروحات
الدكتوراة ،فيترك للجامعة �إجراء امتحانات منت�صف
الف�صل واالمتحانات النهائية بالطريقة التي تراها
منا�سبة� ،أو مناق�شة ر�سائلهم و�أطروحاتهم عن بعد
(�إلكترونياً)� ،أو ر�صد عالمة غير مكتمل لهم في هذه
الم�ساقات ،وي�ستثنى من ذلك طلبة الطب الب�شري
لل�سنوات (الرابعة والخام�سة وال�ساد�سة) وطلبة
طب اال�سنان لل�سنتين (الرابعة والخام�سة) ،وطلبة
دكتور ال�صيدلة (ال�سنة ال�ساد�سة) وطلبة التمري�ض
(لل�سنتين الثالثة والرابعة).
كما يراعى في االمتحانات التي تعقد �إلكترونياً
(ع��ن بعد) �أن يكون هناك ت��وازن بين ع��دد �أ�سئلة
االمتحانات ونوعيتها والوقت المتاح للطلبة للإجابة
على هذه الأ�سئلة .ودعا المجل�س �ضرورة االلتزام
بكافة الإجراءات المن�صو�ص عليها في دليل العودة
للجامعات والكليات للطلبة الذين يعودون للحرم
الجامعي لتقديم االمتحانات النهائية.
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محليات

1.5
M

خطة أمنية شاملة خالل أيام العيد
ت���ك���ث���ي���ف االن������ت������ش������ار األم������ن������ي ون�����ش�����ر ال���������دوري���������ات اآلل������ي������ة وال�����راج�����ل�����ة
دع��ـ��ـ��ـ��ـ��وة ال��س��ائ��ق��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ن ل�ل�ال���ت���زام ب���ق���واع���د ال��س��ي��ر واالب���ت���ع���اد ع���ن ال��م��خ��ال��ف��ات
ج�����������والت وح�����م��ل��ات
ل������ل������م������ح������اف������ظ������ة
ع�����ل�����ى ال�����ن�����واح�����ي
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة
تكثيــــــف الــحــمـــــالت
ف���ـ���ـ���ي ال���م���ن���اط���ق
ال��ح��رج��ي��ة وأم��اك��ـ��ـ��ـ��ن
ب���ي���ـ���ـ���ـ���ع األض�����اح�����ي

عمان � -أعلنت مديرية الأمن العام عن البدء بتنفيذ خطة �أمنية �شاملة
مع اقتراب عيد اال�ضحى المبارك ،ت�شتمل على ثالثة محاور� :أمنية ومرورية
وبيئية ،للحفاظ على الأمن والنظام العام وتوفير االجواء المالئمة للمواطنين
خالل ايام العيد ،و�ضبط المخالفات المرورية والبيئية مع عدم �إغفال الرقابة على
اال�شتراطات ال�صحية المرتبطة بفيرو�س كورونا.
وبح�سب الخطة� ،سيتم تكثيف االنت�شار االمني ون�شر الدوريات الآلية
والراجلة وتوزيعها �ضمن الأحياء ال�سكنية والمناطق ذات االكتظاظ ال�سكاني
واال�سواق و�أماكن الترفيه ،للحفاظ على االمن والنظام العام ومتابعة �أي بالغات
او �شكاوى .ودعت المديرية �إلى �ضرورة اتخاذ االحتياطات الالزمة خالل الت�سوق
�أو ترك المواطنين منازلهم لفترات طويلة ،من حيث ت�أمين الحماية للم�ساكن وعدم
االحتفاظ بكل ما هو ثمين داخلها ،والت�أكد من االغالق الجيد لها ،واالنتباه �أثناء
عملية الت�سوق واالبالغ المبا�شر عن اية �شكاوى عبر مركز القيادة وال�سيطرة
.911
كما تنفذ االدارات المرورية خطة مرورية تهدف الى التخفيف من االزدحامات
المرورية و�ضبط المخالفات المرورية خا�صة الخطرة وال ُمعيقة لحركة ال�سير،
داعية ال�سائقين الى االلتزام التام بقواعد ال�سير واالبتعاد عن ارتكاب المخالفات
وال�سلوكيات المرورية الخاطئة التي ت�ؤدي الى االزدحامات المرورية الخانقة.
�أما المحور البيئي من الخطة االمنية ،ف�ستقوم الإدارة الملكية لحماية البيئة

وال�سياحة وبالتن�سيق مع الجهات المعنية ،بتنفيذ جوالت وحمالت على الأ�سواق
والمحال التجارية و�أماكن التجمعات العامة لغايات المحافظة على النواحي
البيئية وال�صحية ،الى جانب تكثيف حمالتها في المناطق الحرجية و�أماكن بيع
الأ�ضاحي ،للحيلولة دون وقوع �أية مخالفات من بع�ض المواطنين كذبح الأ�ضاحي
على الطرقات العامة وداخل الأحياء ال�سكنية.
كما و�ضعت مديرية الدفاع المدني خطة الطوارئ الخا�صة بعطلة عيد
الأ�ضحى المبارك مو�ضع التنفيذ ،وذلك من خالل تكثيف الجوالت الميدانية من
قبل �إدارة الوقاية والحماية الذاتية على كافة المن�ش�آت والأ�سواق التجارية ودور
الألعاب وغيرها من المرافق المختلفة ،التي يرتادها المواطنون خالل عطلة العيد.
وعملت على تفعيل وجود فرق الإنقاذ المائي الميدانية في �أماكن الم�سطحات
والتجمعات المائية للقيام بالدور التوعوي فيها ،وتقديم الخدمة ال�سريعة عند
الحاجة وتوفير �آليات �إطفاء بالقرب من الغابات والأماكن الحرجية .ودعت �إلى
انتهاج ال�سلوك الوقائي واالبتعاد عن الممار�سات وال�سلوكيات الخاطئة التي
تكون �سبباً في وقوع الحوادث.
وان�سجاماً مع ال�سيا�سة الإ�صالحية وابقاء نزالء مراكز الإ�صالح والت�أهيل
على توا�صل مع محيطهم الخارجي ،فقد تقرر فتح ابوب مراكز الإ�صالح والت�أهيل
امام ذوي النزالء اعتبار ًا من �أول �أيام عيد اال�ضحى المبارك ،وطيلة ايام العيد،
بدء ًا من ال�ساعة التا�سعة �صباحاً وحتى ال�ساعة الثانية من بعد الظهر(.بترا)

األميرة دانا فراس تلتقي السفير النمساوي
عمان  -التقت �سمو
ّ
الأم��ي��رة دان��ا ف��را���س ،رئي�س
الجمعية الوطنية للمحافظة
على البترا ،و�سفير اليون�سكو
ل��ل��ن��واي��ا ال��ح�����س��ن��ة ل��ل��ت��راث
الثقافي ،ال�سفير النم�ساوي
لدى المملكة او�سكار فو�ستنغر.
وبحثت �سموها وال�سفير
ال��ن��م�����س��اوي ��ُ�س��ب��ل ال��ت��ع��اون
ب��ي��ن ال��ج��م��ع � ّي��ة وال�����س��ف��ارة
للنهو�ض بالثقافة وال��ت��راث
الوطن ّيين ،وتعزيز قيم التراث
الثقافي المادي وغير المادي
والمحافظة عليه.
وح�ضر اللقاء الذي جرى
الأحد الما�ضي في مقر الجمع ّية
(المركز الثقافي-بيت يعي�ش)،
ال��م��دي��ر التنفيذي للجمعية
عبدااهلل �أبو ر ّمان( .بترا)

ف���������������رق إن��������ق��������اذ
ف�������ـ�������ي أم�������اك�������ن
ال������م������س������ط������ح������ات
والتجمعــات المائيــــة
ف���ت���ح أب�������واب م���راك���ز
اإلص��ل��اح وال��ت��أه��ي��ل
أم�����ام ذوي ال���ن���زالء
أي�����������������ام ال�����ع�����ي�����د

 9وفيات و  675إصابة
بكورونا واإليجابية 3.89%
عمان � -سجلت� ،أم�س الأح��د 9 ،وفيات و 675
�إ�صابة جديدة بفيرو�س كورونا في المملكة ،ليرتفع العدد
الإجمالي �إلى  9896وفاة و� 761225إ�صابة.
وو�صل عدد الحاالت الن�شطة حاليّا و�صل �إلى 8033
حالة ،بينما بلغ ع��دد الحاالت التي �أدخ��ل��ت� ،أم�س� ،إلى
الم�ست�شفيات  68حالة ،كما بلغ عدد الحاالت التي غادرت
الم�ست�شفيات  61حالة ،في حين بلغ العدد الإجمالي
للحاالت الم�ؤكدة التي تتلقى العالج في الم�ست�شفيات 504
حاالت .وبلغت ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العزل في �إقليم ال�شمال 7
 ،%فيما بلغت ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العناية الحثيثة ،% 20
وبلغت ن�سبة �إ�شغال �أجهزة التنف�س اال�صطناعي في الإقليم
ذاته .10%
وبلغت ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العزل في �إقليم الو�سط 15

 ،%في حين و�صلت ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العناية الحثيثة في
الإقليم ذاته �إلى  ،% 21بينما بلغت ن�سبة �إ�شغال �أجهزة
التنف�س اال�صطناعي  .% 7وبلغت ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة
العزل في �إقليم الجنوب  ،% 8ون�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العناية
الحثيثة  ،% 9فيما بلغت ن�سبة �إ�شغال �أجهزة التنف�س
اال�صطناعي في الإقليم ذاته .% 7
وتم ت�سجيل  584حالة �شفاء ،لي�صل العدد الإجمالي
لحاالت ال�شفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل  14يوماً
�إلى 743296حالة.
كما ت��م �إج���راء  17348فح�صاً ،لي�صبح العدد
الإجمالي للفحو�صات التي �أجريت منذ بدء الوباء وحتى
الآن  8228212فح�صاً ،وو�صلت ن�سبة الفحو�صات
الإيجابيّة ،ليوم �أم�س� ،إلى نحو (.% 3.89بترا)

إدراج «اليرموك» و«العربية للتكنولوجيا»
ف�����ي اإلط���������ار ال����وط����ن����ي ل���ل���م���ؤه�ل�ات

الحواتمة  :خبرات االمن العام امام االشقاء االماراتيين
عمان  -التقى مدير الأمن العام ،اللواء الركن
ح�سين الحواتمة ،ف��ي مكتبه� ،أم�����س الأح���د ،ال�سفير
الإم��ارات��ي ل��دى المملكة �أحمد علي البلو�شي ،والوفد
المرافق له.
وبحث الطرفان �سبل تعزيز �أوا�صر التعاون وبما
ي�سهم في تطوير �أجهزة �إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة
في البلدين ال�شقيقين.
و�أك��د اللواء الركن الحواتمة خالل اللقاء العالقة
الطيبة التي تجمع جهازي الأمن العام في البلدين ،والتي
ت�أتي امتداد ًا لعمق العالقة الأخوية التي تجمع المملكة
الأردنية الها�شمية ،ودول��ة الإم��ارات العربية المتحدة
قيادة و�شعباً.
و�أك��د الحواتمة حر�ص مديرية الأم��ن العام على
تعزيز التعاون والتن�سيق العربي الم�شترك ،وفتح �آفاق
جديدة لهذا التعاون المثمر الذي يتيح المجال لالطالع
على �أف�ضل التجارب الأمنية وال�شرطية ،م�شير ًا �إلى �أن
مديرية الأم��ن العام ت�ضع خبراتها كافة �أم��ام الأ�شقاء
العرب.
بدوره� ،أ�شاد ال�سفير الإماراتي بال�سمعة الطيبة التي
و�أكد البلو�شي �أهمية التوا�صل والتن�سيق بين �أجهزة العالقة التاريخية التي تجمع قيادتي البلدين وال�شعبين
تتمتع بها مديرية الأمن العام الأردنية على ال�صعيدين
المحلي والدولي.
الأمن في البلدين ال�شقيقين خدمة للمواطنين ،م�شير ًا �إلى الأردني والإماراتي(.بترا)

عمان  -قرر مجل�س هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم
العالي و�ضمان جودتها �إدراج جامعة اليرموك والكلية
الجامعية العربية للتكنولوجيا في الإط��ار الوطني الأردني
للم�ؤهالت.
كما قرر المجل�س ،في جل�سته التي تر�أ�سها رئي�س الهيئة
الدكتور ظافر ال�صرايرة� ،أم�س الأح��د ،ا�ستمرارية االعتماد
الخا�ص للتخ�ص�صات بكالوريو�س ودك��ت��وراه التمري�ض
وماج�ستير التمري�ض ال�سريري ف��ي الجامعة الأردن��ي��ة،
وبكالوريو�س العلوم الطبية المخبرية في جامعة العلوم
والتكنولوجيا الأردنية وبكالوريو�س علم الحا�سوب و�أنظمة
المعلومات الحا�سوبية ،وبكالوريو�س وماج�ستير هند�سة
البرمجيات وبكالوريو�س تكنولوجيا معلومات الأعمال في
الجامعة الها�شمية ،وماج�ستير العلوم الطبية المخبرية في
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ،وبكالوريو�س �إنتاج
ووقاية النبات والتغذية والت�صنيع الغذائي و�إدارة موارد
المياه والبيئة في جامعة البلقاء التطبيقية ،وبكالوريو�س
العلوم ال�سيا�سية واللغات ال�سامية وال�شرقية /لغة تركية،
في جامعة اليرموك ،وبكالوريو�س نظم المعلومات الإدارية
في جامعة الزيتونة الأردنية ،وماج�ستير هند�سة معمارية/
عمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ،وبكالوريو�س
الهند�سة المدنية وهند�سة الم�ساحة في جامعة �آل البيت،
وبكالوريو�س وماج�ستير الكيمياء والفيزياء في جامعة العلوم
والتكنولوجيا وبكالوريو�س ،الهند�سة المدنية والهند�سة
ال��م��دن��ي��ة/ط��رق وج�����س��ور ف��ي جامعة البلقاء التطبيقية،
وماج�ستير التخطيط وال��درا���س��ات الح�ضرية والت�صميم
والتوا�صل الب�صري في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية،
وبكالوريو�س علوم طبية مخبرية في جامعة م�ؤتة ،فيما �أقر
المجل�س المجاالت المعرفية لتخ�ص�ص الإع�لام الترويجي
الرقمي برنامج البكالوريو�س.

وواف����ق المجل�س ع��ل��ى االع��ت��م��اد ال��خ��ا���ص الأول����ي
للتخ�ص�صات ،بكالوريو�س العالج التنف�سي ،وتكنولوجيا
ال��ت��خ��دي��ر ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا الأردن���ي���ة،
وبكالوريو�س الأم���ن ال�سيبراني وعلم البيانات وال��ذك��اء
ال�صناعي والت�سويق ال��رق��م��ي ف��ي الجامعة الها�شمية،
وبكالوريو�س هند�سة الطاقة المتجددة في جامعة الح�سين
بن طالل ،وبكالوريو�س الفيزياء في جامعة الزيتونة الأردنية،
وبكالوريو�س وقاية النبات في جامعة البلقاء التطبيقية،
وبكالوريو�س الفنون الإ�سالمية والتطبيقية في جامعة العلوم
الإ�سالمية العالمية ،وبكالوريو�س الأمن ال�سيبراني والكيمياء
ال�صناعية في الجامعة الأردنية.
وواف��ق المجل�س على االعتماد الخا�ص للتخ�ص�صات،
ماج�ستير الدرا�سات اال�ستراتيجية وهند�سة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة في جامعة الح�سين بن طالل ،وماج�ستير الت�صميم
الجرافيكي وتحليل الأعمال في جامعة الزيتونة الأردنية،
ودبلوم العالي التعلم الإلكتروني في جامعة ال�شرق الأو�سط،
وبكالوريو�س الإ�صالح والوفاق الأ�سري ال�شرعي في جامعة
العلوم الإ�سالمية العالمية ،وماج�ستير هند�سة �إن�شاءات
في الجامعة الها�شمية ،وماج�ستير العالج الريا�ضي و�صحة
الأمومة وحديثي ال��والدة ،والقيادة وتح�سين الجودة في
الرعاية ال�صحية في الجامعة الأردنية.
ووافق المجل�س على رفع الطاقة اال�ستيعابية الخا�صة
لتخ�ص�صات ،بكالوريو�س تكنولوجيا الو�سائط المتعددة/
الملتميديا في جامعة الزيتونة الأردنية ،وماج�ستير علم النف�س
الإكلينيكي ،في جامعة عمان الأهلية ،فيما وافق على فتح باب
قبول طلبة جدد في تخ�ص�صات ماج�ستير هند�سة معمارية/
ع��م��ارة والتخطيط وال��درا���س��ات الح�ضرية وبكالوريو�س
والت�صميم والتوا�صل الب�صري وماج�ستير العلوم الطبية
المخبرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية(.بترا)

ضبط  1611اعتداء على قناة الملك عبدالله وخطوط مياه في الكرك
عمان

@AddustourNews

قالت وزارة المياه وال��ري � /سلطة وادي االردن انها نفذت حملة
تفتي�شية على طول م�سار قناة الملك عبد اهلل في مناطق مرور القناة في
مناطق االغ��وار خالل ال�شهر المن�صرم بالتن�سيق مع وزارة الداخلية
ومديرية االمن العام واالدارة الملكية لحماية البيئة وال�سياحة ،وتم �ضبط
( )1531اعتداء ومخالفة من خالل عمليات �سحب المياه بطريقة مخالفة
من القناة لري وح��دات زراعية وقطع ارا���ض خ��ارج مناطق الم�شروع
الزراعي وا�ستخدام م�ضخات ل�سحب المياه بطرق مخالفة واعتداءات
على م�آخذ ال��ري؛ ما ادى الى توفير كميات مياه كبيرة ت�صل الى نحو
 1.75مليون متر مكعب .وبالتفا�صيل بينت الوزارة� /سلطة وادي االردن
انها نفذت حملة م�شتركة مع االجهزة المعنية في مناطق االغوار الزالة
االعتداءات على مياه قناة الملك عبد اهلل والتي تعتبر واحدا من الم�صادر
الرئي�سية لغايات ال�شرب والري في المملكة بم�شاركة ( )32موظف امن
وحماية �ضمن عدة فرق حيث تم �ضبط ( )1531اعتداء و�ضبط ()67
م�ضخة كبيرة وم�صادرتها وازالة ( )11ماخذا و( )30بربي�شا ت�سحب
كميات كبيرة من خالل تمديد خطوط ا�سفل ال�شوارع المحاذية للقناة
ب�أقطار مختلفة وتمديدها لمئات االمتار لري مزروعات مختلفة ت�ضخ
ع�شرات االف االمتار المكعبة من المياه بطريقة مخالفة.
وتم ازالة كافة هذه االعتداءات واعداد ال�ضبوطات الخا�صة بالوقائع
الم�ضبوطة لتحويلها للجهات المخت�صة الجراء المقت�ضى القانوني بحق
المخالفين .وعلى ال�صعيد ذاته ،قالت وزارة المياه والري� /سلطة المياه
ان كوادرها التفتي�شية في التفتي�ش الفني االن�ضباطي التابع لوحدة الرقابة

الداخلية في مركز الوزارة �/سلطة المياه �ضبطت خالل ال�شهر المن�صرم
( )80اعتداء جديدا في مناطق مختلفة من محافظة الكرك على الخطوط
الرئي�سية والناقلة والفرعية وو�صالت منزلية و�سحب المياه بطريقة
مخالفة بكميات ت�صل الى ( )170الف متر مكعب مما يربك انتظام و�صول
المياه للمواطنين في مناطق متعددة من هذه المناطق وي�ؤثر على ح�ص�ص
التزويد.
وبالتفا�صيل بينت ال���وزارة � /سلطة المياه ان��ه اثناء الجوالت
التفتي�شية ومراقبة برامج التزويد للمناطق في جميع مناطق الكرك
تم �ضبط االع��ت��داءات البالغة ( )80اع��ت��داء من خ�لال تنفيذ خطوط
وو�صالت على خطوط المياه بطريقة مخالفة ال�ستخدامها؛ ما ي�ؤثر ب�شكل
وا�ضح وكبير على ادوار المياه للمناطق وح�صول مناطق ال��دور على
كميات مياه كافية ،حيث تم �ضبط ( )30اعتداء على الخطوط الناقلة
والم�صادر و( )28اعتداء على ال�شبكة لغايات ري مزروعات و()22
اعتداء و�صالت منزلية مخالفة حيث تم ف�صل هذه الو�صالت التي تزود
مزارع وبيوتا ريفية بطرق غير م�شروعة واعداد ال�ضبوطات والعمل جار
ال�ستكمال االجراءات المتعلقة بها.
و�شددت ال��وزارة� /سلطة المياه على ان فرقها التفتي�شية �ستوا�صل
حمالتها المكثفة والتفتي�شية في جميع المناطق وخا�صة المناطق التي
تعاني اختالالت نتيجة هذه االع��ت��داءات المتكررة وانعكا�س ذلك على
عدم و�صول المياه للمواطنين في عدد كبير من المناطق وتحقيق العدالة
ومحا�سبة المعتدين الذين يقومون باال�ستفادة من خدمة المياه دون حق
في الوقت الذي يعاني البع�ض من عدم اكتفائه بخدمة المياه رغم التزامه
وت�سديده لاللتزامات المترتبة عليه.
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الحنيطي يستقبل رئيس أركان الدفاع البلجيكي

عمان  -ا�ستقبل رئي�س هيئة الأرك��ان الم�شتركة ،اللواء
الركن يو�سف �أحمد الحنيطي ،في مكتبه بالقيادة العامة،
�أم�س الأح��د ،رئي�س �أرك��ان الدفاع البلجيكي ،الأدم��ي��رال
هوفمان مي�شيل ،والوفد المرافق.
وج��رى لل�ضيف ا�ستقبال ع�سكري ر�سمي ،ا�ستعر�ض
خالله حر�س ال�شرف الذي ا�صطف لتحيته.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع ال�ضيف ،بح�ضور
الملحق الدفاعي البلجيكي في ع ّمان ،وعدد من كبار �ضباط
القوات الم�سلحة الأردنية /الجي�ش العربي� ،آخر التطورات

على ال�ساحتين الإقليمية وال��دول��ي��ة ،و�أوج���ه التعاون
والتن�سيق في مجال التدريب الع�سكري الم�شترك ،و�سبل
تعزيز العالقات الثنائية بما يخدم م�صلحة القوات الم�سلحة
في البلدين ال�صديقين.
وا�ستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد ال�ضيف �إلى عدد
من الإيجازات الع�سكرية التي تبين حجم التطوير والتحديث
على الأ�سلحة والمهام والمعدات في ال��ق��وات الم�سلحة
الأردنية ،وبما ين�سجم مع طبيعة التطورات التي ت�شهدها
المنطقة على مختلف الأ�صعدة«.بترا».
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وزير الصحة يوجه بديمومة العمل
في المراكز الصحية أثناء عطلة العيد
عمان  -وجه وزير ال�صحة ،الدكتور فرا�س الهواري،
مديريات ال�ش�ؤون ال�صحية في المحافظات وم��دراء
الم�ست�شفيات �إلى ا�ستمرارية تقديم الخدمات ال�صحية
المقدمة للمواطنين� ،أثناء �أيام عيد الأ�ضحى المبارك.
كما وج��ه الدكتور ال��ه��واري� ،أم�س الأح���د� ،إلى
ا�ستمرار ودي��م��وم��ة العمل ل��ل��ك��وادر ال�صحية �ضمن
مناوبات ،بالمراكز ال�صحية ال�شاملة والأول��ي��ة في
المحافظات ،لتقديم الخدمة ال�صحية وعلى النحو الآتي:
في محافظة العا�صمة ،مركز �صحي عمان ال�شامل،
وم��رك��ز �صحي ب�سمة ال�شامل ،وم��رك��ز وادي ال�سير
ال�شامل ،وم��رك��ز �أب��و ن�صير ال�شامل ،وم��رك��ز ناعور
ال�شامل ،ومركز �صحي الموقر ال�شامل ،ومركز �صحي
ماركا ال�شامل ،ومركز �صحي الن�صر ال�شامل ،ومركز
�صحي خريبة ال�سوق ال�شامل ،ومركز �صحي الجيزة
ال�شامل.
�أما في محافظة معان ،مركز �صحي المن�شية �أولى،
ومركز �صحي المدورة �أولى ،ومركز �صحي الأمير را�شد
�أول��ى ،ومركز �صحي ال�شوبك ال�شامل ،ومركز �صحي
الح�سينية ال�شامل ،بالإ�ضافة �إلى مركز �صحي الجفر
ال�شامل ،ومركز �صحي ايل �أولى ،ومركز حي المريغة
ال�شامل.
وفي لواء الرمثا بمحافظة �إربد ،مركز �صحي الرمثا
ال�شامل� ،أما في محافظة الزرقاء ،ف�شمل القرار مركز
�صحي الأزرق ال�شامل ،ومركز �صحي بيرين ال�شامل،
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ومركز �صحي الم�شيرفة ال�شامل ،ومركز �صحي وادي
الحجر ال�شامل ،بالإ�ضافة �إل��ى مركز �صحي �إ�سكان
الها�شمية ال�شامل ،ومركز �صحي الظليل ال�شامل ،ومركز
�صحي الر�شيد ال�شامل ،ومركز حي العامرية ال�شامل،
ومركز �صحي حمزه ال�شامل.
وفي محافظة الكرك� ،شمل القرار :مركز �صحي
الكرك ال�شامل ،ومركز �صحي القطرانة ال�شامل ،ومركز
�صحي المزار ال�شامل ،ومركز �صحي فقوع ال�شامل،
ومركز �صحي عي ال�شامل ،ومركز حي غور المزرعة
ال�شامل ،ومركز �صحي الربة ال�شامل.
وفي لواء البترا� ،شمل القرار :مركز �صحي البتراء
ال�شامل ،في حين �شمل القرار في محافظة جر�ش ،مركز
�صحي جر�ش ال�شامل ،ومركز �صحي برما ال�شامل،
ومركز �صحي الم�صطبة ال�شامل ،ومركز �صحي الرازي
ال�شامل.
�أما في محافظة م�أدبا ،ف�أكد القرار دوام مركز �صحي
ال�شرقي ال�شامل ،ومركز �صحي لب ال�شامل ،في حين �أن
دوام المراكز ال�صحية بمحافظة الطفيلة� ،ستكون في
مركز �صحي ب�صيرة ال�شامل ،وف��ي محافظة عجلون
بمركز �صحي الأمير ح�سن ال�شامل/كفرنجة ،ومركز
�صحي عنجرة ال�شامل ،ومركز �صحي �صخرة ال�شامل.
وفي محافظة العقبة ،تقرر �أن يكون الدوام في مركز
�صحي القويرة ال�شامل ،ومركز �صحي الدي�سة ال�شامل،
ومركز �صحي رم ال�شامل ،ومركز �صحي رحمة ال�شامل،

ومركز �صحي الري�شة ال�شامل ،ومركز �صحي بئر مذكور
ال�شامل ،ومركز �صحي القريقرة ال�شامل.
�أم��ا في محافظة المفرق ،ف�سيكون العمل داخل
المراكز ال�صحية الآتية :رحاب ال�شامل ،ونادرة ال�شامل،
و�صحي بلعما ال�شامل ،ومن�شية بني ح�سن ال�شامل،
وح��دود الكرامة ال�شامل ،والروي�شد ال�شامل ،وحدود
جابر الأول��ي و�أم ال�سرب االول��ي ،والزعتري ال�شامل،
بالإ�ضافة �إلى الخالدية ال�شامل ،و�سما ال�سرحان ال�شامل،
والحمراء ال�شامل ،ومغير ال�سرحان ال�شامل ،والباعج
ال�شامل ،والمن�صورة ال�شامل ،وحي المكيفتة الأولي،
وال�صفاوي ال�شامل ،والب�شرية ال�شامل ،والرفاعيات
ال�شامل ،والأ�شرفية ال�شامل ،و�أم الجمال ال�شامل،
و�صبحا ال�شامل ،بالإ�ضافة �إلى �أم القطين ال�شامل ،ودير
الكهف ال�شامل.
وفي محافظة �إربد ،تقرر �أن يكون الدوام في مركز
�صحي الح�صن ال�شامل ،وال�صريح ال�شامل ،وحكمة
ال�شامل ،والفاروق ال�شامل ،وقميم ال�شامل ،ودير �أبي
�سعيد ال�شامل ،وكفر عوان ال�شامل ،والطيبة ال�شامل،
والنعيمة ال�شامل ،والمغير ال�شامل.
فيما �سيكون العمل في مراكز محافظة البلقاء على
النحو الآتي :مركز �صحي البقيع ال�شامل ،ومركز عين
البا�شا ال�شامل ،ومركز الفحي�ص ال�شامل ،ومركز زي
ال�شامل ،ومركز ال�صبيحي ال�شامل ،ومركز عيرا ال�شامل،
ومركز �صحي يرقا ال�شامل«.بترا».

إعالن الفائزين بمبادرة الصحة العالمية
لمكافحة سرطان األطفال بشرق المتوسط
عمان � -أعلنت مبادرة منظمة ال�صحة العالمية
لمكافحة �سرطان الأطفال في منطقة �شرق البحر
المتو�سط ،عن فوز  6مقترحات م�شاريع ،تعالج
العوائق لرعاية �سرطان الأطفال في الإقليم ،من
بينها ا�ستراتيجية �سرطان الطفولة في الأردن،
وتطوير بروتوكوالت العالج التي تقدمت بها وزارة
ال�صحة.
ووفق بيان �صحفي �صادر عن المبادرة ،ام�س
الأحد ،فاز �إلى جانب وزارة ال�صحة الأردنية ،كل
من وزارة ال�صحة العراقية ،ومراكز بحثية وطبية
فاعلة ف��ي الباك�ستان ،والجمهورية الإ�سالمية

الإيرانية ،وفل�سطين واليمن.
وه��ن ��أت ال��م��ب��ادرة الفائزين ال�ستة بالمنحة
الأولية ،وتقدمت بال�شكر لكل من قدّم اقتراح م�شروع
للمبادرة ،م��ؤك��دة ا�ستمرار دع��م منظمة ال�صحة
العالمية للدول الأع�ضاء في جميع جوانب مكافحة
�سرطان الأطفال.
ودعت المبادرة في �شهر ني�سان الما�ضي ،الدول
الأع�ضاء في الإقليم ،والجهات الفاعلة غير الحكومية
�إل��ى الم�شاركة في ال��م��ب��ادرة ،وتقديم مقترحات
الم�شاريع التي تعالج العوائق �أمام رعاية �سرطان
الأطفال في �إقليم �شرق المتو�سط«.بترا».

«األشغال» :استئناف برنامج
تدريب المهندسين األحد المقبل
عمان  -ت�ست�أنف وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان
برنامج تدريب المهند�سين حديثي التخرج ،اعتبار ًا
من يوم الأحد المقبل ،وذلك بعد �إيقافه قرابة �شهر.
و�أ�ضافت ال���وزارة ،في بيان �صحفي� ،أم�س
الأحد� ،أنه جرى ت�أمين المخ�ص�صات المالية الالزمة
ال�ستئناف برنامج تدريب المهند�سين ،وذل��ك من
خالل التن�سيق مع الجهات ذات العالقة.
و�أ�ضافت �أن برنامج تدريب المهند�سين حديثي
التخرج من �أهم البرامج التي تعنى بها ال��وزارة،
عمان � -أقامت جامعة الح�سين التقنية� ،إح��دى مبادرات
م�ؤ�س�سة ولي العهد� ،أول تحد لروبوتات ال�سومو في الجامعة،
�شارك فيه  13فريقاً من طلبة الجامعة ،حيث �صمموا و�ص ّنعوا
الروبوتات كافة في م�شاغل ومختبرات الجامعة الواقعة داخل
مجمع الملك الح�سين للأعمال عمان.
وكرم رئي�س الجامعة الدكتور �إ�سماعيل الحنطي الفرق
الفائزة ،بح�ضور عمداء الكليات ولجنة التحكيم و�ضيوف من
القطاع الخا�ص ،فقد فاز بالمركز الأول في التحدي ،الذي ا�ستمر
ثالث �ساعات متوا�صلة ،فريق �ساموراي المكون من الطلبة
محمد ال�شلبي وزيد الح�سيني ،تاله فريق �سالك �سومو بالمركز
الثاني والفريق قوة الوم�ضة ال�صاعقة بالمركز الثالث.
وعبر الحنطي في بيان ام�س الأحد ،عن �سعادته بعقد هذا
التحدي بالجامعة وب�إ�شراف وتنفيذ الطلبة ،م�ؤكد ًا �أن الأن�شطة
الالمنهجية تعزز من مهارات الطلبة المتميزة و�أن الجامعة

تقدم كل الدعم لطلبتها ليتميزوا ويقدموا �أف�ضل ما عندهم من
مختلف الفعاليات والأن�شطة ،م�ضيفا �أن هذا التحدي ي�ؤكد
�أهمية التعليم التقني والتعليم من خالل تنفيذ الم�شاريع والتي
تتبناه الجامعة.
من جهته ،عبر رئي�س لجنة التحكيم الدكتور �أ�سامة الأ�سمر
عن �سعادته بالم�شاركة في هذا التحدي ،وا�صفا �إياه بالمتميز
والمعد ب�شكل ا�ستثنائي.
وق���ال الأ���س��م��ر «ل��ق��د �شاركت بالعديد م��ن الم�سابقات
والتحديات على مدار اربع ع�شرة �سنة ولكن وجدت �أن هذا
التحدي هو الأف�ضل على م�ستوى الأردن من مختلف النواحي».
بدوره ،قال منظم التحدي الطالب ب�شر الدباغ،
�إن هذه الروبوتات هي نتاج الم�شاريع العملية التي
نفذها الطلبة في الم�شاغل الهند�سية التابعة للجامعة
وم�صنع الأفكار  ،Techworksالذي �ساعدهم

«اليونيسف» و»المياه» تطلقان إطار
رصد مياه نظيفة ومرافق صحية للجميع
عمان � -أطلقت منظمة الأم��م المتحدة للطفولة
(اليوني�سف) ،ووزارة المياه وال��ري� ،إط��ارا لر�صد
و�إعداد التقارير خا�ص بـ «مياه نظيفة ومرافق �صحية
للجميع» من �أجل �ضمان الأمن المائي للجميع ،خا�صة
و�أن الأردن هو ثاني �أكثر بلدان العالم فقرا في م�صادر
المياه ما قد يع ّر�ض �آالف الأ�شخا�ص �إلى خطر عدم
تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية من المياه.
و ُيقدم هذا الإطار لهدف التنمية الم�ستدامة 6
وهو «مياه نظيفة ومرافق �صحية للجميع» ،وفق
بيان �صادر عن اليوني�سف� ،أم�س الأحد ،الدعم
للحكومة لإدارة الأمن المائي و�سيدعم قدرات
الر�صد و�إعداد التقارير للوزارة و�شركائها ،كما
�سيعزز التعاون الم�شترك بين القطاعات داخل
الهيئات الحكومية المختلفة.
وقالت ممثلة اليوني�سف في الأردن ،تانيا
�شابويزات»»:تعمل اليوني�سف ب�شكل وثيق
مع الحكومة الأردنية وال�شركاء لزيادة كفاءة
ا�ستخدام المياه ف��ي جميع القطاعات ،وذل��ك
لمعالجة ّ�شح المياه وتقليل عدد الأ�شخا�ص الذين

يعانون منها �إلى حد كبير مع حلول عام .»2030
ب��دوره ،قال الأمين العام الم�ساعد ل�ش�ؤون
التخطيط اال�ستراتيجي في وزارة المياه والري،
المهند�س محمد الدويري»:نق ّدر دعم اليوني�سف
في و�ضع �إطار هدف التنمية الم�ستدامة  ،6حيث
ي�ساعد هذا الإط��ار على مراقبة الو�ضع المائي
ب�شكل �أف�ضل وتعجيل تحقيق حقوق كل طفل
في الو�صول �إلى مياه ال�شرب الآمنة والنظيفة
وخدمات النظافة والمرافق ال�صحية».
ووف��ق البيان ،هناك �أكثر من  98بالمئة
من ال�سكان في الأردن لديهم �إمكانية الو�صول
مح�سنة ،و�أكثر من  94بالمئة
�إلى م�صادر مياه
ّ
مت�صلين ب�شبكات المياه ،مع ذل��ك يتم تزويد
المواطنين بالمياه مرة واحدة في الأ�سبوع في
المناطق الح�ضرية ،و�أق��ل من مرة واح��دة كل
�أ�سبوعين في المناطق الريفية ،و ُيدار �أكثر من
 88بالمئة من �أنظمة ال�صرف ال�صحي الحالية
ب�أمان ،في حين توفر ثلث المدار�س فقط خدمات
ال�صرف ال�صحي الأ�سا�سية«.بترا».

من خالل الطباعة الثالثية للقطع.
وكان الطلبة قد بد�أوا التح�ضير للتحدي ،الذي بد�أ �أم�س
االول ال�سبت ،منذ �أ�شهر عملوا خاللها بجهد وتفان لعقد و�إنجاح
الفعالية ،حيث تم ا�ستقبال الفرق الم�شاركة وعر�ض الروبوتات
واال�ستراتيجيات القتالية ال�ستخدامها بالمناف�سة �أمام لجنة
التحكيم ،التي مثلها �أع�ضاء من ك��ادر الهيئة الأكاديمية في
الجامعة وممثلين من قطاع ال�صناعة والأعمال.
يذكر �أن جامعة الح�سين التقنية تعتبر �أحدث جامعة تقنية
في الأردن ت�أ�س�ست �سنة  2016لتعزيز التعليم المبني على
العلوم وهند�سة وتعزيز التعليم التقني ،ومواءمة مخرجات
التعليم مع متطلبات �سوق العمل الحقيقية وتمنح الجامعة
درجة البكالوريو�س والدرجة التقنية في تخ�ص�صات الهند�سة
وعلم الحا�سوب فقط وتتخذ من مجمع الملك الح�سين للأعمال
في عمان موقعا لها«.بترا».

والذي يهدف �إلى �صقل خبرات المهند�سين حديثي
التخرج وت�أهيلهم وتدريبهم لالنخراط في �سوق
العمل المحلي والدولي ،وذلك في �إطار ر�ؤية الوزارة
الم�ستقبلية لرفع كفاءة المهند�س الأردن��ي ليواكب
الم�ستجدات العملية والعلمية العالمية.
وبينت �أنه يجري حاليا تدريب حوالي 500
مهند�س ،وفق المخ�ص�صات المالية التي تم ر�صدها
للبرنامج هذا العام في مختلف مديريات ومكاتب
الوزارة«.بترا».

محاكم التنفيذ الشرعية
تفتح أبوابها خالل العطلة
عمان � -أك��د �سماحة قا�ضي الق�ضاة ال�شيخ عبد
الحافظ الربطه� ،أن محاكم التنفيذ ال�شرعية� ،ستفتح
�أب��واب��ه��ا ال�ستقبال المراجعين خ�لال عطلة عيد
الأ�ضحى المبارك ،وذلك لمعالجة الحاالت الطارئة.
وقال �سماحته لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)
�أم�س الأحد� ،إن دوام محا�سبي التنفيذ �سيكون في
المكتب المخ�ص�ص لدائرة قا�ضي الق�ضاة لدى �إدارة
التنفيذ الق�ضائي بمديرية الأمن العام ،على مدار 24

�ساعة وطيلة �أيام العيد.
وعمم �سماحته على المحاكم ال�شرعية ،ب�ضرورة
الت�سهيل على المراجعين ،تقدير ًا لظروفهم واالرتقاء
بم�ستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة.
ي�شار �إلى �أن دائرة قا�ضي الق�ضاة ،زودت �إدارة
التنفيذ الق�ضائي في مديرية الأم��ن العام بهواتف
�أ�صحاب الف�ضيلة ،ور�ؤ�ساء التنفيذ المناوبين خالل
عطلة العيد«.بترا».
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محافظات

وفاة زوجين وإصابة  4من
أطفالهما وشخص آخر
بحادث تصادم في معان
AddustourNewspaper

وقع حادث م�أ�ساوي في محافظة معان� ،أ�سفر عن وفاة زوجين
و�إ�صابة  4من �أطفالهما و�شخ�ص �آخر.
وح�سب م�صادر طبية ،فقد تم نقل الزوجين والم�صابين �إلى
م�ست�شفى معان الحكومي ،الذي نجحت الكوادر الطبية فيه ب�إجراء
عملية قي�صرية للأم المتوفاة ،و�إنقاذ جنينين وو�ضعهما على الأجهزة
الطبية الالزمة (الخداج).
وقال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن العام �إن كوادر االنقاذ
والإ�سعاف في مديرية دفاع مدني معان تعاملت ليل ال�سبت /الأحد،
مع حادث ت�صادم وقع ما بين مركبتين على طريق معان ،نتج عنه وفاة
زوجين �إثر تعر�ضهما ال�صابات بالغة في الج�سم و�إ�صابة  4من �أطفالهما
و�سائق المركبة الأخرى ،بجروح ور�ضو�ض في مختلف �أنحاء الج�سم.
وعملت فرق اال�سعاف على تقديم الإ�سعافات الأولية الالزمة
للم�صابين في موقع ال��ح��ادث وم��ن ثم نقلهم و�إخ�ل�اء الوفاتين �إلى
م�ست�شفى معان الحكومي وم�ست�شفى الملكة رانيا الحكومي ،والإ�صابات
قيد العالج.
وبين الناطق الإعالمي ان الكوادر الطبية بم�ست�شفى معان الحكومي
قامت ب�إجراء عملية قي�صرية للأم المتوفاة و�إخراج جنينين وو�ضعهما
على الأجهزة الطبية (الخداج).

وفاة خمسيني وإصابة واحدة
أثر حادث دهس في جرش
AddustourNewspaper

توفي مواطن خم�سيني وا�صيب �آخر �أثر حادث ده�س ب�سبب ال�سرعة
الزائدة بمنطقة مثلث الترخي�ص في جر�ش بح�سب مدير م�ست�شفى جر�ش
الحكومي الدكتور �صادق العتوم.
وقال الدكتور العتوم ان ق�سم اال�سعاف والطوارئ في الم�ست�شفى
ا�ستقبل حالتين االولى متوفاة ب�سبب ت�أثرها ب�إ�صابة بليغة ،واالخرى
و�ضعها م�ستقر وتحت المراقبة.

الوطنية للمحافظة
على البترا تنظم فعالية
للترويج للمدينة الوردية
عمان  -نظمت الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا بدعم من جمعية
�أجنحة الأم��ل �أخيرا ،فعالية بعنوان «البترا تزور عمان» ت�ستهدف
�أ�صحاب الأعمال والمهن والحرف من المجتمع المحلي في منطقة
اللويبدة بهدف الترويج لمدينة البترا والتعريف بها.
وت�ضمنت الفعالية ،بح�سب بيان للجمعية ،جولة �إر�شادية
افترا�ضية في موقع البترا الأثري مع الباحث والمر�شد ال�سياحي م�أمون
النوافلة عبر تطبيق زووم ،حيث تم تعريف الح�ضور على بع�ض كنوز
و�أ�سرار المدينة الوردية.
كما �شملت الفعالية حلقات نقا�شية وع�صف ذهني حول مفهوم
التراث الثقافي وقيمته لقطاعي ال�سياحة واالقت�صاد والتهديدات التي
يتعر�ض لها و�سبل حمايته والمحافظة عليه.
يذكر �أن الجمع ّية الوطن ّية للمحافظة على البترا هي جمع ّية غير
حكوم ّية وغير ربح ّية ت�أ�س�ست في عام  1989ك�أقدم جمع ّية وطن ّية
تعنى بالمحافظة على التراث الثقافي في موقع التراث العالمي مدينة
البترا ،ولتعزيز �أف�ضل الممار�سات في مجال الحفاظ على التراث الثقافي
والطبيعي في المملكة الأردن ّية الها�شم ّية وما حولها«.بترا».

إغالق مطعم لمخالفته
أوامر الدفاع بجرش
هداية حافظ

AddustourNewspaper

قرر محافظ جر�ش الدكتور فرا�س ابو قاعود ام�س اغ�لاق �أحد
المطاعم لتكرار مخالفته لأوامر الدفاع.
وقال محافظ جر�ش �أننا لن نتهاون مع مخالفة �أوامر الدفاع وخا�صه
المطاعم والموالت ومحالت المواد الغذائية وااللبان.
كما �أعلن ابو قاعود عن ا�ستدامة العمل بغرفة عمليات محافظة
جر�ش طيلة فترة عيد الأ�ضحى المبارك.

بلدية عجلون تنفذ حمالت
النظافة للحفاظ على البيئة
علي القضاة

وتستمر
المسيرة

AddustourNewspaper

توا�صل بلدية عجلون الكبرى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
�ضمن م�شروع التوظيف با�ستخدام العمالة المكثفة والممول من بنك
الإع��م��ار االلماني ،متابعة تنفيذ حمالت النظافه وازال���ة االع�شاب
والتخل�ص منها من على جوانب الطرق والج ُزر الو�سطيه وال�شوارع
الرئي�سة الحيوية في مختلف مناطقها بهدف المحافظة على المظهر العام
للمواقع ال�سياحية وتح�سين الو�ضع البيئي.
و�أكد نائب محافظ عجلون رئي�س لجنة البلدية الدكتور محمد ابو
رمان على �ضرورة اال�ستمرار في حمالت النظافه وتكثيف العمل من قِبل
الكوادر العاملة في الميدان لإزالة النفايات والمخلفات من على جوانب
الطرق خا�صة مداخل المحافظة طريق اربد /عجلون من مثلث ا�شتفينا
�إلى مدينة عجلون وذلك حر�صاً على �صحة و�سالمة المواطنين تزامناً
مع قرب حلول عيد الأ�ضحى المبارك.
وب��ي��ن ال��دك��ت��ور اب��و رم���ان ان الحملة ج���اءت لأهمية وحيوية
وخ�صو�صية هذه المنطقه ال�سياحية التي ت�شهد �إقباال كبيرا من زوار
المحافظة منذ �أن تم فتح القطاعات وانطالق برنامج �أردننا جنه حيث
ت�ستقبل المحافظة اعداد كبيرة من الزوار بن�سبة تزيد على  % 50من
اجمالي عدد الم�ستفيدين من البرنامج.

محافظات

#ال تستهتر

1.5
M

افتتاح فرع لجمعية نبض الحياة في الطفيلة

مطالب باقامة مركز متخصص للعناية
بـمـرضـى الـسـرطـان فـي الـجـنـوب
سمير المرايات

AddustourNewspaper

افتتحت جمعية «نب�ض الحياة» لرعاية مر�ضى ال�سرطان ،فرعا
جديد ًا لها في مدينة الطفيلة لتو�سيع مظلة الم�ستفيدين من خدماتها
و�أن�شطتها.
وقال رئي�س الجمعية عبد اهلل ال�ضمور� ،إن افتتاح الفرع ي�أتي
في �سياق خطط الجمعية لتو�سيع نطاق خدماتها ،م�شيرا �إلى �أن
فكرة ت�أ�سي�سها ج��اءت نتيجة حاجة محافظات الجنوب لمركز
متخ�ص�ص يخدم الم�صابين بمر�ض ال�سرطان ،ف�أ�س�س عدد من �أبناء
الكرك الجمعية للتخفيف من معاناة المر�ضى في محافظات الجنوب
و�شمولهم ببرامج نوعية لرفع معنوياتهم.
وبين ال�ضمور انه ورغ��م حداثة الجمعية التي ان�شئت في
العام  2018فتمكنت من تقديم خدمة مهمة للم�صابين بالمر�ض،
حيث توفر لهم مكان للمبيت عند ذهابهم الى عمان لتلقي العالج
في الم�ست�شفيات التي التتوفر فيها اماكن القامتهم ،وم�ساعدتهم
في تكاليف الموا�صالت ،وتقديم دعم مالي لبع�ض المر�ضى غير
القادرين ماليا ،بالإ�ضافة �إلى تنظيم ور�شات توعوية و�إر�شادية،
و�أيام طبية مجانية للك�شف المبكر عن المر�ض.
وا�شار ال�ضمور الى انه وباال�ضافة لالمور المتعلقة بمعالجة
الم�صابين فتقوم الجمعية وفق مايتوفر لديها من �سيولة نقدية
بم�ساعدة الم�صابين المعوزين غير الم�شمولين باية مظلة للتامين
ال�صحي بما فيهم الالجئون ال�سوريون والمقيمون في المحافظات
الثالث من اية جن�سية اخرى بما يمكن من عون مالي لتدبر نفقات
عالجهم ،فيما تعتمد الجمعية بح�سب ال�ضمور برنامجا توعويا من
خالل المحا�ضرات والندوات اال�سبوعية المتعلقة بكيفية التعامل
مع المر�ض وتجنب اال�صابة به ،هذا باال�ضافة الى يوم طبي مجاني
يقام �شهريا للك�شف المبكر عن مر�ض ال�سرطان.
وعن توجه الجمعية الم�ستقبلي فاو�ضح ال�ضمور ان ال�سعي

قائم لدى الجهات الر�سمية واالهلية التي يمكن ان تقدم الدعم
المطلوب باتجاه اقامة مركز متخ�ص�ص في الجنوب للعناية
بمر�ضى ال�سرطان او احداث وحدة عالجية مخت�صة بهذا المر�ض
في م�ست�شفى الكرك الحكومي.
وطالب ال�ضمور الجهات المخت�صة بم�ساعدة الجمعية لإيجاد
نواة لمركز طبي �أولي في مدينة الكرك لمعالجة مر�ضى ال�سرطان
من �أبناء محافظات الجنوب يوفر عليهم الجهد والوقت والمال.
و�أكد �أن الجمعية �ساهمت من خالل برامجها ومبادراتها في

التخفيف من المعاناة الحقيقية للمر�ضى وكان لها دور كبير في
محاربة مر�ض ال�سرطان بالتعاون مع مختلف الهيئات والم�ؤ�س�سات
ذات العالقة.
ولفت ال�ضمور ال��ى ان الجمعية ورغ��م منا�شداتها للجهات
المخت�صة في القطاعين العام والخا�ص لتقديم مايمكن من دعم
وا�سناد لها لتمكينها من الوفاء بم�س�ؤولياتها اال انها لم تحظ ب�شيء
من ذلك ،ليبقى العمل فيها مناطا كماقال بجهود اع�ضاء هيئتي
الجمعية االدارية والعامة واهل الخير والمح�سنين.

اتفاقية لدعم شبكة األكاديميات
القياديات بين «اليرموك» والسفارة الكندية
بكر عبيدات
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جددت جامعة اليرموك وال�سفارة الكندية في عمان �شراكتهما
من خالل التوقيع على اتفاقية جديدة لتمويل م�شروع في �إطار
ال�صندوق الكندي للمبادرات المحلية ،لدعم �شبكة الأكاديميات
القياديات ،التي �أطلقتها الجامعة م�ؤخر ًا.
ووقع االتفاقية كل من رئي�س الجامعة الدكتور نبيل الهيالت،
وال�سفيرة الكندية في عمان دونيكا بوتي.
وقال مدير دائرة العالقات والم�شاريع الدولية الدكتور غازي
مقابلة ،الذي ح�ضر حفل التوقيع �إن جامعة اليرموك وانطالقا من
خطتها الإ�ستراتيجية تحر�ص با�ستمرار على تعزيز عالقاتها مع
مختلف الم�ؤ�س�سات والهيئات الوطنية والدولية ،لتنفيذ جملة من
الم�شاريع البحثية المدعومة ،بما يعزز م�سيرتها ور�سالتها القائمة
على التعليم والتطوير والتدريب وخدمة المجتمع.
و�أ�ضاف ان عالقات ال�شراكة ما بين جامعة اليرموك وال�سفارة
الكندية في عمان ،لي�ست بجديدة و�إنما هي عالقات مت�أ�صلة ،وما
هذه االتفاقية �إال تجديد وتعزيز لهذا التعاون ،حيث �سبق لجامعة
اليرموك و�أن تعاونت مع ال�سفارة الكندية وغيرها من الهيئات
والم�ؤ�س�سات الكندية في تنفيذ عدد من الم�شاريع البحثية والعلمية.
وعلى �صعيد مت�صل ،قالت مديرة م�شروع �شبكة الأكاديميات
القياديات الدكتورة �آي��ات ن�شوان� ،إن ه��ذا الم�شروع الذي
يحمل عنوان « زيادة م�شاركة الن�ساء الأكاديميات في جامعة
اليرموك في قيادة الم�شاريع الدولية من خالل بناء القدرات:
�شبكة الأكاديميات القياديات» ،يهدف �إلى تدريب مجموعة من
الأكاديميات من جامعة اليرموك على مهارات القيادة وكتابة
الم�شاريع الدولية الممولة� ،إ�ضافة �إلى �إجراء درا�سة علمية

حول العوائق التي تواجه المر�أة الأكاديمية في عملها.
و�أ�ضافت �أن تنفيذ هذا الم�شروع �سيبد�أ خالل �شهر تموز
الجاري ولمدة ت�سعة �شهور ،الفتة �إلى �أن فريق عمل الم�شروع
ي�ضم �أي�ضا المهند�سة هيام الخطيب ،من مركز الأميرة ب�سمة

لدرا�سات المر�أة الأردنية ،كمن�سقة للم�شروع.
ً
يذكر �أن �شبكة الأكاديميات القياديات� ،أُطلقت م�ؤخرا في
جامعة اليرموك و�ستفتح باب الع�ضوية للأكاديميات في �شهر �آب
المقبل.

العلوم والتكنولوجيا تفوز بمشروع من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية
حازم الصياحين
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تمكن باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالفوز بمنحة
تنفيذ م�شروع بعنوان (تعزيز م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
في الم�شاركة والدمج في المجتمع من خالل ان�شاء تطبيق للمواقع
المهي�أة لذوي الإعاقة في االردن).
وتبلغ ميزانية الم�شروع ما يقارب  72000دوالر كندي
و�سيتم تنفيذه على مدى �سنتين ،ممولة من ال�صندوق الكندي
للمبادرات المحلية.
ويهدف الم�شروع الى تعزيز م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة في الم�شاركة والدمج في المجتمع من خالل ان�شاء
تطبيق للمواقع المهي�أة لذوي الإعاقة في االردن .وتدريب عدد
من المق ًيمين من طلبة الت�أهيل في الجامعة وكذلك اال�شخا�ص
ذوي الإعاقة لتقييم المواقع العامة من حيث نفاذية الو�صول

اليها وتهيئة ا�ستخدامها من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وق��ال رئي�س الجامعة الدكتور �صائب خري�سات ان جامعة
العلوم والتكنولوجيا تتطلع لتعزيز ال�شراكات البحثية مع
الم�ؤ�س�سات الدولية من اجل دعم وت�شجيع وتطوير برامج عالمية
تجمع تخ�ص�صات متعددة كما هو الحال في هذا الم�شروع (العالج
الوظيفي ووالهند�سة المعمارية وتكنولوجيا المعلومات)� ،سيما
وان الجامعة تتمتع ببيئة خ�صبة وبنى تحتية للبحث العلمي من
خالل عدد من المراكز العلمية ا�ضافة لوجود م�ست�شفى جامعي
متميز و�شركاء فاعلين من المجتمع المحلي ووجود �أع�ضاء هيئة
تدري�س وكوادر من �أ�صحاب الخبرات الم�ؤهلة.
وكانت ال�سفارة الكندية في عمان نظمت حفال خا�صا لتوقيع
اتفاقية دعم الم�شروع وقعها عن ال�سفارة الكندية في عمان ال�سيدة
دونيكا بوتي �سفيرة كندا ال��ى الأردن وع��ن الجامعة اال�ستاذ
الدكتور طارق مقط�ش القائم ب�أعمال عميد البحث العلمي وبح�ضور

مدير الم�شروع الدكتور محمد نزال وال�سيدة منى دروزة من�سقة
ال�صندوق الكندي للمبادرات المحلية في ال�سفاره الكندية.
ي�شار ان فكرة هذا الم�شروع (ان�شاء تطبيقات على الهاتف
الجوال لتحديد االماكن المهيئة للأ�شخا�ص ذوي االعاقة) انبثقت
من الم�شاريع والمبادرات الطالبية في م�ساق تطوير البرامج
الت�أهيلية المجتمعية من �ضمن برنامج ماج�ستير علوم الت�أهيل
ال�سريري في ق�سم علوم الت�أهيل في كلية العلوم الطبية التطبيقية
في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية .حيث قامت الطالبتين
حنين �أب��و الهيجاء و�إب��اء عبابنة ب�إ�شراف الدكتور محمد نزال
الأ�ستاذ الم�شارك في كلية العلوم الطبية التطبيقية وبالتعاون مع
الدكتور محمود حماد من كلية تكنولوجيا المعلومات والمهند�سة
رانيا الروا�ش من كلية العمارة والت�صميم ب�إعداد مقترح الم�شروع
بعد تعديله ليتنا�سب مع �شروط المنحة الكندية.

شابات عين الباشا يطلق برنامجا حول «األمن السيبراني»
ابتسام العطيات
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اطلق مركز �شابات عين البا�شا بالتعاون مع مركز جامعة
عمان الأهلية للأمن ال�سيبراني ومبادرة االبداع واالبتكار
محور فكر و�أفكار برنامجا حول الأمن ال�سيبراني و�أثره على
الأم��ن الوطني بم�شاركة � 100شاب عبر و�سائل االت�صال
المرئي .وبح�ضور م�ست�شار وزير ال�شباب ل�ش�ؤون تطوير
المراكز ال�شبابية ومدير ال�ش�ؤون ال�شبابية فرا�س ال�شوابكةو
مدير مركز الأم��ن ال�سيبراني لجامعة عمان الأهلية نادر
�سويدان ومديرة �شباب محافظة البلقاء الدكتورة خديجة ابو
حمور ورئي�س هيئة �شباب لواء عين البا�شا محمد عبدالحليم

الفاعوري ورئي�س ق�سم المراكز ال�شبابية احمد ال�صمادي.
وت��ح��دث رئي�س ق�سم نظم المعلومات الإداري����ة والأع��م��ال
والتجارة الإلكترونية في جامعة عمان الأهلية الدكتور �سلطان
الم�ساعيد عن مفهوم الأم��ن ال�سيبراني وت�أثيره على المجتمع
والتعرف على المخاطر والهجمات والثغرات الأكثر �شيوعً ا ،والنمو
المتوا�صل في مجال الأمن ال�سيبراني.
ب��دوره �أك��د م�ست�شار وزي��ر ال�شباب ل�ش�ؤون تطوير المراكز
ال�شبابية ومدير ال�ش�ؤون ال�شبابية فرا�س ال�شوابكة ،اهمية هذه
البرامج التي تعمل على توعية ال�شباب بالأمن ال�سيبراني مع وجود
مليارات الأجهزة المت�صلة عبر الإنترنت ،الفتا �إلى �أهمية تعلم
ال�شباب المهارات الأ�سا�سية الخا�صة بالأمن ال�سيبراني.

و قالت مديرة �شباب محافظة البلقاء الدكتورة خديجة ابو
حمور �إن المراكز ال�شبابية بالمحافظة تعمل بت�شاركية مع جميع
م�ؤ�س�سات المجتمع المحلي لتزويد ال�شباب بالمهارات والمعارف
الأ�سا�سية المهمة في حياتهم اليومية.
و�أ�شار رئي�س هيئة �شباب عين البا�شا محمد الفاعوري �إلى �أن
الهيئة تعمل على ا�ستقطاب ال�شباب والعمل بت�شاركية مع م�ؤ�س�سات
المجتمع لدعم الموهوبين والمبدعين ،و�صقل �شخ�صيتهم بالمهارات
والمعارف المختلفة.
من جهتها ا�شارت رئي�سة المركز رندة الن�سور �إلى �أن هذا اللقاء
ي�أتي �ضمن �سل�سة من اللقاءات التي �ستقام على مدار العام لطرح
موا�ضيع تهم ال�شباب الأردني في حياتهم.
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بلديات تحدد مواقع لبيع وذبح األضاحي..
للحد من المكاره الصحية جراء تداعيات كورونا
AddustourNewspaper

عممت البلديات ال�شروط
ال��واج��ب االل��ت��زام ب�ه��ا عند
ت �خ �� �ص �ي ����ص �أم� ��اك� ��ن ل�ب�ي��ع
الأ�ضاحي ،للحد من المكاره
ال�صحية وبما يتما�شى مع
الظروف الحالية جراء �أزمة
كورونا ،وحفاظا على �صحة
و��س�لام��ة المواطنين ج��راء
تداعيات كورونا.
و�أن التعليمات �شددت
ع� �ل ��ى ت��ج��ه��ي��ز ال� �م ��واق ��ع
المخ�ص�صة لبيع الأ�ضاحي
بالأ�سيجة والمذابح وتوفير
ال�م��اء ،وخ��زان��ات لجمع دم
ال��ذب��ح��ي��ات ،وو� �ض �ع��ه في
ال�م�ك��ان المخ�ص�ص للذبح
ح�سب ال �� �ش��روط ال�شرعية
وال�صحية ل�ل��ذب��ح ،وت�أمين
العاملين بو�سائل ال�سالمة
ال �ع��ام��ة ،و�أك �ي��ا���س بكميات
و�أح��ج��ام منا�سبة للحوم،
وقطعة خ�شب �أو بال�ستك
م�ن��ا��س�ب��ة ل�ت�ق�ط�ي��ع ال�ل�ح��وم
وغيرها من التعليمات.

الزرقاء
حددت بلدية الزرقاء ثمانية مواقع في مختلف المناطق مخ�ص�صة
كحظائر لبيع وذبح الأ�ضاحي.
وقال رئي�س لجنة البلدية الدكتور فرا�س الفاعور� ،أن الهدف من
تحديد مواقع حظائر الأ�ضاحي لمنع البيع الع�شوائي ومنع انت�شارها
داخل الأحياء ال�سكنية وال�شوارع الرئي�سية وللحد من المكاره ال�صحية
وال�سيطرة عليها بيئياً و�صحياً.
و�أ�ضاف� ،أن البلدية �ألزمت ا�صحاب الحظائر ب�شروط وتعليمات
ال�صحة وال�سالمة العامة وااللتزام ب�أوامر الدفاع وارتداء الكمامات
والتباعد الج�سدي ،كما ا�شترطت �أن يكون الق�صاب تلقى جرعتي لقاح
كورونا ،و�سيتم التعامل مع الحظائر كالمحال التجارية واغالقها في
حال وجود �أي مخالفة.
ووزعت مواقع الحظائر على النحو التالي� :شارع القد�س عربية بعد
دوار �شومر في الجهة الي�سرى� ،شارع النخيل باتجاه ا�شارة الها�شمية
مقابل �سكة الحديد وبجانب المنطقة الحرفية� ،شارع الها�شمية مقابل
مركز التدريب المهني ،ال�ساحة المقابلة لدوار الدلة في حي الزواهرة،
ال�ساحة المقابلة ل�سجن بيرين.
وت�ضمنت الأماكن ،ال�ساحة المقابلة للمدر�سة ال�شاملة في الجبل
الأبي�ض ،وال�ساحة الواقعة على مدخل عوجان مقابل اال���ش��ارات
ال�ضوئية ،وال�ساحة المقابلة لم�سجد االردن في حي النزهة.
واك��د ب��أن الحظائر �ستكون تحت رقابة موظفي دائ��رة ال�ش�ؤون
ال�صحية وعلى مدار ال�ساعه مع خ�ضوعها الى الرقابة البيطرية ،م�شير ًا
�إلى �أنه تقرر ان تكون مواقع حظائر اال�ضاحي لهذا العام مجانا وذلك
نظرا للظروف االقت�صادية جراء تداعيات جائحة كورونا.
و�شدد على �أن البلدية �ستتخذ �أجراءات �صارمة بحق كل من يقوم
بالذبح والبيع خارج المواقع المخ�ص�صة �أو عدم االلتزام ب�أوامر الدفاع
�أو عدم المحافظة على النظافة العامة.
الر�صيفة
حددت بلدية الر�صيفة الأماكن الم�سموح فيها �إقامة حظائر لبيع
وذبح الأ�ضاحي خالل عيد الأ�ضحى المبارك.
وقال رئي�س لجنة البلدية �سلطان الما�ضي� ،إن المجل�س اتخذ قرارا
بتحديد الأماكن الم�سموح فيها �إقامة الحظائر وهي�« :سوق الحالل قرب
دوار �أبو �صياح ،وال�ساحة المجاورة لمركز �صحي الر�شيد».
و�أ�ضاف �أنه �سيتم ا�ستيفاء ر�سم ت�صريح بقيمة  100دينار لكل
حظيرة وبم�ساحة ال تتجاوز  100متر ،كما يتم ا�ستيفاء مبلغ 100
دينار كت�أمين �إع��ادة و�ضع ويتعهد حامل الت�صريح بالمحافظة على
�شروط ال�سالمة العامة ونظافة الموقع والتقيد ب�أوامر الدفاع.
وبين ان البلدية �ستقوم وب�شكل يومي ودوري بالرقابة على هذه
المواقع والت�أكد من تطبيقها لال�شتراطات ال�صحية عند البيع والذبح
ل�ضمان �سالمة الذبائح.
كما �ستقوم البلدية بتقديم خدمات الر�ش والتعقيم والنظافة
للمواقع قبل وبعد انتهاء مو�سم الأ�ضاحي.
الكورة
حددت بلديات لواء الكورة بالتن�سيق مع لجنة ال�صحة وال�سالمة
العامة في اللواء 11 ،موقعاً لبيع الأ�ضاحي موزعة على مناطق
مختلفة.
و�أكد مت�صرف اللواء رئي�س لجنة ال�صحة وال�سالمة العامة ،بكر
الكعابنة ،ام�س� ،ضرورة االلتزام بالأماكن المخ�ص�صة لبيع الأ�ضاحي
والمحافظة على النظافة العامة وعدم ت�شكيل مكاره �صحية ،وااللتزام
باالجراءات الوقائية للحد من انت�شار فيرو�س كورونا ،الفتاً الى انه
�سيتم تنظيم جوالت رقابية لتلك الغاية.
وبين ان مواقع بيع الأ�ضاحي الخا�صة ببلدية دير �أب��ي �سعيد
�ستكون في اربعة �أماكن :ملعب الأ�شرفية البلدي ومنطقة ُتبنة �أول
البلد ،وكفر الماء ب�ساحة مدخل الحركة ،وطريق مرحبا غرب البلد.
وا�شار الكعابنة الى انه تم تحديد �ستة مواقع لبلدية برق�ش ت�شمل:
منطقة الجدوع بكفر ع��وان ،وق��رب مقبرة كفرعان ،و�شارع الجي�ش
القديم بمنطقة بيت ايد�س ،ا�ضافة الى مدخلي بلدة جديتا وجديتا

الغربي ،وقرب م�سجد ال�شيخ بدر ببلدة كفر �أبيل ،فيما تم تحديد موقع
وحيد لبلدية رابية الكورة خارج حدود التنظيم بموقع الغابة.
الرمثا
حددت بلدية الرمثا الكبرى موقعا على �شارع المدينة ال�صناعية،
بالقرب من بئر عبدالرحمن الحجي ،لذبح الأ���ض��اح��ي ،خ�لال عيد
اال�ضحى المبارك.
وقال رئي�س لجنة بلدية الرمثا مت�صرف اللواء فرا�س ابو الغنم
ام�س� ،إن المت�صرفية والبلدية ومديرية ال�صحة والأجهزة الأمنية
و�ضعت برنامجا للمناوبات خالل عطلة العيد لتنفيذ جوالت رقابية
ميدانية مكثفة على مراكز بيع الأ�ضاحي للت�أكد من التزام ا�صحابها
بالحفاظ على النظافة والبيئة وال�سالمة العامة.
و�أكد ان البلدية �ستتخذ االج��راءات القانونية بحق المخالفين،
مبينا �أن جمع النفايات والتخل�ص من مخلفات اال�ضاحي �سيكون �أوال
ب�أول.
معان
بد�أت بلدية معان الكبرى بتنفيذ حملة نظافة �شاملة و�إجراء �صيانة

لبع�ض المواقع وتنظيم الأ�سواق ا�ستعدادا ال�ستقبال عيد الأ�ضحى
المبارك.
وقال نائب محافظ معان ورئي�س لجنة بلديتها خالد الحجاج ام�س
�إن البلدية وفرت �سوقا لبيع الأ�ضاحي على قطعة �أر���ض تابعة لها
و�ضمن �شروط ال�سالمة العامة ،وذلك ت�سهيال على التجار والمواطنين،
حيث ت�شرف البلدية على �إدارة وتنظيم وتعقيم ال�سوق وفق ال�شروط
ال�صحية المعتمدة.
الكرك
و�ضعت محافظة الكرك خطة متكاملة للتعامل مع عطلة عيد
اال�ضحى من جميع الجوانب ال�صحية والمرورية وال�سالمة العامة،
حفاظا على �صحة و�سالمة المواطنين.
وقال نائب المحافظ ورئي�س لجنة بلدية الكرك الكبرى الدكتور هاني
ال�شورة ،في بيان ام�س انه تم تخ�صي�ص اماكن محددة لذبح اال�ضاحي
وبيعها �ضمن ا�شراف الكوادر البيطرية وال�صحية ودعا المواطنين الى
االلتزام بالتعليمات واالر�شادات ال�صحية منعا النت�شار الوباء ،م�ؤكدا
على وجود غرفة عمليات مركزية داخل المحافظة والبلدية ت�ستقبل
مالحظات و�شكاوى المواطنين.

الطفيلة
نفذت ك��وادر بلدية الطفيلة الكبرى ،بالتعاون مع لجان �صحية
ورقابية في محافظة الطفيلة ،جوالت ميدانية على �أ�سواق المدينة
للك�شف على مواقع بيع الأ�ضاحي ،بغية الحد من الآثار البيئية الناتجة
من عر�ض الأ�ضاحي في الأماكن التي جرى تحديدها خ��ارج حدود
التنظيم.
و�أكد رئي�س لجنة بلدية الطفيلة الكبرى نائب محافظ الطفيلة،
ح�سن ال�شاوي�ش ،ام�س� ،ضرورة تقيد تجار الموا�شي ب�أماكن بيع
الأ�ضاحي خارج حدود التنظيم ،وتجنب بيعها على جوانب ال�شارع
الرئي�سي ،مع ���ض��رورة التقيد ب�شروط ال�صحة وال�سالمة العامة
والتعليمات التي �صدرت حيال حظائر الأ�ضاحي ،م�شيرا �إلى التعاون
والتن�سيق المتوا�صل مع اللجان ال�صحية في مديريات ال�صحة والبيئة
وال�صناعة والتجارة.
وبين �أن التعليمات �شددت على تجهيز المواقع المخ�ص�صة لبيع
الأ�ضاحي بالأ�سيجة والمذابح وتوفير الماء ،الفتا �إلى �أن فرق ال�صحة
وال�سالمة العامة �ستقوم ب�إزالة الحظائر المخالفة على جانبي ال�شارع
الرئي�س.

مــؤشــر بورصـــة عـمـــان يـرتـفـــع
في نهاية تعامالته
عمان � -أنهى م�ؤ�شر بور�صة عمان تداوالته� ،أم�س الأحد ،على ارتفاع بن�سبة
83ر 0بالمئة ،و�صوال �إلى م�ستوى النقطة .2134
و�أغلقت البور�صة �أم�س على تداول 8ر 4مليون �سهم ،موزعة على � 3785صفقة،
بقيمة تداوالت �إجمالية بلغت 1ر 8مليون دينار.
وانخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم � 26شركة ،بينما ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم � 37شركة،
وا�ستقرت �أ�سعار �أ�سهم � 26شركة �أخرى( .بترا)

وتستمـر المسيرة
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ال�سنــة اخلام�سة واخلم�سون

اقتصاديون لـ «الدستور» ..حول زيارة الملك للواليات المتحدة:

الزيارة الملكية ألمريكا مفصل مهم في
تعافي االقتصاد وتأكيد على الثوابت األردنية
تأكيد دور األردن في المنطقة والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس
بحث ملفات الطاقة والمياه وغيرهما
وت���ح���ق���ي���ق م����ع����دالت ن���م���و إي��ج��اب��ي��ة
أنس الخصــاونـة

@AddustourNews

�أ�شار خبراء اقت�صاديون اهمية الملفات االقت�صادية
المتوقع ان ت�شملها الزيارة الملكية للواليات المتحدة
االمريكية ولقاء جاللة الملك عبد اهلل الثاني مع الرئي�س
االمريكي جو باديدن ،ولقاءاته مع العديد من الم�س�ؤولين
االمريكيين و�صناع القرار ،خالل الزيارة الهامة التي
يرافقه فيها جاللة الملكة رانيا العبد اهلل و�سمو ولي العهد
االمير الح�سين بن عبد اهلل.
ح�سام عاي�ش
قال الخبير االقت�صادي ح�سام عاي�ش ،ان زيارة
جاللة الملك عبداهلل الثاني الى وا�شنطن مهمة وت�أتي في
وقت مف�صلي وذلك في ظل الأو�ضاع في المنطقة ب�شكل
عام والأردن ب�شكل خا�ص وذلك ال�سباب عدة �سيا�سية
واقت�صادية وغيرهما.
وا�ضاف االردن واجه تحديات �سيا�سية واقت�صادية
�صعبة وب��ذل ج��ه��ودا كبيرة �سابقا الح��ت��واء جائحة
كورونا ،حيث اعتبرت تلك الجهود رائ��دة في مواجهة
الجائحة وذلك في �ضوء الإمكانيات المتوفرة باالردن
مقارنة مع اثر الجائحة وتداعياتها على مختلف القطاعات
االقت�صادية.
وا�شار ال��ى ان التحديات التي فر�ضتها الجائحة
وخا�صة االقت�صادية منها ادت الى تراجع معدالت النمو
وتوقف الحركة االقت�صادية واغالق بع�ض القطاعات؛ ما
فاقم من م�شكلة البطالة والفقر وزيادة حجم المديونية.
ولفت الى ان زيارة الملك والتي ا�ستهلها بح�ضور
موتمر اقت�صادي لهو دليل على االهمية الكبيرة التي
يوليها جاللته لل�شان االقت�صادي باعتباره رافعة مهمة
ل�ل�اردن ،كما ان��ه تذكير للواليات المتحدة الأمريكية
باعتبار االردن حليفا مهما في المنطقة وهذا يتطلب زيادة
حجم المنح والم�ساعدات المقدمة بحيث تكون اكبر من
ال�سنوات ال�سابقة.
كما ان الزيارة الملكية ت�أتي العادة التذكير بما تم
الحديث عنه من فر�ص اقت�صادية وا�ستثمارية وعن الدور
الأردني في المنطقة في ظل ا�ست�ضافة �أعداد كبيرة من
الالجئين ال�سوريين وغيرهم مما رتب او�ضاعا اقت�صادية
�صعبة على االردن وذلك بح�سب التقارير الدولية نتيجة
ا�ستنزاف موارده في قطاعات ال�صحة والتعليم وغيرهما،
م�شيرا �إلى دور الواليات المتحدة الأمريكية في توجيه
الم�ؤ�س�سات الدولية لتقديم كافة �أ�شكال الدعم لالردن.
ولفت عاي�ش ان الزيارة ت�شكل مف�صال مهما في اعادة
تحريك العجلة االقت�صادية وخا�صة ان الواليات المتحدة
قدمت في ال�سابق �ضمانات لقرو�ض ح�صل عليها االردن
والتي تعد اح��د �أ�شكال الدعم ل�لاردن ،م�شيرا ان ذلك
ي�سمح ل�لاردن بالتحرك في اال�سواق المالية ب�ضمانات
امريكية وهذا من �ش�أنه ان يو�سع المجال امام ال�صادرات
الأردنية الى اال�سواق غير التقليدية بالإ�ضافة �إلى اعطاء
ال�صادرات االردنية �إلى الأ�سواق الأمريكية الأف�ضلية

فتح آف��اق جديدة في التبادل التجاري
واس���ت���ق���ط���اب اس���ت���ث���م���ارات ج���دي���دة

بحيث ال تقت�صر على المناطق الم�ؤهلة.
وا���ش��ار ال��ى ان ال��زي��ارة �ستبحث ملفات هامة في
قطاعات الطاقة والمياه اي ان هنالك م�شاريع تم ايقافها
يتوقع �أن يتم البحث فيها مثل ناقل البحرين وغيرها
من م�شاريع في قطاعات الطاقة والتي �ست�ؤثر الحقا في
مرحلة التعافي االقت�صادي.

خالد الدجاني
�أكد الخبير االقت�صادي خالد الدجاني �إن زيارة جاللة
الملك عبداهلل الثاني الى الواليات المتحدة الأمريكية
تفتح �آفاقا جديدة في التبادل التجاري ،م�شيرا �إلى اهمية
ترجمة م�ضامين هذه الزيارة �إلى خطوات عملية على
ار�ض الواقع من خالل متابعة حثيثة للقطاعين العام

المساعدات األمريكية وزيادة االستثمار
ف���ي م��ق��دم��ة ال��م��ل��ف��ات االق��ت��ص��ادي��ة

والخا�ص لنتائج الزيارة.
وا���ض��اف الدجاني ان ه��ذه ال��زي��ارة تفتح المجال
ال�ستقطاب ا�ستثمارات جديدة في المملكة ،م�شيرا الى ان
جاللة الملك يروج االردن في كافة المحافل الدولة ،م�ؤكدا
في الوقت نف�سه على �ضرورة قيام الحكومة بمتابعة
نتائج مخرجات زيارة جاللته واهتمامه بجلب م�شاريع

«الصناعة» :تعليمات تحفيز صادرات
القطـــاع الصناعــي تعــزز التنافســيـة
@AddustourNews

قالت وزي���رة ال�صناعة والتجارة
وال��ت��م��وي��ن ،المهند�سة م��ه��ا ع��ل��ي� ،إن
التعليمات المعدلة لتحفيز �صادرات القطاع
ال�صناعي جاءت بهدف ت�سهيل الإجراءات
على ال�صناعيين واعتماد بيانات الت�صدير
لغايات �آلية التحفيز واعتماد �أية بيانات
يقدمها ال�صناعي لإثبات ا�ستالمه قيمة
ال�صادرات من تحويالت بنكية �أو مكاتب
ال�صرافة.
و�أ�ضافت ،في ت�صريح �صحفي �أم�س
الأح���د� ،أن تحفيز ���ص��ادرات الأن�شطة
ال�صناعية ي�أتي في �إطار جهود الحكومة
لتعزيز تناف�سية القطاع ال�صناعي ،بما
يمكنه من زي��ادة �صادراته �إل��ى مختلف
الأ�سواق وتعظيم اال�ستفادة من اتفاقيات
التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع
العديد من البلدان ب�شكل ثنائي �أو متعدد
الأطراف.
وب��ي��ن��ت ال��م��ه��ن��د���س��ة ع��ل��ي �أن ع��دد
ال�شركات التي ا�ستفادت من برنامج تحفيز
���ص��ادرات الأن�شطة ال�صناعية بلغ 12
�شركة ،فيما بلغ عدد ال�شركات التي تقدمت
الحت�ساب القيمة الم�ضافة لغايات التقدم
لطلب تحفيز ال�صادرات � 60شركة.
وا���ش��ارت �إل��ى �أن الحكومة و�ضمن
�إج���راءات التحفيز التي �أقرتها في �شهر
ني�سان الما�ضي خ�ص�صت مبلغ  10ماليين
دينار لتحفيز القطاع ال�صناعي.

الب�ؤر اال�ستيطانية.

«رجال األعمال» :زيارة الملك لواشنطن
تعكس متانة العالقات األردنية األميركية
@AddustourNews

ثمن رئي�س جمعية رج��ال الأع��م��ال الأردنيين ،حمدي الطباع،
جهود جاللة الملك عبداهلل الثاني في تعزيز العالقات الثنائية بين
الأردن والواليات المتحدة الأميركية في مختلف المجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية.
و�أكد في ت�صريح �صحفي� ،أم�س الأحد� ،أهمية �أن تنعك�س مخرجات
الزيارة الملكية �إلى العا�صمة وا�شنطن ونتائجها الإيجابية المتوقعة
على �أر�ض الواقع من خالل تحويلها �إلى فر�ص ت�سهم في تحقيق التنمية
والتطوير في بيئة الأعمال الأردنية وتعزيز قطاع الت�صدير.
ولفت الطباع �إلى �أن الزيارة الملكية في ظل الظروف الراهنة التي
يمر بها العالم �أجمع نتيجة التداعيات االقت�صادية لفيرو�س كورونا
تعك�س قوة ومتانة العالقات الأردنية الأميركية ،وت�سهم في تطوير
الآفاق الم�ستقبلية للعالقات الثنائية على الم�ستوى الإقليمي والدولي.

و�أ�شار �إلى �أن الزيارة الملكية �إلى وا�شنطن تعد م�ؤ�شرا �إيجابيا
لمناق�شة وحل جميع الق�ضايا العالقة ،وفر�صة كبيرة ليقدم جاللة الملك
ر�ؤاه ال�سيا�سية واالقت�صادية فيما ي�صب بم�صلحة الوطن ،خا�صة و�أن
جاللة الملك هو �أول زعيم عربي يلتقي بالرئي�س الأميركي.
وبين �أن مجتمع الأعمال الأردني يتطلع بكل تفا�ؤل �إلى نتائج الزيارة
وما �سيتم مناق�شته خاللها لكي نبلغ مرحلة جديدة من العالقات الثنائية
التي ت�صب في م�صلحة الطرفين ،م�ؤكد ًا �أن الأردن يلعب دور ًا مهما
في الإقليم فلطالما كان للمملكة مواقف تاريخية كبيرة تجاه الق�ضايا
العربية الكبرى التي �سعى الأردن من خاللها �إل��ى تحقيق ا�ستقرار
المنطقة على الدوام.
ولفت �إلى �أن العالقات اال�ستراتيجية بين البلدين �شهدت تطورا
على مدى ال�سنوات الما�ضية ،وت�ساهم هذه الزيارة في فتح �آفاق �أو�سع
للتجارة واال�ستثمار بين البلدين ،وهو ما يحتاجه االقت�صاد الأردني
ليتمكن من النمو والتعافي.

«الضمان» تسمح لمنشآت سياحية بتمويل
الفرق بين أجر العامل ومساهمة برنامج استدامة
@AddustourNews

�أعلنت الم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي� ،أم�س الأحد ،ال�سماح لمن�ش�آت �سياحية حددها مدير
عام الم�ؤ�س�سة (مكاتب ال�سياحة الوافدة وال�صادرة ومكاتب الحج والعمرة التي ينطبق عليها البالغ رقم
( )37المعدل لبرنامج ا�ستدامة) ،اال�ستفادة من تمويل الفرق بين مقدار الأجر المخ�ص�ص للعامل (وهو
 75بالمئة) من �أجره وبين م�ساهمة البرنامج في هذا الأجر وبما ال يتجاوز �ألف دينار ،بموجب البالغ
رقم ( )41ل�سنة  .2021و�أفادت الم�ؤ�س�سة ،في بيان� ،أن هذا التعديل جاء بهدف تخفيف الأعباء المالية
المترتبة على هذه المن�ش�آت نتيجة عدم ممار�ستها لن�شاطها ب�سبب جائحة كورونا ،مو�ضحة �أنه �سيتم
تمكين هذه المن�ش�آت من اال�ستفادة من التعديل اعتبار ًا من نهاية ال�شهر الحالي.

جديدة لال�ستثمار وخا�صة في القطاعات ذات الأولوية.
و�شدد على �ضرورة تنويع الأ�سواق التي ت�صدر
�إليها المنتجات وال�سلع الأردن��ي��ة ،واال�ستفادة من
اتفاقيات التجارة مع الواليات المتحدة لتكون نقطة عبور
للمنتجات االردنية.
وقال ان على الحكومة اال�ستفادة من هذه الزيارة
وتحويل الفر�ص �إل��ى م�شاريع ا�ستثمارية على �أر�ض
الواقع وبما ي�سهم في م�سيرة التنمية االقت�صادية وتوفير
فر�ص عمل وتحقيق معدالت نمو �إيجابية ،في ظل وجود
عوامل جذب ا�ستثمارية مميزة لدى المملكة.
الدكتور عودة �أبو �سنينة
ق��ال الدكتور ع��ودة اب��و �سنينة  /ا�ستاذ الإدارة
والمناهج في جامعة عمان العربية ،ان زيارة جاللة الملك
عبداهلل الثاني الى وا�شنطن تاتي في اطار التحرك االردني
وللمكانة التي يحظى بها جاللته في الأو�ساط الدولية،
حيث �سيلتقي جاللته الرئي�س االمريكي الجديد وذلك
بهدف توثيق العالقات التاريخية مع االدارة الجديدة،
كما تهدف هذه الزيارة الى التاكيد على الثوابت االردنية
في ع��دة ق�ضايا واهمها ق�ضية فل�سطين والمقد�سات
اال�سالمية ،والقد�س حيث عملت االدارة ال�سابقة على
االنحياز لـ»ا�سرائيل» بدون اعتبارات للم�صالح العربية
والفل�سطينية وذلك من خالل اعالن �صفقة القرن ونقل
ال�سفارة االمريكية الى القد�س واالعتراف ب�ضم الجوالن
واعتبار الم�ستوطنات �شرعية.
وا�ضاف د .ابو �سنينة انه من المتوقع ان يبحث
جاللة الملك مع الجانب االمريكي العالقات الثنائية
االردنية االمريكية والدفع باتجاه تطويرها بما يخدم
الم�صالح العربية واالردن��ي��ة والفل�سطينية وتو�ضيح
الر�ؤية االردنية كحل لل�صراع وانهاء االحتالل.
وا�شار الى ان ل�لاردن ولجاللة الملك مكانة كبيرة
يحظى بها في االو�ساط الدولية ،م�شيرا الى ان الزيارة
ربما ت�ساهم باقناع االدارة االمريكية بزيادة حجم المنح
والم�ساعدات االقت�صادية لالردن في ظل جائحة كورونا
وما لحق باالقت�صاد االردني من تراجع في معدالت النمو
وزيادة ن�سب الفقر والبطالة نتيجة هذه الجائحة العالمية
والتي اثرت على مختلف الدول والقطاعات ،باال�ضافة
الى بحث امكانية زيادة حجم الدعم العك�سري المقدم الى
االردن وخا�صة ان االردن يقع في قلب منطقة ح�سا�سة
مليئة باالحداث الكثيرة والمتغيرات في ظل االو�ضاع
الراهنة.
وم��ن المتوقع بحث اهمية ال���دور الها�شمي في
الو�صاية على المقد�سات اال�سالمية والم�سيحية في
القد�س وهذا ما اكدته اتفاقية وادي عربة وهي و�صاية
تاريخية وعدم تغيير الو�ضع القائم وعدم اتخاذ مواقف
احادية الجانب ،باال�ضافة الى اعادة احياء دعم وكالة
الغوث الدولية لتقديم الم�ساعدات المالية للفل�سطينيين
وا�ستمرار �صموده على ار�ضه ووقف هدم المنازل واقامة

و�أ�شار �إلى �أن الواليات المتحدة تعتبر �شريكا تجاريا مهما للأردن،
خا�صة مع ارتباطه باتفاقية التجارة الحرة ،والتي تم توقيعها عام
 2000ودخلت حيز التنفيذ في عام  2001و�شكلت االتفاقية حجر
الأ�سا�س في ال�شراكة الثنائية بين البلدين؛ ما �سيعزز من تناف�سية
ال�صادرات الأردنية و�سهولة نفاذها لل�سوق الأميركية.
و�أكد الطباع �أن الجمعية حري�صة على متابعة نتائج الزيارة الملكية
و�إيجاد ُ�سبل و�آليات لال�ستفادة منها في تعزيز البيئة اال�ستثمارية
الأردن��ي��ة ،وعليه ف�إنه من ال�ضرورة التركيز على التعاون وتوحيد
جهود القطاع الخا�ص ،وذلك ليتمكن من �أداء دوره الريادي على �أكمل
وجه ك�شريك فعال في عملية التنمية الم�ستدامة وكم�ساهم �أ�سا�سي في
توحيد الجهود الوطنية لتقوية العالقات التجارية بين الأردن الواليات
المتحدة .كما لفت �إلى �أن تحويل  600مليون دوالر �أميركي �إلى خزينة
الدولة قبيل زيارة جاللته �إلى وا�شنطن تعك�س الم�ستوى العميق الذي
و�صلت �إليه عالقات البلدين الثنائية.

«شركات التخليص» :زيارة
الملك ألميركا استثنائية
في محاورها وتوقيتها
@AddustourNews

و�صف نقيب �أ�صحاب �شركات التخلي�ص ونقل الب�ضائع،
�ضيف اهلل �أب��و عاقولة زي��ارة جاللة الملك عبداهلل الثاني
للواليات المتحدة الأميركية ولقاءه الرئي�س جو بايدن،
باال�ستثنائية في محاورها وتوقيتها.
وقال �أبو عاقولة في بيان �أم�س الأحد� ،إن لقاء جاللته
مع الرئي�س بايدن �سينعك�س �إيجابا على �إيجاد حلول �سلمية
والدفع �إيجابيا بعجلة التنمية االقت�صادية لفائدة �شعوب
المنطقة بعد �سنوات طويلة من التباط�ؤ االقت�صادي الذي
خلف وراءه عجزا �شديدا.
و�أ�شار �إلى �أن بحث ملفات التعاون الثنائي والعالقات
اال�ستراتيجية بين البلدين ،يثبت �أهمية الدور الذي ت�ضطلع
به الدولة الأردنية بقيادة جاللة الملك.

«الضمان» تمدد اإلعفاءات من الفوائد والغرامات  50%لنهاية العام
@AddustourNews

ق����ررت ال��م ��ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة لل�ضمان
االجتماعي تمديد العمل باال�ستفادة من
االعفاءات على الفوائد والغرامات ،حتى نهاية
العام الحالي ،على جميع المن�ش�آت والأفراد
المدينين للم�ؤ�س�سة ،بتق�سيط �أو �إعادة جدولة
المبالغ الم�ستحقة عليهم ،و�إعفائهم من الفوائد
والغرامات ،والمبالغ الإ�ضافية بن�سبة 50

في المئة ،وبفائدة تق�سيط 1في المئة �سنوياً،
وذلك بموجب البالغ رقم ( )41ل�سنة .2021
و�أكدت الم�ؤ�س�سة في بيان �صحفي� ،أم�س
الأح��د� ،أنه �سيتم تق�سيط المبالغ الم�ستحقة
على المدينين ،والتي تقل عن � 500ألف
دي��ن��ار ،وعلى  120ق�سطاً بحد �أع��ل��ى� ،أما
المبالغ المدينة التي تبلغ قيمتها � 500ألف
دينار ف�أكثر ،ف�سيتم تق�سيطها بواقع 180
ق�سطاً.

ودع��ت الم�ؤ�س�سة المن�ش�آت والأف���راد
المدينين ك��اف��ة �إل���ى اال���س��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه
الت�سهيالت قبل نهاية �شهر ك��ان��ون الأول
من العام الحالي ،مو�ضح ًة �أن تقديم طلب
اال�ستفادة للمن�ش�آت من الإعفاءات ،من خالل
دخول �ضابط االرتباط لح�ساب المن�ش�أة على
موقع الم�ؤ�س�سة الإلكتروني www.ssc.
 gov.joومن خدمة (طلب اال�ستفادة من
الإعفاءات) تقديم الطلب و�إر�ساله.
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استمرار دوام أسواق
المؤسسة المدنية اليوم
@AddustourNews

قرر مديرعام الم�ؤ�س�سة اال�ستهالكية المدنية �سلمان الق�ضاه،
ا�ستمرار الدوام اليوم االثنين والذي يوافق (وقفة عرفة) في ا�سواق
الم�ؤ�س�سة الرئي�سة ومراكز المحافظات ،من ال�ساعة � 9صباحاً وحتى
ال�ساعة  4ع�صر ًا.
وقال الق�ضاه في بيان �أم�س االحد ،ان ا�ستمرار الدوام جاء الف�ساح
المجال امام المواطنين ل�شراء احتياجاتهم وم�ستلزماتهم من ا�سواق
الم�ؤ�س�سة ،داعياً المواطنين الى الرجوع ل�صفحة الم�ؤ�س�سة الر�سمية
على موقع (في�س بوك) لالطالع على اال�سواق التي �ستبا�شر عملها.
وفو�ض الق�ضاه مدراء الفروع بتمديد الدوام الى ما بعد ال�ساعة
الرابعة في حال كان هناك اقبال من المواطنين.
ودعا المواطنين الى اال�ستفادة من تخفي�ضات المواد والعرو�ض
الترويجية المعلن عنها �سابقاً البالغ عددها اكثر من  290مادة ،متوفرة
في ا�سواق الم�ؤ�س�سة.
و�أهاب بمرتادي ا�سواق الم�ؤ�س�سة الى �ضرورة االلتزام باجراءات
الوقاية وال�سالمة العامة من ارتداء الكمامة وترك م�سافة امان داخل
ال�سوق ،حر�صاً على �سالمتهم و�سالمة موظفي الم�ؤ�س�سة القائمين على
خدمتهم.

مال واستثمار

«مالية النواب» تواصل مناقشة
تقـريـر ديــوان المحــاســبـة 2018

«التخطيط» تؤجل إطالق مبادرة تحليل
سلسلة القيمة المضافة للسياحة العالجية
عمان  -قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي� ،إنه تم ت�أجيل
�إطالق مبادرة تحليل �سل�سلة القيمة الم�ضافة لل�سياحة العالجية ،من
خالل م�شروع تعزيز التناف�سية في القطاعات الت�صديرية تحليل �سال�سل
القيمة الم�ضافة للقطاعات الت�صديرية ،فيما اط ِلقت مبادرتان «جنى دير
عال» و»جنى المفرق».
و�أ�ضافت الوزارة في رد على ا�ستف�سارات لوكالة الأنباء الأردنية
«بترا» �أم�س الأح��د� ،أنه تم ت�أجيل مبادرة ال�سياحة العالجية ،نظرا
لقيود ال�سفر والتنقل التي فر�ضتها كورونا ،و�أثرت على �إمكانية ا�ستقبال
المر�ضى لل�سياحة العالجية في المملكة ،مو�ضحة �أن الم�شروع يتكون
من ثالث مراحل ،وهي :تحديد التحديات والفر�ص ال�ضائعة ،وتحديد
الخيارات اال�ستراتيجية وتحليلها� ،إ�ضافة �إل��ى �إط�لاق الإج��راءات
الإ�صالحية وتحديد خطوط العمل.
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن��ه تم االنتهاء من المرحلتين الأول��ى والثانية،
ونتج عنهما درا�سة �شاملة للقطاع الزراعي عالميًا ومحليًا وبالأخ�ص
في منطقتي الم�شروع ،وتحليل الخيارات اال�ستراتيجية في الأ�سواق
الم�ستهدفة ،وتحديد التحديات التي يواجهها القطاع ،بدءًا من �سال�سل
التبريد ،و�إجراءات ما بعد الح�صاد ،وم�ستويات المتبقيات الكيميائية
من المبيدات ،وكيفية الو�صول للأ�سواق المتقدمة ،واال�ستفادة من
التكنولوجيات الزراعية ل�ضمان ا�ستدامة القطاع الزراعي والموارد
البيئية في الأردن ومن �أهمها المياه.
وحول المرحلة الثالثة ،قالت الوزارة �إنه تم الخروج بالإ�صالحات
المقترحة ب�شكل ت�شاركي مع المزارعين و�أ�صحاب العالقة ،وتم
تحديد خطوط العمل لتنفيذ هذه الإ�صالحات من قبل الجهات المعنية،
ومن �ضمنها التن�سيق مع ب�ضع جهات لإن�شاء عالقات بين المزارعين
والم�شترين في الأ�سواق المتقدمة.
ولفتت الى �أن العمل حالياً يجري على التن�سيق ال�ستقطاب مزودي
الخدمات اللوج�ستية للطرف الثالث ،لتقديم خدماتهم في المملكة ،ك�أحد
خطوط العمل المقترحة ،م�ضيفة �أن تحديد خطوط العمل م�ستمرة �إلى
حين تمكن القطاعات المعنية بكل مبادرة من النهو�ض بال�صادرات
ومعالجة جوانب الق�صور في الأ�سواق.
و�أو�ضحت الوزارة �أنه بهدف اختتام المرحلة الثالثة ،يعمل الفريق
على �إنهاء �سل�سلة من الفيديوهات التي �سيتم ن�شرها بين المزارعين في
منطقتي الم�شروع ،والتي تهدف �إلى تعريف المزارعين بخطوط العمل
�ضمن ثالثة مو�ضوعات رئي�سية:
�سال�سل التبريد وعمليات ما بعد الح�صاد ،وا�ستهداف الأ�سواق
المتقدمة ،والإنتاج الزراعي الم�ستدام.
وبينت ان��ه بالتوازي مع مراحل الم�شروع الثالث ،تم ت�صميم
�إج��راءات العمل المعيارية لثالثة محا�صيل ا�ستراتيجية (البندورة
والفلفل الحلو والفراولة) تتناول عمليات ما بعد الح�صاد والإجراءات
المتبعة م��ن تعبئة وت��دري��ج وتخزين ون��ق��ل ،للحفاظ على ج��ودة
المح�صول لحين و�صوله للأ�سواق النهائية الم�ستهدفة وهي الأ�سواق
الأوروبية و�أ�سواق الخليج.
و�أ�ضافت �أنه يجري التح�ضير لن�شر هذه الإجراءات وتدريب جميع
�أ�صحاب العالقة على تطبيقها ،والرقابة عليها من قبل الجهات الحكومية
المعنية ،مع �ضمان ا�ستمرارية تطوير �إج���راءات معيارية جديدة
لمحا�صيل �أخرى ذات قيمة عالية ،وتوفر هوام�ش ربح �أعلى للمزارعين،
من قبل الجهات البحثية المخت�صة( .بترا) وعد ربابعة

#ال تستهتر

1.5
M

«المواصفات» تنفذ خطة
ّ
تفتيشية خالل عطلة العيد
@AddustourNews

تبد�أ م�ؤ�س�سة الموا�صفات والمقايي�س بتنفيذ ّ
خطة تفتي�شيّة �شاملة
للرقابة على الأ�سواق والمنتجات خالل عطلة عيد الأ�ضحى المبارك،
والتي ت�أتي ا�ستكماال لخطة تكثيف الرقابة على قبانات اللحوم الحيّة
والأ�ضاحي.
وقالت مدير عام الم�ؤ�س�سة ،المهند�سة عبير بركات الزهير ،في بيان
�أم�س الأحد� ،إن ّ
الخطة �ست�شمل محافظات المملكة ،وت�ستهدف ا�ستكمال
الرقابة على الأوزان والموازين عموماً ،وموازين الحلويات وقبانات
الأ�ضاحي واللحوم الحيّة ب�شكل خا�ص ،كما �ستن ّفذ جوالت تفتي�شيّة
على محال بيع العبوات المعب�أة م�سبقاً ،للتحقق من �أوزانها ومطابقتها
لبطاقة البيان.
و�أ�ضافت �أن الم�ؤ�س�سة �ست�سيّر دوريّات تفتي�شيّة خالل عطلة عيد
الأ�ضحى المبارك للتفتي�ش وم�سح الأ�سواق ،والرقابة على ّ
محطات
المحروقات ،كما �ستوا�صل كوادر الرقابة الحدوديّة عملها في المراكز
الجمركيّة طيلة عطلة العيد ،وعلى مدار ال�ساعة في بع�ض المراكز.
و�أ�شارت المهند�سة الزهير �إلى �أن الم�ؤ�س�سة �ست�ستم ّر با�ستقبال
ال�شكاوى من المواطنين خالل العطلة عبر هاتف ووات�ساب ال�شكاوى
الموحّ د (� )065301243أو �صفحة الم�ؤ�س�سة على في�سبوك (
� )jsmo.gov.joأو الدخول �إل��ى �أيقونة ال�شكاوى في الموقع
الإلكتروني للم�ؤ�س�سة عبر الرابط:
.https://bit.ly/3exrpDC

تضاعف الحواالت الواردة
والطلب على الدينار
عمان -وا�صلت اللجنة المالية النيابية في اجتماع
عقدته� ،أم�س الأحد ،برئا�سة النائب نمر ال�سليحات ،مناق�شة
تقرير ديوان المحا�سبة ل�سنة .2018
وق��ال ال�سليحات ،بح�ضور �أمين عام دي��وان المحا�سبة
ابراهيم المجالي� ،إن اللجنة اطلعت على القرارات المتخذة
من اللجنة الم�شكلة من رئا�سة ال��وزراء ودي��وان المحا�سبة
ب�ش�أن المخالفات واال�ستي�ضاحات ،وما تم عليها من �إجراءات،
داعياً الجهات المعنية �إلى ا�سترداد المبالغ الم�صروفة بطريقة
مخالفة للقوانين والأنظمة وتحويلها للأموال العامة وخزينة
الدولة.
وط��ال��ب بتزويد اللجنة ب���الإج���راءات المتخذة حول
المخرجات الرقابية المحالة �إل��ى هيئة النزاهة ومكافحة
الف�ساد ،ور�أي دي��وان المحا�سبة فيها واتخاذ ق��رار يحفظ
المخرج ،والتي �أي�ضا ما تزال قيد الإجراء ،وتلك المتخذ فيها
قرار ولم تنته ب�إجراء وبيان الر�أي فيها.
و�أ�ضاف ال�سليحات �أن اللجنة �ستناق�ش ما ورد بالتقرير
مع ممثلي كل وزارة �أو م�ؤ�س�سة معنية لال�ستماع �إلى �آرائهم
حول المخالفات للو�صول �إل��ى القرار المنا�سب ال��ذي يعزز

ال�شفافية والنزاهة في العمل.
و�أ�شار �إلى المخرجات المحالة الى الق�ضاء ،قائال� :إن
«مالية النواب» ت�ؤمن �إيمانا مطلقا بالق�ضاء الأردني ونزاهته».
وحول المخرجات المحالة �إلى هيئة النزاهة ولم تنته
بعد� ،أو�ضح ال�سليحات �أن اللجنة �ستوجه خطابا ر�سميا �إلى
الهيئة للتو�ضيح وتحديد الفترة الزمنية لالنتهاء منها.
وبخ�صو�ص المخرجات في الق�ضايا تحت الإج��راء ،قال
ال�سليحات �ستجري مخاطبة هيئة النزاهة لـ»البت فيها».
وفيما يخ�ص المخرجات المحالة �إلى «مكافحة الف�ساد»،
طالبت «المالية النيابية» ديوان المحا�سبة بتو�ضيح ر�أيه فيها
والإجراءات المتخذة بخ�صو�صها.
ب��دوره ،ق��ال المجالي �إن ال��دي��وان يجري تقييما دوري��ا
لوحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والم�ؤ�س�سات الحكومية
كل � 6أ�شهر ،لبيان مدى تطورها ومواكبتها للتطورات في
المجاالت الرقابية.
و�أكد ا�ستعداد الديوان لتزويد اللجنة بجميع التفا�صيل
المتعلقة بالمخالفات واال�ستي�ضاحات التي تحتاج �إلى تو�ضيح
لتتمكن من اتخاذ القرار المنا�سب( .بترا)

اجتماع لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم
ّ
ّ
والعراقية
األردنية
بين المواصفات
عمان  -عقدت م�ؤ�س�سة الموا�صفات والمقايي�س والجهاز
المركزي للتقيي�س وال�سيطرة النوعية في العراق� ،أم�س االحد،
اجتماعاً عبر تقنية االت�صال المرئي لتفعيل مذكرة التفاهم
الموقعة بين الجانبين.
و�أكدت مدير عام الم�ؤ�س�سة المهند�سة عبير بركات الزهير،
على �أهميّة التعاون بين الجانبين بما يحقق الم�صالح الم�شتركة
لل�شعبين ال�شقيقين ،م�شيرة الى حر�ص الم�ؤ�س�سة على �إر�ساء
التعاون التقني والعلمي لتحقيق تكامل في مجال الموا�صفات
والمقايي�س واالعتماد وتقييم المطابقة ،والبدء ب�إجراءات
�إدراج مديريّة �شهادات المطابقة الأردنيّة كجهة تقييم مطابقة
معترف بها لدى الجهاز المركزي للتقيي�س العراقي.
ونوّهت �إلى �أن المديريّة م�ؤه ّلة علميّا وفنيّا لالعتماد من
الجانب العراقي ،وحا�صلة على االعتماد الدولي من هيئة
االعتماد الألمانيّة ووحدة االعتماد الأردنيّة ،في مجال منح
�شهادات المطابقة من خالل من�صة �سابر ،واالعتراف من الهيئة
ال�سعودية للموا�صفات والمقايي�س والجودة ،ك�إحدى جهات

تقويم المطابقة في مجال منح �شهادات المطابقة للمنتجات من
خالل من�صة �سابر ،وفي مجال منح �شهادات الحالل للأغذية.
و�أ�شارت المهند�سة الزهير �إلى � ّأن مختبرات الم�ؤ�س�سة
الحا�صلة على االعتماد الدولي والوطني يمكن �أن تقدّم خبراتها
لال�شقاء العراقيين ،بما ي�سهّل حركة التجارة بين البلدين
ال�شقيقين.
ّ
زمني لتفعيل بنود مذكرة
كما ت ّم االتفاق على و�ضع جدول ّ
التفاهم وتبادل الخبرات ،في مجاالت الم�صوغات والمقايي�س
والمعايرة ،وتدريب المعنيين من الجانب العراقي في ال ّ
أردن
وتعيين �ضباط ارتباط من الجانبين للتوا�صل الدائم وبحث
الم�ستجدّات.
من جانبه �أكد مدير الخدمات الفنيّة في الجهاز المركزي
للتقيي�س وال�سيطرة العراقي الدكتور ق�صي ابراهيم خليل،
اهتمام الجهاز وحر�صه على تفعيل مذكرة التفاهم وال�سعي
لتذليل العقبات وتقديم كافة الت�سهيالت ،خدمة القت�صاد
المعرفي بينهما( .بترا)
البلدين والتبادل
ّ

عمان  -ق��ال رئي�س جمعية ال�صرافين الأردنيين عبدال�سالم
ال�سعودي� ،إن الطلب على الدينار والحواالت ال��واردة ت�ضاعف منذ
يوم الخمي�س الما�ضي ،فيما حامت الحواالت ال�صادرة حول م�ستواها
االعتيادي في هذا الوقت من ال�سنة.
وا�ضاف �أم�س الأحد ،ان �سوق ال�صرافة ا�ستعاد ن�شاطه بقوة ،بعد
عودة بع�ض المغتربين ،وقرب عيد الأ�ضحى المبارك� ،آم ًال �أن ي�ستمر
الن�شاط لبعد العيد( .بترا)

تنظيـم االتصاالت تتلقى
 475شكوى خالل أيار الماضي
@AddustourNews

�أعلنت هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت �أنها تلقت نحو � 475شكوى،
على خدمات االت�صاالت والخدمات البريدية ،خالل �شهر �أيار الما�ضي،
حيث بلغت ن�سبة المعالجة نحو  88في المئة ،من مجموع ال�شكاوى
الواردة.
ونوهت الهيئة في بيان �صحافي م�ؤخرا� ،إلى �أن �شكاوى �ضعف
التغطية تتطلب وقتاً لمعالجتها ،للتحقق من المواقع الم�شار �إليها في
ال�شكاوى ،والقيام بجوالت ميدانية لها للتحقق من طبيعة ال�شكاوى.
وبينت �أن ال�شكاوى الواردة للهيئة ،توزعت على خدمات الهاتف
المتنقل بلغ � 116شكوى ،وخدمات الهاتف الثابت � 14شكوى ،وخدمات
االنترنت � 340شكوى ،والموافقات النوعية بمجموع �شكوى واحدة،
ا�ضافة الى � 4شكاوى للخدمات البريدية.
و�أ�ضافت �أنه يتم التعامل مع ال�شكاوى ،من خالل الق�سم المخ�ص�ص
لتلقي ومتابعة ال�شكاوى ،وعدة قنوات مخ�ص�صة لهذه الغاية ،تمثلت
باتاحة المجال لالت�صال عبر الرقم المجاني � ،117000إ�ضافة �إلى
البريد االلكتروني (COMPLAINTS&ENQUIRIES
 ،)TRC.GOV.JOو�صفحة الهيئة على الفي�سبوك :هيئة تنظيم
قطاع االت�صاالت  ،TRC Jordan -والموقع االلكتروني للهيئة
المرتبط ب�شكل مبا�شر مع النظام الم�ؤتمت لتلقي ومتابعة ال�شكاوى.
و�أ�شارت �إلى �أنه يتم متابعة ال�شكاوى ،من خالل �ضباط ارتباط
�شركات االت�صاالت المعتمدين لدى الهيئة لهذه الغاية ،والتوا�صل مع
مقدمي هذه ال�شكاوى ،للتحقق من حل ال�شكاوى المقدمة من قبلهم وفقاً
للقوانين والت�شريعات النافذة.

اإلقبال على شراء مستلزمات
ضــيــافــة العــيــد ضعـيــــف
@AddustourNews

وتقدم  150ألف دينار لـً 15
منصة زين تختتم «زين المبادرة ّ »5
ّ
رياديا
@AddustourNews

من�صة زين للإبداع ( )ZINCدعماً
قدّمت ّ
نقدياً بقيمة � 150ألف دينار لل�شركات النا�شئة
والأفكار الريادية التي تم اختيارها في الن�سخة
الخام�سة م��ن برنامج «زي��ن ال��م��ب��ادرة» ال��ذي
اختتمته المن�صة م�ؤخرا ،لتن�ضم هذه ال�شركات
والأفكار �إلى برنامج ت�سريع الأعمال الذي تقدّمه
المن�صة.
ّ
وجاء الدعم الذي قدمته المن�صة موزعاً على
� 8شركات نا�شئة و� 7أفكار ريادية بالت�ساوي� ،إلى
جانب الدعم اللوج�ستي لمدّة عام كامل.
وك ّرم الرئي�س التنفيذي ل�شركة زين الأردن
فهد الجا�سم �أ�صحاب ال�شركات النا�شئة والأفكار
الريادية التي تم اختيارها ،معربا عن فخره ب�ضم
� 15شركة جديدة �إلى قائمة ال�شركات النا�شئة
من�صتها ل�ل�إب��داع
التي تدعمها زي��ن م��ن خ�لال ّ
(- )ZINCوالتي و�صل عددها اليوم �إلى 208
�شركات ،-ودع��م مجموعة جديدة من ال�شباب
الأردن���ي المبدع ليتم ّكنوا من تطوير �أفكارهم
وم�شاريعهم و�شركاتهم ،والتي �ست�ساهم بدورها
في رفد االقت�صاد الوطني و�إبراز الأردن عالمياً في
مجال ريادة الأعمال كبيئة محفزة ومم ّكنة لهذا
القطاع ،كما �أ ّكد على قدرة ال�شباب على ا�ستغالل
الظروف والتحديات وتحويلها �إلى فر�ص ،حيث
�أثبتت الأزمة الأخيرة التي مر بها العالم �أجمع

ب�سبب جائحة كورونا �أهمية الم�شاريع الريادية
واالبتكارات وقدرة ال�شباب على التغيير و�إيجاد
حلول للم�شكالت التي قد تواجههم.
وانق�سم البرنامج بن�سخته لهذا العام �إلى
م�سارين �أ�سا�سين :م�سار ال�شركات النا�شئة
الموجّ ه لل�شركات التي ت�ضررت �أعمالها ب�سبب
جائحة كورونا و�آثارها االقت�صادية و�أ�صبحت
مهددة بالتوقف وتحتاج �إلى الدعم لتتمكن من
معاودة ن�شاطها ،وم�سار الأفكار الريادية الموجّ ه
لأي �شخ�ص لديه فكرة �إبداعية يرغب في تحويلها

�إل��ى م�شروع و�شركة نا�شئة تعود عليه وعلى
المجتمع بالنفع والفائدة.
وتم اختيار ال�شركات في البرنامج �ضمن
م�سار ال�شركات النا�شئة من ِقبل لجنة تحكيم
�ض ّمت ك�لا م��ن الرئي�س التنفيذي لل�صندوق
الأردني للريادة ( )ISSFليث القا�سم ،والرئي�س
التنفيذي ل�شركة �أوي�س�س ُ 500لمى ف �وّاز،
ومدير عام �شركة ( - )Flat6Labsالأردن
ر�شا م ّناع ،حيث وقع االختيار على � 8شركات
كانت قد قدّمت خططاً تت�ض ّمن حلو ًال للتعافي من

�آث��ار الجائحة ،وكيفية ا�ستثمار الدعم النقدي
ال��ذي �سيقدّم لها لمعالجة الآث���ار االقت�صادية
التي ت�سببت بها الجائحة على �أعمالهم ،ولتعود
�شركاتهم لالنخراط في الأ�سواق ،وقد ح�صلت
كل منها على دعم نقدي بقيمة � 10آالف دينار
�أردني �إلى جانب الدعم اللوج�ستي الذي �ستقدّمه
من�صة زين لمدة عام كامل ،وهذه ال�شركات
لها ّ
ه���يMercheese، iHospital،( :
Batrina، Algebra Intelligence،
Super Peanut، Medfast App،
.)Socksat، Neurogarden
كما تم اختيار الأفكار الريادية في البرنامج
�ضمن م�سار الأفكار الريادية من ِقبل لجنة تحكيم
تكوّنت من� :سيرين دويري مدير حا�ضنة �أعمال
 ،iParkوالدكتور �أ�شرف بني محمد مدير مركز
االبتكار والريادة في الجامعة الأردنية ،وابراهيم
فزع مدير م�شروع «لومينو�س �شمال �ستارت»،
حيث تم اختيار � 7أفكار ريادية ح�صلت كل منها
على دعم نقدي بقيمة � 10آالف دينار �إلى جانب
المن�صة لمدة
الدعم اللوج�ستي ال��ذي �ستقدّمه
ّ
عام كامل ،وهذه الأفكار هيFineArted،( :
Entropy، Byte-Pi، Unified
Delivery Solutions (UDS)،
 - Safe Cube ، Amteaامتعة ،مودة
للدعم النف�سي).

اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة االردن رائد حمادة،
ان االقبال على �شراء م�ستلزمات ال�ضيافة ما يزال �ضعيفا ،رغم قرب
حلول عيد اال�ضحى المبارك.
وقال حمادة في بيان �صحفي� ،أم�س االحد ،ان الطلب على �شراء
م�ستلزمات �ضيافة العيد حاليا في ادنى م�ستوياته ،مقارنة باالعوام
ال�سابقة على الرغم من ا�ستقرار ا�سعارها عند نف�س الم�ستويات التي
�سجلتها العام الما�ضي.
وبرر حمادة محدودية الطلب على �شراء م�ستلزمات ال�ضيافة بالوقت
الحالي الى جملة من اال�سباب ،في مقدمتها تراجع القدرة ال�شرائية لدى
المواطنين لتزامن حلول العيد مع اوقات ال يكون فيه �صرف لرواتب
الموظفين بالقطاع الخا�ص.
و�أ�شار الى ا�سباب اخرى تتعلق بنمط اال�ستهالك لدى المواطنين
وتغير اولويات ال�شراء جراء تحديات فيرو�س كورونا ،والتي ت�سببت
في انخفا�ض رواتب العاملين خ�صو�صا في القطاعات المت�ضررة من هذه
الجائحة.
وبين �أن �أ�سعار الحلويات تتفاوت من محل لآخر ومن محافظة
�إلى �أخرى ،بح�سب النوعية وال�صنف ،حيث يتراوح �سعر كيلو معمول
العجوة بين  5و  10دنانير ،في حين يتراوح �سعر كيلو معمول الفت�سق
الحلبي بين  12و  18دينارا ،و�سعر كيلو معمول الجوز بين  7و 10
دنانير.
وقال حمادة ان ا�صحاب محال بيع الحلويات ب�أ�صنافها المختلفة
وم�ستلزمات �إنتاجها والقهوة وال�شوكوالتة وال�سكاكر والع�صائر،
يعولون كثيرا على اليومين المقبلين لإنعا�ش الحركة التجارية وزيادة
مبيعاتهم ،للقدرة على الوفاء بااللتزامات المترتبة عليهم تجاه الغير.
ودعا الى �ضرورة زيادة �ساعات العمل لتمكين المواطنين من �شراء
احتياجاتهم ،خ�صو�صا مع ارتفاع درجات الحرارة خالل النهار وتف�ضيل
الت�سوق وال�شراء بالفترة الم�سائية.
وحث حمادة ا�صحاب محال بيع الحلويات وم�ستلزمات ال�ضيافة
على �ضرورة موا�صلة الت�شدد بالإجراءات ال�صحية والوقائية وااللتزام
ب��أوام��ر الدفاع من خ�لال منع التجمعات وارت���داء الكمامة والتباعد
الج�سدي ،للحد من زيادة �أعداد اال�صابات بفيرو�س كورونا.
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يقدم البنك اال�سالمي االردن��ي الخدمات الم�صرفية عبر الهاتف الذكي من خ�لال تطبيق الموبايل الم�صرفي لم�ستخدمي اجهزة االيفون
واالندرويد وباللغتين العربية و االنجليزية والمتاح على متجري Apple Storeو Google Playوالتي تمكن متعاملي البنك من متابعة
ح�ساباتهم الم�صرفية واجراء بع�ض الحركات المالية للمرحلة االولى بكل �سهولة و �أمان بالإ�ضافة الى توفيرالوقت والجهد.

مصارف البحرين توقع
مع رابطة المصارف الخاصة
العراقية مذكرة تفاهم

المنامة  -وقعت جمعية م�صارف البحرين مع رابطة الم�صارف العراقية الخا�صة مذكرة
تفاهم تهدف �إلى تحقيق تعاون مثمر بين الجمعيتين في مجال تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز
�أوا�صر التعاون الم�صرفي في كافة المجاالت ،وذلك خالل اجتماع عن بعد عقد م�ؤخرا .ووقع
المذكرة عدنان �أحمد يو�سف رئي�س مجل�س الإدارة ،ووديع نوري الحنظل رئي�س مجل�س �إدارة
رابطة الم�صارف العراقية الخا�صة.
وت�أتي هذه المذكرة انطال ًقا من ر�سالة جمعية م�صارف البحرين ورابطة الم�صارف العراقية
الخا�صة ،ومهامهما في الدفاع عن م�صالح البنوك والم�ؤ�س�سات المالية و�إبراز دورها في برامج
التنمية الم�ستدامة من خالل التعاون الوثيق مع الجهات الرقابية وكافة ال�شركاء و�أ�صحاب
الم�صلحة ،ف�ض ًال عن الترويج الفعال لم�ساهمتها الفعالة في الترويج وا�ستقطاب اال�ستثمارات.
كما اتفق الطرفان على ت�شكل لجنة م�شتركة للت�شاور واالتفاق على تنفيذ الخطط والبرامج
الم�شتركة ومتابعتها وو�ضع �آليات التنفيذ.
وفي هذه المنا�سبة ،قال الأ�ستاذ عدنان �أحمد يو�سف رئي�س مجل�س �إدارة جمعية م�صارف
البحرين «تمتلك البحرين تجربة م�صرفية غنية ومتنوعة على مدار العقود الخم�سة الما�ضية،
عززتها ب�شكل كبير في نموذج ت�صديها لتداعيات جائحة كورونا .ونعمل في الجمعية على توظيف
هذه التجربة الثرية في دعم وتعزيز التعاون مع البنوك العربية ،وفي المقدمة منها رابطة
الم�صارف العراقية ،والبنوك العراقية ،التي نمتلك معها عالقات �أخوية وطيدة وتنطوي على �آفاق
رحبة لتنويعها وتطويرها خالل المرحلة المقبلة».
من جهة �أخرى ،قال رئي�س رابطة الم�صارف الخا�صة العراقية ،الأ�ستاذ وديع الحنظل،
«لدى رابطة الم�صارف الخا�صة العراقية باع طويل في تطوير القطاع الم�صرفي ،على مختلف
الم�ستويات الفنية واالدارية واال�ست�شارية والموارد الب�شرية وغيرها ،وهذه المذكرة �ست�سهم في
فتح الآفاق مع القطاع الم�صرفي البحريني».
و�أ�ضاف �ستعزز هذه المذكرة العمل الم�شترك بين الم�صارف العراقية والبحرينية ،ونقل
التجارب بين الطرفين باال�ضافة الى اقامة دورات تدريبية على م�ستوى عال.
وثمن الحنظل ،الدور الذي تقوم به جمعية م�صارف البحرين ون�ؤكد ان رابطة الم�صارف
الخا�صة العراقية تعمل مع البنك المركزي العراقي والجهات الأخرى على خلق قطاع م�صرفي
متين.
و�سوف يعمل الطرفان من خالل مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والدرا�سات والأبحاث
ذات العالقة ،وذلك اعتمادًا على الم�صادر المتوفرة لديهما ،كما يتعاون الطرفان في تقديم
اال�ست�شارات ،و�إجراء الأبحاث والدرا�سات الم�شتركة التي تدخل �ضمن اخت�صا�صهما ،وتنظيم
وتنفيذ الم�ؤتمرات والور�ش والندوات والفعاليات في مختلف المجاالت الم�شتركة� ،إ�ضافة
�إلى التعاون في مجال تنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بت�أهيل الكوادر الم�صرفية وح�سب
االهتمامات واالحتياجات الم�شتركة بين الطرفين ،وبما يتفق مع االحتياجات الحالية والم�ستقبلية
للقطاع الم�صرفي في البحرين والعراق ،وتبادل المعلومات وم�صادرها وقواعد البيانات بين
الطرفين ،والتن�سيق على م�ستوى الإدارات التنفيذية واللجان التابعة لهما من �أجل تبادل الخبرات
والمعلومات والبحوث الم�شتركة ( .وكاالت )

الجزائر ُت ّ
فعل صيغة «المرابحة»
في التمويل اإلسالمي القتناء
سكنات وفتح مشاريع
الجزائر  -ت�ضمن قانون المالية
التكميلي  2021ع��دة امتيازات جبائية
ت��ه��دف ف���ي مجملها ل��ت��رق��ي��ة ال�صيرفة
الإ�سالمية تمثلت على وجه الخ�صو�ص في
الإع��ف��اء من ع��دة �ضرائب ور�سوم تعلقت
بالعقود المت�ضمنة لمنتجات ال�صيرفة
الإ�سالمية في عدة مجاالت خا�صة بالن�سبة
لعمليات العقارات وتمليك ال�سكنات وكذا
اال�ستثمارات المنجزة في مناطق اله�ضاب
العليا والجنوب.
وين�ص الأم��ر رقم  07-21الم�ؤرخ
في  8ج��وان  2021والمت�ضمن لقانون
المالية التكميلي ل�سنة  2021الذي ن�شر
في العدد  44للجريدة الر�سمية في الف�صل
الثاني المتعلق بالأحكام الجبائية على �أن
تحت�سب ال�ضرائب المبا�شرة والر�سوم في
غرامات الت�أخير والمنتجات التي تتوافق
مع ال�شريعة اال�سالمية المح�صلة من طرف
البنوك والم�ؤ�س�سات المالية في �إطار العقود
المت�ضمنة منتجات ال�صيرفة اال�سالمية،
وذلك عندما توجه هذه المبالغ لإنفاقها على
الأعمال الخيرية ،حيث تتم هذه العملية
تحت رقابة الهيئة ال�شرعية الوطنية للإفتاء
لل�صناعة المالية الإ�سالمية.

ويو�ضح ن�ص القانون ب�شان ال�ضرائب والر�سوم بالن�سبة
لل�ضريبة على الدخل االجمالي  -بح�سب ما ن�شرته « البالد «
الجزائرية « بقلم « حليمة  .هـ « � -أنه ال تدخل �ضمن الأرباح
الخا�ضعة لل�ضريبة ،فوائ�ض القيمة المحققة من طرف البنوك و
الم�ؤ�س�سات المالية عند التنازل عن�صر من الأ�صول في �إطار عقود
التمويل في �صيغتي «المرابحة « و»الإجارة المنتهية بالتمليك».
وبالن�سبة للعمليات البنكية المت�ضمنة ت�سويق منتج
ال�صيرفة الإ�سالمية في �صيغة المرابحة ،يت�شكل الر�سم على
الن�شاط المهني من هام�ش الربح المتفق عليه م�سبقا في العقد،
ح�سب ما يو�ضحه ن�ص القانون.
وبالن�سبة لعمليات بيع العقارات المنجزة من طرف
البنوك والم�ؤ�س�سات المالية لفائدة زبائنها في اطار عقود تمويل
«المرابحة» ،يتم ح�سم هام�ش الربح المتفق عليه م�سبقا في
العقد ،ويعفى ممتلكو ال�سكنات التي تم انجازها في اطار بناء
�سكنات ت�ستفيد من الدعم المالي للدولة وتعفى �أي�ضا البنوك
و الم�ؤ�س�سات المالية من الدفع تكاليف الموثق المكلف بتحرير
العقد المت�ضمن نقل الملكية �إلى زبائنها الذي تم �إعداده في �إطار
عقد تمويل ب�صيغة «المرابحة».
وتعفى من ر�سم نقل الملكية البنوك و الم�ؤ�س�سات المالية
فيما يخ�ص كل العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات
اال�ستعمال ال�سكني (ال�سكنات لفائدة الخوا�ص) المقتناة في

�إطار عمليات التمويل ب�صيغتي «المرابحة» و «�إجارة منتهية
بالتمليك».
وتعفى �أي�ضا من حقوق الت�سجيل ،عمليات نقل ملكية
التجهيزات �أو العقارات المهنية المتنازل عنها من طرف البنوك
والم�ؤ�س�سات المالية لفائدة المقر�ض الم�ست�أجر في �إطار عقود
«المرابحة» و»�إجارة منتهية بالتمليك».
وين�ص قانون المالية التكميلي ب�شان ر�سم الإ�شهار العقاري،
على �إعفاء عملية تنقل ملكية العقارات ل�صالح الخوا�ص المنجزة
من طرف البنوك و الم�ؤ�س�سات المالية ،من اجل اال�ستعمال
ال�سكني المقتناة في �إطار عمليات التمويل ب�صيغة «المرابحة».
وب�شان الر�سوم على رقم االعمال ،تعفى من الر�سم على
القيمة الم�ضافة عمليات القرو�ض البنكية الممنوحة للعائالت
من �أجل اقتناء �أو بناء م�ساكن فردية كما تطبق �أحكام هذا البند
على العمليات البنكية لل�صيرفة الإ�سالمية ب�صيغ «المرابحة»
و»اال�ست�صناع» و»الإجارة المنتهية بالتمليك».
وتعفى �أي�ضا عمليات االقتناء المنجزة من طرف البنوك و
الم�ؤ�س�سات المالية في اطار عمليات القر�ض الإيجاري و�صيغة
«الإج��ارة المنتهية بالتمليك» وتطبق هذه الأحكام كذلك على
العمليات البنكية لل�صيرفة الإ�سالمية ب�صيغتي «المرابحة»
و»الإجارة المنتهية بالتمليك».
وت�ستثنى م��ن الحق ف��ي الخ�صم والر�سم على القيمة

الم�ضافة ،وفق ن�ص القانون ،االقتناءات من ال�سلع المنقولة
�أو العقارية المنجزة من طرف البنوك والم�ؤ�س�سات المالية
الموجهة للبيع في �إطار عقد «المرابحة».
كما ن�ص قانون المالية التكميلي على تحديد تخفي�ضات
الخزينة لمعدالت الفائدة على القرو�ض الممنوحة من طرف
البنوك و الم�ؤ�س�سات المالية وك��ذا الن�سب من هام�ش الربح
بالن�سبة للعمليات البنكية المطبقة في اطار منتجات ال�صيرفة
اال�سالمية المرخ�ص بها من قبل بنك الجزائر والموجهة لتمويل
م�شاريع ا�ستثمارية في مناطق اله�ضاب العليا ومناطق الجنوب.
وبهذا ال�ش�أن ح��دد القانون معدالت التخفي�ضات على
القرو�ض الممنوحة و الموجهة لتمويل م�شاريع اال�ستثمار ب3
بالمائة بالن�سبة لال�ستثمارات المنجزة في مناطق اله�ضاب العليا
و مناطق الجنوب و  2بالمائة بالن�سبة لال�ستثمارات المنجزة
في الواليات الأخرى ،كما تحدد مدة اال�ستفادة من هذا االمتياز
بخم�س (� )5سنوات على الأكثر .وتحدد مدة التكفل بتخفي�ض
معدل الفائدة وكذا الن�سبة من هام�ش الربح بخم�س(� )5سنوات
بالن�سبة للقرو�ض والعقود التي تفوق مدتها �سبع (� )7سنوات
وبثالث (� )3سنوات بالن�سبة للقرو�ض والعقود التي ت�ساوي
مدتها �سبع (� )7سنوات �أو تقل عنها.

في مجال اإلنجاز المؤثر في االقتصاد اإلسالمي لسنة 2021

منصتان ابتكاريتان تفوزان بجائزة البنك اإلسالمي للتنمية
جدة  -اختار البنك الإ�سالمي للتنمية من�صتي تمويل جماعي للفوز
بجائزته للإنجاز الم�ؤثر في االقت�صاد الإ�سالمي ل�سنة )2021( 1442
تقديرا لدورهما االبتكاري والم�ؤثر في تمويل م�شاريع تنه�ض بمبادئ االقت�صاد
الإ�سالمي.
فقد فازت بالجائزة الأولى من�صة التمويل الجماعي LaunchGood
التي ت�سخر التكنولوجيا لنقل مفهوم العمل الخيري الإ�سالمي المعهود �إلى
الف�ضاء الرقمي المعا�صر ،بينما نالت الجائزة الثانية من�صة التمويل الجماعي
 Seed Outالموجهة �إلى �صغار رواد الأعمال لمعالجة م�شاكلهم االقت�صادية
مع التركيز على حل التحديات المالية التي يواجهها كل منهم على حدة� .أما
الجائزة الثالثة فقد حجبت.
و�سيت�سلم الفائزان جائزتيهما خالل االجتماع ال�سنوي لمجموعة البنك
المقرر عقده يومي � 4-3سبتمبر  2021في ط�شقند بجمهورية �أوزبك�ستان.
وفي بيان �ألقاه بهذه المنا�سبة ،هن�أ الدكتور بندر حجار رئي�س البنك
الفائزين على �إنجازاتهما البارزة ،و�أ�شاد بم�ساهمتهما في تطوير االقت�صاد
الإ�سالمي ،وتمنى لهما مزيدا من النجاح في كل م�ساعيهما.
وقد تولت اختيار الفائزين لجنة االختيار لجائزة البنك ،التي ت�ضم
خبراء وعلماء بارزين من داخل مجموعة البنك وخارجها ،بالتن�سيق مع معهد
البنك الإ�سالمي للتنمية.
وهن�أ الدكتور �سامي ال�سويلم ،المدير العام بالإنابة لمعهد البنك وكبير
اقت�صاديي مجموعة البنك ،في كلمته الفائزين و�أعرب عن تقديره للدكتور بندر

حجار لدعمه وتوجيهه القيم للمعهد في تن�سيق منح الجائزة.
وفيما يلي مقتطفات من الإفادات التي �أ�صدرتها لجنة االختيار لجائزة
البنك ب�ش�أن الفائزين.
LaunchGood
ت�سخر من�صة التمويل الجماعي المبتكرة LaunchGood
التكنولوجيا لنقل مفهوم العمل الخيري الإ�سالمي المعهود منذ � 1400سنة
�إلى ف�ضاء رقمي معا�صر .وبجمعها بين جوانب دينية وتكنولوجية ،تتيح
المن�صة �سبيال المركزي ي�سهل و�صول �أي م�سلم في العالم تقريبا �إليه كي يجمع
�أمواال لم�شروع مهم ويكون له �أثر مبا�شر و�إيجابي في مجتمعه .وقد ثبتت لهذه
المن�صة منذ �إطالقها قبل �أكثر من �سبع �سنوات قدرة عالية على التو�سع ،حيث
دعمت �أكثر من � 28ألف حملة وجُ مع من خاللها ما يربو على  200مليون
دوالر .وال تقف المن�صة عند مجرد ال�صدقة ،بل تعتبر كل حملة في حد ذاتها
تعبيرا عن جميع �أعمال الخير التي ي�ؤديها الم�سلمون ويقدرون عليها ،وبذلك
تم�سك بزمام الخطاب عن هوية الم�سلمين ودورهم في العالم المعا�صر .وتمثل
ق�ص�ص النجاح هذه بذورا للأمل تغر�س في قلب وعقل كل من يرغب في الإيمان
بم�ستقبل ملهم وبنائه� ،أيا كان مكانه في العالم.
Seed Out
تختلف من�صة  Seed Outاختالفا كبيرا عن الكثير من م�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر ،حيث �إنها ال تعتنق فكرة عالج الفقر عن طريق تحويل جميع

الفقراء �إلى رواد �أعمال ،بل تحدد رواد �أعمال محتملين �أو قائمين ثم تتخير منهم
من تدعمه .ويتمثل ابتكار المن�صة الأ�صلي في تقديم تمويل عيني ،مما يمنحها
القدرة على التحكم المطلق في العائدات وي�سمح للم�شتري/الم�ستفيد بالتركيز
على �أعماله ،وهذا �أف�ضل من معظم الحلول القائمة التي تعطي الم�ستفيد نقودا.
وتتيح المن�صة� ،ش�أنها في ذلك �ش�أن من�صات التمويل الجماعي الأخرى ،للمتبرع
توجيه دعمه �إلى م�ستفيدين محددين يختارهم بنف�سه .وعلى الرغم مما تحدثه
ميزتا الم�شاركة الأعمق والم�ساعدة العينية هاتان من �أثر بالغ ،ف�إن �إدارتهما
�أ�صعب في النطاقات الجغرافية الأكبر لتحقيق �أثر عالمي �أو�سع .ومع ذلك ،فمن
المتوقع بف�ضل التكنولوجيا �أن ت�شهد هذه المن�صة تو�سعا �سريعا على ال�صعيد
العالمي خالل �سنوات قليلة.
وتمثل جائزة البنك في مجال الإنجاز الم�ؤثر في االقت�صاد الإ�سالمي
ن�سخة معدلة من جائزة البنك في االقت�صاد الإ�سالمي وال�صيرفة والتمويل
الإ�سالميين التي بد�أت �سنة .1988
وقد ات�سع نطاق الجائزة في �شكلها الجديد بحيث يكاف�أ بها �أ�صحاب
الإنجازات البارزة في فئتين تمنح �سنويا بالتناوب بينهما وهما ( )1الإنجاز
الإنمائي )2( ،والإ�سهام المعرفي .وك��ان ال��دور في جائزة �سنة 1442
( )2021لفئة الإنجاز الإنمائي ،حيث فتح بابها للم�شاريع الناجحة التي تحل
م�شاكل �إنمائية في البلدان الأع�ضاء في البنك والمجتمعات الم�سلمة في العالم
�أجمع (.وكاالت )
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وتستمـر المسيرة

مهرجان اللويبدة
قصائد تتأمل شجون الذات وتحلق في فضاء األنوثة
عمان

@AddustourNews

�ضمن الفعاليات ال�شعرية لمهرجان
اللويبدة الأول للثقافة والفنون توا�صلت
ن�سائم ال�شعر عبر من�صة الإبداع ،وقد �أحيا
ال�شعراء� :أحمد الدق�س ،علي ال�سيد ،وزياد
ال�سعودي �أم�سية لها بريقها وجمالها بح�ضور
المنظمين للمهرجان� ،إطاللة اللويبدة للفنون
الت�شكيلية وحكمت الثقافة ومنتدى البيت
العربي الثقافي ،في �أم�سية �أداره��ا الأديب
والكاتب جروان المعاني.
وقد �ألقى ال�شاعر �أحمد الدق�س مجموعة
من ق�صائده المختلفة ومن بينها ق�صيدة جاء
فيها:
الزلتُ �أبدو رغ َم �شكّي وا�ضحا
و�أعو ُد مث َل الظنِّ �أ�صمِتُ راجحا
وجهي تغ َّي َر والمرايا ت�شتهي
غي َر الق�صيدةِ �أنْ تكونَ مالمحا
خطيئة
ألف
�إ ّني �أحاو ُل من ُذ � ِ
ٍ
ال�صحيح الفادِحا
أ�صبح الرج َل
َ
�أنْ � َ
لكنني كنتُ ال�شرو َد فحاولي
�سارحا
�أنْ ال �أغاد َر من �شرودي ِ
الحب � ُ
أدخ ُل خارجا
لي عاد ٌة في ِّ
باب َ
أخرج رابحا
�سوف � ُ
من �أيِّ ٍ
و�ألقى ال�شاعر علي ال�سيد مجموعة من ق�صائده وكانت
الأبيات الآتية من جملة ما قر�أ قائال:
ال �شمــــ�س �إالكِ والأنفـــــا�س تهــواكِ
�سبحــا َنه منْ بهـــذا الحـ�ســن �سـواكِ
�أنـتِ النهـــار وهــذا الليـــل من�ســد ٌل

تعاقـــب ليـــــ�س � اَّإل حيــن �ألقــــــاكِ
ٌ
�سـو�سنـة
فـوح �شـذ ًا في ظـ ِّل
�سمـرا ُء ُ
ٍ
�سـودا َء تغفـو وت�صحـو ل�سـتُ �أن�سـاكِ
�صـب النو َر فيقدحي
يا حلـ َة ِ
الكون ّ
�أال تــرى فـي الـر�ؤى
عينـي عينـــــاكِ
َّ
ٌ
أ�صــاب فـ�ؤادي لـ�سـت �أذكره
طـرف �
َ
لـوال ارتعا�ش الهوى قـد فــاق �إدراكي
م��ن جانبه ق��دم ال�شاعر زي��اد ال�سعودي ق�صائده
بطريقته المعهودة بين الإلقاء والغناء ما �أ�ضفى جوا من
اال�ستح�سان بين الح�ضور ،ومما قر�أ الق�صيدة الآتية والتي
حملت عنوان «هيتا»:
زاك َّ
َغ َ
ال�ش ْي ُب مِ نْ َل ٍّو و َل ْيتا
َ
َ
َ
وما قالتْ لك الأ َّيا ُم هَ ْي َتا
«لأين َِك» َق ْد َ�سعى َرك ُْب الم�آ�سي
ك�أ َّن َك للم�آ�سي ِ�صرتَ َب ْي ًتا

و�أ�سقتك الحيا ُة ذ�ؤاف �س ٍّم
ِبم ْي�س ِم جمرها يا ما اكتويتا
ِرات
ُتغا ِد ُر َك الأماني ُم ْقف ٍ
َو َي ْن َت ِزعُ ال َّر ُ
َ
�صيف ُخ ًطى َم�ش ْيتا
َ
ريق
ُموم لظى َح ٍ
طويتَ مِ نَ اله ِ
ف�أعلنَ َك ْه ُل قل ِب َك ما َطو ْيتا
راب
َم َددْتَ َي َد ال َّرجاءِ �إلى َ�س ٍ
و َق ْد َخ َ
الك َمنْ كُنتَ ا ْر َت َج ْيتا
و َك ْم نا َد ْيتَ ما � ْأ�س َم ْعتَ َحيًّا
َف َك ْي َف َ�س َي ْ�س َم ُع ال ْأحيــــا ُء َم ْي ًتا؟
وفي ختام الأم�سية تم تقديم �شهادات التكريم لل�شعراء
ومقدم الحفل.
يذكر ان المهرجان ي�ستمر حتى يوم ال�سابع ع�شر من
�شهر تموز الحالي وتقام فعالياته في مقر �إطاللة اللويبدة
للفنون الت�شكيلية في جبل اللويبدة.
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�أقيمت في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين يوم ال�سبت الما�ضي محا�ضرة بعنوان «الطاقة النظيفة والمتجددة
و�أثرها في الحياة» بح�ضور رئي�س االتحاد ال�شاعر عليان العدوان ،و�أدار المحا�ضرة الأ�ستاذ علي القي�سي.
وتحدث الزاهري ،الخبير والم�ست�شار لتكنولوجيا المياه وع�ضو االتحاد ،عن الطاقة النظيفة والمتجددة
و�أثرها في الحياة ،وانعكا�سها على المجاالت الحيوية كافة ،وتطرق �إلى �أزمة المياه في المملكة و�أثر ذلك على مياه
ال�شرب والزراعة ،و�أي�ضا م�شكلة الفاقد من المياه ب�سبب الت�سرب واالعتداء على خطوط المياه في الدي�سي والمياه
الم�سروقة.
و�أ�شار المحا�ضر �إلى معالجة تدوير النفايات وتحويلها �إلى طاقة كهربائية ،و�إلى مزارع الطاقة بالرياح التي
ت�ساعد على تزويد المناطق المحلية بالكهرباء وغيرها من الخدمات .وفي نهاية المحا�ضرة ا�ستمع الزاهري �إلى
�أ�سئلة الح�ضور التي كانت تركز على �صلب المحا�ضرة والتحديات التي �ستواجه الأردن في الأعوام القادمة نتيجة
عدم تر�شيد اال�ستهالك المائي و�شح المياه نتيجة �ضعف كمية الأمطار ال�سنوية.

«نظرية السلطة
المؤسسة» كتاب
جديد للطائي
عمان

@AddustourNews

���ص��در ح��دي��ث��ا عن
دار ال�����ش��روق للن�شر
وال����ت����وزي����ع ،ك��ت��اب
بعنوان «نظرية ال�سلطة
الم�ؤ�س�سة» ،للدكتور
ع����ب����دال����ق����ادر م��ح��م��د
الطائي.
ي��ت��ن��اول ال��ك��ت��اب
ال���ذي ج��اء ف��ي ع�شرة
ف�صول مفهوم ال�سطلة
وح��ت��م��ي��ة وج���وده���ا،
وال��ت ��أ���ص��ي��ل ال��ن��ظ��ري
لل�سلطة و�شرعيتها،
وال��ب��ن��ي��ة الم�ؤ�س�سية
لل�سلطة الم�ؤ�س�سة:
الدولة ،طرائق ا�سناد ال�سلطة الم�ؤ�س�سة ،معايير �إدراك ال�سلطة
الم�ؤ�س�سة ،وظائف ال�سلطة الم�ؤ�س�سة ،وتوزيع وظائف ال�سلطة
الم�ؤ�س�سة ومبد�أ الف�صل بين ال�سلطات ،وانظمة حكم ال�سلطة
الم�ؤ�س�سة ،والطبيعة الدينية لل�سلطة الم�ؤ�س�سة الدولة الدينية،
الطبيعة المدنية لل�سلطة الم�ؤ�س�سة الدولة المدنية.
ي�شير الم�ؤلف في كلمة على غالف الكتاب الى ان الدرا�سات
والأعمال الفكرية القانونية وال�سيا�سية ان�شغلت بالنظريات التي
ٌتعالج �أ�صل الدولة وكيفية ن�ش�أتها ،وما �أركانها وخ�صائ�صها ،ما
الوظائف التي تقوم بها الدولة وكيف يمكن تق�سيمها؟ ما المذاهب
الفكرية التي تقيد الدولة؟ ما �شكل وطبيعة الدولة فيما �إذا
كانت دولة دينية �أو دولة مدنية؟ وما عدا ذلك هناك العديد من
العناوين التي تعطي انطباعا �أن الدولة هي الأ�صل ،ما يدفع �إلى
الت�سا�ؤل :هل الدولة هي الكيان الم�ؤ�س�سي الذي تدور حوله هذه
الم�سميات و ُتجيب عن هذه الت�سا�ؤالت؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،ما
حقيقة الدولة؟ ثم �أين موقع ال�سلطة فيها؟ وعندما نطلق م�سمى
الدولة� ،أنق�صد بها الدولة بالمعنى المجرد� ،أم نق�صد بذلك
ال�سلطة �أو ال�سلطة ال�سيا�سية؟ هل تعّرف الدولة بداللة ال�سلطة،
�أم �أن ال�سلطة تعَّرف بداللة الدولة؟ هل م�س�ألة الحكم� ،أو �شكل
النظام ال�سيا�سي و�آلية عمله والم�ؤ�س�سات المرتبطة به تعود
للدولة� ،أم تعود لل�سلطة في الدولة؟

الحاتوقاي
هيثم النسور
فـديك �أُ ِّم� َ�ي من حي َِف َ
ال�ضنى و�أَبي
دب *** َت ِ
يـا ُذرو َة الـجو ِد بـل يا مَنـبـ َع الأَ ِ
يا �أَحم َد الحُ �سني يا َ
وقاي لكم *** �سَ خا ُء بـَ ٍذل و ِ�إح�سا ٌن ِبال �أَ َر ِب
بن الحا ُت ِ
وج العُلى َ
ال�شيء َ ِ�صنـوَكـُ ُم *** َنج ُم ال ُثريَّا دَنـا منكم َفلـم يُـ�ص ِـ ِب
�أَنـ ُتم ِب��� َ�أ ِ
ُطوبى ِلمَن يَجتـبـيـ ِه ِح�س ُن ِودُّك��ـ� ُم *** رج���ا�ؤُ ُه من َنداكـُ ْم؛ َق ُّـط لـم ي َِـخ ِب
م�لاق وال�سَ َغ ِب
يا وَيـحَ َم� ْن لم َي َن ْل ُ�أ ْنـ�ساً ِب�أُلفـت ِـ ُكم *** يُقا�سي من وَط ��أَ ِة ا ِلإ ِ
�سقـام والـ ُكـ َر ِب
َيـبـيـتُ في حَ رقـَ ِة الآه��ـ��اتِ َتـل َذعُه *** �سُ ـو ُد ال َّل َ
يـالـي بـالأَ ِ
�أَ َويـتُ مـَرتـعَـ ُكـم ِظــ ًّال �أَلــو ُذ بــه *** يا َ
ابن الحاتوقاي خير الأَ�صل ِ والحَ �سَ ِب
نـجبتِ من �أَ�شو ٍَ�س والأُ��ْ�س � ُد َت َ
رهبُه *** و�سَ ـمـحُ َكـ َّفـيـ ِه يُـنـبوعٌ ِبال َن َ�ض ِب
�أُ ِ
ف�صيَّر َ ال َف�ض َل والأَخ� َ
ال�ص ُ
دق مَحجـوبٌ عن ال ِري َِب
ل�اق �شـيـمَـتـَ ُه *** ِل�سا ُن ُه ِ
طف جا َركـُ ُم *** �أَنـ َقـذ ُتمـو ُه من الأَك��ـ��دا ِر والـنـَّ َ�ص ِـب
َيـن العـَ ِ
ف َلو َرمَقـ ُتم ِبع ِ
َ
ف ِـ�إن َرنـا بـارقـاً
ُ
َ
َ
ٌ
ُ
ـرب
الـط
�شـوة
ـ
ن
مـن
ل
ذ
ـ
ه
ؤاد
�
�
�ـ
�
ف
***
م
ك
ر�ض
�
أ
و
ـحـ
ن
مـن
ُ
جَ
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ�شيما ُت َك الجو ُد وا ِلإف�����ض��ا ُل ديد ُن ُكم *** ِخـ�صا ُلـ ُكـم ُق� ِّل�دَت بـالـ ُد ِّر والـ َذ َه ِـب
�زن مُنهَم ِـ ٌر *** رايا ُت ُكم بَـيـ َر ٌق يَـعـلـو على ال ُرتـَ ِب
عَ طا�ؤُ ُكم مثل َغيـثِ ال� ُم� ِ
وقاي :هو �أحمد ح�سني حاتوقاي مدير دائرة المخابرات الأردنية..
***الحا ُت ِ
وهذه الق�صيدة تكريمًا له ولدوره في و�أد الفتنة التي كانت تهدف �إلى زعزعة �أمن
المملكة.

الزاهري يحاضر في اتحاد الكتاب
عمان

#ال تستهتر

«أفاعي النار»
لجالل برجس في طبعة جديدة عن المؤسسة
العربية للدراسات والنشر
نضال برقان

أشرعة المنى
غازي المهر
�رب
�إل����ي����كِ ك���� ّل ال�������ش���وق ي��ل��ت��ه� ُ�ب *** ي���ا م���ن ب���ك الأح���ل���ام ت��ق��ت� ُ
وف���ي���كِ �أق������دار ال���دن���ا ���س��ك��ن��ت *** ب���رغ���م م���ا ت���أ���س��ى وت��ن��ت�����ص� ُ�ب
خ���اف���ق ب����ال����و ِّد ي��ن��ت�����س� ُ�ب
�إ ّن������ي �إل����ي����كِ ل��ه��ف�� ٌة ن�����ش��ب��ت *** ف���ي
ٍ
تن�سكب
����ل *** ف���ي �أل���ف� ٍ��ة ب��ال�����ش��ه��د
م���ا زل����تُ ف���ي ع��ه��دي ع��ل��ى �أم� ٍ
ُ
����رب
ن���رج���و ب���ه���ا ب������رءا ي��ع � ُّل��ل��ن��ا *** م����ن ظ���ل��� ِم دن���ي���ا ك��ل��ه��ا ُك� ُ
ت��ق�����س��و ب��ن��ا ب��غ��ي��ر م��رح��م� ٍ�ة *** ت��م�����ض��ي وف��ي��ه��ا ال��ظ��ل��م وال��ن�����ص� ُ�ب
ف�ل�ا ت��ك��ون��ي غ��ي��ر �أ����ش���رع� ٍ��ة *** م���ن الأم����ان����ي ل��ي�����س ت��ن��ح��ج� ُ�ب
تم�ضي ب��ن��ا ح��ي��ث ال��ه��وى وط����نٌ *** ف��ه��ل ب��ه ن�شقى ون��ك��ت��ئ� ُ�ب؟!
ن�������أوي �إل���ي���ه ب��ال�����ش��ذى ع���ب� ٌ
��ق *** ف����إ ّن���ه الأن�������س���ام وال�����س��ح� ُ�ب
�رب؟
ت����ن�����أى ب����ه ق��ل��وب��ن��ا �أم���ل��ا *** ف����ي ب���ه���ج� ٍ��ة ف��ك��ي��ف ن�����ض��ط� ُ
وتن�سحب
نحيا ال��ر���ض��ا ف��ي ظ � ّل � ِه فع�سى *** دن��ي��ا الأ���س��ى تم�ضي
ُ
ال��ن��وب
ف��ف��ي��ك ي��م�����ض��ي ال��ق��ه��ر م��ن��ه��زم��ا *** وت��ن��ج��ل��ي م���ن �أف��ق��ن��ا
ُ
أدب
ل�����والك م���ا غ��� ّن���ى ل��ن��ا وت����� ٌر *** وم����ا اح��ت��ف��ى ���ش��ع�� ٌر وال � ُ
وال�صخب
ف��دم��تِ وح���ي ال�شعر ملهمتي *** ودام ف��ي��ه النب�ض
ُ
ف��ل�����س��ت �أدع�������و غ���ي���ره �أح�������دا *** ر ّب������ا ل��ط��ي��ف��ا ف�����ض��ل��ه ل��ج� ُ�ب
��رب
�أح���ف���ظ �إل�����ه ال���ك���ون غ��ال��ي��ت��ي *** ف��خ��اف��ق��ي م���ن دون���ه���ا خ� ُ

حين تأتين
صبحي الششتاوي
دعيني �أحبَّكِ �أكث َر
و�أبح ْر في عينيك و� ْ
أغرق
و�أ�ساف ْر في عتم ِة �شع ِركِ و�أ�سه ْر
و�أق ْل فيكِ ال�شع َر و�أكثر.
ي���ا م��ل��ه��م� ًة م���ن �شفتيك �أق��ط� ُ�ف
العبارات
ِ
ومنهما � ...أنا وقلمي وال�صفحاتُ
نتعط ُر.
أحت�س من خم ِر ر�ضا ِبكِ
دعيني � ِ
و�أثم ْل
الحب و�أكثر
و�أُن�ش ْد �إليكِ
َّ

ٌ
عا�شق
ف�أنا اليو َم فيكِ
وغدا فيكِ مبعثر.
فما �أجم َلكِ حين ت�أتينَ
ومعك الم�سا ُء والنجماتُ و�أكثر
ال�صبح من عينيك
فيغت�س ُل
ُ
ليال غارت
والنرج�س من ٍ
ُ
ً
ال�سحب ت�ألقا و�أجمل
منك
ُ
مطلع ال�صبح.
وكحلي جفني منك َ
الحرف �أو ربما
فار�س
ِ
ف�أنا ُ
من دونك �أتقهق ُر و�أتحدر.

آمال منتظرة
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عن الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر في بيروت �صدرت الطبعة الثانية
من رواية (�أفاعي النار) للروائي الأردني جالل برج�س والتي نالت جائزة كتارا
للرواية العربية  2015ولم توزع في العالم العربي بال�شكل الكافي رغم �شهرة
الرواية الوا�سعة.
تتناول الرواية مو�ضوعة الإرهاب والتطرف التي ما تزال تهدد الإن�سانية
وذلك من خالل حكاية معلم يهرب من الأردن �إلى فرن�سا وهناك يتدرج في
ال�سلك التعليمي �إلى �أن ي�صبح �أ�ستاذ ًا للفل�سفة في جامعة ال�سوربون وي�ؤلف
كتاباً بعنوان (العيب والعرام) وجراء هذا الكتاب يواجه م�صير ًا كارثياً من
جهة الجماعات الإ�سالموية المتطرفة في فرن�سا .ت�سير رواية (�أفاعي النار)
في خطين متوازيين واحد يتطرق �إلى ق�صة روائي فقد روايته وينخرط في
رحلة البحث عنها ،والثاني يتطرق لحكاية �أ�ستاذ الفل�سفة علي بن محمود
الق�صاد.
يذكر �أن جالل برج�س نال م�ؤخر َا الجائزة العالمية للرواية العربية
(بوكر)  2021عن روايته دفاتر الوراق .وهو �شاعر وروائي �أردني من
مواليد  .1970يعمل في قطاع هند�سة الطيران .كتب ال�شعر والق�صة
و�أدب المكان قبل �أن يتجه �إلى كتابة الرواية .عمل في ال�صحافة الأردنية
لعدد من ال�سنين وتر�أ�س عددا من الهيئات الثقافية وهو الآن رئي�س مختبر
ال�سرديات الأردن��ي ،و ُمعد ومقدم برنامجً ا �إذاعيًا بعنوان (بيت الرواية).
�صدر له في ال�شعر« :ك�أي غ�صن على �شجرة» ( )2008و»قمر بال منازل»
( )2011وفي الق�صة« :ال��زالزل» ( )2012الحائزة على جائزة روك�س
بن زائد العزيزي للإبداع ،وفي �أدب المكان «�شبابيك مادبا تحر�س القد�س»
( ،)2017و (حكايات المقهى العتيق) رواية م�شتركة  .2019نال عن
روايته «مق�صلة الحالم» ( )2013جائزة رفقة دودين للإبداع ال�سردي
عام  ،2014وعن روايته «�أفاعي النار» (في فئة الرواية غير المن�شورة)
جائزة كتارا للرواية العربية  ،2015و�أ�صدرتها هيئة الجائزة في العام
 .2016و�صلت روايته (�سيدات الحوا�س الخم�س) �إلى القائمة الطويلة
للجائزة العالمية للرواية العربية .2019

انتصار ظاظا
أ�صبح القوي ُيلقي جبروته على ال�ضعيف ،و الغني
طغى الظلم في ع�صرناَ � ،
يلقي غرور ثروته و تكبره على الفقير ،كورقة بالية يحركها متى ما ي�شاء ،تار ًة
يمزقها ،و تار ًة يدو�س عليها بحذائه اللعين ،متى �س ُت�شرق �شم�س العدالة في
ح ّينا العتيق ؟
قد �س�أمنا ونحنُ ننتظر �إ�شراقاً ،ال نريد �أن نبقى على ما نحن عليه كالبيدق
يحركونه متى ما يريدون.
�أين حقوقنا؟
طفل يحم ُل على عاتقه هموم
لعلكم يوماً ت�سمعون الأنين ،ت�سمعون �ألم ٍ
عجوز ُملقى في ال�شوارع بال
�صرخات
�أ�سرته ،يبيع اللبان بين الأزرق��ة ،و
ِ
ٍ
ملج�أ وال م�أوى يحتويه في كبره ،و حرقة قلب � ٍأم �أمام طفلها الر�ضيع ال تعلم
كيفية تدفئته و ر�ؤيته يموت من البرد القار�س ،عجز � ٍأب وهو عائ ٌد للمنزل بيده
الفارغتين لم يح�صل على قوت يومه ،رغم طفليه اللذين ينتظرانه من ال�صباح
طفلة تريد دمية لتلعب بها ،بالرغم من
للح�صول على الطعام والحلوى ،و بكاء ٍ
�أنَ �أقرانها الأغنياء يملكون العديد من الدمى ،وماذا عن حال ال�شباب و الإناث
يتجاوزون الثالثين من عمرهم ،لم يتزوجوا ،ي�شتهون ر�ؤية �أطفال من �أ�صالبهم،
يتمنون بيتا �صغيرا حتى لو كان عتيقا جد ًا ليكونوا �أ�سرة �صغيرة كما حال
البقية ،لنطرق �أي�ضاً باب طالب العلم الذي ينه�شون لحمه ليمتلك تلك ال�شهادة،
وعند االنتهاء من الدرا�سة ال يجد الوظيفة؛ فيعود لبيع المناديل كما في الما�ضي
القبيح.
في ع�صرنا هذا باتت �أب�سط الأمور يعجز المرء �أن تكون بمتناوله� ،إلى متى؟
قد ذبلت زهرة �شبابهم ،ك�سا ال�شيب ر�ؤو�سهم ،ارتوت �أفئدتهم بما يكفي
بحيرة يفكرون ب�أحوالهم� ،ألم
من الألم و الب�أ�س ،نه�ش الهم جماجمهم ،وهم
ٍ
يزرهم ب�صي�ص الأمل يوماً� ،ألم ت�شفقوا على �أحوالهم� ،أين �أفئدتكم يا �أ�صحاب
الجبروت ،هل باتت �صخورا ال ينتابها �إال �شعور الأنانية؟
�أتمنى �أن �أ�ستيقظ يوماً و�أجد ح ًال ،يجعلنا نتطاير من الغبطة وال�سرور
وهذا �أملنا باهلل.
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الرزق الحالل

وأنتم
بألف خير
عالم خربط

شاليا أغنام تنثر الفرح في روابي عمان..

محمود كريشان

@AddustourNews

مهما تط ّورت المدينة الجميلة ،ورغم النه�ضة ال�شاملة التي تعي�شها
الفالحي القادم من رائحة االر�ض الطيبة.
اال انها ت�أبى ان تخلع رداءها
ّ
اذا ..عمان وهي تزهو بعباءات الفرح مع ب�شائر عيد الأ�ضحى
المبارك ،ورغم نموها المت�صل اال ان اهلها يرف�ضون التخلي عن تراثهم

والت�صاقهم بالأ�صالة وهم ي�صرون على ممار�سة الفالحة والرعي حتى
بين �أحياء الروابي الراقية.
وال �شك ب��ان من يتجول في �أح��ي��اء عمان ومحيطها واطرافها
المترامية ،يرى مجموعات من الأغنام «�شاليا» يقودها راع بمالب�س
تراثية مت�أمال قطعانه ،تجوب اطراف ال�شوارع اال�سفلتية ،وحتى في
المناطق التي تعج بالفلل الفخمة في غرب عمان ،تجد �شاليا االغنام

عامل الوطن  ..صاحب الكلمة
المشهورة «بالشكر تدوم النعم»
نبيل عماري

@AddustourNews

عمان غافية نائمة تخت�صر نهارا� ،سبق وقبل نومها �أر�سلت �أكيا�س نفاياتها
�إلى الحاوية �أو و�ضعت تلك الأكيا�س على جنبات ال�شارع �أو الر�صيف تتنظر
عامل الوطن لير�سلها للحاوية مع بزوغ الفجر ،تراه يلب�س تلك البدلة الف�ستقية
يحمد الخالق على كل نهار جديد يحمده على ال�صحة والر�ضا ي�صاحب
ع�صافير ال�صباح بجميع �أنواعها وي�صاحب العربة والتي قد �سجلت عهده عليه
وي�صاحب �صوت فيروز من جواله ال�صغير وهي تغني البنت دي قامت تعجن
بالفجرية ،يتذكر قريته وزمان الخير والأر�ض و�أمه وهي تخبز �أرغفة الطابون
وتعطيه رغيفاً ،يتذكر خيرات القرية وكيف هجر النا�س الأر�ض والزراعة ....
يجمع ورقيات متناثرة وكا�سات ورقية وعلب �شاورما فارغة ملقاة بال�شارع،
ي�شاهد فتاتا من الخبز يقبلها وي�ضعها على �سور عال �أو يجمعها بكي�س وي�ضعه
بجانب الحاوية ،وفي بع�ض الأحيان يبلل تلك القطع بالماء ليدعو الع�صافير
لتناول وجبة �إفطار ،بين يديه يم�سك المكن�سة ويبد�أ بتنظيف تلك ال�شوارع من
بقايا نهار م�ضى من �أنا�س ال يملكون ذرة انتماء �أو �إح�سا�س برمي قاذوراتهم
بال�شارع �أو في منتزه �أو غابة ،يحزن عامل الوطن بينما تتناثر ذرات التراب
من حوله ..متراق�صة فى عِ ند ..لتعانق اليد الخ�شنة مكن�سة البلدية ب�إ�صرار
وقد �أدمتها كثير ًا و�أورثتها خ�شونة ال تزول ،ينحنى يلتقط نفايات �ألقاها لتوه
بال اكتراث �شاب من �سيارته الفارهة ،يتمتم عامل النظافة بحزن ويقول الحول
والقوة �إال باهلل ،بينما ذاك ال�شاب غير المجبول بالف�ضيلة وحب الوطن يطلق
زامور تحد لعامل الوطن والذي لم يكترث ويوا�صل عمله؛ فهو الباحث عن
لقمة حالل بعد تعب ،وهنا يتذكر ابنه ويبت�سم وهو يقول تلك العربة �أو�صلت
ابني الى �أن يدر�س الطب وها هو �سنة رابعة ،وابنتي حا�سوب �سنة ثانية ،يقبل
كفيه ويقول نعمة ..ينظر �إلى نتيجة (�شقاه) فى يوم ال تعرف �شم�سه الرحمة..
يبت�سم فى �سعادة ..يفتر�ش ركناً �صغير ًا على ر�صيف ال�شارع ،يخرج من كي�س
نايلون ،رغيف خبز ،فر�ضة جبنة ،حبات من البندورة وتفاحة يق�ضمها ب�شهية
..هذا الإن�سان المتوا�ضع يذهب الى العمل حام ًال ما تي�سر من قوت ووعود
بغد ي�صاحب �أحالم الب�سطاء ..يفخر بكفاح ي�شق ظلمات الأر�ض لترى البراعم
نور ال�شم�س..في بنه وبنته وزوجته الرا�ضية المر�ضية فهو �صاحب الكلمة
الم�شهورة «بال�شكر تدوم النعم» .
اللوحة من ر�سم الفنان المبدع �أحمد الجبور

ف�سحة لها بين الم�ساحات الفارغة بين االبنية .وعلى �صلة ..ال تده�ش
�أبدا اذا ما �شاهدت «الإب��ل» اي�ضا ت�أخذ ق�سطا من الرعي بانتظار من
ي�شتري الأ�ضحية مع حلول عيد الأ�ضحى المبارك.
عموما ..تبقى عمان برغم الرقي والنه�ضة والح�ضارة تت�شبث
بثوبها الفالحي الق�شيب ك�إ�شارة وا�ضحة الى �صحة المثل ال�شعبي:
قديمك ..قديمك.

حدث بالفعل �أن دخلت في ال�سابع ع�شر من ال�شهر الجاري
عامي الثاني والخم�سين ،دخلته ب�سالم ودون ان ينتابني �شعور
بالخوف او العجز والك�سل ،حقيقة لم �آبه مرة بم�س�ألة العمر الذي
�أعتبره مجرد �أرق��ام ،نملأ بها خانات المعامالت الر�سمية فقط ال
غير� ،أذكر مثال انه لم يحدث ان �س�ألتني قبلما تقع في غرامي وقعة
غير موجعة امر�أة عن عمري ،تعمدت ا�ستخدام لفظ امر�أة ولي�س
فتاة احتراما فح�سب لعامل ال�سن ،الذي لم �أكترث به في الواقع؛ �إذ
�إن �أق�صى حد لعالقتي فيه هو مجرد �شمعة جديدة تغر�س كل عام
في قالب الجاتو االفترا�ضي احيانا ،والذي يتم �إعداده خ�صي�صا
احتفاال بمنا�سبة ،ال يحتفل بها غالبا �أحد �سواي.
حتى لحظة كتابة هذا المقال ا�ستعنت ب�صديق لتحديد اي
عمر دخلت بال�ضبط في  7 17-فلم ازل بالواقع احتار في ح�سبة
الأرق��ام ال�سيما المتعلقة بالعمر ،فهل نح�سب ال�سنين الما�ضية
ام نن�سب الم�س�ألة لل�سنة الجديدة التي دخلتها حديثا ،بمزيد من
الثقة والأمل والتفا�ؤل ،الى هنا ف�إني لم ا�صادف مرة والحق يقال
من يناديني او تناديني بلقب «عمو»؛ ما يمنحني اح�سا�سا قويا
ب�أني �صديق لمختلف الأعمار ،واذا كان هذا اللقب يمثل نوعا من
البر�ستيج ف�أنا وعن طيب خاطر ،اعلن تنازلي عن هذا البر�س..
تيج ،وذلك من جملة التنازالت التي قدمتها ،و�أبناء جيلي طوعا
وكراهية ،دون ان ي�ؤثر ذلك مرة على معنوياتي والحمدهلل ،وهي
التي لم تت�أثر اليوم اي�ضا بدخولي عامي الطازج بعد  .مع ن�شر
مقالي هذا ،رغم ثانيتي تلك والخم�سين فلم ازل وحتى هذه اللحظة،
احافظ داخلي على روح ال�شباب الذين ل�ست �شيخهم والحق يقال،
وذلك حتى ال �أفر�ض نف�سي على احد ،او اركب موجة غير موجتي
كما قد ي�صفني �أحد الذين قد ي�أخذون م�س�ألة العمر على محمل الجد
والخوف ،الذي �أ�ؤكد انه لم ولن يكون له يوما مكان في حياتي ،منذ
كنت بالعا�شرة من عمرى في طور تهجي �أبجدية الحياة �آنذاك،
وهي التي لم تتغير بالن�سبة لي ونف�سيا على الأقل قيد �أنملة ،اذ
ما زلت اقب�ض على نف�س كمية التفا�ؤل والإقبال على الحياة ،حتى
وان كنت ارزح تحت ثقل فاجعة الرحيل ،لكن ال مرد لق�ضاء اهلل
ولحبيبتي اطلب الرحمة والمغفرة.
في الثانية والخم�سين لم تزل الحياة على العموم ،غارقة
بالتفا�صيل ذاتها بحيث لم يطر�أ اي تغيير وال حتى على الوردة
البي�ضاء التي تتو�سط مكتبي ،والتي لم تن ُم منذ �سنين؛ لأنها
بال�ستيكية فقط ال غير ،لكني اقع في غرامها ،كما لو كنت طفال
ت�شغله تفا�صيل تافهة وجزئيات ال تعني بال�ضرورة �أحدا �سواه،
جميل حقا ان �أق�ضم التفاحة الثانية من �شجرة الخم�سين ،ولم �أزل
م�سكونا ببنف�سجة تعلق في ف�ستان �صبية لم تعرني بالواقع �أدنى
اهتمام لي�س لفارق ال�سن بيننا ،انما احتمال ان يكون ال�سبب في
ذلك ،هو �أنني ربما * م�ش نازل لها من زور * وهذا كل ما في الأمر
فقط.
�شخ�صيا لم ول��ن اه��رب من العمر ،ال��ذي في ظالله �صرت
وح�سب لغتنا ال�صحفية رجال خم�سينيا ،كان يقال في متن خبر قد
ين�شر ذات يوم ،عن رجل خم�سيني يقع  !..في غرام امر�أة ترف�ض
رف�ضا قاطعا �إ�شهار تاريخ ميالدها حتى على �صفحتها الخا�صة
على الفي�سبوك ،لكنني ال �أخ�شى البتة من المجاهرة بالأمر حتى
على �صفحتى انا ،طمعا فقط بح�صد مزيد من التعليقات والاليكات
لإر�ضاء غروري الوهمي لي�س اال.
وبعد .لي�س بال�ضرورة �أن �أتقوقع بعد الثانية والخم�سين
على نف�سي ،و�أتظاهر ب�أنني اقب�ض على حكمة ال�شيوخ ،ابدا فال
يخيفني بالر�أ�س البيا�ض لأنه ال بد لليل ان يخالطه نهار ،وهذه هي
واحدة من نوامي�س الكون ،الذي احت�ضنه في هذا العمر بمزيد
من �شغف الأطفال ،وذلك الى ان يق�ضي اهلل �أمرا كان مفعوال ،على
العموم �أقول ختاما لمن يقر�أ زاويتي هذه اللحظة  ..وانت ب�ألف خير
يا عزيزي.

@AddustourA

allamkharbat123@gmail
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الفواكه في حمية الصيف
عمــــــان

@AddustourNews

ُتغري ثمار ال�صيف بتناولها لمذاقاتها اللذيذة ،ودوره��ا في درء
العط�ش .وهي م�صادر «مقبولة» للطاقة؛ �إذ تم ّد الج�سم بجرعة من
الن�شاط ،لكن يجب االنتباه �إلى الك ّمية الم�ستهلكة منها في حمية
ال�صيف المتوازنة ،تالفياً لزيادة الوزن.
ّ
تو�ضح اخت�صا�صيّة التغذية ري��م راف��اي��ل ،في لقاء مع
ح�صتين �إلى ثالث ح�ص�ص
«�سيدتي»� ،أن «الج�سم بحاجة �إلى ّ
من الفواكه يوم ّياً ،مع الإ�شارة �إلى �أ ّنها غنيّة بال�س ّكريات،
ح�صة الفواكه
وبالتالي يجب االعتدال في تناولها .علماً �أن ّ
ت��وازي  3حبّات من الم�شم�ش �أو  12حبّة من الكرز �أو
حبتبن من الخوخ.
وت��ق��ول� « :إن موعد تناول ثمار الفواكه هو في
الوجبة الخفيفة �أي بين الفطور والغداء� ،أو بين الغداء
والع�شاء» ،مع تعداد فوائد الفواكه ال�صيفيّة ،ومنها:
�إرواء الج�سم و�إنعا�شه وم��دّه بم�ضادات الأك�سدة
التي يحتاج �إليها .وت�ضيف �أ ّن��ه «ي�ستح�سن االمتناع
عن الإف��راط في تناول الفواكه حال ال�شعور بالجوع،
تفادياً من الح�صول على ن�سبة كبيرة من ال�س ّكريات
وال�سعرات الحراريّة التي تفوق حاجة الج�سم �إليها،
ما ي�ؤدي �إلى زيادة في الوزن .علماً �أ ّنه يعاني البع�ض
في نهاية ال�صيف ،من زيادة نحو كيلوغرامين �إلى خم�سة
كيلوغرامات ج ّراء الإفراط في تناول ثمار ال�صيف.
وتنهى االخت�صا�صية عن حذف وجبة طعام رئي�سة،
�سواء كانت الفطور �أو الغداء �أو الع�شاء ،مع ا�ستبدال بها
طبق من الفواكه الم�ش ّكلة� ،إذ قد تتجاوز �سعرات الطبق
المذكور تلك المتوافرة في وجبة غذائية �سليمة ومليئة
بالمغذيات.
ّ
البطيخ الأحمر :يع ّد البطيخ الأحمر محبّباً في الأيام الحا ّرة،
غني
وهو
الماء،
من
وافرة
ية
م
ك
على
ويحتوي
الج�سم
ينع�ش
كونه
ّ
ّ
بالفيتامين « »Aوالـ «كاروتينويد» ،اللذين ي�ساعدان في تحفيز جهاز
�صحة العيون ،ف�ض ًال عن الفيتامين « »Cالذي يع ّد من
المناعة ،وتعزيز ّ
�أه ّم م�ضادات الأك�سدة ويقوّي جهاز المناعة ويحارب ال�شيخوخة ويحافظ

نظام غذائي صحي لفترة
العيد تتصدره الفتة

عمــــــان

@AddustourNews

الفتة من �أهم طقو�س عيد الأ�ضحى الغذائية،
فهي الطبق الرئي�سي على مائدة معظم الأ�سر العربية
وعلى الرغم من ال�سمعة ال�سيئة التي لحقت بطبق
الفتة ل�سنوات طويلة� ،إال �أن الفتة لها العديد من
الفوائد ال�صحية تعرفي عليها من اخت�صا�صية
التغذية العالجية الدكتورة منة عرفة ،وتع ّرفي على
نظام غذائي �صحي لفترة العيد في الآتي.
بداية تقول د.منة« :طبق الفتة يحتوي على
العديد من المكونات وهي :الخل والثوم والطماطم
واللحوم والأرز و�شوربة اللحم؛ وجميعها مكونات
مفيدة وها ّمة للج�سم ،ولتحقيق اال�ستفادة الق�صوى
من هذه المكونات ال بد من اتباع طريقة تح�ضير
�صحية لعمل الفتة يمكن من خاللها تقليل الدهون
تماماً ،حيث يمكن ا�ستبدال ال�سمن ال�صناعي بالزبدة
الفالحي الغنية بالدهون ال�صحية �أو زيت الزيتون.
الفتة مكوناتها.
 الثوم :مك ّون �أ�سا�سي في الفتة ،وتواجدهفي الأك��ل �صحي ج��د ًا ،فهو يقوي المناعة ويكافح
الأمرا�ض خ�صو�صاً نزالت البرد والإنفلونزا ويقلل
من �ضغط الدم وي�ضبط الكول�سترول في الدم ويقلل
خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
 الخل :يلعب دور ًا في �ضبط ن�سبة ال�سكرفي ال��دم وخف�ض الكول�سترول ال�ضا ّر وهو م�ضا ّد
للميكروبات والبكتيريا.
 الطماطم :غنية بالفيتامينات والمعادن،مثل :فيتامين  Aو Cو Kوالبوتا�سيوم ولها دور
في حماية �صحة القلب والأوعية الدموية وتح�سين
الر�ؤية و�صحة اله�ضم ،وهي مفيدة لتنظيم ن�سبة
ال�سكر في الدم.
 -الأرز :مفيد يحمي من الأمرا�ض الفيرو�سية

بف�ضل مكوناته التي تعمل كم�ضادات للبكتيريا
والفيرو�سات.
 الخبز الأ�سمر :يحتوي على الألياف التيتح�سن اله�ضم وت�ساعد على ال�شعور بال�شبع
واالمتالء وتخف�ض الكول�سترول ال�ضا ّر.
مر�ضى ال�سكري.
تجيب ال��دك��ت��ورة منة ق��ائ��ل��ة»:ال م��ان��ع من
تناول الفتة ولكن طريقة تح�ضيرها ال بد �أن تكون
�صحية م��ع الت�أكيد على تقليل الكمية ،وينبغي
توخي الحر�ص والتخفيف من تناول اللحوم للذين
يعانون من - ،ارتفاع الكول�سترول ال�سيئ في الدم
( - ،)LDLارتفاع حم�ض الأ�سيد يوريك (Acid
 )uricومر�ضى النقر�س منهم خ�صو�صاً - ،ارتفاع
�ضغط الدم و�أمرا�ض القلب.
نظام غذائي.
تقدم الدكتورة منة في الآت��ي نظاماً غذائياً
�صحياً لفترة العيد - ،وجبة الإفطار في العيد.
االبتعاد عن العادات الخاطئة والتي تق�ضي
بتناول اللحوم في وجبة الإفطار في عيد الأ�ضحى،
والحر�ص على بدء نهار يوم العيد بتناول وجبة
فطور غنية باحتوائها على الحبوب الكاملة والقمح
وم��ن الخبز الكامل ،مثال للوجبة  :ك��وب لبن مع
فواكه �أو ربع رغيف بلدي مع قطعتي جبن �أبي�ض
مع الخيار.
 وجبة الغداء في العيد.الحر�ص على تقليل تناول اللحوم الحمراء
للح�صول على نظام غذائي �صحي ،تناول كميات
من اللحوم الحمراء ال تتجاوز  300غرام في اليوم
ولوجبة واح��دة فقط؛ لأنَّ الكميات ال��زائ��دة من
البروتينات تتحول �إلى دهون �ضا ّرة يتم تخزينها
في الج�سم ،االنتباه لطريقة تح�ضير اللحوم فهي
مهمة جد ًا ،فعملية اال�ستواء �إذا كانت على درجة

حرارة عالية ت�سبب احتراق �أج��زاء من اللحم؛ ما
ي�ؤدي �إلى ت�شكل مواد �أو مركّبات �سا ّمة قد ت�سبب
ال�سرطان ،يجب اختيار الأجزاء من اللحوم الفقيرة
بالدهون وتح�ضيرها على نار متو�سطة ،ث َّم الت�أكد من
ا�ستوائها للح�ؤول دون بقاء الميكروبات موجودة
فيها ،تقليل ا�ستخدام الملح ،وا�ستبدال التوابل
والأع�شاب به؛ فالإكثار من تناول الأم�لاح ي�ؤدي
�إلى ارتفاع �ضغط الدم؛ ما ي�ؤدي لأمرا�ض قد تكون
خطيرة مثل (الجلطة الدماغية �أو الجلطة القلبية
وم�شاكل الجهاز اله�ضمي وزيادة الإح�سا�س بالعط�ش
والجفاف) ،االنتظار فترة ن�صف �ساعة �إلى �ساعة
عقب تناول الغذاء ،حتى البدء بتناول الحلويات
�أو الفواكه ،تقليل الحلويات في العيد؛ لأنَّ الإفراط
في تناولها �سوف ي�ؤدي �إلى �إرباك النظام الغذائي
المعتاد وبالتالي �إرباك عمل الجهاز اله�ضمي وحدوث
�إ�سهال �شديد ،كما الت�سبب بم�شاكل �أكثر خطورة
لمر�ضى �ضغط الدم و�أمرا�ض ال�شرايين وال�سكري
وال�سمنة ،يمكن تناول الفواكه بد ًال من الحلويات �أو
تناول قطعة �صغيرة من الحلويات.
 وجبة الع�شاء في العيد ،عقب يوم حافل منالطعام المعقد اله�ضم والد�سم يمكن االكتفاء بكوب
زبادي وثمرة فاكهة.
دهون العيد.
ت�ؤكد الدكتورة منة على وجوب �شرب بع�ض
الم�شروبات التي ت�ساهم في �إذاب��ة الدهون ،ومنها
�شرب - ،الماء :ي�ساعد �شرب الماء بكميات كافية من
� 8إلى � 10أكواب يومياً وبانتظام يومياً على ت�سريع
خ�سارة الوزن وحرق دهون البطن والج�سم ،ال�شاي
الأخ�ضر �أو الزنجبيل كوب يومياً لحرق الدهون- ،
كوب قهوة يومياً لزيادة معدل حرق الدهون.

على الب�شرة ن�ضرة .في البطيخ الأحمر ُمر ّكب الـ «ليكوبين» الذي يمنح الثمرة اللون الأحمر ،ويحارب
ال�سرطانات ،وفيه البوتا�سيوم الذي يعدل توازن الماء في الج�سم ويخ ّفف ت�ش ّنجات الع�ضالت ويحافظ
�صحة القلب ،والفيتامين « »B6الذي يقوي جهاز المناعة ،و ُمر ّكب الـ «�سيترولين» ،والأخير حم�ض
على ّ
بخا�صة في ع�صير البطيخ الأحمر ويخ ّفف �أوجاع الع�ضالت بعد ممار�سة الريا�ضة.
�أميني يتوافر ّ
الح�صة من البطيخ الأحمر ،هي  200غرام ،والأخيرة توازي � 60سعرة حراريّة.
ّ
الد ّراق :هو م�صدر جيّد للألياف القابلة للذوبان وتلك غير القابلة للذوبان ،لذا من ال�ضروري تناول
الثمرة ،من دون تق�شيرها ،للإفادة من نوعي الألياف .يحتوي الد ّراق �أي�ضاً على م�ضادات الأك�سدة،
علماً �أ ّنه ك ّلما كانت الثمرة نا�ضجة �أكثر ،زاد محتواها من م�ضادات الأك�سدة ،وهي تحارب ال�شيخوخة
�صحة الب�صر ،والفيتامين «»C
والأمرا�ض المزمنة .وفيه الـ «بيتاكاروتين» والـ «لوتين» المه ّمان في ّ
والبوتا�سيوم.
متو�سطة ( 150غرماً) ،والأخيرة توازي � 60سعرة حراريّة.
ّ
الح�صة من الد ّراق ،هي ثمرة ّ
غني بالماء والبوتا�سيوم وم�ضادات الأك�سدة والفيتامينات « »Aو« »Cو« »Eوالـ
الم�شم�شّ :
«بيتاكاروتين» ،بالإ�ضافة �إلى الـ «فالفونويد» �أي مجموعة ال ُمر ّكبات الع�ضويّة القابلة لالنحالل في الماء.
ل�صحة العين ،للفيتامينات المذكورة �آنفاً في محتواه والـ «بيتاكاروتين» والـ «لوتين» والـ
الم�شم�ش مفيد ّ
�صحة الأمعاء،
«زياك�سانثين» .في ّ
ح�صة من الم�شم�ش  3.3غرام من الألياف� ،أي الكافي منه للحفاظ على ّ
ومنع الإم�ساك.
الح�صة من الم�شم�ش ،في اليوم ،هي  3ثمرات �إلى  4منه ،والأخيرة توازي � 60سعرة حراريّة.
ّ
غني
الخوخ (البرقوق)ّ :
يعج بم�ضادات الأك�سدة التي تخ ّفف االلتهابات ،وتقي من ال�شيخوخة .وهو ّ
�صحة العظام ويح ّد من خطر �أمرا�ض القلب وال�شرايين وال�س ّكري،
بالـ «بوليفينول» ،الذي يحافظ على ّ
وم�صدر جيّد للألياف ،وبالتالي يخ ّفف من حاالت الإم�ساك.
الح�صة من الخوخ ،هي من ثمرتين �إلى  3ثمرات ،والأخيرة توازي � 60سعرة حراريّة.
ّ
�صحية مزمنة،
العنب :فيه الفيتامين « »Cوم�ضادات الأك�سدة ،ما ي�ساعد في التخفيف من م�شكالت ّ
ح�صة من الفاكهة المذكورة ت�ؤ ّمن نحو
مثل :ال�س ّكري وال�سرطانات و�أمرا�ض القلب عند تناوله .علماً �أن ّ
و�صحة العظام .في العنب �أي�ضاً،
ربع احتياج الج�سم من الفيتامين « »Kالذي يع ّزز عمليّة تخ ّثر الدم
ّ
بخا�صة ال ُمر ّكب
الفيتامينات « »B1و« »B2و« »B6والنحا�س والمنغنيز وم�ضادات الأك�سدة،
ّ
الكيميائي الم�س ّمى الـ «ري�سفيراترول» والـ «�أنثو�سيانين» والـ «كاتي�شين» والـ «كير�سيتين» ،ك ّلها تحارب
ال�سرطانات ،وال �سيّما �سرطانات القولون والثدي .والـ «لوتين» والـ «زياك�سانثين» ،م�ضادات الأك�سدة
�صحة العين .وهو غني بالبوتا�سيوم ،ويخف�ض تالياً �ضغط الدم المرتفع.
التي تحافظ على ّ
الح�صة من العنب ،هي  150غراماً منه ،والأخيرة توازي � 104سعرات حراريّة.
ّ
ح�صة منها  4غرامات من الألياف .حبّات الفراولة
الفراولة :في  91%من تركيب الفراولة ماء .وفي ّ
�صحة الجلد .والفراولة
عموماً غنيّة بالفيتامين « »Cوم�ضادات الأك�سدة ،ما يحارب ال�سرطانات
ويح�سن ّ
ّ
ال ترفع ن�سبة ال�سكر بالدم؛ ما يجعل ثمارها منا�سبة لمر�ضى ال�س ّكري.
الح�صة من الفراولة ،هي  200غرام ،والأخيرة توازي � 60سعرة حراريّة.
ّ

على معدة فارغة4...
مشروبات ديتوكس أول
أيام عيد األضحى

عمــــــان

@AddustourNews

�أ�ضرار عديدة ي�سببها الإف��راط في تناول اللحوم في
عيد اال�ضحى ،لذا ال غنى عن م�شروبات الديتوك�س للتخل�ص
من ال�سموم والتي يجب تناولها على معدة فارغة لتخفيف
الوزن.
يمكن �أن تكون م�شروبات التخل�ص من ال�سموم فعالة
ج��د ًا في رحلة �إنقا�ص ال��وزن .ه��ذا في المقام الأول لأن
م�شروبات الديتوك�س ت�سهل اله�ضم ال�سليم والجهاز اله�ضمي
الجيد هو مفتاح فقدان الوزن ال�صحي .ت�ساعد م�شروبات
التخل�ص من ال�سموم �أي�ضاً في طرد ال�سموم من الج�سم
وتعطي دفعة كبيرة لعملية التمثيل الغذائي في الج�سم.
يمكن �أن ي�ساعدك التمثيل الغذائي الجيد والجهاز
اله�ضم في تحقيق هدفك في �إنقا�ص الوزن ب�سهولة ،و�ستزيد
ه��ذه الم�شروبات الخم�سة م��ن عملية التمثيل الغذائي
لديك وت�ساعدك في �إنقا�ص ال��وزن ،حتى �إذا كنت ال تتبع
نظاماً غذائياً �صارماً فيجب �أن ال يخلو نظامك الغذائي من
م�شروبات الديتوك�س للتخل�ص من ال�سموم.
الكزبرة تحفز الإنزيمات والع�صائر اله�ضمية ،والتي
من المعروف �أنها تعزز الجهاز اله�ضمي فيعد ماء الكزبرة
م�صدر ًا جيد ًا للألياف �أي�ضاً ،وهذا الم�شروب غني بالمعادن
والفيتامينات والبوتا�سيوم وال��ح��دي��د والمغني�سيوم
والكال�سيوم وحم�ض الفوليك والفيتامينات �أ ،ك ،ج.
نغلي الكزبرة والماء على النار وتبرد ط��وال الليل
و ُي�ص َّفى الماء في �صباح اليوم التالي وماء الكزبرة جاهز.
الكمون يمكن �أن ي�ساعد في حرق ال�سعرات الحرارية
ب�شكل �أ���س��رع عن طريق زي��ادة �سرعة التمثيل الغذائي
وتح�سين اله�ضم.

ننقع ب��ذور الكمون ط��وال الليل ،ثم نغلي الماء مع
البذور.
ن�صفي البذور ون�شرب الماء الفاتر ون�ضيف ن�صف
ع�صير ليمونة �إلى ماء التخل�ص من ال�سموم ون�شربه ك�أول
م�شروب في ال�صباح.
يمكن �أن ي�ساعدك تناول الع�سل قبل النوم مبا�شرة على
حرق المزيد من ال�سعرات الحرارية خالل �ساعات النوم
الأول��ى في�ساعد ذلك الم�شروب على تخلي�ص الج�سم من
ال�سموم ،فهو غني بالفيتامينات والمعادن والدهون ال�صحية
�أي�ضاً.
الهرمونات الأ�سا�سية في الع�سل تكبح ال�شهية وت�ساعد
على �إنقا�ص الوزن.
من ناحية �أخرى ،ت�ساعدك القرفة على فقدان الدهون
وتدعم �إنقا�ص الوزن.
كما �أن خ�صائ�ص ال��ق��رف��ة ال��م�����ض��ادة للميكروبات
والطفيليات تجعلها واحدة من �أ�صح التوابل على الإطالق.
تمنع نزالت البرد والح�سا�سية والكولي�سترول والتهابات
المثانة وما �إلى ذلك.
الحلبة هي م�صدر غني للعديد من الفيتامينات والمعادن
المفيدة مثل الحديد والمغني�سيوم والمنغنيز والنحا�س
وفيتامين  B6والبروتين والألياف الغذائي ،كما �أنها تحتوي
على خ�صائ�ص م�ضادة للأك�سدة وم�ضادة لاللتهابات.
تعود معظم الفوائد ال�صحية للحلبة �إلى وجود الألياف
فيها وبف�ضل محتواها العالي من الألياف ،ت�ساعد الحلبة
في اله�ضم ومنع الإم�ساك .تحتاج فقط �إلى نقع بع�ض بذور
الحلبة طوال الليل و�شرب الماء في ال�صباح الباكر على
معدة فارغة.
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وتستمـر المسيرة

#ال تستهتر

البحريني محفوظ
يقود قمة الفيصلي والوحدات

عمار محفوظ

عمــــــان
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ك�شف االتحاد البحريني لكرة القدم ،عن تلقيه كتابا ر�سميا من قبل اتحادنا ،يت�ضمن
اال�ستعانة بطاقم تحكيمي لإدارة قمة دوري المحترفين التي �ستجمع الفي�صلي والوحدات
االربعاء المقبل في لقاء م�ؤجل من اال�سبوع الثالث.
و�سيتولى قيادة المباراة طاقم بحريني مكون من حكم ال�ساحة عمار محفوظ
والم�ساعد الأول محمد جعفر والم�ساعد الثاني �سيد جالل محفوظ والحكم الرابع محمد
بونفور.
وينتظر �أن ي�صل طاقم الحكام في �أول �أيام عيد اال�ضحى المبارك على �أن يغادر في
اليوم التالي للمباراة.
ويعد محفوظ من حكام النخبة في قارة �آ�سيا ،وقاد العديد من المواجهات المهمة.
وتكت�سي المباراة �أهمية بالغة �إذ يت�شارك الوحدات مع الفي�صلي بالمركز الثاني الى
جانب ال�سلط ولكل منهم  20نقطة فيما يت�صدر الرمثا الترتيب بـ  21نقطة.

الوحدات يوضح
موقفه من استقطاب
الحكام األجانب
عمــــــان

@AddustourNews

�أكد الناطق الإعالمي للوحدات محمد غنام� ،أن ناديه مار�س حقه الطبيعي في طلب حكام
من الخارج ،لإدارة مباراة فريق الكرة �أمام �شقيقه الفي�صلي ،والتي تجري عند ال�ساعة الثامنة
والن�صف م�ساء يوم الأربعاء المقبل ،على �ستاد عمان الدولي في اللقاء الم�ؤجل من دوري
المحترفين لكرة القدم.
وتابع غنام« :ما لفت انتباهنا ا�ستغراب الفريق ال�شقيق لطلب الوحدات لحكام من الخارج،
رغم انها لي�ست المرة الأولى التي يطلب فيها الوحدات والأندية المحلية لحكام من الخارج،
لإدارة المباريات الحا�سمة في مختلف الم�سابقات المحلية ،وطلب نادينا لحكام من الخارج
لإدارة مباراته المقبلة �أمام الفي�صلي وفق الأ�صول ،واتحاد الكرة المعني في ت�أمين الحكام،
ولي�س لنادي الوحدات �أي دور في اختيار الحكام العرب ،فلماذا تم �إثارة هذا المو�ضوع ؟،
ولم�صلحة من تم ذلك؟ ،فنادي الوحدات مار�س حقه الطبيعي في طلب الحكام من الخارج كما
مار�سته العديد من االندية المحلية في �سنوات �سابقة».
وحول هوية طاقم الحكام البحريني المكلف ب���إدارة «الكال�سيكو»� ،أج��اب« :يقدر نادي
الوحدات كافة الحكام المحليين والعرب ،ونحن كناد لم يف�صح لنا من قبل اتحاد الكرة عن هوية
حكام مباراة «الكال�سيكو للآن ،فكيف �سنعتر�ض عليهم ونحن ال نعرفهم باال�صل ،لذا ننفي كل تلك
االتهامات ،ونادي الوحدات يمار�س هدوءه ،وما يهمنا تحقيق م�صلحة النادي والكرة الأردنية،
وخروج مباراة «الكال�سيكو» بال�شكل الذي يليق ب�سمعة ومكانة الكرة الأردنية محليا وعربيا
وقاريا ودوليا».
وكان نادي الفي�صلي قد ن�شر في الد�ستور ام�س االول ،بيانا تطرق لالخطاء التحكيمية التي
ت�شهدها بطولة الدوري ،وموقفه من طريقة التعاطي مع ا�ستقطاب حكام اجانب.

إدارة مؤقتة للجزيرة
برئاسة التلي
غازي القصاص

@AddustourNews

�شكلت وزارة ال�شباب ام�س هيئة م�ؤقتة لإدارة نادي الجزيرة برئا�سة نبيل التلي قائد
المنتخب الوطني والجزيرة بكرة القدم �سابقاً مدتها ثالثة ا�شهر.
وتنح�صر مهمة اللجنة في ت�سيير امور النادي والتح�ضير لدعوة الهيئة العامة لالجتماع
من �أجل انتخاب رئي�س واع�ضاء مجل�س االدارة الجديد لثالث �سنوات بح�سب النظام الجديد
لالندية .و�ضمت الهيئة الم�ؤقتة التي ت�شكلت من ابناء النادي والتي وزعت المنا�صب بينها وفق
الآتي:
نبيل بو�شه نائباً للرئي�س ،الزميل منعم فاخوري اميناً لل�سر ،ابراهيم ال�شروف اميناً
لل�صندوق ،هيثم العفوري ووائل الجعبري وزكريا حمدي هارون �أع�ضاءً ،وكان د .وليد زعرب
ومحمد غازي قد اعتذرا في وقت �سابق عن عدم الم�شاركة في الهيئة الم�ؤقتة للجزيرة.
وت�ضم اللجنة الم�ؤقتة الجديدة كال من :نبيل التلي رئي�ساً ،منعم فاخوري ونبيل بو�شه
وابراهيم ال�شروف وهيثم العفوري وزكريا هارون ووائل الجعبري.
و�ضمت اللجنة الم�ؤقتة ال�سابقة للنادي ال ُم�شكلة من موظفي وزارة ال�شباب وت�سلمت
ادارة النادي لثالث فترات عقب ا�ستقالة االدارة ال ُمنتخبة كال من :جمال الزعبي رئي�ساً ،محمود
الكيالني ،زياد جودة ،عادل ال�شوبكي ،ب�سام المومني ونائل بني عودة.

قمة الفيصلي والوحدات
ثاني أيام العيد وسط تنافس شديد

عمان  -ي�شهد ي��وم بعد غد االرب��ع��اء ،ثاني ايام
عيد اال�ضحى المبارك� ،إقامة مباراة كال�سيكو الكرة
الأردنية ،التي تجمع فريقي الفي�صلي والوحدات ،و�سط
تناف�س �شديد ،بحثا عن الفوز .وتقام المباراة الم�ؤجلة
من الأ�سبوع الثاني بدوري المحترفين لكرة القدم ،و�سط
تناف�س قوي بين الفريقين على قمة الدوري ،وخ�صو�صا
ان الفريقين يخو�ضان المباراة مت�ساويين بنف�س الر�صيد»
 20نقطة» لكل منهما ،خلف فريق الرمثا المت�صدر بر�صيد
 21نقطة.
ويدخل الفريقان المباراة بظروف مختلف ،حيث
تعر�ض الفي�صلي يوم الخمي�س الما�ضي لخ�سارة �أمام

فريق ال�سلط بنتيجة  ،1-0فيما فاز الوحدات على �سحاب
الجمعة الما�ضي بنتيجة .1-2
وت�شهد المباراة لغطا في الجانب التحكيمي ،حيث
طالب الوحدات بحكام من الخارج ،لإدارة المباراة  ،لي�أتي
القرار بتعيين طاقم حكام بحريني ،ما اثار حفيظة نادي
الفي�صلي الذي خرج ببيان ابدى فيه ده�شته من االخطاء
التحكيمية ،مبديا ا�ستغرابه كذلك من الك�شف عن هوية
طاقم الحكام البحريني ،في �أمر غير م�سبوق وفق بيانه
�أم�س الأول.
وعلى �صعيد الالعبين ،يخو�ض الوحدات المباراة
بغياب نجميه محمد ال��دم��ي��ري وف���ادي عو�ض ب�سبب

االيقاف� ،إل��ى جانب ال�شكوك حول م�شاركة المحترف
ال�سنغالي عبدالعزيز انداي ب�سبب اال�صابة ،فيما الفي�صلي
يدخل المباراة ب�صفوف �شبه مكتملة رغم ال�شكوك التي
تحوم حول م�شاركة المحترف ال�سوري مارديك ماردكيان
الذي احتجب عن المباريات الأخيرة ب�سبب الإ�صابة.
ور�صدت �إدارة الناديين ،مكاف�آت مالية لالعبين في
حال تحقيق الفوز ،كما يتجه الفريقان للدخول في مع�سكر
مغلق في الفندق م�ساء غد الثالثاء ،ا�ستعدادا للمباراة
المهمة والقوية.
وتقام المباراة بح�ضور جماهيري بن�سبة  30بالمئة،
تطبيقا الجراءات الوقاية من فيرو�س كورونا( .بترا)

ختام الدور االول من بطولة كأس االردن

«طائرة العودة» تعبر أجواء المشارع نحو وادي موسى
غازي القصاص

@AddustourNews

فاز فريق ن��ادي العودة ام�س على نظيره
الم�شارع بنتيجة  ،0-3اال���ش��واط 17-25
و 16-25و 16 25-في مباراة فر�ض ايقاعه
الهجومي فيها ،جرت بقاعة ق�صر الريا�ضة في
مدينة الح�سين لل�شباب �ضمن الدور االول من
بطولة ك�أ�س االردن التي ُتقام بطريقة خروج
المغلوب ،وب ُم�شاركة ف��رق االن��دي��ة الممتازة
الع�شرة.
وب��ف��وزه يلتقي ال��ع��ودة مع وادي مو�سى
عند الخام�سة م�ساء االحد القادم بقاعة ق�صر
الريا�ضة ،بينما يلتقي �شباب الح�سين حامل
اللقب عند ال�سابعة من م�ساء ذات اليوم مع
الفائز من لقاء فريق الكرمل مع نظيره البقعة
العائد الى موقعه الطبيعي في الدرجة الممتازة.
وكان فريقا الوحدات وعيرا قد بلغا الدور
الثاني من البطولة ب�إق�صائهما فريقي مادبا،
الوحدات بفوزه على الم�شوار بنتيجة ،0-3
وعيرا بفوزه على مليح بنتيجة .0-3
فريق العودة

العودة ( )3الم�شارع ()0
ا�ستهل فريق العودة ال�ساعي للتتويج باللقب م�شواره
في البطولة بتحقيق فوز متوقع جاء بنتيجة 0-3على نظيره
الم�شارع القادم للمباراة ب�ستة العبين فقط ،مما جعل قائمته
تخلو من البدالء .نهج فريق العودة طريقة  1-5في تنفيذ
العابه الهجومية من مواقع ال�شبكة المختلفة ،وتمحورت
الطلعات الهجومية عند موزع الكرات ابراهيم الرفاعي الذي مون
ال�ضاربين :احمد العوامله ،احمد النجار ،يحيى �شحاده� ،سعيد
ال�ساليمه وعبداهلل �سنان بالكرات باالرتفاعات التي تتنا�سب مع
قدراتهم والمواقع المتواجدين فيها ليحولوها �ساحقة الى ملعب

الم�شارع ،فيما تولى ل�ؤي المدني وفادي خري�س مهمة الت�صدي
للكرة االولى ،واي�صالها ب�شكل مريح الى موزع الكرات من �أجل
�ستمرار الطلعات الهجومية.
و�سعى فريق الم�شارع العائد الى الدرجة الممتازة هذا
المو�سم لتنظيم الطلعات الهجومية لمبادلة العودة بال�ضرب
ال�ساحق للكرات العالية من طرفي ال�شبكة ،لكن محدودية
قدراته حالت دون تمكنه من تحقيق الفوز.
وخا�ض فريق الم�شارع الذي ان�ساق العبوه خلف حركات
التمويه المباراة بت�شكيلة �ضمت :موزع الكرات و�سام خلف،
وال�ضاربين وليد جمعه ،بالل ال�سويركي ،م�ؤيد ابراهيم ،احمد

�شحادات ،واحمد �شحاده.
�صقر يوقع ل�شباب الح�سين
وقع المدافع الحر احمد �صقر مع �شباب الح�سين لمو�سم
واحد ،و�سي�شارك الفريق في مباراته القادمة في بطولة ك�أ�س
االردن المقررة االحد القادم مع الفائز من لقاء الليلة الما�ضية
بين الكرمل والبقعة .والتقت ادارة �شباب الح�سين ام�س االول
العبي الفريق وا�ستمعت منهم الى ا�سباب الخ�سارة في لقاء
ك�أ�س ال�سوبر ،ووعد الالعبون بتقديم عر�ض الئق في بطولتي
ال��دوري وك�أ�س االردن ،بعد اعالنهم تحملهم الم�س�ؤولية عن
الخ�سارة.
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األهلــــي يـؤكــــد زعــامتــه
القاريـة بلقـب عاشــر
دوري أبطال أفريقيا

الدار البيضاء � -شدد
الأهلي الم�صري قب�ضته على
لقب دوري الأب��ط��ال للمرة
الثانية تواليا والعا�شرة
في تاريخه بعدما دك �شباك
كايزر ت�شيفز الجنوب �أفريقي
ال��ذي لعب ال�شوط الثاني
ب��أك��م��ل��ه ب��ع�����ش��رة العبين،
بثالثية نظيفة في المباراة
النهائية على ملعب «محمد
ال��خ��ام�����س» ف��ي العا�صمة
االقت�صادية للمغرب ال��دار
البي�ضاء.
و�سجل �أه���داف الفائز
محمد �شريف ( )53ومحمد
م��ج��دي «�أف�������ش���ه» ()64
وع��م��رو ال�سولية (،)74
بينما ل��ع��ب ف��ري��ق ك��اي��زر
ت�����ش��ي��ف��ز ب��ع�����ش��رة الع��ب��ي��ن
ال�شوط الثاني بالكامل عقب
ط��رد العبه هابي ما�شياني
في الدقيقة الثالثة من الوقت
ب���دل ال�����ض��ائ��ع م��ن ال�شوط
االول.

اصابتين بكورونا بين الرياضيين
في القرية األولمبية
طوكيو � -أعلنت اللجنة المنظمة لدورتي الألعاب الأوليمبية
والباراليمبية طوكيو � ،2020أم�س الأحد ،عن ت�سجيل �أول حالتي �إ�صابة
بفيرو�س كورونا بين الريا�ضيين الموجودين في القرية الأوليمبية ،قبل
افتتاح الحدث الريا�ضي البارز الجمعة المقبل.
وظهرت �إيجابية نتيجة اختبار الريا�ضيين ،وكالهما غير ياباني ،م�ساء
ال�سبت خالل فترة  14يوما محددة من دخولهما اليابان ،على غرار جميع
الم�شاركين في الأولمبياد ،ح�سبما �أو�ضح المنظمون ،الذين ال يقدمون مزيدا
من التفا�صيل لأ�سباب تتعلق بال�سرية.
وي�أتي الك�شف عن �أولى الإ�صابات بين الريا�ضيين في القرية عقب يوم
من الإعالن عن �أول �إ�صابة بكوفيد -19في هذا المجمع ال�سكني الواقع على
�إحدى الجزر اال�صطناعية في خليج طوكيو ،وهي لع�ضو في �أحد الوفود
الأجنبية �أي�ضا.
وت�أتي �إ�صابة هذين الريا�ضيين من بين  10حاالت عدوى جديدة تم
ر�صدها �أم�س بين الم�شاركين في الأولمبياد ،وبقية الم�صابين ال يقيمون في
القرية ،وبينهم ريا�ضي �آخر.
ومنذ مطلع تموز ال��ج��اري �سجلت �إ�صابة � 55شخ�صا على �صلة
بالأولمبياد بفيرو�س كورونا ،من بين �أكثر من � 18أل��ف �شخ�ص و�صلوا
�إل��ى البلد الآ�سيوي منذ حينها و�أ�شخا�ص �آخ��ري��ن مقيمين في اليابان.
(وكاالت)

برلين � -أعرب �إيرلينغ هاالند ،مهاجم بورو�سيا دورتموند ،عن
�أ�سفه لرحيل زميله جادون �سان�شو� ،إلى مان�ش�ستر يونايتد.
وفي مقابلة مع قناة « »Stadium Astroالماليزية على موقع
يوتيوب ،قال هاالند عن زميله في خط الهجوم «جادون و�أنا كنا نفهم بع�ضنا
ب�شكل جيد للغاية ،وهو العب ممتاز ،ومن المحزن بالطبع �أنه �سيرحل لكن
هذه هي كرة القدم».
و�أعرب النرويجي الدولي عن تفا�ؤله حيال قدرة ناديه على �سد الفجوة
التي �أحدثها رحيل �سان�شو ،وقال «لدينا العبون �آخرون �أتفاهم معهم ب�شكل
جيد ،و�سيكون الأمر �أف�ضل».
و�أ�شار هاالند 20 ،عاما� ،إلى �أنه يتطلع �إلى التعاون مع المدير الفني
الجديد لدورتموند ماركو روزه «�أعرفه من � 6شهور ق�ضيناها في �سالزبورغ
وهو �إن�سان لطيف».
وت�أتي هذه العبارة في �إ�شارة للفترة الم�شتركة التي ق�ضاها هاالند مع
روزه في �سالزبورغ النم�ساوي.
وفيما يتعلق بال�شهور المقبلة تحت قيادة روزه ،قال هاالند �إنها �ستكون
م�شابهة للفترة التي ق�ضاها في �سالزبورغ «تدريب قا�س وكثير من ال�ضغط
والكثير من الجري والكثير من الهجوم»( .وكاالت)

تصفيات مونديال 2022
زامبيا تتخلى عن مدربها
سريدوييفيتش
باركر ونكو�سيفيلي نغوبو ف�ضال عن المهاجم ال�صريح وهداف الفريق ال�صربي
�سمير نوركوفيت�ش.
واعتر�ض ال�شناوي ت�سديدة قوية من نوركوفيت�ش و�أبعدها عن مرماه (،)15
وقام معلول بمجهود فردي مميز ومرر الكرة �إلى ال�شحات الذي �سددها �ضعيفة
مفوتا على فريقه فر�صة �سانحة للت�سجيل ( ،)20بعد �سل�سلة تمريرات و�صلت
الكرة �إلى �أف�شة الذي �سددها قوية بجانب المرمى ( ،)24وجرب ال�سولية الت�سديد
من بعيد �إال ان كرته �أخط�أت المرمى (.)32
ومن مرتدة �سريعة مرر نوركوفيت�ش الذي كان الأخطر في فريقه مرة عر�ضية
�أبعدها ال�شناوي ( ،)38و�سدد �أف�شة مجددا فوق المرمى ( .)39و�شهدت الدقيقة
الأخيرة لل�شوط الأول منعطفا هاما عندما �أ�شهر الحكم البوروندي با�سيفيك ندابيها
وينمانا البطاقة الحمراء بوجه ما�شياني ب�سبب تدخله العنيف على �أكرم توفيق
وقد ا�ستعان بحكم الفيديو الم�ساعد للت�أكد من الحالة (.)45

بطولة الكأس الذهبية

قطر على مشارف الدور ربع النهائي
اورالندو  -باتت قطر على م�شارف الت�أهل للدور ربع
النهائي لبطولة الك�أ�س الذهبية لمنطقة الكونكاكاف بكرة القدم ،بفوزها
الكبير على غرينادا برباعية نظيفة ،فيما لحقت هندورا�س بركب
المنتخبات المت�أهلة عندما تغلبت على بنما .2-3
وحققت قطر ،بطلة �آ�سيا ،فوزها الأول في الم�سابقة التي ت�شارك
فيها للمرة الأول��ى ك�ضيفة ،بعد تعادلها مع بنما  3-3في الجولة
الأولى .وح�سمت قطر انت�صارها في ال�شوط الأول بت�سجيلها ثالثية
تناوب عليها عبدالعزيز حاتم محمد عبداهلل ( )11و�أكرم عفيف ()22
ومحمد مونتاري ( ،)36قبل �أن يختم المعز علي المهرجان مطلع
ال�شوط الثاني (.)46
وت��دخ��ل م�شاركة قطر ف��ي البطولة ف��ي اط��ار ا�ستعداداتها
ال�ست�ضافة مونديال  2022حيث اعتبر مدربها الإ�سباني فيليك�س
�سان�شيز «�أنها �ستمنحه فر�صة للوقوف على جاهزية الفريق لهذه
البطولة ،فالم�شاركة في بطوالت ر�سمية والتعرف على مدار�س كروية
مختلفة �ستمنحنا فر�صة لتقييم م�ستوانا مقارنة بالمنتخبات التي
�سنواجهها في بطولة ك�أ�س العالم».
و�أع��ق��ب تتويج قطر بلقب ك��أ���س �آ�سيا خو�ضه العديد من
المناف�سات الدولية ،منها بطولة كوبا �أمريكا بالبرازيل في ،2019

أولمبياد طوكيو

هاالند حزين لرحيل سانشو
عن دورتموند

نجوم الأهلي يحتفلون باللقب

ولم يجر الفريقان تغييرات جذرية على ت�شكيلتيهما� ،إذ لعب مدرب الأهلي
الجنوب �أفريقي بيت�سو مو�سيماني ب�أ�سلوبه االعتيادي مع نوايا هجومية ،وال
�سيما �أنه يدرك تماما طريقة لعب �أبناء جلدته ،فمنح الحار�س محمد ال�شناوي
الثقة للدفاع عن �شباك الفريق الأحمر ،و�أمامه رباعي الدفاع المكوّن من الظهيرين
التون�سي علي معلول و�أكرم توفيق وكالهما يمتلك نزعة هجومية� ،إلى قلبي الدفاع
المغربي بدر بانون و�أيمن �أ�شرف ،وفي محور االرتكاز عمرو ال�سولية وحمدي
فتحي ،و�صانع الألعاب محمد مجدي «�أف�شة» والى جانبه الثنائي طاهر محمد
طاهر وح�سين ال�شحات ،فيما �أ�شرك محمد �شريف كر�أ�س حربة �صريح.
من ناحية المدرب الإنجليزي �ستوارت باك�ستر لم يبدل خططه الدفاعية،
فلعب بثالثة مدافعين �إريك ماتوهو ودانييل ك��اردوزو وراماكوي مفاليلي �أمام
الحار�س النيجيري دانيال �أكبايي ،مع �أربعة العبين في الو�سط بغية ت�ضييق
الم�ساحات �أمام هجوم الأهلي ،مع االعتماد على المرتدات ال�سريعة بقيادة برنارد
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وت�صفيات �أوروب��ا الم�ؤهلة لك�أ�س العالم  2022التي واجه خاللها
منتخبات �أوروبية ،بعد دعوته للم�شاركة فيها �ضمن �إعداد منتخب
البلد الم�ضيف للن�سخة المقبلة من المونديال.
وف��ي المباراة الثانية� ،سجلت هندورا�س فوزها الثاني في
البطولة بعد الأول على غرينادا �4-صفر في الجولة الأولى فعززت
موقعها في �صدارة المجموعة بر�صيد �ست نقاط بفارق نقطتين �أمام
قطر التي تحتاج �إلى التعادل في الجولة الأخيرة �أم��ام هندورا�س
بالذات غدا الثالثاء لح�سم البطاقة الثانية الى ربع النهائي.
ولحقت هندورا�س بال�سلفادور (المجموعة الأول���ى) وكندا
والواليات المتحدة (الثانية) وكو�ستاريكا وجامايكا (الثالثة) �إلى
ربع النهائي.
وبكرت هندورا�س بالت�سجيل عبر روميل كيوتو في الدقيقة ،22
لكن بنما ردت بهدفين لإريك ديفي�س ( 32من ركلة جزاء) و�سيزار
ياني�س اثر تمريرة من �ألبرتو كينتيرو ( )45منهية ال�شوط الأول في
�صالحها.
وانتظرت هندورا�س الدقيقة  61لإدراك التعادل عبر �ألك�سندر
لوبي�س ،قبل �أن ي�سجل كيوتو هدفه ال�شخ�صي الثاني والثالث لمنتخب
بالده بعد �أربع دقائق( .وكاالت)

من لقاء قطر وغرينادا

اللعب بع�شرة العبين
و�أهدر ال�شحات كرة �سهلة وهو منفرد ( ،)48وترجم محمد �شريف �أف�ضلية
الأهلي الى تقدم بت�سديدة ذكية من فوق الحار�س النيجيري �إثر تمريرة بينية
مميزة من �أكرم توفيق (.)53
�أربك الهدف ح�سابات الفريق الجنوب �أفريقي ومدربه باك�ستر الذي حاول
تعزيز و�سطه ف�أ�شرك الكيني انتوني اكومو ،لكن هذا لم يمنع انجراف الأهلي
الهجومي والذي �أثمر هدفا ثانيا عندما ا�ستثمر �شريف خط�أ دفاعيا من كايزر ت�شيفز
وهي�أ الكرة للمندفع �أف�شة الذي �أ�سكنها ال�شباك بت�سديدة رائعة (.)64
وبدا اال�ست�سالم وا�ضحا لدى العبي كايزر ت�شيفز ،مقابل موا�صلة رجال
مو�سيماني عر�ضهم القوي وعزز ال�سولية النتيجة م�سجال الهدف الثالث بعد تمهيد
من محمد �شريف بتمريرة بكعب القدم ولج�أ الحكم البوروندي الى «في ايه �آر»
للت�أكد من �سالمة الهدف (( .)72وكاالت)

لوساكا � -أعلن االتحاد الزامبي لكرة القدم �أم�س الأح��د �أنه
تخلى «باتفاق متبادل» عن خدمات مدربه ال�صربي ميلوتين �سريدوييفيت�ش،
بعد �سل�سلة من النتائج ال�سيئة للمنتخب الزامبي.
وقال االتحاد في بيان قبل �شهر ون�صف ال�شهر من انطالق الدور الثاني
من الت�صفيات الأفريقية الم�ؤهلة �إلى نهائيات ك�أ�س العالم  2022في قطر
«بعد اجتماع بين االتحاد والمدرب ،خل�صنا �إلى �أنه من م�صلحة الطرفين
�إنهاء التعاون».
و�سبق للمدرب ال�صربي البالغ من العمر  51عاما والذي كان مهاجما
في �صفوف المنتخب اليوغو�سالفي ،تدريب العديد من الأندية والمنتخبات
في القارة ال�سمراء بينها فريق �أورالندو بايرت�س الجنوب �أفريقي (مرتان)،
منتخبا رواندا و�أوغندا.
و�أوقعت قرعة ال��دور الثاني من ت�صفيات المونديال ،زامبيا �ضمن
المجموعة الثانية �إلى جانب تون�س وموريتانيا وغينيا اال�ستوائية ،ويت�أهل
مت�صدرو المجموعات الع�شر �إلى الدور الفا�صل الم�ؤهل للعر�س العالمي.
(وكاالت)

ميلووكي يقترب من اللقب
نيويورك  -وا�صل ميلووكي باك�س انتفا�ضته
وحقق فوزه الثالث على التوالي على مناف�سه فينيك�س �صنز
 119-123في فينيك�س في
ع��ن��دم��ا ت��غ��ل��ب��ي عليه
المباراة الخام�سة
م��ن ال���دور النهائي
ل�������������دوري ك�����رة
ال�سلة الأم��ي��رك��ي
ل��ل��م��ح��ت��رف��ي��ن،
لي�صبح بالتالي
ع���ل���ى ب���ع���د ف���وز
واحد من التتويج باللقب
الثاني في تاريخه والأول منذ  50عاما.
ويدين ميلووكي بفوزه �إل��ى الثالثي العمالق اليوناني
ياني�س �أنتيتوكونمبو وكري�س ميدلتون وجرو هوليداي حيث
فر�ض الأول نف�سه �أف�ضل م�سجل في �صفوفه بر�صيد  32نقطة
وك��ان على بعد متابعة واح��دة من تحقيق «داب��ل داب��ل» ()9
مع �ست تمريرات حا�سمة ،و�أ�ضاف الثاني  29نقطة مع �سبع
متابعات وخم�س تمريرات حا�سمة ،فيما حقق الثالث «دابل
دابل» بت�سجيله  27نقطة مع  13تمريرة حا�سمة �آخرها �سجل
منها �أنتيتوكونمبو �سلة الفوز في الثواني الأخيرة.
وج��اءت نهاية المباراة مثيرة حيث كان فينيك�س يملك
فر�صة ح�سم النتيجة قبل  29ثانية من نهاية المباراة عندما كان
مت�أخرا بفارق نقطة واحدة  ،120-119لكن هوليداي خطف
الكرة من ديفن بوكر وقاد هجمة مرتدة مرر على �إثرها الكرة �إلى
العمالق �أنتيتوكونمبو الذي دكها في �سلة �أ�صحاب الأر�ض.
ويملك ميلووكي فر�صة ح�سم اللقب غ��دا الثالثاء على
�أر�ضه ،فيما يتعين على فينيك�س تحقيق الفوز لفر�ض مباراة
�سابعة حا�سمة على �أر�ضه الخمي�س المقبل.
و�أثبت ميلووكي مرة �أخرى �أنه يملك مقومات البطل بعدما
قلب ت�أخره بخ�سارتين �إلى تقدم  ،2-3على غرار ما فعله �ضد
بروكلين نت�س و�أتالنتا هوك�س في الدورين ال�سابقين.
وكانت الأف�ضلية ل�صالح فينيك�س ونجمه كري�س بول في
الربع الأول حيث �ضرب بقوة وح�سمه في �صالحه بفارق 16
نقطة ( ،)21-37لكن ميلووكي �سرعان ما ا�ستعاد توازنه في
الثاني ورد بفارق  19نقطة ( )24-43لينهي ال�شوط الأول
في �صالحه .61-64
ووا�صل ال�ضيوف تفوقهم في الربع الثالث وك�سبوه -36
 29مو�سعين الفارق �إلى  10نقاط ( .)90-100وحاول
فينيك�س العودة في النتيجة في الربع الأخير وكان قاب قو�سين
�أو �أدنى من تحقيق مبتغاه لكن هوليداي و�أنتيتوكونمبو �أحبطا
�آماله في الثواني الأخيرة( .وكاالت)

جانب من المباراة
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نعي فا�ضلة

ينال البرماوي القائم بأعمال نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة
واألسرة الصحفية كافة يشاركون

الزميل األستاذ فراس الحديدي
أحزانه بوفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله تعالى

أمل اسماعيل الحديدي
ويتقدمون من الزميل العزيز ومن آل الفقيدة وذويها بأصدق
مشاعر المواساة وحسن العزاء
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته
إنا لله وإنا إليه راجعون

إعالن بيع قطع أراض:
يسر مجلس النقابة أن يعلن للزمالء املهندسين واملهندسات عن طرح قطع أراض للبيع في املشاريع التالية:
 .1مشروع البيضاء  /الحميدين.
 .2مشروع الطنيب  / 2السكة الشرقي

 .3مشروع (النعيمة  + 3النعيمة  +2الحصن  )3لعموم املهندسين.
 .4مشروع (قرية سالم )2+1
 .5مشروع املواردية الكرك.

 .6مشروع ( الكمشه البيره +جريبا ابو معود  +الكمشه امليدان ) 2

 .7مشروع (جبيهة السلط).
 .8مشروع (نقب الدبور -القعره الشمالي  +ام قنطره – ابو مرار  +ام العمد – ام زيتونة  +الجبيهة – 1ام حليليفة .)1
 .9مشروع ( ام البساتين – ام البرك  /ناعور)( ،أرض الزيتونه  / 8الدفيانة).
فعلى الزمالء الراغبين بالشراء مراجعة النقابة  /دائرة خدمة الزمالء  /إدارة التقاعد والتأمينات االجتماعية الكائن في الشميساني خلف مجمع النقابات املهنية -
بجانب حديقة الطيور -مقابل مركز تدريب املهندسين (هاتف- 5000930 :فاكس )5622563 :أو الدخول على املوقع االلكتروني للنقابة
 ،www.jea.org.joلالطالع على الشروط واإلجراءات واملخططات واألسعار.
لجنة مجلة املهندس األردني:
تدعوكم لجنة مجلة املهندس األردني للمشاركة في رفد العدد ( )89بمقاالت وأبحاث متخصصة ضمن املوضوع الرئيس ي السالمة العامة في القطاع الهندس ي
متضمنا العناوين التالية :تخطيط األزمات | القطاع الهندس ي ما بعد كورونا ،للتواصل واالستفسار  :هاتف 065000900 :فرعي E-mail : ، 191:
journal@jea.org.jo
إعالنات صندوق التكافل:
* الزميالت والزمالء الكرام ،نود اعالمكم ان التسجيل لالشتراك في صندوق التكافل االجتماعي للفئة العمرية من  50-45عام ينتهي بتاريخ  2021-10-19وذلك
حسب نظام التكافل االجتماعي الجديد ،فعلى من يرغب من الزميالت والزمالء التسجيل الحضور إلى النقابة او أحد فروعها ،علما بأن رسوم التسجيل  10دنانير
و 150دينار بدل رصيد للمشترك.
* الزميالت والزمالء الكرام يرجى تحديث معلومات التواصل الخاصة بكم ( هاتف ،ايميل ) حتى تصلكم أهم الرسائل الخاصة بصندوق التكافل االجتماعي وبشكل
منتظم من خالل الرابط التالي . /https://www.jea.org.jo/data
*الزميل املحترم ،الزميلة املحترمة ،تنص املادة ( -7د) من نظام التكافل االجتماعي "يلتزم املشترك بأن يتابع بنفسه مقدار رصيده في الصندوق واملحافظة عليه
وبأن يتابع تحديث بياناته بما في ذلك بيانات االتصال".
*الزميل املحترم ،الزميلة املحترمة ،تنص املادة (/7و) من نظام صندوق التكافل االجتماعي "تعلق عضوية املشترك حكما إذا بلغ رصيده خمسة وعشرين دينارا فما
دون ،وال يستحق هو او املستفيدون مبلغ التكافل االجتماعي طيلة فترة تعليق عضويته ،بما في ذلك حالة وفاته او اصابته بالعجز الكلي".
اعالن توظيف:
تعلن نقابة املهندسين األردنيين عن حاجتها لتعيين "موظف خدمة زمالء " في دائرة خدمة الزمالء وفق الشروط التالية :
االختصاص العام للوظيفة (هدف الوظيفة):
التعامل املباشر مع املراجعين ومتابعة معامالتهم ومطالبهم.
املهام املطلوبة :
يستقبل الزمالء املهندسين ويجيب عن استفساراتهم ويشرح لهم كافة الخدمات التي تقدمها الدائرة (خدمات القبض/التمويل والقروض/خدمات صندوقالتقاعد والصناديق األخرى/خدمات الخطوط الخلوية)
يقدم خدمات القبض على الصندوق وفقا للتعليمات الخاصة به.إجراء معامالت التمويل بشكل كامل .يقدم خدمات بيع األراض ي والتنازالت الداخلية والخارجية الخاصة بها وأية طلبات أخرى تتعلق بها.يقدم خدمات الخطوط الخلوية ( اشتراك  /الغاء  /تحويل) وما يتعلق بها من خدمات أخرى.التعامل مع البريد الصادر والوارد وفقا للتعليمات الخاصة بها .التنسيق واملتابعة مع دوائر النقابة املختلفة إلنجاز معامالت الزمالء.يؤدي أي مهام أخرى لها عالقة بالعمل.متطلبات الوظيفة :
بكالوريوس في ادارة االعمال او اي تخصص ذو عالقة. 2-0سنة خبرة في عمل مشابهمهارات التفاوض واالتصالإتقان اللغة االنجليزية محادثة وقراءة وكتابة.لديه مهارة في التعامل مع الحاسوبمالحظة:
ال تقبل طلبات من لم يحقق الشروط أعاله.

على من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة تقديم طلب التوظيف من خالل موقع النقابة على الرابط التالي  www.jea.org.joخالل  7ايام عمل من تاريخ
.2021/07/18

وفاة أول رجل مصاب بفيروس
«هربس ب» القردي في الصين

العرب
27

والعــالم

بكين  -توفي طبيب بيطري في بكين بعد �إ�صابته بفيرو�س «هرب�س ب» (الفيرو�س القردي  ،)Bوهي �أول حالة �إ�صابة ب�شرية
به ،وف ًقا ل�صحيفة «غلوبال تايمز».
ويت�ضح �أن �أولى �أعرا�ض المر�ض ظهرت على �شكل غثيان وقيء بعد �شهر من ت�شريح قردين ميتين.
وقالت ال�صحيفة �إن الطبيب البيطري طلب العالج في عدة م�ست�شفيات ،ولكنه توفي في النهاية في � 27أيار .و�أ�ضافت �أنه لم تكن
هناك �إ�صابات قاتلة �أو حتى وا�ضحة �سريريًا بهذا الفيرو�س في ال�صين من قبل ،وبالتالي ف�إن حالة الطبيب البيطري تمثل �أول حالة
�إ�صابة ب�شرية به ،تم تحديدها في ال�صين.
ويمكن �أن ينتقل الفيرو�س ،الذي تم عزله في الأ�صل عام  ،1932عن طريق االت�صال المبا�شر وعن طريق �إفرازات الج�سم .ويذكر
�أن معدل الوفيات به ت�صل �إلى .80%-70
وعلى �أثر وفاة الطبيب البيطري ،ك ّثفت ال�صين مراقبة قرود المكاك المختبرية والموظفين العاملين مع القرود(.وكاالت)
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االحتالل يقطع أسالك مكبرات الصوت في «األقصى» ويحاصر المصلى القبلي

رئــيــس الحكومــة اإلسرائيـليـة
يوعز بمواصلة اقتحامات األقصى
أكثر من ألف مستوطن
يقتحمون األقصى
والقدس ثكنة عسكرية
فلسطين المحتلة � -أوع��ز
رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية ،نفتالي بينيت،
�أم�س الأحد ،بموا�صلة اقتحامات الم�ستوطنين
للم�سجد الأق�صى في مدينة القد�س المحتلة،
وذلك في ختام جل�سة لتقييم الأو�ضاع الأمنية،
عقدت عقب اقتحام �أكثر من  1200م�ستوطن
للم�سجد الأق�صى ،بحماية �شرطة االحتالل،
التي �سبق واقتحمت الم�صلى القبلي للم�سجد
واعتدت على المرابطين داخله.
و�شارك في جل�سة تقييم الأو�ضاع كل من
بينيت وزير الأمن الداخلي ،عومير بار-ليف،
والمفت�ش العام لل�شرطة ،يعقوب �شفتاي،
وب��ح��ث��ت «الأح������داث» ف��ي ب��اح��ات الم�سجد
الأق�����ص��ى ال��م��ب��ارك ،ف��ي �إ���ش��ارة �إل���ى حملة
االقتحامات الوا�سعة للم�سجد الأق�صى وب�أعداد
كبيرة ،بمنا�سبة حلول ذكرى ما ي�سمى بذكرى
«خراب الهيكل».
وج��اء في بيان مقت�ضب �صدر عن مكتب
رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية �أن بينيت «�أوعز
بموا�صلة زيارات اليهود �إلى جبل الهيكل ب�شكل
منتظم و�آمن حفاظا على النظام العام هناك»،
ولفت البيان �إلى �أن بينيت «يتلقى تقارير حول
الأو�ضاع الميدانية و�سيعقد جل�سات �أخرى
لتقييم الأو�ضاع خالل ال�ساعات المقبلة».
وفي وقت �سابق� ،أم�س ،اقتحم الم�ستوطنون
الم�سجد الأق�صى من باب المغاربة على �شكل
مجموعات كبيرة وق��ام��وا بجولة ا�ستفزازية
في باحاته و�أدوا �شعائر تلمودية قبالة قبة
ال�صخرة ،وفق بيان لدائرة الأوقاف الإ�سالمية
في القد�س .ووفق بيان دائرة الأوقاف في القد�س
ف�إن  1210م�ستوطنين اقتحموا الم�سجد الأق�صى
حتى ال�ساعة .11:00
واقتحم الم�ستوطنون �ساحات الم�سجد
الأق�صى من جهة باب المغاربة بحرا�سة م�شددة
لقوات االحتالل الإ�سرائيلي التي حولت القد�س
لثكنة ع�سكرية ومنعت الفل�سطينيين التواجد
ب�ساحات ال��ح��رم ،بعد �أن اقتحمته الوحدات
الخا�صة عقب �صالة الفجر لت�أمين اقتحامات
الم�ستوطنين بمنا�سبة ما ي�سمى ذكرى «خراب
الهيكل».
وبح�سب �شهود عيان ،حاولت مجموعات
من الم�ستوطنين اقتحام الم�سجد انطالقا من
بابي حطة والملك في�صل قبل �أن يت�صدى لهم
المقد�سيون .وق��ام��ت ق��وات االح��ت�لال ب�إغالق
جميع مداخل الم�سجد بالتزامن مع اقتحامات
الم�ستوطنين ،فيما ال ت��زال تحا�صر ع�شرات
المرابطين داخله.
و�سبق �أن اقتحمت ال�شرطة الإ�سرائيلية في
وقت مبكر �أم�س الأحد ،باحات الم�سجد الأق�صى
واعتدت على ال�شبان المرابطين داخله ،بمن فيهم

الن�ساء ،وقامت بتخريب الم�صلى القبلي.
وق��ال �شهود عيان �إن ح��اف�لات م��ن داخ��ل
المدن العربية في �أرا�ضي الـ 48تقل ع�شرات
الفل�سطينيين ،توافدت �إل��ى الم�سجد بالتزامن
للم�شاركة في �صد اقتحامات الم�ستوطنين.
و�أظهر مقطع فيديو تداوله نا�شطون على
مواقع التوا�صل ،عددا من فل�سطينيي الداخل
وهم يرددون تكبيرات العيد في �شوارع البلدة
القديمة من مدينة القد�س ال�شرقية المحتلة في
طريقهم �إلى الم�سجد الأق�صى.
وع��ق��ب ���ص�لاة ال��ف��ج��ر ،اق��ت��ح��م��ت ق���وات
االحتالل �ساحات الأق�صى وقامت بتفريغها من
الفل�سطينيين ،وذلك تمهيدا القتحامات جماعية
للم�ستوطنين ،وي�أتي ذلك بعد �ساعات من م�سيرة
الم�ستوطنين ح��ول �أ���س��وار القد�س القديمة
واالحت�شاد قبالة باب الأ�سباط.
وقمعت ق��وات االح��ت�لال م�سيرة عند قبة
ال�صخرة للفل�سطينيين الذين تعالت هتافاتهم
«بالروح بالدم نفديك يا �أق�صى» ،فيما حا�صرت
الم�صلى القبلي و�أطلقت قنابل الغاز �صوب
الم�صلين ،حيث تم �إغ�لاق الم�سجد بال�سال�سل
الحديدية من قبل عنا�صر االحتالل.
كما قطعت قوات االحتالل �أ�سالك مكبرات
ال�صوت داخل الم�سجد الأق�صى المبارك ،لت�أمين
اقتحام مئات الم�ستوطنين ،والذي قدر عددهم
ب�أكثر من �ألف و 210م�ستوطنين.
وذك���رت دائ���رة الأوق����اف الإ���س�لام��ي��ة في
القد�س� ،أن قوات االحتالل اقتحمت م�آذن الم�سجد

الأق�صى ،وقطعت الأ�سالك المو�صولة بمكبرات
ال�صوت ،في تكرار لما ق��ام به االحتالل خالل
عمليات االعتداء على الم�سجد الأق�صى في �شهر
رم�ضان الما�ضي.
و�أفاد �شهود عيان ،ب�أن قوات االحتالل وعند
ال�ساعة الخام�سة والن�صف فجرا اقتحمت ب�شكل
مفاجئ �ساحات الحرم من كافة �أبواب الم�سجد
الأق�صى ،فيما اقتحمت بع�ض القوات الأق�صى
ع��ن ط��ري��ق الأ����س���وار ،حيث ت��واج��دت بع�ض
العنا�صر على �سقف م�صلى باب الرحمة.
وحا�صرت قوات االحتالل الم�سجد القبلي
قبل �أن تقتحم وتعتدي على الم�صلين الذين
ت��ع��ال��ت هتافاتهم «ب���ال���روح ب��ال��دم ن��ف��دي��ك يا
�أق�����ص��ى» ،..فيما قامت ق��وات االح��ت�لال �إخ�لاء
�ساحات الم�سجد الأق�صى من الم�صلين ومنعتهم
م��ن التجمهر والتنقل بحرية و�أرغمتهم على
مغادرة �ساحات الحرم.
وتوافدت �أعداد كبيرة من الم�ستوطنين �إلى
�ساحة البراق لتنفيذ اقتحامات جماعية للم�سجد
الأق�����ص��ى و�ساحاته م��ن جهة ب��اب المغاربة
بحرا�سة م�شددة لعنا�صر الوحدات الخا�صة في
�شرطة االحتالل.
وعند ال�ساعة ال�سابعة والن�صف �صباحا،
�شرعت مجموعات م��ن الم�ستوطنين اقتحام
�ساحات الحرم القد�سي ال�شريف ،بحرا�سة معززة
لقوات االح��ت�لال وف��رق التدخل ال�سريع التي
وا�صلت محا�صرة الم�سجد القبلي واالنت�شار في
�ساحات الحرم ،و�إطالق قنابل الغاز والر�صا�ص

لبنان  ..وفاة وإصابات في
مشاجرتين مسلحتين بمخيمي
البداوي وعين الحلوة
بيروت � -أف�ضت م�شاجرتان ا�ستخدم فيها
ال�سالح في مخيم البداوي وعين الحلوة لبنان،
م�ساء ال�سبت� ،إل��ى وف��اة طفلة و�إ�صابة �آخرين،
بالإ�ضافة �إلى خ�سائر مادية في الممتلكات.
واندلع ا�شتباك كبير في مخيم البداوي ،في
مدينة طرابل�س �شمال لبنان� ،أدى لوفاة الطفلة نهال
ن�صر ك�ساب ،عقب �إ�صابتها بر�صا�صة في الر�أ�س،
ووقوع �إ�صابتْين بجروح متو�سطة وخفيفة.
وقالت القوة الأمنية الم�شتركة في المخيمات
الفل�سطينية في لبنان� ،إن �أفرادها تعاملوا مع �شجار
ن�شب بين �شخ�صين ا�ستخدم فيه ال�سالح ،وعملوا
على تطويقه ،واالنت�شار في ال�شارع الذي وقعت
فيه الم�شاجرة ،ث ّم عمدت �إلى اقتحام منازل المخلين

بالأمن واعتقلتهم ثم �سلمتهم لمخابرات الجي�ش.
وعقب ان��دالع الم�شاجرة ،جال �أبناء المخيم
في �شوارعه ،وهتفوا �ضد الفلتان الأمني وطالبوا
بمحا�سبة وت�سليم قاتلي الطفلة ال�صغيرة.
وعملت ال��ق��وى الفل�سطينية على تطويق
الم�شاجرة ،حيث �أك��د رئي�س الحركة الإ�سالمية
المجاهدة ،ال�شيخ جمال خ��ط��اب� ،أنّ توا�صلاً
جرى مع ال�سفير الفل�سطيني �أ�شرف دبور ،وقيادة
الأم��ن الوطني الفل�سطيني ،وممثلين عن القوى
الفل�سطينية الوطنية والإ�سالمية وجرى فيه االتفاق
على «عودة الهدوء ووقف �أي عمل ا�ستفزازي على
�أبواب عيد الأ�ضحى المبارك»(.وكاالت)

المعدني المغلف بالمطاط على الفل�سطينيين
ال��ذي��ن يتم قمعهم ومالحقتهم لإخ��راج��ه��م من
الأق�صى.
والأ�سبوع الما�ضي ،دعت جماعات يهودية
متطرفة �إلى اقتحام الم�سجد الأق�صى المبارك
�أم�س الأحد ،فيما ي�سمى بـ»ذكرى خراب الهيكل»،
وهو �أحد الأعياد اليهودية .وتدّعي الم�ؤ�س�سات
الدينية اليهودية� ،أن اقتحام «الأق�صى» ،يعتبر
«�إ�شارة ربانية �إلى قرب بناء المعبد الثالث»،
مكان الم�سجد الأق�صى المبارك.
وقبيل م�سيرة للم�ستوطنين م�ساء ال�سبت
التي طافت حول �أ�سوار القد�س القديمة وحطت
في �ساحة باب الأ�سباط ،اعتدت قوات االحتالل
على الأهالي في حي الم�صرارة ،وفر�ضت �إغالقا
في �شوارع القد�س  ،واندلعت مواجهات في �شارع
�صالح الدين.
وكانت ق��وات االحتالل قد ن�شرت حواجز
معدنية في منطقة باب العامود �ضمن الخطوات
لت�أمين اقتحام الم�ستوطنين .و�أخ��ل��ت قوات
االح��ت�لال منطقة ب��اب العامود بالكامل ومنع
الدخول باتجاه القد�س القديمة ون�شر الحواجز
تزامناً مع م�سيرة للم�ستوطنين في ذك��رى ما
ي�سمى «خ���راب الهيكل» .و�أو���ض��ح��ت م�صادر
محلية �أن قوات االحتالل �ضيقت على ال�صحافيين
خالل عملهم ،ومنعتهم من تغطية الأح��داث في
باب العامود( .وكاالت)

اللقاء بين الرئيس
األمريكي والملك
يكتسب أهمية للقضايا
العربية واإلقليمية
المحامي علي ابوحبله
ي�ستقبل الرئي�س الأميركي الجديد ،جو بايدن ،الملك
عبداهلل الثاني ك ��أول زعيم عربي ،ويمتدح وزي��ر الخارجية
الأم�ي��رك��ي� ،أنتوني بلينكن ،العالقات الثنائية ب�شكل الفت
بقوله« :الأردن �أكثر من �شريك ا�ستراتيجي لأميركا».
ط��وي��ت �صفحة ال��رئ�ي����س الأم �ي��رك��ي ال���س��اب��ق ،دون��ال��د
ت��رام��ب ،ال��ذي �سعى �إل��ى ال�ضغط على الأردن ط��وال حكمه
الذي ا�ستمر �أربع �سنوات لرف�ضه المواقة على «�صفقة القرن» ،وهزم
نتانياهو وطرد من رئا�سة الحكومة الإ�سرائيلية ،لي�أتي لقاء الرئي�س
الأميركي بايدن بالملك اليوم االثنين ،وتعود العالقات بين وا�شنطن
وع ّمان �إلى دفئها و�سابق عهدها ،ويقوم الملك عبداهلل الثاني بدوره
كالعب �أ�سا�سي ف��ي المنطقة ،وو�سيط ي�سعى لر�سم �سيناريوهات
الحلول في المنطقة ،وو�ضع المقاربات لإطفاء الحرائق الإقليمية
بعد �سنوات عجاف عمل ترامب خاللها على ا�ستبعاد االردن.
زي��ارة الملك �إل��ى وا�شنطن ت�أتي بعد العدوان الإ�سرائيلي على
غزة ،والت�صعيد ال�سيا�سي والأمني بعد انتهاكات �سلطات االحتالل
ف��ي ال�ق��د���س وح��ي ال�شيخ ج ��راح ت�ح��دي��دا ،وه��ي ك��ذل��ك ت�ح��دث بعد
االنتخابات الإيرانية وفوز �إبراهيم رئي�سي ،وقبل كل ذلك ال يمكن �أن
نن�سى الأزمات ال�صحية ،والفو�ضى االقت�صادية التي خلفتها وما زالت
جائحة كورونا ،و�أ�صابت االقت�صاد االردن��ي كما العديد من ال��دول.
ملفات كثيرة يحملها معه الملك �إل��ى وا�شنطن ،ويراهن �أن يحدث
اختراقات تعزز الدور الأردني في المنطقة ،وح�سب المتحدثة با�سم
البيت الأبي�ض ،جين �ساكي ،ف��إن ال��زي��ارة ت�ستهدف ت�سليط ال�ضوء
على ال�شراكة الدائمة والإ�ستراتيجية بين الواليات المتحدة والأردن
باعتباره ال�شريك الأمني والحليف للواليات المتحدة .و�أ�ضافت �أن
«الزيارة فر�صة لمناق�شة العديد من التحديات التي تواجه ال�شرق
الأو�سط ،و�إبراز دور الأردن القيادي في تعزيز ال�سالم واال�ستقرار في
المنطقة ،وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من الق�ضايا ال�سيا�سية
والأمنية واالقت�صادية بما في ذلك الفر�ص االقت�صادية للأردن».
هناك عالقة تربط بين الملك وبايدن منذ ما يتجاوز عقدين
م��ن ال��زم��ان منذ �أن ك��ان ب��اي��دن ع�ضوا ف��ي مجل�س ال�شيوخ ورئي�سا
للجنة العالقات الخارجية لمجل�س ال�شيوخ ،ث��م حينما ك��ان نائبا
للرئي�س الأ�سبق باراك �أوباما .ولذا لم يكن مفاجئا �أن يكون الملك
عبداهلل الثاني هو �أول زعيم عربي ات�صل ببايدن لتهنئته بالفوز ،وفي
تلك المكالمة قال بايدن �إنه �سيعمل مع الأردن لتنفيذ حل الدولتين.
وتتزامن ال��زي��ارة مع احتفال البلدين ب�أكثر من  70عاما من
العالقات الثنائية ،وتت�صدر الق�ضية الفل�سطينية �أجندة الملك في
وا�شنطن ومع �سعيه لإعادة ت�أكيد دور الأردن التاريخي في دعم حل
الدولتين و�إنهاء النزاع الإ�سرائيلي الفل�سطيني.
وق��د �أ��ش��ار وزي��ر الخارجية الإ�سرائيلي ال بيد ف��ي لقاءاته مع
م�س�ؤولين �أوروبيين �إلى �أن الحكومة الجديدة تدعم حل الدولتين،
لكنه يرى �أن التوقيت غير موات حاليا .ويرى �أنه هناك حاجة �إلى
�ضمان اتخاذ خطوات من �ش�أنها �أن تمنع �إمكانية ال�سالم في المقبل
وي�ت�ف��ق ف��ي ال�ح��اج��ة �إل ��ى ات �خ��اذ ت��داب�ي��ر اق�ت���ص��ادي��ة لتح�سين حياة
الفل�سطينيين .ويرغب كل من الأردن وم�صر في دعم وقف �إطالق
النار اله�ش بين �إ�سرائيل و»حما�س» و�إعطاء الزخم واالهتمام الأو�سع
لفكرة حل الدولتين وتقديم م�سار عادل و�شامل يحافظ على الو�ضع
التاريخي والقانوني لمدينة القد�س.
وت ��دور ره��ان��ات ع��ال�ي��ة ع�ل��ى م��دى ن�ج��اح م �ح��ادث��ات ال�م�ل��ك مع
الرئي�س بايدن في دفع الإدارة على اتخاذ خطوات وا�ضحة في م�سار
حل الدولتين ،خا�صة �أن الرئي�س بايدن من المقرر �أن يلتقي رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي الجديد بينت ال�شهر المقبل.
وتقول لو�سي كوتزر مدير �إدارة ال�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني
ف��ي معهد ال��والي��ات المتحدة لل�سالم بوا�شنطن �إن ه��دف ال��زي��ارة
ه��و تح�سين ال�ع�لاق��ات و�إع� ��ادة ت��أك�ي��د دور الأردن الإق�ل�ي�م��ي ،حيث
ي�سعى الملك عبداهلل الثاني لدفع الإدارة للتو�صل �إلى حل لل�صراع
الإ��س��رائ�ي�ل��ي الفل�سطيني وخ�ط��ط �إع ��ادة ب�ن��اء غ��زة و�إ� �ص�لاح البنية
التحتية في ال�ضفة الغربية وتقول« :لعب الأردن دورا خا�صا باعتباره
الو�صي على الأماكن المقد�سة الإ�سالمية والم�سيحية في القد�س
ال�شرقية ،ويتخوف الأردن من التحديات الم�ستمرة من قيام �إ�سرائيل
بترتيبات و�ضع نهائي حول الم�سجد الأق�صى والمقد�سات الإ�سالمية
خا�صة بعد عمليات الإخالء للعائالت الفل�سطينية ومداهمة مجمع
الأق�صى» وت�ضيف «�ستعقد المحكمة العليا الإ�سرائيلية جل�سة ا�ستماع
في � 2أغ�سط�س (�آب) حول عمليات الإخالء للعائالت الفل�سطينية من
حي ال�شيخ جراح بالقد�س ال�شرقية وهي �إحدى ال�شرارات التي �أدت
�إلى الحرب في مايو (�أيار) والما�ضي وهناك مخاوف �أن ي�ؤدي �صدور
حكم بت�أييد وا�ستمرار عمليات الإخالء �إلى اندالع �أعمال عنف جديدة
بما ق��د يق�ضي على �أي ومي�ض �أم��ل لتحركات نحو الدبلوما�سية
الإ�سرائيلية الفل�سطينية المجمدة.
@AddustourA

«طالبان» تؤيد إنهاء النزاع
في أفغانستان عبر تسوية سياسية
ك��اب��ول � -أع��ل��ن زع��ي��م ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ،هبة
اهلل �أخ��ون��د زاده� ،أم�س الأح���د� ،أن��ه «ي��ؤي��د ب�شدة»
ت�سوية �سيا�سية للنزاع في �أفغان�ستان« ،رغم التقدم
واالنت�صارات الع�سكرية» التي �سجلتها الحركة في
ال�شهرين الأخيرين ،في ر�سالة بمنا�سبة عيد الأ�ضحى.
وقال �أخوند زاده «بدل االعتماد على الأجانب،
دعونا نحل م�شكالتنا في ما بيننا وننقذ وطننا من
الأزمة ال�سائدة».
وا�ست�ؤنفت في الدوحة� ،أم�س الأحد ،مفاو�ضات
ال�سالم الأفغانية التي تجري برعاية قطرية ،بين وفد
من الحكومة الأفغانية برئا�سة رئي�س المجل�س الأعلى
للم�صالحة عبد اهلل عبداهلل ،ووف��د حركة «طالبان»
برئا�سة رئي�س المكتب ال�سيا�سي ،المال عبد الغني
برادر.
وتبحث المفاو�ضات في يومها الثاني ،مقترحات
قدّمها الو�سيط القطري حول ج��دول الأعمال ،حيث

�ستبحث لجنة م�شتركة من الطرفين ،االتفاق على
جدول �أعمال المفاو�ضات ،والتي تت�ضمن وقف العنف،
والإفراج عن �أ�سرى «طالبان» لدى الحكومة الأفغانية،
و�شكل النظام ال�سيا�سي في البالد ،ف�ض ًال عن و�ضع
�سقف زمني للمفاو�ضات ينتهي وفق الورقة القطرية
التي ُقدّمت للطرفين ال�شهر الما�ضي ،في � 11أيلول
المقبل ،تاريخ االن�سحاب النهائي للقوات الأجنبية من
�أفغان�ستان.
وقال زعيم طالبان «نحن من جهتنا م�صممون على
التو�صل �إلى حل من خالل المفاو�ضات ،لكن الطرف
الآخر يوا�صل �إهدار الوقت».
وع���دّد زع��ي��م طالبان ف��ي ر�سالته �سل�سلة من
التعهدات في حال قيام «�إم��ارة �إ�سالمية» في البالد،
فقال «نريد عالقات دبلوما�سية واقت�صادية و�سيا�سية
جيدة ووثيقة ( )...مع جميع دول العالم بما فيها
الواليات المتحدة» م�ضيفا «ن�ؤكد بالكامل لدول الجوار

والمنطقة والعالم �أن �أفغان�ستان لن ت�سمح لأي كان
بتهديد �أمن �أي دولة �أخرى انطالقا من �أرا�ضيها».
واجتمع وفدان عن الحكومة الأفغانية وطالبان
في قطر ،ال�سبت ،ال�ستئناف المحادثات التي بد�أت
في �أيلول وال تزال متعثرة حتى الآن ،في وقت ي�شن
مقاتلو الحركة هجوما كا�سحا على القوات الأفغانية،
�سيطروا خالله على مناطق عديدة.
و�شنت حركة طالبان هجوما �شامال على
القوات الأفغانية في �أوائ��ل �أي��ار م�ستغلة بدء
ان�سحاب القوات الأجنبية ال��ذي من المقرر �أن
يكتمل بحلول نهاية �آب .و�سيطرت الحركة على
مناطق ريفية �شا�سعة ،خ�صو�صا ف��ي �شمال
�أفغان�ستان وغربها ،بعيدًا عن معاقلها التقليدية
في الجنوب .ولم تعد القوات الأفغانية ت�سيطر
�سوى على المحاور الكبرى وعوا�صم الواليات.
(وكاالت)
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وسط إجراءات احترازية
 ..حجاج بيت الله
يواصلون التوافد
مكة المكرمة  -وا�صلت وفود الحجاج� ،أم�س الأحد ،القدوم
�إل��ى بيت اهلل الحرام لأداء ط��واف القدوم ،و�سط �إج��راءات احترازية،
وال�سير �ضمن م�سارات في �صحن المطاف ،لتحقيق التباعد الج�سدي فيما
بينهم ،وتي�سير �أداء ُن�سك الطواف.
وخ�ص�صت رئا�سة �ش�ؤون الحرمين ،ثالث نقاط تجمع (نقطة كدي
 نقطة ال�شبيكة  -نقطة �أجياد) لدخول الحجاج �إلى الم�سجد الحرام،وخ�ص�صت باب المروة للخروج بعد �أداء ن�سكهم ،مع تهيئة مواقع للحجاج
لتنظيم دخولهم لأدوار �صحن المطاف عند الحاجة لذلك .وباكتمال و�صول
الحجاج �إلى م�شعر منى ،اليوم الثامن من ذي الحجة ،والذي يطلق عليه
يتوجه ُح ّجاج
«يوم التروية» ،تبد�أ منا�سك الحج في الم�شاعر المقد�سةّ ،
بيت اهلل الحرام �إلى مِ نى.
ويبيت الحجاج ليلتهم في منى ،ويقع م�شعر منى بين مكة المكرمة
وم�شعر مزدلفة ،داخ��ل ح��دود الحرم ،وه��و واد تحيط به الجبال من
الجهتين ال�شمالية والجنوبية ،وال ي�سكن �إال مدة الحج ،ويحده من جهة
مكة المكرمة جمرة العقبة ،ومن جهة م�شعر مزدلفة وادي مح�سر.
وينتقل الحجاج �صباح التا�سع من ذي الحجة� ،إل��ى �صعيد جبل
عرفة؛ لأداء ركن الحج الأعظم ،ثم ينفر الحجيج مع مغيب �شم�س يوم
عرفة �إلى مزدلفة.
ويبيت الحجاج ليلة العا�شر من ذي الحجة في مزدلفة ،ويجمعون
فيها الح�صى؛ لرمي الجمرات عند العودة �إلى منى.
وفي فجر اليوم العا�شر من ذي الحجة (عيد الأ�ضحى) ،يعود الحجاج
�إلى منى لرمي جمرة العقبة والنحر ،ثم الحلق �أو التق�صير والتوجه �إلى
مكة لأداء طواف الإفا�ضة .ويبيت الحجاج في منى �أيام الت�شريق الثالثة
( 11و 12و 13من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثالث ،مبتدئين بال�صغرى
فالو�سطى ثم جمرة العقبة (الكبرى) ،ويمكن للمتعجل من الحجاج
اخت�صارها �إلى يومين فقط ،حيث يتوجه �إلى مكة لأداء طواف الوداع،
وهو �آخر منا�سك الحج(.وكاالت)

المرشح لخالفة ميركل
يتعرض النتقاد شديد
بسبب ضحكه «غير الالئق»
بريليم � -أثار �ضحك زعيم االتحاد الديمقراطي الم�سيحي الحاكم
والمر�شح ل�شغل من�صب م�ست�شار �ألمانيا� ،أرمين ال�شيت� ،أثناء قيام رئي�س
البالد فرانك فالتر �شتاينماير عن عواقب الفي�ضانات التي اجتاحت البالد
�أخيرا ،انتقاد الكثير من ال�سيا�سيين وم�ستخدمي �شبكات و�سائل التوا�صل
االجتماعي.
وت��م ت��داول مقطع فيديو عبر و�سائل الإع�ل�ام وم��واق��ع التوا�صل
االجتماعي ،ظهر خالله ال�شيت ي�ضحك مع زمالئه ب�شكل «غير الئق»،
تزامنا مع حديث الرئي�س عما خلفته الفي�ضانات الأخيرة في البالد.
وي�شغل ال�شيت من�صب رئي�س حزب االتحاد الديمقراطي الم�سيحي،
وه��و رئي�س والي��ة ن��وردراي��ن في�ستفالن الفيدرالية التي اجتاحتها
الفي�ضانات.
وع ّلق �أمين عام الحزب االجتماعي الديمقراطي الألماني ،الر�س
كلينجبيل ،على ما بدر من ت�صرف ال�شيت وقال« :لقد فقدت فعال القدرة
على الكالم� ،سلوك ال�شيت «م�شين ومثير لالمتعا�ض».
و�شدّد كلينجبيل على «�أن قوة ال�شخ�صية تظهر في �أوقات الأزمات،
فمن يبت�سم في مثل هذه المواقف ال�صعبة يعري نف�سه».
من جانبه ،قال ع�ضو الحزب االجتماعي الديمقراطي ،كارل لوترباخ:
«�إن هذا الت�صرف يثير الإزعاج».
وبدوره ،اعتبر مايكل ثورير ،نائب رئي�س كتلة الحزب الديمقراطي
الحر لألمانيا في البوند�ستاغ� ،أن «التهريج دون قناع» خالل تحدث
الرئي�س عن ال�ضحايا يتعار�ض مع جدية الو�ضع ،م�ضيفا« :يجب على
�أرمين ال�شيت �أن يعترف بالخط�أ فورا و�أن يعتذر»(.وكاالت)
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وب �م��ا ي���س�ه��م ف��ى ت�خ�ف�ي��ف ح ��دة االح �ت �ق��ان
بين م�صر واثيوبيا م��ن على ار�ضية عمل
ت�ستخدم ال�ط��رف الثالث ف��ى الحل والتى
ي�م�ك��ن ان ي �ق��وده��ا االت �ح��اد االف��ري �ق��ى فى
اي�ج��اد �ضمانة ف��ى �ضبط اي�ق��اع ال�م��وازي��ن
وتحقيق ال�ضمانة المطلوبة وكما ينتظر
ان تحمل نتائج القمة اي�ضا ث�م��ارا اخ��رى
على ال�صعيد العراقى تجعله ينفتح ب�شكل
او�سع للم�شاركة مع ق�ضايا المنطقة ويعود
ل�م�ك��ان��ة ال���س�ي��ا��س��ة ودوره � ��ا اال� �س��ا� �س��ي فى
المنطقة وه��ى المو�ضوعات التى ك��ان قد

رقم االيداع يف املكتبة الوطنية 1130-D -1998

حملها جاللة الملك لهذه القمة بعد ان
كان قد التقى بقادتها قبلها.
وه� � ��ذا م ��ا ي �ج �ع��ل م ��ن ه � ��ذه ال ��زي ��ارة
زي � ��ارة م �ه �م��ة وغ �ن �ي��ة ك��ون �ه��ا ت �ح��وى على
زخ��م ف��ى الملفات مما يجعل فيها الكثير
م��ن التفا�صيل والتف�صيالت وه��ى تتباين
ب�ي��ن ال�سيا�سية واالم�ن�ي��ة وال�ت�ن�م��وي��ة ه��ذا
الملف االه��م ملف ال�ع�لاق��ات البينية فان
اب��راز دور االردن القيادى بحاجة الى دعم
وا�سناد ا�ستثنائي وعناية ا�ضافية ال �سيما
ب�ع��د م�ن��اخ��ات ك��ورون��ا ال�ت��ى ال�م��ت بالعالم
كما ب��االردن واث��رت بطريقة مبا�شرة على
اقت�صاده وهذا ما ي�ستدعى تقديم برنامج
لالردن ذي رعاية خا�صة يجعل من ميزانه
االقت�صادى والمالى ميزانا امنا وم�ستقرا
وينمو با�ستدامة.
م��ن هنا اعتبرت ه��ذه ال��زي��ارة محطة
م�ن�ط�ل��ق ي �ع��ول ع�ل�ي�ه��ا ف��ى اح � ��داث رواب ��ط
مت�صلة لكن ال بد ان يكون �ضابط االرتكاز
قادرا على و�صل التباينات من اجل �إحداث
ال �ف��ارق حتى ت�ك��ون ه��ذه المنظومة ق��ادرة
على احداث رابط اقليمي ي�شكل ا�سا�سا فى
لملمة الخيوط المتوازية والمتقطعة فى
اط��ار منظومة العمل االقليمية القادمة
التى ينتظر ان ت�شكل رافعة ا�سا�سية للدول
المن�ضوية ف��ى اط��اره��ا كما ت�شكل عنوانا
ل �ل �ت �ع��اون ال �ب �ن��اء م��ن ع �ل��ى ار� �ض �ي��ة �صلبة
وواثقة من حتمية االنجاز.

استكمال مفاوضات فيينا
بعد تشكيل الحكومة اإليرانية
عواصم  -وجهت الخارجية الأميركية
انتقادات �شديدة اللهجة لت�صريحات كبير
المفاو�ضين الإيرانيين في مفاو�ضات فيينا،
عبا�س عراقجي ،ال��ذي ق��ال �إن المفاو�ضات
�ستنتظر تعيين الحكومة ال��ج��دي��دة ،حيث
�أو�ضحت وا�شنطن �أن الت�صريحات تهدف
لت�شتيت الم�س�ؤولية عن �أزمة العودة لالتفاق
النووي.
وقالت الخارجية الأميركية �إن ت�صريحات
كبير المفاو�ضين الإيرانيين عراقجي ،تهدف
�إلى ت�شتيت اللوم ب�ش�أن الطريق الم�سدود في
وجه العودة المحتملة لالتفاق النووي ،بعد �أن
قال �إن على مفاو�ضات فيينا �أن تنتظر تعيين
الحكومة الجديدة.
و�أ�ضافت الخارجية في بيان �أن وا�شنطن
على ا�ستعداد للرجوع �إل��ى فيينا ال�ستكمال
المفاو�ضات ،بهدف ال��ع��ودة المتبادلة �إلى
االت���ف���اق ب��م��ج��رد ات��خ��اذ �إي�����ران ال���ق���رارات
ال�ضرورية.
و�أو���ض��ح��ت �أن���ه ل��م يتم التو�صل بعد
�إل��ى اتفاق ب�ش�أن �إط�لاق �سراح الأميركيين
المحتجزين في �إي��ران ،م�ؤكدة �أن ذلك يمثل

حصيلة الفيضانات
ترتفع لـ 156قتيال بألمانيا
و 183بأوروبا باإلجمال
عواصم  -في �أ�سو�أ كارثة ت�شهدها البالد منذ الحرب العالمية الثانية ،و�صلت
ح�صيلة قتلى الفي�ضانات في مناطق بغرب �ألمانيا �إلى  156قتيال ،و 183ب�أوروبا بالإجمال،
فيما يوا�صل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين مع بقاء م�ستويات المياه مرتفعة في العديد من
البلدات وا�ستمرار انهيار المنازل.
و�أعادت الفي�ضانات المدمرة م�س�ألة التغير المناخي �إلى �صلب الحملة االنتخابية في
�ألمانيا ع�شية االقتراع المقرر في � 26أيلول مع مغادرة ميركل ال�سلطة بعد  16عاما �أم�ضتها
في �سدة الحكم.
وفي والية راينالند-بفالتز وحدها� ،أعلنت ال�شرطة في بيان مقتل � 110أ�شخا�ص ،مقابل
 98قتيال وفق الح�صيلة ال�سابقة.
و�أوردت ال�شرطة في البيان «يخ�شى �أن يتم �إح�صاء المزيد من ال�ضحايا» ،م�شيرة �إلى
�إ�صابة ما ال يقل عن � 670شخ�صا بجروح في الوالية.
كذلك ق�ضى �شخ�ص ج��راء الفي�ضانات في بافاريا في جنوب �ألمانيا على الحدود
النم�ساوية ،حيث انهمرت كذلك �أمطار غزيرة ال�سبت.
وفي النم�سا تمت تعبئة فرق الإطفاء في منطقتي �سالزبورغ وتيرول ،فيما غمرت المياه
المدينة القديمة في هالين .وكتب رئي�س الوزراء �سيبا�ستيان كورتز في تغريدة «تت�سبب
�أمطار غزيرة وعوا�صف للأ�سف ب�أ�ضرار ج�سيمة في عدة مناطق من النم�سا».
و�أخيرا �إلى ال�شرق على الحدود بين �ألمانيا والجمهورية الت�شيكية ،ارتفع م�ستوى
المياه في منطقة �ساك�سن م�ساء ال�سبت ،ما ت�سبب ب�أ�ضرار.
وبد�أت ال�شرطة الألمانية عملية بحث جديدة عن �ضحايا �آخرين للفي�ضانات با�ستخدام
مروحيات ،في �أنحاء ي�صعب الو�صول �إليها في منطقة ارفايلر بوالية راينالند بفالت�س،
غربي البالد .وذكرت ال�شرطة الألمانية في مدينة كوبلنت�س �أنه �سيتم تق�سيم المنطقة �إلى
قطاعات ،مع �أخذ �صور جوية ،م�شيرة �إلى �أن قوات ال�شرطة �ستقوم بعد ذلك بالبحث في
القطاعات ب�شكل منهجي .وبعد تفقده للمناطق المت�ضررة جراء الفي�ضانات التي �ضربت
غرب �ألمانيا ،قال الرئي�س فرانك فالتر �شتاينماير �إن مكافحة تغير المناخ �أمر �ضروري
لمواجهة الظروف الجوية القا�سية .وكان �شتاينماير قد دعا �إلى ا�ستمرار تقديم الم�ساعدة
ل�ضحايا كارثة الفي�ضانات.
وقال �إن «اال�ستعداد لتقديم الدعم يجب �أن ي�ستمر �سواء على النطاق الكبير �أو
ال�صغير» .وتابع �شتاينماير �أن الكثير من النا�س في مناطق الفي�ضانات « لم يتبق لهم �شيء
�سوى �أملهم وال ينبغي لنا �أن نحبط هذا الأمل»( .وكاالت)
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أزمة العودة لالتفاق النووي

�أولوية .ودعا كبير المفاو�ضين الإيرانيين،
م�ساء ال�سبت� ،أطراف مفاو�ضات فيينا النووية
لإحياء االتفاق النووي �إل��ى االنتظار حتى
ت�شكيل الحكومة الجديدة في �إيران ال�ستكمال
هذه المفاو�ضات.
وقال عراقجي ،في تغريدة عبر «تويتر»
«�إن��ن��ا نعي�ش ف��ت��رة انتقالية وه��ن��اك نقل
ديموقراطي لل�سلطة في طهران قيد الإنجاز»،
م�ؤكدا �أنه «من الوا�ضح �أن مفاو�ضات فيينا
يجب �أن تنتظر الحكومة الجديدة في �إيران،
ه��ذا م��ا تقت�ضيه ال��دي��م��وق��راط��ي��ة» ،بح�سب
تعبيره.
وك�شف كبير المفاو�ضين الإيرانيين
بت�صريحات لل�صحافيين عن ربط الواليات
المتحدة وبريطانيا �إن��ج��از �صفقة تبادل
ال�سجناء باالتفاق ال��ن��ووي ،قائال �إن على
الطرفين «�أن يدركا هذه النقطة ووقف ربط
ت��ب��ادل �إن�ساني ـ ج��اه��ز للتنفيذ ـ باالتفاق
النووي».
واتهم عراقجي وا�شنطن ولندن ب�أنهما
«�أخذتا تبادل ال�سجناء ب�أهداف �سيا�سية»،
م�ضيفا �أنّ ذلك ي�ضيع التبادل واالتفاق معاً.

املدير العام
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و�إن �صحت ه��ذه ال�ت��وق�ع��ات ف��ان ه��ذه
النتائج �ستعمل على جعل االردن العنوان
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ل �ل �م��رح �ل��ة ال� �ق ��ادم ��ة وه � ��ذا ما
ي�ستدعى اال��س��راع بانجاز ملفات اال�صالح
ال�سيا�سي التى من �شانها ان ت�سمح باجراء
ا� �ص�لاح بالملف االدارى وب�م��ا يهيئه من
ار� �ض �ي��ة ام� ��ام ان �ط�لاق��ة اق�ت���ص��ادي��ة مهمة
�ستنع�ش ال �م �ج��االت االق�ت���ص��ادي��ة وت�شكل
رافعة للعجلة االقت�صادية تدعم القنوات
اال�ستثمارية الواعدة والتى غالبا ما تتكون
مع بداية مرحلة االنفراج ال�سيا�سي الذى
ي�ن�ت�ظ��ر ان ت��دخ��ل اج � ��وا�ؤه للمنطقة بعد
ال�سنوات ال�ع�ج��اف ال�ت��ى ال�م��ت بها منذ ما
عرف بالربيع العربى.
و�أما الذى قاد بع�ض المحللين للتوافق
حول هذه النظرة التفا�ؤلية الواقعية لنتائج
هذه الزيارة التى و�صفت بالتاريخية وهى
ع��وام��ل م��و��ض��وع�ي��ة ع ��دة بينتها م�ن��اخ��ات
التفهم العام ل�ضرورة وق��ف عناوين ادارة
االزم��ة الفل�سطينية و� �ض��رورة العمل على
حلها وهذا ما بدا وا�ضحا عندما تم تحويل
ه ��ذا ال �م �ل��ف م��ن م �ل��ف ��س�ي��ا��س��ي ال ��ى ملف
امني لغايات االج��راء كما ان هنالك تفهما
ل���ض��رورة ع��ودة ��س��وري��ا للحا�ضنة الدولية
وهذا يبدو ممكنا.
وم��ن على �صعيد مت�صل ف��ان��ه يتوقع
اي�ضا ان ت�سهم نتائج هذه القمة فتح الباب
ام��ام حلول �سلمية ال�شكالية �سد النه�ضة

محمد داودية

و�أكد �أن «ع�شرة �أ�شخا�ص من جميع الأطراف
يمكن �أن يُطلق �سراحهم غ��د ًا� ،إذا ما نفذت
�أميركا وبريطانيا تعهداتهما».
ونقلت �صحيفة وول �ستريت جورنال عن
م�شاركين في مفاو�ضات فيينا ب�ش�أن الملف
النووي الإيراني� ،أن المفاو�ضين كانوا على
و�شك التو�صل �إل��ى ات��ف��اق يق�ضي ب�إر�سال
مخزون �إيران من اليورانيوم �إلى رو�سيا ،لكن
ألحت على �أنها لن ت�سمح بتدمير �أي من
�إيران � ّ
�أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تملكها.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن الدبلوما�سيين
الغربيين منق�سمون ب�ش�أن �إ�ستراتيجية �إيران
التفاو�ضية ،فمنهم من يرى �أنها تريد �إحياء
االت��ف��اق ال��ن��ووي ،لكنها تبطئ المفاو�ضات
العتقادها �أن حما�سة �إدارة بايدن لإحيائه
�ستجعل الأميركيين يقدمون تنازالت ،بينما
ي��رى �آخ���رون �أن �إي���ران تبطئ المفاو�ضات
للح�صول على تكنولوجيا نووية �ستبقى لديها
ب�شكل دائم.
وك��ان��ت �إي���ران ق��د رف�ضت خطة ثالثية
عر�ضها م�س�ؤولون �أوروبيون ،لإطالة «الفترة
الزمنية لبرنامج �إيران النووي»(.وكاالت)
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رسائل سبقت لقاء
الملك بالرئيس
األمريكي اليوم
عوني الداوود
ر��س��ائ��ل ع��دي��دة �سبقت وم � ّه��دت ل�ل�ق��اء ج�لال��ة الملك
ع�ب��داهلل ال�ث��ان��ي بالرئي�س االم��ري�ك��ي ج��و ب��اي��دن المرتقب
اليوم االثنين ،كان �آخر تلك الر�سائل ت�سل�سال ،و�صول �شحنة
لقاحات كورونا من الواليات المتحدة تحتوي على � 500ألف
جرعة الى مطار الملكة علياء الدولي يوم ام�س .و�سبق ذلك
اي�ضا يوم �أم�س االول تحويل  600مليون دوالر امريكي دفعة
�أولى من المنحة االمريكية لالردن.
واذا عدنا للت�سل�سل الزمني فان جاللة الملك عبداهلل الثاني
هو اول زعيم عربي يت�صل به الرئي�س االمريكي جو بايدن بعد فوزه
باالنتخابات نوفمبر  /ت�شرين الثاني الما�ضي ،حيث ك��ان جاللة
الملك عبداهلل الثاني �أي�ضا من اوائ��ل زعماء العالم الذين هن�أوا
الرئي�س بايدن بالفوز مع بدايات ظهور النتائج النهائية لالنتخابات
االمريكية.
�أك�ث��ر م��ن ذل��ك ،فقد �شملت زي ��ارة وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة االمريكي
�أنتوني بلينكن االردن في اول زيارة له لل�شرق االو�سط (ايار /مايو)
الما�ضي ،كما كان اول ات�صال لوزيرة المالية (الخزانة) االمريكية
مع وزير في ال�شرق االو�سط بين الوزيرة جانيت ييلن ووزير مالية
االردن د .محمد الع�سع�س ..،وغير ذل��ك العديد من االمثلة التي
كانت بمثابة ر�سائل وا�ضحة لي�س فقط لالردن بل للمنطقة والعالم،
ب�م�ك��ان��ة االردن وق��ائ��ده ج�لال��ة ال�م�ل��ك ع �ب��داهلل ال�ث��ان��ي وال�ع�لاق��ة
الوطيدة م��ع ال��والي��ات المتحدة ورئي�سها ج��و ب��اي��دن وك��اف��ة ارك��ان
�صنع القرار ،وانه قد تم تجاوز مرحلة كانت «�صعبة» بكل ما تعنيه
الكلمة من معنى ،تعر�ض خاللها االردن ال��ى �صعوبات كبيرة على
مدى �أربع �سنوات عجاف من عالقة م�ضطربة اربك خاللها الرئي�س
الجمهوري ال�سابق دونالد ترامب المنطقة بم�شاريعه الكارثية ،من
نقل لل�سفارة االمريكية ال��ى ال�ق��د���س ،وم��ن قطع الم�ساعدات عن
«االونروا» والم�ساعدات عن الفل�سطينيين ،واعتراف بالم�ستوطنات،
و�صوال الى «�صفقة القرن».
العالقات االردنية االمريكية اليوم في اح�سن حاالتها ،و�ستتوج
اليوم بلقاء جاللة الملك عبداهلل الثاني والرئي�س االمريكي جو
بايدن ،والم�ؤمل ان ي�سفر اللقاء وان تكون مخرجات الزيارة على
قدر رفيع من الطموحات� ،سواء في الملفات ال�سيا�سية التي ابدى
الرئي�س بايدن تقاربا كبيرا فيها مع الموقف االردني �سواء ما يتعلق
بحل الدولتين او الو�صاية الها�شمية او الم�ستوطنات ،ا�ضافة الى
توافق في العديد من ق�ضايا االقليم في ملفات محاربة االره��اب،
والتعاون االردن��ي العراقي الم�صري ،وملفات �سوريا واليمن وليبيا
ولبنان ..،وغيرها.
ف��ي ال �م �ل��ف االق �ت �� �ص��ادي ه �ن��اك �أم� ��ل ك�ب�ي��ر ب�م��وا��ص�ل��ة ال��دع��م
االمريكي وزيادة الم�ساعدات وتفا�ؤل كبير بتجديد مذكرة التفاهم
( )2022 2018-والتي تنتهي في العام المقبل ،حيث يح�صل االردن
على منح وم�ساعدات امريكية بنحو  1.5مليار دوالر �سنويا ،ا�ضافة
ل��زي��ادة ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري م��ن خ�لال اتفاقية ال�ت�ج��ارة ال�ح��رة بين
البلدين التي يحتفل هذا العام بالذكرى الع�شرين لبدء �سريانها،
ا�ضافة الى ان االمل معقود بزيادة حجم اال�ستثمارات االمريكية في
االردن والتي تبلغ نحو  2.2مليار دوالر.
�آم��ال كبيرة معقودة اليوم على لقاء الزعيمين جاللة الملك
عبداهلل الثاني والرئي�س جو بايدن ،وهو لقاء تر�صده دول المنطقة
وال�ع��ال��م ،كما االردن وال��والي��ات المتحدة لخ�صو�صيته والهميته
ول�ل�ق�ن��اع��ة ب ��أن��ه ل�ق��اء (ل��ه م��ا ب �ع��ده) م��ن زي ��ادة ال �ت �ع��اون ال�سيا�سي
واالقت�صادي بين االردن والواليات المتحدة ،و(له ما بعده) من حيث
دور االردن الفاعل واالكثر اهمية في االقليم والعالم لخ�صو�صية
العالقة في مرحلة رئي�س ديمقراطي للواليات المتحدة االمريكية
بحجم خبرة وحنكة وق��درة الرئي�س جو بايدن ال��ذي ي�سعى العادة
الأل��ق لدور الواليات المتحدة وح�ضورها عالميا واقليميا واحترام
تحالفاتها التي ّ
قطع او�صالها الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب.
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