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بئرا غاز جديدتان في حقل الريشة نهاية 2021

مزارعون يحتجون على إغراق السوق بالموز المستورد

الدرون لنقل الطرود البريدية

عمان  - _ -قال مصدر مطلع إن شركة البترول الوطنية ستنهي حفر بئري غاز
جديدتين في حقل الريشة مع نهاية العام الحالي ،ليصبح عدد اآلبار المحفورة هذا العام
 4آبار ،مبينا أن القدرة االنتاجية للحقل تبلغ حاليا زهاء  19إلى  20مليون قدم مكعب
(التفاصيل ص)14
يوميا ،فيما كان االنتاج نحو  17مليونا مع نهاية العام الماضي.

عمّان  - _ -اكدت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت،
ان هناك توجها لتقديم خدمات نقل الطرود البريدية عبر
طائرات "الدرون" ،ومن خالل مشغلي البريد العاملين
(التفاصيل ص)15
في السوق المحلية.

األغوار الوسطى - _ -يلوح مزارعو موز بتنفيذ
اعتصام احتجاجي على ما يعتبرون أنه "تجاهل وزارة
الزراعة لمطالبهم بوقف االستيراد وحماية المنتج
المحلي" ،ما يدخلهم في دوامة الخسائر( .التفاصيل ص)6

الملك :إنجاز مشاريع تخدم المتقاعدين العسكريين

عمان  – _ -شدد جاللة
ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��ان��ي اب��ن
الحسين على أهمية مؤسسة
ال��م��ت��ق��اع��دي��ن العسكريين
وال��م��ح��ارب��ي��ن ال��ق��دام��ى في
ت��أط��ي��ر م��ش��اري��ع تسهم في
تحسين أوض��اع المتقاعدين
العسكريين.
واستمع جاللته ،خالل لقائه
أم��س ع���ددا م��ن المتقاعدين
العسكريين ف��ي منزل اللواء
المتقاعد خ��ال��د الكريميين،
إل��ى ع��دد من المقترحات التي
م��ن ش��أن��ه��ا ت��ح��س��ي��ن أوض���اع
المتقاعدين العسكريين ،حيث
أشار عدد من الحضور إلى أهمية
التدريب المهني للتخفيف من
الفقر والبطالة.
وف���ي ه���ذا ال���ص���دد ،لفت
جاللته إلى أهمية أن تؤطر هذه
المقترحات من خالل مؤسسة
ال��م��ت��ق��اع��دي��ن العسكريين
والمحاربين القدامى لتصبح
مشاريع على أرض ال��واق��ع،
مشيرا جاللته إل��ى وج��ود نية
إلن��ش��اء م��راك��ز ت��دري��ب على
مستوى المملكة.
ودعا أحد الحضور إلى تطوير
كلية الدفاع الوطني لتصبح
جامعة وطنية ،فيما ثمن آخرون
التواصل الملكي ال��دائ��م مع
فئات المجتمع المختلفة ،الذي
يعكس نهجاً هاشمياً ثابتاً على
مر السنين.
وت��ن��اول ال��ل��ق��اء جملة من
القضايا المحلية واإلقليمية
وال��دول��ي��ة ،إذ أك��د الحضور
ت��ق��دي��ره��م ل��ج��ه��ود الملك
ف��ي عملية اإلص�ل�اح محليا،

ترجيحات :التعديل الرابع على الحكومة اليوم
محمود الطراونة
m.tarawneh@alghad.jo

عمان – م���ع ب����دء ال��ع��د
التنازلي لموعد التعديل الوزاري
المرتقب ،قالت مصادر متطابقة
لـ"الغد" إن المرجح أن يجري
رئيس ال��وزراء بشر الخصاونة
التعديل ال��راب��ع على حكومته
اليوم بعد مرور عام كامل على
تشكيلها ،وبحيث تقسم اليمين
القانونية امام جاللة الملك في
ال��دي��وان الملكي ،فيما تؤكد
المصادر أن هذا التعديل يجيء
بمثابة "فرصة أخيرة" لحكومة
الخصاونة لتحسين األوض��اع
االق��ت��ص��ادي��ة ال��م��ت��ده��ورة في
أعقاب جائحة كورونا.
وقدم وزراء حكومة الخصاونة

إيمان الفارس

Eman.alfares@alghad.com

الملك لدى وصوله منزل اللواء المتقاعد خالد الكريميين أمس

واع��ت��زازه��م ب���دوره خارجيا
وبمكانة األردن الرفيعة.
واس����ت����ذك����ر ع������دد م��ن
المتقاعدين العسكريين بعض
القصص التي جمعتهم بالملك
خالل فترة خدمته بالميادين

والوحدات العسكرية المختلفة.
وحضر اللقاء اللواء المتقاعد
م��ح��م��د ال��ع��ض��اي��ل��ة ،ال��ل��واء
المتقاعد غ���ازي الشتيات،
ال��ل��واء المتقاعد ط�لال بني
ملحم ،اللواء المتقاعد ياسين

أن "الصندوق" حقق دخ ً
ال من
عوائد المحافظ االستثمارية
بقيمة  440مليون دينار مع
نهاية الربع الثالث من هذا
العام ،مقارنة مع  375.6مليون
دينار لنفس لفترة من العام
الماضي ,وبنمو نسبته .% 17
وعزت السقاف هذا االرتفاع
إلى نمو العوائد االستثمارية
المتحققة من االستثمار في
ال��س��ن��دات وأدوات ال��س��وق
النقدي.
وأوضحت أن الموجودات توزعت

على عدد من المحافظ االستثمارية
وه���ي أدوات ال��س��وق النقدي
والتي شكلت ما نسبته % 11.8
من المحفظة الكلية للصندوق،
ال��س��ن��دات  ،% 57.7ال��ق��روض
 ،% 3.4االسهم  ،% 17االستثمارات
ال��ع��ق��اري��ة  % 6واالس��ت��ث��م��ارات
السياحية .% 2.5
وأض���اف���ت أن ال��ت��ح��س��ن
التدريجي ف��ي اداء بورصة
عمان ،انعكس أيضاً على أداء
محفظة االسهم للصندوق.
(التفاصيل ص)15

 %3.2نمو الناتج اإلجمالي
عمان  - _ -نما الناتج
المحلي اإلج��م��ال��ي بأسعار
السوق الثابتة للربع الثاني
م��ن ال��ع��ام ال��ح��ال��ي بنسبة
 ،% 3.2مقارنة بالربع الثاني
من عام  ،2020بحسب دائرة
اإلحصاءات العامة.
وأظهرت التقديرات األولية
أن القطاعات االقتصادية
حققت نمواً خالل الربع الثاني
من عام  2021مقارنة بالربع
الثاني من عام  ،2020حيث
حقق قطاع االن��ش��اءات أعلى

عمان  -أعلنت وزارة الصحة ،أمس تسجيل
 9وفيات و 1072إصابة جديدة بفيروس كورونا
في المملكة ،فيما بلغت نسبة الفحوصات
(التفاصيل ص)4
اإليجابيّة (- .% 3.91بترا)

استقاالتهم خالل جلسة مجلس
الوزراء التي عقدت مساء أمس،
فيما تزامن موعد االستقاالت مع
موعد التشكيل ،حيث تشكلت
حكومة الخصاونة في الثاني
عشر من تشرين االول (اكتوبر)
من العام الماضي.
واش��ارت المصادر الى ان
الخصاونة وض��ع اللمسات
االخيرة على قائمة الداخلين
والخارجين من حكومته ،في
ظل حالة من الغموض تكتنف
سير عملية التعديل ،في حين
تشير معلومات متسربة الى
ان الرئيس أج��رى التعديل
في ظل مخاوف من انتقادات
واسعة وس��ط حالة االحباط
الشعبي وفقدان الثقة التي

تعم الشارع االردني.
وتوقعت المصادر أن يعود
وزراء إلى الحكومة الجديدة كانت
طالتهم انتقادات خالل وجودهم
في حكومات سابقة ،فضال عن
انتقادات مماثلة لوجوه جديدة
اذا لم تراع في اختيارها معايير
ال��دي��م��وغ��راف��ي��ا والمحاصصة
الجغرافية والكوتات.
بيد ان سيناريوهات التعديل
مختلفة عن توقعات الصالونات
السياسية المتعلقة بالخيارات
واألس����س ال��ت��ي يستند إليها
الرئيس في تشكيلته الجديدة ،إذ
لديه برامج جديدة وملفات ثقيلة
تحتاج إل��ى من يحملها وينجح
فيها دون إخفاق.
(التفاصيل ص)3

ما هو شكل استثمار "الضمان" بالناقل الوطني؟

 %8نمو موجودات "استثمار الضمان"
عمان  - _ -أعلنت رئيسة
صندوق استثمار أموال الضمان
االجتماعي خلود السقاف أن
موجودات الصندوق ارتفعت
في نهاية الربع الثالث من العام
الحالي ،لتصل إلى  12.1مليار
دينار ،مقارنة مع  11.2مليار
دينار نهاية العام  ،2020وبنمو
نسبته .% 8
وع���رض���ت ال��س��ق��اف في
ب��ي��ان ص��ح��ف��ي ،أب���رز نتائج
اداء المحافظ االستثمارية
للصندوق ،والتي تشير إلى

 9وفيات و 1072إصابة جديدة بـ"كورونا"

معدل نمو خالل هذه الفترة
بلغت نسبته  ،% 5.7ثم قطاع
الصناعات االستخراجية بنسبة
بلغت  ،% 5.4تاله قطاع النقل
والتخزين واالتصاالت بنسبة
 ،% 4.3ثم قطاع الصناعات
التحويلية بنسبة  ،% 3.9ثم
قطاع تجارة الجملة والتجزئة
والفنادق والمطاعم بنسبة
.% 3.8
وعلى صعيد المساهمات
القطاعية في معدل النمو
المتحقق خالل الربع الثاني

م��ن ع���ام  2021وال��ب��ال��غ
 ،% 3.2فقد أسهم قطاع
الصناعات التحويلية بما
مقداره  0.66نقطة مئوية،
في حين أسهم قطاع المالية
والتأمين والعقارات وخدمات
األعمال بما مقداره 0.54
نقطة مئوية ،وأسهم قطاع
النقل والتخزين واالتصاالت
بما م��ق��داره  0.35نقطة
مئوية من إجمالي معدل
النمو المتحقق.

ال��رواش��دة ،ال��ل��واء المتقاعد
عبد الوالي الشخانبة ،اللواء
المتقاعد محمد السبايلة ،اللواء
المتقاعد احمد عياصره ،اللواء
المتقاعد محمد الخرابشه،
اللواء المتقاعد عدنان الرقاد،

العرموطي يدعو إلعادة
 4النظر في تركيبة
المجلس الطبي
حسني عايش
 7يكتب :أعراض
الاليقين وأمراضه
صورة جموع
 25الغزيين يجب أن
تطارد كل إسرائيلي
باكستان تودع
 26بطلها القومي
"أبو القنبلة الذرية"
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(التفاصيل ص)14

ال��ع��م��ي��د ال��م��ت��ق��اع��د ع��ب��داهلل
العظامات ،العميد المتقاعد
اب��راه��ي��م ال��خ�لاي��ل��ة ،العميد
المتقاعد عثمان ال��دراوش��ة،
وال��ع��م��ي��د ال��م��ت��ق��اع��د اح��م��د
زنداقي.

عمان  -ف��ي حين أعلن
ص��ن��دوق اس��ت��ث��م��ار أم���وال
الضمان االجتماعي عن توجهه
لالستثمار في مشروع الناقل
ال��وط��ن��ي( العقبة  -عمان)
لتحلية ونقل المياه ،كشفت
مصادر حكومية لـ"الغد" عن
مخاطبات رسمية تمت بين
وزارة المياه والري والصندوق
ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة ،تتعلق
بإمكانية ال��ت��ع��اون ف��ي هذا
الخصوص.
وف��ي��م��ا أش�����ارت رئيسة
ص��ن��دوق اس��ت��ث��م��ار أم���وال
ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي خلود
السقاف أمس ،في تصريحات

صحفية ،إلى توجه الصندوق
نحو االستثمار ف��ي مشروع
الناقل الوطني ،ال��ذي تبلغ
طاقته اإلنتاجية اإلجمالية
نحو  350مليون متر مكعب
سنويا ،وع��دد م��ن مشاريع
الشراكة التي يتم طرحها على
مستوى وطني ،قالت المصادر،
التي فضلت عدم ذكر اسمها،
إن ه��ذا ال��ت��ش��ارك ق��د يكون
على شكل تقديم "تمويل"
للمشروع ،على شكل دين ،أو
من خالل الشراكة بالمشروع
عبر االستثمار ،أي أن يكون
شريكا برأس المال.
إال أن شكل هذه الشراكة
يتمثل في المساهمة بملكية
شركة المشروع مع االئتالف

الفائز بتنفيذ المشروع.
وبينت المصادر أن القرار
النهائي في إطار هذا التوجه،
ي��ع��ود إل��ى االت��ف��اق م��ا بين
"المطوّر" ،وهو المحال عليه
العطاء ،وص��ن��دوق استثمار
أموال الضمان االجتماعي.
وعودة لتصريحات السقاف،
فإن صندوق استثمار أموال
الضمان االجتماعي ،يقوم حاليا
بالتباحث مع الجهات المعنية
للمشاركة في مشروع إنشاء
عدد من المدارس الحكومية،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى دراس���ة عدد
من الفرص االستثمارية في
القطاع السياحي والتطوير
العقاري.
(التفاصيل ص)4

قوننة "مخرجات التحديث" بانتظار مجلس األمة
جهاد المنسي

Jihad.mansi@alghad.jo

عمان  -ينتظر مجلس األمة
في دورت��ه المقبلة التي تبدأ
في الخامس عشر من الشهر
المقبل ملفات مهمة أبرزها
م��ش��اري��ع ق��وان��ي��ن االص�ل�اح
التي احالتها اللجنة الملكية
لتحديث المنظومة السياسية
ال��ى الحكومة ،وف��ي مقدمتها
التعديالت الدستورية التي
س��ت��ط��ال ق��ان��ون��ي األح����زاب
واالنتخاب.
وكانت الحكومة اعلنت على
ل��س��ان وزي���ر ال��دول��ة للشؤون
السياسية والبرلمانية موسى
المعايطة مؤخرا أنها ستدافع
عن توصيات اللجنة الملكية
لتحديث المنظومة السياسية،
وستعمل على اقناع مجلس
األم����ة ب��ه��ا ،وأن��ه��ا ملتزمة
بتوجيهات جاللة الملك عبداهلل
الثاني ،وستتعامل مع مشاريع
القوانين والتوصيات بشكل
ايجابي وحيادي ،ولن تتدخل
في المضامين ،كما ستلتزم
بمخرجات اللجنة الملكية وتقوم
بالدور المطلوب منها.
وفقا لذلك ،من المنتظر أن
يوافق مجلس الوزراء خالل فترة
وجيزة على األس��ب��اب الموجبة
للتعديالت الدستورية وكذلك

مبنى مجلس األمة في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان(-أرشيفية)

ع��ل��ى م��ش��روع��ي ال��ق��ان��ون��ي��ن،
وسيقوم بإرسالهما إلى ديوان
التشريع وال���رأي للسير بهما
ضمن القنوات الدستورية وصوال
إل��ى مجلس األم���ة إلقرارهما
بصيغتهما النهائية ،وم��ن ثم
نشرهما في الجريدة الرسمية.
وم���ن ال��م��رج��ح ان ي��ع��رج
جاللة الملك ع��ب��داهلل الثاني
خالل كلمته في افتتاح اعمال
ال��دورة العادية لمجلس االمة
التاسع عشر منتصف الشهر
المقبل على قوانين االصالح
والتعديالت الدستورية ،وعلى
التزام حكومة جاللته بالتعامل

معها بالشكل الذي وردت به.
وفي هذا الصدد فإن الحكومة
تؤكد أن التوصيات الخاصة
ب��ال��ش��ب��اب وال���م���رأة واإلدارة
المحلية ستقوم بتحويلها
ل��ل��وزارات والجهات المعنية،
بحيث يتم تنفيذها حسب ما تم
تقديمه من اللجان المنبثقة عن
اللجنة ،وتعديل اي قوانين وفقا
لذلك.
وق��ال المعايطة إن تشكيل
اللجنةالملكيةلتحديثالمنظومة
السياسية ك��ان باكورة العمل
مع السنة األول��ى من المئوية
الثانية ،والتي سلمت مخرجاتها

إلى جاللة الملك ،مؤكدا أهمية
وثيقة اللجنة وضرورة التمعن في
مضامينها باعتبارها توضح ما
نريد وما يتطلع له جاللة الملك
من أجل بناء أردن ديمقراطي
مع بدء المئوية الثانية للدولة
األردنية ،منوها بأن اللجنة تعد
نموذجا إيجابيا للحوار بين وجهات
النظر المختلفة والمتناقضة،
حيث انتهت ف��ي خندق واح��د
وتوافق أعضاؤها على المخرجات
ك��اف��ة ،ذل��ك أن السياسة هي
الوصول إلى نسبة من الحقائق
متوافق عليها.
(التفاصيل ص)3

 %91من فتيات األردن ال يثقن بصفحات السياسيين على اإلنترنت
نادين النمري
Nadeen.nemri@alghad.jo

عمان – أظهرت دراسة أجرتها منظمة
بالن انترناشونال أن  % 90من الفتيات
األردنيات يتابعن االنترنت ،فيما أكدت
 % 9فقط منهن ثقتهن بالسياسيين
كمصدر للمعلومات على الشبكة.
وكشفت نتائج الدراسة التي اجرتها
المنظمة وحملت عنوان "فجوة الحقيقة"
م��ؤخ��را ،وشملت دوال ع��دة ال��ى جانب
االردن ،أن نسبة اهتمام المستطلعة
آراؤه����ن بالتغير المناخي واوض���اع
الطقس يبلغ  ،% 40وب��آخ��ر األخبار
والمستجدات  ،% 34في حين تذيلت
قضايا المساواة بين الجنسين والعنف

االس��ري والعنف ضد المرأة والصحة
اإلنجابية القائمة.
وبينت النتائج التي شملت استطالع
آراء  1000فتاة ،أن نحو  % 90من العينة
المستطلعة يتابعن االنترنت ،فيما
قالت  % 42منهن إن االنترنت ساعدهن
في الوصول الى فرص تعليمية ،في
حين ساهمت معلومات الشبكة في
تغيير مواقف وآراء  % 41منهن ،و% 33
استفدن من معلومات صحية.
وق��ال��ت  % 17منهن إن االنترنت
ومواقع التواصل االجتماعي ساعدهن
على ايجاد فرص عمل ،وبالنسبة ذاتها
ساعدتهن الشبكة في اختيار مرشحين
للتصويت لهم ،كما ساهمت في تغيير

القناعات السياسية لدى  % 13منهن.
وقالت  % 31منهن إنهن تمكن من
التعرف على اشخاص يحملون أفكارهن
نفسها.
وبدا تأثير االنترنت واضحا خالل فترة
الجائحة ،اذ افادت  % 28من المستطلعة
آراؤهن أن الشبكة ساهمت في التأثير
على قراراتهن بشأن الحصول على
اللقاح ،كما قالت  % 26من المستطلعة
آراؤه���ن إنهن غيرن آراءه���ن بشأن
اج��راءات الوقاية ،مثل ارت��داء الكمامة
والتباعد االجتماعي.
وح�����ازت ال��م��واق��ع االل��ك��ت��رون��ي��ة
للمؤسسات التعليمية على المرتبة
االول���ى ف��ي الثقة بها كمصدر على

االنترنت ،وبنسبة بلغت  ،% 46تلتها
المواقع الحكومية بنسبة  ،% 38اما نجوم
السوشال ميديا والمشاهير فحازوا على
 % 21و % 22على التوالي ،وبنسبة تفوق
القيادات الدينية التي بلغت  ،% 18فيما
تذيل السياسيون القائمة بـ.% 9
وبينت الدراسة ان المعلومات الزائفة
التي تُنشر على شبكة اإلنترنت أدت
إلى شعور خمس الفتيات ( )% 20بعدم
األمان جسدياً.
ويتضّمن البحث دراسةً استقصائية
مهمة ضمت أكثر من  26ألف فتاة وشابة
من  26دولة (بما فيها األردن) ،أظهرت
أن التعرض لألكاذيب والكالم المغلوط
يترك أثراً عميقاً في كيفية تعاملهن مع

الكثير من القضايا ،بدءا من الجائحة
إلى القضايا السياسية.
وف��ي أول دراس���ة عالمية واسعة
ال��ن��ط��اق تبحث ف��ي األث���ر ال��ج��ن��دري
للمعلومات الزائفة والمضللة على
شبكة اإلنترنت ،أظهرت الدراسة أن 8
من بين كل  10فتيات وشابّات وجدن أن
المعلومات الزائفة و/أو المضللة أثرت
عليهن.
واظ��ه��رت ال��دراس��ة التي ج��رت في
األردن أن المعلومات الزائفة والمضللة
على اإلنترنت عرضت اليافعات والنساء
الشابّات إلى تبعات على صعيد الصحة
النفسية ،حيث قالت  % 41منهن إنّهن
شعرن بالحزن أو االكتئاب أو التوتر أو

الخوف او القلق ،فيما شعرت  % 11منهن
بعدم األمان الجسدي.
وأش��ارت المقابالت المتعمقة التي
أجرتها منظمة بالن إنترناشونال إلى
أن الفتيات يشعرن بعدم األم��ان أثناء
التعامالت على اإلنترنت ،والتي زادت
من ح��دة التوترات االجتماعية داخل
المجتمعات.
وأش���ارت أخ��ري��ات إل��ى قلقهن من
فعاليات وهميّة ت���روج على مواقع
التواصل االجتماعي وتُعرضهن لخطر
ج��س��دّي ،أو إل��ى نصائح طبية غير
موثوقة يمكن أن ت��ؤدي إلى اإلض��رار
بصحتهن.

(التفاصيل ص)5
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دودين ينعى اإلعالمي عصام العمري
عمان  -نعى وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي
باسم الحكومة صخر دودين ،اإلعالمي عصام العمري الذي
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى أمس .واستذكر دودي��ن مناقب
العمري وإسهاماته في اإلعالم األردن��ي .وأعرب دودين عن
تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الفقيد واألسرة اإلعالمية ،سائال
المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه( - .بترا)
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الملك يستقبل ميقاتي :جاللة الملك عبداهلل الثاني خالل استقباله في قصر الحسينية ،أمس رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
وتناول اللقاء العالقات األخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ،وآليات توسيع التعاون في شتى المجاالت.وجدد جاللة الملك
التأكيد ،خالل اللقاء ،على وقوف األردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق .كما جرى بحث األزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل
إلى حلول سياسية لها.وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ،ومدير مكتب جاللة الملك ،الدكتور جعفر حسان(-.بترا)

الصفدي يؤكد ضرورة
تكثيف الجهود إلنهاء
األزمة اليمنية
عمّان  -أكد نائب رئيس الوزراء ووزير
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
ض���رورة تكثيف الجهود إلن��ه��اء األزم��ة
اليمنية ،وحماية الشعب اليمني الشقيق
والمنطقة من تبعاتها ،والوصول لحل
سياسي لالزمة عبر االلتزام باالتفاقات
والمرجعيات المعتمدة.
ج��اء ذل��ك خ�لال لقاء الصفدي أمس
المبعوث األميركي الخاص لليمن تيم
ليندركينغ ،حيث تم بحث الجهود المبذولة
لحل األزمة اليمنية عبر حل سياسي يستند
إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية
الدولية ذات الصلة.
وجدد الصفدي دعم المملكة للمبادرة
التي طرحتها المملكة العربية السعودية
الشقيقة للوصول إلى حل سياسي في
اليمن ،وللجهود التي تبذلها األمم المتحدة
إلنهاء الصراع .ب��دوره ،ثمن ليندركينغ
استضافة المملكة لمكتب المبعوث الخاص
لألمين العام لألمم المتحدة لليمن ،ودورها
في دعم جهود تعزيز األمن واالستقرار في
المنطقة(-.بترا)

الفايز يلتقي سفراء دول صديقة
عمّان  -التقى رئيس مجلس األعيان
فيصل الفايز ف��ي مكتبه ب��دار مجلس
األع��ي��ان ،أم��س ع��ددا من سفراء ال��دول
الصديقة لدى المملكة كال على حدة ،وبحث
معهم أوجه عالقات التعاون بين األردن
وبلدانهم في مختلف المجاالت وسبل
تطويرها وتعزيزها.
وج��اءت اللقاءات مع سفير الجمهورية
التركية إسماعيل أرام��از ،وسفير مملكة
النرويج ايسبن لينباك ،وسفير جمهورية
باكستان اإلسالمية سجاد علي خان.
وت��م خ�لال اللقاءات بحث العديد من

القضايا الراهنة في المنطقة ،خاصة
م��ا يتعلق ب��األزم��ة ال��س��وري��ة والقضية
ُ
حيث عرض الفايز مواقف
الفلسطينية،
األردن الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة
وال��ج��ه��ود الكبيرة ،التي يبذلها جاللة
الملك عبداهلل الثاني إلنهاء الصراعات
فيها ،وتمكين شعوبها من العيش بأمن
واستقرار.
وثمن الفايز المستوى الرفيع الذي
وصلت إليه العالقات األردنية مع الدول
الصديقة ،م��ؤك��دا أهمية البناء عليها
وتعزيزها بمختلف المجاالت ،وخاصة

السياسية واالقتصادية واالستثمارية.
من جانبهم ،أثنى سفراء الدول الصديقة
على ال��دور الكبير ،الذي يقوم به األردن
بقيادة جاللة الملك عبداهلل الثاني ،لجهة
تحقيق السالم في المنطقة ،وعودة األمن
واالستقرار إليها.
وأك���دوا اع��ت��زاز ب�لاده��م بعالقاتها مع
األردن ،والحرص على تطويرها في مختلف
المجاالت ،وأهمية تعزيز الشراكة االقتصادية
واالس��ت��ث��م��اري��ة ،وض���رورة زي���ادة التبادل
التجاري ،وتفعيل االتفاقيات الثنائية ،بما
يخدم المصالح المشتركة(-.بترا)

عمان  -أصدرت امانة عمان الكبرى الكترونياً 4479
رخصة مهن جديدة منذ مطلع العام الحالي ،وجددت 88
الف رخصة من اصل  145الف رخصة مهن فعالة داخل
حدود االمانة ،بنسبة تصل الى .% 61وقال مدير المهن
واالعالنات عادل الصهيبا انه تم إص��دار  117رخصة
منزلية جديدة ليصل عددها لـ 585رخصة(-.بترا)

االمير فيصل بن الحسين

عيد ميالد األمير فيصل بن الحسين اليوم
عمان  -يصادف اليوم االثنين ،عيد ميالد
سمو األمير فيصل بن الحسين ،حيث ولد
سموه في الحادي عشر من شهر تشرين
األول (أكتوبر) العام  ،1963وتلقى تعليمه
االبتدائي في الكلية العلمية اإلسالمية
في عمان ،ثم واصل دراسته في المملكة
المتحدة.
وانتقل سموه بعد ذلك العام  1971إلى
الواليات المتحدة حيث تلقى تعليمه الثانوي
في كل من والية ماساتشوسيتس والعاصمة
واش��ن��ط��ن ،ث��م التحق ف��ي ال��ع��ام 1981
بجامعة براون في الواليات المتحدة وحصل
على شهادة البكالوريوس في الهندسة
الكهربائية من نفس الجامعة العام ،1985
وعلى الماجستير في اإلدارة من London
 Business Schoolالعام .1998
وتحقيقا لشغف سموه بتعلم الطيران،
التحق بدورات تدريبية في هذا المجال خالل
دراسته الجامعية وحصل على إجازة طيران
العام  ،1982كما التحق بدورات متقدمة في
مجال الطيران في بريطانيا وحصل على
جناح الطيران للطائرات المقاتلة.
وقد شغل سموه موقع قائد سالح الجو
الملكي خالل الفترة بين ،2004-2001
حيث ص��درت اإلرادة الملكية السامية
في العشرين من شهر أيلول (سبتمبر)
العام  2004بتعيين سموه مساعدا خاصا

لرئيس هيئة األركان المشتركة.
وبعد خدمة طويلة في القوات المسلحة
األردنية – الجيش العربي ،صدرت اإلرادة
الملكية السامية بتعيين سموه مستشارا
لجاللة الملك ورئيسا لمجلس السياسات
الوطني ،حيث تفرغ سموه إلداء الواجبات
المناطة بهذا الموقع مع احتفاظه برتبة
فريق فخرية.
ويرأس سموه مجلس أمناء مركز الملك
عبداهلل الثاني للتميز ،واللجنة التوجيهية
العليا لمعرض سوفكس ،واللجنة األولمبية
األردن��ي��ة ،والمجلس التنفيذي لرياضة
السيارات ،ولجنة السالم من خالل الرياضة.
كما أن سموه مؤسس ورئيس مجلس
إدارة هيئة مبادرة أجيال السالم ،وهو عضو
في اللجنة األولمبية الدولية منذ العام 2010
وانتخب في حزيران (يونيو)  2019عضواً
في المكتب التنفيذي التابع للجنة األولمبية
الدولية ،كما أنه عضو في المنظمة العالمية
لرياضة السيارات.
وقد مثل سموه األردن في العديد من
االجتماعات والمحافل العربية والدولية.
ورزق سموه بستة أبناء هم سمو األمراء
آية وعمر وسارة وعائشة وعبداهلل ومحمد.
وق��د عقد ق��ران��ه على سمو األم��ي��رة زينا
الفيصل في الرابع من شهر كانون الثاني
(يناير) ( - .2014بترا)

مباحثات أردنية يابانية تطال التعاون األمني

"التربية" :استوعبنا في
عامين  211ألف طالب جديد
عمان – قالت األمين العام للشؤون االدارية
والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة
نجوى قبيالت ،إن مدارس ال��وزارة استوعبت
نحو  211أل��ف طالب جديد خ�لال العامين
الدراسيين  2021/2020و . 2022/2021
وأشارت قبيالت في تصريح صحفي لوكالة
األنباء األردن��ي��ة (بترا) أن ه��ذه األع��داد من
الطلبة تمثل الزيادة الطبيعية السنوية والذين
ينتقلون من مدارس القطاع الخاص ومدارس
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
"األون��روا" والثقافة العسكرية إلى المدارس
الحكومية .
وبينت أن ال���وزارة عملت خ�لال العامين
الماضيين على زيادة أعداد المدارس إذ افتتحت
خاللهما  129مدرسة جديدة واستحدثت 3545
شعبة صفية في مختلف مناطق المملكة.
وحول أعداد الطلبة في المدراس الحكومية
قالت قبيالت إن عددهم في العام الدراسي
 2020/2019بلغ  1445240طالبا توزعوا على
 3893مدرسة حكومية ،وفي العام الدراسي
 2021/2020فبلغ عددهم  1592790طالبا
توزعوا على  3967مدرسة حكومية.
اما العام الدراسي الجاري 2022/2021
فقد بلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية
 1656347توزعوا على  4003مدارس حكومية
على مستوى المملكة(-.بترا -عماد السعايدة)

"االمانة" تصدر  4479رخصة مهن إلكترونيا

رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز خالل لقائه عددا من سفراء الدول الصديقة أمس(-بترا)

الرحاحلة :تعديالت "الضمان" لتعزيز األمان االقتصادي واالجتماعي
السلط  -قال مدير عام المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي ،الدكتور حازم رحاحلة،
إن التعديالت المقترحة على قانون الضمان
االجتماعي ،تهدف إل��ى تعزيز اعتبارات
ومرتكزات الحماية االجتماعية وتحقيق
األمان االقتصادي واالجتماعي للمشتركين
وأف���راد أس��ره��م والمتقاعدين وضمان
االستدامة المالية لنظام المؤسسة التأميني
بما ّ
يمكنه من أداء دوره ورسالته وضمان
الحماية االجتماعية لألجيال كافة.
وأكد الرحاحلة خالل لقاء حواري نظمته
المؤسسة في غرفة تجارة السلط ،شاركت
فيه مختلف الجهات الرسمية والشعبية
وممثلو النقابات المهنية والعمالية واألحزاب
وممثلو الهيئات النسائية ومؤسسات
المجتمع المدني والمحلي في محافظة
البلقاء ،أن المشروع المقترح لتعديل قانون
الضمان االجتماعي ،انطلق من أربعة محاور
رئيسة تتمثل في محور االستدامة المالية

والتحفيز واالستجابة والحماية االجتماعية.
وأض���اف أن إلزامية شمول العاملين
بالضمان االجتماعي هي لحماية العامل،
الفتا إلى أن الضمان االجتماعي ال ينحصر
دوره في رواتب التقاعد المبكر والشيخوخة،
وإنما هناك منظومة من التأمينات األخرى
لحماية العاملين ف��ي ح��ال عجزهم أو
تعرضهم إلصابات عمل تؤدي إلى عجزهم
أو وفاتهم.
وأوض��ح الرحاحلة أن المؤسسة تولي
مشروع التأمين الصحي اهتماماً كبيراً مع
كافة الجهات ذات العالقة ،وهي حالياً في
المراحل النهائية إلق��راره ،ليشمل كافة
المشتركين والمتقاعدين ف��ي القطاع
الخاص الذين ال يتوفر لديهم تأمين صحي،
مبيناً أن نسبة االشتراك في التأمين الصحي
ستكون محدودة وبنسبة  3بالمئة من راتب
المشترك أو المتقاعد.
وبيّن أن مشروع تعديل القانون جاء

منبثقاً من المسؤولية االجتماعية والوطنية
التي تضطلع بها المؤسسة ،خاصة وأن هناك
بعض الثغرات ظهرت في النظام التأميني
خالل التجربة وتستدعي اإلسراع بمعالجتها
وع��دم ترحيل المشكلة من أج��ل ضمان
استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على
توفير الحماية والحياة الكريمة للمشتركين
الحاليين ولألجيال القادمة ،مشيراً إلى أن
المؤسسة حريصة على الخروج بمشروع
مقترح لتعديل القانون يحقق المزيد من
العدالة االجتماعية والتكافل االجتماعي
بين المشتركين من خالل مجموعة من
التعديالت واإلصالحات المقترحة.
وأش���ار الرحاحلة إل��ى أن التعديالت
المقترحة على القانون بشأن التقاعد
المبكر ،لن تشمل من تجاوزت خدمته 10
سنوات أي  120اشتراكاً في ،2022/1/1
مشيراً إلى أن التقاعد المبكر أصبح تحدياً
بالنسبة للمؤسسة( - .بترا)

عمان  -بحث وزير الداخلية مازن الفراية،
لدى لقائه في مبنى الوزارة ،أمس ،السفير
الياباني في عمان شيمازاكي كاورو ،سبل
تطوير وتوطيد أواصر التعاون الثنائي بين
البلدين الصديقين وال سيما في المجاالت
االمنية واالقتصادية.
وأكد الفراية ان العالقات االردنية اليابانية
تشهد على الدوام تطورا متزايدا يتناسب مع
حجم التعاون والتنسيق القائم بين البلدين
في القضايا ذات االهتمام المشترك ،مشيرا
إلى ضرورة االستفادة من الخبرات االمنية
بين البلدين في مجال مكافحة االره��اب
والتطرف الذي ينبع في كثير من األحيان
من ال��ظ��روف االقتصادية الصعبة وقلة
ف��رص العمل ،السيما في ظل الظروف
والمتغيرات االقليمية والدولية ،لتحقيق
السلم واالستقرار في دول المنطقة والعالم.
وأش��اد الوزير بالدعم الياباني لألردن
في تنفيذ برامجه اإلصالحية ومشاريعه
التنموية التي شرع االردن السير بها لتحقيق

االصالح الذي يمكننا من تجاوز التحديات
االقتصادية والتنموية التي نواجهها والناجم
بعضها عن التغيرات واألحداث التي تمر بها
دول المنطقة.
ودع��ا الفراية خ�لال اللقاء ال��ى ض��رورة
العمل على زي��ادة االستثمارات اليابانية
ف��ي المملكة ،والسيما بظل اإلج���راءات
والسياسات والقرارات الحكومية التي يتم
اتخاذها باستمرار لتوفير البيئة االستثمارية
المحفزة والجاذبة لالستثمار.
بدوره ،أشاد السفير الياباني باإلجراءات
التوعوية والتحفيزية والتنظيمية التي
اتخذتها الحكومة االردنية لزيادة اإلقبال
على تلقي مطعوم فيروس كورونا والتي
شملت المواطنين والالجئين وكل من يقيم
على اراضي المملكة دون تمييز.
وثمن حجم التطور والتحديث الذي تشهده
المملكة في المجاالت كافة ،مبديا رغبة بالده
بتعزيز عرى التعاون الثنائي بين البلدين
وبما يحقق مصالحهما المشتركة( -.بترا)

"الداخلية" تستحدث تأشيرة سنوية متعددة السفرات
عمان  -قرر وزير الداخلية مازن الفراية،
استحداث تأشيرة متعددة السفرات ،ولمدة
سنة كاملة ،بحيث يستطيع حاملها دخول
المملكة والخروج منها خالل هذه المدة دون
الحاجة إلى أخذ موافقات مسبقة في كل سفرة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي
أم��س إن ه��ذا االج���راء ي��أت��ي استكماال
للقرارات المتخذة من قبل الوزارة لغايات

تقديم التسهيالت للمستثمرين وزوار
المملكة ،ومواكبة جميع المستجدات،
وبما يعود بالنفع والفائدة على االقتصاد
الوطني ،ويضمن انسيابية حركة رؤوس
األموال وإيجاد المزيد من فرص العمل.
يشار إلى أن التأشيرات التي كانت تمنح
سابقا وبحدها االقصى تنحصر بمدة ستة
أشهر ولعدة سفرات فقط( - .بترا)

مجلس الوزراء يقر "معدل ضريبة المبيعات"
عمان  -أقرّ مجلس ال��وزراء في جلسة
عقدها ،أم��س برئاسة رئيس ال���وزراء
الدّكتور بشر الخصاونة مشروع قانون
م��ع��دِّل لقانون الضريبة العامة على
المبيعات لسنة .2021
ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة
في الحدّ من عمليّات التهرب والتجنب
الضريبي ،من خالل سدّ الثغرات التي قد
يلجأ إليها بعض المكلفين .كما يعالج
مشروع القانون مشكلة التأخر في ردّ
ضريبة المبيعات ،بحيث يصبح ردّها من
الضريبة نفسها التي يجري قبضها بد ً
ال
من رصد مخصّصات لها.
ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً
مع الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع
ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من
خالل إقرار مبدأ التّوريد.
وأقرّ مجلس الوزراء وثيقة المساهمات
المحددة وطنيّاً لخفض انبعاثات الغازات
الدّفيئة ،والتي تعتبر متطلباً أساسيّاً
التفاقيّة باريس للتغير المناخي التي
انضمّ إليها األردن عام .2015
وتنسجم ه��ذه الوثيقة مع توجهات
المملكة لتحقيق أهداف التّنمية المستدامة،

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خالل ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء أمس(-بترا)

كونها توفّر خريطة طريق ل�لإج��راءات
المناخيّة التي من شأنها تقليل االنبعاثات،
وبناء القدرة على الصّمود أمام تغير المناخ،
وبما يعزّز دور المملكة اإلقليمي والدّولي
في هذا المجال ،وينعكس على مختلف
القطاعات التنمويّة .وتتضمن الوثيقة

اتخاذ المزيد من اإلج��راءات التي تهدف
إلى تجنّب زيادة درجة الحرارة وما يترتب
على ذلك من أضرار مناخيّة وبيئيّة ،وفقاً
للتقرير الصّادر عن الهيئة الدوليّة المعنيّة
بالتغير المناخي (.)IPCC
ك��م��ا واف����ق م��ج��ل��س ال������وزراء على

ق��رار مجلس إدارة سلطة وادي األردن
المتضمن إعطاء المتصرفين بالوحدات
السكنية الخالية واألبنية المقامة قبل
تاريخ  2021/9/16من فئة (مقيم  /غير
مستفيد) مهلة لتسوية أوضاعهم.
وبموجب القرار ،سيجري إعطاء الفئة

المستفيدة مهلة لدفع ثمن الوحدات
السكنيّة وف��رق المساحة ،بحيث يُحدّد
سعر المتر المربّع بـ 250فلساً للمساحة
المستغ َّلة لغاية  400متر مربَّع ،و500
فلس للمساحة المستغ َّلة من 600 - 401
متر مربَّع ،و 750فلساً للمساحة المستغ َّلة

من  800 - 601متر مربَّع ،وأل��ف فلس
للمساحة المستغ َّلة من  1000 - 801متر
مربَّع.
أمّا المساحة التي تزيد عن ألف متر مربّع
فيحدَّد السعر حسب السّعر ال��دّارج ،فيما
يعتمد سعر المساحات التنظيميّة المتعلقة
بالوحدات السكنيّة في منطقتيّ وادي عربة
والغويبة حسب أسس التخصيص التي
أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 2021/7/25
 .وفيما يتع ّلق بالمساحات الزائدة فيعتمد
سعر المتر المربَّع بواقع  500فلس.
واشترط مجلس ال��وزراء لتطبيق هذه
اآلليّة استثناء الوحدات السكنيّة الواقعة
على ال��ش��ارع الرئيس من ه��ذه اآلليّة،
وتحديد المهلة الممنوحة للمتصرفين
المشمولين في القرار بسنة واحدة اعتباراً
من تاريخ موافقة المجلس ،على أن تتمّ
العودة إلى العمل بأسس التّخصيص التي
أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 2021/7/25
بعد انقضاء هذه المهلة.
كما اشترط المجلس أن تطبّق أسس
التّخصيص التي أقرّها مجلس ال��وزراء
بتاريخ  2021/7/25فيما يتع ّلق بالفئات
األخرى( - .بترا)
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قوننة مخرجات "الملكية للتحديث" أبرز ما ينتظر دورة "األمة" المقبلة
جهاد المنسي
Jihad.mansi@alghad.jo

عمان -ينتظر مجلس األمة في دورته
المقبلة التي تبدأ في الخامس عشر من
الشهر المقبل ملفات هامة أبرزها مشاريع
قوانين االصالح التي احالتها اللجنة الملكية
لتحديث المنظومة السياسية الى الحكومة،
وفي مقدمتها التعديالت الدستورية التي
ستطال قانوني األحزاب واالنتخاب.
وكانت الحكومة اعلنت على لسان وزير
ال��دول��ة للشؤون السياسية والبرلمانية
موسى المعايطة مؤخرا أنها ستدافع عن
توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة
السياسية ،وستعمل على اقناع مجلس
األمة بها ،وأنها ملتزمة بتوجيهات جاللة
الملك عبداهلل الثاني ،وستتعامل مع مشاريع
القوانين والتوصيات بشكل ايجابي وحيادي،
ولن تتدخل في المضامين ،كما ستلتزم
بمخرجات اللجنة الملكية وتقوم بالدور
المطلوب منها.
وفقا ل��ذل��ك ،م��ن المنتظر أن يوافق
مجلس ال���وزراء خ�لال فترة وجيزة على
األسباب الموجبة للتعديالت الدستورية وكذا
مشروعي القانونين ،وسيقوم بإرسالهما
إلى ديوان التشريع والرأي للسير بها ضمن
القنوات الدستورية وصوال إلى مجلس األمة
إلقرارها بصيغتها النهائية ،ومن ثم نشرها
في الجريدة الرسمية.
وم��ن المرجح ان يعرج جاللة الملك
عبداهلل الثاني خالل كلمته في افتتاح اعمال
الدورة العادية لمجلس االمة التاسع عشر
منتصف الشهر المقبل على قوانين االصالح
والتعديالت الدستورية ،وعلى التزام حكومة
جاللته بالتعامل معها بالشكل الذي وردت
به.
وفي هذا الصدد فإن الحكومة تؤكد أن
التوصيات الخاصة بالشباب والمرأة واإلدارة
المحلية ستقوم بتحويلها للوزارات والجهات
المعنية ،بحيث يتم تنفيذها حسب ما تم
تقديمه من اللجان المنبثقة عن اللجنة،
وتعديل اي قوانين وفقا لذلك.
وقال المعايطة إن تشكيل اللجنة الملكية
لتحديث المنظومة السياسية كان باكورة
العمل مع السنة األولى من المئوية الثانية،
والتي سلمت مخرجاتها إلى جاللة الملك،
مؤكدا أهمية وثيقة اللجنة وضرورة التمعن
في مضامينها باعتبارها توضح ما نريد وما
يتطلع له جاللة الملك من أجل بناء أردن
ديمقراطي مع بدء المئوية الثانية للدولة
األردن��ي��ة ،منوها بأن اللجنة تعد نموذجا
إيجابيا للحوار بين وجهات النظر المختلفة
والمتناقضة ،حيث انتهت في خندق واحد
وتوافق أعضاؤها على المخرجات كافة،

مبنى مجلس األمة في عمان(-أرشيفية)

ذلك أن السياسة هي الوصول إلى نسبة من
الحقائق متوافق عليها.
عمليا فان مشروعي قانوني االح��زاب
واالنتخاب والتعديالت الدستورية سيكونان
قريبا تحت الوالية التشريعية لمجلس األمة،
وهو صاحب الحق الدستوري في المناقشة
وإجراء التعديالت والتغييرات ،وأي مشاركة
للحكومة في النقاش سيكون تحت القبة،
عندما يبدأ مجلسا االعيان والنواب بالبحث.
وسيقع على عاتق غرفة التشريع االولى
(ال��ن��واب) تلقي قوانين االص�ل�اح ،والتي
ستقوم باحالتها الى اللجنة القانونية التي
من المؤكد انها ستقوم بفتح حوار جديد
حولها ،لجهة االستماع لكل ما يقال حولها من
قبل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات
واالحزاب وكل االطراف ذات الصلة والعالقة.

حجم الدفاع عن المخرجات
سيكون أوسع بوجود  9أعيان
في "الملكية للتحديث"

وأما مسار التشريع للقوانين فواضح وال
لبس فيه ،ومن الممكن ان نشهد حوارات
مكثفة حول مواد في القانونين ،وكذلك
في التعديالت الدستورية ،كما يمكن ان
نشهد توصيات بتعديل بعضها او شطب
بعضها االخر ،وفي نهاية المطاف سيكون
االم��ر بيد مجلس االم��ة بشقيه (النواب
واالعيان) سيما وان غرفة التشريع الثانية
(االع��ي��ان) سيكون عليها النقاش ايضا
بشكل موسع ،ويمكن ان تختلف مع النواب
في بعض التفاصيل.
وهنا تجب مالحظة وجود ما يقرب من
 9اعضاء في مجلس االعيان كانوا من بين
اعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة
السياسية ،م��ن بينهم رئيس اللجنة
النائب االول لرئيس مجلس االعيان سمير
الرفاعي ،وهذا يعني ان حجم الدفاع عن
المخرجات سيكون اوسع واكثر فاعلية.
بدورها ،وضعت اللجنة الملكية رؤيتها
المرجعية وسلمتها ،بما تتضمنه تلك الرؤية
من منطلقات وش��روط للمرحلة المقبلة
تشكل مجتمعة بيئة حاضنة لبناء نموذج
ديمقراطي اردني ،فيما اعتبرت اللجنة ان ما
قامت به هو تحديث وطني شامل ومتكامل
يشتمل على تحديث وتطوير اقتصادي،
وق��ض��ائ��ي ،كما وض��ع��ت اللجنة ك�لا من
الشمولية والتكامل في التحديث السياسي
ضمن دائرتين أساسيتين؛ تتمثل االولى
في البيئة الداخلية للتحديث السياسي بما
تنطوي عليه من تحوالت وعمليات تمس
التشريعات وبنى المؤسسات وما يتصل بها
من حريات عامة ومنظومة حقوق إنسان،
والثانية تتصل بالبيئة العامة األشمل

الحجايا :قانون لـ"الدية"
قريبا لتعزيز وثيقة "الجلوة العشائرية"
موفق كمال
mufa.kama@alghad.jo

عمان -اك��د مستشار جاللة الملك
لشؤون العشائر عاطف الحجايا أن العمل
جار على تشريع قانون يتعلق بالدية التي
يدفعها القاتل وذووه في جرائم القتل
ل��ذوي الضحية ،بغية إزال��ة اي عثرات
تعترض الوثيقة العشائرية.
واض��اف خ�لال لقائه أم��س زه��اء 30
شخصية عشائرية وقاضيا عشائريا في
مبنى االستشارية ،ان دائرتي قاضي
القضاة واإلف��ت��اء تعمالن على إع��داد
مسودة "قانون ال��دي��ة" ،ال��ذي ستحدد
فيه قيمة الدية وفق حالة كل قضية
وظروفها.
وبحسب الحجايا فإن بنود الوثيقة
المتعلقة بالجلوة ج��اءت على شكل
تعليمات ملزمة أقرها مجلس ال��وزراء،
موضحا ان الهدف من ع��دم تأطيرها
بقانون ،حتى ال تتم شرعنتها.
وبين ان الوثيقة التي تم إعدادها
ويطبقها الحكام االداري����ون حظيت
بتوافق جميع الجهات الرسمية والشعبية
والعشائرية قبل إقرارها من قبل وزارة
الداخلية ،مشيرا الى ان المستشارية
باشرت منذ بداية العام بإجراء لقاءات مع
نواب ولجان الحريات وشيوخ العشائر.

االستماع لشاهد
جديد بقضية
السلط الدائري
عمان  -استمعت الهيئة المختصة
بجنايات الفساد لدى محكمة جنايات
عمان للشاهد الثاني بقضية طريق
السلط الدائري والتي يقدر المال العام
المهدور فيها بـ  12مليون دينار.
وعقدت الهيئة جلستها الثالثة في
القضية ،أمس برئاسة القاضي ناصر
الصالحين ،وعضوية القاضي فادي
مصلح ،بحضور وك�لاء ال��دف��اع عن
المتهمين ،والمدعي العام ممثال عن
الحق العام في القضية.
وأس��ن��دت النيابة العامة لسبعة
متهمين في القضية بينهم شركتان،
تهمتي جناية الغش في المقاوالت،
وجنحة هدر المال العام ،وتقدر قيمة
هدر المال العام بـ  12مليون دينار.
وتستمع المحكمة عبر جلسات
مقبلة ل��ـ  32ش��اه��د نيابة عامة،
واستمعت في جلستها الثانية لمسؤولة
تعمل ف��ي وزارة األش��غ��ال العامة
واإلسكان(-.بترا بركات الزيود)

ون��وه ب��أن الوثيقة تحمي "الكفيل"
لكن في اطار قضايا الدم مثل ،القتل أو
المشاجرات التي تنجم عنها إصابات.
وق���ال إن م��ح��اف��ظ��ات وال��ع��اص��م��ة،
والمفرق ،وال��ك��رك ،وج��رش كانت من
أوائ��ل المحافظات التي تمكنت فيها
عائالت من ال��ع��ودة ال��ى منازلها بعد
إجالئها مدة سنوات.
وقال إن "اعمال العنف التي ينفذها
احيانا بعض أقارب الضحية من اعمال
حرق وتخريب وتحطيم ممتلكات ذوي
الجاني ،لن يغض النظر عن المتسببين
بها وسيحاسب مرتكبها وفق القانون".
ووفق الحجايا يعد هذا اللقاء الحادي
عشر الذي تعقده مستشارية العشائر
لنخب من شيوخ وقضاة العشائر في
المملكة ،مؤكدا ان هناك عشرة لقاءات
سابقة تمت فيها مناقشة الكثير من
القضايا العشائرية.
ب��دوره��م ،ط��ال��ب ع��دد م��ن شيوخ
العشائر وقضاتها أثناء اللقاء إضافة
قضايا "هتك العرض" الى الوثيقة الى
جانب القتل ،ألهمية ه��ذا النوع من
الجرائم وتأثيره في نفوس المواطنين،
كما طالبوا بتأطير تعليمات الجلوة
بقانون حتى يكون ملزما.
ولفت الشيخ خالد العيطان مالحظة

قال إنها "تعترض إص�لاح ذات البين،
فهناك دخ�لاء على القضاء العشائري
يلحقون االذى بين ال��ن��اس ب��دال من
اإلص�ل�اح ،وذل��ك بفرض ش��روط خارج
نطاق القضاء العشائري" ،مشيرا الى ان
هذه الفئة أدخلت "البدع" على القضاء
العشائري الذي يتوافق واحكام الشريعة
االسالمية في فك النزاع بين الخصوم،
مثل اشتراط عدم ع��ودة اهل الجاني
الى منازلهم حتى لو انتهت القضية في
المحاكم وبقرار قطعي ،اضافة الى عدم
توكيل محام للجاني ،او المبالغة بمبلغ
الدية ،االمر الذي يعرقل المصالحة بين
طرفي النزاع.
فيما طالب الشيخ ضيف اهلل القالب
من المجلس القضائي االردني باإلسراع
في البت في جرائم القتل ،كون القرارات
القضائية القطعية تصب في اصالح ذات
البين وفض النزاعات ،مشيرا الى ان
هناك قضايا عالقة مضى عليها أكثر من
عشر سنوات.
وتضمنت تعليمات الوثيقة العشائرية
للجلوة بنودا تحد من مدتها الزمنية،
اضافة الى تقريب المكان ،ف��اذا كانت
داخل المدن القريبة من العاصمة تكون
من حي الى حي ،واذا كانت في محافظات
االطراف تكون من لواء الى لواء آخر.

قاضي القضاة :صرف  38مليون
دينار عبر بطاقة األسرة
عمان  -قال سماحة قاضي القضاة الشيخ
عبدالحافظ الربطة ،إن دائرة قاضي القضاة
أص��درت ما يقارب  12724بطاقة أسرة
الكترونية منذ بداية العام الحالي وحتى
نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي ،وذلك
لتمكين المحكوم لهم في القضايا الشرعية
من استالم المبالغ المحكوم بها دون الحاجة
لمراجعة المحاكم في جميع محافظات
المملكة.
وأك��د الربطة ،أن ال��دائ��رة تسعى من
خالل تنفيذ المشاريع ال��واردة في خطتها
االستراتيجية الى تطوير منظومة العمل
لديها وتحديث ال��ي��ة تقديم الخدمات،
وتوظيف الحلول الرقمية في سبيل اتاحة
الخدمات لمتلقيها وتمكينهم من الوصول
اليها بكل سهولة ويسر ،وان هذه االجراءات
اصبحت ضرورة في ظل االرتفاع الكبير في
معدل الطلب على الخدمات نتيجة زيادة
أعداد المواطنين والمقيمين والالجئين.
وبين انه تم صرف ( )38163828دينارا
للمحكوم لهم بواسطة (بطاقة األس��رة)
خالل األشهر السبعة األولى من العام الحالي
بالتعاون مع البنك اإلسالمي األردني ،وذلك

من خالل ( )64037بطاقة أسرة الكترونية
تم صرفها للمحكوم لهم من خالل المحاكم
الشرعية ودون الحاجة لمراجعة فروع البنك،
فيما وصل مجموع المبالغ التي تم دفعها من
قبل المحكوم عليهم من خالل خدمة (أي
فواتيركم) حتى نهاية الربع الثالث من العام
الحالي ما يقارب ( )25372302دينار أردني،
وبواقع ( )242314حركة دفع.
ودع��ا الربطة ،المحكوم عليهم بمبالغ
مالية بدفع ما يترتب عليهم من خالل بوابة
الدفع االلكتروني (أي فواتيركم) ،الفتا الى
أن الخدمة متاحة على مدار  24ساعة.
كما دعا المحكوم لهم بالمسارعة في
استالم بطاقة االس��رة االلكترونية ،حيث
سيتم التوقف عن تقديم خدمات القبض
والصرف على الصندوق واستبدالها بالوسائل
االلكترونية بشكل كامل خالل فترة قصيرة.
يذكر ان دائرة قاضي القضاة ،بالشراكة
مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة ،تعمل
على التحول الرقمي الكامل في خدماتها،
حيث انجزت مشروع اعادة هندسة ()158
خدمة ،فيما تعمل حاليا على مشاريع برمجة
وتطوير الخدمات(-.بترا)

التي تعنى بالتحديث االقتصادي واإلداري
والقضائي ،وص��وال إلى تحديث المجتمع
نفسه.
وفيما يتعلق بتوصيات لجنة االدارة
المحلية ،فقامت على مبدا التدرج عبر مراحل
انتقالية للوصول إل��ى النموذج الوطني
ل�لادارة المحلية ،بحيث تقود في النهاية
للوصول إلى حكم محلي رشيد ،قادر على
االضطالع بمهام التنمية المحلية والخدمات
بشكل مستقل وفعال.
وتتلخص أهم توصيات المرحلة االولى
لخطة التدرج في تطبيق النموذج المنشود
ل�لادارة المحلية ،في بناء ق��درات الهياكل
المنتخبة والمعينة في المحافظات والبلديات،
واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يلبي
طموحات المواطنين وتطلعاتهم ،وتعزيز
دور الشباب والمرأة واالشخاص ذوي االعاقة،
وذلك من خالل تخفيض سن الترشح ليصبح
 22سنة بدال من  ،25وزيادة نسبة المقاعد
المخصصة للمرأة لتصبح  % 30على االقل،
إضافة إلى تخصيص مقعد لالشخاص ذوي
االعاقة في الهياكل المنتخبة على مستوى
المحافظات والبلديات.
وفي المرحلة الثانية ،سيتم استحداث
مجالس لالقاليم ،لتصبح هذه المجالس هي
الهيئات العليا المنتخبة لالدارة المحلية في
مراحلها االخيرة ،فيما وضعت توصيات عامة
تستهدف تطوير التشريعات والسياسات
والممارسات من وجهة نظر الشباب ،وتسعى
لتحقيق العدالة في التمثيل والمشاركة بين
الشباب والشابات بنسبة  % 50في البرامج
الهادفة لتنمية المهارات الشابة ودعمها على
المستويات الفنية واالكاديمية والسياسية.

ترجيحات :التعديل الرابع
على حكومة الخصاونة اليوم
محمود الطراونة
m.tarawneh@alghad.jo

عمان – مع بدء العد التنازلي لموعد
التعديل ال��وزاري المرتقب ،قالت مصادر
متطابقة لـ "الغد" إن المرجح أن يجري
رئيس ال���وزراء بشر الخصاونة التعديل
الرابع على حكومته اليوم بعد مرور عام
كامل على تشكيلها ،وبحيث تقسم اليمين
القانونية امام جاللة الملك في الديوان
الملكي ،فيما تؤكد المصادر أن هذا التعديل
بمثابة "فرصة أخيرة" لحكومة الخصاونة
لتحسين األوضاع االقتصادية المتدهورة
في أعقاب جائحة كورونا.
وق����دم وزراء ح��ك��وم��ة ال��خ��ص��اون��ة
استقاالتهم خالل جلسة مجلس ال��وزراء
التي عقدت مساء أم��س ،فيما تزامن
موعد االستقاالت مع موعد التشكيل،
حيث تشكلت حكومة الخصاونة في الثاني
عشر من تشرين االول (اكتوبر) من العام
الماضي.
واشارت المصادر الى ان الخصاونة وضع
اللمسات االخيرة على قائمة الداخلين
والخارجين من حكومته ،في ظل حالة
من الغموض تكتنف سير عملية التعديل،
في حين تشير معلومات متسربة الى ان
الرئيس أج��رى التعديل في ظل مخاوف
من انتقادات واسعة وسط حالة االحباط
الشعبي وفقدان الثقة التي تعم الشارع
االردني.
وتوقعت المصادر أن يعود وزراء إلى
الحكومة الجديدة كانت طاولتهم انتقادات
خالل وجودهم في حكومات سابقة ،فضال
عن انتقادات مماثلة لوجوه جديدة اذا لم
تراع في اختيارها معايير الديموغرافيا
والمحاصصة الجغرافية والكوتات.
بيد ان سيناريوهات التعديل مختلفة
عن توقعات الصالونات السياسية المتعلقة
بالخيارات واألس���س التي يستند إليها
الرئيس في تشكيلته الجديدة ،إذ إن لديه
برامج جديدة وملفات ثقيلة تحتاج إلى
من يحملها وينجح فيها دون إخفاق ،مثل
ملف الصحة إذا كان الخيار تبديل حامل
حقيبتها ،و"العمل" و"االعالم" ،وسط حالة
الشد والجذب التي تتنازع الحقلين ،فضال
عن ملف االقتصاد الضاغط ،والبطالة التي
زادت معدالتها الى مستويات قياسية.
ال شك أن الخيارات بيد الرئيس كثيرة،
والمعلومات المتوافرة تقول إن الخصاونة
استشار شخصيات في بعض الحقائب كانت
اثبتت جدارة في ادارتها في اوقات سابقة،
اال ان عددا منهم اعتذر عن الدخول في
الحكومة ،فيما لم يتسن لـ "الغد" التأكد
من دقة المعلومات ،باستثناء تلك المتعلقة
بدخول وزير سابق وأكاديمي بارز أكد انه
لم يتم الحديث إليه لدخول الحكومة حتى
اللحظة ،وأن خيار بقاء الوزير المتوقع
خروجه قد يكون ممكنا اذا لم يجد الرئيس
الخيار األنسب.

ومن بين الخيارات ،دخول وزراء لحمل
حقائب اخرى من فريق الخصاونة الوزاري
نفسه ،وقد يكونون االنسب لتوليها ،في
ظل توجه ألن يكون التعديل محدودا قدر
اإلمكان.
ال��م��ص��ادر اش����ارت ال���ى ان الرئيس
الخصاونة استأنس بالعديد من اآلراء
لشخصيات وازنة من دون اطالق اية وعود
بالتوزير حتى اللحظة االخيرة التي تسبق
موعد حلف اليمين أم��ام جاللة الملك،
واستبعاد عدد ممن تم تزكيتهم سابقا من
شخصيات سياسية تطمح لدخول الحكومة.
واعتبرت أن الظروف السياسية غير
مناسبة الدخال وزراء تحوم حولهم عالمات
استفهام او قدموا بتوصيات شخصية من
اق��ارب ومعارف وص��داق��ات الخصاونة او
كونهم مقربين منه.
والتأكيدات التي اشارت إليها المصادر
تلمح ال��ى ان وج��وه��ا نسائية ستدخل
الول مرة الحكومة ،اضافة الى دخول احد
االعيان ،مع إمكانية إج��راء مبادالت بين
الحقائب الوزراية وفصل اخ��رى ،والعمل
على استقطاب شخصية اقتصادية لحمل
الملف االقتصادي.
وكانت صدرت تلميحات خالل اليومين
الماضيين تشير الى ان تأخير التعديل
ال��ذي كان مرتقبا خالل االسبوع الحالي
ينذر إما بإعادة تشكيل الحكومة أو تقديم
خيارات اخرى ،من بينها تولي رئيس جديد
للحكومة.
لكن ما لبث أن استبعد هذا الخيار بعد
تسرب معلومات ح��ول موعد التعديل
والحديث عن دخول شخصيات جديدة في
حكومة الخصاونة التي نالت الضوء االخضر
للتعديل ومنحت فرصة أخيرة لتحسين
االوض���اع االقتصادية المتأثرة بجائحة
كورونا ،واالشتباك االيجابي مع مجلس
النواب لتمرير توصيات منظومة االصالحات
السياسية التي انتهت منها اللجنة الملكية
لتحديث المنظومة السياسية ،وسلمتها إلى
جاللة الملك تمهيدا إلحالتها من الحكومة
إلى مجلس االمة في اول دورة عادية مقبلة
في الخامس عشر من كانون االول (يناير)
المقبل.
"الغد" بدورها سألت عددا من الشخصيات
التي كان يرجح دخولها الحكومة إال انها
اشارت الى ان احدا لم يبلغها او يستشيرها،
فيما فضل بعضها عدم الخوض في اية
تفاصيل او احاديث قبيل انتهاء موعد
التعديل المرتقب من دون ابداء االسباب.
ويتحفظ وزراء في الحكومة على الحديث
عن التعديل ال��وزاري ،ربما لعدم معرفة
او ربما ألن الرئيس طلب منهم التزام
الصمت حتى انتهاء اجراءات التعديل ،وهذا
ما يرجحه خبراء سياسيون قالوا لـ "الغد"
ان الرئيس متكتم على السيناريوهات
واالجراءات ويفضل ابقاء االعالم بعيدا عن
خياراته حتى اللحظة األخيرة.
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شكل استثمار "الضمان" في الناقل الوطني يحسمه االتفاق مع "المطوّر"
إيمان الفارس
Eman.alfares@alghad.com

عمان  -ف��ي حين أع��ل��ن صندوق
استثمار أموال الضمان االجتماعي عن
توجهه لالستثمار في مشروع الناقل
الوطني( العقبة  -عمان) لتحلية ونقل
المياه ،كشفت مصادر حكومية لـ "الغد"
عن مخاطبات رسمية تمت بين وزارة
المياه وال���ري وال��ص��ن��دوق ف��ي اآلون��ة
األخيرة ،تتعلق بإمكانية التعاون في هذا
الخصوص.
وفيما أشارت رئيسة صندوق استثمار
أموال الضمان االجتماعي خلود السقاف
أم��س األح��د ،في تصريحات صحافية،
إلى توجه الصندوق نحو االستثمار في
مشروع الناقل الوطني ،الذي تبلغ طاقته
اإلنتاجية اإلجمالية نحو  350مليون
متر مكعب سنويا ،وع��دد من مشاريع
الشراكة التي يتم طرحها على مستوى
وطني ،قالت المصادر التي فضلت عدم
ذكر اسمها ،إن هذا التشارك قد يكون
على شكل تقديم "تمويل" للمشروع،
على شكل دي��ن ،أو من خالل الشراكة
بالمشروع عبر االستثمار ،أي أن يكون
شريكا برأس المال.
إال أن شكل هذه الشراكة الذي أعلنت
عن التوجه إليها رئيسة صندوق استثمار
أم��وال الضمان االجتماعي ،يتمثل في
المساهمة بملكية شركة المشروع مع
االئتالف الفائز بتنفيذ المشروع.
وبينت المصادر أن ال��ق��رار النهائي

في إطار هذا التوجه ،يعود إلى االتفاق
ما بين "ال��م��ط�وّر" ،وه��و المحال عليه
العطاء ،وصندوق استثمار أموال الضمان
االجتماعي.
وع���ودة لتصريحات ال��س��ق��اف ،فإن
ص��ن��دوق اس��ت��ث��م��ار أم����وال ال��ض��م��ان
االجتماعي ،يقوم حاليا بالتباحث مع
الجهات المعنية للمشاركة في مشروع
إنشاء ع��دد من ال��م��دراس الحكومية،
باإلضافة إلى دراس��ة عدد من الفرص
االس��ت��ث��م��اري��ة ف��ي ال��ق��ط��اع السياحي
والتطوير العقاري.
وتعد الحاجة لمشروع الناقل الوطني
ملحة ،في الوقت الذي كان مفترضا أن
يتم البدء بالمشروع في العام ،2019
وسط تسجيل األردن استنزافا للمياه
الجوفية بشكل كبير جدا فوق الحد اآلمن
من االستخراج.
وم��ن المتوقع أن يتم البدء بإنجاز
مشروع الناقل الوطني نهاية العام ،2023
وفق وزارة المياه وال��ري ،حيث سيؤمن
المملكة بـ  350مليون متر مكعب من
المياه ،علما أن إنجاز المرحلة األولى من
المشروع ،ستساهم بسدّ جزء من عجز
ونقص المياه بحلول مائية مستدامة
وال��ح��د م��ن انخفاض مستوى المياه
الجوفية التي حذرت منها دراسات دولية
متقدمة ويوفر مصادر جديدة مستدامة
وتنفيذ مشاريع مائية كبرى.
ول��م يعد ت��رف الوقت خيارا ل�لأردن،
مقابل تفاقم أعبائه المائية يوما بعد

يوم ،فيما شكل اللقاء الملكي مع اإلدارة
األميركية خ�لال شهر ت��م��وز (يوليو)
الماضي ،مؤشرا إيجابيا نحو التقدم
بوتيرة تنفيذ المشروع االستراتيجي
المائي الناقل الوطني لتحلية مياه البحر
األحمر في العقبة.
مشروع الناقل الوطني ،هو الخيار
االستراتيجي المائي الوحيد المتاح لدى
األردنيين لسد جزء من العجز المائي
المتزايد ،ال سيما عقب خ��روج مشروع
ناقل البحرين اإلقليمي (األحمر -الميت)
من سلم أولويات البنك الدولي مؤخرا.
ويجري العمل في الوقت الراهن ،على
تنفيذ أكبر مشروع تحلية للمياه ،وهو
خيار استراتيجي للمملكة ،حيث يتكون
المشروع من نظام نقل وتحلية مياه
البحر في العقبة ونظام نقل المياه العذبة
الى باقي المناطق ،حيث ستؤمن المرحلة
االولى نحو  150مليون م 3وسيتم خلطها
بمياه اآلب��ار من حقل وادي رم لتأمين
المياه العذبة ألغراض الشرب وفق أفضل
المواصفات ،حيث تصل الطاقة القصوى
للمشروع الى  350مليون م.3
وت��ت��ض��م��ن ش����روط ت��أه��ي��ل عطاء
ال��م��ش��روع ،ال��ذي يعد أضخم مشروع
في تاريخ المملكة للمياه على نظام
بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي
والدولي ،ووفق نظام الـ ( )BOTالمعايير
التي ستنطبق على االئتالفات والشركات
المحلية وال��دول��ي��ة المهتمة بالتنفيذ
والتشغيل.

العرموطي يدعو إلعادة النظر في تركيبة المجلس الطبي
محمد الكيالي
Mohammad.kayyali@alghad.jo

عمان -دع��ا نقيب األط��ب��اء األس��ب��ق،
الدكتور أحمد العرموطي ،إلى ضرورة إعادة
النظر في تركيبة المجلس الطبي األردني
والجهات المشكلة له لتعزيز استقالليته
وفاعليته خدمة للقطاع الطبي المحلي.
وبين العرموطي أن هناك مواد في قانون
المجلس الطبي األردني ،لم يتم تفعيلها،
ما أدى إلى إلحاق الضرر باألطباء والجسم
الطبي ،داع��ي��ا لمنح المجلس صالحية
اإلشراف اليومي الكامل على تدريب أطباء
االمتياز والمقيمين من خالل أطباء يختارهم
لهذه الغاية وبشكل مدفوع األجر.
وأكد العرموطي ،في تصريح لـ"الغد"،
أن كال من المواد  5و 6و 17و 18الواردة في
قانون المجلس الطبي رقم  17لعام ،2015
تتحدث عن أهداف المجلس وتنظيم عمله،
مبينا أن بعض نصوص هذه المواد لم يتم
تفعيلها وبالتالي أثرت على وضع الطبيب
المقيم ومدى تقدمه.
ولفت إلى أنه على المجلس الطبي ،أن
يضع برامج تدريبية متعددة ومتنوعة،
وتحديد وصف وظيفي لألطباء المقيمين،
وتعيين ال��م��راج��ع الطبية ال�لازم��ة لكل
اختصاص من االختصاصات.
وش��دد على ض��رورة اإلش���راف الكامل
للمجلس على االمتحانات السنوية لألطباء
المقيمين في مختلف القطاعات الطبية،
وبحيث تكون األسئلة موحدة وبتاريخ واحد،
وأن تُحدد النتيجة من يُسمح له باالنتقال من
سنة إلى أخرى ،مطالبا بتطوير بنك األسئلة
لدى المجلس ،وزيادتها ،لتصبح باآلالف،
وتوزيعها على األطباء لالطالع عليها.

مبنى المجلس الطبي األردني في عمان(-أرشيفية)

وقال العرموطي إن هذه المقترحات ،إن تم
تنفيذها ،فإن المستوى العلمي والعملي لألطباء
المتقدمين للبورد األردن��ي يصبح مسؤولية
المجلس الطبي ،ويتحمل نتائجها كونه يشرف
على تدريب األطباء ويحدد لهم البرامج النظرية
والعملية من السنة األولى لألخيرة.
وأش��ار إلى أن من اهم مهام المجلس،
رفع المستوى العلمي لالطباء واالش��راف
على تدريب المقيمين في مختلف سنوات
تدريبهم ،وإج���راء االمتحانات ال��دوري��ة
للمقيمين ،للحصول على االختصاص
وإج��راء االمتحان ألطباء االمتياز لمنحهم
اعترافا بشهادة الطب التي يحملونها.

ولفت إلى أن من مهام المجلس ،العمل
على تقويم شهادات االختصاص من الخارج،
تمهيدا لتقديم حاملي ه��ذه الشهادات
المتحان االختصاص.
وأوض��ح أن من المعيقات التي واجهت
وما زال��ت ،المجلس الطبي وعمله ،عدم
إشرافه بشكل مباشر على تدريب أطباء
االمتياز واألطباء المقيمين ،وعدم االعتراف
بشهادات االختصاص من الخارج إال بعد
إخضاع حاملها المتحان البورد األردني ،حيث
يبلغ عدد هؤالء األطباء ما بين  800و1000
طبيب.
وش��دد على ان عمل المجلس الطبي،

اقتصر على إج���راء االمتحانات وتقييم
شهادات األطباء من خارج األردن لغايات
السماح لهم بتقديم االمتحان.
وقال إنه يجب إعادة النظر في االعتراف
بالشهادات من خارج األردن (االختصاص)،
متسائال "ه��ل يجوز إجبار االختصاصي
الحاصل على شهادة االختصاص من بلد
أجنبي على تقديم البورد األردني ليسمح له
بممارسة اختصاصه؟".
وأكد أن األطباء الجدد ،وبعد تخرجهم من
الجامعة ،يتقدمون بعد فترة تدريب سنة
واح��دة ،إلى امتحان نظري يسمى فحص
االمتياز وم��ن ينجح منهم يعتبر طبيبا

ويسمح له بممارسة مهنة الطب.
واقترح العرموطي إجراء فحص اختصاص
للطبيب الحاصل على شهادة االختصاص
من الخارج يسمى "فحص االختصاص" ومن
ينجح به يسمح له بممارسة االختصاص
بشهادته من الخارج ومن دون الحصول على
البورد األردني.
وحول كيفية تحويل الطبيب العام إلى
اختصاصي طب أسرة ،قال العرموطي إنه
في الدول المتقدمة" ،لم يبق هناك شيء
اسمه طبيب عام ،وإنما هناك اختصاصي
طب أسرة".
ولفت إلى أن ذلك يؤدي إلى تطوير مهنة
الطب وإمكانيات وق��درات الطبيب العام
وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة
للمواطن كما يؤدي إلى تحسين مستوى
الدخل المادي للطبيب ذاته.
واقترح على المجلس الطبي إعداد خطة
تمتد من  10سنوات إل��ى  15سنة ،على
سبيل المثال ،لتحويل األطباء العامين في
مختلف القطاعات الطبية العامة والخاصة،
إلى أخصائيي طب أسرة.
وبين أن المقترح ،يكون باالعتماد على
ج��زء من سنوات ممارسة ه��ؤالء األطباء
للمهنة ،عبر اعتبار خدمة  5سنوات في
الطب العام بمثابة عام واحد من اختصاص
طب األس��رة ،على أال تزيد المعادلة على
سنتين اثنتين مهما كانت سنوات عمل
الطبيب ،وبعد امتحان نظري يتقدم إليه
لتقييم معلوماته الطبية النظرية والعملية.
ودعا إلى أن يقوم الطبيب بالتدرب لمدة
سنتين ومن ثم التقدم المتحان االختصاص
في طب األس��رة ،ومن ينجح يحصل على
شهادة االختصاص.

 9وفيات و 1072إصابة
جديدة بـ" كورونا"

عمان  -أعلنت وزارة الصحة ،أمس
تسجيل  9وفيات و 1072إصابة جديدة
بفيروس كورونا في المملكة ،ليرتفع
العدد اإلجمالي إلى  10811وفاة و833471
إصابة.
وبلغت نسبة الفحوصات اإليجابيّة ليوم
أمس  ،% 3.91بحسب الموجز اإلعالمي
الصادر عن الوزارة.
وأش���ار الموجز إل��ى أن ع��دد الحاالت
النشطة حالياً وصل إلى  13688حالة،
بينما بلغ عدد الحاالت التي أدخلت ،أمس
إلى المستشفيات  67حالة ،وعدد الحاالت
التي غادرت المستشفيات  34حالة ،فيما
بلغ العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة التي
تتلقى العالج في المستشفيات  473حالة.
وأظهر الموجز ،أن نسبة إشغال أسرّة
العزل في إقليم الشمال بلغت  ،% 9بينما
بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة
 ،% 28فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة
التنفس االصطناعي في اإلقليم ذاته 10
.%
وأض��اف أن نسبة إشغال أس��رّة العزل
في إقليم الوسط بلغت  ،% 13في حين
وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة
في اإلقليم ذاته إلى  ،% 22ونسبة إشغال
أجهزة التنفس االصطناعي إلى  .% 7وفي
إقليم الجنوب ،بلغت نسبة إشغال أسرّة
العزل  ،% 8ونسبة إشغال أس��رّة العناية
الحثيثة  ،% 16فيما بلغت نسبة إشغال
أجهزة التنفس االصطناعي في اإلقليم
ذاته .% 14
وأشار الموجز إلى تسجيل  1015حالة
شفاء ،ليصل العدد اإلجمالي لحاالت الشفاء
المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل ( 14يوماً)
إلى  808972حالة(-.بترا)

الحبر الوطني :الصحافة الورقية لن تغيب ()2 - 1
فلحة بريزات*
لم يحدثنا التاريخ عن فناء وسيلة
اعالمية ،بل أنبأتنا كثير من المصادر
الموثوقة أن أي وسيلة حية ستجد
ً
طرقاً جديدة للعيش؛ عاج ً
آج�لا،
ال أم
في مواجهة الصدمات اإلعالمية ،التي
توجدُها ثورة العصر الرقمي باكتشاف
ِ
وسائل أح��دث ،وإع��ادة تشكيل القيمة
الذاتية لها مع الموديالت الجديدة .فقد
واجهت الصحافة صدمتها األول��ى عند
اختراع المذياع ،والثانية مع ظهور التلفاز،
الذي هز ظهوره المذياع ،في حين واجه
المذياع والتلفاز صدمتهما المشتركة مع
اإلنترنت ،وواجها ضعفاً مؤقتاً ،ومعهما
عانت الصحافة ،وما زالت آثار صدمتها
الثالثة مع اإلعالم اإللكتروني.
واآلن ،لو تتبعنا خالصة آلراء بعض
من يحملون األمل في بقاء هذا اللون من
اإلعالم العريق ،ويبحثون في السبب قبل
النتيجة ،نجد أن الكثير منهم موقنون
بأن الصحافة باقية ،ومحصنة بغياب
اإلجماع على فكرة فنائها ،ألنها مغموسة
بالحبر الوطني لكل بلد عاشت وتطورت
فيه .وما يحدث اآلن هو امتداد للقصة
القديمة ،التي تعايش فيها المطبوع مع
المرئي والمسموع؛ ويعيشون جميعاً اآلن
مع وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم
اإللكتروني.
يقول المناصرون :بالرغم من التطور
التقني وتنوعه إال أن هناك أساسيات في
الصحافة لن تنتهي؛ فالقراءة والكتابة
ع��ادات تمتلك حصانة عدم االنقراض،
حيث الصحف المطبوعة تتناسب مع
الروتين اليومي بما توفره من أب��واب
مقسمة تآلف معها القارئ ،على نقيض
األخبار على اإلنترنت ،التي تتطلب البحث
باستخدام مصطلحات متعددة للوصول
إليها.
ففي أيامنا ه��ذه ،وج��د ال��ن��اس في
المدن المزدحمة ،أن المحطات اإلذاعية
هي األفضل لتتبع األخبار ،ألنها معك في

رحلة يومك بتنوعها ،وانخفاض تكاليفها،
رشيقة ،وت��در أرباحاً عالية .وسبق أن
نمت الدراما تحت تأثير الفيلم ،واجتهد
المسرح للعثور على قيمته الفريدة كأب
للفنون .وبالمثل ،وتحت ضغط التلفاز،
في العقود القليلة األولى لظهوره ،تنبأ
الكثير من الناس بأن الفيلم حضر أجله
ال محالة  ،لكن الفيلم في السينما اكتسب
حيوية جديدة .وتعاظمت تحت التأثيرات
البصرية للمؤثرات الضوئية والمؤثرات
الصوتية ،أجرته ارتفاعاً كبيراً ،مما دفع
القائمين على األمر لتقديم مقترحات
لتقليل أسعار األفالم.
وينطبق األم��ر نفسه على الصحف،
التي واجهت من قبل صدمات المذياع
والسينما والتلفاز .لكن ظل االشتراك
في الصحف هو عالمة على الحياة .وغداً،
عندما تعاني أجيال العصر الرقمي من
وط��أة تكلفة وسائل اإلع�لام الجديدة،
وتتعاظم االنقسامات الرقمية ،ستولد
عندهم الرغبة في مطالعة الصحف من
جديد ولكن في إط��ار جديد أيضا .ومع
ذلك ،لدينا اآلن خيال محدود ،كما يقول
العلماء المتابعون ،لتصور ما يمكن
أن يكون عليه حال صحفنا المطبوعة
بعد سنوات ،أو عقد من اآلن .وال يمكننا
التنبؤ بالمستقبل ،إذا داخلنا العجز المبكر

الكثير موقنون بأن الصحافة
الورقية باقية ومحصنة بغياب
اإلجماع على فكرة فنائها

بأننا ال يمكن أن نُعيد تنشيط حركة
الصحف ومصافحتها كل صباح ،في وقت
ضعفت فيه القراءة على كل المستويات.
وقد يتساءل الناس ،من منظور تاريخي،
عن تطور وسائل اإلعالم ،لماذا يطلقون
هذا النوع من األحكام؟ فالثابت أن وسائل
اإلع�لام ،ومن بينها الصحف ،لن تموت
أبداً ،فقد تتغير ،وتتحور ،ولكنها باقية.
وسيجد الناس حضوراً لها في أي نوع من
المناسبات قادمة ،وسيستخدمونها في أي
نوع من االحتياجات ،التي يمكن أن يكون
للناس عليها طلب.
وب��ال��ع��ودة إل��ى ال����وراء ق��ل��ي� ً
لا ،نجد
أن البعض توقع أن معظم الصحف
المطبوعة تبقى لها خمس سنوات من
االستمرار على قيد الحياة .وتبين أن
بقاءها قد تأخر أكثر مما كان عليه ذلك
االعتقاد  .ففي عمود شهير ،ناقش
الكاتب األمريكي ال��م��ع��روف" جيفري
ك��ول" أحد أكثر توقعاته إث��ارة للجدل،
وذل��ك عندما نظر إل��ى "م��اي سبيس"،
و"ف��ي��س��ب��وك" ،و"س��ن��اب��ش��ات" ،وكيف
سيكون من الصعوبة بمكان الحفاظ على
جمهورهم من المراهقين تركها .فهل
حدث هذا التنبؤ تماماً كما اعتقد؟
لكن ما يهمنا فيما ذكر جيفري كول،
في توقعاته األخرى المثيرة للجدل أيضاً،
هو قوله "أنه ،بعد عام  ،2013سيكون
قد تبقى للصحف المطبوعة في أمريكا
خمس سنوات فقط قبل أن تُعلن نهايتها
المحتومة .وقد تبين أن هذا التنبؤ غير
صحيح تماماً ،وإنما عانت هذه الصحف
من آثار الصدمة اإللكترونية فقط .وقبل
عقود ثالثة تقريبا ،لم يكن الناشئة
يلتفتون إلى الصحف المطبوعة ،لكنهم
في مراحل متقدمة حضرت الصحف
في أدبياتهم .اليوم ،ال تقرأ ذات الفئة
الصحف ،وال بينة واضحة على أنهم
سيسقطون الصحف م��ن قواميسهم
نهائياً.
ويساجل ال��ك��ث��ي��رون ،على اختالف
ث��ق��اف��ات��ه��م وم��س��ت��وي��ات��ه��م وأم��اك��ن

تواجدهم؛ ومجتمعنا األردن��ي والعربي
في جزء من هذا التشكيل ،بأن اليافعة
ال ش��اغ��ل ل��ه��م س���وى م��ا يظهر على
صفحات التواصل االجتماعي ،وخالفاً
لهذه المقولة ،فقد أظهرت االستطالعات
العلمية الجادة في العالم ،أنهم اليوم
أكثر اهتماماً باألخبار من أي جيل ماثلهم
بالعمر في عقود سابقة .إنهم يدركون
أكثر من غيرهم ،ومن سابقيهم ،أن ما
يدور في هذا الكون يمكن أن يكون له
سطوة على حياتهم .وال يعني ذلك أن
خيارهم األوحد للحصول على المعلومات
هو الصحف.
لهذا ،فإن اليقين عند الكثيرين أن
هناك أسبابا عديدة تدعم الحجة القائلة
ب��أن مستقبل الصحف باسم ،وأن أي
ح��دي��ث يشكك ف��ي ه��ذا ال��ت��ف��اؤل غير
مصنف .فقد تعودنا أنه بعد سماع نفس
الشيء المحبط مراراً وتكراراً ،يبدأ الناس
في تصديق ذلك .لكن هل الصحف في
طريقها إلى الموت وتوديع محبيها؟ هذا
سؤال يكرره المراقبون في كل زمان،
وإنني أتفق مع من يقولون :هذا احتمال
بعيد ج���داً ،إنها تتغير فقط لتواكب.
والتغيير ،كما هو الحال في أي شيء آخر،
يمكن أن يكون جيداً .ويمكن سماع بعض
األصوات اإليجابية فوق الحديث السلبي.
إن ال��ك��ث��ي��ري��ن ي��ط��م��ئ��ن��ون��ا ،نحن
الصحفيون أال ننزعج كثيراً ،فال يزال
ال��ن��اس ي��ري��دون األخ��ب��ار .رب��م��ا يكون
الحل الرقمي ألزمة الصحف هو االتجاه
الصحيح ،لكن ال بد من أن تعمل تدفقات
اإلي��رادات على تشجيع االبتكار" ،وإعادة
ترتيب االش��ت��راك��ات بطريقة إبداعية،
يمكن ع��ن طريقها استحداث مصادر
متعددة لإليرادات؛ كاالعتماد ،مث ً
ال ،على
تقارير وأخبار نوعية وغير موجهة لجمهور
ع��ام .فعندما تبحث عن تقارير داخلية
أصلية وفعلية ،تفي باحتياجات حرجة
لنوع معين من المعلومات ،فإن الصحف
ال تزال هي المصدر الرئيس ،والقائلون
بهذا من العلماء لهم آراء وازنة بدأوا في

التعبير عنها للتو ،ويجب أن نستمع لهم،
ألنهم على حق ،ونحن نتفق معهم.
إننا إذا ارتضينا حقيقة أن الناس ال
يزالون بحاجة إلى األخبار ،فألننا نعلم
أكثر من غيرنا أن األخبار ليست شيئاً
واحداً ،إنها أشياء كثيرة .إن الطريقة التي
يتم بها تبادل المعلومات في هذه األيام
ليست هي نفسها في يوم من سبقونا
من اآلباء واألج��داد ،ولكن ال يوجد شيء
خاطئ في ذل��ك .ك��ان لديهم الصحف
المطبوعة واإلذاع���ة والتلفاز ،واآلن
لدينا هذه األشياء ،باإلضافة إلى األخبار
الرقمية ،واإلمكانيات تكاد ال تنتهي،
والعقل البشري يستوعب ويتكيف مع كل
هذا التنوع.
إن بعض الناشرين األك��ث��ر وطنية
وتقدمية وإب��داع �اً يمكنهم فعل ذلك
بالضبط ،إذ إن��ه وفقاً لتعداد السكان
عندنا ،أصبح الجمهور أكبر اآلن ،وليس
أصغر .وتُظهر جميع األدل��ة أن الناس
من جميع األعمار يريدون ،ويستهلكون
أخ��ب��اراً أكثر من أي وق��ت مضى .نحن
بحاجة إلى التركيز على طرق جديدة
لتلبية احتياجات ه��ؤالء ،ال االنسحاب
ب��دع��وى أن الصحافة ستختفي .فقد
يتلقى جيل األلفية أخباراً بجهد يسير،
وقد يجلس أبناء الجيل الجديد على جهاز

الصحف عبر تاريخها واجهت من قبل
صدمات المذياع والسينما والتلفاز
لكنها ظلت عالمة على الحياة

كمبيوتر ويقرأون القصص في موقع
ويب الناشر .وقد يقومون ببعض الجهد
لتصفح األخبار على اإلنترنت ،باإلضافة
إل��ى التقاط األخ��ب��ار المطبوعة ،لكن
تظل الرغبة موجودة في رؤية صحافة
مطبوعة .وهذا يعني أنه ال يوجد سبب
لالعتقاد بأن الصناعة تقترب من الموت،
وعلينا كصحفيين أال نركن لهذا االعتقاد،
أو نُساعد في تبنيه.
إننا نعلم بحكم الواقع ومتابعتنا أن
الطباعة ما تزال قوية ،ولكن ،كما يقول
العارفون ،ال ننكر أن الرقمية للجميع،
بمن فيهم جمهور الصحف .فهل التحول
الرقمي حقاً هو االتجاه الصحيح ،خاصةً
عندما تستمر الطباعة في تحقيق المزيد
من اإلي����رادات؟ بالتأكيد ،نحن بحاجة
للطباعة الرقمية لصحفنا ،والسبب هو
أن أرقام الطباعة الرقمية في تزايد .إنها
مسألة وقت فقط قبل أن تتجاوز الطباعة
الرقمية كل شيء ،بما في ذلك إيرادات
اإلع�لان��ات ،ولكن ه��ذا ال يلغي صناعة
الصحافة وال اإلع�لان��ات ،بل ينبغي أن
يطورهما لألحسن.
ونعلم أنه قد ال تحدث المكاسب بسرعة
كافية لتناسب ذوق وتطلعات أي شخص،
لكن الحقائق تظهر أن الناشرين يطورون
ويبتكرون ويبدعون .وي��زداد االهتمام
باألخبار ،والوسائل الرقمية في كل مكان،
ونفقات اإلعالنات الرقمية في ازدياد وال
تزال الطباعة البيضاء في المقدمة ،فهل
هي حقاً ستتراجع بعد أسبوع؛ بعد شهر،
بعد عام؟ نحن لسنا متشائمين إن حدث
تراجع هنا ،أو هناك ،ألننا موقونون بأنه
سيكون أم��ر مرحلي ومؤقت .ف��إذا كنت
في قطار الصحافة المنطلق حول العالم،
كما يُحدثنا الخبراء ،فال تشك في نفسك
كصحفي ،وال في إمكانية أن تصل إلى
الهدف ،ألنك في االتجاه الصحيح ،وكل
األدل��ة تدعم هدفك القاصد الستمرار
تطور الصحافة المطبوعة.

*زميلة صحفية
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الحمارنة رئيسا تنفيذيا
لمعهد اإلعالم األردني

 % 91من فتيات األردن ال يثقن بصفحات السياسيين على االنترنت

عمان  -قرر مجلس إدارة معهد اإلعالم
األردن��ي تعيين العين الدكتور مصطفى
حمارنة ،رئيسًا تنفيذيًا للمعهد اعتبارًا من
مطلع الشهر الحالي.
ورحبت سمو األميرة ريم علي ،مؤسس
المعهد ،وأسرة المعهد بالدكتور الحمارنة،
متمنين له التوفيق واإلنجاز الدائم .وقال
المعهد في بيان صحفي أمس إن الحمارنة
ساهم في العديد من المشاريع البحثية
المتعلقة في ش��ؤون السياسة العامة في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وهو
عضو مجلس األعيان الثامن والعشرين ،كما
يتمتّع بخبرات إدارية طويلة اكتسبها خالل
مسيرته المهنية ،وسيواصل العمل على
توجيه المعهد إلى عصر جديد من التحديث
واالزدهار.
وكان الحمارنة ترأس منذ عام  2017وحتى
 2020المجلس االقتصادي واالجتماعي،
الذي يعمل كمركز استشاري للدراسات على
المستوى الوطني ،كما عمل مديراً لمركز
الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية
لمدة  15عامًا ،وتولى رئاسة مجلس إدارة
مؤسسة اإلذاع��ة والتلفزيون األردنية بين
عامي  2004و ،2006وعمل مستشاراً في
الديوان الملكي العامر في عهد جاللة المغفور
له بإذن اهلل الملك الحسين بن طالل .وحصل
الحمارنة على الليسانس في االقتصاد
من جامعة مدريد ،ثم شهادتي الماجستير
والدكتوراه في التاريخ من جامعة جورج تاون
في واشنطن ،حيث عمل أستاذاً في قسم
التاريخ في الجامعة األردنية وأستاذاً مساعداً
في جامعة جورج تاون التي تخرج منها.
يذكر أن معهد اإلعالم األردني مؤسسة
تعليمية مستقلة وغير ربحية تسعى لتطوير
أداء العاملين في ميدان الصحافة واإلعالم
في األردن والمنطقة العربية ،والراغبين في
احتراف هذه المهنة من خالل توفير فرص
تعليمية وتدريبية متقدمة تلبية لمطالب
العديد من الصحافيين ،ويقدم برنامج
الماجستير في الصحافة واإلع�لام الحديث
باللغة العربية(-.بترا)

بالفتيات والنساء الشابّات.
وأكدتأكثرمنربعالمشاركاتفيالدراسة
( )% 28تصديقهن للخرافة أو الحقائق
المزيفة حول فيروس كورونا ،فيما أبدت
( )%25شكوكهن فيما إذا كان عليهن فع ً
ال
أخذ مطعوم الفيروس.
وف��ي األردن ،كانت المعلومات على
ً
مهمة ج��داً بالنسبة للفتيات
اإلنترنت
والشابّات خالل الجائحة ،حيث قالت % 26
منهن إنّهن غيّرن سلوكهن خالل الجائحة،
وأفادت  % 28أن المعلومات على اإلنترنت
أ ّثرت على قراراتهن حول أخذ المطعوم من
عدمه.
وقالت المستطلعة آراؤهن إن الموضوع
األول الذي رأين بشأنه معلومات مغلوطة
و/أو مض ّللة كان حول جائحة كورونا (56
 ،)%يليه التغير المناخي ( )%35ثم األخبار
والشؤون الجارية (.)% 31
كما أظ��ه��ر االس��ت��ط�لاع أن��ه ال يوجد
مصدر واح��د على شبكة اإلنترنت تثق
غالبية ال��م��ش��ارك��ات ف��ي ال��دراس��ة من
جميع الدول بتقديمه معلومات موثوقة،
وينطبق هذا الحال على نتائج الدراسة
في األردن أيضاً ،فيما كانت المؤسسات
التعليمية هي المصدر األكثر وثوقاً من
قبل المشاركات في الدراسة ،حيث حصلت
هذه المؤسسات على ثقة المست نصف
المشاركات (.)% 46
ع�لاو ًة على ذل��ك ،يؤمن نصف الفتيات
والشابّات في األردن ( 50بالمائة) ،وفق
ال��دراس��ة ،أن منصات التواصل االجتماعي
تحتوي على أكبر نسبة من المعلومات الزائفة،
خصوصا موقعي “فيسبوك” و”تيك توك”.
وقالت منى عبّاس مديرة مكتب
منظمة بالن إنترناشونال في األردن
أن��ال��دراس��ة أوض��ح��ت أن للمعلومات
الزائفة والمضللة على شبكة اإلنترنت
عواقب وخيمة ،فهي خطيرة وتؤ ّثر على
صحة الفتيات النفسيّة ،كما أنها تمثل
ٌ
عقبة أخرى تؤثر على انخراطهن في
الحياة العامة انخراطاً صحيحا وآمنا.

نادين النمري

Nadeen.nemri@alghad.jo

عمان – أظهرت دراسة أجرتها منظمة
بالن انترناشونال أن  % 90من الفتيات
األردنيات يتابعن االنترنت ،فيما أكدت 9
 %فقط منهن ثقتهن بالسياسيين كمصدر
للمعلومات على الشبكة.
وكشفت نتائج الدراسة التي اجرتها
المنظمة وحملت عنوان “فجوة الحقيقة”
مؤخرا ،وشملت دوال عدة الى جانب االردن،
أن نسبة اهتمام المستطلعة آراؤه��ن
بالتغير المناخي واوضاع الطقس يبلغ 40
 ،%وبآخر األخبار والمستجدات  ،% 34في
حين تذيلت قضايا المساواة بين الجنسين
والعنف االسري والعنف ضد المرأة والصحة
اإلنجابية القائمة.
وبينت النتائج التي شملت استطالع
اراء  1000فتاة ،أن نحو  % 90من العينة
المستطلعة يتابعن االنترنت ،فيما قالت 42
 %منهن أن االنترنت ساعدهن في الوصول
ال��ى ف��رص تعليمية ،في حين ساهمت
معلومات الشبكة في تغيير مواقف وآراء
 % 41منهن ،و % 33استفدن من معلومات
صحية.
وقالت  % 17منهن ان االنترنت ومواقع
التواصل االجتماعي ساعدهن على ايجاد
فرص عمل ،وبالنسبة ذاتها ساعدتهن
الشبكة في اختيار مرشحين للتصويت لهم،
كما ساهمت في تغيير القناعات السياسية
لدى  % 13منهن.
وق��ال��ت  % 31منهن إنهن تمكن من
التعرف على اشخاص يحملون أفكارهن
نفسها.
وبدا تأثير االنترنت واضحا خالل فترة
الجائحة ،اذ افادت  % 28من المستطلعة
آراؤه��ن أن الشبكة ساهمت في التأثير
على قراراتهن بشأن الحصول على اللقاح،
كما قالت  % 26إنها غيرت آراؤه��ن بشأن
اج���راءات الوقاية ،مثل ارت���داء الكمامة
والتباعد االجتماعي.
وحازت المواقع االلكترونية للمؤسسات

التعليمية على المرتبة االولى في الثقة بها
كمصدر على االنترنت ،وبنسبة بلغت 46
 ،%تلتها المواقع الحكومية بنسبة  ،% 38اما
نجوم السوشال ميديا والمشاهير فحازوا
على  % 21و % 22على التوالي ،وبنسبة
تفوق القيادات الدينية التي بلغت ،% 18
فيما تذيل السياسيون القائمة بـ.% 9
وبينت الدراسة ان المعلومات الزائفة
التي تُنشر على شبكة اإلنترنت أدت إلى
شعور خمس الفتيات ( )20%بعدم األمان
جسدياً.
ً
دراس��ة استقصائية
ويتضّمن البحث
هامة ضمت أكثر من  26ألف فتاة وشابة
من  26دولة (بما فيها األردن) ،أظهرت أن
التعرض لألكاذيب والكالم المغلوط يترك

أثراً عميقاً في كيفية تعاملهن مع الكثير
من القضايا ،بدءا من الجائحة إلى القضايا
السياسية.
وفي أول دراسة عالمية واسعة النطاق
تبحث في األثر الجندري للمعلومات الزائفة
والمضللة على شبكة اإلنترنت ،أظهرت
الدراسة أن  8من بين كل  10فتيات وشابّات
وجدن أن المعلومات الزائفة و/أو المضللة
أثرت عليهن.
واظهرت الدراسة التي جرت في األردن
أن المعلومات الزائفة والمضللة على
اإلنترنت عرضت اليافعات والنساء الشابّات
إلى تبعات على صعيد الصحة النفسية،
حيث قالت  % 41منهن إنّهن شعرن بالحزن
أو االكتئاب أو التوتر أو الخوف او القلق ،فيما

شعرت  % 11منهن بعدم األمان الجسدي.
وأشارت المقابالت المتعمقة التي أجرتها
منظمة بالن إنترناشونال إلى أن الفتيات
يشعرن بعدم األمان أثناء التعامالت على
اإلنترنت ،والتي زادت من حدة التوترات
االجتماعية داخل المجتمعات.
وأش����ارت أخ��ري��ات إل���ى قلقهن من
فعاليات وهميّة تروج على مواقع التواصل
االجتماعي وتُعرضهن لخطر جسدّي ،أو إلى
نصائح طبية غير موثوقة يمكن أن تؤدي
إلى اإلضرار بصحتهن.
ودعت المنظمة الحكومات إلى تثقيف
األطفال والشباب في المعرفة الرقمية،
حيث كشفت النتائج عن تبعات حقيقية
للمعلومات ال��زائ��ف��ة والمضللة تلحق
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"الزراعة" تؤكد وقف االستيراد نهاية أيلول الماضي

مزارعون يحتجون على إغراق السوق بالموز المستورد
حابس العدوان

Habes.alodwan@alghad.jo

األغوار الوسطى  -فيما يؤكد مزارعون
أن تجاهل وزارة ال��زراع��ة لمطالبهم
بوقف االستيراد وحماية المنتج المحلي
سيدخلهم في دوامة الخسائر وسيشكل
ضربة قاصمة لزراعة الموز في المنطقة،
يلوح عدد منهم بتنفيذ اعتصام احتجاجا
على إغ��راق األس��واق المحلية بالموز
المستورد.
ويوضح المزارعون أن إنتاج الموز
المحلي يغطي حاجة السوق بشكل كامل
وبكميات كافية ،مؤكدين أن األرقام التي
يتداولها المعنيون في وزارة الزراعة
لتبرير قراراتهم غير دقيقة وال تطابق
األرقام على أرض الواقع ،إذ أن كميات
كبيرة تورد لألسواق المركزية والمخامر
في بقية المحافظات كالزرقاء وإربد
فيما تكتفي الوزارة بواردات سوق عمان
المركزي.
ويؤكد بكر نايف أن ما يتعرضون له
من تهميش وتجاهل واضح لمطالبهم
تسبب بخسائر كبيرة لهم خالل فترة
ذروة اإلنتاج نتيجة تدني أسعار بيع
ال��م��وز المحلي مقارنة بكلف إنتاجه
المرتفعة ،وهو األمر الذي قد ينطبق
الحقا على أصناف الخضار األخرى التي
بدأ المزارعون بزراعتها.
ويحذر من سیاسة اإلغراق للمنتجات
المستوردة ،والتي تؤثر سلبا على أسعار
المنتج المحلي ما یلحق خسائر فادحة
بالمزارعین ،الذین یعانون أصال من
مصاعب كبيرة نتيجة الخسائر المتتالية،
الفتا إلى أن غالبية المزارعين المقتدرين
ماليا اتجهوا لزراعة الموز كونه إحدى
الزراعات االقتصادية.
ويشدد المزارع عبداهلل العدوان ،على
ض��رورة تنظیم عملیة االستیراد بما
یخدم المزارع والمواطن والتاجر ،الن
السماح باستيراد الموز بكميات كبيرة
وبأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي
أثر سلبا على بيع إنتاجهم والحق بهم
خسائر كبيرة ،ما زاد من معاناتهم نتيجة
تراكم الخسائر والديون التي ارهقتهم
خالل المواسم الماضية نتيجة تردي

مزارعون :إنتاج الموز المحلي
يغطي حاجة السوق بشكل
كامل وبكميات كافية

مزارعون يرافقون سيارة موز محلي من انتاج مزرعتهم لبيعها في السوق )_( -

القطاع الزراعي ،وارتفاع مستلزمات
وكلف اإلنتاج وأجور األيدي العاملة.
ويؤكد على ض��رورة حماية المنتج
المحلي خاصة خالل موسم إنتاج الموز
الذي تكون ذروة إنتاجه بين أيار (مايو)
وتشرين األول (أكتوبر) من كل عام،
قائال" ال يجوز ان يتعرض آالف المزارعين
للخسائر في سبيل تحقيق أشخاص
(التجار) ال يتجاوزون عدد اليد الواحدة
ألرباح طائلة".
ويشير المزارع محمد أبو الطبيخ ،ان
المنافسة بين الموز المحلي والمستورد
غیر عادلة الرتفاع كلف اإلنتاج مقارنة بدول
اإلنتاج كمصر ،ناهيك عن اآلثار االجتماعية
المترتبة على تدني أسعاره ،كون الخسائر

ستنعكس سلبا على آالف األسر التي تعتمد
بشكل كلي على زراع��ة الموز ،مبينا أن
جميع دول العالم توفر الحمایة لمنتجاتها
على العكس مما يحصل هنا.
ويبين أن السياسة التي تعتمدها وزارة
الزراعة غير عادلة إذ انها تقوم بفتح باب
االستيراد لمدة ثالثة أشهر وتقوم خاللها
باعطاء تصاريح االستيراد للتجار بكميات
كبيرة تدخل إلى األسواق يوميا وبعضها
يخزن لحين تناقص الكميات من السوق
ما يؤدي إلى ضرر كبير للمزارعين الذين
انفقوا كل ما يملكون لزراعة األرض
واالنفاق عليها.
وي��وض��ح أب��و الطبيخ ،أن األرق���ام
واالحصاءات التي تعتمد عليها الوزارة

لتحديد حاجة السوق المحلي وكمية
اإلنتاج المحلي غير دقيقة ،النها تعتمد
على احصاءات السوق المركزي ،في حين
ان المنتج المحلي يذهب إلى عدة أسواق
كبرى كسوق إربد والزرقاء ،الفتا إلى أن
السماح باستيراد الموز يخل بموازين
العرض والطلب في السوق وحماية
للمزارعين ما يشكل انتكاسة لمزارعي
مناطق األغوار الذين يعتمدون كليا في
معيشتهم على زراعة الموز.
م��ن ج��ان��ب��ه ي��ؤك��د رئ��ي��س ات��ح��اد
مزارعي وادي األردن عدنان الخدام أن
إغ��راق األس��واق بالمنتوجات الزراعية
المستوردة التي تماثل منتجات محلية
يعتبر أحد أهم العقبات والتحديات التي

تواجه المزارع وأحد أهم العوامل التي
تتسبب بخسائر فادحة له بالتزامن مع
المشكالت التي ما تزال عالقة منذ عقود
بل وتتفاقم سنويا.
ويضيف أن السماح باستيراد الموز
بثمن بخس والسماح ببيعه بأسعار
رمزية في األسواق المحلية يعتبر ضربا
من الجنون واالمباالة بالمزارع األردني
والمنتج المحلي سواء كان الموز أو غيره
من أصناف الخضار ،مشددا على ضرورة
قيام الوزارة باتخاذ إجراءات عاجلة لحل
مشكلة إغراق السوق بالموز المستورد
بمنع االس��ت��ي��راد ووق���ف منح رخص
االستيراد بما يضمن العدالة للمزارع
األردني.

بدوره يؤكد الناطق اإلعالمي باسم
وزارة ال��زراع��ة ل��وران��س المجالي ،ان
الوزارة اوقفت استيراد الموز االكوادوري
والعربي منذ نهاية  30أيلول (سبتمبر)،
رغم أن الرزنامة الزراعية تسمح بفتح
االستيراد من بداية تموز ( يوليو) وحتى
نهاية الشهر الماضي.
وأض���اف"رغ���م ذل���ك ل��م ي��ت��م فتح
االس��ت��ي��راد ف��ي شهر تموز وآب دعما
لمزارعي الموز ،لكن تم الفتح لمدة
 20يوما فقط من شهر أيلول وبكميات
تتناسب مع االحتياج المحلي وتم اإلغالق
نهاية الشهر ،موضحا أن عملية االستيراد
متوقفة اآلن وال يوجد أي إغ��راق في
األسواق المحلية.

الكرك :خريجون يواجهون
البطالة بفرص عمل مؤقتة
هشال العضايلة
Hashal.adayleh@alghad.jo

الكرك – رغم كونها فرص عمل مؤقتة
وبأجر يكاد يزيد قليال عن الحد األدنى
لألجور المعتمد رسميا ،إال أن شبانا وشابات
بالكرك وأغلبهم من خريجي الجامعات،
يجدون في فرص العمل هذه خيارا أفضل
من الجلوس بالمنزل وانتظار وظيفة ربما
لن تأتي وفقا للعديد منهم.
ويقبل الشبان والشابات على فرص
العمل لتوفير جزء بسيط من احتياجاتهم
اليومية ،وسط أسر تعيش ظروفا معيشية
صعبة وفقا للعديد منهم ،مؤكدين ان ما
دفعهم إل��ى القبول بفرص عمل كانوا
يرفضونها سابقا ،هي انعدام األمل بأي
وظيفة في المستقبل القريب ،إضافة إلى
ت��ردي أح��وال أسرهم التي اصبحت في
السنوات األخيرة معوزة وتتقبل المساعدة
من مختلف الجهات.
وبحسب احصائية رسمية ،فان زهاء
 1500ش��اب وشابة من مختلف مناطق
محافظة الكرك ،يعملون اآلن في مشاريع
مختلفة ،في أغلبها مؤقتة رسمية وغير
رسمية وممولة من جهات اجنبية لتوفير
فرص العمل للشبان العاطلين عن العمل
برفقة الجئين سوريين ،وبدخل شهري
يتفاوت من جهة ألخرى .اال انه في أغلب
األحوال يصل إلى حوالي  420دينارا شهريا
ولمدة قصيرة من الزمن ال تزيد على
شهرين لكل وجبة من العاملين بالمشروع،
بحيث يستفيد أكبر عدد من العاطلين عن
العمل من الفرص المتوفرة.
وقال مدير العمل بالكرك حمد الفتينات،
إن المشاريع الحالية بالكرك وهي مشاريع
مؤقتة ليست مرتبطة بمديرية العمل سوى
بتوفير تصاريح العمل لغير األردنيين،
مشيرا إلى أن تلك المشاريع توفر فرص
عمل مؤقتة وبراتب أعلى من الحد األدنى
لألجور ،في مشاريع مختلفة تنظمها جهات
ومنظمات دولية بالتعاون مع بلديات
بالمحافظة ،إضافة إلى مشاريع لوزارات
الزراعة واالشغال واآلثار والسياحة.
وأك���د ان ال��م��دي��ري��ة تعمل بشكل
دائ��م على توفير فرص العمل المتاحة
بالمحافظة وخارجها للمتعطلين عن
العمل من االن��اث وال��ذك��ور ،حرصا على
حصول الشبان على فرص العمل ،مشيرا
إلى أن المديرية تعمل على إج��راء مسح
شامل لكل الوظائف والمهن المتاحة في
الشركات والمصانع بالكرك ،وهي توفر
وظائف للمهندسين والفنيين وغيرها من
الوظائف ،التي يمكنها استيعاب المتعطلين
بكل االختصاصات بالمستقبل.
وبين الفتينات ،أن الفرص المتاحة والتي
يتم اإلعالن عنها بالتنسيق مع العديد من
الشركات الوطنية العاملة في القطاع
بمحافظة الكرك ،تأتي في سياق جهود
وزارة العمل الرامية إلى توفير فرص عمل

للمتعطلين عن العمل في مختلف شركات
ومؤسسات القطاع الخاص ،الفتا إلى أن
المديرية على تواصل دائ��م مع جميع
مؤسسات القطاع الخاص في محافظة
الكرك ،لربط الراغبين بالعمل في الفرص
التي تعلن عن تلك الشركات.
وأكد الشاب أحمد المجالي ،والذي يعمل
في أحد المشاريع عبر تنظيف الشوارع
ببلدية ال��ك��رك م��ع ف��ري��ق م��ن الشبان
والشابات ،انه يعمل بهذه الوظيفة المؤقتة
لحرصه على إنهاء حالة التعطل التي
يعيشها منذ فترة طويلة ،وخصوصا وانه
يحمل شهادة جامعية منذ فترة طويلة.
وبين انه يحصل على أجر شهري يصل
إلى حوالي  420دينارا ،وهو أفضل من
البقاء في المنزل عالة على أسرته ،مؤكدا
انه بهذا العمل على األقل يوفر جزءا من
مصاريف أسرته ومصاريفه الشخصية
ويساعد والده.
وأض����اف ان���ه يتطلع إل���ى أن يكون
العمل بهذه المشاريع دائما وغير مؤقت
كما ه��و ال��ح��ال ،وان��ه ال يرفض إطالقا
العمل بالنظافة من خالل تنظيف بلدته
وشوارعها التي هي بحاجة إلى تنظيف
دائم وبشكل مستمر.
وأشارت الشابة وجد عليان ،أن المشاريع
التي تعمل على تنفيذها منظمات دولية
لتنظيف مواقع مختلفة بالمحافظة من
خالل توفير فرص العمل للشبان والشابات
هي مشاريع رائعة وتعتبر من أفضل
المشاريع ،مؤكدة انها وزميالت لها يتطلعن
إلى استمرار المشاريع وعدم إنهاء المشروع
بعد شهرين من العمل لكونها توفر فرصا
للعمل ألعداد كبيرة من العاملين.
وبينت المديرة التنفيذية لبلدية الكرك
المهندسة ساجدة الرهايفة ،ان البلدية
وم��ن خ�لال أح��د المشاريع الممولة من
الحكومة األلمانية وف��رت ف��رص العمل
للشبان بالكرك للعمل في نظافة الشوارع،
مشيرة إلى أن المشروع شغل على أربع
سنوات زهاء ألفي شاب ،وهي فرص عمل
مؤقتة تتيح للشبان العمل والحصول على
دخل مناسب لفترة محددة.
وأض��اف��ت ان ه��ذه المشاريع تشمل
العديد من بلديات الكرك ،وتوفر فرص
العمل على مدار العام وتوفر لهم اشتراكا
بالضمان االجتماعي ورع��اي��ة صحية
إلصابات العمل.
من جهته أكد المشرف على المشروع
المهندس وس��ام الجعفري ان المشروع
يوفر فرصا للعمل بشكل دائم لحوالي 25
شابا أردنيا من ابناء الكرك وغيرهم من
الالجئين السوريين ،ولمدة  50يوما متصال
وبأجر يومي حوالي  12دينارا ليس منها
اقتطاع الضمان االجتماعي ،مشيرا إلى أن
هناك أعدادا اخرى تعمل من الشبان في
مشاريع أخرى رسمية وهي مؤقتة أيضا اال
انها توفر فرصا للعمل.

أرض في جرش تعرضت إلزالة أشجار الزيتون منها بهدف زراعة أشجار بديلة )_( -

جرش :تغير المناخ وانخفاض األسعار يدفعان لزراعات جديدة
صابرين الطعيمات

Sabreen.toaimat@alghad.jo

جرش – بدأ مزارعو محافظة جرش
بتغيير األن��م��اط الزراعية القديمة
وتجديد أن���واع زراع��ات��ه��م لضمان
تغطية نفقات العمل الزراعي ،السيما
وأن آالف األشجار تراجع إنتاجها بسبب
التغير المناخي وقلة األمطار بالتزامن
مع تراجع القوة الشرائية للمواطن.
وأك��د م��زارع��ون ،أن الحفاظ على
ال��زراع��ات القديمة وأغلبها أشجار
الزيتون والتين والعنب أصبح مكلفا
وغير مجد مع تراجع إنتاجها وانخفاض
أسعار منتوجاتها ،خاصة وان صفائح
زيت الزيتون باتت تباع بأقل من 50
دينارا للصفيحة الواحدة ،وهو سعر غير
مجد مقارنة مع تكاليف اإلنتاج وكميته.
ويقوم ال��م��زارع ناجي العياصرة،
ب��إزال��ة أش��ج��ار ال��زي��ت��ون م��ن أرض��ه
الخاصة ،بعد حصوله على موافقة
وزارة الزراعة وعددها ال يقل عن 50
شجرة زيتون ،لزراعة أصناف بديلة.
وي��رى أن زراع��ة أصناف بديلة قد
يحتاج إنتاجها إلى بضع سنوات ،غير
أنه سيكون مجديا أكثر مثل زراعة
اللوزيات والتفاحيات واإلجاص والكرز
والمشمش والخوخ والدراق والتي تعد
ذات ج��دوى اقتصادية أكبر وتغطي

تكاليف اإلنتاج والعمل.
وبين العياصرة أن تغيير األنماط
الزراعية مكلفة ماديا على المزارعين،
غير أنه على المدى البعيد يساهم في
تغطية هذه التكاليف ،مشيرا إلى أن
استبدال األنماط الزراعية غير ناجحة
بما هو مضمون اقتصاديا يتناسب مع
التغيرات المناخية في هذه الفترة.
وق��ال إن تغيير األنماط الزراعية
ي��ح��ت��اج إل���ى خ��ب��راء ومهندسين،
لضمان نجاح المشروع ومدى تناسبه
م��ع األج���واء المناخية والجغرافية
ف��ي المنطقة ،فضال ع��ن ال��ج��دوى
االقتصادية للمشروع.
وق���ال ال��م��زارع ع��ام��ر ال��رج��ا ،إنه
ق���ام ق��ب��ل ب��ض��ع س��ن��وات بتغيير
األنماط الزراعية في األراض��ي التي
يمتلكها وتمكن من الحصول على
مزروعات ومنتوجات أكثر وفرة وتباع
بأسعار مناسبة تتالءم مع األوض��اع
االقتصادية هذه الفترة وتتناسب مع
الظروف المناخية حاليا.
وأك��د أن إن��ت��اج األش��ج��ار المعمرة
الكبيرة وأبرزها الزيتون والتين والعنب
أصبح في تراجع مستمر بسبب قلة
األمطار والتغييرات الجوية والجغرافية
في المنطقة ،مما شجع المزارعين على
تغيير األنماط الزراعية المتبعة حاليا.

وبين الرجا ،أن األنماط الجديدة
أقل تكلفة وأكثر إنتاجا وأفضل من
ناحية الجدوى االقتصادية ،واألهم
أنها ال ترهق المزارعين بتكاليف
مادية كبيرة ،وتثقل كاهلهم بالديون
وااللتزامات والخسائر المادية المتكررة
كما يحدث حاليا ،حيث تشهد مادة زيت
الزيتون تكدسا ،فضال عن اضطرارهم
إل��ى تصنيع العنب والتين لضمان
تسويقه وتغطية تكاليف العمل فيه.
ويطالب المزارع عيسى القادري،
أن يتم دعم المزارعين من قبل وزارة
الزراعة لتحفيزهم على تطوير عملهم
وتنظيمه وإدخال أنظمة جديدة فيه،
لضمان نجاح هذه األنماط الزراعية
وتحديثها وتطويرها.
ويحتاج ال��م��زارع��ون إل��ى تدريب
وتأهيل على هذه األعمال والزراعات
النوعية ال��ج��دي��دة وتوسيع العمل
بالمشاتل التي تنتج ه��ذه األشتال
المحسنة ،خاصة وأن نسبة كبيرة من
مزارعي جرش يعتمدون على الزراعات
ال��م��روي��ة ،م��ن خ�لال عيون وينابيع
المياه وموقع أراضيهم بالنسبة لسد
الملك طالل وسيل الزرقاء وغيرها من
المصادر المائية الجوفية.
وقال القادري ،إن المزارعين بحاجة
إلى دورات وورشات عمل تدريبية على

العمل الزراعي والزراعات المحسنة
الحديثة واألكثر طلبا باألسواق ،والتي
تمتاز بأسعار مع التكاليف.
إل��ى ذل��ك ق��ال مدير زراع��ة جرش
الدكتور فايز الخوالدة ،في حديث
سابق م��ع "ال��غ��د" إن قسم األرش��اد
الزراعية على اتصال مباشر وعلى
مدار الساعة مع المزارعين ،ويقوم
بشكل م��ت��واص��ل بعقد ال��ل��ق��اءات
وال��ورش��ات التدريبية التي تؤهل
المزارعين لتحديث وتطوير أنظمتهم
ال��زراع��ي��ة ،وتساعد على تطويرها
لتتناسب مع األوضاع التي تتميز بها
المنطقة هذه الفترة.
وقال إن المزارعين يملكون خيار
تغيير األنماط الزراعية في أراضيهم
الخاصة بعد الحصول على موافقة
وزارة الزراعة ،من حيث إزالة األشجار
المزروعة فيها وتجديد ال��زراع��ات،
بما يضمن الحفاظ على المساحات
الخضراء في األراضي الزراعية.
وبين أن الزراعة تقدم كافة مشاريع
الدعم المعنوي والمادي للمشاريع
الجديدة ،من حيث بناء خزانات المياه
وبناء االسيجة حول األراضي الزراعية،
وتطوير أنظمة الري ،وتقديم الدعم
الفني واللوجستي بالموقع من خالل
مهندسين زراعيين وخبراء فنيين.

أسماء وأرقام هواتف صحافيي _ في المحافظات
أحمد التميمي

إربد/الرمثا

0796542257

عامر خطاطبة

عجلون

0777612253

عال عبداللطيف

الغور الشمالي

0798802871

أحمد الشوابكة

مادبا

0799988648

صابرين طعيمات

جرش

0772439957

هشال العضايلة

الكرك

0795508414

حابس العدوان

الشونة الجنوبية

0777991083

حسين كريشان

معان

0777498960

أحمد الرواشدة

العقبة

0777333117
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أعراض الاليقين وأمراضه

حسني عايش
husni.ayesh@alghad.jo

مالحظات مهمة
ال يمكننا الحديث عن العمل الحزبي واألح��زاب
وتجربة األردن الطويلة في هذا المجال ،من دون
أن نتمعن جيدًا في األفكار واالنطباعات والصورة
النمطيّة التي ترسخت في األذهان لدى األردنيّين،
الذين يشعرون بالفراغ الحزبي منذ مدة طويلة ،وال
يرون الساحة مهيّأة حتى اآلن للقيام بنشاطات حزبية
مهما تحدثنا عن «الحزب الذي نريد»؛ ألسباب عديدة
ومتنوعة ،وربما موضوعية أيضًا.
د .يعقوب ناصر الدين
الشعارات التي نطلقها ح��ول الحزب البرامجي
MiddleEastUnivers@meu.edu.jo
ّ
المنظم ،والقادر على استقطاب أع��داد كبيرة من
األعضاء ،تحتاج إلى عمل جادّ ودؤوب ،وصبر على
التحديات والمعوّقات ،وعزيمة قوية على مواجهتها عن طريق الحوار اإليجابي،
واإلقناع بأهمية الحزب في الحياة السياسية والبرلمانية ،وترسيخ العملية
الديمقراطية التي تضمن وصول أعضاء الحزب إلى البرلمان ،بناء على قانون
انتخاب مناسب ،وانتخابات حرة نزيهة ،تتبعها مرحلة يمكن فيها لألغلبية
النيابيّة ،أو الئتالف نيابيّ أن يشكل الحكومة.
ذلك يعني أن الشعب يستطيع من خالل حيوية حزبية تعبر عن عقل جماعي
متفق على برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي إصالحي؛ أن يوصل ممثليه
إلى مجلس النواب ،ليصبح متحدثا باسمهم ،ومعبّرا عن تطلعاتهم ومطالبهم
المشروعة ،وفق برنامج الحزب الذي تم وضعه على أسس الحاكمية الرشيدة:
« التشاركية ،والشفافية ،والمساءلة» ،وذلك الممثل أو الممثلون سيلتقون حتما
مع ممثلين لتيارات اجتماعية أو اقتصادية أو فكرية أخرى ،يجمعهم مجلس
نيابي واحد ،بعد أن يصدر بشكل دستوري قانون األحزاب ،وقانون االنتخاب
الجديدان.
لقد توقفت طويال عند عدد من المالحظات أو اآلراء التي وضعها أصدقائي
القراء على مقالي السابق الذي نشرته تحت عنوان « نظرة على األحزاب»،
وبخاصة تلك التي عبرت عن اعتقاد أصحابها بأن معظم األحزاب القائمة حاليا
لها مرجعية واحدة ،هي شخص أمينها العام الذي ال يتغير وال يتبدل ،ويستأثر
بالسلطة أو القيادة ،بما في ذلك األحزاب القديمة األخرى ،وهناك من يتهم
بعضها بأنها تعمل من أجل مصالح شخصية ضيقة ،وغير ذلك من انطباعات قد
تصح وقد تخطئ ،ولكنها مالحظات مهمة يجب أخذها في االعتبار عند تشكيل
األحزاب البرامجية الجديدة؛ ذلك أن المسيرة الحزبية الجديدة مطالبة بتغيير
النظرة السائدة عن الحياة الحزبية في البالد ،من خالل منظومة من القيم
والتقاليد الحزبية الرفيعة ،والممارسة الديمقراطية السليمة.
بعض المالحظات تعبّر كذلك عن الريبة والشك بشأن العالقة بين األحزاب
والحكومة ،بل هناك من يعتقد بأن إمكانية قيام أحزاب بالمستوى الذي يأمله
الجميع ليست واردة ،وأن الوضع القائم حاليا في طبيعة التمثيل ونوعيته ال
يمكن تغييره ألسباب كثيرة ،وبالطبع لست أهمل أو أقلل من أهمية المالحظات
التي تعبّر عن قدر معقول من الروح اإليجابية ،والتي تنادي بضرورة إحداث
حركة جديدة تضع الماضي وراء ظهرها ،وتقيم واقعا سياسيا مستحدثا يعزز
قوة الدولة ،ويدفع بعملية اإلصالح الشامل نحو غاياتها وأهدافها القريبة
والبعيدة؛ ولكنّي أعتقد أن االنطباعات السائدة بمجملها عن األحزاب ال يمكن
تغييرها إال من خالل الممارسة الحزبية الصحيحة على أرض الواقع ،وهنا يكمن
التحدي الحقيقي!

تهيمن علينا ال��ي��وم نحن العرب
بخاصة ،حالة من الاليقين .وربما تكون
أسباب هذه الحالة وعواملها معروفة
عند الخاصة ومجهولة عند العامة ،ولكن
الطرفين يعانيان من الاليقين المهيمن.
ّ
لعل السبب الرئيس لاليقين سياسي،
وهو فقدان العرب لقدرتهم على تقرير
مصيرهم ،وتحكم األجنبي اإلقليمي
(إس��رائ��ي��ل وإي���ران وتركيا) وال��دول��ي
(أميركا وروسيا وأوروبا) به .يليه السبب
االقتصادي المتمثل بعجز الدولة العربية
عن توفير استقالل اقتصادي ذات��ي،
وفشلها ف��ي تحقيق ال��دخ��ل القومي
اإلجمالي والدخل الفردي الكافيين لحياة
كريمة.
عاش العرب هذا الاليقين لفترة أربع
سنوات ( )1920 – 1916بعد اكتشافهم
تآمر الحليف البريطاني والفرنسي
على ثورتهم الكبرى .لكن هذا اليقين

تشي المعطيات األقليمية بتحركات متسارعة
على اكثر من صعيد ،سواء ما يتعلق بملف الصراع
الفلسطيني – الصهيوني ،وخاصة ما يرشح عن قرب
تنفيذ صفقة مرتقبة لتبادل اسرى بين حركة حماس
والكيان الصهيوني برعاية طرف ثالث ،وتحركات
اخرى تتعلق بالملفين العراقي واليمني وتبريدهما
تمهيدا إليجاد حلول لهما ،فيما كان الحراك األبرز الذي
بات واقعا ملموسا على االرض ذاك الذي كان وجهته
جهاد المنسي
دمشق ،وتبريد الملف السوري تمهيدا لوضع نهاية
Jihad.mansi@alghad.jo
واقعية له.
وجاءت االستدارة األردنية تجاه الشقيق الشمالي
في زمانها ومكانها ووقتها ،واستبقت التوقعات ،وفتحت طاقات امل ايجابية إلعادة
تعاون وتواصل كامل بين عمان ودمشق ،بما يضمن تنسيق على اكثر من صعيد،
منها ما هو اقتصادي ،وتبادل تجاري اذ كان حجم هذا التبادل قبل األزمة السورية
نحو  460مليون دوالر ،ومنها ما هو سياسي ،من خالل اعادة فتح بوابات الحوار بين
الطرفين والعمل للحفاظ على وحدة االرض السورية ،وبعضها ما يتعلق بمكافحة
االرهاب ومحاربته ،ووقف عمليات التهريب عبر الحدود بين البلدين والحد منها.
ورغم ان العالقات بين العاصمتين (عمان ودمشق) لم تنقطع بالمطلق إال
أنه مر عليهما فترة برود - ،لم تصل لحد القطيعة ابدا ، -وخاصه في عز االزمة
السورية التي يبدو انها قد شارفت على نهايتها ،وبات الحديث عن اعادة االعمار
وعودة دمشق لمجتمعها العربي اكثر قوة من أي وقت مضى ،وبات الجيش السوري
يتحكم بجزء كبير من ارضه السورية ،ولذلك كان األردن الذي لم يقطع شعرة
معاوية ابدا مع دمشق حريصا على تعزيز االلتفاتة الشمالية وتعميقها من خالل
رفع وتيرة التنسيق مع سورية ،حتى وصل قبل أيام ألعلى المستويات ،بعد
أن تلقى جاللة الملك عبد اهلل الثاني اتصاال هاتفيا من الرئيس السوري بشار
االسد ،وهذا ان دل على شيء فإنه يدلل على ارتفاع وتيرة التناغم بين الطرفين
ووصولها لحدود عالية المستوى ،ويعني ايضا فتح ابواب حوار حول اكثر من ملف
ليس نهايتها ملف الطاقة واستجرار الكهرباء من مصر الى األردن عبر سورية ثم
لبنان ،فعمان ودمشق حافظتا على شعرة معاوية وبقيت السفارة السورية في
عمان مفتوحة وكذلك األردنية في دمشق ،وواصل األردن عبر سنوات االزمة
الحديث عن حل سياسي لألزمة السورية ،كما واصلت دمشق الحفاظ على عدم
استفزاز االمن الداخلي األردني ،واالبتعاد ما امكن عن ذلك.
من يلحظ التطورات االخيرة في المنطقة يتلمس يقينا ان تطورات متسارعة
تحصل ،وان بعض العواصم التي ظهرت خالل عقد مضى تراجعت ،وعادت
العواصم الفاعلة لمكانها الطبيعي في صنع القرار ،وباتت تلك العواصم والحواضن
التقليدية هي المرجع في تحديد مسارات العمل المستقبلي ،وبات الحديث عن
اعادة اإلعمار هو الذي يطغى على المشهد حاليا ،وحل بديال عن الحديث عن القتل
واالرهاب والدمار والتفتيت ،وتغيير النظام وغيرها من مفردات سمعناها طول
سنوات االزمة السورية التي شارفت على عقد من الومان.
بالمجمل فإن العالقات األردنية السورية ليست بنت لحظتها وساعتها ،كما
انها ليست وليدة الظرف ،وانما هي عالقات تاريخية متجذرة سواء على مستوى
العالقات السياسية أو االجتماعية أو الديموغرافية أو االقتصادية ،ولذلك فإن
عمان واهلها طالما أوجعهم ما كان يجري في الشام ،فاألردنيون يعرفون الشام
ويعرفون شوارعها وحاراتها وميادينها ويعشقون ياسمينها ،ولذلك فالشوق للشام
اصيل ممزوج بعادات واحدة ولهجة قريبة من بعضها بعضا ،وجغرافيا واحدة لم
يستطع سايكس بيكو ان يبعد اهل الرمثا واربد عن اهل درعا وحوران ،وال اهل
عمان عن دمشق ،وال أهل االزرق عن السويداء.

alaeddin1963

الوطن القطرية

بالرفاء والبنين

د .النا مامكغ

عمان -دمشق وبالعكس

سرعان ما يزال باالستعمار الذي تجسد
في حكمهم وفي تقسيمهم إلى شعوب
وأقطار وخصوصيات .ثم عاد الاليقين
وجيزاً على إثر هزيمة أو كارثة سنة
( )1948في فلسطين .ولكنه تبخر
باالنقالبات العسكرية (الكارثية) التي
تلتها وبخاصة الناصرية منها التي نفخت
أوداج العرب «بصوت العرب» وجعلت
رؤوسهم تطاول السماء بهزيمة إسرائيل
(المؤكدة ) غداً« :العرب أشرف أمة من
شك في قوله كفر» ومع أن األمور ظ ّلت
واضحة إبان الحرب الباردة ،فأنت إما مع
الشرق أو مع الغرب أو محايد إيجابي
بينهما ،إال أن الرياح لم تجر حسب ما
تشتهي السفن العربية ،بهزيمة حزيران
الكبرى سنة  1967التي زلزلت اليقين
ال��ذي كان راسخاً في النفس العربية
العامة والخاصة.
وهكذا عاد الاليقين أو – قل– حل
الاليقين محل اليقين بعدها ،وهرع
الناس إلى الماضي الجئين ومستفتين
ومستسلمين باألصولية أو السلفية التي
ح ّلت محله .غير أن اليقين السلفي الجديد
أو المستقرض من الماضي سرعان
ما أع��اد إل��ى الاليقين دوره وسلطته
باإلرهاب وبالحروب األهلية والمذهبية
والطائفية والعنصرية والتي تفتك في
العراق وسورية ،وليبيا ،واليمن ،وتعمل
تحت األرض في بقية األقطار.

يتوقع القارئ العام والخاص بعد هذه
المقدمة ذكر تداعيات هذا الاليقين
وأمراضه .يلجأ المعلمون والمعلمات في
التعليم لتوضيح المفاهيم والتعريفات
وتقريبها إلى ذهن التالميذ والتلميذات
باألمثلة ،وأع��وذ ب��اهلل أن كنت أعتبر
نفسي معلماً للقارئ ،ألنه األقدر على
تقييم ما يُكتب ،ولكني أفعل ذلك
لتوضيح فكرتي أو أف��ك��اري ،وتلكم
مشكلتي ،ال مشكلة القارئ.
ومن ذلك – مث ً
ال– أن القلق والخوف
من المجهول يسيطران على المرء في
حالة الاليقين .وكذلك في اتخاذ القرار
في استثمار أو استهالك ،...واإلحساس
بالضياع ،ألنه ال ي��دري إلى أين تسير
األمور أو ستنتهي .وبكالم آخر :تنعدم
الرؤية عند الناس في حالة عدم اليقين
فالمستقبل غامض أو مبهم ،والثقة
في األوضاع العامة الرسمية والشعبية
معدومة .إن الشك وانعدام الرؤية والثقة
تشل التفكير.
إن الوضع العربي العام مائل أو غير
مفهوم ألن ما يجري من أح��داث فيه
تطير العقول ،ليجد العربي نفسه أمام
لغز محير في عالقات كل دولة عربية
مع الغير.
عندما يسيطر الاليقين على العقول
أم�لا أو ضوءاً
والنفوس ،فإنها ال ترى ً
في نهاية النفق .وي��زداد شعور الناس

بالاليقين طردياً مع عجزهم عن التنبؤ
في المستقبل أو بما يأتي به الغد .ألن
الاليقين أو المجهول الكاسح يغلب
ما لديهم من معلوم ،وذلك كله يزيد
الشعور بالقلق عند الفرد والمجتمع
ويجعلهما واألصولية توأمين إلى إشعار
آخر.
نحن اآلن نعيش هذه الفترة العصيبة
من األصولية والاليقين اللذين زادهما
ترامب بتقلباته السياسية واالقتصادية
سوءاً ،ونتمزق حيارى عاجزين كلما اشتد
هذا الاليقين بمدخالت سلبية جديدة،
مما يدفع الناس إلى اللجوء إلى الماضي
واإلقامة فيه لما يجدون فيه من يقين
يخلصهم من قلق الاليقين.
وينشأ ع��ن ذل��ك وتنتشر وتكبر
أمراض نفسية واجتماعية شتى ،مثل
االنسحاب أو االعتفاد (االع��ت��زال في
البيت حتى الموت) أو الجريمة بأشكالها
وأنواعها كالقتل ،والرشوة ،والسرقة،
والسطو ،والغش ،واإلره��اب ،والسلب
والنهب ...ومع هذا يجب علينا أن نرى
النور في نهاية النفق مهما طال ،فقد
مرت شعوب كثيرة قبلنا بمثل هذه
الحالة وأكثر م��رارة أو عتمة منها،
ولكنها تجاوزتها إل��ى رح��اب الحرية
والديمقراطية وحقوق اإلنسان.

lanamamkegh27@gmail.com

انشغلت أسرتها بترتيبات ما قبل
الزفاف ،فدعتْ مجموعة من قريباتها
وصديقاتها لسهرة سيدات قبل انتقالها
إلى عش الزوجية.
توسطت العروس الحاضرات متألقة
جميلة مشعة وه��ي ت��وزع ابتساماتها
ال��داف��ئ��ة على الجميع ،ارت��ف��ع صوت

الموسيقا واألغنيات والزغاريد ،إلى أن
وزع��ت العصائر والحلويات ،فاقتربت
منها إحدى القريبات لتسأل وهي تلتهم
قطعة حلوى بنهم « :مبروك ،لكن كيف
التقيت به؟ أخبريني بصراحة « فأجابت
بفرح « :كنا مجرد زميلين ،ثم تحولنا إلى
صديقين» لتضيف بعذوبة وحياء « :ثم
أحبني وأحببته…»
فقالت المرأة وهي تشير إلى كوب
العصير أمامها « :اهلل يجعل دمي يسيل
مثل هذا إذا كنت بكذب عليك ،الحب
يا حلوة سيتبخر بسرعة ويصبح هباء
منثورا… اسمعي مني ،كوني واعية
لحقوقك ،إياك أنْ يستغل راتبك ،شكلك
طيبة وأمورة ،الرجال أوغاد صدقيني…
وقامت وهي تضيف « :المهم اهلل يسعدك
ويهنيك! «

بعد قليل ،جلست قربها أخرى لتهمس
لها وهي ترفع حاجبا وتنزل آخر « :سمعت
أن أمه موجودة… إي��اك يا حبيبتي من
كيد الحموات ،ضعي مسافة أمان بينك
وبينها!» ثم تنهدت لتضيف « :اسأليني
أنا ،اهلل يرحمها على كل حال!»
في نهاية السهرة ،وفيما همت النسوة
بالمغادرة ،سحبتها إح��دى الصديقات
إل��ى زاوي���ة بعيدة لتقول « :امسكي
فيه بأسنانك ،إياك أن تسمحي ألخرى
باختطافه منك ،الرجال طبعهم الغدر...
ظلك صاحية… ربي يسعدك بحياتك!»
في مكان آخ��ر ،ك��ان هو بين صحبه
وأقاربه في سهرة مماثلة ،وكان يستمع
إل��ى رج��ل في منتصف العمر يقول له
بحزم « :النسوان مثل الزنبرك يا عريس،
الزم نضغط عليهن باستمرار حتى ال

يفطوا في وجوهنا… تذكر إن��ك سيد
البيت ،والكلمة كلمتك على طول ،اهلل
يسعدك ،وألف مبروك!»
علق آخر يجلس قريبا بالقول « :هذا
كالم من ذهب ،لكن أحب أن أنصحك بأمر
آخر ،حاذر من نسايبك ،خاصة حماتك…
البنت ما بتقوى عينها على جوزها إال من
أمها!»
وأض��اف األول بحماسة « :يا سالم،
أحلى نصيحة واهلل « وأضاف وهو يربت
على كتف الشاب « :خليك ( زلمة) وإياك
من إعطائها الحرية في التصرف براتبها،
المصاري كمان بتقوي عيون النسوان!»
ي��وم ال��زف��اف ،جلس وإي��اه��ا أم��ام
المدعوين ليسترق النظر نحوها بين
الحين واآلخر بارتياب وتوجس وقلق …
ولم يفهم لماذا كانت تبادله النظرة ذاتها!

هل سيدعم االحتياطي الفيدرالي االزدهار الشامل؟

سيمون جونسون*
يجري نقاش كبير حاليا في الواليات
المتحدة  -أو بشكل أكثر دق��ة ،بدأ
يفتح م��ن ج��دي��د  -ح��ول األه���داف
والدوافع المناسبة للسياسة النقدية
ف��ي االق��ت��ص��اد األم��ي��رك��ي الحديث.
إن المخاطر هائلة ،بما في ذلك ما
يتعلق بمسألة ما إذا كان االزدهار في
الواليات المتحدة يمكن أن يصبح أكثر
شموال حقا  -ومن ينبغي له أن يتولى
قيادة بنك االحتياطي الفيدرالي في
العام  2022والمرحلة المقبلة.
تأتي إح��دى التصورات من اليل
برينارد ،وهي عضو مجلس محافظي
االحتياطي الفيدرالي منذ العام ،2014
والتي أكدت في  27أيلول (سبتمبر)
من جديد حجتها القوية والمقنعة
لعدم رفع أسعار الفائدة قبل األوان
في اقتصاد متضرر بسبب الجائحة.
فقد ب���دأت ال��وظ��ائ��ف ت��ع��ود بشكل
تدريجي ،لكن االنتعاش بطيء وغير
منتظم .فقد أحدث متغير دلتا أضرارا
حقيقية ،باإلضافة إل��ى االضطراب
العميق الناجم عن موجات فيروس
كوفيد  19السابقة .ومن بين المشاكل
األخرى ،فإن إغالق المدارس المستمر
أو المتكرر والنقص الحاد في مرافق
رعاية األطفال يعني أن العديد من

اآلب��اء ال يمكنهم العودة إلى العمل
حضوريا.
وكما تؤكد برينارد“ ،فقد ألحقت
الجائحة أض��رارا بالغة بوضع سوق
العمل بالنسبة للعديد من األمهات،
وخاصة األمهات السود ومن أصول
إسبانية ،واألم��ه��ات ال�لات��ي لديهن
أطفال أصغر سنا ،واألم��ه��ات ذوات
الدخل المنخفض” .نحن بعيدون كل
البعد عن تحقيق العمالة الكاملة أو
ضمان الحد األقصى.
خالل نقاش كبير حول السياسة
النقدية في العام  ،2015كان المحافظ
(ورئيس مجلس إدارة بنك االحتياطي
الفيدرالي الحالي) جيروم “جاي” باول
من بين أولئك الذين فضلوا تشديد
السياسة النقدية في وقت سابق  -في
تناقض واض��ح مع تفضيل برينارد
إبقاء معدالت الفائدة منخفضة لتحقيق
العمالة الكاملة .ووفقا للنصوص التي
تم إصدارها مؤخرا ،كان باول مصرا
على آرائ��ه المؤيدة للتشديد .وفي
وقت مبكر من العام  ،2013كان يقول
للرئيس آنذاك بن برنانكي وزمالئه:
“علينا ال��ق��ف��ز” (ت��ش��دي��د السياسة
النقدية) .تؤكد مذكرات بيرنانكي
التي نشرها في العام  2015أن باول
أكد على الحاجة إلى “تجاوز” السياسة
النقدية ،ورب��م��ا ك��ان ه��ذا ه��و رأي
باول منذ العام  ،2012عندما انضم
إل��ى مجلس إدارة بنك االحتياطي
الفيدرالي.
ما تجدر اإلشارة إليه في وجهة نظر
برينارد هي األهمية التي توليها لنتائج
سوق العمل بالنسبة لألشخاص الذين
هم على “هوامش” االقتصاد ،بمعنى
أنهم أول من يتم تسريحهم في حالة

االنكماش االقتصادي وآخر من يتم
إعادة توظيفهم في فترة االنتعاش .إن
أغلب هؤالء األشخاص هم من النساء،
وم��ن بينهن النساء ذوات البشرة
الملونة واألشد تضررا عندما يتعرض
االقتصاد للركود أو االنكماش.
وعندما أوضحت برينارد في البداية
أهمية إج���راء تقييم أكثر شمولية
للنتائج والتوقعات الخاصة بالعمالة،
تم النظر إلى حجتها من قبل الرجال
(في الغالب) الذين يديرون السياسة
النقدية في الواليات المتحدة وغيرها
من ال��دول المتقدمة بقدر كبير من
التشكك .ك��ان التقليد الراسخ بين
هذه المجموعة ،والسيما محافظي
االحتياطي الفيدرالي المعينين من
قبل اإلدارات الجمهورية ،يتلخص
في تفضيل اتخاذ إجراءات “استباقية”
لمكافحة التضخم .تقليديا ،يميل
المعينون م��ن قبل الجمهوريين
وأنصارهم في الكونغرس إلى دعم
سياسة نقدية أكثر تشددا عندما
يتولى رئيس ديمقراطي منصبه -
تمشيا مع النتائج الطويلة األمد حول
التفضيالت السياسية.
ه��ن��اك س��ي��ن��اري��وه��ان رئيسيان
للسياسة النقدية األميركية في األشهر
والسنوات المقبلة .األول هو أن اإلطار
الجديد سيظل سائدا وفقا لتصورات
برينارد األصلية والتي أعادت تأكيدها
في خطابها في  27أيلول (سبتمبر).
وف��ي ه��ذه الحالة ،ينبغي أن يزيد
مجموع العاملين في الوظائف بأجر
ثابت بما يتراوح بين  5و  8.5مليون
عامل  -كما كان سيكون عليه الحال،
وفقا لبرينارد“ ،في غياب الجائحة” -
في حين سيظل معدل التضخم تحت

السيطرة.
يتمثل السيناريو الثاني في تولي
مزيج من المحافظين الخمسة المعينين
من قبل الجمهوريين سيتولون زمام
األمور لتشديد السياسة النقدية قبل
انتعاش االقتصاد بالكامل .تشير
أحدث التوقعات االقتصادية الصادرة
عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
بالفعل إلى التحرك في اتجاه متشدد،
نحو تشديد السياسة النقدية .إذا
سادت وجهة النظر هذه ،بقيادة باول
أو أي رئيس آخ��ر ،يتوقع المرء نموا
أبطأ في معدل الوظائف ونتائج أسوأ
في سوق العمل (ساعات عمل أقل،
وأجور أقل) بالنسبة للمجموعات التي
لم تحقق أداء جيدا تقليديا في فترات
الركود.
بالنظر إلى المستقبل ،من األهمية
أيضا بمكان أن تكون برينارد من بين
عدد قليل من صناع السياسة الذين
أش���اروا إل��ى أن ال��زي��ادات في أسعار
الفائدة في الفترة ما بين عامي 2015
و  2018كانت خطأ ال يمكن إصالحه.
لكن باول لم يدلي بأي تصريح من هذا
القبيل.
هناك طريقة واحدة واضحة لضمان
أن تسود رؤية برينارد القتصاد أكثر
شموال :تعيينها كرئيسة لمجلس إدارة
االحتياطي الفيدرالي عندما تنتهي
والية باول في شباط (فبراير) العام
.2022

*كبير االقتصاديين السابق
في صندوق النقد الدولي ،وأستاذ
في كلية سلون لإلدارة بمعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا.
حقوق النشر :بروجيكت سنديكيت.
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مسلمو الغرب مفتاح تبديد النفور بين عالمين غربي وإسالمي
أحمد ت .كورو* – (موقع قنطرة)
2021/9/5
وصفة لعالج اإلسالموفوبيا وعداء الغرب
حتى بعد م��رور  20عاما على أح��داث
ال��ح��ادي عشر م��ن أيلول/سبتمبر واج��ه
العالم تحديا مزدوجا متمثال في مشاعر
معاداة اإلسالم والغرب .الباحث أحمد ت.
كورو يقدم حججه لموقع قنطرة على أن
المسلمين في الغرب -ذوي المعرفة الجيدة
بالثقافتين الغربية والمسلمة على حد
سواء -هم مفتاح تبديد نفور متبادل يشعر
به كثيرون.
* * *
بعد أيام قليلة من الهجمات اإلرهابية
في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر في عام
 ،2001اتصل بي والدي الراحل .وبصوت
قلق لكن ح��ازم ،طلب مني االنتقال من
سياتل ،التي كنت أكمل دراستي للدكتوراه
فيها ،إلى كندا ومن هناك إلى تركيا .إذ أنّ أي
محاولة للسفر مباشرة من الواليات المتحدة
األميركية إلى تركيا قد تبدو مشبوهة ،وال
سيما أنّ اسمي أحمد.
شرحت لوالدي أنه ليس لدي ما يدعو
للقلق .ولكنه أصرّ" :يا بني ،أنت ال تفهم؛
لقد أعلنت الواليات المتحدة الحرب" .إلى
هذا الحد كان أبي قلقاً في تركيا في ذلك
الوقت ،وهو االقتصادي تعليماً والسياسي
مهنياً.
من ناحية كان أبي مخطئاً ،فأنا أعيش
في الواليات المتحدة لعقدين من الزمن
منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر
من دون أن أواجه أي مشكلة تتعلق بهويتي
المسلمة .ومن ناحية أخرى كان والدي مح ّقاً،
فقد أعلنت الواليات المتحدة "حرباً على
اإلره��اب" ،وهي حرب ذات نتائج عكسية،
وتضمّنت غزو العراق وأفغانستان ،وانتهت
أخيراً قبل بضعة أسابيع فقط في أغسطس
 /آب .2021
إذاً ما الذي تعلمناه خالل هذه المغامرة
التي امتدّت لعشرين عاماً؟ وكيف أ ّثرت هذه
المغامرة على العالقة بين العالمين الغربي
والمسلم؟
ّ
ذكرت هجمات الحادي عشر من أيلول/
سبتمبر العديد من الناس بنظرية الباحث
السياسي األمريكي صموئيل هنتنغتون
"صراع الحضارات".
أعطى تدمير جدار برلين في عام 1989
وانهيار االتحاد السوفييتي بعد ذلك بعامين
زخماً خاصاً للديمقراطية على مستوى
العالم ،ال سيما في أوروبا الشرقية .وبينما
استمر التفاؤل بالديمقراطية في أنحاء
العالم ،جاء هنتنغتون بنظرية متشائمة
في عام  1993قسمت العالم إلى ثماني
حضارات وتوقّع صراعاً بين الغرب والبلدان
المسلمة ،وال سيما إن تحالفت هذه البلدان
المسلمة مع الصين.
وقد تحوّلت نظرية هنتنغتون هذه ،التي

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى
عليه  /بالن�صر
رقم الدعوى 1-2:
(� ) 2021 -2738صجل عام
الهيئة /القا�صي :ختام ح�صني توفيق
احلجاج

تفاقم اإلسالموفوبيا في
الواليات المتحدة ومعاداة
الغرب في العالم المسلم من
أسوأ نتائج "هجمات سبتمبر"

استبدلت بالعدو السوفييتي القديم عدواً
إسالمياً جديداً ،إلى وسيلة أساسية لتأطير
هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر.
وبالنسبة لبعض صانعي السياسات على
األقل كانت الهجمات اإلرهابية هذه عبارة
ع��ن تحدٍّ م��ن جانب المسلمين ،الذين
"يكرهوننا" .وبالتالي ينبغي ال��رد على
ه��ذه الهجمات بالطريقة الوحيدة التي
سيفهمونها ،أي الحرب واالجتياح.
كان لدى الواليات المتحدة عذراً مشروعاً
الجتياح أفغانستان في عام  .2001ففي
نهاية المطاف ك��ان نظام طالبان يأوي
المشتبه به الرئيسي في أح��داث الحادي
عشر م��ن أيلول/سبتمبر ،أي القاعدة
وزعيمها أسامة بن الدن .بَيْد أنّ اجتياح
العراق في عام  2003لم يكن له أي عذر من
النقيض من ذلك كان
هذا القبيل ،فعلى
ِ
غزو العراق مستنداً على بعض االتهامات
الملفقة حول كون العراق على صلة بأحداث
الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ،إضافة إلى
مزاعم خاطئة حول حيازة العراق ألسلحة
دمار شامل.
وبعد فترة وجيزة من غزو الواليات المتحدة
للعراق ،أُضيف عنصر آخر إلى السردية التي
تبرّرُ االجتياح :كان من المفترض أن يتحوّل
العراق إلى نموذج للديمقراطيةِ في الشرق
األوسط ،مثل التحوالت التي أعقبت الحرب
العالمية الثانية في اليابان وألمانيا .بيد أنه
في غضون عامين بدا أنّ ثقة الجمهور في
هذا التشبيه في غير محلها .إذ أنّ الظروف
في العراق كانت مختلفة للغايةِ وأدى تفكيك
األمريكيين للمؤسسات العسكرية والسياسية

وزارة العدل
حمكمه �صلح جزاء �صحاب
مذكرة تبليغ حكم بالن�صر
رقم الدعوى � ) 2020 – 1284( 3-7 :صجل عام
تاريخ احلكم 2021/5/17 :

طالب �لتبليغ وعنو�نه  :عمر حممد فتحالباب عبد�جلو�د
�صحاب  /م�صنع تري�صكا ل�صناعة �حللويات
�ملطلوب تبليغه وعنو�نه :

�صقر حممود �صليمان ابو �صبيتان

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/
بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية 11-5 :
(� )2021 -24288صجل عام

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/
بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية 11-5 :
(� )2021 -23873صجل عام

��صم �ملحكوم عليه � /ملدين :

حممد انور توفيق ابو حنك

العراقيةِ إلى عدم استقرار طويل األمدِ.
وبعد م��رور ما يقرب من عقدين على
هذه الغزوات (في أفغانستان والعراق)،
يتفقُ معظم المراقبين على فشلها الكامل.
ويبدو أنّ الهدفَ الوحيد الذي حققته الواليات
المتحدة هو قتل أسامة بن الدن وإضعاف
تنظيم القاعدةِ إلى حد كبير .وعلى الرغم
من العدد الكبير من الخسائ ِر العسكريةِ
وتريليونات الدوالرات المستثمرة في ذلك،
لم تحقق الواليات المتحدة شيئاً يُذكر.
واليوم تؤسِّسُ طالبان نظامها الجديد
في أفغانستان عبر بناء عالقات مع إيران
السابق.
وروسيا أفضل مما تمتعت به في
ِ
كما اكتسبت إي��ران من جانبها نفوذاً
أكبر في العراق .فبعد أن كانت الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية من أل��دّ أع��داء نظام
صدام حسين ،أصبحت الدولة التي تمتلك
التأثير األكبر على السياسة العراقية بعد
االجتياح األميركي .ومن الواضح أنّ هذا
األم��ر هو خسارة جيوسياسية للواليات
المتحدة األميركية.
بيد أنّ األه��م من ذل��ك هو أنّ الواليات
المتحدة خسرت إلى حد كبير سمعتها في
المجتمعات اإلسالمية في مختلف أنحاء العالم.
إذ يُنظرُ إليها اآلن بوصفها فاعال عدوانيا
مقتل عدد هائل من الناس في
مسؤوال عن
ِ
العراق وأفغانستان ،وهذا ما يُؤجِّجُ المشاعر
المعادية للغرب الكامنة في العديد من
البلدان ذات األغلبيةِ المسلمةِ.

بدايات خاطئة ونتائج مأساوية

�لعنو�ن  :عمان � /لقوي�صمة �ول �صارع
و�دي �لرمم قرب �لبنك �الردين
�لكويتي
يقت�صى ح�صورك يوم � :لثالثاء �ملو�فق
2021/10/12
�ل�صاعة 9:00
للنظر يف �لدعوى رقم �عاله و�لتي
�قامها عليك �ملدعي :
عادل عبد �حلافظ حممود �صالح
فاذ� مل حت�صر يف �ملوعد �ملحدد تطبق
عليك �الحكام �ملن�صو�ض عليها يف
قانون حماكم �ل�صلح وقانون ��صول
�ملحاكمات �ملدنيه .

خالد حرب حممد العزه

��صم �ملحكوم عليه � /ملدين :

عمر م�صطفى خالد حمد

اإلسالموفوبيا ومعاداة الغرب

ويمكننا القول إنّ تفاقم اإلسالموفوبيا
في الواليات المتحدة األمريكية ومعاداة
الغرب في العالم المسلم هما من أسوأ نتائج

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق �صحاب
مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى
عليه  /بالن�صر
رقم الدعوى 1-7:
(� ) 2021 -536صجل عام
الهيئة /القا�صي  :نان�صي �صميح زعل
اجلعافره

مهيب ذياب حممود ابو زيد

�صحاب � /صارع �بو مو�صى �ال�صعري –
بالقرب من م�صجد �لنور
يقت�صى ح�صورك يوم �:خلمي�ض �ملو�فق
2021/10/14
�ل�صاعة 9:00
للنظر يف �لدعوى رقم �عاله و�لتي
�قامها عليك �ملدعي :
لينه م�صطفى خليف �بو زيد
فاذ� مل حت�صر يف �ملوعد �ملحدد تطبق
عليك �الحكام �ملن�صو�ض عليها يف
قانون حماكم �ل�صلح وقانون ��صول
�ملحاكمات �ملدنية .

وزارة العدل
دائرة تنفيذ �صحاب
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ /بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية )2021 -773( 11-7 :
�صجل عام

��صم �ملحكوم عليهم � /ملدين :

•عماد عبد النا�صر م�صطفى ابو
ع�صبة
•خالد حممد عبد اهلل الطهاروه
•�صركة ابو ع�صبه و�صريكه

�لعنو�ن :عمان  /جبل �لزهور �ض �حلديقة
�ملرورية ��صكان �لعموريه عمارة 37
رقم �العالم �ل�صند �لتنفيذي :
تاريخه :
حمل �صدوره  :تنفيذ عمان
�ملحكوم به �لدين  890 :دينار و�لر�صوم
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة �ن وجدت و�لفائدة
�ن وجدت
يجب عليك �ن توؤدي خالل خم�صه ع�صر يوما
تلي تبليغك هذ�
�الخطار �ىل �ملحكوم له � /لد�ئن :
حمزه �صعبان رم�صان �حلايف
�ملبلغ �ملبني �عاله
و�ذ� �نق�صت هذه �ملدة ومل توؤد �لدين
�ملذكور �و تعر�ض �لت�صوية �لقانونية �صتقوم
د�ئرة �لتنفيذ مببا�صرة �ملعامالت �لقانونية
�لتنفيذية �لالزمة قانونا بحقك .

�لعنو�ن :عمان  /عمان  -جبل �لزهور بجانب
بقالة قلعة �لزهور – �صارع حمر�ء �ال�صد –
بناية 52
رقم �العالم �ل�صند �لتنفيذي 1 :
تاريخه :
حمل �صدوره  :تنفيذ عمان
�ملحكوم به �لدين  150 :دينار و�لر�صوم
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة �ن وجدت و�لفائدة
�ن وجدت
يجب عليك �ن توؤدي خالل خم�صه ع�صر يوما
تلي تبليغك هذ�
�الخطار �ىل �ملحكوم له � /لد�ئن :
�صعبان رم�صان ح�صني �حلايف
�ملبلغ �ملبني �عاله
و�ذ� �نق�صت هذه �ملدة ومل توؤد �لدين
�ملذكور �و تعر�ض �لت�صوية �لقانونية �صتقوم
د�ئرة �لتنفيذ مببا�صرة �ملعامالت �لقانونية
�لتنفيذية �لالزمة قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

ماأمور تنفيذ عمان

ماأمور تنفيذ �صحاب

نوع �لدعوى �لتنفيذية � :أحكام �صلح عام
��صم �ملحكوم عليه � /ملدين:

عماد علي خلف القرعان

جن�صيته � :ردين

عنو�نه  :جمهول مكان �القامة

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية:
� - ) 2021/21750( 11-5صجل عام

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ الزرقاء
رقم الدعوى التنفيذية:
� ) 2021/6770( 11-10صجل عام

نوع �لدعوى �لتنفيذية � :أحكام �صلح عام

نوع �لدعوى �لتنفيذية � :حكام �صلح عام

��صم �ملحكوم عليه � /ملدين:

��صم �ملحكوم عليه � /ملدين:

�صركة ابجر لتجارة ال�صيارات

جن�صيته � :ردين

عنو�نه  :جمهول مكان �القامة

ع�صام جعفر �صفيق الزعبي

جن�صيته � :ردين

عنو�نه  :جمهول مكان �القامة

نوع �ل�صند �لتنفيذي � :أحكام

نوع �ل�صند �لتنفيذي � :أحكام

نوع �ل�صند �لتنفيذي �أحكام

رقمه � – ) 2018-4328 ( 1-5صجل عام

رقمه � – ) 2016-15412 ( 3-5صجل عام

رقمه � -) 2021-124 ( 1-10 :صجل عام

تاريخه 2018/6/28 :

تاريخه 2018/4/23 :

تاريخه 2021/4/15 :

حمل �صدوره � :صلح حقوق عمان

حمل �صدوره � :صلح جز�ء عمان

حمل �صدوره � :صلح حقوق �لزرقاء

�ملحكوم به� /لدين

2250

دينار و �لر�صوم

و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة �إن وجدت و�لفائدة
�إن وجدت.

�ملحكوم به� /لدين

34672

دينار و �لر�صوم

و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة �إن وجدت و�لفائدة

�ملحكوم به� /لدين 6336 :

دينار و �لر�صوم

و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة �إن وجدت و�لفائدة
�إن وجدت.

�إن وجدت.

يجب عليك �أن توؤدي �ملبلغ �ملبني �عاله خالل

يجب عليك �أن توؤدي �ملبلغ �ملبني �عاله خالل

يجب عليك �أن توؤدي �ملبلغ �ملبني �عاله خالل

خم�صة ع�صر يوما تلي تاريخ تبليغك هذ� �الإخطار

خم�صة ع�صر يوما تلي تاريخ تبليغك هذ� �الإخطار

خم�صة ع�صر يوما تلي تاريخ تبليغك هذ� �الإخطار

�إىل :

�إىل :

�إىل :

�ملحكوم له� /لد�ئن

�ملحكوم له� /لد�ئن

�ملحكوم له� /لد�ئن :

�صركة هيدرون للطاقة
وكيلها املحامي �صليمان اأبو عتمة

ال�صركة املتكاملة لبيع املركبات
وكيلها املحامي �صليمان اأبو عتمة

ال�صركة املتكاملة للتاأجري التمويلي
وكيلها املحامي �صليمان اأبو عتمة

و�إذ� �نق�صت �ملدة �عاله ومل توؤد �لدين �ملذكور �أو

و�إذ� �نق�صت �ملدة �عاله ومل توؤد �لدين �ملذكور �أو

و�إذ� �نق�صت �ملدة �عاله ومل توؤد �لدين �ملذكور �أو

تعر�ض �لت�صوية �لقانونية� ،صتقوم د�ئرة �لتنفيذ

تعر�ض �لت�صوية �لقانونية� ،صتقوم د�ئرة �لتنفيذ

تعر�ض �لت�صوية �لقانونية� ،صتقوم د�ئرة �لتنفيذ

مببا�صرة �الجر�ء�ت �لتنفيذية �لالزمة قانونا

مببا�صرة �الجر�ء�ت �لتنفيذية �لالزمة قانونا

مببا�صرة �الإجر�ء�ت �لتنفيذية �لالزمة قانونا

بحقك .

بحقك .

بحقك .

ماأمور دائرة تنفيذ حمكمة عمان

ماأمور دائرة تنفيذ حمكمة عمان

ماأمور دائرة تنفيذ حمكمة الزرقاء

هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر،
واالجتياح الناتج عنها لكل من أفغانستان
وال��ع��راق ،ناهيك عن الهجمات اإلرهابية
المتعددة التي نفذها مسلمون في مدن
أوروبية مختلفة على مدى السنوات العشرين
الماضية.
بعد تسع سنوات على أحداث الحادي عشر
من أيلول/سبتمبر ،أثار جدل واسع حول بناء
مسجد ومركز ثقافي إسالمي بالقرب من
موقع برجي التجارة العالميين المدمَّرين في
مانهاتن ضجة كبيرة ،إلى درجة أن مجلة تايم
ردّت على هذه الضجة بسؤال على صفحة
غالفها يقول "هل أميركا معادية لإلسالم؟".
ومنذ ذلك الوقت اتّخذت أميركا خطوات
دمج المسلمين في التيار
مهمة في سبيل
ِ
للمجتمع األميركي .واليوم يضمُّ
الرئيسي
ِ
ال��ن��واب األميركي ثالثة أعضاء
مجلس
ِ
مسلمين ،ومن بينهم إلهان عمر ،أول نائبة
ترتدي الحجاب ،ورشيدة طليب ،أول نائبة من
أصول فلسطينية مسلمة ،وهما معروفتان
للجمهور بشكل كبير .وقد تزامن هذا مع
انتقادات عامة متزايدة في الواليات المتحدة
للسياسات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين.
إضافة إلى ذلك عزّز الرياضيون والفنانون
وغيرهم من المهنيين المسلمين مكانتهم
العامة في المجتمع األميركي ،وه��ذا ما
يعكسه أحد األغلفة الحديثة لمجلة نيوزويك:
"منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر،
اكتسب المسلمون في الواليات المتحدة
تأثيراً ثقافياً وسياسياً غير مسبوق".
بيد أنّ بعض ال���دول األوروب���ي���ة ،وال
سيما فرنسا ،اتّبعت مساراً مختلفاً .ففي
عام  2004حظر البرلمان الفرنسي على
الطالبات المسلمات ارتداء الحجاب ،إضافة

وزارة العدل
حمكمه �صلح جزاء �صحاب
مذكرة تبليغ م�صتكى عليه  /بالن�صر
رقم الدعوى 3-7:
(� ) 2021/2048صجل عام
الهيئة /القا�صي  :خلود �صليمان مطلق
اجلهران

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى
عليه  /بالن�صر
رقم الدعوى 1-2:
(� ) 2021 -2668صجل عام
الهيئة /القا�صي :ختام ح�صني توفيق
احلجاج

طاهر لطفي حممد
عبداحلميد

حممود ح�صام بدر عبد
اللطيف

��صم �مل�صتكى عليه :

��صم �ملدعى عليه وعنو�نه :

�لعنو�ن� :صحاب  /جبل �ملناره � /ض �بو طالب
بجانب حمطة �لريان لغ�صيل �ل�صيار�ت
رقم �العالم �ل�صند �لتنفيذي 33 :
تاريخه :
حمل �صدوره  :تنفيذ �صحاب
�ملحكوم به �لدين  2500 :دينار و�لر�صوم
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة �ن وجدت و�لفائدة
�ن وجدت
يجب عليك �ن توؤدي خالل خم�صه ع�صر يوما
تلي تبليغك هذ�
�الخطار �ىل �ملحكوم له � /لد�ئن :
حممد عبد �لرحيم حممد ز�يد
�ملبلغ �ملبني �عاله
و�ذ� �نق�صت هذه �ملدة ومل توؤد �لدين
�ملذكور �و تعر�ض �لت�صوية �لقانونية �صتقوم
د�ئرة �لتنفيذ مببا�صرة �ملعامالت �لقانونية
�لتنفيذية �لالزمة قانونا بحقك .

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية:
� - ) 2021/23070( 11-5صجل عام

كيف نصل إلى تفاهم متبادل؟

المسلمون في الغرب عليهم مسؤولية في مكافحة التطرف(-أرشيفية)

عمان � /صحاب � /لعا�صمه – لو�ء �صحاب – بالقرب من نزهة
�صحاب �صركة �ملتحده
خال�صة �حلكم :
لهذ� وتاأ�صي�صا على ما تقدم تقرر �ملحكمة ما يلي:
• عمال باحكام �ملادة  178من قانون ��صول �ملحاكمات
�جلز�ئية �عالن عدم م�صوؤولية �مل�صتكى عليها عن جرم
�حلاق �ل�صرر مبال �لغري بحدود �ملادة  445من قانون
�لعقوبات النتفاء �لق�صد �جلرمي.
• عمال باأحكام �ملادة ( )177من قانون �أ�صول �ملحاكمات
�جلز�ئية �إد�نة �مل�صتكى عليه مبا يلي:
� .1لت�صبب باالإيذ�ء وفقا الإحكام �ملادة ( )344من قانون
�لعقوبات و�حلكم عليه عمال باملادة ذ�تها باحلب�ض مدة
�صهر و�حد و�لر�صوم.
 .2بجرم �لتوقف على م�صرب من �لطريق ب�صكل يعطل
حركة �ل�صري وفقا الإحكام �ملادة ( )1/39من قانون �ل�صري
و�حلكم عليه عمال باملادة ذ�تها بالغر�مة ( )10دنانري
و�لر�صوم.
 .3بجرم قيادة مركبة برخ�صة ال تخوله فئتها حق �لقيادة
وفقا الإحكام �ملادة (  )23/31من قانون �ل�صري و�حلكم عليه
عمال باملادة ذ�تها بالغر�مة ( )50دنانري و�لر�صوم ونظر�
العرت�ف �مل�صتكى عليه �لذي �صهل على �ملحكمة مهمتها
مما تعتربه �ملحكمة من �الأ�صباب �ملخففة �لتقديرية وعمال
باملادة ( )100من قانون �لعقوبات تخفي�ض �لعقوبة بحقه
لت�صبح ( )10و�لر�صوم .
 .4وعمال باملادة  72من قانون �لعقوبات تنفيذ �لعقوبة
�ال�صد بحق �مل�صتكى عليه وجمع �لغر�مات بحقه لت�صبح
�لعقوبة �لو�جبة �لنفاذ هي �حلب�ض مدة �صهر و�حد
و�لر�صوم و�لغر�مة ( )20دينار و�لر�صوم .
حكم ًا مبثابة �لوجاهي بحق �مل�صتكى عليه قابال
لالعرت��ض �صدر و�فهم علنا با�صم ح�صرة �صاحب �جلاللة
�لها�صمية �مللك عبد�هلل �لثاين بن �حل�صني حفظه �هلل
ورعاه
بتاريخ 2021/5/17

��صم �ملدعى عليه وعنو�نه :

الديني .ومن المثير للدهشة أنه في الوقت
الذي تسعى فيه الصين إلى التطهير العرقي
والديني ضد عشرة ماليين من مسلمي
اإليغور عبر وضع مليون منهم في معسكرات
اعتقال ،وهي فظائع وثقتها وسائل اإلعالم
الغربية ،ال تزال معاداة الغرب شعوراً قوياً في
أجزاء كثيرة من العالم المسلم.

�لعنو�ن � :ملوقر � /صارع �ل�صتني – ��صارة
�لتوتنجي
�لتهمه  :خطف �لقا�صر و�بعاده
باحليلة �و �لقوة ()2/291
يقت�صى ح�صورك يوم � :خلمي�ض
�ملو�فق 2021/10/21
�ل�صاعة 9 :00
للنظر يف �لدعوى رقم �عاله و�لتي
�قامها عليك �حلق �لعام وم�صتكي :
جنود علي �صمري �بو �صتال
فاذ� مل حت�صر يف �ملوعد �ملحدد تطبق
عليك �الحكام �ملن�صو�ض عليها يف
قانون حماكم �ل�صلح وقانون ��صول
�ملحاكمات �جلز�ئيه.

��صم �ملدعى عليه وعنو�نه :

�لعنو�ن  :عمان � /لقوي�صمة بجانب
م�صجد �لنور عمارة رقم 1
يقت�صى ح�صورك يوم � :لثالثاء �ملو�فق
2021/10/12
�ل�صاعة 9:00
للنظر يف �لدعوى رقم �عاله و�لتي
�قامها عليك �ملدعي :
رعد معني �حمد جرب  /وكيل عن
�حمد معني �حمد جرب مبوجب �لوكالة
�لعامة رقم � 2016/47618ل�صادرة عن
كاتب عدل حمكمة بد�ية عمان
فاذ� مل حت�صر يف �ملوعد �ملحدد تطبق
عليك �الحكام �ملن�صو�ض عليها يف
قانون حماكم �ل�صلح وقانون ��صول
�ملحاكمات �ملدنيه .

وزارة العدل

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه

حمكمه �صلح حقوق �صرق عمان

 /بالن�صر

رقم الدعوى � )2021-472( 1-3 :صجل عام

�صادرة عن حمكمة بداية حقوق عمان

تاريخ احلكم 2021/2/28 :

رقم الدعوى ) 2021/7360 ( 2-5

مذكرة تبليغ حكم – بالن�صر

طالب �لتبليغ وعنو�نه :
�شركة حممود العياط واوالده

�صجل عام

عمان  /وكيله �ملحامي حممود �صامل �لرو�حنه عمان دو�ر
ال�شرق االو�شط جممع فراج �شنرت ط 1مكتب 104
�ملطلوب تبليغه وعنو�نه :

�صدام طلعت غازي الق�صيفي

�لهيئة � /لقا�صي ح�صني علي ح�صني عبيد�ت
��صم �ملدعي عليه وعنو�نه:

حممد حامد غيث املناع�صه

�لعنو�ن  :عمان  /ماركا �جلنوبيه – نادي �ل�صباق – مقابل
برج املطار – �صارع �لفاروق – بنايه رقم 19
خال�صة �حلكم :
ً
عمال باأحكام �ملادة  1818من جملة �الأحكام �لعدلية
-1
و�ملادتني  10و 11من قانون �لبينات و�ملو�د  181و185و186
و 224من قانون �لتجارة؛ �حلكم باإلز�م �ملدعى عليه (�صد�م
طلعت غازي �لق�صيفي) باأن تدفع للمدعية (�صركة حممود
العياط واوالده) مبلغ  3560دينار�ً .
 -2عم ً
ال باأحكام �ملو�د  161و 163و 166و 167من قانون �أ�صول
�ملحاكمات �ملدنية و�ملادة  4/46من قانون نقابة �ملحامني؛
ت�صمني �ملدعى عليها �لر�صوم �لن�صبية و�مل�صاريف ومبلغ
 178دينار �أتعاب حماماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع  %9من

�جلاللة
�مللك عبد �هلل �لثاين �إبن �حل�صني �ملعظم بتاريخ 2021/2/28

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان /
ق�صم غرب عمان
رقم الدعوى التنفيذية:
� - ) 2020/2735( 11-4صجل عام

نوع �لدعوى �لتنفيذية � :أحكام �صلح عام
��صم �ملحكوم عليه � /ملدين:

•�صركة دار اخليال للخدمات التجارية
•يحيى حممد مدحت ابراهيم ال�صامي

جن�صيته � :ردين
عنو�نه  :جمهويل مكان �القامة
نوع �ل�صند �لتنفيذي � :أحكام
رقمه � – ) 2018-1448 ( 1-4صجل عام
تاريخه  2018/5/28 :حمل �صدوره � :صلح حقوق
غرب عمان
�ملحكوم به� /لدين  9880دينار و �لر�صوم
و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة �إن وجدت و�لفائدة
�إن وجدت.
يجب عليك �أن توؤدي �ملبلغ �ملبني �عاله خالل
خم�صة ع�صر يوما تلي تاريخ تبليغك هذ� �الإخطار
�إىل :
�ملحكوم له� /لد�ئن:

ال�صركة املتكاملة للتاأجري التمويلي
وكيلها املحامي �صليمان اأبو عتمة

و�إذ� �نق�صت �ملدة �عاله ومل توؤد �لدين �ملذكور �أو
تعر�ض �لت�صوية �لقانونية� ،صتقوم د�ئرة �لتنفيذ
مببا�صرة �الجر�ء�ت �لتنفيذية �لالزمة قانونا
بحقك .

ماأمور دائرة تنفيذ حمكمة غرب عمان

��صم �ملحكوم عليه � /ملدين :

�ملو�فق

� 2021/10/18ل�صاعة
 9 : 00للنظر يف �لدعوى رقم �أعاله و�لتي �أقامها
عليك

ال�صركة املتكاملة للتاأجري التمويلي

* أحمد ت .كورو هو بروفيسور
العلوم السياسية في جامعة سان
دييغو ،وباحث في معهد الحرية
الدينية .ومؤلف كتاب "العلمانية
وسياسات الدولة تجاه الدين:
الواليات المتحدة ،وفرنسا ،وتركيا"
ومحرر مشارك لكتاب "الديمقراطية،
واإلسالم ،والعلمانية في تركيا"،
ُرجمت أعماله إلى عدة لغات كالعربية
ت ِ
والبوسنية والصينية والفرنسية
واإلندونيسية والتركية .حاز كتابه
"اإلسالم والسلطوية والتأخر :مقارنة
عالمية وتاريخية" على جائزة كتاب
قسم السياسة والتاريخ الدولي من
الجمعية األمريكية للعلوم السياسيةِ.
في الصورة :الباحث األمريكي من أصل
تركي أحمد ت .كورو أستاذ العلوم
السياسية بجامعة والية سان دييغو.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ /بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية -24917( 11-5 :
� )2021صجل عام
��صم �ملحكوم عليه � /ملدين :

احمد �صمري حممد املغربي

�لعنو�ن :عمان  /عمان – جبل �لزهور –
�ال�صكانات – مقابل مدر�صة طيور �جلنة
رقم �العالم �ل�صند �لتنفيذي 1 :
تاريخه :
حمل �صدوره  :تنفيذ عمان
�ملحكوم به �لدين  510 :دينار و�لر�صوم
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة �ن وجدت
و�لفائدة �ن وجدت
يجب عليك �ن توؤدي خالل خم�صه
ع�صر يوما تلي تبليغك هذ�
�الخطار �ىل �ملحكوم له � /لد�ئن :
�صعبان رم�صان ح�صني �حلايف
�ملبلغ �ملبني �عاله
و�ذ� �نق�صت هذه �ملدة ومل توؤد �لدين
�ملذكور �و تعر�ض �لت�صوية �لقانونية
�صتقوم د�ئرة �لتنفيذ مببا�صرة
�ملعامالت �لقانونية �لتنفيذية �لالزمة
قانونا بحقك .

ماأمور تنفيذ عمان

ماأمور تنفيذ عمان

ماأمور تنفيذ عمان

عمر حممد خري �صليمان ال�صعدي

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية:
� - ) 2021/24473( 11-5صجل عام
نوع �لدعوى �لتنفيذية � :أحكام �صلح عام
��صم �ملحكوم عليه � /ملدين:

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية:
� - ) 2021/24471( 11-5صجل عام
نوع �لدعوى �لتنفيذية � :أحكام �صلح عام
��صم �ملحكوم عليه � /ملدين:

لوؤي حممد مر�صد �صحاده

حممد ح�صام ح�صن ح�صن

جن�صيته � :ردين

جن�صيته � :ردين

عنو�نه  :جمهول مكان �القامة

عنو�نه  :جمهول مكان �القامة

نوع �ل�صند �لتنفيذي � :أحكام

نوع �ل�صند �لتنفيذي � :أحكام

رقمه � – ) 2020-2411 ( 3-5صجل عام

رقمه � – ) 2020-7821 ( 3-5صجل عام

تاريخه 2020/6/28 :

تاريخه 2020/7/23 :
4060

دينار و �لر�صوم

�ملحكوم به� /لدين

دينار و �لر�صوم

و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة �إن وجدت و�لفائدة
�إن وجدت.

�إن وجدت.

يجب عليك �أن توؤدي �ملبلغ �ملبني �عاله خالل

يجب عليك �أن توؤدي �ملبلغ �ملبني �عاله خالل

خم�صة ع�صر يوما تلي تاريخ تبليغك هذ� �الإخطار

خم�صة ع�صر يوما تلي تاريخ تبليغك هذ� �الإخطار

�إىل :

�إىل :

�ملحكوم له� /لد�ئن

�ملحكوم له� /لد�ئن

�صركة اخلليج لتجارة ال�صيارات ذ.م.م
وكيلها املحامي �صليمان اأبو عتمة

فاإذ� مل حت�صر يف �ملوعد �ملحدد تطبق عليك

تعر�ض �لت�صوية �لقانونية� ،صتقوم د�ئرة �لتنفيذ

تعر�ض �لت�صوية �لقانونية� ،صتقوم د�ئرة �لتنفيذ

مببا�صرة �الجر�ء�ت �لتنفيذية �لالزمة قانونا

مببا�صرة �الجر�ء�ت �لتنفيذية �لالزمة قانونا

بحقك .

بحقك .

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمدعى عليه
 /بالن�صر
�صادرة عن حمكمة �صلح حقوق عمان
رقم الدعوى
� ) 2021/23162 ( 1-5صجل عام
�لهيئة � /لقا�صي �ياد حممد ح�صني �لعوي�صات
��صم �ملدعي عليه وعنو�نه:

�صميح تي�صري حممد بدير
عنو�نه  :عمان – جبل �لنزهة – عمارة رقم
� – 12أر�صي ميني
يقت�صي ح�صورك يوم �الأربعاء

�ملو�فق

� 2021/10/13ل�صاعة
 9 : 00للنظر يف �لدعوى رقم �أعاله و�لتي
�أقامها عليك �ملدعي

م�صر عقل حممود عليان
فاإذ� مل حت�صر يف �ملوعد �ملحدد تطبق عليك
�الأحكام �ملن�صو�ض عليها يف قانون حماكم
�ل�صلح وقانون �أ�صول �ملحاكمات �ملدنية

حمكمة �صلح جزاء �صمال عمان
مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعي
باحلق ال�صخ�صي  /بالن�صر
رقم الدعوى )2021-750( /3-1
الهيئة  /القا�صي
 �صجل عامعامر حممد جرب العتوم
��صم �مل�صتكى عليه:

 -1احمد عو�ض اهلل حممد
ابو احلاج

�لعمر � 35صنة
�لعنو�ن عمان  /عمان � -ملقابلني  -قرب
م�صجد �ل�صفا و�ملروة  -بناية رقم  -12هاتف
رقم 0797033394

 -2هاين حممد يو�صف ابو احلاج

�لعمر � 32صنة
�لعنو�ن � :ملفرق �� /صارة �لرد�يدة �ض �لعام /
مقابل خ�صرو�ت و�دي �ل�صرحان
�لتهمة � :الحتيال ()417
يقت�صي ح�صورك يوم �الربعاء �ملو�فق
� 2021/10/20ل�صاعة  8:00للنظر يف �لدعوى
رقم �عاله و�لتي �قامها عليك �حلق �لعام
وم�صتكي �بر�هيم بدر �صالح �بر�هيم
فاذ� مل حت�صر يف �ملوعد �ملحدد تطبق عليك
�الأحكام �ملن�صو�ض عليها يف قانون حماكم
�ل�صلح وقانون ��صول �ملحاكمات �جلز�ئية .

جن�صيته � :ردين

رقمه � – ) 2018-4323 ( 1-5صجل عام
تاريخه 2018/9/27 :
�ملحكوم به� /لدين

2381

دينار و �لر�صوم

و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة �إن وجدت و�لفائدة
�إن وجدت.
يجب عليك �أن توؤدي �ملبلغ �ملبني �عاله خالل
خم�صة ع�صر يوما تلي تاريخ تبليغك هذ� �الإخطار
�إىل :
�ملحكوم له� /لد�ئن

وكيلها املحامي �صليمان اأبو عتمة

ماأمور دائرة تنفيذ حمكمة عمان

��صم �ملحكوم عليه � /ملدين:

عماد علي خلف القرعان

حمل �صدوره � :صلح حقوق عمان

و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة �إن وجدت و�لفائدة

ال�صركة املتكاملة للتاأجري التمويلي
وكيلها املحامي �صليمان اأبو عتمة

نوع �لدعوى �لتنفيذية � :أحكام �صلح عام

نوع �ل�صند �لتنفيذي � :أحكام

حمل �صدوره � :صلح جز�ء عمان
1000

اإخطار �صادر عن دائرة تنفيذ عمان
رقم الدعوى التنفيذية:
� - ) 2021/23073( 11-5صجل عام

عنو�نه  :جمهول مكان �القامة

و�إذ� �نق�صت �ملدة �عاله ومل توؤد �لدين �ملذكور �أو

�ملدنية

دينا نعيم احمد احلاليقه

�لعنو�ن :عمان  /جبل �لزهور بجانب
�حلديقة �ملرورية عمارة 7
رقم �العالم �ل�صند �لتنفيذي :
تاريخه :
حمل �صدوره  :تنفيذ عمان
�ملحكوم به �لدين  1200 :دينار و�لر�صوم
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة �ن وجدت
و�لفائدة �ن وجدت
يجب عليك �ن توؤدي خالل خم�صه
ع�صر يوما تلي تبليغك هذ�
�الخطار �ىل �ملحكوم له � /لد�ئن :
حمزه �صعبان رم�صان �حلايف
�ملبلغ �ملبني �عاله
و�ذ� �نق�صت هذه �ملدة ومل توؤد �لدين
�ملذكور �و تعر�ض �لت�صوية �لقانونية
�صتقوم د�ئرة �لتنفيذ مببا�صرة
�ملعامالت �لقانونية �لتنفيذية �لالزمة
قانونا بحقك .

و�إذ� �نق�صت �ملدة �عاله ومل توؤد �لدين �ملذكور �أو

�الأحكام �ملن�صو�ض عليها يف قانون �أ�صول �ملحاكمات

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ /بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية -24289( 11-5 :
� )2021صجل عام
��صم �ملحكوم عليه � /ملدين :

�لعنو�ن :عمان  /عمان – جبل �لزهور –
�صارع عزيز �باظة – قرب رو�صة طيور
�جلنة – بناية رقم 3
رقم �العالم �ل�صند �لتنفيذي 1 :
تاريخه :
حمل �صدوره  :تنفيذ عمان
�ملحكوم به �لدين  430 :دينار و�لر�صوم
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة �ن وجدت
و�لفائدة �ن وجدت
يجب عليك �ن توؤدي خالل خم�صه
ع�صر يوما تلي تبليغك هذ�
�الخطار �ىل �ملحكوم له � /لد�ئن :
�صعبان رم�صان ح�صني �حلايف
�ملبلغ �ملبني �عاله
و�ذ� �نق�صت هذه �ملدة ومل توؤد �لدين
�ملذكور �و تعر�ض �لت�صوية �لقانونية
�صتقوم د�ئرة �لتنفيذ مببا�صرة
�ملعامالت �لقانونية �لتنفيذية �لالزمة
قانونا بحقك .

�ملحكوم به� /لدين

يقت�صي ح�صورك يوم �الأثنني

تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.
�ملدعى عليه

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ/
بالن�صر
رقم الدعوى التنفيذية 11-5 :
(� )2021 -24916صجل عام

حمل �صدوره � :صلح جز�ء عمان

عنو�نه  :جمهول مكان �القامة

قر�ر�ً وجاهي ًا بحق �ملدعية ومبثابة �لوجاهي بحق
قاب ً
ال لالعرت��ض �صدر و�أفهم علن ًا با�صم ح�صرة �صاحب

إلى بعض الرموز الدينية "المرئية" األخرى،
ال��م��دارس العامةِ .ومنذ ذل��ك الوقت،
في
ِ
ُ
يواصل سياسيون فرنسيون اقتراح سياسات
وقوانين ج��دي��دة للتعامل م��ع "المسألة
اإلسالمية" .ومؤخراً ذهب الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون إلى حد إعالن نيته خلق
"إس�لام مستنير" .ومنذ حوالي شهر أقرت
الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون
لمكافحة "النزعات االنفصالية" ،وهو قانون
يقيّدُ حريات دينية متنوعة ،مع تركيز خاص
على اإلسالم.
كما يبدو أنّ هناك فجوة بين السياسات
األميركية والفرنسية تجاه األقليات المسلمة
في البلدين .ففي الواليات المتحدة األميركية
وال سيما بعد حركة "حياة السود مهمة" يوجد
تركيز اآلن على االعتراف بالهويات المتعددة
وحتى االحتفاء بها ،بينما في فرنسا يستهدف
َ
األقلية
موقفٌ استيعابيٌّ إذاب���يٌّ للهوية
َ
المسلمة ،عبر تجاهل العنصر العرقي،
رغم أنّ أغلب المسلمين في فرنسا هم إما
مهاجرون من أفريقيا أو من ذريتهم .ومن
ناحية أخرى ،لو أعيد انتخاب دونالد ترامب
م��رة أخ��رى ،لربما رأينا اإلدارة األميركية
تفرض قيوداً معينة على المسلمين ،ومن
المرجح أنّ حظر السفر الذي فرضه ترامب
على المسافرين من عدة بلدان ذات أغلبية
مسلمة كان مجرد البداية.
وقد أدّت هذه السياسات التقييدية في
البلدان الغربيةِ ،إضافة إلى غزوات الواليات
المتحدة األمريكية ،إل��ى تغذيةِ الشعور
المعادي للغرب في العديد من البلدان ذات
األغلبية المسلمة .كما رُوِّج لمعاداة الغرب
في هذه البلدان عبر نظريات مؤامرة عديدة
ومن خالل الديماغوجية السياسية والتعصب

تعلمت البشرية دروساً معينة من مآسي
الحرب العالمية الثانية .وقد انعكس ذلك
عبر تأسيس األمم المتحدة ووُ ِّثقت بالعديد
من الطرق ،أبرزها اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان .بيد أنه سرعان ما نُسيت العديد من
هذه الدروس وبدأت الحرب الباردة وسباق
التس ّلح.
وقادت نهاية الحرب الباردةِ في عام 1989
إلى زخم عالمي باتجاه التحول الديمقراطي.
لكن ه��ذا التفاؤل واجهته نظرية صراع
الحضارات التي أدّع��ت وج��ود ح��رب ب��اردة
جديدة بين العالم المسلم والغرب .بالنسبة
للبعض ّ
شكلت هجمات الحادي عشر من
أيلول/سبتمبر تأكيداً على هذه النظرية،
مما أنهى فجأة موجة التفاؤل التي كانت قد
بدأت قبل حوالي اثني عشر عاماً من هذه
الهجمات.
وبعد عشرين عاماً من هجمات الحادي
عشر م��ن أيلول/سبتمبر ،ن��واج��ه تحدياً
مزدوجاً يتم ّث ُل في اإلسالموفوبيا ومشاعر
معاداة الغرب .وأفضل من يمكنهم مواجهة
الغرب.
ه��ذا التحدي هم المسلمون في
ِ
فهم على معرفة جيدة بالسياقين المسلم
وال��غ��رب��ي ،ووج��وده��م بحدّ ذات��ه يدحضُ
التعارض الثنائي المزعوم بين اإلس�لام
والغرب .ومن شأن نجاح المهنيين المسلمين
في المجتمعات الغربية أن يساعد في زيادة
فرص تبديد النفور المتبادل الذي يشعر به
الناس في العالم المسلم وفي الغرب منذ
أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر.

�صركة هيدرون للطاقة
وكيلها املحامي �صليمان اأبو عتمة

و�إذ� �نق�صت �ملدة �عاله ومل توؤد �لدين �ملذكور �أو
تعر�ض �لت�صوية �لقانونية� ،صتقوم د�ئرة �لتنفيذ
مببا�صرة �الجر�ء�ت �لتنفيذية �لالزمة قانونا
بحقك .

ماأمور دائرة تنفيذ حمكمة عمان
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إشهار كتاب "تنظيم حراس الدين" في مكتبة األرشيف

أبو رمان وأبو هنية يتتبعان مشروع القاعدة في المشرق العربي
عمان -_ -أقيم أمس حفل إشهار
كتاب "تنظيم حراس الدين :صعود القاعدة
وأفولها في المشرق العربي" ،بحضور نخبة
من المختصين والمهتمين والقرّاء.
وتخلل حفل اإلشهار ندوة فكرية تناقش
تطور مشروع القاعدة في منطقة المشرق
العربي ،وبروز تنظيم حراس الدين كصيغة
تختزل ما آل إليه هذا المشروع ،ومعادلة إدلب
في إطار السياسات الدولية واإلقليمية.
أدار اإلعالمي حسام غرايبة ،الندوة التي
دعا إليها معهد السياسة والمجتمع في عمان،
وأقيمت في مكتبة األرشيف في جبل عمان،
وشارك فيها المؤلفان محمد أبو رمان وحسن
أبو هنية وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة
األلمانية ،د .بدر ماضي.
ووف��ق��اً للكتاب ال��ص��ادر ع��ن مؤسسة
فريدريش ايبرت؛ فإنّ تنظيم "حراس الدين"
ف��ي س��وري��ة ال��ذي أُع��ل��ن ع��ن تأسيسه في
 27شباط (فبراير)  ،2018النسخة األحدث
لمشروع القاعدة في المشرق العربي عموماً
وفي بالد الشام خصوصاً ،فمنذ اندالع الحركة
االحتجاجية السلمية في سورية منصف آذار
(م��ارس)  ،2011ثم تحول االحتجاجات إلى
حالة عسكرية مسلحة؛ دخل تنظيم "القاعدة"
في فترة مبكرة إلى الساحة السورية لتنفيذ
مشروعه الواسع الخاص في المشرق العربي،
فعملت "القاعدة" على استثمار حالة الفراغ
والفوضى وعجز النظام السوري عن فرض
سيطرته على أراضيه ،بإنشاء هياكل تنظيمية
جهادية متعددة ومالذات مكانيّة آمنة.
يتتبع الكتاب مسار ظهور مشروع القاعدة
وأفوله في المشرق العربي عموماً وبالد الشام
ّ
ويركز على ما حدث في سورية،
خصوصاً،
تحديداً ،ألنّ التطورات المهمة التي يركز
عليها حدث أغلبها منذ بداية تراجع تنظيم
الدولة اإلسالمية ،وب��روز االنشقاقات بين
النصرة والقاعدة ،وفي أوساط النصرة نفسها،
وألنّ الحالة السورية تختلف ،أيضاً ،في كثير
من الجوانب عن الحالة العراقية ،من زاوية

االعتبارات الجيواستراتيجية ،والمجتمعية،
والسياسات الدولية واإلقليمية ،ثم خصوصية
حالة "إدلب" والتوزانات الداخلية والخارجية
التي ّ
شكلتها في سورية ،منذ بدء جوالت
الحوار التركي -الروسي في آستانا وسوتشي.
ويتناول الكتاب في فصوله األخيرة االجابة
على س��ؤال ،لماذا تنظيم ح��راس الدين؟،
ويبين أنّه تنظيم بمقاييس القاعدة وتنظيم
الدولة اإلسالمية والنصرة صغير ،محدود
الحجم ،يعاني من أزمات كبرى منذ البداية.
وتبرز أهمية االج��اب��ة في ع��دم ارتباطها
بالتنظيم نفسه ،بل بما وصلت إليه القاعدة
في المشرق ،بعد أن انفصل األبناء عن األمّ،
ويعكسون المثل الذي يقول القطة التي تأكل
أبناءها .فالكتاب هو رحلة في التضاريس
األيديولوجية والتنظيمية والحركية لمشروع
القاعدة في بالد المشرق العربي ،منذ الجذور
األولى وصو ًال إلى "الحرّاس" ،وهي تضاريس
ّ
تتشكل من التحول بداية من الجهاد المحلي
نحو "عولمة الجهاد" ،ثم مشروع الزرقاوي
في العراق ،فالحالة السورية ،وبروز النصرة،
وما رافق ذلك ك ّله من خالفات أيديولوجية
وم��راج��ع��ات قامت بها القاعدة المركزية
ونقاشات فكرية وظروف سياسية وسياسات
خارجية ساهمت ف��ي صعود التنظيمات
القاعدية وفي تراجعها ،وفي انشقاق هيئة
تحرير الشام عن القاعدة المركزية ،وصو ًال
إلى حراس الدين صعوداً وتراجعاً.
يتضمن الكتاب ثمانية فصول رئيسة ،تبدأ
منذ البدايات وتحوالت األيديولوجيا الجهادية،
م��روراً بمحطات رئيسة ،وصو ًال إلى احتالل
العراق ،ثم الربيع العربي ،ثم االنشقاقات
المتتالية ،وأخ��ي��راً تنظيم ح��راس الدين
وأيديولوجيته وبنيته التنظيمية.
ففي الفصل األول يتناول الكتاب التدرج في
مشروع الجهادية العالمية من الجماعات المحلية
(التي تأسست على أفكار الحاكمية والجهاد)،
مروراً بالجهاد التضامني منذ أفغانستان وحتى
منتصف التسعينيات ،وصو ًال إلى إعالن الجبهة

ندوة ناقشت تطور مشروع
القاعدة بالمشرق العربي
وبروز تنظيم حراس الدين

الغالف ( -من المصدر)

العالمية لقتال اليهود والصليبيين (،)1998
واالنتقال من مشروع قتال األنظمة العربية
إلى قتال الواليات المتحدة األميركية مشروع
القاعدة ،والتطور التاريخي لوجود القاعدة في
المنطقة ،وصو ًال إلى مرحلة الربيع العربي،
وذل��ك بتتبع م��س��ارات القاعدة منذ النشأة
والتأسيس إلى مرحلة اإلع�لان عن تأسيس
الجبهة العالمية اإلسالمية  ،1998وأحداث 11
ّ
وتشكل فرع القاعدة في العراق
سبتمبر ،2001
بعد االحتالل األميركي.
وفي الفصل الثاني يراجع الكتاب أبرز
معالم طريق القاعدة إلى المشرق العربي،
ب��داي��ة م��ن دور المؤسس الفعلي ل��ه في
هذه المنطقة ،أبو مصعب الزرقاوي ،مروراً
بمحاولته التمدد من العراق إلى الشام ،ثم
الربيع العربي الذي تزامن وساعد على قيام
القاعدة بمراجعات فكرية واستراتيجية وصو ًال
إلى التمدد واالنتشار في العراق وسورية.
ال ،مبتعداً
أما الفصل الثالث فيتوقف قلي ً
عن متابعة هذا المسار التاريخي ليراجع مكانة
سورية وفلسطين االستراتيجية في أدبيات

القاعدة ويسلط الضوء على أدبيات الجهاد
األولى التي كانت تركز على العدو القريب،
أي األنظمة العربية ،ثم التحول الذي حدث
مع عولمة الجهاد ،والقفزة التي حدثت في
خطاب بن الدن والزرقاوي لتصبح فلسطين
على رأس دعاية القاعدة وخطابها الفكري
والسياسي.
أما الفصل الرابع فيختص بتأسيس جبهة
النصرة بوصفها وجه القاعدة الجديد في
المشرق العربي ،بعد أن دفعت المراجعات نحو
تغييرات في التكتيك والخطاب ،بما في ذلك
التحول نحو ما يسمى جماعات أنصار الشريعة،
ومحاولة االندماج في المجتمعات المحلية ،ثم
الخالفات التي قفزت إلى السطح بين منهجي
الزرقاوي والظواهري ،ودور السياسات الدولية
ولعبة الجيوبوليتيك التي رسمت اعتبارات
مختلفة للمشهد السوري عن العراقي ،مما
انعكس على أولويات كل من تنظيم الدولة
اإلسالمية والنصرة.
وفي الفصل الخامس نتوقف في الرحلة
مرّة أخرى لنفكك طبيعة الخالفات التي أدت

إلى انشطار القاعدة واالتجاهات األيديولوجية
المتنافسة ،وب���روز منهجين ف��ي البداية
متباينين ،ثم انشقاق النصرة وبروز منهج
أيديولوجي وفكري ثالث.
يخصص ال��ف��ص��ل ال��س��ادس لعملية
االنفصال التي حدثت وحيثياتها بين جبهة
النصرة ،التي تحولت إلى جبهة فتح الشام ،ثم
هيئة تحرير الشام ،وموقف القاعدة والحرب
اإلعالمية المتبادلة بين الطرفين ،ثم تشكيل
"لجنة حطين" من كبار قيادات القاعدة ،التي
تولت مسؤولية إدارة الملف السوري ،في ظل
اختفاء الظواهري لثالثة أعوام تقريباً ،بسبب
الرقابة األمنية العالمية .ويحلل الفصل –
كذلك -االختالفات والصراعات التي حدثت في
أوساط الهيئة بين الجناح المعولم (ومجموعة
خراسان) من جهة وزعيم التنظيم أبو محمد
الجوالني ،والتفريخات التي حدثت في أوساط
الرافضين لعملية فك االرتباط بالقاعدة ،ثم
نحلل تأثير السياسات الدولية واإلقليمية على
عملية االنفصال وموقف اإلدارات األميركية
من هيئة تحرير الشام.
يصل الفصل السابع إلى تنظيم "حراس
الدين" ،ويتناول البنية التنظيمية والعمليات
العسكرية والجغرافيا الحركية له ،والتحالفات
التي عقدها م��ع الفصائل المختلفة في
إدلب ،والنزيف المستمر لقياداته بين سندان
الطيران األميركي ومطرقة هيئة تحرير الشام
التي أرادت السيطرة على كامل إدلب وإعادة
تأهيل دورها إقليمياً وعالمياً.
أمّا الفصل الثامن فيحلل أيديولوجيا حراس
الدين والخالفات الفكرية واألزمة التنظيمية
وال��رؤي��ة االستراتيجية وتكتيك التنظيم
الجديد ،ثم خاتمة الفصل التي تتناول تراجع
التنظيم وضعف قدراته وتدهور الرهان
األخير للقاعدة في الشام.
وأخيراً تقدّم خاتمة الكتاب إطاراً تحليلياً
ألبرز معالم التحول األيديولوجي واألسباب
التي أدت إلى صعود مشروع القاعدة وأفوله
في العراق وبالد الشام.

االحتفاء بإشهار كتاب
"أثر في الطريق"
للدكتور منذر حدادين

عمان -احتفى مسؤولون سابقون ومعنيون
بإشهار كتاب "أثر في الطريق" للوزير األسبق
الدكتور منذر حدادين ،والصادر عن دار ورد
للنشر والتوزيع في عمان ،مساء اول من
أمس ،في مركز الحسين الثقافي التابع ألمانة
عمان الكبرى .وتحدث في االحتفائية التي
رعاها رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف
الشواربة؛ رئيس ال��وزراء األسبق الدكتور
هاني الملقي ،والوزيران السابقان الدكتور
نادر الظهيرات والمهندس موسى الجمعاني،
والخبير المائي الدكتور دريد محاسنة ،ومديرة
المركز الريادي للتدريب على حقوق اإلنسان
والدراسات في األردن رانيا حدادين.
ون��وه الملقي بمسيرة الدكتور حدادين
المهنية والعملية ،مستعرضا مسيرته حينما
كان مهندسا في الجمعية العملية الملكية منذ
تأسيسها وجهوده الدؤوبة في إدارة سلطة
وادي االردن ،وكذلك حينما تولى حقيبة وزارة
المياه والري.
بدوره استذكر الظهيرات حينما كان رئيسا
لبلدية الشونة الشمالية ،جهود الدكتور
حدادين أثناء عمله مديرا عاما لسلطة وادي
االردن ،وكفاءته العالية في إدارتها آنذاك
والخطط التي وضعها ،والنقلة النوعية التي
حدثت واسهمت ف��ي تنمية وادي األردن
من خالل تلك الخطط .واستذكر الدكتور
الجمعاني أول لقاء جمعه مع الدكتور حدادين
العام  ،1982منوها بأن الدكتور حدادين كان
يصر دائما على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى
المهندسين العاملين معه من خالل إلحاقهم
بالشركات الكبرى ،التي تقوم بتصميم
المشاريع الوطنية الكبيرة للمشاركة معهم
في تصميم السدود ونقل المعرفة إليهم،
مثلما اشاد محاسنة بجهود حدادين في كل
المواقع التي عمل فيها.
وتحدثت م��دي��رة المركز ع��ن الجانب
االجتماعي والخصال الشخصية ومناقب
الدكتور ح��دادي��ن .وف��ي ختام االحتفائية
عبر الدكتور حدادين ،عن شكره وتثمينه
للمتحدثين والحضور(-.بترا)
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دائرة تنفيذ عمان

دائرة االرا�ضي وامل�ساحة
مذكرة تبليغ جل�سة ازالة �شيوع
جلنة ازالة �شيوع ارا�ضي جنوب عمان
رقم الطلب 2020/ 173

حمكمة عمان  -ق�سم �شرق عمان
الرقم2020/1946 :
التاريخ2021/10/7 :
املوافق :اخلمي�س
اعالن بيع ( )30يوم ًا

اخطار املوافقة على الت�سوية �صادر
عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية :

يعلن للعموم ب�أنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق دائرة تنفيذ �شرق عمان يف الق�ضية
التنفيذية رقم اعاله املتكونة بني املحكوم له منر احمد ح�سني اخلطيب واملحكوم عليه
يون�س ح�سني يون�س اخلطيب.
قطعة االر�ض رقم ( )1170حو�ض رقم ( )31حنيكني لوحة رقم ( )33من ارا�ضي عمان
باملوا�صفات التالية:
او ً
ال :تقع القطعة يف �شارع الربوع املتفرع من �شارع ال�سيدة زينب حي جبل الن�صر بناء رقم
( )4من ارا�ضي عمان حو�ض رقم ( )31قطعة رقم ( )1170تنظيم (د) واحلد االدنى لالفراز
( )200مرت مربع تتبع تنظيمي ًا ملنطقة الن�صر وت�سجيلي ًا الرا�ضي �شرق عمان وهي داخل
حدود التنظيم واالبنية مرخ�صة.
ثاني ًا :كامل القطعة م�ساحتها (324م )2وم�سجلة با�سم املحكوم له منر احمد ح�سني اخلطيب
واملحكوم عليه يون�س ح�سني يون�س اخلطيب منا�صفة بينهما ،وعليها بناء مكون من طابق
ار�ضي وطابق اول وغرفة طوب على ال�سطح وبيت درج زينكو و�سطح واجهات ق�صارة ور�شة
ق�صارة وعمر البناء يزيد عن (� )40سنة ،يوجد عدة ا�شجار مثمرة� ،شجر توت عدد � 2شجر
رمان عدد � 1شجر تني عدد  3و�سرو وليمون عدد .1
ثالث ًا :الطابق االر�ضي مكون من  3غرف نوم موزع مطبخ حمامني ت�شطيب �شعبي قدمي مهجور
بالط موزايكو دهان امل�شن ابي�ض مطبخ خزائن قدمية االبواب مزالة بحاجة �صيانة كاملة
ب�شبابيك حديد وزجاج م�ساحتها ( )100مرت مربع ،وقد قدرت قيمة املرت املربع الواحد من
ال�شقة مببلغ  60دينار ،امل�ساحة � xسعر املرت =  6000 = 100 x 60دينار.
رابع ًا :الطابق االول مكون من  3غرف نوم مطبخ موزع حمام بلكون بالط موزايكو ت�شطيب
عادي دهان امل�شن ابواب خ�شبي ال�شبابيك حديد وزجاج م�ساحتها ( )110مرت مربع ،وقد
قدرت قيمة املرت املربع الواحد من ال�شقة مببلغ  120دينار  ،امل�ساحة � xسعر املرت = 100 x 120
=  13200دينار.
خام�س ًا :ال�سطح به غرفة ( )10مرت مربع بدون �سقف طوب مع بيت درج زينكو ،ال�سطح خايل
من االبنية م�ساحته ( )100مرت مربع ،وقد قدرت قيمة املرت املربع الواحد من غرفة ال�سطح
مع غرفة بيت الدرج مببلغ  15دينار ،امل�ساحة � xسعر املرت =  150 = 10 x 15دينار ،وقد قدرت
قيمة املرت املربع الواحد من ال�سطح مببلغ  50دينار ،امل�ساحة � xسعر املرت = 5500 = 100 x 50
دينار.
هذا وقد مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من االر�ض مببلغ ( )150دينار للمرت املربع،
امل�ساحة � xسعر املرت =  48600 = 324 x 150دينار ،وتقدير قيمة اال�شجار =  400دينار.
وعليه تكون قيمة االر�ض وما عليها من عقار مببلغ = 400 + 5500 + 150 + 13200 + 6000 + 48600
( )73850دينار (ثالثة و�سبعون �ألف وثمامنائة وخم�سون دينار).
فعلى من يرغب باملزاودة الدخول �إلى املوقع االلكرتوين لوزارة العدل/تطبيق املزاد
االلكرتوين  https://auctions.moj.gov.joخالل ثالثني يوم ًا من اليوم الذي يلي تاريخ
هذا االعالن م�صطحب ًا معه ت�أمني ( )٪10من قيمة العقار املقدرة والبالغة ( )73850دينار
ثالثة و�سبعون �ألف وثمامنائة وخم�سون دينار.

)2020-14747(/11-5
 �سجل عامنوع الدعوى التنفيذية � :سندات -
كمبياالت
ا�سم املحكوم عليه  /املدين :

كمال �سعد الدين ها�شم العو�ضي
عنوانه  :عمان  /عمان  -جبل احل�سني
 �شارع �سالم الدين بجانب �سوق الرملهعمارة رقم 13
نخطركم ب�أن املحكوم له  /الدائن امين
فايز حممد النت�شه وكيله املحامي عبد
احلكيم حممد يحيى الع�سيلي قد وافق علي
الت�سوية املعرو�ضة من قبلكم يف الدعوى
التنفيذية رقم اعاله بتاريخ 2020/7/22
بواقع  150دينارا اعتبارا من 2020/9/5
وبال�شروط التالية :
مع �شرط اال�ستحقاق

م�أمور تنفيذ �شرق عمان

م�أمور دائرة تنفيذ حمكمة عمان

انذار بالعوده الى العمل
ال�سيد :
ا�سماعيل فريح ارفيع
النوا�صره

انذار بالعودة الى العمل

الى ال�سيد/
يزن احمد منر �شاهني
نظرا لتغيبك عن العمل

نظرا لتغيبكم عن مركز

ملدة تزيد عن ع�شرة �أيام

عملكم ملدة تزيد عن ع�شرة

متتالية بدون اذن م�سبق او

ايام متتالية بدون اذن

عذر م�شروع ،ف�إننا ننذرك

م�سبق او م�شروع لذا فاننا

ب�ضرورة العودة الى عملك

ننذرك ب�ضرورة العودة
الى العمل خالل ثالثة ايام

خالل يومني من تاريخه و�إال

من تاريخ ن�شر هذا االنذار

�ستعترب فاقداً لوظيفتك

وخالفا لذلك تعترب فاقدا

ا�ستنادا الى �أحكام املادة 28

لوظيفتك ا�ستنادا الحكام

فقرة (هـ) من قانون العمل

املادة  28الفقرة هـ من قانون

الأردين .

العمل االردين رقم  8ل�سنة

ال�شركة ال�سعودية الأردنية املتحدة للفنادق

. 1996

روان طارق حممد املبي�ضني
لورنا فاطمه دونالد جمرييز د�سوزا
مرجان طارق حممد املبي�ضني
هديل طارق حممد املبي�ضني
فاطمه طارق حممد املبي�ضني
عنوانها العبديل قرب جممع ال�صايغ
ق�صي طارق حممد املبي�ضني
عنوانه اجلبيهة حي الزيتونه �ش ياجوز منزل رقم  38قرب �سوبر ماركت جالل وغيث
هيا طارق حممد املبي�ضني
عنوانها احلي ال�شرقي اجلامعه
هدى �سماره عبد احلميد ال�سمهوري
عنوانها اجلبيهه حي الريان قرب مدر�سة اجليهه منزل 38
�صهيب طارق حممد املبي�ضني
عنوانه احلي ال�شرقي اجلامعه

حيث يقت�ضي ح�ضورك الثالثاء املوافق  2021/11/9ال�ساعة الواحده
مكان اجلل�سة مديرية ت�سجيل ارا�ضي جنوب عمان
اجلل�سة املنعقدة مبوجب الطلب املذكور اعاله املقدم من طالب ازالة ال�شيوع
حممد عبد النبي حممد املبي�ضني
مالحظات تبليغ للمزاد العلني بالن�شر
يف قطعة االر�ض رقم  722من حو�ض رقم  1قرية  134اجلويدة من ارا�ضي
جنوب عمان
ومن مل يح�ضر باملوعد املحدد �سينطبق بحقه االحكام املن�صو�ص عليها يف
قانون امللكية العقارية رقم  13ل�سنه  2019واالنظمة ال�صادرة مبوجبه بهذا
اخل�صو�ص
يف حال عدم ح�ضور االطراف املبلغة لرئي�س اللجنة ا�صدار قرار اللجنة بازالة
ال�شيوع بحقه غيابيا

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة ب�أن �شركة افا حللول الت�سويق ذ .م .م
م�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة/حتت

حمكمة اال�ستئناف ال�ضريبية
مذكرة تبليغ قرار حكم
رقم الدعوى�-)2021-570(/18-81 :سجل
عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية
تاريخ احلكم2021/9/30 :

طالب التبليغ وعنوانه :احلق العام
عمان/احلق العام.
وكيله اال�ستاذ :املدعي العام.
املطلوب تبليغه وعنوانه:

� -1شركة املوردون لتجارة االدوات ومواد
البناء واال�سترياد.
 -2كمال حممد احمد املالد.

د .وائل علي العرموطي

الهاتف:

رقم
عمان/الوحدات
0799370495/4746132
خال�صة احلكم :لهذا وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم
تقرر املحكمة ف�سخ القرار امل�ست�أنف يف ال�شق
القا�ضي بالزام الظنينني بالغرامات اجلزائية
( )200دينار عن كل فرتة �ضريبية لكل واحد
ً
وعمال باحكام املادة  72من
من امل�شتكى عليهما
قانون العقوبات احلكم بالعقوبة اال�شد دون
�سواها بالن�سبة للغرامة اجلزائية لت�صبح
الغرامة ( )200دينار لكل واحد منهما ،وبذات
الوقت احلكم بالزام كل واحد منهما بالغرامة
اجلزائية البالغة ( )200دينار عن كل فرتة
�ضريبية وجمعها بحيث ت�صبح الغرامة
( )1800لكل واحد منهما وت�أييد القرار
امل�ست�أنف فيما عدا ذلك.
قراراً وجاهي ًا بحق م�ساعد النائب العام
ال�ضريبي وغيابي ًا بحق الأظناء (امل�ست�أنف
�ضدهما)� .صدر وافهم علن ًا با�سم ح�ضرة
�صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل
الثاين ابن احل�سني (حفظه اهلل ورعاه)
بتاريخ .2021/9/30

عمان  -ميثلها املفو�ضون بالتوقيع عنها جميل
كامل ح�سن الغرابلي وخليل كامل ح�سن
الغرابلي  -و�سط البلد �شارع املهاجرين
خال�صة احلكم :لهذا وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم
تقرر املحكمة ف�سخ القرار امل�ست�أنف يف ال�شق
املتعلق (ب�إلزام الظنينة بغرامة جزائية
ً
وعمال
( )200دينار عن كل فرتة �ضريبية
باملادة (�/72أ) من قانون العقوبات تنفيذ
العقوبة الأ�شد دون �سواها لت�صبح العقوبة
الواجبة التطبيق بالن�سبة للغرامة اجلزائية
هي الغرامة ( )200دينار وبذات الوقت احلكم
بتغرمي الظنينة مبلغ ( )200دينار عن كل
فرتة �ضريبية وجمعها بحيث ت�صبح ()1800
دينار وت�أييد القرار امل�ست�أنف فيما عدا ذلك
و�إعادة الدعوى �إلى م�صدرها.
قراراً وجاهي ًا بحق م�ساعد النائب العام
ال�ضريبي وغيابي ًا بحق الظنينة (امل�ست�أنف
�ضدها) �صدر و�أفهم علن ًا با�سم ح�ضرة
�صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل
الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه بتاريخ
2021/9/30م.

�إنذار عديل موجه بوا�سطة الكاتب العدل حمكمة بداية عمان املحرتم
الرقم�-2021-29756-23-5 :سجل عام

املنذر� :شركة البنك العربي اال�سالمي الدويل ،وكال�ؤه املحامون ح�سام الدين �صالح
وحممد الطراونه وها�شم املجايل وهال مكاحلة ولينا اخلليلي ،وعنوانه :عمان/
اجلاردنز�/شارع ال�شهيد و�صفي التل/جممع البنك العربي اال�سالمي الدويل.
املنذر �إليها� :شركة املجمع ال�صناعي ل�صناعة اال�سفنج والفر�شات م�سجلة حتت الرقم
( ،)29549وعنوانها لغايات التبليغ :اربد/مدينة احل�سن ال�صناعية.
وقائع االنذار:
او ً
ال :يعلم املنذر �إليهم ب�أنهم وبتاريخ ( )2018/4/18قد تعاقدوا مع املنذر مبوجب
عقد �إجارة منتهية بالتمليك (عقار) رقم ( ،)2018/208وذلك لطلب �شراء العقار
رقم ( )114املقام على قطعة الأر�ض رقم ( )622قرية القوي�سمة حو�ض النهارية
رقم ( )3من �أرا�ضي جنوب عمان لوحة رقم ( )5وم�ساحتها ( )50مرت مربع ،على
�أن يقوم املنذر �إليهم بدفع �أق�ساط متويل الإجارة املنتهية بالتمليك (بدل الإيجار
ال�سنوي) للمنذر وبال�صورة الواردة يف امللحق رقم ( )1واملرفق بالعقد.
ثاني ًا :يعلم املنذر �إليه ب�أنه قد تخلف عن دفع �أق�ساط التمويل امل�ستحقة (بدل
الإجارة) املتفق عليها يف املواعيد املحددة لها وعلى النحو الآتي:
املتبقي من الق�سط
امل�سدد منه
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 132.180دينار
0
 133.660دينار
0
 133.660دينار
0
 133.660دينار
0
 2.912.412دينار

قيمة الق�سط
تاريخ اال�ستحقاق
 132.180دينار
2019/10/18
 132.180دينار
2019/11/18
 132.180دينار
2019/12/18
 132.180دينار
2020/1/18
 132.180دينار
2020/2/18
 132.180دينار
2020/3/18
 132.180دينار
2020/4/18
 132.180دينار
2020/5/18
 132.180دينار
2020/6/18
 132.180دينار
2020/7/18
 132.180دينار
2020/8/18
 132.180دينار
2020/9/18
 132.180دينار
2020/10/18
 132.180دينار
2020/11/18
 132.180دينار
2020/12/18
 132.180دينار
2021/1/18
 132.180دينار
2021/2/18
 132.180دينار
2021/3/18
 132.180دينار
2021/4/18
 133.660دينار
2021/5/18
 133.660دينار
2021/6/18
 133.660دينار
2021/7/18
جمموع الأق�ساط امل�ستحقة:
ثالث ًا :يعلم املنذر �إليهم ب�أن ذمتهم ما زالت م�شغولة للمنذرة بالر�صيد الإجمايل
والبالغ ( )7.006.339دينار ،و�أنه على الرغم من مطالبة املنذر للمنذر �إليهم مراراً
وتكراراً لغايات ت�سديد املبالغ امل�ستحقة يف ذمتهم� ،إال �أنهم ما زالوا ممتنعني عن
ال�سداد ودون �أي �سند �أو م�سوغ قانوين وحتى تاريخ ت�سجيل هذا الإنذار.
رابع ًا :يعلم املنذر �إليهم �أنهم وبت�صرفهم هذا واملتمثل بعدم التزامهم وعدم دفع
بدل الإجارة املتفق عليها ي�صبح �إجمايل االلتزامات لل�سنة الإيجارية م�ستحقة
بالكامل وذلك ح�سب البند اخلام�س من عقد الإجارة املنتهية بالتمليك.
خام�س ًا :لهذا ولكل ما تقدم ف�إن املنذر ينذركم مبوجب هذا الإنذار ب�ضرورة دفع
الأق�ساط امل�ستحقة بذمتكم وح�سب بنود العقد وذلك خالل ع�شرة �أيام (� 10أيام)
تلي تاريخ تبلغكم لهذا الإنذار ،وخالف ًا لذلك �سيكون املنذر م�ضطراً للجوء �إلى
الق�ضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ،باال�ضافة �إلى ت�ضمينكم لكافة الر�سوم
القانونية وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة املرتتبة عليها والتي ال زلتم بغنى عنها.

وقد �أعذر من �أنذر،،،،

وكيل املنذر
م .عالء اخلطيب

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة
مذكرة تبليغ ظنني  /بالن�شر
رقم الدعوى
� - )2021 - 712( / 17 - 47سجل عام
الهيئة/القا�ضي  :معايل زياد حممد �سعد الدين
ا�سم الظنني :

حممد غالب ح�سني جرب.
العنوان  :الزرقاء/الزرقاء/منطقة احل�سني  -رقم الهاتف0796676866 :
التهمة  :تهرب �ضريبي.
يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة  09:30للنظر يف الدعوى رقم
�أعاله التي اقامها عليك احلق العام وم�شتكي
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ بحقك الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون وقانون

•كما تعلم �أن تخلفك عن دفع الأق�ساط امل�ستحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�صريحة ل�شروط عقد بيع �أ�سهم -مرابحة
وكما هو وراد يف البند رابع ًا/ب وبالتايل يحق للمنذر ح�سب ما هو وارد يف العقد مطالبتكم بكامل الر�صيد وما يلحقها من
�أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ �أخرى تكبدها املنذر بخ�صو�ص العقد امل�شار �إليه.
•ولكل ما تقدم ،ف�إن املنذر ينذركم و يخطركم ويعلمكم ويطلب منكم ت�سديد كامل الأق�ساط امل�ستحقة بذمتكم والبالغ
جمموعها ( )1840.622دينار �ألف وثمامنائة و�أربعون دينار وفلــــ�622س ،خالل مدة �أربعة ع�شر يوم ًا تلي تاريخ تبلغكم لهذا
الإنذار ،و�إال ف�إن املنذر �سيلج�أ �إلى املحكمة املخت�صة ومطالبتك بكامل الر�صيد املرتتب يف ذمتكم جتاه املنذر وما يلحقها من
�أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ �أخرى تكبدها املنذر بخ�صو�ص العقد امل�شار �إليها ،ومطالبتكم بكامل الر�سوم
وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

مـــــع االحـــــتــرام،،،
وكيال املنذر
املحاميان
�أ�شرف امل�شاقي و

حيث يقت�ضي ح�ضورك يوم االربعاء املوافق  2021/11/3ال�ساعة الثانية ع�شرة
والن�صف
مكان اجلل�سة دائرة ت�سجيل ارا�ضي عمان

يف حال عدم ح�ضور االطراف املبلغة لرئي�س اللجنة ا�صدار قرار اللجنة بازالة

رئي�س جلنة �إزالة ال�شيوع
مديرية ت�سجيل غرب عمان

 2021/95بتاريخ  2021/11/3ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف.

امللكية العقارية رقم ( )13ل�سنة ( )2019واالنظمة ال�صادرة مبوجبه بهذا
اخل�صو�ص.
ال�شيوع بحقه غيابيا.

�إعالن بيع وتنازل

دائرة تنفيذ عمان
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية:
� - )2021-25003(/11-5سجل عام

رقم الدعوى�-)2021-630(/18-81 :سجل
عام الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية

نايف عودة عمار احلوامدة
م�ستودع الغاز امل�سمى غاز
احلوامدة الكائن يف حمافظة
املفرق منطقة �أم النعام/رجم
�سبع حتمل ال�سجل التجاري رقم
 486354ورقم وطني للمن�ش�أة
� 100940391إلى ال�سيد حمزة

نوع الدعوى التنفيذية :احكام ـ بداية ـ عام
ا�سم املحكوم عليه/املدين:

تاريخ احلكم2021/9/30 :
طالب التبليغ وعنوانه :م�ساعد النائب العام
ال�ضريبي باال�ضافة لوظيفته.
عمان/م�ساعد النائب العام ال�ضريبي حممد
احلناقطة  -رقم الهاتف0799056623 :
املطلوب تبليغه وعنوانه:

 -1مروان فا�ضل ياغي.
� -2شركة مرمر اخلليج للرخام.
عمان/لبناين اجلن�سية

رقمه ال�شخ�صي:

�/ 1007861327أبو علندا �ص.ب 7223 :الرمز
الربيدي 11910 :هاتف0795157446 :
خال�صة احلكم :وعليه وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم
تقرر حمكمتنا:
ً
عمال ب�أحكام املادة  267من قانون ا�صول
املحاكمات اجلزائية رد اال�ستئناف وت�أييد

نايف عودة احلوامدة فمن له
�أي اعرتا�ض �أو حقوق مراجعة

ال�ضريبي وغيابي ًا بحق االظناء (امل�ست�أنف
�ضدهم) �صدر وافهم علن ًا با�سم ح�ضرة

من تاريخ �صدور هذا االعالن.

ف�ؤاد فار�س عبد العزيز �أبو عو�ض.

يحمل الرقم الوطني:

القرار امل�ست�أنف واعادة االوراق الى م�صدرها.
قراراً وجاهي ًا بحق م�ساعد النائب العام

كاتب عدل املفرق خالل � 8أيام

�صاحب ا جلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل
الثاين ابن احل�سني (حفظه اهلل ورعاه)
بتاريخ .2021/9/30

جن�سيته :اردين
9801034719
عنوانه :عمان/املقابلني حي ام ق�صري �شارع
عمران بن عمر قرب مدار�س اخلزامي عمارة
 7ط .2
نوع ال�سند التنفيذي :احكام رقمه/2-5 :
( - )2021-3193طلبات
تاريخه 2021/7/29 :حمل �صدوره :بداية
حقوق عمان
املحكوم به/الدين 0 :دينار واخالء امل�أجور
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة ان
وجدت والفائدة ان وجدت.
يجب عليك �أن ت�ؤدي املبلغ املبني اعاله خالل
خم�سة ع�شر يوم ًا تلي تاريخ تبليغك هذا
االخطار الى-:
املحكوم له/الدائن� :شركة املتكاملة للت�أجري
التمويلي.
عنوانه :عمان/جبل اللويبدة �شارع
الباعونية عمارة .44
وكيله املحامي :ليث خليل ميخائيل حداد.
واذا انق�ضت املدة اعاله ومل ت�ؤد الدين املذكور
�أو تعر�ض الت�سوية القانونية�،ستقوم دائرة
التنفيذ مببا�شرة االجراءات التنفيذية
الالزمة قانون ًا بحقك.

م�أمور دائرة تنفيذ حمكمة عمان

حمكمة اال�ستئناف ال�ضريبية

حمكمة اال�ستئناف ال�ضريبية

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

حمكمة بداية جزاء  -جنح ال�ضريبة

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للم�ست�أنف

مذكرة تبليغ الئحة متييز

مذكرة تبليغ ظنني  /بالن�شر

مذكرة تبليغ ظنني  /بالن�شر

�ضده

رقم الدعوى )2021-545(/18-81

رقم الدعوى

رقم الدعوى - )2021 - 536( / 17 - 47

� - )2021 - 757( / 17 - 47سجل عام

�سجل عام

رقم الدعوى:
�-)2021-746(/18-81سجل
عام
الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية
ا�سم امل�ست�أنف �ضده:

وائل احمد حممد الدويري.
رقم االثبات ال�شخ�صي :اجلن�سية

 �سجل عامالهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية
طالب التبليغ وعنوانه  :املدعي العام
ال�ضريبي.
عمان/تبليغ املدعي العام ال�ضريبي

�شركة خالد الن�سعه و�شريكه.

ا�شرف كمال احمد جاد.
التهمة  :تهرب �ضريبي.

التهمة  :تهرب �ضريبي.

يقت�ضي ح�ضورك يوم االحد املوافق

يقت�ضي ح�ضورك يوم الثالثاء املوافق

 2021/10/17ال�ساعة  09:30للنظر يف

 2021/10/19ال�ساعة  09:30للنظر يف

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك

الدعوى رقم �أعاله التي اقامها عليك

احلق العام وم�شتكي

احلق العام وم�شتكي

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ

ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد تنفذ

الهاتف0777444443/5562985 :

بحقك الأحكام املن�صو�ص عليها يف

بحقك الأحكام املن�صو�ص عليها يف

الأوراق املطلوب تبليغها  :الئحة

القانون وقانون ا�صول املحاكمات

القانون وقانون ا�صول املحاكمات

متييز

اجلزائية.

اجلزائية.

ا�سكان �ضباط االمن العام  -رقم
الهاتف5062601 :

 -1عالء احمد ح�سن رم�ضان.

يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س
املوافق  2021/10/14ال�ساعة 09:00

� -2شركة ارمادا للتجارة واال�ستثمار.

للنظر يف اال�ستئناف املقدم من

عمان/عمان/تالع العلي  -رقم

قانون �أ�صول املحاكمات املدنية.

ا�سم الظنني :

0796843778/7383416

املطلوب تبليغه وعنوانه:

عليكم الأحكام املن�صو�ص عليها يف

ا�سم الظنني :

العنوان  :الرمثا/الرمثا  -رقم الهاتف:

عنوانه :عمان�/سكان طرببور -

امل�ست�أنف احلق العام

�سعد الدين

�سعد الدين

الهاتف5053594 :

الهاتف0799056623 :

ويف حال تخلفكم عن احل�ضور ت�سري

الهيئة/القا�ضي  :معايل زياد حممد

الهيئة/القا�ضي  :معايل زياد حممد

العنوان � :سحاب�/سحاب  -رقم

ال�سيد حممد احلناقطة  -رقم

حمكمة �صلح جزاء غرب عمان
مذكرة تبليغ حكم
رقم الدعوى�-)2019-8064(/3-4 :سجل عام
تاريخ احلكم2020/2/16 :
طالب التبليغ وعنوانه :عمرو ح�سني حممد �شحاده
عمان � -ضاحية اليا�سمني مقابل الهنيني  -رقم الهاتف
()0799388272

حمكمة بداية حقوق عمان
مذكرة تبليغ حكم  /بالن�شر
رقم الدعوى � - )2021-6086(/2-5سجل عام
تاريخ احلكم 2021/9/20

� -1شركة عاطف وحممد املنا�صري
 -2عاطف فايز عبد الكرمي املنا�صري

عمان  -البيادر باجتاه دوار الثورة دخلة احلمه �شركة
عاطف وحممد املنا�صري
خال�صة احلكم :وعليه وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم تقرر
املحكمة:
ثانياً :يف ال�شق احلقوقي:
 -1عم ً
ال ب�أحكام املواد ( 278و )263من قانون التجارة
�إلزام امل�شتكى عليهما املدعى عليهما باحلق ال�شخ�صي
عاطف وال�شركة بالتكافل والت�ضامن بقيمة ال�شيك
البالغة ( )3000دينار وت�ضمينهم الر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ ( )240دينار �أتعاب حماماة والفائدة القانونية من
تاريخ عر�ض ال�شيك على البنك.
 -2ورد االدعاء باحلق ال�شخ�صي عن امل�شتكى عليه
حممد.
قراراً غيابي ًا بحق امل�شتكى عليهم قاب ً
ال لالعرتا�ض
�صدر و�أفهم علن ًا با�سم ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه
بتاريخ 2020/2/16م.

عمان  /ماركا اجلنوبية � -شارع الفرو�سية الن�صر مول
خال�صة احلكم  :لهذا ،وت�أ�سي�سا على ما تقدم ،و�سندا
للبينات املقدمة يف هذه الدعوى املربز (م )1/بكافة
حمتوياته وحيث اثبتت اجلهة املدعية دعواها ،وحيث
ان اجلهة املدعى عليها مل تقدم �أي بينة تدح�ض او
تناق�ض بينات اجلهة املدعية ،وعليه تقرر املحكمة ما
يلي :
 : 1عمال باحكام املادتني ( 10و )11/1من قانون البينات
واملادة ( )181من قانون التجارة واملواد ( 966 ، 950و
 )967/1من القانون املدين واملادة ( )1818من جملة
االحكام العدلية احلكم بالزام املدعى عليهم بالتكافل
والت�ضامن بدفع املبلغ املدعى به والبالغ ( )14016دينار
.
 : 2عمال ب�أحكام املواد ( 161و 166و  )167من قانون
ا�صول املحاكمات املدنية واملادة ( )46/4من قانون نقابة
املحامني النظاميني ت�ضمني املدعى عليهم الر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ ( )701دينار بدل اتعاب حماماة
والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد
التام وتثبيت احلجز التحفظي.
قرارا وجاهيا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي بحق
املدعى عليهم قاب ً
ال لال�ستئناف �صدر وافهم علنا با�سم
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن
احل�سني حفظه اهلل بتاريخ .2021/9/20

املتكونة ما بني:
املحكوم له :مولود ممدوح مولود ق�شحه/وكيله املحامي الدكتور علي غنيمات.
واملحكوم عليهما:

ثروت �سليم طعيمه حوامته
وعدال �سليمان عي�سى عبا�سي.

م�أمور تنفيذ حمكمة الزرقاء

معت�صم فواز علي العبيد.

و�سام زياد مظهر ع�صفور.

يحمل الرقم الوطني:

جن�سيته :اردين
9751011224
عنوانه :عمان/ال�صويفية �شارع علي يحيى
ال�صرايري قرب �شارع الوكاالت عمارة 21
ط .2
نوع ال�سند التنفيذي :احكام رقمه/2-5 :
( - )2021-3322طلبات
تاريخه 2021/6/17 :حمل �صدوره :بداية
حقوق عمان
املحكوم به/الدين 0 :دينار واخالء امل�أجور
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة ان
وجدت والفائدة ان وجدت.
يجب عليك �أن ت�ؤدي املبلغ املبني اعاله خالل
خم�سة ع�شر يوم ًا تلي تاريخ تبليغك هذا
االخطار الى-:
املحكوم له/الدائن� :شركة املتكاملة للت�أجري
التمويلي.
عنوانه :عمان/جبل اللويبدة �شارع
الباعونية عمارة .44
وكيله املحامي :ليث خليل ميخائيل حداد.
واذا انق�ضت املدة اعاله ومل ت�ؤد الدين املذكور
�أو تعر�ض الت�سوية القانونية�،ستقوم دائرة
التنفيذ مببا�شرة االجراءات التنفيذية
الالزمة قانون ًا بحقك.

م�أمور دائرة تنفيذ حمكمة عمان

م�أمور دائرة تنفيذ حمكمة عمان

جن�سيته :اردين
9861060274
عنوانه :عمان/ام الب�ساتني �شارع القد�س
قرب مغفر ال�شرطة فيال م�ستقلة.
نوع ال�سند التنفيذي :احكام رقمه/2-5 :
( - )2021-3875طلبات
تاريخه 2021/8/2 :حمل �صدوره :بداية
حقوق عمان
املحكوم به/الدين 0 :دينار واخالء امل�أجور
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة ان
وجدت والفائدة ان وجدت.
يجب عليك �أن ت�ؤدي املبلغ املبني اعاله خالل
خم�سة ع�شر يوم ًا تلي تاريخ تبليغك هذا
االخطار الى-:
املحكوم له/الدائن� :شركة املتكاملة للت�أجري
التمويلي.
عنوانه :عمان/جبل اللويبدة �شارع
الباعونية عمارة .44
وكيله املحامي :ليث خليل ميخائيل حداد.
واذا انق�ضت املدة اعاله ومل ت�ؤد الدين املذكور
�أو تعر�ض الت�سوية القانونية�،ستقوم دائرة
التنفيذ مببا�شرة االجراءات التنفيذية
الالزمة قانون ًا بحقك.

املحكمة ال�شرعية يف عمان/الرتكات
الرقم�/2021/179 :ضبط
التاريخ2021/10/6 :
بيع باملزاد العلني ()1

�صادر عن حمكمة عمان ال�شرعية
الرتكات
تقرر تعيني موعد بيع باملزاد العلني :
 -1املركبة اخل�صو�صي نوع مر�سيد�س
 C180موديل  1994رقم اللوحة
( )19-60329لون فرياين والعائد
ملكيتها/با�سم املرحوم/حفظي حامد
ذيبان العفن.
وذلك يوم االحد املوافق 2021/10/17
ال�ساعة الواحدة ظهراً/على �أن
يكون املزاد العلني امام حمكمة عمان
ال�شرعية الرتكات الكائنة يف جممع
املحاكم ال�شرعية�/شارع املدينة
الريا�ضية مقابل كلية الريا�ضة/
ا�شارة كارفور.
فعلى من يرغب بال�شراء واملزاودة
احل�ضور يف املكان والزمان املحددين
واح�ضار  ٪10من قيمة املركبة
املذكورة �أعاله علم ًا ب�أن ر�سوم املزاد
العلني وامل�صاريف على من ير�سو عليه
املزاد حتريراً يف .2021/10/6
قا�ضي حمكمة عمان ال�شرعي الرتكات
د .حممد يا�سني ال�شمايلة

يحمل الرقم الوطني:

دائرة تنفيذ عمان
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية:
- )2021-25129(/11-5
�سجل عام

نوع الدعوى التنفيذية :احكام ـ بداية ـ عام
ا�سم املحكوم عليه/املدين:

�شادي م�أمون قا�سم العواد.

يحمل الرقم الوطني:

جن�سيته :اردين
9791048777
عنوانه :الزرقاء/حي اجلندي �شارع ال�شهيد
قرب كلية القد�س عمارة .8
نوع ال�سند التنفيذي :احكام رقمه/2-5 :
( - )2021-3252طلبات
تاريخه 2021/6/16 :حمل �صدوره :بداية
حقوق عمان
املحكوم به/الدين 0 :دينار واخالء امل�أجور
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة ان
وجدت والفائدة ان وجدت.
يجب عليك �أن ت�ؤدي املبلغ املبني اعاله خالل
خم�سة ع�شر يوم ًا تلي تاريخ تبليغك هذا
االخطار الى-:
املحكوم له/الدائن� :شركة املتكاملة للت�أجري
التمويلي.
عنوانه :عمان/جبل اللويبدة �شارع
الباعونية عمارة .44
وكيله املحامي :ليث خليل ميخائيل حداد.
واذا انق�ضت املدة اعاله ومل ت�ؤد الدين املذكور
�أو تعر�ض الت�سوية القانونية�،ستقوم دائرة
التنفيذ مببا�شرة االجراءات التنفيذية
الالزمة قانون ًا بحقك.

م�أمور دائرة تنفيذ حمكمة عمان

حمكمة اال�ستئناف ال�ضريبية

حمكمة اال�ستئناف ال�ضريبية

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للم�ست�أنف �ضده

مذكرة تبليغ موعد جل�سة للم�ست�أنف �ضده

رقم الدعوى�-)2021-584(/18-81 :سجل عام
الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية
ا�سم امل�ست�أنف �ضده:

يعلن للعموم ب�أنه �سيباع باملزاد العلني قطعة الأر�ض وما عليها من �إن�شاءات رقم ( )263حو�ض ( )10البلد من
�أرا�ضي الزرقاء وم�ساحة قطعة الأر�ض االجمالية ح�سب �سند الت�سجيل  266مرت مربع وتنظيمها جتاري
وتقع على �شارع معبد �سعة  12مرت � -شارع الأمري رعد ورقم البناء  78قرب حديقة جامع العرب واخلدمات
متوفرة وعلى قطعة الأر�ض خمازن جتارية عدد  2فارغة وغري م�ؤجرة ومطلع بيت درج و�شقة �صغرية
تقع يف نهاية قطعة الأر�ض مال�صقة للبناء املجاور تتكون من غرفة معي�شة وغرفة نوم وكرادور ومطبخ
�صغري وحمام عربي مب�ساحة اجمالية  115مرت و�أر�ضيات ال�شقة �صبة باطون قدمية ودهان جدران ال�شقة
عادي ويوجد بها رطوبة و�شبابيك ال�شقة خ�شب وحديد وعمر البناء � 50سنة وال�شقة م�شغولة ومت تقدير
قيمة املرت املربع الواحد لقطعة الأر�ض مببلغ ( )80دينار �أردين وقد قدر اخلرباء �سعر قطعة الأر�ض
املذكورة وما عليها من �إن�شاءات و�أ�شجار مببلغ �إجمايل وقدره ( )27150دينار �أردين.
فعلى من يرغب باملزاودة وال�شراء لقطعة الأر�ض املذكورة وما عليها من بناء احل�ضور �إلى دائرة تنفيذ
حمكمة بداية الزرقاء ال�ساعة الواحدة ظهراً وذلك خالل ( )30يوم ًا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
بال�صحف املحلية م�صطحب ًا معه عربون ًا مقداره ( )٪10من قيمة مبلغ التقدير و�أن �أجور الن�شر والداللة
ور�سوم الطوابع تعود على املزاود الأخري.

نوع الدعوى التنفيذية :احكام ـ بداية ـ عام
ا�سم املحكوم عليه/املدين:

نوع الدعوى التنفيذية :احكام ـ بداية ـ عام
ا�سم املحكوم عليه/املدين:

يعلن للعموم ب�أنه مطروح للبيع باملزاد العلني قطعة
االر�ض ذات الرقم ( )139من حو�ض ابو عوي�سة الغربية
رقم ( )19لوحة رقم ( )40من ارا�ضي قرية ايدون
وو�صفها على النحو التايل:
قطعة االر�ض رقم ( )139من حو�ض ابو عوي�سة
الغربية رقم ( )19من ارا�ضي ايدون وهي من نوع ملك
التابعة لبلدية اربد الكربى منطقة ايدون وتبلغ
م�ساحتها ( )555.18مرت مربع وهي �ضمن احكام تنظيم
�سكن (ب) خا�ص وتقع القطعة الى اجلهة ال�شمالية
ال�شرقية من بلدة ايدون والى اجلهة ال�شرقية من كلية
غرناطة والى اجلهة اجلنوبية من جممع عمان اجلديد
والى اجلهة اجلنوبية من م�سجد النعيم والقطعة
منتظمة (م�ستطيلة تقريبا) تربتها حمراء �صاحلة
للزراعة والبناء وهي �سليخ خالية من �أية ا�شجار او
ان�شاءات ويقع على طول واجهة القطعة ال�شمالية
الغربية �شارع بعر�ض ( )12مرت مفتوح ومعبد جزء منه
والقطعة حماطة باالبنية ال�سكنية وت�صلها اخلدمات
ومت تقدير �سعر املرت املربع الواحد مببلغ ( )125دينار
اردين وبالتايل ف�إن قيمة م�ساحة قطعة االر�ض
مو�ضوع الدعوى ت�ساوي ( )69397.500دينار اردين /
ت�سعة و�ستون الفا وثالثمائة و�سبعة وت�سعون دينارا
اردنيا وخم�سمائة فل�س.
فعلى من يرغب باملزاودة احل�ضور الى دائرة تنفيذ
بني عبيد خالل ( )30يوما من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن م�صطحبا معه ت�أمني بواقع  ٪10من القيمة
املقدرة علما ب�أن اجور الن�شر والطوابع على املزاود
الأخري .

�شركة الن�صر مول

�إعالن بيع باملزاد العلني
الدعوى التنفيذية رقم � 2020/8505سجل عام
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء بالق�ضية التنفيذية رقم 2020/8505

دائرة تنفيذ عمان
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية:
� - )2021-25128(/11-5سجل عام

دائرة تنفيذ عمان
اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية:
� - )2021-25258(/11-5سجل عام

اعالن بيع يف املزاد العلني
اعالن الول مرة �صادر عن دائرة تنفيذ بني عبيد
بالق�ضية التنفيذية احلقوقية رقم .2021/277

طالب التبليغ وعنوانه �شركة حجازي وغو�شه
عمان  /ماركا اجلنوبية
وكيله اال�ستاذ حممد ابراهيم خليل عبيدات
املطلوب تبليغه وعنوانه :

املطلوب تبليغه وعنوانه:

وزارة املالية/دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة
جلنة �إزالة ال�شيوع/مديرية ت�سجيل �أرا�ضي غرب عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمطلوب تبليغه/بالن�شر
رقم الطلب2020/55 :
رئي�س اللجنة :االء عو�ض العمري
ا�سم املطلوب تبليغه :عبد القادر حممد خطاب
�سعاد ر�شيد ابراهيم
عائده وهبه عبد الوهاب
حممد ح�سن جميل العمايره
مرمي حممود عبد الباقي

مالحظات  :الرجاء ح�ضور جل�سة ازالة ال�شيوع يف ارا�ضي عمان يف الطلب

مذكرة تبليغ قرار حكم

�أعلن �أنا

عمر احلنيطي

حيث يقت�ضي ح�ضوركم يوم (الثالثاء) املوافق  2021/10/26ال�ساعة ()8:30
�صباح ًا للنظر يف طلب �إزالة ال�شيوع الرقم �أعاله واملقدم من :نعيم ا�سحق يغمور
و�شريكه.
ومو�ضوعها �إزالة ال�شيوع على القطعة رقم ( )872من احلو�ض رقم (/6الدبه) من
�أرا�ضي قرية (البحاث).
ف�إذا مل حت�ضر يف املوعد املحدد �ستطبق عليك الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون
امللكية العقارية رقم  13ل�سنة  2019والأنظمة ال�صادرة مبقت�ضى هذا اخل�صو�ص.

حمكمة اال�ستئناف ال�ضريبية

عن بيعي وتنازيل عن وكالة

غري مقبو�ض عليه
عمان � -شارع اجلاردنز  -ال يوجد رقم هاتف
خال�صة احلكم :وعليه وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم
تقرر حمكمتنا:
ف�سخ القرار امل�ست�أنف واحلكم ب�إدانة الظنني
�أحمد رم�ضان �أني�س ال�صعيدي بجرم التهرب
ال�ضريبي املتمثل بالتخلف عن الت�سجيل لدى
الدائرة مدة تزيد على �ستني يوم ًا من تاريخ
انق�ضاء املدة املحددة للت�سجيل خالف ًا لأحكام
املادة (�/30أ) من قانون ال�ضريبة العامة على
املبيعات رقم  6ل�سنة  1994وتعديالته واحلكم
عليه بالعقوبة اجلزائية املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )31من ذات القانون مثلي ال�ضريبة
مبلغ وقدره ( )8379.774دينار والغرامة
اجلزائية ( )200دينار و�إعادة الأوراق �إلى
م�صدرها.
قراراً وجاهي ًا بحق م�ساعد النائب العام
ال�ضريبي وغيابي ًا بحق الظنني (امل�ست�أنف
�ضده) �صدر و�أفهم علن ًا با�سم ح�ضرة �صاحب
اجلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل الثاين
ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه بتاريخ
2021/9/30م.

و�أربعون دينار وفلــــ�622س.

ومن مل يح�ضر باملوعد املحدد �سنطبق بحقه االحكام املن�صو�ص عليها يف قانون

مراقب عام ال�شركات

�شركة الغرابلي التجارية وميثلها املفو�ضون
بالتوقيع عنها جميل كامل ح�سن الغرابلي
وخليل كامل ح�سني الغرابلي

•كما تعلم ب�أنك قد تخلفت عن دفع �أق�ساط متتالية منذ تاريخ  ،2021/1/3مبجموع مبلغ ( )1840.622دينار �ألف وثمامنائة

يف قطعة االر�ض رقم  1056من حو�ض رقم  33قرية  1عمان من ارا�ضي عمان

بتاريخ (،)2021/10/5

�أحمد رم�ضان �أني�س ال�صعيدي،

طالب التبليغ وعنوانه :احلق العام
عمان  -احلق العام
وكيله الأ�ستاذ املدعي العام
املطلوب تبليغه وعنوانه:

كل ق�سط منها ( )262.946دينار  ،مائتان واثنان و�ستون دينار وفلــ�946س.

امين كروم حممد العجو و�شركاه

وقد تقرر �شطبها من �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة

طالب التبليغ وعنوانه :احلق العام
عمان  -احلق العام
وكيله الأ�ستاذ املدعي العام
املطلوب تبليغه وعنوانه:

•كما يعلم املنذر �إليه �أنه مبوجب �شروط عقد بيع �أ�سهم -مرابحة ومالحقها ف�إنه يتوجب عليكم دفع �أق�ساط �شهرية قيمة

اجلل�سة املنعقدة مبوجب الطلب املذكور اعاله واملقدم من طالب ازالة ال�شيوع:

الرقم ( )49677بتاريخ (.)2017/11/21

حمكمة اال�ستئناف ال�ضريبية
مذكرة تبليغ قرار حكم
رقم الدعوى-)2021-633(/18-81 :
�سجل عام
الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية
تاريخ احلكم2021/9/30 :

وقائع الإنذار
•يعلم املنذر �إليه �أنه �سبق و�أن وقع مع املنذر بنك �صفوة الإ�سالمي عقد بيع �أ�سهم –مرابحة تاريخ .2020/3/9

دائرة االرا�ضي وامل�ساحة
مذكرة تبليغ جل�سة ازالة �شيوع
جلنة ازالة �شيوع ارا�ضي عمان
رقم الطلب 2021/95 :
املطلوب تبليغه � :سمريه كروم حممد العجو

ا�ستناداً الحكام املادة (�/277أ) من قانون ال�شركات رقم ()22

حمكمة اال�ستئناف ال�ضريبية
مذكرة تبليغ قرار حكم
رقم الدعوى-)2021-591(/18-81 :
�سجل عام
الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية
تاريخ احلكم2021/9/30 :

عنوانه :عمان – خلدا -خلف حمطة الع�ساف – عمارة رقم (.)23

رئي�س جلنة ازالة �شيوع جنوب عمان

منتجع هوليدي ان  /البحر امليت

( فندق كمبين�سكي ع�شتار  /البحر امليت )

ا�صول املحاكمات اجلزائية.

املطلوب تبليغهم

الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان املوقرة
�إنذار عديل 2021/29158
املنــــــــــــذر:
بنك �صفوة الإ�سالمي.
وكال�ؤه املحامون :م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�شات وب�شار �أبو �شامة و�أ�شرف امل�شاقي وعمر احلنيطي.
عنوانه :عمان – العبديل – البوليفارد�-شارع �سليمان النابل�سي.
املنـذر �إليه:
فادي �سليمان حممد �شريتخ الرقم الوطني (.)9851041575

رقم الدعوى�-)2021-636(/18-81 :سجل عام
الهيئة/القا�ضي :الهيئة الثانية
ا�سم امل�ست�أنف �ضده:
� -1شركة ال�شنزيليزيه لتجارة االلب�سة.

حممد ابراهيم ماروين علويه.

 -2عماد عبد الرزاق حمدان الدحلة.

رقم االثبات ال�شخ�صي :اجلن�سية

 -3حممد يو�سف احمد ال�ساي�س.

عنوانه :عمان/الدوار ال�سابع  -خلف ال�سيفوي  -عمارة رقم  - 19رقم الهاتف0779197777 :

رقم االثبات ال�شخ�صي :اجلن�سية

يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س املوافق  2021/10/21ال�ساعة  09:00للنظر يف اال�ستئناف

عنوانه :عمان/منطقة الريموك �شارع االمري ح�سن هاتف 0799432717 :

املقدم من امل�ست�أنف احلق العام

يقت�ضي ح�ضورك يوم اخلمي�س املوافق  2021/10/21ال�ساعة  09:00للنظر يف اال�ستئناف
املقدم من امل�ست�أنف احلق العام

ويف حال تخلفكم عن احل�ضور ت�سري عليكم الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون �أ�صول

ويف حال تخلفكم عن احل�ضور ت�سري عليكم الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون �أ�صول

املحاكمات املدنية.

املحاكمات املدنية.
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�إعالن ا�ستمالك
�صادر عن دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة لأغرا�ض
�سلطة املياه

ً
عمال ب�أحكام املادة ( )181من قانون امللكية العقارية رقم ( )13ل�سنة
ً
يوما من تاريخ ن�شر هذا
� 2019أعلن �أنني بعد مرور خم�سة ع�شر
االعالن يف ال�صحف املحلية �س�أتقدم �إىل جمل�س الوزراء بطلب �إ�صدار
ً
قرار باملوافقة على ا�ستمالك وحيازة ما م�ساحته ( )56مرتاً
مربعا
من قطعة الأر�ض رقم ( )704من احلو�ض رقم ( )4حي رقم ()13
ً
من �أرا�ضي �سوم والبالغة م�ساحتها ( )6دومنات و( )060.92مرتاً
مربعا
والعائدة ملكيتها لل�سيد عي�سى زيد �أحمد ال�شناق و�شركاه ا�ستمالكاً
ً
مطلقا وحيازة فورية لأغرا�ض �سلطة املياه لغايات حرم خط �صرف
ً
�صحي (م�شروع غرب اربد  -حزمه ( )S35/)5م�شروعا للنفع العام
باملعنى املق�صود يف القانون �أعاله.

مدير عام دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة/بالوكالة
حممد ح�سني ال�صوافني

�إعالن ا�ستمالك
�صادر عن دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة لأغرا�ض
�سلطة املياه

ً
عمال ب�أحكام املادة ( )181من قانون امللكية العقارية رقم ( )13ل�سنة
ً
� 2019أعلن �أنني بعد مرور خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن يف ال�صحف املحلية �س�أتقدم �إىل جمل�س الوزراء بطلب �إ�صدار
ً
قرار باملوافقة على ا�ستمالك وحيازة ما م�ساحته ( )78مرتاً
مربعا
من قطعة الأر�ض رقم ( )74من احلو�ض رقم ( )5من �أرا�ضي �سوم
ً
والبالغة م�ساحتها ( )9دومنات و( )804مرتاً
مربعا والعائدة ملكيتها
ً
ً
لل�سيد م�صطفى عيا�ش حممود الطرزي ا�ستمالكا مطلقا وحيازة
فورية لأغرا�ض �سلطة املياه لغايات حرم خط �صرف �صحي (م�شروع
ً
م�شروعا للنفع العام باملعنى املق�صود يف
غرب اربد  -حزمه ()S9/)5
القانون �أعاله.

مدير عام دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة/بالوكالة
حممد ح�سني ال�صوافني

�إعالن ا�ستمالك
�صادر عن دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة لأغرا�ض
�سلطة املياه

ً
عمال ب�أحكام املادة ( )181من قانون امللكية العقارية رقم ()13
ً
يوما من تاريخ ن�شر
ل�سنة � 2019أعلن �أنني بعد مرور خم�سة ع�شر
هذا االعالن يف ال�صحف املحلية �س�أتقدم �إىل جمل�س الوزراء بطلب
�إ�صدار قرار باملوافقة على ا�ستمالك وحيازة ما م�ساحته ( )52مرتاً
ً
مربعا من قطعة الأر�ض رقم ( )435من احلو�ض رقم ( )3من �أرا�ضي
ً
كفريوبا والبالغة م�ساحتها ( )821مرتاً
مربعا والعائدة ملكيتها
ً
ً
مطلقا
ا�ستمالكا
لل�سيدة رندا �ضيف اهلل حممد ردايده و�شركائها
وحيازة فورية لأغرا�ض �سلطة املياه لغايات حرم خط �صرف �صحي
ً
م�شروعا للنفع العام
(م�شروع غرب اربد  -حزمه ()KY5-1/)5
باملعنى املق�صود يف القانون �أعاله.

مدير عام دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة/بالوكالة
حممد ح�سني ال�صوافني

�إعالن ا�ستمالك
�صادر عن دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة لأغرا�ض
�سلطة املياه

ً
عمال ب�أحكام املادة ( )181من قانون امللكية العقارية رقم ()13
ً
ل�سنة � 2019أعلن �أنني بعد مرور خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن يف ال�صحف املحلية �س�أتقدم �إىل جمل�س الوزراء بطلب
�إ�صدار قرار باملوافقة على ا�ستمالك وحيازة ما م�ساحته ( )47مرتاً
ً
مربعا من قطعة الأر�ض رقم ( )352من احلو�ض رقم ( )4من �أرا�ضي
ً
ً
كفريوبا والبالغة م�ساحتها ( )514مرتا مربعا والعائدة ملكيتها
ً
ً
مطلقا
ا�ستمالكا
لل�سيدة مالك خلدون م�صلح بطاينه و�شركائها
وحيازة فورية لأغرا�ض �سلطة املياه لغايات حرم خط �صرف �صحي
ً
م�شروعا للنفع العام
(م�شروع غرب اربد  -حزمه ()KT5-14/)5
باملعنى املق�صود يف القانون �أعاله.

مدير عام دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة/بالوكالة
حممد ح�سني ال�صوافني

�إعالن

تعلن بلدية الر�صيفة عن طرح ت�أجري خمازن عائدة
لها باملزاد العلني والواقعة بجانب حديقة احليوانات
ً
خمزنا.
عددها ()69
م�ساحات خمتلفة ترتاوح ما بني (� )4 x 12إىل (x 12
 )4.5وذلك عن طريق املزاودة العلنية يف موقع املخازن
وذلك يوم االثنني املوافق  2021/11/8ال�ساعة العا�شرة
ً
�صباحا.
ً
علما ب�أن يوم االثنني تاريخ  2021/11/1ال�ساعة 11
ً
�صباحا �سيكون يوم معاينة املخازن املذكورة برفقة
املوظفني املعنيني.

د� .سلطان عبد اهلل املا�ضي
رئي�س جلنة بلدية الر�صيفة
اعالن �صادر عن
بلدية اربد الكربى

تعلن بلدية اربد الكربى عن طرح العطاء التايل:

اعالن للمرة الثانية

رقم
العطاء

ا�سم العطاء

قيمة كفالة دخول
العطاء

ثمن ن�سخة
العطاء

�آخر موعد
لبيع ن�سخ
العطاء

�آخر موعد
لإيداع
العرو�ض

موعد فتح
العرو�ض

عدد مرات
االعالن

الوثائق املطلوبة

2021/20

تقدمي
وتوريد
موا�سري
ا�سمنتية
ب�أقطار
خمتلفة
لبلدية اربد
الكربى

�شيك م�صدق �أو
كفالة بنكية
بقيمة (1350
دينار) �ألف
وثالثمائة
وخم�سون ديناراً
�صاحلة ملدة ()90
ت�سعني ً
يوما من
تاريخ �آخر موعد
اليداع العرو�ض

( 50ديناراً)
خم�سون
ديناراً غري
م�سرتدة

الثالثاء
2021/10/26

الثالثاء
2021/11/2

االربعاء
2021/11/3

االوىل

�شهادة ت�صنيف يف
جمال مياه و�صرف
�صحي اخت�صا�ص
مياه و�صرف �صحي
فئة خام�سة �أو
رابعة �سارية املفعول
�صادرة عن وزارة
اال�شغال العامة
واال�سكان او رخ�صة
مهن �سارية املفعول
يف املجال املطلوب

فعلى الراغبني اال�شرتاك يف هذا العطاء مراعاة ما يلي:
 -1يتم احل�صول على وثائق العطاء من بلدية اربد الكربى/دائرة العطاءات مقابل الثمن �شريطة ابراز ال�سجل التجاري وتفوي�ض ر�سمي ملندوب
ال�شركة �أو رخ�صة مهن �سارية املفعول �أو �شهادة الت�صنيف وح�سب ما ورد اعاله.
 -2على املناق�ص ومن م�س�ؤوليته الت�أكد من ا�ستالم كافة وثائق دعوة العطاء.
 -3تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات يف موعد �أق�صاه متام ال�ساعة الثانية ع�شرة من ظهر اليوم امل�شار اليه اعاله ،وال يقبل �أي عر�ض بعد هذا
التوقيت.
 -4يهمل �أي عر�ض غري مرفق بالكفالة املذكورة اعاله �أو اذا اخلت ب�أي من ال�شروط املطلوبة.
 -5يحق ل�صاحب العمل �إلغاء العطاء دون �إبداء الأ�سباب ودون �أن يرتتب على هذا الإلغاء �أية مطالبات مالية �أو قانونية.

تعلن دائرة االفتاء العام ا�ستئجار عقار ملكتب
افتاء حمافظة مادبا �ضمن املوا�صفات التالية:
 .1موقع العقار و�سط حمافظة م�أدبا/قرب جممع
حمافظة م�أدبا.
 .2م�ساحة العقار ال تقل عن (200-150م) وال يقل عن
( )5غرف و ( )3-2حمام وموقف �سيارة.
 .3الطابق االول او وجود م�صعد كهربائي.
ّ .4
عدادا الكهرباء واملاء م�ستقالن.
 .5تقدم العرو�ض يف حمافظة م�أدبا/ق�سم امالك
الدولة بعد اق�صى يوم اخلمي�س املوافق .2021/10/14
� .6سيتم فتح العرو�ض يوم االحد املوافق .2021/10/17

اىل ال�سادة ال�شركاء يف �شركة جمموعة الراية الدولية لال�ستثمار والتعليم ذ.م.م.
حل�ضور اجتماع الهيئة العامة العادي

بناء على قرار هيئة املديرين ل�شركة جمموعة الراية لال�ستثمار والتعليم ذ.م.م .ي�سرنا دعوتكم حل�ضور اجتماع الهيئة
العامة العادي والذي �سيعقد يف متام ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا من يوم االثنني املوافق  2021/10/18وذلك بوا�سطة و�سيلة
االت�صال االلكرتوين املرئي وامل�سموع عمال ب�أحكام قانون الدفاع رقم ( )13ل�سنة ( ،)1992و�أمر الدفاع رقم ( )5ل�سنة 2020
واالجراءات ال�صادرة عن معايل وزير ال�صناعة والتجارة والتموين بتاريخ  2020/4/9مبوجب امر الدفاع اعاله على انعقاد
اجتماع الهيئة العامة العادي لل�شركة بوا�سطة و�سيلة االت�صال االلكرتوين املرئي وامل�سموع.
وذلك للنظر يف جدول االعمال املن�شور على املوقع االلكرتوين لل�شركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�شركات للنظر يف
االمور املدرجة على جدول اعمال االجتماع املن�شور على املوقع االلكرتوين لل�شركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�شركات.
جتدر باال�شارة ب�أنه يحق لكل �شريك طرح اال�سئلة واال�ستف�سارات الكرتونيا على الربيد االلكرتوين قبل التاريخ املحدد
لالجتماع ليتم الرد عليها وذلك عمال ب�أحكام البند (/5ج) من االجراءات ال�صادرة عن معايل وزير ال�صناعة والتجارة
والتموين .
يرجى من ال�سادة ال�شركاء ح�ضور االجتماع املذكور ويف املوعد املعني بوا�سطة و�سيلة االت�صال االلكرتوين املرئي وامل�سموع
من خالل الرابط االلكرتوين t.ly/1Vxd

املن�شور على موقع ال�شركة االلكرتوين

www.jadara.edu.jo/raya

 -6على املناق�ص �أن يقدم الن�سخة اال�صلية من وثائق العطاء خمتومة وموقعة من قبله ولن ينظر بالعرو�ض التي تت�ضمن �أي �شروط �أو حتفظات

مالحظة :اجور االعالن (االول والثاين) على مالك

وموقع دائرة مراقبة ال�شركات واملت�ضمن اجراءات الدخول االيل وت�سجيل احل�ضور او ار�سال التوكيل لهذا االجتماع على الربيد االلكرتوين

� -7أجور االعالن يف ال�صحف على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر.

العقار الذي �سيتم ا�ستئجاره.

يجب ان تر�سل ق�سائم التوكيل او التفوي�ض على الربيد االلكرتوين اعاله او ت�سليمها الدارة ال�شركة قبل التاريخ املحدد
لالجتماع .

خمالفة ل�شروط دعوة العطاء.
 -8البلدية غري ملزمة ب�أقل اال�سعار وال تعترب االحالة قطعية اال بعد موافقة املجل�س البلدي وم�صادقة معايل الوزير.

رئي�س جلنة بلدية اربد الكربى
الدكتور قبالن حممد ال�شريف

دائرة االفتاء العام

raya@jadara.edu.jo

رئي�س هيئة املديرين
د� .شكري رفاعي املرا�شدة
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اعالن الى ال�سادة امل�شرتكني

اعالن الى ال�سادة امل�شرتكني
بالتيار الكهربائي يف املنطقة ال�شرقية
تود �شركة توزيع الكهرباء امل�ساهمة العامة اعالم امل�شرتكني الكرام
ب�أنها �ست�ضطر �آ�سفة لقطع التيار الكهربائي عن بع�ض املناطق يف
املنطقة ال�شرقية وذلك ح�سب الآتي:
ت

اليوم

التاريخ

وقت
البداية

وقت
النهاية

املناطق املت�أثرة

1

اخلمي�س

2021/10/14

09:00

12:00

مثلث االزرق  -املوقر
ال�شركة العربية
لتنمية الثـروة
احليوانية

2

اخلمي�س

2021/10/14

12:00

15:00

االزرق ال�شمايل
با�ستثناء احلي
الغربي  -االزرق
اجلنوبي

علم ًا �أن �سبب االنقطاع هو مربمج الجراء ال�صيانة الالزمة.

اعالن �صادر عن وزارة التنمية االجتماعية
طرح عطاء رقم ت ج2021/19/

تعلن وزارة التنمية االجتماعية عن طرح عطاء �صيانة عامة ( )7وحدات �سكنية يف ا�سكان
املكرمة امللكية جبا/الن�سيم/اخلري�شية حمافظة جر�ش.
فعلى ال�سادة املقاولني امل�صنفني من الفئة ال�ساد�سة ا�شغال عامة واخلام�سة والرابعة ان�شاء
و�صيانة ابنية مراجعة مديرية االبنية وامل�ساكن ل�شراء ن�سخة العطاء اعتباراً من يوم
االثنني  2021/10/11ولغاية يوم االربعاء املوافق  2021/10/20وايداع العرو�ض يف �صندوق
العطاءات يف موعد اق�صاه ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س .2021/10/21
مالحظات-:
.1

ثمن ن�سخة العطاء خم�سة وع�شرون ديناراً غري م�سرتدة.

.2

تقدمي كفالة بنكية �أو �شيك م�صدق لدخول العطاء بقيمة ( )400دينار.

.3

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء.

.4

اح�ضار وابراز �شهادة الت�صنيف �سارية املفعول و�صورة عنها.

.5

ي�ستبعد �أي عر�ض مقدم من قبل املناق�صني يتم فيه تقدمي كفالة دخول العطاء
نقداً.

ملزيد من اال�ستف�سار يرجى االت�صال على هاتف الوزارة
رقم ( )5679327فرعي (.)538

اعالن �صادر عن وزارة التنمية االجتماعية
طرح عطاء رقم ت ج2021/20/

تعلن وزارة التنمية االجتماعية عن طرح عطاء �صيانة عامة ( )5وحدات �سكنية يف ا�سكان
املكرمة امللكية املنحة ال�صينية ق�صبة املفرق وحدات �سكنية يف ا�سكان املكرمة امللكية البادية
ال�شمالية ال�شرقية (ال�صاحلية) حمافظة املفرق.
فعلى ال�سادة املقاولني امل�صنفني من الفئة ال�ساد�سة ا�شغال عامة واخلام�سة والرابعة ان�شاء
و�صيانة ابنية مراجعة مديرية االبنية وامل�ساكن ل�شراء ن�سخة العطاء اعتباراً من يوم
االثنني  2021/10/11ولغاية يوم االربعاء املوافق  2021/10/20وايداع العرو�ض يف �صندوق
العطاءات يف موعد اق�صاه ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س .2021/10/21
مالحظات-:
.1

ثمن ن�سخة العطاء خم�سون ديناراً غري م�سرتدة.

.2

تقدمي كفالة بنكية �أو �شيك م�صدق لدخول العطاء بقيمة ( )800دينار.

.3

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء.

.4

اح�ضار وابراز �شهادة الت�صنيف �سارية املفعول و�صورة عنها.

.5

ي�ستبعد �أي عر�ض مقدم من قبل املناق�صني يتم فيه تقدمي كفالة دخول العطاء نقداً.

ملزيد من اال�ستف�سار يرجى االت�صال على هاتف الوزارة رقم
( )5679327فرعي (.)538

رئي�س جلنة �شراء اال�شغال املحلية
االمني العام/الدكتور برق �صالح ال�ضمور

اعالن
ا�ستناد ًا الحكام املادة /29ج �/30 -أ من نظام اجلمعيات
التعاونية رقم  36ل�سنة .2016

اقرر ت�صفية جمعية قلعة احل�سا التعاونية متعددة االغرا�ض
حمدودة امل�س�ؤولية /الطفيلة اعتباراً من تاريخه وتعيني ال�سيد رائد
عبد ال�سالم حمي�سن الربيحات م�صفي ًا لها وعنوانه تعاون الطفيلة
على �أن تتم الت�صفية خالل �سنة من تاريخه اللغاء ت�سجيلها ليكن
معلوم ًا ب�أن جميع االدعاءات التي على اجلمعية يجب ان تقدم
للم�صفي.

املدير العام للم�ؤ�س�سة التعاونية االردنية
عبد الفتاح حممد ال�شلبي

اعالن الى ال�سادة امل�شرتكني
بالتيار الكهربائي يف لواء االغوار ال�شمالية
تود �شركة توزيع الكهرباء امل�ساهمة العامة اعالم

(امل�شارع ،طبقة فحل ،ابار طبقة فحل).

نادي ال�شهابية الريا�ضي

وذلك لل�صيانة ال�سنوية.

ورد يف اعالن اجتماع الهيئة العامة �أن االجتماع يوم
االربعاء  2021/11/10ال�ساعة الثانية ع�صراً وهذا خط�أ
وال�صحيح يوم االربعاء املوافق  2021/11/10ال�ساعة
الثالثة ع�صراً.

لذا اقت�ضى التنويه
اعالن
مبقت�ضى املادة (/21ج) من قانون تطوير وادي االردن
رقم ( )19ل�سنة  1988وتعديالته

يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخه جدول لتقدير
قيمة الوحدة ال�سكنية رقم ( )559حو�ض ( )39اجلبل من ارا�ضي
ال�صايف وامل�ستملكة مبوجب قرار جمل�س ادارة �سلطة وادي االردن
رقم ( )219تاريخ  1980/11/9وموافقة الرئا�س بالكتاب رقم
( )1776/13/59/6تاريخ .1981/2/11
قد علق يوم االربعاء املوافق  2021/10/6على لوحة دائرة االرا�ضي
ً
حمال بارزاً و�سلمت ن�سخة
وامل�ساحة/االغوار اجلنوبية باعتباره
اخرى منه الى رئي�س بلدية االغوار اجلنوبية الطالع اجلميع ذوي
العالقة عليه.
ويحق لل�سلطة ولكل مت�صرف �أو �صاحب حق ان يعرت�ض على قرار
اللجنة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ انتهاء مدة االعالن عن
قرارات اللجنة الى اللجنة اال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ض
مبلغ (خم�سة ع�شر) ديناراً ك�أمانة لالعرتا�ض على التقدير عم ً
ال
باحكام املادة (/21و) من القانون املذكور.

رئي�س جلنة تقدير االرا�ضي
املهند�س �سامر حممد النمريي

اعالن بيع �صيدلية
نعلن نحن ورثة بثينة احمد �سعيد �سعد عن بيع �صيدلية
�إيهاب الكائنة يف منطقة خريبة ال�سوق �إلى الدكتور �شريف
ر�شدي �شريف دقة فمن له �أي اعرتا�ض مراجعة كاتب عدل
جنوب عمان خالل مدة �أق�صاها ثمانية ايام من تاريخ ن�شر
هذا االعالن

ترغب جمعية االماين اخلريية حلماية اال�سرة والطفولة

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات اال�سالمية
�إعالن طرح عطاء رقم (ق)2021/24/

التيار الكهربائي عن بع�ض املواقع يف منطقة لواء
من ال�ساعة (� )08:00صباح ًا ولغاية ال�ساعة

�إعالن دعوة هيئة عامة
تدعو الهيئة الإدارية لنادي رحاب اجلديد الهيئة العامة لالجتماع يوم الأحد
م�ساء يف مقر النادي ملناق�شة
املوافق  2021/11/14ال�ساعة الثالثة والن�صف
ً
التقرير الإداري واملايل وانتخاب هيئة �إدارية جديدة مع العلم ب�أن موعد
م�ساء
ت�سديد اال�شرتاكات يبد�أ اعتباراً من  2021/10/14من ال�ساعة اخلام�سة
ً
م�ساء وملدة ع�شرة �أيام يف مقر النادي مع الت�أكيد على
ولغاية ال�ساعة ال�سابعة
ً
االلتزام باالجراءات ال�صحية.

تعلن وزارة الأوقاف عن طرح عطاء �إن�شاء �ستوديو تلفزيوين يف م�سجد ال�شهيد
امللك امل�ؤ�س�س عبد اهلل بن احل�سني طيب اهلل ثراه/العبديل وذلك ح�سب
ال�شروط واملوا�صفات املعتمدة بوثائق العطاء ،فعلى املقاولني امل�صنفني لدى
دائرة العطاءات احلكومية �أ�شغال عامة (فئة �ساد�سة) والراغبني يف التقدم
للعطاء مراجعة �أمني �سر جلنة ال�شراء املحلية/مديرية العطاءات/مركز
الوزارة للح�صول على ن�سخة من العطاء مقابل دفع مبلغ ( )50ديناراً غري
م�سرتدة م�صطحبني الأوراق الثبوتية �سارية املفعول (رخ�صة املهن وال�سجل
التجاري/وزارة ال�صناعة والتجارة�/شهادة الت�صنيف).
 يبد أ� بيع ن�سخ العطاء اعتباراً من �صباح يوم االثنني املوافق 2021/10/11م. �آخر موعد لبيع ن�سخ العطاء ال�ساعة الثانية ع�شرة من ظهر يوم االثننياملوافق 2021/10/18م.
 �آخر موعد لإيداع العرو�ض يف �صندوق العطاءات/مديرية العطاءات/الوزارةال�ساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد املوافق 2021/10/24م.
� -أجور االعالنات على من ير�سو عليه العطاء.

رئي�س جلنة ال�شراء املحلية
الأمني العام لوزارة الأوقاف
الدكتور عبد اهلل عقيل

لال�ستف�سار االت�صال مع �أمني ال�صندوق رائد اخلزاعلة،
ت0772223532 :

�إعالن
يعلن للعموم مبقت�ضى �أحكام املادة ( )25من قانون تنظيم املدن والقرى والأبنية
رقم ( )79ل�سنة  1966ان جمل�س التنظيم الأعلى قد قرر بقراره رقم ( )751تاريخ
 2021/8/19املوافقة على خمطط الأزرق ال�شمويل التنموي يف بلدية الأزرق اجلديدة/
لواء ق�صبة الزرقاء ،وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية و�إعالنه لالعرتا�ض ملدة
�شهر اعتباراً من تاريخ ن�شر هذا االعالن يف اجلريدة الر�سمية.
يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف مكاتب
اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء ق�صبة الزرقاء ومكاتب بلدية الأزرق اجلديدة
وتقدمي اعرتا�ضاتهم لدى دائرة التنظيم يف وزارة الإدارة املحلية خالل مدة �شهر من

�إعالن �صادر عن وزارة العدل

الرقم

ا�سم املر�شح

املحافظة/اللواء

1

يزن فايز عي�سى اخلليفات

الكرك/الأغوار اجلنوبية

2

اميان راجي حممد الربي

البادية ال�شمالية

وزير العدل

د� .أحمد الزيادات

�إعالن طرح عطاء �شراء كاب�سات عدد ()2
�صادر عن بلدية الكرك الكربى للمرة الأولى

تعلن بلدية الكرك الكربى عن رغبتها يف طرح عطاء �شراء
كاب�سات نفايات �سعة (12م )3عدد ( ،)2فعلى الراغبني بامل�شاركة
بالعطاء مراجعة ق�سم العطاءات للح�صول على ن�سخة العطاء
و�ضمن ال�شروط التالية:
� -1آخر موعد ل�شراء العرو�ض يوم اخلمي�س املوافق 2021/10/21
ال�ساعة احلادية ع�شرة ظهراً.
� -2آخر موعد لإيداع العرو�ض يوم اخلمي�س املوافق 2021/11/4
ال�ساعة احلادية ع�شرة ظهراً.
 -3ثمن ن�سخة العطاء خم�سون ديناراً غري م�سرتدة.
 -4يحق ل�صاحب العمل �إلغاء العطاء دون �إبداء الأ�سباب ودون �أن
يرتتب على هذا الإلغاء �أية مطالبات مالية �أو قانونية.
 -5تقدمي كفالة دخول العطاء على �شكل �شيك بنكي م�صدق �أو
كفالة بنكية بقيمة ( )5000خم�سة �آالف دينار.
 -6تقدمي العرو�ض يف ثالث مغلفات منف�صلة يت�ضمن كل منها
(العر�ض الفني والعر�ض املايل وكفالة دخول العطاء).

رئي�س جلنة بلدية الكرك الكربى
فرا�س �أبو الغنم

بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل بطرح
عطاء
توريد مواد و�أدوات ومعدات مطعم ومطبخ .
فعلى ال�شركات ذات االخت�صا�ص والراغبة باال�شرتاك
يف العطاء واحلا�صلة على �سجل جتاري ورخ�ص مهن
وذات العالقة مراجعة اجلمعية يف مقرها الكائن يف
مدينة عنجرة  /حمافظة عجلون  /حي الكنائ�س ل�شراء
ن�سخة العطاء :
• ثمن ن�سخة العطاء  25ديناراً.
• قيمة االعالن على من ير�سو عليه العطاء.
• كفالة دخول العطاء  % 5من قيمة العطاء.
• �آخر موعد لبيع ن�سخ العطاء ال�ساعة الثانية ظهرا
من يوم اخلمي�س املوافق 2021/10/14

• للتوا�صل 0786637250/0795050673

اعالن

تعلن جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية عن حاجة كلية الزراعة
وكلية التمري�ض لتعيني �أع�ضاء هيئة تدري�س وحما�ضرين متفرغني ،ملزيد
من املعلومات ولالطالع على �شروط ا�شغال الوظائف يرجى زيارة موقع
اجلامعة االلكرتوين على العنوان التايل:
www.just.edu.jo-job opportunities
تقدم الطلبات والوثائق املطلوبة عن طريق الرابط االلكرتوين املبني
�أدناه اعتباراً من �صباح يوم االثنني املوافق  2021/10/11ولغاية نهاية
يوم االثنني املوافق  2021/10/25ولن ينظر يف الطلبات غري م�ستوفية
ال�شروط والوثائق املطلوبة ولن يتم ا�ستقبال �أي طلب خارج فرتة
التقدمي علم ًا ب�أن اجلامعة حتتفظ بحقها بعدم التعيني.

https://services.just.edu.jo/jobforms/Login.aspx

تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
تدعو وزارة العدل وبالتن�سيق مع ديوان اخلدمة املدنية التالية �أ�سما�ؤهما
�أدناه �ضرورة مراجعة وزارة العدل جبل عمان  -الدوار الثالث وذلك خالل
�ساعات الدوام الر�سمي ال�ستكمال �إجراءات تعيينهما م�صطحبني معهما
الأوراق املبينة �أدناه وذلك خالل ع�شرة �أيام اعتباراً من يوم االثنني املوافق
 2021/10/11ولغاية نهاية دوام يوم االثنني املوافق  2021/10/25وكل من
يتخلف عن احل�ضور يعترب م�ستنكف ًا وذلك �سنداً لأحكام املادة ( )16من
تعليمات اختيار وتعيني املوظفني املعتمدة.
� -1صورة م�صدقة عن امل�ؤهل العلمي (�إن وجد) وك�شف العالمات و�شهادة
الثانوية العامة عدد (.)2
� -2صورة م�صدقة عن البطاقة الذكية �سارية املفعول عدد (.)2
� -3صورة م�صدقة عن دفرت العائلة عدد (.)2
 -4عدم حمكومية حديثة ال تتجاوز مدتها الأ�سبوع.
� -5صورة عن اخلربات العملية م�صدقة عدد ( )2من مكتب العمل �شريطة
�إرفاق ك�شف م�صدق من ال�ضمان االجتماعي يبني اال�شرتاكات.
� -6شهادة من ال�ضمان االجتماعي تثبت عدم تقا�ضي �أي رواتب تقاعدية.
� -7صورة عن دفرت خدمة العلم (تبني فيه احلالة من اخلدمة).
� -8صور �شخ�صية عدد (.)7

تود �شركة توزيع الكهرباء امل�ساهمة العامة اعالم
امل�شرتكني الكرام ب�أنها �ست�ضطر �آ�سفة لقطع
التيار الكهربائي عن بع�ض املواقع يف منطقة لواء
االغوار ال�شمالية يوم االحد املوافق 2021/10/24
من ال�ساعة (� )08:00صباح ًا ولغاية ال�ساعة
( )15:00ع�صراً كما يلي:
(وقا�ص اجلنوبي ،قليعات ،مكاتب �سلطة وادي
الأردن� ،سد زقالب ،تل االربعني ،املعرب ال�شمايل،
ب�صيلة ،الزمالية ،م�ضخة الزمالية ،وادي �أبو زياد،
م�ضخة تل االربعني)
وذلك لل�صيانة ال�سنوية.

�إعالن طرح عطاء رقم 2021/3

امل�شرتكني الكرام ب�أنها �ست�ضطر �آ�سفة لقطع
االغوار ال�شمالية يوم االربعاء املوافق 2021/10/20

تود �شركة توزيع الكهرباء امل�ساهمة العامة اعالم
امل�شرتكني الكرام ب�أنها �ست�ضطر �آ�سفة لقطع
التيار الكهربائي عن بع�ض املواقع يف منطقة لواء
االغوار ال�شمالية يوم اجلمعة املوافق 2021/10/15
من ال�ساعة (� )08:30صباح ًا ولغاية ال�ساعة
( )14:00ظهراً كما يلي:
(ب�صيلة ،الزمالية ،م�ضخة الزمالية ،وادي �أبو
زياد ،م�صنع الأزياء التقليدية).
وذلك لتغيري م�سار خط �ضغط متو�سط.

اعالن الى ال�سادة امل�شرتكني
بالتيار الكهربائي يف لواء االغوار ال�شمالية

تود �شركة توزيع الكهرباء امل�ساهمة العامة اعالم
امل�شرتكني الكرام ب�أنها �ست�ضطر �آ�سفة لقطع
التيار الكهربائي عن بع�ض املواقع يف منطقة لواء
االغوار ال�شمالية يوم االثنني املوافق 2021/10/18
من ال�ساعة (� )08:30صباح ًا ولغاية ال�ساعة
( )15:00ع�صراً كما يلي:
(املرزة ،املنطقة ال�صناعية ،وادي الريان� ،أبو
هابيل ،م�ضخة �أبو هابيل� ،سبرية ،بئر �سبرية،
م�ست�شفى �أبو عبيدة).
وذلك لل�صيانة ال�سنوية.

رئي�س جلنة �شراء اال�شغال املحلية
االمني العام/الدكتور برق �صالح ال�ضمور

( )15:00ع�صراً كما يلي:

تنويه �صادر عن

اعالن الى ال�سادة امل�شرتكني
بالتيار الكهربائي يف لواء االغوار ال�شمالية

بالتيار الكهربائي يف لواء االغوار ال�شمالية

اعالن ا�ستئجار لودرات وجريدرات لغايات الطوارئ
�صادر عن بلدية الكرك الكربى للمرة االولى

�إعالن
�صادر عن اجلامعة الأردنية

تعلن بلدية الكرك الكربى عن رغبتها با�ستئجار لودرات وجريدرات لغايات طوارئ ف�صل
ال�شتاء والعوا�صف الثلجية.
فعلى الراغبني بامل�شاركة مراجعة مديرية العطاءات للح�صول على ن�سخة العطاء �ضمن
ال�شروط التالية :

تعلن اجلامعة الأردنية عن حاجتها �إلى تعيني �أع�ضاء هيئة تدري�س،

� -1آخر موعد ل�شراء الن�سخة يوم اخلمي�س  2021/10/14ال�ساعة احلادية ع�شرة ظهرا.

والتعاقد مع حما�ضرين متفرغني من حملة الدكتوراه على �أن يكون

 -3تقدمي كفالة دخول العطاء على �شكل كفالة بنكية او �شيك م�صدق بقيمة مئة دينار.

املتقدم حا�ص ً
ال على جميع �شهاداته اجلامعية بالدرا�سة املنتظمة ومن

� -2آخر موعد لاليداع يوم االثنني  2021/10/18ال�ساعة احلادية ع�شرة ظهرا.
 -4ثمن الن�سخة ع�شرة دنانري غري م�سرتدة .

جامعات تعرتف بها اجلامعة الأردنية .

 -5اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر.

رئي�س جلنة بلدية الكرك الكربى
فرا�س ابو الغنم

ملزيد من املعلومات والتفا�صيل يرجى االطالع على املوقع االلكرتوين للجامعة
www.ju.edu.jo

اعالن طرح عطاء �شراء لوازم انارة
ل.ن2021/2/
�صادر عن بلدية الكرك الكربى للمرة االولى

تعلن بلدية الكرك الكربى عن رغبتها يف طرح عطاء �شراء لوازم انارة .فعلى
ال�شركات الراغبة بامل�شاركة مراجعة البلدية للح�صول على ن�سخة العطاء وح�سب
ال�شروط التالية :
 -1ثمن ن�سخة العطاء خم�سة وع�شرون دينارا غري م�سرتدة.
 -2تقدمي كفالة دخول العطاء ومقدارها  400دينار على �شكل �شيك م�صدق او كفالة
بنكية.
� -3آخر موعد ل�شراء العرو�ض يوم اخلمي�س  2021/10/14ال�ساعة احلادية ع�شرة
�صباحا.
� -4آخر موعد اليداع العرو�ض يوم االثنني  2021/10/18ال�ساعة احلادية ع�شرة
�صباحا.
 -5يحق ل�صاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء اال�سباب ودون ان يرتتب على هذا
االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية.
 -5اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر.

رئي�س جلنة بلدية الكرك الكربى
فرا�س ابو الغنم

املطلوب تبليغه:

مذكرة تبليغ موعد جل�سة
لغايات ازالة ال�شيوع
رقم الطلب 2021/82
ليلى حممد عبد الرحمن نوفل.
عمار حممد عبد الرزق.
ريان حممد عبد الرزق.
را�شد حممد عبد الرزق.
احمد حممد عبد الرزق.
بانا حممد عبد الرزق.

عمر حممد عبد الرزق.
يقت�ضي ح�ضورك بتاريخ  2021/10/13ال�ساعة  1.30ظهرا من يوم االربعاء للنظر يف
طلب ازالة ال�شيوع امل�سجل على قيد القطعة رقم  7حو�ض رقم  30من ارا�ضي قرية
االزرق.
ويف حال عدم ح�ضورك تطبق االحكام املن�صو�ص عليها يف قانون امللكية العقارية
ونظام ازالة ال�شيوع.

رئي�س جلنة ازالة ال�شيوع  /حمافظة الزرقاء
احمد حممد مقبل ال�شديفات
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بئرا غاز جديدتان في حقل الريشة بنهاية 2021
رهام زيدان
Reham.zedan@alghad.jo

جانب من تكريم البنك على رعايته ( -من المصدر)

"العربي اإلسالمي" يرعى
احتفالية "التربية" بيوم المعلم
عمان  - _ -ق��ام البنك العربي
اإلسالمي الدولي برعاية حفل تكريم
المعلمين والمعلمات بمناسبة "يوم
المعلم العالمي " ال��ذي نظمته وزارة
التربيه والتعليم تحت رع��اي��ة وزي��ر
ال��ت��رب��ي��ة والتعليم ال��دك��ت��ور محمد
أبو قديس وبحضور مدير عام البنك
العربي اإلسالمي الدولي إياد العسلي،
واألمينين العامين بالوزراة وعدد من
مدراء اإلدارة بالبنك.
وبين العسلي مدير عام البنك أن هذه
الرعاية تأتي إيماناً من البنك العربي
اإلسالمي الدولي بالمساهمة الفعالة
في دع��م المسيرة التعليمية وتعزيز
النشاطات الثقافية والتعليمية والتربوية
من خالل تواجد البنك بأي نشاط يدعم
مسيرة التعليم في األردن نظرا للدور
المهم ال��ذي يقوم به المعلم في نقل
المعرفة وتنشئة جيل فاعل في المجتمع
وداعم في عملية النمو االقتصادي.
وقال إن هذه المبادرة جاءت من منطلق
االهتمام الذي يوليه البنك ليوم المعلم
العالمي ال��ذي يكتسب أهمية خاصة

إيمانا منه بأن هذا اليوم ال يعتبر يوما
لتكريم المعلمين فحسب وإنما هو تقدير
للتعليم ال��ذي يعتبر من أسمى المهن
كونه هو مفتاح التنمية وتطور األوطان،
معرباً العسلي عن اعتزازه بالشراكة التي
تجمع البنك العربي اإلسالمي الدولي
ب��وزارة التربية والتعليم واستمرارية
رعاية البنك لنشاطات ال��وزارة تقديراً
ل��دور المعلمين األردنيين باعتبارهم
جوهر العملية التربوية وأساس اإلصالح
والنهوض بالمجتمع ،مشيراً إلى الخدمات
وال��م��ن��ت��ج��ات المصرفية اإلس�لام��ي��ة
المتنوعة والشاملة التي يقدمها البنك
لقطاع المعلمين والمتوافقه مع أحكام
وقواعد الشريعة اإلسالمية السمحاء.
وفي ختام الحفل قام وزي��ر التربية
والتعليم الدكتور محمد أب��و قديس
بتسليم درع تكريمي لسعادة إي��اد
العسلي مدير عام البنك معرباً عن شكره
وتقديره لدعم البنك العربي اإلسالمي
الدولي المستمر ورعايته الموصولة
لوزارة التربية والتعليم ولمسيرة التعليم
في األردن.

جانب من التكريم ( -من المصدر)

هيئة االتصاالت تكرم "كريم األردن"
عمان  - _-كرّمت هيئة تنظيم
قطاع االتصاالت األردنية شركة كريم
األردن على جهودها في دعم وتطوير
قطاع التوصيل في المملكة ،وذلك
خالل فعالية يوم البريد العالمي الذي
نظمتها الهيئة في العاشر من تشرين
األول الحالي ،بحضور مجموعة من
العاملين في قطاع البريد.
وقام رئيس مجلس مفوضي هيئة
تنظيم قطاع االت��ص��االت /الرئيس
التنفيذي ،الدكتور المهندس غازي
الجبور ،بتسليم درع تكريمي للمديرة
التجارية لخدمات التوصيل في شركة
كريم ف��رح ع��ودة ،وذل��ك عن تعاون
كريم الدائم مع الهيئة وإسهاماتها
في تقديم خدمات التوصيل في ظل
ال��ظ��روف االستثنائية التي فرضتها
جائحة كورونا على المملكة والمثال
النموذجي للعالقة التشاركية بين
القطاعين العام والخاص ،وقام ايضاً
بتسليم مدير إدارة السياسات العامة
والعالقات الحكومية في شركة كريم
محمد الشوبكي درعاً تقديراً لشركة
كريم على رعايتها لحفل اليوم العالمي
للبريد والعالقة التعاونية بين الطرفين
لتطوير قطاع التوصيل.

وتوفر كريم ال��ى جانب خدماتها
االساسية في مجال النقل التشاركي
خدمات توصيل متعددة ،والتي تتضمن
خدمة توصيل الطعام وخدمة توصيل
االشياء التي يتم خاللها إيصال الطرود
من مكان إلى آخر ،حيث يقوم كابتن
من الشركة باستالم وتوصيل الطرود
إلى المكان المطلوب ،وخدمة "شراء
االشياء" التي تعتمد على قيام كابتن
كريم بشراء طلبات العمالء من أى
مكان وتوصيلها حتى ب��اب المنزل،
ويقوم العميل بطلب الخدمة باستخدام
التطبيق وتحديد موقع المشتريات
وعنوان التوصيل.
وق��ام��ت ال��ش��رك��ة بتطبيق معايير
صارمة في األم��ن والسالمة لتضمن
سالمة الكابتن وال��زب��ون منذ بداية
الجائحة مثل التعقيم المستمر لحافظات
الطعام وتعميم لبس الكمامات على
جميع كباتنها وتوفير ميزة الدفع عن
طريق البطاقة االئتمانية،الى جانب ذلك
بادرت كريم بتعويض أي كابتن يصاب
بفيروس ك��ورون��ا خ�لال فترة تعطله
لضمان حصوله على إيراداته اليومية
خالل فترة التعافي دون الحاجة للعمل
لضمان سالمة الكباتن والزبائن.

عمان -ق��ال مصدر مطلع إن شركة
البترول الوطنية ستنهي حفر بئري غاز
جديدتين في حقل الريشة مع نهاية العام
الحالي ليصبح عدد اآلبار المحفورة هذا
العام  4آبار.
وبين المصدر ،ال��ذي طلب عدم ذكر
اسمه ،أن القدر االنتاجية للحقل تراوح
حاليا ما بين  19إلى  20مليون قدم مكعب
يوميا فيما كان حجم االنتاج نحو  17مليونا
مع نهاية العام الماضي ،مشيرا إلى أن
الغاز المنتج في الحقل يذهب بالكامل
لمحطة كهرباء الريشة التي تصل قدرتها
االنتاجية إلى  60ميغاواوط.
وكانت وزارة الطاقة قالت سابقا إن
شركة البترول الوطنية تعمل ضمن خطة
واضحة على حفر المزيد من اآلبار في حقل
الريشة" ،علما بأن الحفر في هذا الحقل
توقف لـ 10سنوات واستؤنف في .2019
وقال في ذلك الوقت إن الشركة تسعى
خالل العالمين  2021و 2022لحفر  5إلى 6
آبار في كل عام.
إلى ذلك ،قال المصدر إن خطة العمل
للعام المقبل لم يتم اقرارها بعد ،إال
انه من المتوقع ان يتم حفر  4إلى  7آبار
جديدة ،مبينا ان التركيز في العمل حاليا
يتم على زيادة انتاج اآلبار الجديدة وان
حجم االنتاج يتفاوت ما بين بئر وآخر وان
هناك بعضا من اآلب��ار القديمة ليست
منتجة حاليا.
وتعد البئر  53أكبر بئر منتجة في
حقل الريشة الغازي ،حيث اثمرت عمليات

حقل الريشة للغاز الطبيعي شمالي المملكة(-أرشيفية)

االستكشاف في العامين الماضيين عن
إنتاج نحو  10ماليين قدم مكعبة من الغاز
من البئرين  48و 49بواقع  7ماليين قدم
مكعبة لألولى و 3ماليين للثانية ،فيما
بلغت إنتاجية باقي اآلبار قبل هذا التاريخ
وعددها  12بئرا حوالي  9ماليين قدم
مكعبة بحسب معلومات نشرتها وزارة
الطاقة والثروة المعدنية سابقا.

وكانت الوزارة أعلنت بداية العام عن
ف��رص استكشاف النفط والغاز للعام
 ،2021والتي تضمنت طرح معلومات
تفصيلية عن  9مواقع جديدة "يؤمل"
استكشاف هذه الخامات فيها ،مبينة أن
المناطق الجديدة المفتوحة لالستكشاف
ف��ي األردن ه��ي األزرق ،وال��س��رح��ان،
والسرحان التنموية ،والجفر ،وغرب

الصفاوي ،والبحر الميت ،والمرتفعات
الشمالية ،والبترا ،ورم.
وكانت الوزارة حددت  12موقعا سابقا
للتنقيب عن الغاز والنفط فيما قامت هذه
المرة بعرض تفاصيل  9مناطق (الموارد
التقليدية وغير التقليدية) ،اثتنان منها
مناطق تطوير (منطقة تطوير حمزة،
ومنطقة سرحان التنموية).

 % 3.2نمو الناتج اإلجمالي في الربع الثاني
عمان  - _ -نما الناتج المحلي
اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني
من العام الحالي بنسبة  ،% 3.2مقارنة
بالربع الثاني من العام  ،2020بحسب دائرة
اإلحصاءات العامة.
وأظهرت التقديرات األولية أن القطاعات
االقتصادية قد حققت نمواً خالل الربع
الثاني من العام  2021مقارنة بالربع
ال��ث��ان��ي م��ن ال��ع��ام  ،2020حيث حقق
قطاع اإلنشاءات أعلى معدل نمو خالل
ه��ذه الفترة بلغت نسبته  ،% 5.7ثم
قطاع الصناعات االستخراجية بنسبه
بلغت  ،% 5.4تاله قطاع النقل والتخزين
واالت��ص��االت بنسبة  ،% 4.3ث��م قطاع
الصناعات التحويلية بنسبة  ،% 3.9ثم
قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق
والمطاعم بنسبة .% 3.8
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في
معدل النمو المتحقق خالل الربع الثاني
من العام  2021والبالغ  ،% 3.2فقد ساهم
قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.66
نقطة مئوية ،في حين ساهم قطاع المالية
والتأمين والعقارات وخدمات األعمال بما
مقداره  0.54نقطة مئوية ،وساهم قطاع
النقل والتخزين واالتصاالت بما مقدارة
 0.35نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو
المتحقق.
ويبلغ الناتج المحلي اإلجمالي ما قيمته
 31.2مليار دينار باألسعار الجارية بنهاية
العام .2020
وكان البنك الدولي توقع ،في تقرير له
حول االقتصاد األردن��ي ،أن يرتفع الناتج
اإلجمالي المحلي الحقيقي (نمو االقتصاد)
ل�لأردن إل��ى ما نسبته  % 2.2في العام

 ،2021وهي نسبة ترتفع قليال عن نسبة
النمو التي حققها في العام  ،2019حيث بلغ
حينها .% 2
وأشار البنك إلى أن الدين العام لألردن

ارتفع إلى  % 109من إجمالي الناتج المحلي
في العام  ،2020مقارنة مع العام  2019حين
بلغ  ،% 97.4وفق تقرير أحدث المستجدات
االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال

إفريقيا الذي أصدره البنك بعنوان "التعايش
مع الديون :كيف يمكن للمؤسسات الحكومية
أن ترسم مسارا للتعافي في الشرق األوسط
وشمال إفريقيا".

"البورصة" تسجل انخفاضا طفيفا
عمان  - _ -انخفض الرقم القياسي
ال��ع��ام ألس��ع��ار األس��ه��م إلغ�لاق أم��س إلى
 2090.71نقطة ،بانخفاض نسبته .% 0.03
وبلغ حجم التداول اإلجمالي  12.1مليون
دينار وع��دد األسهم المتداولة  6.2مليون
سهم ،نفذت من خالل  3،189عقداً.
وبمقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة
والبالغ عددها  103شركات مع إغالقاتها
السابقة ،فقد أظهرت  35شركة ارتفاعاً في

أسعار أسهمها ،و 29شركة أظهرت انخفاضاً
في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي ،فقد ارتفع
ال��رق��م القياسي لقطاع الخدمات بنسبة
 ،% 0.29وانخفض الرقم القياسي لقطاع
الصناعة بنسبة  ،% 0.18وانخفض الرقم
القياسي للقطاع المالي بنسبة .% 0.10
أم��ا بالنسبة للقطاعات الفرعية ،فقد
ارت��ف��ع ال��رق��م القياسي لقطاع التأمين،

الصناعات الهندسية واإلنشائية ،التكنولوجيا
واالت��ص��االت ،الخدمات المالية المتنوعة،
النقل ،الطاقة والمنافع ،األغذية والمشروبات،
الصناعات الكيماوية 0.94 ،% 0.98 ،% 1.16
0.18 ،% 0.59 ،% 0.60 ،% 0.71 ،% 0.74 ،%
 %على التوالي .في حين انخفض الرقم
القياسي لقطاع العقارات ،الخدمات الصحية،
الخدمات التجارية ،األدوية والصناعات الطبية،
الصناعات االستخراجية والتعدينية ،البنوك

،% 0.32 ،% 0.52 ،% 0.65 ،% 0.89 ،% 1.23
 % 0.12على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس األكثر ارتفاعاً
في أسعار أسهمها فهي النقليات السياحة
األردن��ي��ة /ج��ت بنسبة  ،% 6.54التحديث
لالستثمارات العقارية بنسبة  ،% 5.00العالمية
للوساطة واألس��واق المالية بنسبة ،% 5.00
العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة
 ،% 4.84والتأمين األردنية بنسبة .% 4.42

االستثمار األجنبي في الوطن العربي
محمد البشير*
أص���درت المؤسسة العربية لضمان
االستثمار تقريرها السنوي عن االستثمار
االجنبي في الوطن العربي حتى نهاية
العام  2020استناداً الى احصائيات صادرة
عن البنك الدولي ،االونكتاد وغيرها حيث
استعرض التقرير المؤشرات المختلفة
المتعلقة ببيئة االع���م���ال ،الحكومة
االلكترونية ،القيود التنظيمية ،التقييم
السيادي ،تقييم المخاطر ،التنافسية،
الحوكمة العالمي ،االبتكار العالمي ومؤشر
التنمية البشرية ورغم أهمية ما تعكسه
هذه المؤشرات عن واقع االستثمارات إال
انها تبقى مقيدة بالقوى الفاعلة في توجيه
االستثمارات عالمياً.
وبلغت االستثمارات االجنبية المباشرة
في الدول العربية لألعوام ()2020 – 2003
مبلغ ( )1ترليون و( )267مليارا و()983

مليون دوالر .كان العام  2008هو األعلى
في استقطاب هذه االستثمارات اذ بلغت
قيمتها ( )168مليارا و( )115مليون دوالر
وفي سنة  2006بلغ ( )112مليارا و()340
مليون دوالر ليتراجع في السنوات الالحقة
هبوطاً ليصل ال��ى ( )33مليارا و()946
مليون دينار في سنة  2020بعد أن كان في
سنة  2019مبلغ ( )57مليار دوالر ،أما عدد
المشاريع فقد بلغت في العام  2007بواقع
( )1170مشروعا ،وفي سنة ( )2019بواقع
( )999مشروعاً ،أما في سنة  2020فهبطت
أعداد المشاريع الى ( )616مشروعا ،أما عدد
الوظائف التي احدثتها هذه االستثمارات
فقد كانت ايضاً أعالها في سنة 2008
وبواقع ( )264ألف ( )357وظيفة وفي سنة
 2019بواقع ( )102ألف و( )702وظيفة وفي
سنة  2020بواقع ( )54ألف و( )83وظيفة.
يتضح هنا التراجع عن سنة  2005وبعد
تأثير جائحة كورونا على احصائيات سنة

 ،2020أما مصادر هذه االستثمارات لسنة
 2020البالغة ( )33,946مليون دوالر فكانت
من اميركا الشمالية بنسبة ( )% 37.5وبواقع
( )12مليارا و( )726مليون دوالر تليها آسيا
والمحيط الهادي بنسبة ( )% 23.9وبواقع ()8
مليارات و( )111مليون دوالر وتليها اوروبا
الغربية بنسبة ( )% 22.8وبمبلغ ( )7مليارات
و( )744مليون دينار ،أما الشرق االوسط
فنسبته ( )% 13.9وبمبلغ ( )4مليارات و()709
ماليين دوالر واه��م ال��دول العربية التي
استقطبت االستثمارات اعاله كانت العربية
السعودية بمبلغ ( )10411مليون دوالر،
تليها االمارات العربية بمبلغ ( )9139مليون
دوالر ،تليها سلطنة عُمان بمبلغ ()6119
مليون دوالر ،المغرب ( )2402دوالر ،مصر
( )1387مليون دوالر ،العراق ( )1063وبقية
الدول العربية تراوحت ما بين الصفر/ليبيا
الى ( )915مليون في دولة قطر ،أما األردن
فبلغت حصته من االستثمارات االجنبية

لسنة  2020مبلغ ( )248مليون دوالر ،أما
أهم القطاعات التي استحوذت على حجم
االستثمارات فكانت مصنع الهيدروجين في
مدينة نيوم/السعودية بمبلغ ( )5مليارات

 1.27ترليون دوالر قيمة
االستثمارات األجنبية
المباشرة في الدول العربية
لألعوام 2020 – 2003

دوالر ،مصفاة الدقم في سلطنة عُمان بمبلغ
( )4,2مليار ،محطة توليد الطاقة بتوربينات
الغاز في الفجيرة االماراتية بمبلغ ()1444
مليون دوالر ،محطة تحويل النفايات لطاقة
كهربائية في دبي بمبلغ ( )1160مليون
دوالر ومحطة الطاقة الجديدة في مدينة ام
قصر العراقية بمبلغ ( )1063مليون دوالر
وبمجموع مقداره ( )12867مليون دوالر
من اصل ( )33935مليون دوالر لسنة 2020
وبنسبة ( )% 40تقريباً.
هنا في األردن والحصة المتواضعة من
استقطاب االستثمارات تعود ألسباب تتعلق
بكلفة االقتصاد األردني ،رغم الجهود الكبيرة
التي قام بها جاللة الملك عبداهلل الثاني
خالل فترة العقد الماضي بعد ان قام برحالت
متعددة عالمياً للشرق وال��غ��رب والجنوب
وال��ش��م��ال وك��ان دائ��م ال��ح��رص ف��ي اغلب
الزيارات على اصطحاب الفريق االقتصادي.
إحصائيات غرفة صناعة عمان  /األردن

او دائرة اإلحصاءات العامة كانت تؤكد على
ان صناعتنا تصل الى ( )140دول��ة وهذا
رقم كبير لكننا ما نزال نعاني من انخفاض
الصادرات قياساً بالواردات حيث ال تصل
إلى الثلث وبقي الميزان التجاري األردني
مع العالم مختال لصالح االستيراد مما
يستوجب بشكل واضح وجلي تخفيف كلف
االنتاج التي تتركز في ضرائب المبيعات
على مدخالت االنتاج ،وعلى المنتج النهائي،
اسعار الطاقة بمختلف اشتقاقاتها ،كلفة
التمويل حيث اسعار الفوائد المرتفعة
اكثر من مثيالتها في مختلف دول العالم
واخيراً في كلفة الضمان االجتماعي على
المنتج النهائي مما يستوجب من الحكومة
ايجاد حلول حقيقية لهذه المعضالت حتى
تستطيع ان تحظى باستثمارات اجنبية
للسنوات المقبلة ،تضاهي ما حظيت بها
الدول العربية االخرى.

* خبير اقتصادي
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أحمد عوض
المؤشر
نسبة التغيير

2090
% 0.03

حجم التداول/مليون دينار

12.1

عدد العقود

3191

شركات مستقرة

السعودية

39

شركات ارتفعت

35

شركات انخفضت

29

% 0.36

دبي

% 0.04

مصر

% 1.07

الدوحة

% 0.15

نيكاي

% 000

اليورو
الجنيه اإلسترليني

1.15

دينار بحريني

2.601

1.36

درهم إماراتي

0.272

دوالر  -ين

112

ريال قطري

0.274

فرنك سويسري

1.07

ريال سعودي

0.266

جنية مصري

0.178

دينار اردني

1.412

دينار كويتي

3.386

دوالر/ليرة لبناني

1490

$ 82.54
$ 1757
$ 22.68

 440مليون دينار أرباح الصندوق بنهاية الربع الثالث

 % 8نمو موجودات "استثمار الضمان"
عمان -_ -أعلنت رئيسة صندوق
استثمار أم��وال الضمان االجتماعي خلود
السقاف ،أن م��وج��ودات الصندوق ارتفعت
في نهاية الربع الثالث من العام الحالي
" "2021/9/30لتصل إلى  12.1مليار دينار،
مقارنة مع  11.2مليار دينار نهاية العام
 ،2020وبنمو نسبته .% 8
وعرضت السقاف ،في بيان صحفي ،أبرز
نتائج أداء المحافظ االستثمارية للصندوق،
التي تشير إل��ى أن "الصندوق" حقق دخ ً
ال
من عوائد المحافظ االستثمارية بقيمة 440
مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من هذا
العام ،مقارنة مع  375.6مليون دينار للفترة
نفسها من العام الماضي ،وبنمو نسبته .% 17
وعزت السقاف هذا االرتفاع إلى نمو العوائد
االستثمارية المتحققة من االستثمار في
السندات وأدوات السوق النقدي.
وأوضحت أن الموجودات توزعت على عدد
من المحافظ االستثمارية ،وهي أدوات السوق
النقدي التي شكلت ما نسبته  % 11.8من
المحفظة الكلية للصندوق ،السندات ،% 57.7
القروض  ،% 3.4األسهم  ،% 17االستثمارات
العقارية  % 6واالستثمارات السياحية .% 2.5
وأضافت أن التحسن التدريجي في أداء
ب��ورص��ة ع��م��ان ،انعكس أي��ض��اً على أداء
محفظة األس��ه��م للصندوق ،التي سجلت
أرب��اح��اً دفترية بلغت ح��وال��ي  441مليون
دينار نهاية الربع الثالث من ه��ذا العام،
مقابل خسائر دفترية بلغت حوالي 343
م��ل��ي��ون دي��ن��ار للفترة نفسها م��ن ال��ع��ام
الماضي.
وقالت السقاف إنه يتم العمل حاليا على
تطوير الخطة االستراتيجية لألعوام 2022
  2024والبناء على ما تم إنجازه لتعزيزمتانة المركز المالي للمؤسسة العامة

خلود السقاف ( -من المصدر)

للضمان االجتماعي وتحقيق عوائد مجدية
من االستثمارات في القطاعات االقتصادية
المختلفة.

وف��ي ال��س��ي��اق ذات���ه ،بينت ال��س��ق��اف أن
الصندوق يستهدف االستثمار في مشاريع
الشراكة التي يتم طرحها على مستوى وطني،

أبرزها مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل
مياه البحر األحمر ،وذلك على شكل مساهمة
في ملكية شركة المشروع مع االئتالف الفائز
بتنفيذ المشروع.
كما يقوم الصندوق حاليا بالتباحث مع
الجهات المعنية للمشاركة في مشروع إنشاء
ع��دد من ال��م��دراس الحكومية ،إضافة إلى
دراس��ة ع��دد من الفرص االستثمارية في
القطاع السياحي والتطوير العقاري.
وفي إطار المتابعة المستمرة لالستثمارات،
ق��ام الصندوق ب��زي��ارات ميدانية لعدد من
الشركات التي يسهم بها الضمان االجتماعي،
وكذلك المشاريع التي تقوم بتنفيذها تلك
الشركات للوقوف على سير العمل فيها
واالطالع على خططها المستقبلية.
ولغايات تمكين وتعزيز ق��درات موظفيه
ومواكبة التوجهات اإلداري���ة الحديثة ،عقد
الصندوق برنامجاً تدريبياً مكثفاً لمديري
الصندوق بعنوان "المهارات القيادية الفعالة"،
يتضمن تطوير مهارات التحفيز الفعال وتعزيز
االنتماء المؤسسي وأدوات صناعة األفكار
اإلبداعية.
وختمت السقاف بأن الصندوق يعمل بكل جد
لتعزيز االستدامة المالية للضمان االجتماعي،
وتنمية أم��وال منتسبي ومتقاعدي الضمان
االجتماعي ،من خالل استثمارات مجدية في
عدد من القطاعات الحيوية ،وبما يسهم في
تحفيز النشاط االقتصادي في المملكة ،وخلق
فرص العمل ،إضافة إلى تعزيز الثقة في بيئة
االستثمار واألعمال في المملكة ،مؤكدة التزام
الصندوق باتباع أفضل المعايير والممارسات في
الشفافية واإلفصاح من خالل نشر تقارير األداء
المالي الربعي للصندوق والمعلومات الخاصة
باالستثمارات والمشاريع على الموقع االلكتروني
الرسمي للصندوق .www.ssif.gov.jo

توجه لتقديم خدمات الطرود بطائرات "الدرون"
إبراهيم المبيضين
ibrahim.almbaideen@alghad.jo

عمان -أكدت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت،
أن هناك توجها عاما لتقديم خدمات نقل الطرود
البريدية عبر طائرات "الدرون" في المستقبل من
خالل مشغلي البريد العاملين في السوق البريدية
المحلية.
وجاء ذلك خالل االحتفال الذي نظمته الهيئة،
بمناسبة اليوم العالمي للبريد بمشاركة ممثلين
عن مشغلي خدمات البريد في المملكة ،إضافة إلى
أعضاء مجلس مفوضي الهيئة وموظفيها.
وجرى خالل االحتفال إجراء تجربة فنية تُجرى
ألول مرة في األردن ،بالتعاون مع شركة الصقر
للربوتات ،تم فيها إجراء عملية نقل طرد بريدي
بواسطة طائرة دون طيار "درون".
وقالت الهيئة ،في بيان صحفي ،أمس ،إن الهيئة
من خالل مشغلي البريد فيها تسعى إلى تقديم

هذه الخدمة واعتمادها مستقب ً
ال ،مستفيدين بذلك
من التطور التكنولوجي السريع في تطور تقديم
الخدمات البريدية بجودة عالية وأسعار تنافسية في
متناول فئات المجتمع كافة.
وفي كلمته التي ألقاها رئيس مجلس مفوضي
الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور ،خالل الحفل،
أشار إلى أن انعقاد االحتفالية يأتي على هامش
احتفال مختلف دول العالم بيوم البريد العالمي الذي
يصادف التاسع من شهر تشرين األول (أكتوبر) من
كل عام ،وذلك تأكيداً لزيادة الوعي بدور البريد الذي
يقوم به في الحياة اليومية لألفراد والشركات ،فض ً
ال
عن مساهمته في التنمية االجتماعية واالقتصادية
العالمية وعلى مر العصور كونه وسيلة االتصاالت
األولى واألقدم.
وبين الدكتور الجبور أن اتحاد البريد العالمي
َ
تتعافون" للعام الحالي جاء
تبنى شعار "ابتكروا
ليوضح األدوار المهمة والحيوية التي يقوم بها

قطاع البريد في ابتكار خدمات بريدية ذات طابع
جديد تضمن استمرارية تلقي المجتمعات للخدمات
على اختالف أنواعها ،إضافة إلى قدرته على تحمل
مسؤولية التعافي من اآلثار السلبية لتوقف البريد
الدولي لفترة ليست بالقليلة في بداية أشهر ظهور
جائحة كورونا.
وثمنت الهيئة دور شركات البريد المُرخصة
والعاملة كافة في المملكة ،وباألخص تلك الشركات
ً
ومرونة عاليتين في
التي عملت بجد وأثبتت كفاء ًة
التعامل مع المتغيرات التي طرأت على بيئة العمل،
وأظهرت قدر ًة كبير ًة على مواجهة مختلف التحديات
التي ظهرت في ظل الظروف التي فرضتها علينا
الجائحة.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة أتاحت لشركات
التوصيل إقامة أكشاك في احتفالها ،تم تقديم ريع
إقامتها لصالح مؤسسة الحسين للسرطان ،وذلك
انطالقاً من الدور الذي تحرص شركات التوصيل

مستمرون في صناعة البطالة

على أن تؤديه في خدمة المجتمع المحلي.
وقال الدكتور الجبور "إن جائحة كورونا قلبت
موازين قطاع البريد على مستوى العالم أجمع ،فتأثر
حجم تبادل البعائث البريدية الدولية باالنخفاض
نتيجة إغ�لاق الحدود وتوقف الشحن الجوي بين
ال��دول ،إذ بلغ إجمالي الطرود البريدية الدولية
في المملكة ما تقديره مليونا طرد بريدي دولي
حتى نهاية العام  ،2020بالمقارنة مع  4ماليين
حتى نهاية العام  .2019بينما بلغ إجمالي الطرود
البريدية المحلية حتى نهاية العام  2020ما مقدراه
 17مليون طرد محلي بنسبة ارتفاع تقدر بـ % 55عن
العام  2019وبلغ  11مليون طرد بريدي محلي.
وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع البريد في المملكة
ينقسم إلى مشغل البريد العام /شركة البريد
األردن��ي ،ومشغلي البريد الخاص يبلغ عددهم
( )187مشغال مرخصا ،منهم ( )177مرخصا فئة
محلي و( )10مرخصين فئة دولي.

مؤشرات البطالة األخيرة ،التي صدرت نهاية
األسبوع الماضي ،تظهر بوضوح أننا ما نزال
نعاني من مستويات مرتفعة ج��دا بمختلف
مؤشراتها الكلية والفرعية ،وأن مختلف
السياسات الحكومية التي استهدفت تخفيضها
لم تجدِ نفعا.
أرق��ام البطالة المعلنة ،التي وصلت 24.8
بالمائة وبين النساء  33بالمائة وبين الشباب
 48.5بالمائة يفترض أن تضيء الضوء األحمر؛
إذ من الصعب جدا االستمرار في تحمل هذه
األوضاع لفترات مقبلة طويلة ،لما لها من آثار
على االستقرار االجتماعي والسياسي.
الملفت في هذا الشأن أن بعض المسؤولين
المعنيين ب��ه��ذا الملف منشغلون بصوغ
التبريرات غير الدقيقة ألسباب البطالة من خالل
االدعاء أن شبابنا ال يرغبون بالعمل في القطاع
الخاص ،ويريدون العمل في القطاع العام
فقط ،وبالتالي تحميل المشكلة للمتعطلين
أنفسهم ،وهذا أمر يجافي الحقيقة.
هذه الرؤية تنعكس على الخطط والسياسات
الحكومية ذات العالقة ،فال نجد تغييرات نوعية
في السياسات االقتصادية وسياسات العمل
التي استخدمت خالل العقود الماضية ،ويعاد
تطبيق ذات السياسات التي فاقمت مشكلة
البطالة.
بل إن مضامين برنامج األولويات الحكومية
االقتصادية األخير يذهب باتجاه يمكن أن
يؤدي إلى رفع معدالت البطالة أكثر مما هي
عليه اآلن ،وفي أحسن األح��وال الحفاظ على
مستوياتها المرتفعة ،خالفا لما تدعيه الخطة.
نقول ذلك ،ألن أحد أسباب ارتفاع معدالت
البطالة يتمثل في عزوف قطاعات واسعة من
الشباب والشابات عن العمل في القطاعات
االقتصادية التي تفتقر إل��ى ش��روط العمل
ال�لائ��ق ،وب��رن��ام��ج األول���وي���ات االقتصادية
الحكومية ذاهب باتجاه إضعاف شروط العمل
بشكل عام ،ويتجه نحو إجراء تعديالت على
قانوني العمل والضمان االجتماعي باتجاه
زيادة شروط العمل المرنة على حساب شروط
العامل الالئق.
كذلك ال يوجد ل��دى الحكومة خطط إلع��ادة
النظر بمنظومة التعليم بمختلف مستوياتها ،إذ
ما يزال التوسع في التعليم الجامعي سيد الموقف
على حساب التعليم المتوسط والتقني والمهني،
مع أن سوق العمل يولد وظائف لهذا النوع من
الخريجين والخريجات ،ومستويات البطالة بين
خريجي الجامعات هي األعلى في األردن.
كما ل��م نلمس ل��دى الحكومة أي خطط
لمساواة شروط العمل بين القطاعين العام
والخاص ،وهذا سيدفع الشباب والشابات نحو
الركض خلف الوظائف الحكومية المختلفة ،ما
سيفشل الجهود الرسمية وغير الرسمية كافة
في إقناعهم بالعمل في القطاع الخاص.
ويتوقع أن يستمر هذا الحال على ما هو عليه،
بسبب االختالل الشديد في عالقات العمل،
وغياب العب رئيسي عن عملية الحوار لبناء
عالقات عمل متوازنة ،ويتمثل في النقابات
العمالية ،التي خرجت من الساحة ،بسبب
غياب الممارسات الديمقراطية فيها وسيطرة
شخصيات بعيدة كل البعد عن حقوق العمال
عليها ،وأصبحت مكانا لالسترزاق للقائمين
عليها ،وتعمّق هذا المسار خالل األشهر القليلة
الماضية عندما أع��اد ق��ادة النقابات انتخاب
أنفسهم بااللتفاف على األنظمة.
ال يمكن مواجهة مشكلة البطالة في األردن
دون إجراء مراجعة ومعالجة جديتين للسياسات
العامة التي أدت الى تفاقمها ،والتي عرضنا
جانبا منها ،وبخالف ذلك سنبقى ندور حول
أنفسنا ،وستبقى اتجاهات مؤشرات البطالة
في تزايد مستمر.
comp.news@alghad.jo

البنوك الرقمية ..لماذا وكيف ومتى؟
عمان  -يستمزج البنك المركزي حاليا ،آراء
البنوك األردنية حول إنشاء بنوك رقمية استجابة
لثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتقنيات
واالبتكارات الناتجة عنها من تحول رقمي في اآلونة
األخيرة.
وقال البنك المركزي في تعميم وزعه على البنوك
المحلية ،إن إنشاء بنك رقمي متكامل يستوجب النظر
بعدة اتجاهات ،منها ما يتطلب من مؤسسي البنك
الرقمي بناء المعرفة المتعمقة حول نماذج عمل
البنوك الرقمية ألن هذه البنوك ليست مقتصرة في
إنشاء العالقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات
على القنوات اإللكترونية فقط.
وأوض��ح المركزي في التعميم الذي وصل وكالة
األنباء األردنية نسخة منه ،أن مفهوم البنوك الرقمية
بمفهومه الشامل يعني أتمتة جميع العمليات في
الواجهات األمامية والخلفية والواجهات الوسطية،
وضرورة تحديث دور هذه البنوك في المشهد االنتقالي
والمستقبلي القائم بين البنوك العادية والبنوك
الرقمية وفهم وتحديد طبيعة العمالء المستهدفين
والمخرجات التي تطمح إليها في ظل مشهد االبتكارات
الجديدة في التكنولوجيا المالية من خ�لال فهم
أهمية التكنولوجيا في دعم االعمال وتحقيق األرباح
واالستمرار في تطوير واالبتكار في الخدمات الرقمية.
وبين البنك المركزي في رده على استفسارات
لـ(بترا) أن ثورة تكنولوجيا المعلومات انعكست آثارها
على كافة مناحي الحياة ،ومنها االقتصادية ،وما
أظهرته هذه التقنيات واالبتكارات من رفع مستوى
وص��ول األف���راد والحصول على الخدمات المالية
والمصرفية واالندماج بعيدا عن أي قيود زمانية أو
مكانية.
وأض��اف أن التحول الرقمي بات ض��رورة ملحة ال
يمكن تجاهله ،كما أن االتجاه المتنامي نحو تضافر
الصناعات المالية مع التقنيات الحديثة يعد بمنتجات
جديدة قادرة على التغيير بصورة جذرية من الطريقة
التي تدير بها المؤسسات المالية والمصرفية أعمالها.
وتابع أن التحول الرقمي ال يعنى فقط بتطبيق
التقنيات الحديثة داخ��ل المؤسسة بل هو برنامج
شمولي متكامل يمس المؤسسة وطريقة وأسلوب
عملها داخليا والكيفية التي تقدم من خاللها خدماتها
ومنتجاتها لعمالئها بشكل اسهل واسرع بما يتماشى
وسلوك العميل وتلبية حاجاته ورغباته والسماح
بالتكيف مع االتجاهات الرقمية والتكنولوجية الجديدة.
وأشار البنك إلى أن التحول الرقمي له فوائد عديدة

ومتنوعة ،ليس فقط على صعيد العمالء ،وإنما
للمؤسسات المالية والمصرفية من خ�لال خفض
الكلفة والجهد والوقت ،وتحسين الكفاءة التشغيلية
وتنظيمها ورف��ع جودتها وتبسيط اإلج���راءات لدى
تقديم الخدمات للعمالء ،وتوفير الفرص لتقديم
منتجات مبتكرة وإبداعية تسهم في نشر حالة من
الرضا والقبول لدى الجمهور تجاه خدمات ومنتجات
المؤسسة ،كما يساعد على التوسع واالنتشار
والوصول ألكبر شريحة من الجمهور واستقطاب
المزيد من العمالء المستهدفين محليا وإقليميا ودوليا.
ولفت إلى أن أبرز مالمح التحول الرقمي وأوسعها
نطاقا ،هو إنشاء البنوك الرقمية المتكاملة ،ما
يستدعي قيام البنك المركزي األردني بالتشارك مع
القطاع المصرفي األردني بهدف مواكبة التطورات
الحاصلة في هذا المجال واستغالل ثمارها بشكل
ممنهج يتوافق والرؤى الملكية بالتحول إلى االقتصاد
الرقمي والمعرفي.
واكد أن االقتصاد الرقمي يكون من خالل إتاحة
الفرصة للمواطن الستخدام تكنولوجيا المعلومات
واالت��ص��االت کأداة فاعلة لخدمة المجتمع المحلي
بمختلف فئاته ،مع التركيز على المجتمعات الريفية
والنائية بهدف تجسير الفجوة الرقمية بين محافظات
المملكة ،وتطوير القوى البشرية وإكسابها مهارات
االقتصاد الحديث ل��زي��ادة قدرتها التنافسية في
الحصول على الوظائف ورف��ع كفاءتها العملية،
وتكامل الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية
شاملة على مستوى التجمعات السكانية ما تنعكس
آث��اره��ا المباشرة على حياة ورفاهية الموطن،
واالرتقاء بنماذج اعمال القطاع المصرفي وطبيعة
ونوعية الخدمات المالية والمصرفية وآليات تقديمها
وفقا للتطور الحاصل ما يدفعها نحو المزيد من النمو
واالبتكار المستدام.
واشار إلى أن الظروف األخيرة التي واجهت العالم
بأجمعه ،جراء جائحة كورونا ،اثبتت الحاجة للسعي
نحو االبتكار والتطور المستمر وتكاتف الجهود لجعل
االقتصاديات المعتمدة على القوة العاملة اكثر مرونة
وسرعة ،ولها القدرة على مواكبة التغيرات والتطورات
المتسارعة ،ما شأنه إط�لاق العنان لالبتكار في
الفرص الجديدة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية ،وضمن
نطاق من التوازن يراعي الطبيعة التحولية لالقتصاد
الرقمي الذي ترافقه مخاطر وتحديات محتملة في
عملية التبني والتطبيق ،نظرا لألبعاد والتأثيرات
التي تحدثها على المدى المتوسط والبعيد على بنية

ومستقبل العمل ،ما يستوجب النظر بعناية إلى
الجوانب المرتبطة بذلك من حيث دعم التحول إلى
اقتصاد رقمي ومعالجة وإدارة المخاطر والتحديات
التي قد تتشكل نتيجة هذا التحول.
من جهنه أكد المدير العام لجمعية البنوك األردنية،
الدكتور ماهر المحروقي ،أن التحول نحو البنوك
الرقمية ،أصبح توجها عالميا ومعموال به في العديد
من الدول ،كما أن هذا التوجه يعد ضرورياً في ظل
التطور المتسارع ال��ذي يشهده مجال التكنولوجيا
المالية وارتفاع حدة المنافسة التي تواجه القطاع
المصرفي وخصوصاً من المنظمات غير البنكية.
وبين المحروقي ،أن أهمية إنشاء بنوك رقمية
شاملة ت��زاول كافة أعمالها المصرفية من خالل
القنوات الرقمية بحيث تكون مملوكة بالكامل أو
مسيطرا عليها من قبل البنوك العاملة في المملكة،
يصب في تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في األتمتة
والتحول االلكتروني ورقمنة الخدمات الحومية ،كما
ينسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
وأشار في حديث لوكالة األنباء األردنية ،إلى أن

وجود بنوك رقمية سيزيد من عدد مقدمي الخدمات
المصرفية ف��ي المملكة م��ا ينعكس على زي��ادة
التنافسية وانخفاض التركز ويصب في نهاية المطاف
في صالح العمالء ،فض ً
ال عن سعي البنوك الرقمية
لتقديم شريحة متطورة من الخدمات والمنتجات
المصرفية والتي ستالئم شريحة أوسع من العمالء،
وتلبية االحتياجات المتزايدة لهم ،ما سيكون له دور
كبير في زيادة الشمول المالي في المملكة وخصوصاً
بين الشباب األكثر إقبا ًال على الخدمات الرقمية.
وأكد أن الضوابط والمحددات التي اقترحها البنك
المركزي تركز على عدد من األمور األساسية ،منها أن
يكون البنك الرقمي مملوكاً بالكامل أو تكون السيطرة
فيه لبنك مرخص في المملكة ،ما يحافظ على سمعة
ومتانة االقتصاد األردني والقطاع المصرفي وضمان
أموال وحقوق المودعين ،كما يعطي للبنوك خياراً
مهماً في التوسع من خالل البنوك الرقمية.
من جهته ،أكد البنك العربي أن تبني الخدمات
الرقمية في الصناعة المصرفية يأتي نتيجة مباشرة
للتطور المطرد ال��ذي يشهده العالم على صعيد

التكنولوجيا الرقمية ووسائل االتصال واالبتكار
ومواكبة التغيرات في سلوك واحتياجات العمالء.
وأوضح أن هذا التطور بدأ في ثالثة أشكال رئيسة
تبعاً لتوجهات المؤسسات المصرفية واستراتيجياتها
على صعيد التحول الرقمي من خالل قيام البنوك
التقليدية بتقديم خدماتها عبر قنواتها الرقمية التي
تشمل الخدمات عبر اإلنترنت واألجهزة المحمولة،
والخدمات عبر شبكة فروعها ،ثم إط�لاق منصات
رقمية ( )Digital Brandمن خالل ما يعرف بــ" Neo
 "Bankالتي تقدم خدمات مصرفية رقمية متكاملة
لعمالئها غير قائمة على الفروع إال أنها تمارس
أعمالها بناء على الترخيص القائم والممنوح لهذه
البنوك مستندة في بعض الخدمات المقدمة من
خالل المنصة الرقمية إلى البنية التحتية واألنظمة
التكنولوجية لهذه البنوك .وهو إنشاء بنوك رقمية
قائمة بذاتها وتعمل وفق تراخيص مستقلة ،تقدم
هذه البنوك تجربة مصرفية رقمية متكاملة ،بدءاً من
فتح حساب أو محفظة إلكترونية من خالل األجهزة
الذكية ،بشكل يتيح لعمالئها إدارة شؤونهم المالية
دون أن يكون لهذه البنوك أي فروع قائمة .وبين أن
البنك العربي اطلق أخيرا أول  Neoبنك في األردن
تحت اسم (ريفلكت) ،وهو منصة مصرفية رقمية
غير قائمة على الفروع يتيح الوصول للخدمات المالية
وغير المالية بسهولة ومرونة.
وعرف الخبير المصرفي والمالي الدكتور عدلي
قندح ،البنك الرقمي بأنه البنك ال��ذي يقدم كافة
خدماته المصرفية عبر منصة إلكترونية من خالل
اإلنترنت ،بحيث يتمكن عمالء البنك من الوصول
للمنتجات والخدمات المصرفية عبر منصة إلكترونية،
ما يعني رقمنة جميع العمليات المصرفية واستبدال
الوجود المادي للبنك بحضور دائم عبر اإلنترنت،
والغاء حاجة العميل المصرفي لزيارة أحد الفروع.
وأضاف أن البنوك الرقمية هي رقمنة كل مستوى
من الخدمات المصرفية ما يعني بأن البنوك الرقمية
تعتمد على الذكاء االصطناعي ألتمتة العمليات
الخلفية مثل المهام اإلداري���ة ومعالجة البيانات،
والتي بدورها تخفف الضغط الواقع على الموظفين
إلكمال المهام اليومية ،موضحا أن البنوك الرقمية
تسمح للمستخدمين ليس فقط ب��إج��راء عمليات
إيداع في الحساب والتحويالت عن بُعد ،لكنها توفر
للمستخدمين أيضا فرصة التقدم بسهولة أكبر
للحصول على القروض والوصول إلى خدمات إدارة
األموال الشخصية(- .بترا -رائف الشياب )
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نشرة بورصة عمان
خالل آخر  12شهرا
منخفض

مرتفعة

P/E

قطاع المالي
البنوك
م
5.42
3.91
32.61
4.74
2.63
19.75
1
0.71
11.06
2.17
1.64
13.64
1.87
0.89
12.82
3.7
2.71
14.12
1.52
0.9
11.54
1.8
1.51
س
1.66
1.3
م
0.92
0.69
76.5
0.95
0.63
24.66
1.5
1.19
17.8
1.88
1.27
التأمين
18.83
2.33
1.1
11.11
0.67
0.57
28.34
1.44
1.13
س
0.49
0.36
11.69
1.62
1.03
5.28
0.23
0.18
الخدمات المالية المتنوعة
س
0.26
0.2
س
0.72
0.4
س
1.44
0.93
31.05
0.54
0.44
س
0.34
0.25
س
0.39
0.25
16.88
0.85
0.6
م
0.59
0.45
8.11
0.56
0.43
47.46
2.32
1.63
س
0.92
0.33
س
0.74
0.36
س
0.6
0.38
س
0.96
0.49
س
0.62
0.28
العقارات
س
0.48
0.29
س
0.38
0.18
62.74
0.82
0.31
س
0.87
0.28
س
2.75
1.19
س
0.94
0.71
64.12
0.49
0.34
س
0.51
0.37
س
0.17
0.12
10.54
0.67
0.44
س
0.47
0.23
س
1.21
0.73
س
1.38
0.54
م
1.25
0.28
31.8
1.24
0.93
س
2.79
2.34
13.51
1.35
0.92
س
0.77
0.61
س
0.83
0.59
س
0.79
0.46
س
1.33
0.6
س
0.83
0.38
س
1.2
0.57
س
1.62
0.58
8.77
2.97
2.3
قطاع الخدمات
الخدمات الصحية
س
1.55
1.25
الخدمات التعليمية
22.77
2.99
2.28
17.74
1.68
1.34
الفنادق و السياحة
س
0.58
0.34
س
0.35
0.29
س
0.83
0.23
س
0.71
0.48
النقل
س
0.66
0.35
41.39
0.45
0.29
12.27
0.81
0.52
س
0.65
0.44
12.76
2.06
1.63
س
0.29
0.21
س
1.76
1.41
التكنولوجيا و اإلتصاالت
22.71
2.27
1.3
45.66
2.15
1.18
الطاقة و المنافع
س
1.37
0.99
س
3.94
2.16
10.85
1.37
1.1
الخدمات التجارية
17.87
0.39
0.3
س
2.47
0.76
قطاع الصناعة
األدوية و الصناعات الطبية
5.04
1.54
1.09
الصناعات الكيماوية
12.6
1.22
0.97
10.65
2.95
1.96
16.4
1.19
0.66
س
0.68
0.16
س
0.9
0.33
األغذية و المشروبات
س
6.31
1.97
م
1.9
0.89
22.97
2.18
1.75
التبغ والسجائر
س
2
0.82
الصناعات االستخراجية والتعدينية
17.34
34.08
18
53.73
19.8
2.4
س
0.58
0.18
م
1.23
0.65
58.64
1.76
1.15
س
1.54
0.84
الصناعات الهندسية و االنشائية
س
0.53
0.29
س
0.75
0.57
س
0.41
0.25
س
0.65
0.13
س
0.81
0.51
الصناعات الكهربائية
25.98
0.64
0.37
س
0.31
0.2
المجموع

DIV

الرمز الرقمي

شركة

سعر االغالق السعر
الرمز الحرفي السوق
المرجعي
السابق

سعر اإلفتتاح اعلى سعر

2.4
3.17
4.26
6.06
6.78
3.59
8.89
5.88
0
0
0
8.45
3.31

113023
111004
111033
111022
111017
111001
111021
111007
111002
111003
111009
111014
111006

البنك العربي
بنك االسكان
البنك االهلي
بنك االردن
بنك المال
بنك اإلسالمي األردني
بنك القاهرة عمان
بنك اإلتحاد
األردني الكويتي
البنك التجاري األردني
بنك المؤسسة العربية
البنك االستثماري
بنك صفوة اإلسالمي

ARBK
THBK
AHLI
BOJX
EXFB
JOIB
CABK
UBSI
JOKB
JCBK
ABCO
INVB
SIBK

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

5
3.84
0.94
1.97
1.79
3.35
1.34
1.7
1.41
0.76
0.84
1.42
1.81

5
3.84
0.94
1.97
1.79
3.35
1.34
1.7
1.41
0.76
0.84
1.42
1.81

5
3.79
0.94
1.98
1.78
3.35
1.35
1.69
1.4
0.76
0.85
1.42
1.81

5.01
3.9
0.94
1.98
1.79
3.36
1.35
1.7
1.4
0.76
0.85
1.42
1.81

0
5.47
3.85
0
5.93
0

121004
121034
121002
121022
121025
121026

التأمين االردنية
األولى للتأمين
الشرق األوسط للتأمين
االردن الدولية للتأمين
التأمين االسالمية
الضامنون العرب

JOIN
FINS
MEIN
JIJC
TIIC
ARAS

1
1
1
2
1
2

1.81
0.64
1.28
0.41
1.36
0.2

1.81
0.64
1.28
0.41
1.36
0.2

1.7
0.64
1.27
0.39
1.36
0.19

1.89
0.64
1.3
0.41
1.36
0.19

0
0
0
0
0
0
0
0
6.52
0
C
0
0
0
0

131269
131082
131069
131251
131258
131282
131231
131025
131274
131097
131224
131275
131267
131018
131268

األردن األولى
شرق عربي لالستثمارات
االتحاد لالستثمارات
األولى للتمويل
المستقبل العربية
دار األمان
األمل لالستثمارات
االستثمارية القابضة
دارات
العصر لالستثمار
العالمية للوساطة
سبائك
الكفاءة لالستثمارات
المحفظة الوطنية
تهامة لالستثمارات

FRST
AEIV
UINV
FFCO
FUTR
DAIF
AMAL
JEIH
DARA
CEIG
IBFM
SABK
KAFA
MHFZ
THMA

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0.23
0.61
1.1
0.47
0.3
0.28
0.85
0.53
0.47
1.91
0.6
0.59
0.6
0.75
0.47

0.23
0.61
1.1
0.47
0.3
0.28
0.85
0.53
0.47
1.91
0.6
0.59
0.6
0.75
0.47

0.22
0.62
1.08
0.47
0.29
0.27
0.88
0.53
0.46
1.91
0.62
0.61
0.6
0.75
0.46

0.23
0.62
1.1
0.48
0.29
0.28
0.88
0.54
0.46
1.95
0.63
0.61
0.6
0.78
0.48

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
C
0
0
0
0
C
0
0
9.62

131019
131239
131087
131017
131073
131255
131229
131270
131281
141106
131246
131278
141036
131076
131218
131240
131077
131285
131234
131236
141003
131287
131265
131086
131245

التجمعات للمشاريع السياحية TAJM
PHNX
فينيكس القابضة
REDV
تطوير العقارات
JDPC
األردن ديكابولس لألمالك
ULDC
تطوير االراضي
DERA
ديرة
JRCD
العقارية األردنية
PROF
المهنية
AMWJ
أمواج العقارية
IDMC
مجمع الضليل
HIPR
الكفاءة
SHRA
شراع
ATTA
المتكاملة لتطوير االراضي واالستثمار
JNTH
التجمعات لخدمات التغذية واالسكان
REAL
الشرق العربي العقارية
MEET
ميثاق
SPIC
التجمعات االستثمارية
AMON
عمون الدولية لالستثمار
AMAD
عمد لالستثمار
IHCO
اإلحداثيات العقارية
APCT
العربية االستثمارية
ENTK
االنتقائية
THDI
التحديث
SIJC
االستثمارات المتخصصة
NCMD
نور كابيتال

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

0.45
0.19
0.79
0.35
2.47
0.77
0.49
0.44
0.14
0.56
0.46
0.98
0.93
0.95
1.17
2.79
1.07
0.69
0.74
0.48
1.12
0.4
1.2
1.43
2.59

0.45
0.19
0.79
0.35
2.47
0.77
0.49
0.44
0.14
0.56
0.46
0.98
0.93
0.95
1.17
2.79
1.07
0.69
0.74
0.48
1.12
0.4
1.2
1.43
2.59

0.44
0.18
0.79
0.34
2.42
0.76
0.49
0.44
0.14
0.56
0.45
0.95
0.94
0.93
1.17
2.79
1.06
0.66
0.74
0.46
1.1
0.4
1.21
1.36
2.59

0.44
0.19
0.79
0.34
2.44
0.78
0.5
0.44
0.14
0.56
0.45
0.98
0.97
0.93
1.18
2.82
1.08
0.67
0.76
0.48
1.12
0.4
1.26
1.39
2.6

0

131207

المجموعة االستشارية

CICO

2

1.28

1.28

1.3

1.3

3.02
3.23

131052
131222

الدولية للتعليم
جامعة فيالدلفيا

AIEI
PIEC

1
1

2.65
1.55

2.65
1.55

2.65
1.55

2.65
1.55

0
0
0
0

131067
131261
131235
131283

زارة لالستثمار
الركائز
وادي الشتا
سُرى

ZARA
RICS
WIVA
SURA

2
2
2
2

0.46
0.32
0.79
0.54

0.46
0.32
0.79
0.54

0.46
0.32
0.76
0.53

0.46
0.33
0.79
0.54

0
7.32
0
0
5.94
0
0

131262
131243
131034
131256
131012
131208
131080

رم للنقل واالستثمار
مسافات للنقل
السالم للنقل
المتكاملة للنقل
الخطوط البحرية
المقايضة للنقل
النقليات السياحة/جت

RUMM
MSFT
SITT
ABUS
SHIP
NAQL
JETT

2
2
2
2
1
2
1

0.37
0.42
0.71
0.46
2.03
0.23
1.53

0.37
0.42
0.71
0.46
2.03
0.23
1.53

0.36
0.4
0.68
0.45
2
0.22
1.57

0.37
0.41
0.71
0.46
2.02
0.23
1.63

4.72
0

131206
131232

االتصاالت األردنية
الفارس الوطنية

JTEL
CEBC

1
2

2.1
1.27

2.1
1.27

2.11
1.21

2.13
1.28

0
1.46
4.07

131286
142041
131004

آفاق للطاقة
مصفاة االردن /جوبترول
الكهرباء االردنية

MANE
JOPT
JOEP

1
1
1

1.26
3.39
1.2

1.26
3.39
1.2

1.26
3.4
1.2

1.27
3.46
1.2

0
0

131228
141058

أوفتك القابضة
انجاز

OFTC
ATCO

2
2

0.32
1.85

0.32
1.85

0.32
1.84

0.32
1.85

0

141012

دار الدواء

DADI

2

1.26

1.26

1.25

1.25

4.67
3.39
5
0
0

141054
141209
141009
141055
141217

الوطنية للكلورين
العربية للمبيدات
االنتاج
الموارد الصناعية
البتروكيماويات

NATC
MBED
ICAG
JOIR
IPCH

1
1
2
2
2

1.06
2.36
1
0.6
0.83

1.06
2.36
1
0.6
0.83

1.06
2.35
1
0.6
0.83

1.07
2.36
1
0.6
0.86

0
0
5.61

141002
141094
141052

تسويق الدواجن
دار الغذاء
العالمية للزيوت

JPPC
NDAR
UMIC

2
2
1

6.27
0.92
2.14

6.27
0.92
2.14

6.2
0.91
2.12

6.38
0.96
2.14

0

141074

االتحاد للسجائر

UTOB

2

1.11

1.11

1.09

1.11

3.79
1.06
0
0
2.41
0

141043
141018
141070
141091
141006
141011

البوتاس العربية
الفوسفات
حديد األردن
الوطنية لاللمنيوم
األلمنيوم/آرال
الصلب

APOT
JOPH
JOST
NATA
AALU
NAST

1
1
2
2
2
2

26.5
18.95
0.38
0.85
1.61
0.96

26.5
18.95
0.38
0.85
1.61
0.96

26.45
18.8
0.37
0.84
1.63
0.97

26.55
19.14
0.37
0.89
1.69
0.97

0
0
0
0
0

141065
141098
141208
141214
141019

الباطون الجاهز
المواسير المعدنية
القدس الخرسانية
األساس
األنابيب األردنية

RMCC
ASPMM
AQRM
ASAS
JOPI

2
2
2
2
2

0.43
0.62
0.32
0.52
0.73

0.43
0.62
0.32
0.52
0.73

0.42
0.65
0.32
0.53
0.72

0.43
0.65
0.33
0.53
0.73

0
0

141215
141039

الكابالت المتحدة
الوطنية للكوابل

UCIC
WIRE

2
2

0.48
0.24

0.48
0.24

0.47
0.25

0.48
0.25

تغير عن
حجم التداول
ادنى سعر سعر االغالق سعر اإلغالق معدل السعر
دينار
السابق
7,198,900
5,438,714
5,257,678
5
0
5
4.99
3,683
3.84
-0.05
3.79
3.79
12,599
0.93
0
0.94
0.93
10,641
1.98
0.01
1.98
1.98
11,084
1.77
-0.02
1.77
1.77
86,867
3.35
-0.01
3.34
3.33
8,546
1.35
0.01
1.35
1.35
27,792
1.7
0
1.7
1.69
5,146
1.4
-0.01
1.4
1.39
1,837
0.76
0
0.76
0.76
242
0.85
0.01
0.85
0.85
533
1.42
0
1.42
1.42
12,067
1.8
0
1.81
1.8
279,678
50,211
1.71
0.08
1.89
1.7
1,472
0.64
0
0.64
0.64
210,841
1.27
0.02
1.3
1.27
322
0.4
-0.01
0.4
0.39
13,774
1.35
-0.01
1.35
1.35
3,059
0.19
-0.01
0.19
0.19
271,831
266
0.22
0
0.23
0.22
746
0.61
0.01
0.62
0.61
33,820
1.09
0
1.1
1.08
1,530
0.48
0.01
0.48
0.47
580
0.29
-0.01
0.29
0.29
8,614
0.27
0
0.28
0.27
34,537
0.87
0.03
0.88
0.84
2,186
0.54
0.01
0.54
0.53
82
0.46
-0.01
0.46
0.46
22,110
1.86
0.04
1.95
1.85
143,031
0.62
0.03
0.63
0.6
610
0.61
0.02
0.61
0.61
5,716
0.6
0
0.6
0.57
5,976
0.76
0.02
0.77
0.75
12,029
0.47
0.01
0.48
0.46
1,208,677
20,156
0.43
-0.02
0.43
0.43
255,649
0.18
-0.01
0.18
0.18
6,121
0.79
0
0.79
0.78
32,440
0.34
-0.01
0.34
0.34
59,295
2.43
-0.07
2.4
2.38
9,080
0.78
0.01
0.78
0.76
91,565
0.48
-0.01
0.48
0.47
6,692
0.44
0
0.44
0.44
977
0.14
0
0.14
0.13
1,960
0.56
0
0.56
0.56
33,074
0.45
-0.01
0.45
0.44
2,422
0.96
-0.01
0.97
0.95
111,519
0.95
0.04
0.97
0.93
175,465
0.91
-0.04
0.91
0.91
2,175
1.18
0.01
1.18
1.17
121,647
2.79
0.03
2.82
2.79
22,754
1.07
0.01
1.08
1.06
266
0.67
-0.02
0.67
0.66
6,431
0.74
0.02
0.76
0.74
4,604
0.47
-0.01
0.47
0.46
307
1.11
0
1.12
1.1
483
0.4
0
0.4
0.4
237,240
1.25
0.06
1.26
1.21
6,098
1.37
-0.05
1.38
1.36
260
2.6
0.01
2.6
2.59
2,195,555
16,767
16,767
1.3
-0.03
1.25
1.25
16,438
938
2.65
0
2.65
2.65
15,500
1.55
0
1.55
1.55
2,114
5
0.46
0
0.46
0.46
269
0.32
0
0.32
0.32
1,837
0.78
0
0.79
0.76
3
0.54
0
0.54
0.53
44,437
31,329
0.36
0
0.37
0.36
6,019
0.4
-0.01
0.41
0.4
1,068
0.69
0
0.71
0.68
222
0.45
0
0.46
0.45
3,212
2.01
-0.01
2.02
2
752
0.22
0
0.23
0.22
1,836
1.6
0.1
1.63
1.57
114,527
114,300
2.12
0.02
2.12
2.1
227
1.26
0.01
1.28
1.21
1,050,324
37,517
1.25
-0.01
1.25
1.25
695,449
3.44
0.03
3.42
3.4
317,359
1.2
0
1.2
1.19
950,948
2,392
0.32
0
0.32
0.32
948,556
1.81
-0.05
1.8
1.76
2,676,378
1,250
1,250
1.25
-0.01
1.25
1.25
48,090
1,012
1.06
0.01
1.07
1.06
1,180
2.35
0
2.36
2.35
687
0.99
0
1
0.98
28,693
0.59
0
0.6
0.58
16,518
0.84
0.02
0.85
0.82
1,315,994
1,299,343
6.34
0.1
6.37
6.2
16,555
0.93
0.04
0.96
0.9
95
2.12
0
2.14
2.12
26,926
26,926
1.08
0
1.11
1.06
1,236,928
13,046
26.41
-0.09
26.41
26.4
1,027,235 18.93
-0.06
18.89
18.78
884
0.37
-0.01
0.37
0.37
185,725
0.87
0.01
0.86
0.84
9,964
1.66
0.05
1.66
1.63
75
0.97
0.01
0.97
0.97
31,415
991
0.42
0
0.43
0.42
975
0.65
0.03
0.65
0.65
5,667
0.32
0.01
0.33
0.32
5,353
0.52
0
0.52
0.51
18,429
0.72
0
0.73
0.71
15,775
9,715
0.47
0
0.48
0.46
6,060
0.24
0
0.24
0.24
12,070,833

2021-10-10

عدد االسهم عدد العقود
4,254,665
1,139,755
1,051,560
960
13,499
5,374
6,254
25,965
6,330
16,356
3,680
2,417
285
375
6,700
224,711
29,297
2,300
166,000
815
10,200
16,099
400,007
1,200
1,223
31,061
3,193
2,000
31,900
39,825
4,050
179
11,882
229,425
1,000
9,550
7,849
25,670
2,490,192
46,850
1,420,187
7,760
95,413
24,395
11,708
191,141
15,209
7,050
3,500
73,679
2,530
117,035
192,140
1,850
43,601
21,209
400
8,644
9,880
277
1,207
189,962
4,465
100
1,220,829
12,928
12,928
10,354
354
10,000
3,217
10
840
2,361
6
110,257
87,018
15,047
1,550
492
1,600
3,400
1,150
54,130
53,950
180
497,723
29,953
202,448
265,322
532,220
7,476
524,744
699,033
1,000
1,000
70,360
954
502
697
48,613
19,594
222,645
204,850
17,750
45
24,867
24,867
276,790
494
54,258
2,389
213,572
6,000
77
57,464
2,360
1,500
17,707
10,330
25,567
45,907
20,670
25,237
6,174,527

1,580
228
88
12
16
9
20
45
9
7
9
3
1
1
8
43
12
2
3
10
14
2
300
2
9
15
12
2
3
60
3
1
17
106
1
19
21
29
1,009
25
133
5
64
22
14
120
9
4
5
66
8
100
155
3
2
42
2
28
13
4
4
162
17
2
889
10
10
5
4
1
16
1
7
4
4
89
49
8
5
4
8
8
7
53
49
4
418
26
296
96
298
3
295
720
1
1
90
8
3
7
44
28
83
38
43
2
45
45
442
9
288
4
123
17
1
35
5
1
8
7
14
24
19
5
3,189

افضل طلب شراء
سعر

عدد االسهم

المؤشر 2,536.02 :
المؤشر 3,756.76 :
2,016
4.99
244
3.79
4,696
0.93
2,172
1.97
443
1.77
8,165
3.34
22,226
1.34
2,500
1.69
338
1.4
400
0.77
2,000
0.84
3,500
1.38
479
1.81
المؤشر 2,067.56 :
200
1.71
9,127
0.63
500
1.21
8,716
0.39
1,340
1.35
26,671
0.19
المؤشر 1,372.47 :
7,000
0.22
20
0.61
1,000
1.07
104
0.48
3,500
0.28
13,600
0.26
1,300
0.86
1,100
0.53
12,204
0.45
50
1.87
7,000
0.6
5,000
0.6
400
0.57
3
0.77
9,000
0.46
المؤشر 1,682.48 :
41,500
0.42
368,200
0.17
1,250
0.77
5,250
0.33
2,000
2.38
802
0.77
1,000
0.47
12,220
0.43
142,010
0.13
23,000
0.56
32,087
0.44
1,000
0.94
1,250
0.97
355
0.9
1,000
1.14
250
2.66
8,750
1.07
1,400
0.66
56
0.75
1,800
0.46
73
1.1
6,630
0.39
65,869
1.26
100
0.86
50
2.48
المؤشر 1,316.67 :
المؤشر 792.25 :
712
1.26
المؤشر 2,339.31 :
10,249
2.65
1,000
1.49
المؤشر 811.09 :
500
0.45
10,661
0.32
250
0.77
22,269
0.52
المؤشر 268.42 :
185,007
0.35
11,600
0.39
200
0.68
128
0.45
73
1.97
71,530
0.21
500
1.57
المؤشر 602.16 :
2,500
2.12
50
1.22
المؤشر 4,170.68 :
7,565
1.25
19,536
3.4
187,149
1.18
المؤشر 1,064.63 :
26,505
0.31
1,608
1.76
المؤشر 3,748.06 :
المؤشر 1,136.24 :
15,750
1.23
المؤشر 1,758.80 :
150
1.06
100
2.34
2,909
0.98
5,000
0.59
6,000
0.82
المؤشر 2,076.53 :
150
6.05
250
0.92
256
2.12
المؤشر 17,081.60 :
214
1.11
المؤشر 3,658.68 :
137
26.4
110
18.79
36,450
0.36
3,000
0.86
150
1.63
23
0.97
المؤشر 541.80 :
4,743
0.41
3,500
0.63
8,678
0.32
1,000
0.51
743
0.72
المؤشر 1,262.57 :
35,430
0.46
7,561
0.24
المؤشر العام 2,090.71 :
مؤشر ASE20 : 1,058.34

افضل عرض بيع
سعر

عدد االسهم

التغير % -0.10 :
التغير % -0.12 :
6,750
5
792
3.88
2,031
0.94
1,186
1.98
7,450
1.79
100
3.35
10,756
1.35
5,500
1.7
6,593
1.41
41
0.79
3,300
0.85
535
1.42
4,936
1.82
التغير % 1.16 :
200
1.89
910
0.64
246
1.29
1,500
0.4
200
1.37
9,430
0.2
التغير % 0.74 :
23,544
0.23
15,950
0.62
14,442
1.1
5,150
0.49
1,744
0.29
18,754
0.28
13,640
0.87
200
0.54
1,248
0.47
699
1.95
2,000
0.61
3,294
0.61
4,009
0.6
2,700
0.78
4,944
0.48
التغير % -1.23 :
16,000
0.43
52,877
0.18
4,300
0.79
16,320
0.34
850
2.4
5,585
0.79
30,201
0.48
5,409
0.44
16,256
0.14
44,122
0.57
5,743
0.45
810
0.97
2,000
1
40,799
0.91
1,000
1.17
1,487
2.82
2,800
1.08
500
0.68
5,698
0.76
500
0.47
575
1.12
364
0.4
5,000
1.29
395
1.38
400
2.6
التغير % 0.29 :
التغير % -0.89 :
100
1.31
التغير % 0.00 :
4,991
2.66
215
1.57
التغير % 0.00 :
3,838
0.47
8,752
0.33
29,196
0.8
4,431
0.54
التغير % 0.71 :
83,696
0.37
6,008
0.41
755
0.71
1,440
0.46
700
2.02
100,187
0.23
400
1.63
التغير % 0.94 :
9,535
2.13
250
1.27
التغير % 0.60 :
1,000
1.27
2,249
3.42
86,605
1.2
التغير % -0.65 :
2,524
0.32
4,906
1.8
التغير % -0.18 :
التغير % -0.52 :
1,650
1.25
التغير % 0.18 :
131
1.07
500
2.35
798
1
6,799
0.6
500
0.84
التغير % 0.59 :
50
6.36
680
0.95
99
2.14
التغير % 0.00 :
3,068
1.12
التغير % -0.32 :
46
26.5
241
18.89
234,659
0.37
1,952
0.87
200
1.68
5
1
التغير % 0.98 :
2,629
0.43
990
0.66
14,000
0.33
2,030
0.52
9,700
0.73
التغير % 0.00 :
49,526
0.48
141,357
0.25
التغير % -0.03 :
التغير % -0.07 :
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"الحكمة" ترعى االجتماع السنوي لجمعية أطباء الروماتيزم والمفاصل
عمان -قدمت "حكمة فارماسيوتيكلز بي.
إل .سي( ".الحكمة)؛ مجموعة الشركات الدوائية
متعددة الجنسيات ،رعايتها لالجتماع السنوي
الخاص بجمعية أطباء أم��راض الروماتيزم
والمفاصل األردن��ي��ة ،ال��ذي أقيم خالل الفترة
 8-6تشرين األول (أكتوبر) الحالي في محافظة
العقبة ب��األردن ،تحت عنوان "اللقاء السنوي
لجمعية أطباء أم��راض الروماتيزم والمفاصل
األردنية" .وحضر االجتماع -الذي ترأسه الدكتور
باسل المصري ،رئيس جمعية أطباء أمراض
الروماتيزم والمفاصل األردنية -مشاركة نخبة
من أبرز أطباء الروماتيزم المحليين والعالميين،
الذين اجتمعوا لمناقشة أفضل الممارسات
العالمية وعرض العالجات واألدوية المتاحة.
وخالل الندوة االفتتاحية ،كشفت "الحكمة" عن
أحدث دواء اللتهاب المفاصل الروماتويدي ،وهو
أول مثبط جنيس ( JAK) inhibitorذي عالمة

ادميرال ماركتس تنال ترخيص
التعامل في البورصات األجنبية
عمان  -أصدر مجلس مفوضي هيئة األوراق
المالية األردنية ،لشركة ادميرال ماركتس ايه
اس األردن ،رخصة الوسيط المالي لحساب
الغير والوسيط لحسابه في البورصات األجنبية،
وكذلك رخصة االستشارات المالية في السوق
المالي المحلي في اجتماعهم بتاريخ .2021/6/6
ادميرال ماركتس هي شركة عالمية رائ��دة في
مجال التكنولوجيا المالية ،تأسست العام  2001في
إستونيا.
يعد افتتاح شركة تابعة في األردن تنفيذً ا
الستراتيجية الشركة طويلة المدى ،والتي يتمثل
أحد أهدافها في مواصلة التوسع في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ( .) MENA
مجموعة ادميرال ماركتس هي شركة رائدة في
مجال التعامل في أسواق األوراق المالية العالمية
ومسجلة في إستونيا ،تمنح تجربة تمويل شخصي
مبتكرة ومبسطة .تعمل الشركة منذ  20عامًا،
وتوسّع خدماتها وعروضها القيمة لكل من العمالء
والمستثمرين .هدفهم هو تقديم حلول متكاملة
لالستثمار والدفع واإلقراض وإدارة األموال .في
غضون  10سنوات ،تريد الشركة توفير الحرية
المالية لعشرة ماليين شخص .يعد التواجد المحلي
في األردن إحدى الخطوات في تنفيذ الرؤية طويلة
المدى ووضع الشركة في أسواق جديدة.

تجارية مسجلة في منطقة الشرق األوس��ط
وشمال أفريقيا ،تم تطويره خصيصًا للمرضى
الذين تم تشخيص إصابتهم بالتهاب المفاصل
الروماتويدي .ويوفر هذا المنتج الراحة والفعالية
وهو خيار ميسور التكلفة للمرضى في المنطقة.
وبهذه المناسبة ،قال مازن دروزة ،نائب رئيس
مجلس اإلدارة ورئيس "الحكمة" بمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا" :تأتي رعاية "الحكمة"
لالجتماع السنوي الخاص بجمعية أطباء أمراض
الروماتيزم والمفاصل األردنية لتأكيد التزامنا
برفع مستوى الوعي ح��ول التهاب المفاصل
الروماتويدي والنقرس ،مع تعزيز تبادل المعرفة
القيمة وأفضل الممارسات بين المجتمع الطبي
في األردن وخ��ارج��ه .لقد ق��دم لنا ه��ذا الحدث
منصة فريدة لتسليط الضوء على أحدث عالجات
"الحكمة" في هذا الصدد ،ومناقشة آخر التطورات
في مجال أمراض الروماتيزم بشكل عام".

مشاركون في االجتماع السنوي لجمعية أطباء الروماتيزم والمفاصل ( -من المصدر)

سكوتر ياماها " "NMAXحاليا في األردن

عمان -تقدم "المركزية ياماها" لمحبي سكوترات "ياماها"؛ االسم األشهر في عالم الدراجات النارية
والسكوترات ،سكوتر ياماها " "NMAXالجديد .وبهذه المناسبة ،أطلقت الشركة حملة ترويجية مميزة؛
حيث يمكن للعمالء شراء هذا السكوتر الجديد بدفعة أولى  % 30ودفعات شهرية بقيمة  75دينارًا لكل
دفعة ،مع كفالة لمدة سنتين (عداد مفتوح) -تطبق الشروط واألحكام.
ويضم سكوتر ياماها " "NMAXمجموعة من المواصفات التي تجعله ثورة في عالم التنقل؛ إذ يأتي
بمحرك  155سي سي بقوة  16حصانًا ،ويستطيع قطع مسافة تصل إلى  300كيلومتر باستهالك خزان
وقود واحد بسعة  7.1لتر ( 845كيلومترا في التنكة الواحدة) .ويتميز السكوتر بوجود نظام منع انغالق
المكابح ( ،)ABSوخاصية التشغيل دون مفتاح ( ،)Keyless Rideونظام "الوقوف والمشي"؛ حيث ينطفئ
المحرك عند الوقوف بما يسهم في توفير الوقود ،كما يحتوي على  6إضاءات " ،"LEDإضافة إلى مساحة
تخزين مميزة تحت المقعد تتسع لخوذة كاملة.
وإلى جانب ذلك ،يتميز سكوتر ياماها " "NMAXبتقنية البلوتوث التي تمكن السائق من ربطه بهاتفه
الذكي واستخدام تطبيق خاص يتيح له متابعة مواعيد الصيانة ،ونسبة استهالك الوقود ،ومكان
االصطفاف في حالة نسيان الموقع ،فضلاً عن العديد من المزايا الفريدة الموجودة داخل التطبيق.
وبهذا الصدد ،قال فارس حداد ،مدير عام "المركزية ياماها"" :تتميز العالمة التجارية "ياماها" باالبتكار
والقوة والموثوقية ،كما أنها تلبي مختلف احتياجات األفراد مهما تنوعت اهتمامهم .يسعدنا إطالق سكوتر
ياماها " "NMAXفي المملكة ،الذي نسعى من خالله إلى توفير حلول مميزة لمحبي السكوترات الذين
يرغبون باقتنائها كخيار ثانٍ للتنقل ،مع الحفاظ على أعلى مستويات الراحة واألمان".
بإمكان المهتمين بسكوتر ياماها " "NMAXزيارة معرض "المركزية ياماها" في شارع مكة بالعاصمة
عمّان ،أو االتصال على الرقم 06-5508058:لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذه الحملة.

" "UWalletتوقع اتفاقية مع
"فينكا" للتمويل األصغر
عمان -وقعت ""UWallet؛ شركة الحلول المالية
للدفع بالهاتف النقال وشركة "فينكا" للتمويل
األصغر -التابعة لمؤسسة فينكا (FINCA Impact
 ،)Financeاتفاقية تعاون ،وذلك في خطوة تهدف
إلى توفير قنوات وحلول رقمية مبتكرة للعمالء.
وبموجب االتفاقية ،ستقوم شركة "فينكا"
بتحويل عمالئها الراغبين بالحصول على قروض
إلى محافظ العمالء مباشرة ،على أن يتم سداد هذه
القروض من خالل محافظ " "UWalletأيضاً.
ومنذ انطالقتها الرسمية في السوق المحلي،
تسخر " "UWalletإمكانياتها الفنية والتقنية
كافة لتوفير الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة
التي تسهم في التحول إل��ى اقتصاد ال نقدي،
بحيث يقوم العمالء بتنفيذ عمليات دفع ثمن
المشتريات والفواتير وتحويل األموال عبر تطبيق
" "UWalletف��وراً باستعمال الهاتف النقال بكل
سهولة وأمان ،ما يقلل حاجة المستخدمين للتعامل
بالنقد الورقي والمعدني ومخاطر فقدانه ومخاطر
األخطاء البشرية ،كما ويحقق التطبيق فائدة كبيرة
لشرائح المواطنين غير المشمولين في الخدمات
المصرفية.
وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة الحلول المالية
للدفع بالهاتف النقال " ،"UWalletالدكتور عالء
نشيوات ،إلى أهمية الحلول المبتكرة التي تقدمها
" "UWalletلعمالئها ،مبيناً أن توقيع اتفاقية مع
شركة "فينكا" للتمويل األصغر ستساعد على
رقمنة عملية منح القروض مباشرة من خالل
المحفظة اإللكترونية واالستغناء عن استخدام
الشيكات ،إض��اف��ة إل��ى مراقبة كاملة لعملية
حصولهم على القروض وتحويلها إلى محافظهم،
ما يسمح لهم بالقيام بعملياتهم المالية بطريقة
رقمية ومنهجية وسلسة.
وم��ن جانبه ،ق��ال المدير ال��ع��ام لـ"فينكا"
األردن ،عبدالقدير ساتروف "إن عملية الحصول
على القروض لعمالء فينكا من خالل التطبيق
واالستفادة من شبكة الوكالء التابعة لـUWallet
ستسهل وتوفر الوقت على العمالء" .كما أثنى على
الجهود التي تبذلها شركة الحلول المالية للدفع
بالهاتف النقال " ،"UWalletلخدمة عمالئها من
خالل تقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة خصوصاً
خالل جائحة كورونا ،بطريقة سهلة وآمنة وسريعة.
وأك��د ساتروف أن اتفاقية التعاون التي تم
توقيعها مع " "UWalletستدعم توجهات الشركتين
وخططهما في تحقيق الشمول المالي في المملكة
عبر تمكين غير القادرين على الوصول لمصادر
التمويل التقليدية من الحصول على القروض
وتحويلها إلى محافظهم اإللكترونية.
يذكر أن شركة "فينكا" األردن تأسست العام
 ،2007وه��ي تابعة لمؤسسة فينكا (FINCA
 )Impact Financeالتي تعمل في  20دولة في
 5قارات ،لخلق المسؤولية االجتماعية عالمياً عن
طريق نشر مهمة "فينكا" األساسية وهي الحد من
الفقر من خالل إيجاد حلول دائمة تساعد الناس
على بناء األص��ول ،خلق ف��رص عمل واالرتقاء
بمستوى معيشتهم .وتنتمي "فينكا" لشركة
تنمية "شبكة مؤسسات التمويل األصغر" ،وقد
تم ترخيص شركة "فينكا" من البنك المركزي
األردن��ي العام  2017لتكون أول شركة تمويل
أصغر مرخصة رسمياً لتوفير خدماتها المالية وفقاً
للبنك المركزي.

تخريج دورة ضابط ارتباط
للضمان في "األلمانية األردنية"
عمان -احتفل مركز االستشارات والتدريب في
الجامعة األلمانية األردنية ،بالشراكة مع المؤسسة
العامة للضمان االجتماعي ،بتخريج الفوج الثالث
من المشاركين في الدورة التدريبية (ضابط ارتباط
معتمد للضمان) بحضور رئيس الجامعة األستاذ
الدكتور عالء الدين الحلحولي ومدير عام المؤسسة
الدكتور حازم الرحاحلة.
وأش��ار الدكتور الحلحولي ،خالل الحفل ،الى أن
الجامعة األلمانية األردنية تتطلع الى تعزيز الشراكة
الحقيقية مع القطاع العام كما هو مع القطاع الخاص
لما يحتويه من ثروات حقيقية وخبرات كبيرة غير
متوفرة في جهات أخرى ،الفتاً الى أن الجامعة ترحب
بأي شكل من أشكال التعاون مع القطاع العام لما يعود
بالنفع والفائدة على مؤسساتنا الوطنية.
وأش��اد الدكتور الحلحولي بالشراكة الحقيقية
التي تجمع الجامعة بالمؤسسة ،موضحاً أنه سيكون
هنالك تعاون مشترك بين الجانبين في مجال التأهيل
والتدريب وتبادل التجارب والخبرات الفنية واألكاديمية
خالل الفترة المقبلة ،مبيناً أنه سيتم التوافق على
أمور وبنود أخرى تعزز التعاون بين الجانبين.
وأع��رب الدكتور الحلحولي عن شكره لما توليه
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي من حرص دائم
لترسيخ مفهوم التشاركية مع الجامعة في جميع
مجاالت التدريب ودور الجامعة في تقديم الخدمات
اللوجستية للمشاركين في الدورات التدريبية وتحقيق
متطلبات النجاح كافة.
ومن جهته ،أش��ار الرحاحلة إلى ال��دور األساسي
والمشترك الذي تلعبه المؤسسة في مجال التدريب
والنشر المعرفي بكل ما يتعلق بأحكام قانون الضمان
االجتماعي وتعديالته وكذلك البرامج الداعمة
للمنشآت واألفراد في ظل الظروف الطارئة التي مر
بها األردن لما تمتلكه المؤسسة من كوادر مؤهلة
قادرة على نشر الوعي التأميني واإلداري وأهميته في
تحقيق المنافع والفوائد لمستحقيها.
وأش��اد الرحاحلة بجهود المؤسسة في توسيع
العالقة التشاركية بين المؤسسات الوطنية لضمان
تبادل المعلومات والخبرات القيمة من خالل عقد
اتفاقيات التفاهم مع الشركاء الخارجيين ،مشيراً إلى
األثر الكبير للدورات التدريبية المعتمدة بالشراكة
مع الجامعة األلمانية في التمكين والتأهيل الوظيفي
ألفراد وضباط ارتباط القطاعين العام والخاص ،وذلك
في ضوء التشريعات والتعليمات الخاصة بإدارة ملفات
المنشآت واشتراكات العاملين لديها.
كما وهنأ الرحاحلة جميع المشاركين الجتيازهم
ال���دورة بنجاح وحرصهم على اكتساب المعرفة
وتوظيفها في أعمالهم بالشكل األمثل ،مؤكداً دورهم
المساند لجهود المؤسسة كضباط ارتباط فاعلين
لنشر التوعية التأمينية في منشآتهم.
وفي نهاية الحفل ،سلم الدكتور الحلحولي والدكتور
الرحاحلة الشهادات المعتمدة للمشاركين في الدورة
من ضباط ارتباط مؤسسات وهيئات القطاعين العام
والخاص الذين أنهوا متطلبات الحصول على الشهادة
بعد اجتيازهم  40ساعة نظرية وتطبيقية.

"جوائز سيتريد البحرية" تكرم
المبتكرين والرواد في القطاع البحري

طلبات األردن" تشارك في احتفال هيئة تنظيم
قطاع االتصاالت باليوم العالمي للبريد
عمّان - _ -شاركت "طلبات األردن" ،الشركة الرائدة في خدمة طلب وتوصيل الطعام والبقالة من خالل شبكة اإلنترنت
في األردن ،في الفعالية التي أقامتها هيئة تنظيم قطاع االتصاالت احتفاء باليوم العالمي للبريد ،والذي يهدف لزيادة الوعي
حول دور القطاع البريدي والمؤسسات العاملة تحت مظلته في الحياة اليومية.
وكانت مشاركة "طلبات األردن" في الفعالية التي أقيمت يوم العاشر من شهر تشرين األول (اكتوبر) الحالي ،والتي حضرها
عدد من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة والشركات المرخص لها لتقديم الخدمات البريدية وخدمات التوصيل في المملكة،
قد تمثلت بتواجد فريق عملها الذي قدم لمحة عامة للمشاركين والزوار حول عمل الشركة وخدماتها.
وبهذه المناسبة ،قالت المدير العام لشركة "طلبات األردن" ،هال سراج ،لدى تسلمها الجائزة التكريمية" :يسعدني التواجد
في هذه الفعالية االحتفالية المهمة إلى جانب العديد من الشركات الفاعلة ضمن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
وقطاع البريد ،كما يسعدني تسلم هذه الجائزة التكريمية بالنيابة عن كامل فريق شركة طلبات األردن ،والتي نعتز بها
جميعا في الشركة .وهنا ،فإنني أؤكد بأن اإلنجازات التي استطعنا تحقيقها خالل العام الماضي  ،2020إنما تحققت بفضل
القيادة الكفؤة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من قبل الهيئة ،ودعمها الكبير للدور المحوري الذي يلعبه القطاع
والمؤسسات ضمنه في االقتصاد العام ".ومن الجدير بالذكر أن استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتقديم
الخدمات يخضع للتنظيم في المملكة من قبل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت .هذا ويبرز االحتفال باليوم العالمي للبريد
قيمة القطاع ومكانته المتنامية ليس فقط لما يقدمه من خدمات ،بل ولدوره في خدمة االقتصاد .وتُعنى الهيئة بتعزيز بيئة
األعمال في األردن؛ حيث أنها ترحب بالمنافسة وتكافئ االستثمار لما ينطوي عليه ذلك من تعظيم الفائدة المرجوة للناس.

دبي -أعلن منظمو "جوائز سيتريد البحرية للشباب"
( )#20under40عن تمديد الموعد النهائي الستقبال
طلبات الترشح ،بسبب اإلقبال الكبير على المشاركة
في فئات الجائزة .وسيتم اإلعالن عن الفائزين خالل
فعاليات "مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق األوسط
للقطاع البحري" ،أكبر معرض ومؤتمر حضوري خالل
أسبوع اإلمارات البحري ،الذي يعقد تحت رعاية وزارة
الطاقة والبنية التحتية في دولة اإلمارات .ويتم تنظيم
الجوائز بالتعاون مع نادي "جلوبال ماريتايم كلوب"
التابع لـ"إنفورما ماركتس".
تهدف جوائز ( )#20under40إلى تكريم أفضل
 20متخصصًا في القطاع البحري تحت سن األربعين،
واالحتفاء بقصص نجاح وإنجازات المتخصصين الذين
مهدوا الطريق إلحداث تغييرات أسهمت في تطوير
القطاع ،إضافة إلى تسليط الضوء على االبتكارات
التي توفر فرصًا لمزيد من النمو والتطور.
وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك ،مستشار
الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية
التحتية في دول��ة اإلم���ارات ،وأول سفير إقليمي
لنادي "جلوبال ماريتايم كلوب"" :واجهنا خالل العام
الماضي تحديات غير مسبوقة تأثرت بها مختلف
القطاعات في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك قطاع
الشحن البحري ،ولكن تمكن القطاع من الصمود
ونجحنا في التغلب على التحديات بسرعة من
خالل إظهار المرونة .ولم يكن من الممكن معالجة
التأثيرات السلبية للجائحة دون دعم الجهات الفاعلة
في القطاع التي أسهمت في الوصول به إلى آفاق
جديدة .وتعد جوائز "سيتريد البحرية للشباب" منصة
مهمة لتقدير الجهود االستثنائية للشباب العاملين
في القطاع ،فشباب اليوم هم قادة الغد ،ونأمل بأن
تسهم هذه الجوائز في تمكينهم وتحفيزهم على
التفكير بطرق غير تقليدية لصنع مستقبل أفضل
لألجيال المقبلة".

"زين" األردن تحتفل باليوم
العالمي للصحة النفسية
عمان -تحتفل شركة "زين" األردن
باليوم العالمي للصحة النفسية
الذي يصادف في العاشر من تشرين
األول (أكتوبر) ،وذل��ك بهدف تعزيز
الصحة النفسية لموظفيها في بيئة
العمل ،ورفع الوعي النفسي لديهم،
وإك��س��اب��ه��م م��ه��ارات ال��ت��ع��ام��ل مع
الضغوط النفسية التي قد تواجههم
والتصدي لها ،بما يسهم في االرتقاء
بمستويات األداء واإلنتاجية وتحسين
كفاءاتهم وإسعادهم.
وت��ن��درج ه��ذه الخطوة م��ن جانب
"زي��ن" في إط��ار استراتيجيتها تجاه

موظفيها ،وتماشي ًا مع مبادرتها "BE
 "WELLالتي كانت قد أطلقتها بهدف
ترسيخ القيم المؤسسية وتعظيم
شعور االنتماء لديهم عبر خلق بيئة
عمل متوازنة وداعمة ،والحفاظ على
سالمة موظفيها وصحتهم النفسية،
خاصةً في ظل التداعيات والتحديات
التي رافقت جائحة كورونا وأدت إلى
تزايد الضغوطات النفسية والعملية.
وق��ام��ت الشركة بهذه المناسبة
بمنح موظفيها عطلة أم��س ،كما
قامت بإضاءة واجهات مبانيها باللون
األخضر.

مبنى شركة زين في عمان ( -من المصدر)
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دعيبس لـ_ :نحتاج مشهدية درامية تحاكي عظمة تأسيس الدولة
أحمد الشوابكة
life@alghad.jo

عمان  -يذهب المخرج األردن���ي أحمد
دعيبس الى ضرورة استثمار المئوية األولى
لتأسيس الدولة عبر تجسيد مشهدية فنية
درامية تحاكي التاريخ والجغرافيا لوطن حمل
رسالة عظيمة ،ووصل لمكانة متقدمة بين
دول العالم ،وشكل هوية جامعة ومقراً لكل
األحرار الوطنيين العرب.
ويشير إلى أن الجهود المبذولة في إنجاز
مشاريع فنية تحاكي عظمة مئوية تأسيس
الدولة األردنية ودخولها في المئوية الثانية
"جميل ومقدر" ،لكنه يرى ضرورة أن تتكلل
كل هذه الجهود وتطريزها بإنتاج عمل ضخم
ي��ؤرخ مراحل الدولة ويحمل رسالة عميقة
يروي تاريخها والمواقف العروبية لتترسخ في
ذهنية المتفرج حينما يراها.
وي��ق��ول دعيبس ،ال يجب أن يمر هذا
الحدث المهم والكبير من دون توثيقه ،سواء
أك��ان ،تلفزيونياً أو فيلماً أو أوبريت مغناة
أو فيلما وثائقيا ،يهدف إلى زي��ادة المعرفة
وإثراء المعلومات حول نشأة الدولة ومواقفها
العروبية تجاه قضايا وأحداث تاريخية .ويؤكد
أن األردن لديه كتّاب قاموا بتأليف العديد من
الكتب تحاكي تلك الحقبات الزمنية ،ومحبوكة
درامياً أمثال األديب عبد الرحمن منيف الذي
تحدث في مؤلفات عدة عن العاصمة عمان
ودونها بشكل رائع؛ إضافة إلى الكاتب محمود
الزيود ال��ذي له العديد من السيناريوهات
التي تحكي عن أح��داث ومواقف لهذا البلد
وتضحياته من أجل أمته العربية.
وأضاف دعيبس لـ"الغد" أن هناك روائيين
أردنيين لديهم مقدرة على كتابة تاريخ األردن،
واستخراج أعمال فنية ودرامية تحاكي مراحل
التأسيس ،لعرضها الحقا بشكل درامي قوي
متين فيه تقنيات عالية الجودة بميزانية خاصة.
ويرى أن الدراما األردنية مدرسة عميقة
يفهمها ويعرفها المشاهد العربي والمهتم في
هذا المجال ،بيد أن هناك تقصيرا واضحاً تماماً

المخرج يدعو أن تتكلل كل هذه
الجهود وتطريزها بإنتاج عمل
فني ضخم يؤرخ مراحل الدولة
ويروي تاريخها ومواقفها العروبية

المخرج األردني أحمد دعيبس ( -من المصدر)

خالل تصويره أحد المشاهد

في عملية الترويج والتسويق لهذا المنتج
الدرامي التلفزيوني والسينمائي ،في الدول
العربية وبخاصة في الخليج ،داعيا الحكومة
الى أن تتبنى مشروعا فنيا متكامال لالرتقاء
بمستوى الفن ،وإع��ادة ألق الدراما األردنية
كما كانت في عقود السبعينيات والثمانينيات
والتسعينيات من القرن الماضي.
وقال دعيبس؛ "ال بد من التشاركية بين
الفنانين ونقابتهم والحكومة لدعم اإلنتاج
الفني ،كي يستطيع الفنان إكمال مسيرته"،
داعياً إلنشاء محطة فضائية خاصة بالدراما
األردنية ،ألن وجودها سيسهم في ترويج
العمل الفني ،وينعكس على آمال الفنان في
المواظبة على منجزه اإلبداعي.
وال ينكر دعيبس دور مساهمة شركات
اإلن��ت��اج الفني للقطاع ال��خ��اص ف��ي بقاء
الدراما األردنية حاضرة في المشهد العربي،
وخصوصاً البدوية ،لتزايد الطلب عليها في
معظم محطات البث الفضائي العربي.
وينوه إلى أهمية االستفادة من الخبرات
األردنية التي لديها إلهام في صناعة الفن من

كتاب السيناريو والحوار والتصوير والمخرجين،
مؤكداً على ض��رورة أن يكون اإلنتاج الفني
حاضراً ،وليس مغيباً ،ألنه مرآة الوطن في
الخارج .ووفق دعيبس ،فإن الجودة في إنتاج
المسلسل وأحداثه الدراماتيكية ،يعني تقديم
رسالة راقية للمشاهد وما يرغب به بمضمون
يحاكي عقله ،مضيفا أن المتفرج العربي
متشوق لمسلسل متكامل في ابعاده الدرامية
وأح��داث��ه ،ما يعني أهمية تنشيط ماكينة
اإلنتاج الفني للقطاعين العام والخاص،
فـ"الفن الجيد ال يفقد بريقه مع األيام".
دعيبس الذي أخرج العديد من المسلسالت
البدوية المحلية والخليجية بمسيرة دامت
أكثر من أربعين عاماً ،يرى أن هناك انحسارا
لألعمال الدرامية التاريخية في التلفزيون
األردن��ي" ،متسائ ً
ال :أين قطاع اإلنتاج ،وأين
شركات اإلن��ت��اج التي تتحمس لمثل هذه
األعمال وتتحمل تكلفة إنتاجها؟
ويؤكد دعيبس وهو من مؤسسي نقابة
الفنانين األردنيين ،أن الثقافة تشمل مجتمعاً
بأكمله ،فهي المحرك للعمل اإلنساني .فإذا

"ثقفنا طفلاً اليوم سنحصل على مواطن
يمكن للمجتمع أن يعتمد عليه في المستقبل"،
فالثقافة؛ ليست شيئا ثانوياً ورفاهية ،انما
عصب ج��وه��ري وأس��اس��ي ف��ي أي إص�لاح
مجتمعي وشيء حيوي كالماء والهواء.
ويتابع؛ "نحن بحاجة ملحة إلى مشروع
ومخطط ثقافي ينخرط فيه الجميع ويواكب
باقي المخططات الكبرى التي يتم تدشينها
بكل ألوانها ،كل ذلك لن يتأتى إال بتحصين
أمننا الثقافي الذي نملك منه رصيدا كبيراً
وضارباً في عمق التاريخ".
وعن تجربته اإلخراجية ،يؤكد دعيبس أنه
يستند إلى أسلوب يميل إلى دالالت واقعية،
إليصالها للمتلقي ،معتبراً أن معظم أعماله
تتناول وقائع حياتية حقيقية أفرزها المجتمع.
وب���دأ دعيبس م��ص��وراً ف��ي التلفزيون
األردن��ي ،ثم التحق بدائرة األخبار فيه منذ
العام  ،1975لينتقل بعدها للعمل بالشركة
األردنية لإلنتاج ،فعمل مخرجا منفذ للعديد
من األع��م��ال ،ثم مخرجا جامحا في عالم
اإلبداع ،ليسجل اسمه في قائمة الكبار منذ

محاضرة تعرض أثر الهجرات على األردن وموارده
Azezaa.Ali@alghad.jo

جانب من المحاضرة ( -من المصدر)

وبين شتيوي أن آثار الهجرة على أي
مجتمع مسألة في غاية التعقيد وتحتاج
لدراسات خاصة أن هناك تأثيرات مباشرة
وأخرى غير مباشرة ،كما أن اآلثار عادة
ما تنطوي على سلبيات وإيجابيات في
الوقت نفسه أو سلبيات في مرحلة معينة
وإيجابيات في مرحلة أخ��رى والعكس
صحيح.
وتحدث عن الهجرات الدولية المتعاقبة
ل�لأردن أدت إل��ى زي��ادة سكانية كبيرة
ناجمة عنها ضغوط لم تكن معروفة
سابقا على الموارد المتاحة كالموارد

قوة ،ثقة ،حكمة ودقة في الكالم والفعل ،هذا ما ستكون عليه اليوم يا مولود الحمل
فأنت لن تعرف نفسك للقوة التي تشع منك ،تدخل في جداالت ومناقشات في الظهيرة
تصب في صالحك وتدعم موقفك ،أما في المساء فإن األوضاع هادئة بعض الشيء ،لكن
أحد المقربين منك يطلب منك شيئا يجعلك مشغوال طوال المساء.
نسب النجاح من  :10العمل  9العاطفة  7 :الصحة 9 :

األعمال المنزلية لن تتركك وتعوضك عن أعمالك في المكتب ،فلديك الكثير من
األعمال لم تقم بها منذ وقت طويل نظرا للظروف التي مررت بها ،لذا فإن وقت الظهيرة
يكون ضاغطا بشكل كبير مما يجعلك تفقد عصبيتك في بعض األحيان على أفراد أسرتك،
تخطط في المساء للخروج ،لكن خططك تبوء بالفشل.
نسب النجاح من  : 10العمل 7 :العاطفة 6 :الصحة8 :

يوم صعب يا مولود الجوزاء فأنت منذ الصباح غير راغب في عمل أي شيء ،ومع ذلك
فإن المشاكل والمتطلبات العائلية تضغط عليك لتعاكسك ،احذر على صحتك ،وحاول أن
تعتني بها بشكل جيد ،وخاصة على معدتك التي قد تتعرض لوعكة في فترة المساء،
وخاصة لمواليد  5إلى  11حزيران.
نسب النجاح من  : 10العمل 5 :العاطفة 6 :الصحة5 :

الطبيعية "المياه واألراض���ي الزراعية
والبيئة"" ،التعليم والصحة واإلسكان"،
كما شكلت األعداد الكبيرة من الداخلين
الجدد إلى سوق العمل األردني من غير
األردنيين ضغطا متواصال على فرص
العمل المتوافرة ،مما أدى الى تفاقم
ظاهرة البطالة.
ورأى المحاضر أن وجود أعداد كبيرة
من العمالة الوافدة أدى إلى تدني األجور
في بعض القطاعات االقتصادية نظرا
لزيادة العرض من قوة العمل وخاصة
غير األردنية التي تميل إلى قبول العمل

تبدو جذابا ومتألقا هذا اليوم ،فأنت لديك كاريزما قوية تجذب بها من حولك ،نزهة أو
سفرة غير متوقعة بالصباح تجعلك سعيدا ،في فترة ما بعد الظهر قد تخرج للتسوق فاحذر
من مصاريفك الكثيرة ،أما في المساء فقد تدعى إلى حفلة أو تجمع تسر به كثيرا ،لكن من
األفضل أال ترى من تحب ،ألنك قد تناقشه على أتفه األسباب.
نسب النجاح من  : 10العمل 8 :العاطفة 6 :الصحة8 :

يوم مصيري في حياتك يا مولود األسد ،فلديك الكثير من القرارات لكي تتخذها ،كما
تقوم ببعض المبادرات والجيد في األمر أن كل ذلك يسير في صالحك ويدعمك الحظ
طوال هذا اليوم ،ال تستعجل األمور في فترة المساء وخاصة أثناء قيادتك لسيارتك ،وأثناء
تحدثك مع من تحب ،فحاول أن تفهم ماذا يريد قبل إعطائك الجواب.
نسب النجاح من  : 10العمل 9 :العاطفة 7 :الصحة9 :

أنت اليوم تائه وال تعرف شيئا ،يسألك اآلخرون بالشرق فتجاوب بالغرب ،تشعر بأنك
ال تقف على األرض لكثرة األمور المختلطة عليك ،والتي ال تجعلك تعرف ماذا تفعل كما
أن المفاجآت تلعب دورا مهما اليوم لجعلك عصبيا ،قد تتردد في عالقتك مع حبيبك هذا
المساء ،لكن أرجوك ال تقم بأي قرار قد تندم عليه فيما بعد.
نسب النجاح من  : 10العمل 6 :العاطفة 6 :الصحة6 :

ال بد من التشاركية بين الفنانين
ونقابتهم والحكومة لدعم اإلنتاج
الفني كذلك إنشاء محطة فضائية
خاصة بالدراما األردنية

مع الوقت ..هل يُصبح "القلق" صديقك؟

عزيزة علي
عمان -نظم منتدى ال���رواد الكبار
أمس محاضرة "بعنوان أثر الهجرة على
األردن" ،بمناسبة مئوية تأسيس الدولة
األردن��ي��ة؛ الس��ت��اذ علم االج��ت��م��اع في
الجامعة األردنية ،ومدير مركز الدراسات
اإلستراتيجية في الجامعة األردنية سابقا
الدكتور موسى شتيوي.
وبين شتيوي في المحاضرة أن"األردن
هو ثاني أكبر دولة مضيفة لالجئين في
العالم" ،فقد تأثر األردن في النصف
الثاني من القرن العشرين وما يزال يتأثر
بموجات متالحقة من الهجرة القسرية
القادمة التي كان لها انعكاساتها في
المجتمع.
وتحدث شتيوي عن النمو الديموغرافي
غير الطبيعي الذي حصل في تعداد سكان
األردن اليوم حيث يصل إلى أكثر من "40
 ،"%مما كان عليه عند تأسيس الدولة في
العام  ،1920الفتا الى أن وجود ما يقارب
" ،"3.538مليون نسمة من غير األردنيين
أدى إلى ارتفاع كبير في معدالت النمو
السكاني في األردن ،وهذا أثر في عملية
االنتقال الديمغرافي ،وشكل تحديا
أمام استغالل تحقق الفرصة السكانية
المتوقعة نتيجة الختالف أنماط االنجاب
وال��وف��اة لغير األردن��ي��ي��ن ع��ن األنماط
السائدة بين األردنيين .وتشير البيانات
إلى ارتفاع أعداد المواليد بين الالجئين
السوريين مما يسهم في ارتفاع معدالت
االنجاب الكلية في األردن.

أن أخرج أول أعماله فيلم "األيام" العام 1983
ثم مسلسل "حدرا" و"الختم والخاتم" ليستمر
المشوار اإلبداعي ،بكل هذه الفيوض.
بعد ذلك ،انتقل دعيبس إلخراج العديد من
األعمال العربية من هذه األعمال الدرامية،
"آخ��ر أي��ام ال��ت��وت"" ،ش��ام ش��ري��ف"" ،عرس
الصقر"" ،عيال الذيب"" ،أواه يا مال"" ،مرايا
الحب"" ،الفرية" ،التي حازت العديد من الجوائز
المحلية والعربية .وشارك دعيبس ممثال في
فيلم "نسر الشرق" ،وفيلم "المسعور" ،وأخرج
عددا من األفالم منها" :األيام"" ،رجل وامرأة"،
"السجينان"" ،ثالثية ال��ت��وأم"" ،الحصيد
وال��رج��ال" ،وأسهمت عينه السينمائية في
نقل تقنيات السينما إلى الدراما ،فحاز العديد
من الجوائز والتكريمات منها" :جائزة الدولة
التقديرية ،وجائزة اإلخ��راج عن العديد من
األعمال وتكريمه في مدينة مادبا الذي اعتبره
نقطة مضيئة في مسيرته الفنية".
وكان آخر أعماله المسلسل الكويتي "جذور
الشر" الذي أخرجه ،وهو من بطولة حياة الفهد
أحمد الجسمي.

الجودة في إنتاجية عمل فني إبداعي
يعني تقديم رسالة راقية ومهمة
للمشاهد بمضمون يحاكي عقله

بأجور تقل كثيرا عن األجور التي تقبلها
العمالة األردنية.
وأش��ار شتيوي إل��ى أن هجرة األي��دي
العاملة األردنية إلى الخارج التي أسهمت
في خلق تيار معاكس من الهجرة الدولية
لأليدي العاملة غير األردنية القادمة إلى
األردن ،وبدأت تيارات المهاجرين القادمين
ف��ي التدفق على األردن منذ منتصف
السبعينيات من القرن الماضي للعمل
بالمشاريع التي تضمنتها الخطط التنموية
المختلفة لسد النقص الناجم عن هجرة
األيدي العاملة األردنية إلى الخارج.

عمان  - _ -إذا شعرت يوما ما بالقلق
أو برغبة بالبكاء خالل فترة وباء "كوفيد ،"19
فأنت لست وحدك.
وفي كتاب " ،"Good Anxietyتشرح ويندي
س��وزوك��ي ،أستاذة العلوم العصبية وعلم
النفس بجامعة نيويورك األميركية ،األسس
البيولوجية للقلق ،وتساعدنا على إع��ادة
صياغة منظورنا إليه ،حتى نشعر بالقوة بدال
من العجز .ويساهم تطور القلق واستجابات
التوتر الفسيولوجية ،مثل ارتفاع معدل
ضربات القلب ،واإلحساس بألم في المعدة،
في حماية البشر من التهديدات البيئية.
وقالت سوزوكي ،وفق ما نشر على موقع
"سي إن إن" ،إن الخطوة األولى المهمة في
إعادة صياغة القلق ،تتمثل بفهم أنه يستمر
في خدمة هذا الغرض الوقائي في الحياة
الحديثة ،من خالل وضع األشخاص في حالة
تأهب ،التخاذ اإلجراءات الالزمة.
ويثير الشعور بالقلق مشاعر غير مريحة.
وبذلك ،تقترح سوزوكي االستماع إلى هذه
المشاعر وتقديرها ،بدال من الهرب منها.
وق��ال��ت س��وزوك��ي" :الحقيقة ه��ي أننا
كائنات معقدة تتمتع بمجموعة من المشاعر
الموجودة لسبب ما ..والسبب ليس إزعاجك..
إذ أن مشاعرك موجودة لتخبرك عن نفسك،
وما تقدره وما يحدث في عالمك".
وتشعر س��وزوك��ي ،التي أمضت حياتها
المهنية في مجال العلوم ودراس��ة المرونة
العصبية ،بالتفاؤل بشأن القلق.
وأوضحت سوزوكي" :يمكن أن يستجيب
عقلك بشكل إيجابي إذا قمت بتغذيته جيدا،
على سبيل المثال ،بالطعام الجيد والتمارين

تهمك العائلة جدا وتركز عليها في معظم وقتك هذا اليوم ألنك مهملهم منذ وقت
لكثرة األعمال؛ الضغوطات العائلية ستكون على أشدها في فترة الظهيرة ،ولكن عليك
الحذر في كالمك ،فأنصحك بأال تتدخل بما ال يعنيك ألنك قد تندم جدا ،المساء جيد وقد
تخرج للترفيه عن نفسك مع أصدقائك.
نسب النجاح من  : 10العمل 9 :العاطفة 7 :الصحة9 :

تفكر كثيرا في وضعك المادي الذي ال يسرك إطالقا ،فالمصاريف في ازدياد دائم
يوما بعد يوم وذلك لكثرة صرفك للمال دون اقتصاد ،ومع كل ذلك تقوم بدعوة بعض
األشخاص للغداء وللعشاء مما يزيد األمر سوءا ،األمور العاطفية في وضع جيد ،وخاصة في
المساء فهي أكثر دعما وقوة من أي وقت مضى.
نسب النجاح من  : 10العمل 8 :العاطفة 9 :الصحة9 :

مع أن لديك الكثير من المشاغل ،لكنك تشعر براحة نفسية داخلية بعد األوضاع التي
مررت بها في األيام الماضية ،الثقة بالنفس والقوة هما أفضل ما يحصل لك لذلك استغل
هذه الظروف للقيام ببعض األعمال المتأخرة والقيام بالمبادرات ،في المساء يكون الوضع
هادئا قليال ،لكنك مرتاح جدا وتفضل الجلوس في البيت عن الخروج.
نسب النجاح من  : 10العمل 8 :العاطفة 8 :الصحة9 :

الرياضية ..ويمكن أن يتقلص ويموت إذا كنت
تشعر بالكثير من التوتر" .وتوصي سوزوكي
بتحديد المواقف التي تثير القلق (مثل خيبة
األمل في العمل) ،واتباع أساليب التهدئة الذاتية
المفضلة (مثل التحدث إلى صديق) باعتبارها
خطوات مهمة .وبمجرد معرفتك بالمحفزات
وأساليب التهدئة الخاصة بك ،ستكون أكثر
استعدادا الستدراك القلق .وأوضحت سوزوكي:
"عندما تبطئ تنفسك ،تقوم بتنشيط جزء
من جهازك العصبي المخصص للتخلص
من التوتر" .وتوصي اآلباء بممارسة التنفس
العميق مع األطفال ،خاصة أنه سيساعدهم
كثيرا عند الشعور بالقلق في المدرسة.
وتالحظ سوزوكي أن��ه يمكن أن يتغير
مزاجك عند القيام بعمل بسيط مثل المشي
حول منزلك ،إذ أن رفع معدل ضربات القلب
أثناء النشاط البدني يمكن أن يق ّلل من القلق
واالكتئاب .وأضافت" :في كل مرة تتحرك فيها،
تقوم بإفراز مجموعة من المواد الكيميائية
العصبية ،وهي الدوبامين ،والسيروتونين،
والنورادرينالين" ،وهو طريقة رائعة لخفض
مستوى القلق" .ويبقى الهدف هو تكوين
صداقة مع قلقك .وفي النهاية ،تصبح ممتنا
للدور الذي يلعبه الشعور بالقلق في حياتك.
وأشارت سوزوكي أيضا إلى ضرورة االستفادة
من قوة التجارب اإليجابية لمواجهة القلق ،ألن
التفكير المتكرر في الذكريات اإليجابية ،يمكن
أن يعزز إحساسك بالرفاهية ،موضحة" :من
الجيد بشكل خاص أن تكون الذاكرة مرتبطة
بالرائحة ،ألن الشم يستحضر الذاكرة جيدا".
وخالل أوقات القلق ،استفد من تلك الذكريات
المبهجة للتخفيف من شعورك هذا.

"اليوم اللي ما الك فيه ال تعد أيامه " مثل يقوله الكثيرون لمن ليس بيومه ،وهذا ما
سيحصل اليوم ألنك سوف تفتعل المشاكل وسوف تفرغ عصبيتك ومزاجك المتعكر بأي
شخص قد يواجهك مما يجعل اآلخرين يتفادونك ويبتعدون عنك ،في فترة المساء تكون
األجواء هادئة مما يجعل الكآبة والملل يسيطران عليك وخاصة مواليد  1إلى  8كانون الثاني.
نسب النجاح من  : 10العمل 5 :العاطفة 5 :الصحة5 :

يوم هادئ يا مولود الدلو فليس لديك شيء لتفعله في الصباح ،أما في الظهيرة
فتتراكم لديك بعض االلتزامات العائلية لعدم إيفائها منذ وقت طويل .أما في فترة ما بعد
الظهر فاحرص على العالقة بينك وبين من تحب ،لكي ال تفسد بسبب مزاجيتك وكالمك
الجارح وبخاصة مواليد  7إلى  11شباط.
نسب النجاح من  : 10العمل 7 :العاطفة 7 :الصحة9 :

اليوم ستضرب بجميع األمور عرض الحائط ولن تهتم بأي كالم ستسمعه ،وإهمالك
بهذه الطريقة سيجلب لك الكثير من المشاكل مع عائلتك ومن تحب في فترة ما بعد الظهر،
أما في المساء فإنك تجري بعض التغييرات في مواعيدك التي وضعتها سابقا لهذه الليلة
مما يغضب منك أصدقائك.
نسب النجاح من  : 10العمل 7 :العاطفة 7 :الصحة9 :
HAYATONA

20

االثنين  4ربيع األول 1443هـ  11 -تشرين األول  2021م

التفريق بين أعراض اإلنفلونزا الموسمية و"كورونا" يحد من فوبيا اإلصابة
تغريد السعايدة

Tagreed.saidah@alghad.jo

عمان -عودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد
ما ،والتوجه للتعليم الوجاهي وفتح القطاعات،
وخاصة خالل هذه الفترة الموسمية "الخريفية"
التي تنتشر فيها الفيروسات مختلفة النشوء،
أم��ور أسهمت إلى حد كبير في الخلط بين
األع��راض المرضية لالنفلونزا الموسمية
وفيروس "كورونا" ،األمر الذي وضع الكثيرين
في حيرة إلجراء فحص  ،pcrأو االعتماد فقط
على المسكنات وخوافض الحرارة.
بعض من أولياء األمور ،أصبحت أعراض
االنفلونزا وال��رش��ح لديهم تشكل تخوفا
من إصابة أبنائهم في المدرسة بفيروس
"كورونا" ،األمر الذي دفعهم إلى تعطيلهم عن
المدرسة منذ اللحظات األولى لشعورهم بتلك
األع��راض ،إال أن األطباء وذوي االختصاص
يؤكدون أن أعراض الرشح واالنفلونزا يمكن
تمييزها بسهولة عن أع��راض "ك��ورون��ا"،
ولكن ال يعني ذلك أن يكون األهل حريصين
ومراقبين لحالة أبنائهم الصحية ،واالستفسار
عن األعراض المرضية مهما كانت.
اختصاصي ط��ب األس���رة وال��ط��ب العام
الدكتور زياد النسور ،يبين أن الظروف الجوية
الحالية وتقلب المناخ يعدان عامال أساسيا
في انتشار الفيروسات على اختالفها ،ومن
ضمنها ،كما هو معتاد ،الفيروس المسبب
لالنفلونزا الموسمية المتعارف عليه ،لذلك
نشهد في هذه الفترة زيادة أعداد مراجعي
العيادات الطبية من مختلف األعمار يشتكون
من األعراض المصاحبة للفيروس ،التي يمكن
التمييز بينها وبين فيروس "كورونا" ،الذي
ما يزال يتواجد في العالم كـ"جائحة" لم يتم
التخلص منها أو تجاوزها كأي مرض فيروسي
آخر.
وينوه النسور لضرورة التمييز بين "كورونا"
واالنفلونزا العادية ،واألطفال هم األكثر

كثير من األشخاص قد يصابون بأعراض
مرضية شديدة نتيجة وجود تحسس لديهم
من الغبار واألشجار لذا يبقى إجراء فحص
 pcrالطريقة األفضل للتعرف على اإلصابة

ارتداء الكمامة في مثل هذه
األوقات الموسمية النتشار
الفيروسات يجب أن يكون أمرا
مفروضا على الجميع دون تهاون

عرضة لإلصابة بالرشح أو االنفلونزا في مثل
هذه األجواء ،وهذا يتطلب من األهل مراقبة
االبن من خالل متابعة درجة حرارته ،ونوع
السعال ال��ذي يصاب به ،وفقدان الحواس
الشمية والذوقية ،والحالة الجسدية العامة
للمصاب.
ويوضح النسور أن أع���راض الفيروس
الموسمي أو الرشح ع��ادة ما تكون ح��رارة
مرتفعة نوعا ما ،ولكن سرعان ما تختفي بعد
تناول خافض للحرارة ،وتحسن الحالة البدنية
للمريض بعد تناول المسكنات ،كما أن وجود
سيالن أنفي مائل لونه للشفاف ،والشعور
بحكة في الحلق أو األنف ،إضافة إلى الشعور
بوجود بلغم في الحلق ،عادة ما تكون تلك
أعراض رشح أو انفلونزا موسمية ،ولكن ال

من دون مكمالت 3 ..أسرار
لتقوية مناعتك طبيعيا
دبي -يمكن أن يتعامل الكثير منا على
مدار اليوم مع عدد ال يحصى من الجراثيم
والبكتيريا ومسببات األمراض األخرى ،ولكن
لحسن الحظ ،فإن الجهاز المناعي لجسم
اإلنسان هو الذي يكفل الحماية ألجسامنا على
األقل في معظم األوقات.
وبحسب تقرير نشره موقع "Eat This Not
 ،"Thatتعلم الجميع أثناء جائحة "كورونا"
أن نظام المناعة القوي هو دائمًا فكرة جيدة
ودرع واقية .يقول خبراء التغذية إنه يوجد عدد
ال بأس به من المكمالت الغذائية التي تدعم
المناعة الطبيعية للجسم ،لكن يمكن أيضًا
تعزيز وتحسين المناعة بطرق طبيعية لتصبح
في أفضل وضع ممكن لمحاربة األمراض أو
العدوى ،كما يلي:
 جودة النوم :تؤثر على أداء جهاز المناعة،فوفقًا لدراسة نشرت في الدورية العلمية
" ،"Sleepتتبع الباحثون مجموعة من أكثر من
 160من البالغين األصحاء بشكل عام ،ووجدوا
أن أولئك الذين ينامون عادة أقل من ست
ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة لإلصابة
بنزلة برد.
وبالمثل ،تشير األبحاث المنشورة في
دورية " "Behavioral Sleep Medicineإلى
أن الشباب الذين يعانون األرق كانوا أكثر
عرضة لإلصابة باالنفلونزا من أولئك الذين
لديهم أنماط نوم طبيعية -حتى بعد الحصول
على لقاح االنفلونزا.
عندما ينام الشخص يحصل جسمه ،بما
يشمل جهاز المناعة ،على فرصة للراحة
وإع���ادة الشحن والتجديد .تشرح إح��دى
الدراسات المنشورة في "European Journal
 "of Physiologyأن العديد من الخاليا المناعية
مثل السيتوكينات والخاليا التائية يتم
تكوينها وتوزيعها في جميع أنحاء الجسم أثناء
النوم .كما توصلت دراسة نشرتها "Nature
 "Neuroscienceأن نوعًا معينًا من الخاليا
المناعية يعيد إصالح الدماغ أثناء النوم.
 التخلص من التوتر :إن القليل من التوترليس بالضرورة أمرًا سي ًئا ،حيث يمكن التحكم
فيه ،ويمكن أن ي��ؤدي التوتر على المدى
القصير إلى التحفيز .وفي الوقت نفسه ،يمكن

أن يؤدي التوتر لفترات طويلة أو بشكل مزمن
إلى تأثير سلبي على جهاز المناعة الطبيعية.
أوضحت دراسة ،نشرتها دورية Current
 ،"Opinion in" Psychologyأن اإلجهاد
طويل األمد يؤدي إلى تراكم هرمون التوتر
واإلجهاد الكورتيزول .وبالتالي فإن اإلفراز
الزائد للكورتيزول يمنع الجهاز المناعي من
أداء وظيفته.
يمكن أن ت��ك��ون النصيحة الشفهية
بالتخلص من التوتر أسهل بكثير من تنفيذها
عمليًا ،لكن هناك الكثير من االستراتيجيات
التي تبشر بالخير في مكافحة اإلجهاد المزمن،
من بينها ممارسة اليوغا والتأمل أو حتى مجرد
قضاء بضع دقائق في مالطفة حيوان أليف.
 ممارسة الرياضة بانتظام :تحافظممارسة التمارين الرياضية بانتظام على
قوة العضالت والمفاصل والعظام ،لكن تعد
المواظبة على ممارستها بانتظام طريقة
رائعة لتعزيز نظام المناعة.
تشير األبحاث المنشورة في دورية "Sport
 "and Healthإل��ى أن التمارين الرياضية
تقلل االلتهابات الجسدية ،وتعزز االستجابات
المناعية ،وتقلل من خطر اإلصابة بالمرض
بشكل عام(-.العربية نت)

ضير من مراجعة الطبيب في حال امتدت تلك
األعراض لفترة طويلة.
أما فيروس "كورونا" ،فأصبحت أعراضه
معروفة للعالم أجمع ،وفق النسور ،ويمكن
تخمينها بسرعة ،خاصة إذا شعر المريض
بتعب شديد وحرارة شديدة االرتفاع ،وال تزول
مع الخوافض سواء للكبار أو الصغار ،إضافة إلى
السعال الجاف والمتتابع لفترة طويلة كذلك،
وهذا يتطلب من الجميع االطالع على الفرق
بين االنفلونزا الموسمية و"كوفيد  ،"19حتى
يتم متابعة المصابين بالفيروس ومحاولة
تقليص حجم العدوى بين المحيطين.
وينوه في الوقت ذات��ه إلى أن كثيرا من
األش��خ��اص قد يصابون ب��أع��راض مرضية
شديدة نتيجة وجود تحسس لديهم من الغبار

واألشجار واألجواء الباردة بشكل عام ،ولكن
يبقى إج��راء فحص  pcrالطريقة األفضل
للتعرف على اإلصابة من أجل إزال��ة الشك
باليقين.
طبيب مجتمع وصحة عامة وبيئة ووبائيات
الدكتور عبد الرحمن المعاني ،يرى كذلك أنه
قد يجد البعض ممن يشعر بأعراض مرضية
خالل هذه الفترة صعوبة في التعرف على
طبيعة الفيروس الذي يشعرون به ،لذلك قد
يكون الفحص المخبري هو األفضل وتجنب
األس��وأ فيما بعد ،خاصة في فصل الخريف
الذي اعتدنا فيه تعدد األمراض الفيروسية
المختلفة.
ويتفق المعاني مع النسور في عرض
األع��راض المصاحبة للرشح أو االنفلونزا

واألعراض التي تظهر بعد اإلصابة بفيروس
"كورونا" ،لذلك يطلب العناني من أي شخص
أن يراقب نفسه وتصنيف األعراض التي يشعر
بها مع مراجعة الطبيب واالطمئنان على حالته
الصحية.
ولكن ،يشدد المعاني على ض��رورة أن
يتجنب أولياء األمور في هذه الفترة إرسال
أطفالهم إلى المدرسة في حال كانت لديهم
أعراض الرشح ،حتى ال يتم نشر عدوى بين
الطالب ووصولها إلى األهل ،كما يجب على
أي شخص يشعر بأعراض مرضية مشابهة أن
يتجنب مخالطة اآلخرين حتى ال يكون مصدر
ع��دوى لهم س��واء أك��ان مصابا بالرشح أو
بفيروس "كورونا" ،إذ إن العدوى اآلن أصبحت
سريعة االنتشار في ظل األج��واء الخريفية

ونسمات البرد التي تزيد من فرصة اإلصابة
باألمراض.
كما يشدد المعاني على ضرورة االلتزام
بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس
"كورونا" الذي يعد الطريقة األنجع للتخلص
م��ن ال��م��رض أو أع��راض��ه ال��ش��دي��دة التي
تتطلب دخ��ول المستشفى ،إضافة إلى
ض��رورة الحصول على مطعوم االنفلونزا
الموسمية المتوفر في الصيدلية ،الذي
من شأنه كذلك أن يسهم بشكل كبير في
الحد من مضاعفات االنفلونزا الموسمية
على األشخاص ،مشددا على أن الحصول
على لقاح "كورونا" ومطعوم االنفلونزا في
الوقت ذاته أمر ال يوجد منه أي خطورة أو
مضاعفات ،كما يعتقد البعض.
وكما يوضح المعاني ،فإن كال المطعومين
له مفعوله الخاص للفيروس المحدد ،لذلك
ال يجب التخوف من أخ��ذ المطعومين في
الوقت ذاته ،ولو كان في اليوم نفسه ،وفق
المعاني .وعلى الرغم مما يشهده العالم
واألردن من تدني نسبة اإلصابات بفيروس
"كورونا" وتدني نسبة الوفيات ،كذلك زيادة
أعداد الحاصلين على اللقاح ،إال أن ذلك ال
يعني التخلي عن اإلجراءات االحترازية التي
اعتدناها منذ سنتين تقريبا.
ويتمنى المعاني أن تتحول تلك اإلجراءات
إلى سلوك مجتمعي صحي يومي ومتعارف
ع��ل��ي��ه ،للحماية م��ن مختلف األم���راض
الفيروسية وليس فقط "كورونا" ،وأن ارتداء
الكمامة في مثل هذه األوق��ات الموسمية
النتشار الفيروسات يجب أن يكون أمرا
مفروضا على الجميع دون تهاون ،سواء في
الحياة العملية أو االجتماعية أو الدراسة،
لمحاولة حماية المجتمع من األمراض السارية
والتنفسية التي لها كبير الضرر على الصحة
وزي��ادة العبء الطبي العالجي على األسرة
والدولة في الوقت ذاته.

حفل موسيقي تحييه اوركسترا "هيا" للناشئين
عمان -_ -أقيم برعاية وزير الثقافة
علي العايد مساء أول أمس ،وبتنظيم من
مركز هيا الثقافي ،حفل موسيقي أحيته
أوركسترا هيا المجتمعية للناشئين ،مع
غناء جوقة هيا.
الحفل الذي القى استحسان الجمهور،
بدء بعزف فردي ألربع عازفات من أكاديمية
الموسيقا ،تاله عزف لفرقة أوركسترا هيا
المجتمعية للناشئين ،رافقها كورال هيا
بقيادة الموسيقي لطفي ملحس مدير
قسم الموسيقا بالمركز.
وتضمن الحفل معزوفات كالسيكية
ومقطوعات لألوركسترا الوترية ،واختتم
بميدلي بعنوان "عمان" غناء كورال هيا
مع غناء فردي لعضوين من الكورال ،وعبر
العايد عن سعادته بتواجده بين الفنانين
الصغار ال��ذي��ن أج���ادوا بما ق��دم��وا من
معزوفات وبإحساس عال ،مشيدا بحسن
التنظيم واألداء ،ومشيرا إلى أننا بحاجة
لمثل هذه الفرق الموسيقية ،وإلى تدريب
األطفال والناشئين على تعلم الموسيقا.

يذكر أن تأسيس فرقة أوركسترا
هيا المجتمعية للناشئين بدأ بتأسيس
أكاديمية الموسيقا ،وت��ط��ور ليضم
مجموعة من الطالب المتميزين ومن
أصحاب االحتياجات الخاصة إيمانا من

المركز بالدور المهم الذي تلعبه الموسيقا
ف��ي تطوير ق���درات الطفل العقلية،
ومساعدته على التركيز والسيطرة
على انفعاالته المختلفة ،وتعليمه الثقة
بالنفس ،خاصة أن الطفل يتعود على

العزف بالحفالت أمام األهل واألصدقاء ،ما
يكسر الرهبة والتوتر لديه في هذه السن
الصغيرة ،كما أنها تساعده على االبتكار
فيتسع خياله ،ما ينعكس على نمو فكره
الفني والذهني.

"يد الخير" ..تأمين الدواء لمن ال يملك ثمنه
معتصم الرقاد

Motasem.alraqqad@alghad.jo

عمان -أخذ القائمون على مبادرة "يد
الخير" على عاتقهم مسؤولية تأمين أدوية
لمن هم بحاجة إليها وغير قادرين على
تكلفتها.
فريق "يد الخير" يعمل على تأمين هذه
األدوي��ة من متبرعين ،وأشخاص أصبحت
عندهم أدوية ال يستخدمونها ،تحت إشراف
دكتور صيدلي.
"يد الخير" هي مبادرة تطوعية فردية
قام بها الشاب ليث النجار ،وهو من الشباب
الرائدين في العمل التطوعي واالجتماعي،
وتتميز المبادرة بمبدأ االستدامة حيث يتم
تأمين األدوية.
ويقول مسؤول المبادرة ليث النجار "نعمل
من خالل فريق المبادرة على التواصل مع

جانب من األدوية التي يؤمنها الفريق لغير المقتدرين( -من المصدر)

األهالي وذوي المرضى للحصول على األدوية
ويتم فرزها وعرضها على دكتور صيدالني
ليتم إيصالها للمرضى الذين يحتاجونها

وليس لديهم القدرة على شرائها".
ليث النجار ،وغيره من الشباب الكثر في
مناطق شرق عمان ،وعلى امتداد الوطن،

يحملون بداخلهم مشاعر الغيرة والحمية على
أبناء هذا الوطن ،فيسخرون وقتهم وجهدهم
في سبيل خدمتهم وقضاء حوائجهم ،ومد يد
العون لمن تقطعت بهم السبل.
م��ب��ادرة "ي��د الخير" هي ام��ت��داد للكثير
من المبادرات ،حيث خصصت للمحتاجين
ل�لأدوي��ة بطلب اس��م ال���دواء م��ن قبلهم،
والقيام بالسؤال عنه عبر حساب "فيسبوك"
الشخصي لمسؤول المبادرة ،وبهذه الطريقة
يتم تأمين أغلب أن��واع األدوي��ة المطلوبة
من قبل المتبرعين الذين تتواجد عندهم
األدوية.
بالرغم من قلة واردات األردن إال أنه يبقى
غنيا بشبابه ،وح��ال ليث كحال الكثير من
الشباب الرائد والواعد الذي يتمنى وغيره
العديد أن يتم تبني هذه المبادرات الخيرة
بشكل فعال من قبل أي جهة حكومية.

ألزهايمر ليس مرضا للنسيان فقط
عمان -ألزهايمر مرض خريف الدماغ،
آخر ما يتوقعه كل شخص أن يصاب عزيز
عليه ،وي��ص��ادف اليوم العالمي لمرض
ألزهايمر ي��وم  21أيلول (سبتمبر) من
كل ع��ام ،وه��و ج��زء من الشهر العالمي
لـ"ألزهايمر" ،الذي اتخذ في العام 2020
محور "لنتحدث عن الخرف Let’s Talk
 ."About Dementiaكانت حملة دولية
ت��ه��دف إل��ى زي����ادة ال��وع��ي ح��ول مرض
ألزهايمر في العالم وإزالة الغموض عنه،
وتطوير الخدمات المقدمة في جميع مراحل
المرض ،وتقليل خطر اإلصابة من خالل
تغيير نمط الحياة واتباع أسلوب صحي،
ومساعدة ه��ؤالء المرضى على العيش
بشكل جيد مع الخرف ،وحث الجميع على
أن يصبحوا أصدقاء مرضى الخرف ،وتحدي
وصمة العار الشائعة التي تحيط بالخرف
المرتبط بمرض ألزهايمر.
وفقا لمنظمة الصحة العالمية ،يتضاعف
عدد األشخاص المصابين بمرض ألزهايمر

ك��ل  5س��ن��وات بعد س��ن  65ع��ام��ا .ومن
المحتمل أن يصل ع��دد المصابين بهذا
المرض بحلول العام  2060إل��ى ثالثة
أضعاف العدد الحالي تقريب ًا.
 يصاب شخص كل ثالث ثوان بالخرفف��ي مختلف أن��ح��اء العالم .وف��ي أميركا
وحدها ،يعيش  5.8مليون شخص مصابين
بألزهايمر ،ويصاب شخص آخر به كل 65
ثانية.
 تفيد منظمة مرض ألزهايمر الدولية( )ADIبأن عدد األشخاص الذين يعيشون
بالخرف يحتمل أن يتضاعف ثالث مرات من
 50إلى  152مليونا بحلول .2050
 يعد ألزهايمر س��ادس سبب رئيسيللوفاة في الواليات المتحدة.
 مرض ألزهايمر ال يصنف على أنهم��رض المسنين ،فهناك م��ا يقرب من
 200000أميركي تحت سن  65يعانونه.
 ليس بالضرورة أن يصاب الشخصبألزهايمر والخرف عموما عندما يتقدم

في العمر ،ولكنه عامل الخطر األكبر بعد
سن .65
 وفقاً للعديد من ال��دراس��ات ،ف��إن 2من كل  3أشخاص في العالم لديهم فهم
ضئيل أو معدوم لمرض ألزهايمر والخرف.
 -على الصعيد العالمي ،يُعد الخرف

(وهو أحد أهم مظاهر ألزهايمر) أحد أكبر
التحديات التي يواجهها العلماء؛ حيث يعاني
ما يقرب من  50مليون شخص الخرف.
أظ��ه��رت بعض ال��دراس��ات أن انتشار
الخرف في العالم العربي يتراوح بين 1.1
وحتى  2.3في المائة بين األف��راد الذين

أعمارهم  50عاما أو أكثر ،وأيضا بين
 13.5و 18.5في المائة بين األفراد الذين
أعمارهم  80عاما أو أكثر ،وعلى الرغم من
أن جميع هذه اإلحصاءات ال تختلف كثيرا
عن باقي دول العالم ،إال أن االنتشار لهذه
األمراض في الدول العربية يعتمد بشكل
كبير على السمات االجتماعية السكانية.
وال توجد في البلدان العربية إحصاءات
معتمدة في هذا المرض ،وعلى الصعيد
العربي ،هناك  130أل��ف مصاب تقريباً
بمرض ألزهايمر في السعودية ،وأوضحت
اللجنة الطبية والعلمية ف��ي الجمعية
السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر ،أن
المصابين بمرض ألزهايمر في المملكة
يحتمل أن يمثلوا نسبة  5في المائة من
الفئة العمرية فوق السبعين ،وليس  5في
المائة من عدد السكان.
وأوضحت اللجنة أن النسبة ترتفع إلى 10
في المائة من الفئة العمرية فوق الثمانين،
وقد تصل إلى  40في المائة للفئة فوق

التسعين ،ومصر بها  300ألف مصري ،وفي
الجزائر  100ألف حالة.
تشير األبحاث إلى أن معظم المتعايشين
حاليا مع الخرف لم يتم تشخيصهم رسميا،
وف��ي البلدان ذات الدخل المرتفع ،يتم
تسجيل وتوثيق  % 50-20فقط من حاالت
الخرف في الرعاية الصحية األولية .ومن
المؤكد أن هذه "الفجوة العالجية" أكبر
بكثير في البلدان ذات الدخل المنخفض
والمتوسط ،حيث تشير دراسة واحدة في
الهند إلى أن  % 90منها لم يتم تشخيصها
بعد .إذا تم استقراء هذه اإلحصاءات إلى
بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم ،فإنها
تشير إل��ى أن ما يقرب من ثالثة أرب��اع
المصابين بالخرف لم يتلقوا أي تشخيص،
وبالتالي ال يمكنهم الحصول على العالج
والرعاية والدعم المنظم الذي يمكن أن
يوفره التشخيص.

إبراهيم علي أبورمان /وزارة الصحة
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عجائب وغرائب

المدافع األرجنتيني لويجي مونتي خسر نهائي مونديال
 1930أمام األوروغواي ،بعد أربعة أعوام ،قام مونتي بـ
"ضربة المعلم" ،حيث حصل على الجنسية اإليطالية ،وأحرز
كأس العالم مع المنتخب اإليطالي في مونديال .1934

حكمة اليوم

العديد من الناس يضيعون أوقاتهم في تمني أشيـاء
يستطيعون الحصول عليها لو صرفوا وقت التمني لتحقيقها
نكتة اليوم

االول :عارف شو وجه الشبه بين
الطالب الغبي وبين الهوا؟
الثاني :شو؟
األول :االثنين بيقلبه الكتاب
بدون ما يفهموا شي
نوافذ شعرية

وصالك جنتي لكن نفسي
تفضل في محبتك العذابا

حزيرة اليوم

اذا كان راتب ربع راتب احمد وثلث راتب محمد
 450دينارا ،واذا كان ثلث راتب احمد وربع
راتب محمد  425فكم راتب احمد ومحمد؟

هل تعلم

ان أول منتخب حمل كأس العالم
الحالي "فيفا" بعدما امتلك المنتخب
البرازيلي كأس العالم السابق "جول
ريميه" إلى األبد هو المنتخب األلماني؟
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انتقل الى رحمته تعالى
عايد احمد عايد القطارنه
رجاء سالمه الزريقات
سائد محمد جميل المالوخ
غازي محمد الشطرات
ضيف اهلل يوسف بدر
منوه سلمان طاشمان
محمد ابو مرجوب السطري
عيد محمد الشريدة
صبحي سعيد مرعي
سعيد محمود محفوظ
امينة احمد السيوف
مريم سليمان ابو صيام
نعمة عبدالهادي كاكا
صابرين شحادة الطوافشة

الموقع
عمان  -الجويدة
عمان  -الصويفية
عين الباشا  -البقعة
عين الباشا  -البقعة
عمان  -تالع العلي
اربد  -الحصن
عمان  -ضاحية االقصى
عمان  -المقابلين
عمان  -ام القطين
عمان  -الجويدة
مادبا  -الفيصلية
االغوار الوسطى  -دير عال
عمان  -خريبة السوق
المفرق  -ام القطين

انتقل الى رحمته تعالى

الموقع

عائشة احمد طميزة

عمان  -ام نوارة

خضر عبدالغني القواسمي

عمان  -سحاب

هيثم احمد شونو

الزرقاء  -السخنة

فاطمه خليل سمرين

عمان  -ماركا الجنوبية

فهمي عبدالحميد عوده

عمان  -ضاحية االقصى

محمود امين مساد

عمان  -سحاب

عثمان يوسف الربابعة

اربد  -ايدون

تيسير سليمان الرياحي

الزرقاء  -الزواهرة

ناديه توفيق البظ

عمان  -سحاب

مؤيد محمد باكير

الزرقاء  -الهاشمية

مريم احمد سالم

عمان  -سحاب

عماد ابراهيم عيد الصوص

عمان  -ام الحيران

فتحي محمد حمد

عمان  -سحاب
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صورة جموع الغزيين يجب أن تطارد كل إسرائيلي
بقلم :جدعون ليفي 2021/10/10
الصورة التي نشرت للغزيين المحتشدين أمام
الغرفة التجارية لتقديم طلبات الحصول على
تصاريح كان يجب أن تطارد كل إسرائيلي عند
ذهابه ومجيئه .يجب أن تقض مضاجعه وأن تعذب
ضميره .وتقلق راحته .حشد كبير من األشخاص
ينحشر أمام الغرفة التجارية في مخيم جباليا
لالجئين في غزة في محاولة بائسة للحصول على
تصريح عمل في إسرائيل ("هآرتس".)10/7 ،
يجب النظر إلى تعبيرات الوجه .ويجب النظر
إلى العيون والشعر القصير على الوجوه ونظرات
اليأس الظاهرة على وجه كل واحد من الذين
يتنافسون في الطابور على الحياة وكسب الرزق؛
وهم ينظرون إلى األوراق التي يلوحون بها وكأنها
ستساعدهم في تحقيق حلمهم .يجب النظر إلى
األيدي الممدودة إلى األمام وكأن هناك يد طويلة
لشخص ما ستساعدهم في الوصول إلى الحلم.
ولكن هذه هي اليد الطويلة إلسرائيل التي الحقت
كل هذا الشر بهؤالء األشخاص .منذ عشرات
السنين وإسرائيل تنكل بهم وبآبائهم وأوالدهم.
ال يوجد مثل غزة من أجل رواية قصة الشر ،منذ

الطرد والهرب في  1948ومرورا بعمليات االنتقام
واالحتالل وانتهاء بالحصار الذي يستمر منذ 15
سنة .هذه هي يد إسرائيل الطويلة والحقيقية
التي تشكل صورتها االخالقية.
كل شخص ينظر نحو جهة مختلفة ،إلى اليمين
أو اليسار أو إلى السماء .فربما من هناك سيأتي
الخالص .االكتظاظ فظيع ،الحزن في عيون
الواقفين العاجزين.
هنا هم بشر إسرائيل سلبتهم بقايا كرامتهم
األخيرة .جاكي خوري كتب أن هناك بينهم من
هم مستعدون للعمل  12ساعة في البناء مقابل
عشرين شيكل.
الحرب هي على ثالثة آالف تصريح للتجار ،وهو
العدد الذي اقترحته إسرائيل بسخاء كبير ،على
االقل  300ألف عامل يتنافسون على ثالثة آالف

تصريح عمل % 1 .منهم ربما يحصل على ذلك.
في هذا الجزء من البالد نسبة البطالة وصلت إلى
 ،% 48و % 66في أوس��اط الشباب .الكرامة
الشخصية فقدت .كم ك��ان من السهل إع��ادة
الكرامة وكسب الرزق لهؤالء البائسين ،فتح غزة
وربطها مجددا بالضفة وتمكين هؤالء األشخاص
من العمل في إسرائيل التي تستورد العمال من
الصين.
نحو نصف مليون عامل كانوا يأتون شهريا
من غ��زة حتى العام  .2000هناك من عاشوا
هنا ،بين سوق األمل وسوق الكرمل .كانت لهم
صداقة مع إسرائيليين وبنوا حياتهم على ما كان
بالد آبائهم .الصور الجميلة جدا لحياتهم كانت،
لألسف الشديد ،مشابهة .فحتى في حينه انحشروا
في طوابير على حاجز ايرز تحت جنح الظالم وهم

صورة الغزيين المحتشدين أمام الغرفة التجارية يجب أن تقلق
اإلسرائيليين ألن هذه الصورة البائسة إسرائيل تتحمل المسؤولية عنها

الوزير الذي يخاف الكهانيين
في طريقهم للعمل في إسرائيل ،وفي طريق
العودة وقفوا مثل الظل على جانبي الشارع وهم
يحملون خردة إسرائيل في أيديهم .هذه كانت
ساعتهم الجميلة .فقد كان فيها أمل .نحن اصبنا
بالصدمة من ظروف حياتهم ،كانوا ينامون في
المخازن وينحشرون على الحواجز ،وبالنسبة لهم
هذه كانت أفضل أوقاتهم ،التي لم تعد منذ ذلك
الحين ،منذ عشرين سنة تقريبا.
حسب معطيات جمعية "غيشاه" في العام
 2019سمح لنحو  15ألف شخص بالدخول إلى
إسرائيل .فقط  % 6منهم مسموح لهم الدخول
اآلن بذريعة "ك��ورون��ا" .بكلمات أخ��رى ،سجن.
االج��ازة في السجن اإلسرائيلي متوافرة أكثر.
 % 70من الغزيين يعتمدون على المساعدات
اإلنسانية ،في مكان تحول قبل سنتين إلى مكان
غير مناسب لسكن البشر ،حسب تقرير لألمم
المتحدة.
كيف ننام في الليل مع كل ذلك؟ هذه الضائقة
هي من صنع ايدينا .وفقط ال تبدأوا بالتحدث
عن حماس والصواريخ .غزة هي أرض محتلة،
إسرائيل هي المسؤولة عن مصيرها ،غزة هي
صندوق قمامة إسرائيل ،غزة هي ارض الالجئين
الذين تم طردهم أو هربوا من بالدهم بسبب
إسرائيل .إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية
كبيرة عن مصيرهم.

ضغوط إلقامة حكومة وحدة فلسطينية
بقلم :جاكي خوري 2021/10/10
ال��والي��ات المتحدة ومصر تضغطان على
السلطة الفلسطينية وحماس من أجل إقامة
حكومة وحدة جديدة بمشاركة الطرفين من
اجل الدفع قدما بتهدئة طويلة المدى في
المنطقة واعادة اعمار القطاع .شخصيات رفيعة
في فتح وفي حماس تحدثت مع "هآرتس" قالت
إن احتمالية تشكيل حكومة وحدة ضئيلة .ولكن
الطرفين سيضطران الى ابداء المرونة من اجل
عدم الظهور كرافضين ازاء الضغط األميركي
والمصري والتداعيات السياسية واالقتصادية
على الطرفين.
في االسبوع الماضي تم ذكر اسم رئيس
الحكومة ال��س��اب��ق س�لام ف��ي��اض كمرشح
لتشكيل الحكومة ،لكنهم في فتح رفضوا هذه
االحتمالية كليا وقالوا إن االمر يتعلق بمناورة.
مصادر سياسية رفيعة أكدت في محادثة
مع "هآرتس" بأن نائب مساعد وزير الخارجية
األميركي ،هادي عمر ،الذي زار في االسبوع
الماضي رام اهلل والتقى مع رئيس السلطة
محمود عباس ،طرح اقتراح تشكيل حكومة
جديدة يشارك فيها ايضا ممثلون من حماس ،أو
حكومة خبراء تكون متفق عليها من الطرفين.
وعلمت الصحيفة أن عباس اوض��ح في

اإعالن بيع باملزاد العلني لوجود الفرق ال�سا�سع ملدة ثالثون يوم ًا
�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية اربد املوقرة
يف الق�سية التنفيذية رقم ()2014/862
املتكونة فيما بني :
الدائن  :البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي خالد الوردات.
املدينني  :حممد ابراهيم حممود البراهيم وا�سعد ابراهيم
حممود د�سوقي.

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�ضية التنفيذية رقم
اأعاله ،املتكونة بني الدائن البنك الإ�ضالمي الأردين
وكيله املحامي خالد الوردات وبني املدينني /ا�ضعد ابراهيم حممود د�ضوقي
وحممد ابراهيم حممود البراهيم وهي قطعة الأر�ض رقم ( )1247من
حو�ض امل�ضبغانية ال�ضمالية رقم ( )7من اأرا�ضي اربد والبالغ م�ضاحتها
(750م.)2
اأو ً
ل  :و�ضف قطعة الأر�ض-:
تقع يف اجلهة ال�ضرقية من مدينة اربد مقابل خمابز نبيل وهي �ضمن
حدود بلدية اربد الكربى منطقة الرو�ضة تربتها حمراء �ضاحلة
للزراعة والبناء ويقع على حدها ال�ضمايل �ضارع تنظيمي بعر�ض (30م)
امتداد �ضارع الها�ضمي وعلى حدها اجلنوبي طريق بعر�ض (3م) مفتوح
ومعبد وحتيط بها الأبنية واملحال التجارية وت�ضلها كافة اخلدمات وهي
ذات تنظيم جتاري ومقام عليها بناء جتاري موؤلف من ( )3طوابق ت�ضوية
(مواقف �ضيارات) وطابق اأر�ضي (حمال جتارية) وعددها ( )8خمازن
جتارية حتتوي على �ضدد وطابق اأول يتكون من �ضقتني �ضرقية وغربية
ومطلع درج و�ضطي �ضمايل وجنوبي والواجهات الأمامية واخللفية مبنية
من احلجر النظيف واأما الواجهات ال�ضرقية والغربية فهي مبنية من
الطوب الغري مق�ضور من اخلارج وهي موؤ�ض�ضة مب�ضعد غري راكب واأن
ال�ضقتني م�ضغولة من قبل املدعى عليهم ويقدر قيمة املرت املربع الواحد
من قطعة الأر�ض والبالغ م�ضاحتها (750م )2مببلغ ( )600دينار.
وعلية تكون قيمتها (750م 600 × 2دينار =  450000دينار).
ثاني ًا  :و�ضف البناء املقامة على قطعة الأر�ض-:
•طابق الت�ضوية  :م�ضاحته (498م )2عبارة عن (مواقف لل�ضيارات)
مبنية من القواعد امل�ضتمرة والأعمدة امل�ضلحة وجدران الت�ضوية امل�ضلحة
وجدران الدرج بارتفاع (2.5م) والأعمدة الداخلية قيا�ض (0.65م
× 0.30م) وعددها ( )25عمود �ضاملة الأعمدة الداخلية واخلارجية
والأر�ضية مدة م�ضلحة مع الرمبة والت�ضوية غري مق�ضورة من الداخل عند
الك�ضف وتبلغ م�ضاحة الت�ضوية (498م.)2
التقدير 498 :م 100 × 2دينار =  49800دينار (ت�ضعة واأربعون األف ًا وثمامنائة
دينار).

اإعالن اإحالة موؤقتة ملدة خم�سة ع�سر يوم ًا
�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان /ق�سم
�سمال عمان املوقرة
يف الق�سية التنفيذية رقم (2017/2945ع)
املتكونة فيما بني :
الدائن  :البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي
ا�سامه م�ساعده.
املدين  :منت�سر اإبراهيم حممد الذيب.

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�ضية
التنفيذية رقم اأعاله ،املتكونة بني الدائن البنك
الإ�ضالمي الأردين وكيله املحامي ا�ضامه عبداحلميد
م�ضاعده وبني املدين /منت�ضر اإبراهيم حممد الذيب.
ال�ضقة مو�ضوع الدعوى:
التي حتمل الرقم ( )1292/132من حو�ض رقم ( )4بركة
من اأرا�ضي قرية تالع العلي  :وهي عبارة عن ال�ضقة
اجلنوبية من الطابق الثالث عدا �ضطحها املعترب خدمات
م�ضرتكة  ،مب�ضاحة اجمالية ( )163م 2م�ضجلة با�ضم
(منت�ضر اإبراهيم حممد الذيب) كام ً
ال.
تقع قطعة الأر�ض رقم ( )1292حو�ض رقم ( )4بركة
من اأرا�ضي قرية تالع العلي يف حي بركة اىل اجلنوب
من احلديقة اللفية على �ضارع �ضفوان اجلمحي مبنى
رقم ( )7ح�ضب ترقيم امانة عمان الكربى منطقة تالع
العلي.
قطعة الأر�ض منتظمة ال�ضكل وال�ضالع تقريب ًا
وخمدومة ب�ضارع من اجلهة ال�ضمالية ال�ضرقية والقطعة
تقع �ضمن حدود امانة عمان الكربى/منطقة تالع العلي
وتنظيم القطعة �ضكن(اأ) وكافة اخلدمات الأ�ضا�ضية
متوفرة ،ويوجد على قطعة الأر�ض بناء قائم عبارة عن
�ضقق �ضكنية مفرزة ح�ضب نظام الطوابق وال�ضقق �ضمن
بناء مكون من عدة طوابق خمدومة ببيت درج وم�ضعد.
كافة الواجهات من احلجر النظيف مع وجود جزء
من طابق ت�ضوية عبارة عن مواقف �ضيارات خدمات
م�ضرتكة.
ال�ضقة مو�ضوع الدعوى :حتمل الرقم ( )1292/132وهي
عبارة عن ال�ضقة اجلنوبية من الطابق الثالث عدا
�ضطحها املعترب منافع م�ضرتكة ،مب�ضاحة اجمالية ()163
م 2م�ضجلة با�ضم (منت�ضر اإبراهيم حممد الذيب) كامال
ح�ضب �ضند الت�ضجيل املربز وال�ضادر من مديرية ت�ضجيل
اأرا�ضي �ضمال عمان بتاريخ .2018/1/28
ال�ضقة موؤلفة :من �ضالة و�ضالون وبلكون عدد ()2
ومعي�ضة ومطبخ وحمام �ضيوف وحمام اأولد وموزع
و( )3غرف نوم احدها ما�سرت ،والبالط من الرخام
وال�ضرياميك وال�ضبابيك من الملنيوم مع وجود
اباجورات وال�ضقة م�ضغولة من م�ضتاجر ال�ضيدة /ملياء
خليف ال�ضعالن مببلغ ( )4200دينار �ضنوي ح�ضب افادتها
عن اجراء الك�ضف.
موا�ضفات البناء /ال�ضقة:

محادثة مع عمر بأنه لن يوافق على تشكيل
حكومة خبراء ،بل على حكومة وحدة وطنية
بمشاركة حماس .مع ذلك ،في محادثات مع
الشخصية األميركية الرفيعة ه��ذه صمم
رئيس السلطة على أن يتم ضم حماس بعد
موافقتها على االتفاقات التي تم التوقيع عليها
بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية" .نحن لن
نوافق على عرض عبث فيه حماس تكون جزءا
من الحكومة ،ولكن بدون أي التزام باالتفاقات"،
قال للصحيفة مصدر فلسطيني رفيع مطلع.
"من يعرف التفاصيل يعرف أن كل ما يهم
االدارة األميركية اآلن هو منع التصعيد في
قطاع غزة .وحول الضفة ال توجد أي خطة في
األف��ق" ،قال مصدر فلسطيني رفيع مطلع.
وحسب قوله فإنهم في اإلدارة األميركية تبنوا
موقف اسرائيل الذي يقول بأنه ال توجد أي
حاجة للتحدث عن اتفاق سياسي ،لذلك فإن

أساس الجهود موجه لتحقيق تهدئة في الجنوب
مقابل إعادة اعمار القطاع وتقديم تسهيالت
انسانية وتطوير اقتصادي ومدني في الضفة.
في رام اهلل أكدوا على أنه ليس صدفة بادر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى اجراء
مكالمة هاتفية مع عباس اثناء زي��ارة نائب
المساعد األميركي .في بيان نشرته وكالة
االنباء الفلسطينية الرسمي "وفا" ،تم اقتباس
قول للسيسي بأنه يعمل على مصالحة داخلية
فلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية الى
القطاع.
في رام اهلل فسروا هذه الخطوة كمحاولة
مصرية لإلثبات لإلدارة األميركية بأن القاهرة
هي العبة رئيسة في ساحة الشرق األوسط،
بالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة لإلسرائيليين
ايضا ،وأن��ه يمكن استغالل زي��ارة كبار قادة
حماس في القاهرة في الفترة االخيرة ،بمن

نائب مساعد وزير الخارجية األميركي تحدث مع الرئيس محمود عباس
في رام اهلل حول المسألة التي استهدفت الدفع قدما بالتهدئة في
القطاع وإعادة إعماره

•الطابق الأر�ضي  :م�ضاحته (541م )2عبارة عن حمالت جتارية وعددها
( )8حمالت جتارية بارتفاع (4.5م) تفتح اأبوابها على �ضارع الها�ضمي
يتو�ضطها مطلع بيت درج يتجه اإىل ال�ضمال وحتتوي على �ضدد اأ�ضمنتية
وا�ضقف م�ضحوره و�ضبتات بارتفاع (2م) وللمحالت اأبواب حديد �ضحاب
م�سلع وباب �سكريت داخلي والأر�سيات من بالط ال�سرياميك والواجهات
الأمامية واخللفية من احلجر النظيف والواجهات ال�ضرقية والغربية من
الطوب الغري مق�ضور من اخلارج وتبلغ م�ضاحة املحالت التجارية (541م)2
وقيا�ض املحل ي�ضاوي (3.3م × 18م) ما عدا املحلني الغربي وال�ضرقي فيبلغ
قيا�ض املحل (3.3م × 14م) وهي موؤجرة ما عدا ( )2منها عند الك�ضف.
التقدير 541 :م 200 × 2دينار =  108200دينار (مائة وثمانية اآلف ومائتي
دينار).
•الطابق الأول  :م�ضاحته (541م )2عبارة عن �ضقيتني �ضكنية �ضرقية
وغربية وحتتوي كل منها على برندة �ضمالية وعلى طول واجهتها
الأمامية وعلى برندة �ضمالية وعلى طول واجهتها الأمامية وعلى برندة
جنوبية وبينهما م�ضتودع م�ضاحته ت�ضاوي (21م )2وتبلغ م�ضاحة ال�ضقة
الواحدة ما عدا بيت الدرج (250م )2واأبوابها الرئي�ضية الداخلية من
اخل�سب ال�سويد وال�سبابيك من الأملنيوم والأر�سيات من بالط ال�سرياميك
وتتاألف ال�ضقة الواحدة من ( )4غرف نوم احداهما ما�ضرت وغرفة �ضيوف
و�ضالة معي�ضة ومطبخ يحتوي على خزائن �ضفلية وعلوية من اخل�ضب
البلوط ووجه جرانيت واجلدران من البالط ووجه جرانيت واجلدران من
البالط ال�سيني واأر�سيات الغرف من بالط ال�سرياميك والأ�سقف حتتوي
على جب�ضم بورد وبحرات و�ضبوت ليت واجلدران مدهونة بدهان الوان
وديكورات وجميع الت�ضطيبات جيدة وهي م�ضكونة من قبل ماليكيها.
التقدير 541 :م 180 × 2دينار =  97380دينار (�ضبعة وت�ضعون األف ًا وثالثمائة
وثمانون دينار).
ثاني ًا  :التقديرات-:
يكون اإجمايل قيمة الأر�ض وما عليها ت�ضاوي (+97380 + 108200 + 49800
 705380 = 450000دينار
(�ضبعمائة وخم�ضة اآلف وثالثمائة وثمانون دينار).
علم ًا باأنه مت اإحالة العقار اإحالة موؤقتة على املزاود الأخري الدائن البنك
الإ�ضالمي الأردين مببلغ ( )265000دينار.
فعلى من يرغب باملزايدة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة بداية اربد خالل
( )30يوم ًا تلي تاريخ ن�ضر هذا الإعالن يف ال�ضحيفة املحلية ودفع العربون
( )%10من القيمة املقدرة للعقار اأعاله ،علم ًا اأن اأجور الدللة ور�ضوم
الطوابع تعود على املزاود الأخري.
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التقديرات:
قدرت قيمة ال�ضقة وما يتبعها من خدمات من ار�ض
العقار كما يلي:
 163م 500 × 2دينار =  81500دينار
واحد وثمانون الف ًا وخم�ضمائة دنانري
علما بانه مت اإحالة العقار اإحالة موؤقتة على املزاود
الأخري الدائن البنك الإ�ضالمي الأردين مببلغ 25000
دينار.
فعلى من يرغب باملزاودة مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة
بداية عمان /ق�ضم �ضمال عمان والدخول على املوقع
اللكرتوين لوزارة العدل  /تطبيق املزاد اللكرتوين
 http://aucations.moj.gov.joخالل  15يوما من
اليوم التايل لتاريخ ن�ضر الإعالن م�ضطحبا معه  %10من
القيمة املقدرة عند و�ضع اليد كتاأمينات ،علما بان طوابع
املزاد تعود على املزاود الأخري.

ماأمور تنفيذ
حمكمة عمان /ق�سم �سمال عمان

اإعالن بيع اأول باملزاد العلني ملدة ثالثون ً
يوما
�سادر عن دائرة تنفيذ عجلون املوقرة
يف الق�سية التنفيذية رقم ()2020/1074
املتكونة فيما بني :
الدائن  :البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي
حممد �سرف ربابعة.
املدين  :بكر �سقر عيد املومني
الكفيلة بالعقار :نعيمه حممود حممد املومني.

يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�ضية
التنفيذية رقم اأعاله ،املتكونة بني الدائن البنك الإ�ضالمي
الأردين وكيله املحامي حممد �ضرف ربابعة وبني املدين /نعيمه
حممود حممد املومني.
قطعة الأر�ض رقم 228حو�ض رقم ،هلول من اأرا�ضي عبني
وعبلني
و�ضف قطعة الأر�ض:
ان قطعة الأر�ض مو�ضوع الدعوى رقم 228حو�ض  /4هلول من
اأرا�ضي عبني وعبلني التابعة ملديرية ارا�ضي عجلون وهي من
النوع امللك تقع �ضمن حدود بلدية اجلنيد  /منطقة عبني و
عبلني ذات تنظيم �ضكن ب وتقع يف اجلهة ال�ضمالية الو�ضطى
من عبني وهي م�ضتطيلة ال�ضكل تتطاول من ال�ضمال اىل
اجلنوب ومتيل ميال متو�ضطا من ال�ضمال اىل اجلنوب تربتها
حمراء �ضاحلة للزراعة والبناء تتخللها بع�ض ال�ضخور الثابتة
واملتحركة ويقع على حدها اجلنوبي �ضارع تنظيمي مفتوح
ومعبد جزء منه  ،مقام عليها بناء �ضكني يف اجلهة اجلنوبية
مكون من طابق اأر�ضي وت�ضوية وينمو عليها ا�ضجار متعددة
النواع والعمار حتيط بها البنية وت�ضل اليها كافة اخلدمات
واملرافق العامة .
ثانيا  :و�ضف البناء املقام على قطعة الأر�ض:
 ( 1البناء املقام على قطعة الأر�ض مو�ضوع الدعوى هو عباره
عن ت�ضوية وطابق اأر�ضي والطابق الر�ضي مكون من غرفتي
نوم وغرفة �ضيوف وموزع و�ضطي وبرنده اماميه ومطبخ
وحمامني حتتوي على مغ�ضلة ومقعده افرجني  ،والطابق
مبني من القواعد والعمدة وال�ضقف اخلر�ضانية امل�ضلحة
وجدرانه الداخلية واخلارجية للجهات الأربعة من الطوب
املق�ضور من الداخل واخلارج وت�ضطبيات البناء بلدية جيده
وتبلغ م�ضاحته 107م  ،ار�سية البناء من بالط املوزايكو البلدي
وال�ضبابيك من
الملنيوم وحديد احلماية والبواب من اخل�ضب واجلدران

اإعالن اإحالة موؤقتة ملدة خم�سة ع�سر ً
يوما
�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان /ق�سم �سمال عمان
املوقرة
يف الق�سية التنفيذية رقم ()2017/5975
املتكونة فيما بني :
الدائن  :البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي ا�سامه
عبداحلميد م�ساعده.

املدين  :ال�ضركة املثالية لتجارة املطابخ /جادينا للمطابخ والثاث.
الكفيل بالعقار :منري �ضفيق حممد عبد القادر.
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�ضية التنفيذية
رقم اأعاله ،املتكونة بني الدائن البنك الإ�ضالمي الأردين وكيله
املحامي ا�ضامه م�ضاعده وبني املدين /ال�ضركة املثالية لتجارة
املطابخ /جادينا للمطابخ والثاث.
و�ضف ار�ض العقار:
هي القطعة رقم ( )411حر�ض رقم ( )2التالع ال�ضمايل من اأرا�ضي
قرية تالع العلي والتابعة لرا�ضي �ضمال عمان وهي م�ضجلة
منافع عامة خلدمة البناء املقام عليها تنظيم �ضكن (اأ) نوع طوابق
تابعة ملنطقة تالع العلي وام ال�ضماق وخلدا �ضبه مربعة ال�ضكل
منب�ضطة يحدها من اجلنوب �ضارع عبدالرحمن ال�ضربيني املعبد
وهي مو�ضولة بكافة اخلدمات وتقع �ضمن امانة عمان الكربى
تقع اىل اجلنوب ال�ضرقي من الدفاع اجلوي على بعد حوايل  500م
ً
تقريبا امام البناء معر�ض دوايل ويحيط بالقطعة �ضور من ال�ضرق
وال�ضمال واجلنوب وكذلك جزء من الواجهة اجلنوبية الغربية
وهو من دكة ال�ضمنت ويحيط بالقطعة الأبنية من جميع اجلهات،
وهي فلل وعمارات ا�ضكانية والقطعة عالية وم�ضرفة ومطلة على
اغلب مناطق عمان ومقام على القطعة بناء يحمل الرقم ()22
ح�ضب ترقيم امانة عمان الكربى عمره حوايل ( )15عام ،جميع
واجهات البناء من احلجر الأبي�ض املفجر ومكون من خم�ضة طوابق
ت�ضوية عبارة عن مواقف لل�ضيارات وغرفة بويلر وخزانات باجلهة
ال�ضرقية واجلهة اجلنوبية الغربية من الت�ضوية عباره عن �ضقتني
�ضكنيتني وطابق ار�ضي واأول وثاين وثالث ،كل طابق مكون من ثالث
�ضقق ويوجد م�ضعد ودرج للبناية وفيها تدفئة مركزية راكبة
و�ضمن البناء ال�ضقة رقم  411/102حر�ض رقم  2تالع العلي مو�ضوع
الدعوى ترتبها �ضفراء �ضاحلة للزراعة والبناء.
و�ضف ال�ضقة مو�ضوع الدعوى:

فيهم رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية
ورئيس حماس في غزة يحيى السنوار ،من اجل
الدفع قدما بخطوات امام السلطة.
في حماس اعلنوا أول من أمس بأنهم قد
انهوا المحادثات في مصر .وفي بيان حماس لم
يتم اعطاء أي تفاصيل معينة عن المباحثات،
لكنهم أكدوا االستعداد لمصالحة فلسطينية
داخلية ،سواء عن طريق االنتخابات أو تشكيل
حكومة وح��دة لفترة محدودة تمهد الساحة
الفلسطينية النتخابات رئاسية وبرلمانية.
خ�لال ذل��ك ،ف��ي رام اهلل يتعزز التقدير
بأن االدارة األميركية ال تنوي طرح أي خطة
سياسية في الوقت القريب ،لذلك فان اساس
الجهد سيوجه للقطاع .مصدر رفيع في مكتب
الرئيس محمود عباس قال للصحيفة بأنه
حتى عندما طرح رئيس السلطة في اللقاء
مع نائب المساعد مسألة اعادة فتح القنصلية
األميركية امام السكان في شرقي القدس أجاب
عمر بأن هذا االمر موضوع على طاولة رئيس
الحكومة االسرائيلي نفتالي بينيت" .هذا االمر
صدمنا .لماذا يجب الحصول على مصادقة من
بينيت اذا كانت االدارة األميركية حقا تؤيد حل
الدولتين؟" ،قال هذا المصدر الرفيع" .لماذا يتم
التراجع عن رسائل سبق وتم ارسالها الى رام
اهلل حول القنصلية؟".
من السفارة األميركية جاء رد على ذلك:
"السفارة ال ترد على محادثات دبلوماسية
خاصة".

مدهونه بالمل�سن وجدران احلمامات والر�سية من البالط
ال�سيني وجدران املطبخ بالط �سيني من جهتني بارتفاع 50 . 1
مرت مركب فيه خزائن �ضفلية من الفيرب قال�ض ووجه جرانيت
ويبلغ عمر البناء حوايل  20عاما.
 -2و�ضف الت�ضوية  :وهي عبارة عن م�ضتودع يقع يف الزاوية
اجلنوبية ال�ضرقية من البناء
قيا�ض  × 4.50م  4،50م وتبلغ م�ضاحته 20م 2مق�ضور من الداخل
واخلارج ومدهون امل�ضن والر�ضية مدة خر�ضانية وله باب
حديد زينكو �ضحاب من اجلنوب جهة ال�ضارع .
 -3مقام حتت الربنده خزان ا�ضمنتي قيـا�ض3.7م3 × 2م بعمق
 0.2م ومب�ضاحه ت�ضاوي:
3.2 ×3.7م 8،50 = 2م  ( 4مقام حفرة امت�ضا�ضية جنا�ضة يف
الزاوية اجلنوبية ال�ضرقية  .ويحيط بقطعة الر�ض �ضور
حجري من جميع اجلهات .
ثالثا  :قدرت قيمة املرت املربع الواحد من الطابق الر�ضي
والبالغ م�ضاحته 107م2
مببلغ  140دينار للمرت املربع وعليه تكون قيمته ت�ضاوي :
 107م 140 × 2دينار =  14980دينار .
(مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من الت�ضوية والبالغ
م�ضاحتها  20م مببلغ  100دينار للمرت املربع وعليه تكون قيمتها
ت�ضاوي:
 20م 100 × 2دينار =  2000دينار
 ( 3مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من اخلزان ال�ضمنتي
والبالغ م�ضاحته  8.50م 2مببلغ 120
دينار وعليه تكون قيمته ت�ضاوي:
 8.50م 120 × 2دينار =  1020دينار
 ( 4مت تقدير قيمة احلفرة المت�ضا�ضية مببلغ مقطوع ي�ضاوي
 500دينار.
 ( 5مت تقدير قيمة املرت املربع الواحد من قطعة الأر�ض
والبالغ م�ضاحتها  866م 2وما عليها من اأ�ضجار وا�ضوار مببلغ 45
دينار ،وعليه تكون قيمتها ت�ضاوي
 866م 45 × 2دينار =  38970دينار
جمموع قيمة الأر�ض وما عليها من اأ�ضجار وان�ضاءات ي�ضاوي:
 57470 = 14980 + 2000 + 1020 + 500 + 38970دينار
فعلى من يرغب باملزاودة الدخول على املوقع اللكرتوين
لوزارة العدل  /تطبيق املزاد اللكرتوين
 http://aucations.moj.gov.joخالل  30يوما من اليوم
التايل لتاريخ ن�ضر الإعالن ودفع مبلغ  %10من القيمة املقدرة
عند و�ضع اليد كتاأمينات مزاد ،علما بان طوابع املزاد تعود على
املزاود الأخري.

ماأمور تنفيذ
عجلون

هي ال�ضقة ال�ضرقية من الطابق الأر�ضي عدت �ضطحها وحتمل الرقم
( )411/102حو�ض رقم ( )2التالع ال�ضمايل من اأرا�ضي قرية تالع
العلي والتابعة لرا�ضي �ضمال عمان تبلغ م�ضاحتها ( 122م )2وهي
م�ضجلة با�ضم ال�ضيد منري �ضفيق حممد عبد القادر كامال ،جميع
الواجهات من احلجر الأبي�ض املفجر وهي تتكون من ثالث غرف نوم
وحمامني ومطبخ و�ضالون على �ضكل حرف (األ) وبلكونة من اجلهة
اجلنوبية الغربية ،والبواب الداخلية والباب الرئي�ضي خ�ضب
ويوجد حماية حديد على الباب الرئي�ضي اخلارجي لها ،وال�ضبابيك
املنيوم ابي�ض عليها ابجورات وحماية حديد ،والبالط جميعه
�ضرياميك لكل الغرف وكذلك املطبخ واحلمامات الأر�ض واجلدران
من ال�ضرياميك والدهان امل�ضن ويوجد ديكورات جب�ضني على �ضقف
ال�ضالون واملطبخ والغرف ال�ضقة مهملة وبحاجة اىل �ضيانة كبرية
كون املجاري فائ�ضة على املطبخ وموا�ضري املياه داخل اجلدران
يت�ضرب منها مياه اأدى اىل وجود رطوبة عالية فيها حيث ان بع�ض
املواقع من �ضدة الرطوبة �ضقطت الق�ضارة والدهان على الأر�ض
ً
متاما من الأثاث.
وال�ضقة كانت فارغة
التقدير:
قدر قيمة املرت املربع الواحد من ال�ضقة البالغ م�ضاحتها  112م 2وما
يتبعها من منافع عامة وما ي�ضيبها من ار�ض العقار مببلغ  450دينار
فت�ضبح قيمة كامل ال�ضقة ت�ضاوي:
 112م 450 × 2دينار =  50400ديناراً
خم�ضون األف واربعمائة ديناراً
ً
علما بانه مت اإحالة العقار اإحالة موؤقتة على املزاود الأخري الدائن
البنك الإ�ضالمي الأردين مببلغ  40000دينار.
فعلى من يرغب بال�ضراء مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة عمان /ق�ضم
�ضمال عمان او الدخول اىل موقع املزادات اللكرتوين اخلا�ض بوزارة
العدل ( )https://auctions.moj.gov.joوم�ضاهدة بيانات العقار
خالل  15يوما تلي تاريخ ن�ضر هذا الإعالن ودفع مبلغ % 10من القيمة
املقدرة عند و�ضع اليد كتاأمينات علما اأجور الدللة والطوابع تعود
على املزاود الأخري.

ماأمور تنفيذ
حمكمة بداية عمان /ق�سم �سمال عمان

بقلم :أسرة التحرير 2021/10/10
يمكن للحاخام مئير كهانا أن يرتاح في قبره بسالم.
فمواصل دربه ،النائب ايتمار بن غبير أصبح المطبل
والمزمر إلسرائيل .ففي األسبوع الماضي فقط أوقف
وزير الرفاه مئير كوهن العمل على حملة لمساعدة
األطفال المتضررين جنسيا في أعقاب توجه لبن غبير.
فببساطة لم يعجب شرطي اآلداب اإلسرائيلي أن يقود
الحملة الموسيقي تامر نفار المعروف كفلسطيني.
فقد قال بن غبير فانتصب كوهن صامتا وأمر أال تبرز
الحملة في الصفحات الرقمية للوزارة.
يأتي االستسالم المعيب لوزير الرفاه بعد بضعة أيام
من قرار شركتي الباصات ايغد ودان إزالة إعالنات تناولت
الهجمات الجماعية التي نفذها عشرات المستوطنين
الملثمين في قرية المفقرة الفلسطينية ،والتي أصيب
فيها طفل فلسطيني إبن ثالثة في رأسه أيضا .وكتب
فيها" :حان الوقت لوقف عنف المستوطنين" .والسبب
هو أن الحملة أزعجت منظمات اليمين وبن غبير على
اع��ت��ب��ار أن��ه��ا تعمم
وتنشر الكراهية .من
الصعب التصديق كم
أن الجميع يخافون مؤسف جدا أنه بدال من أن
المسطرة األخالقية
لبن غبير .من يقرأ ما تركز وزارة الرفاه ورئيسها
كتبه بن غبير
لكوهن على عملهم في دفع حملة
كفيل للحظة ب��أن
يتشوش وأن يعتقد أن هامة هدفها يفترض أن
هذا فصل من سيرته
الذاتية الجديدة .بال يكون من أبرز واجباتها
ق��ط��رة خ��ج��ل
اتهم وتستسلم للزعرنة القومجية
ب��ن غبير ،وه��و من
الشخصيات العامة من النوع األسفل ويعطون
المتطرفة ،القومجية،
العنصرية والمحرضة نموذجا سيئا لقيادة منبطحة
ف��ي إس��رائ��ي��ل نفار
في أنه "شخص متطرف ،قومجي ومحرض معروف
برسائل السامية وال إسرائيلية ومؤيد علني لــ .BDS
مغن إسرائيلي فلسطيني يعنى في أغانيه
نفار هو
ٍ
باالحتجاج االجتماعي العربي في إسرائيل .وهو يثير
حفيظة اليمين ألن��ه يتحدث عن تلك األم��ور التي
يطيب لهم أن يتنكروا لها ،كاالحتالل ،النكبة ،التفرقة
المنهاجية واإلهمال اإلجرامي للسكان العرب في
إسرائيل.
شارك نفار في حملة لرفع الوعي إلى الخط الساخن
لمراكز حماية األطفال والفتيان ممن اعتدي عليهم
جنسيا .في إسرائيل ،التي يشكل فيها العرب خمس
سكانها ،توجد أهمية هائلة لمشاركة فلسطينيين
شعبيين في حمالت موجهة لعموم المجتمع.
ولكن كوهن يخاف من بن غبير .فقد أمر بوقف
العمل "وباإلظهار الحقا لحساسية زائدة لكل ما يتعلق
بالتعاون مع جهات مجرد مشاركتها يمكن أن تؤدي
إلى إلحاق األذى بالجمهور اإلسرائيلي" .مؤسف جدا
أنه بدال من أن تركز وزارة الرفاه ورئيسها على عملهم
فيساعدوا على دفع حملة هامة هدفها يفترض أن
يكون قدس أقداس وزارة الرفاه يستسلمون للزعرنة
القومجية من النوع األسفل ويعطون نموذجا سيئا
لقيادة منبطحة.

روسيا :مصرع  16مظليا مدنيا بتحطم طائرة
موسكو  -لقي  16شخصا حتفهم أمس في حادث
تحطم طائرة تقل مظليين مدنيين في وسط روسيا،
قالت السلطات إن سببه عطل في المحرك.
ووقعت المأساة قرب مدينة مينسيلينسك في جمهورية
تتارستان (فولغا).وقالت وزارة الطوارئ الروسية "تم إنقاذ
ستة أشخاص ،وعثر على  16جثة"(-.ا ف ب)
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بدء محاكمة شقيق الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة
الجزائر  -بدأت في الجزائر أمس محاكمة مستشار
وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مع مسؤولين
سابقين بتهم فساد وت��زوي��ر ،بحسب ما أف��ادت وكالة
األنباء الجزائرية.ووُجهت إلى هؤالء تهم "إساءة استغالل
الوظيفة" و"إعاقة السير الحسن للعدالة" و"التحريض على
التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية"( -.ا ف ب)

االحتالل يقمع موظفي "أوقاف" تصدوا القتحام مستوطنين لألقصى
نادية سعد الدين

nadia.saeddeen@alghad.jo

عمان  -قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي
بالقوة العسكرية ،أمس ،تصدي موظفي دائرة
األوقاف اإلسالمية والمصلين القتحام عشرات
المستوطنين المتطرفين للمسجد األقصى
المبارك واستباحة باحاته ،مما أدى الندالع
اشتباكات عنيفة ،تخللها إبعاد خطيب "األقصى"،
الشيخ عكرمة صبري ،عن المسجد لمدة أسبوع.
ي��أت��ي ذل��ك على وق��ع تصعيد الحكومة
اإلسرائيلية من تصريحاتها المناوئة لعملية
السالم ،معلنة رفضها إلقامة دولة فلسطينية
مستقلة ،وسط ضغوط داخلية وخارجية لتشكيل
حكومة وحدة فلسطينية قد تعد بديال مؤقتا عن
"حل الدولتين" عقب تأجيل بحثه.
ووس��ط انتشار كثيف لشرطة االحتالل في
الساحات وعند بوابات األقصى؛ وقف موظفو
دائ���رة األوق���اف اإلسالمية والمصلون لمنع
عشرات المستوطنين وطلبة المعاهد الدينية
المتطرفة من اقتحام ساحات المسجد األقصى،
وأداء الطقوس التلمودية والجوالت االستفزازية
في باحاته.
فيما ق��ام مستوطنو ال��م��درس��ة الدينية
"هار هبيت" اليهودية ب��أداء الصلوات بشكل
صامت خ�لال اقتحامهم للمسجد األقصى،
حيث حاول المصلون وحراس المسجد منعهم،
لكن ق��وات االحتالل تدخلت لقمعهم مقابل
تأمين المستوطنين ألداء طقوسهم وجوالتهم
االستفزازية داخل المسجد.
وق��ررت قوات االحتالل إبعاد الشيخ صبري
عن المسجد ،لمدة أسبوع ،بعد تحقيق استمر
طويال ،عقب ما استدعته السلطات اإلسرائيلية
إثر اقتحام منزله وتفتيشه ،فيما أطلق نشطاء
مقدسيون دع��وات للتضامن معه في مركز
شرطة إسرائيلي ،وسط القدس المحتلة .
وت��أت��ي ال��ت��ط��ورات األخ��ي��رة ب��ش��أن قيام
المستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات
األقصى ،بعد قرار محكمة إسرائيلية بالسماح
لهم في أداء ما يسمى "صلوات صامتة" ،وذلك
في محاولة لخلق واقع جديد يقوم على تمكن
المستوطنين من الصالة بشكل متواصل في
المسجد األقصى.
من جانبها ،قالت حركة "حماس" ،إن "تضييق
سلطات االحتالل اإلسرائيلي على رموز القدس
ي��ه��دف إل��ى تمرير مخططاته الخبيثة في
األقصى".
وأوض��ح��ت ،أن "اس��ت��دع��اء الشيخ صبري،
يأتي على خلفية مواقف أعلنها ضد السماح
للمغتصبين الصهاينة باالستمرار في اقتحام
المسجد األقصى ،واإلذن لهم بالصالة الصامتة
في باحاته" ،منددة بحادثة االقتحام التي وصفتها
بـ "المستفزة" ،ومؤكدة وقوفها وتضامنها معه.
وأك��دت أن "السياسة اإلسرائيلية هي نهج
مفضوح يهدف من خاللها التضييق على رموز
القدس من أئمة ومرابطين ليتسنى له تمرير
مخططاته الخبيثة في األقصى".

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى بحراسة قوات االحتالل أمس(-.ا ف ب)

من جانبه ،حذر المفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية ،خطيب المسجد األقصى المبارك،
الشيخ محمد حسين ،من عزم مؤسسات "صهيو

 أميركية" إقامة احتفال ،اليوم ،في جزء منمقبرة "مأمن اهلل" بمدينة القدس المحتلة ،التي
تحتضن رفات مقدسيين ومسلمين منذ العصور

اإلسالمية المتقدمة.
ولفت الشيخ حسين ،في تصريح أمس ،إلى إن
المقبرة وقف إسالمي ،وتعود إلى أصل الوجود

االحتالل يجرف وينبش قبورا بالمقبرة اليوسفية في القدس
القدس المحتلة  -جرفت آليات تابعة لالحتالل
اإلسرائيلي ،أمس ،أجزاء من المقبرة اليوسفية
المالصقة للمسجد األقصى المبارك من الجهة
الشرقية وفقا لـ "وفا".
وق��ال رئيس لجنة رع��اي��ة المقابر اإلسالمية
ب��األوق��اف اإلسالمية في القدس الحاج مصطفى
أبو زهرة" ،إن قوات االحتالل جرفت قبرا من مقبرة
الشهداء التابعة للمقبرة اليوسفية حيث ظهرت عظام
أحد الموتى ،وقد قمنا بعد ذلك بإخراج الجرافة التي
قامت بتجريف القبر ،وترميمه وإعادته إلى ما كان
عليه ،وأجبرنا الجرافة وقوات االحتالل على مغادرة
المكان".
وتأتي عمليات التجريف ،بعد أن استجابت
المحاكم اإلسرائيلية لطلب بلدية االحتالل في
القدس وما تعرف بـ"سلطة الطبيعة" ،باستئناف

أعمال التجريف في المقبرة ،ويشمل القرار كذلك
السماح بتحويل قطعة األرض إلى حديقة عامة
من أجل ضمان منع المسلمين من استحداث قبور
جديدة فيها ،ضمن مساعي تهويد القدس وتغيير
تاريخها وجغرافيتها.
وكانت قوات االحتالل قد هدمت سور المقبرة
والدرج في المدخل المؤدي إليها مطلع شهر كانون
األول(ديسبمبر)  ،2020وواصلت بعدها أعمال
الحفر والتجريف في مقبرة الشهداء ،والتي تضم
رفات شهداء ،لصالح "مسار الحديقة التوراتية".
وتقع مقبرة اليوسفية شمال مقبرة باب الرحمة
وبمحاذاة سور القدس الشرقي ،وتتعرض منذ
سنوات إل��ى هجمة من قبل سلطات االحتالل
وحفريات ،وصلت إلى مداميك أثرية قريبة من
عتبة باب األسباط.

وفي إط��ار ذل��ك ،هدمت ق��وات االحتالل سور
المقبرة المالصق لباب األسباط وأزال��ت درجها
األثري أيضا ،إضافة للدرج المؤدي إلى امتدادها
من مقبرة الشهداء ،تنفيذا لمجموعة مخططات
إسرائيلية متداخلة أعدت منذ فترة طويلة.
وتعتبر المقبرة ،أح��د أه��م وأب���رز المقابر
اإلسالمية في مدينة القدس ،وتعج برفات عموم
أهل المدينة المقدسة وكبار العلماء والمجاهدين،
إلى جانب مئات الشهداء.
وتعمل بلدية االحتالل منذ فترة طويلة على
محاصرة المقبرة وإحاطتها بالمشاريع التهويدية
والمسارات والحدائق التلمودية على امتداد السور
الشرقي لمدينة القدس وبمحاذاة المقبرة ،بهدف
إخفاء معالم الممرات والمواقع التاريخية األصيلة
المحيطة بالمقبرة(-.وكاالت)

اإلس�لام��ي في مدينة ال��ق��دس ،وحيث يمثل
االعتداء عليها تعدياً سافراً على أحياء المسلمين
وأمواتهم ،ومساً بمشاعرهم في مختلف أنحاء
العالم.
وأوضح مفتي القدس أن مقبرة "مأمن اهلل"
تضم رف��ات ع��دد كبير من أبناء المسلمين
ورموزهم العلمية والوطنية ،وسبق لسلطات
االحتالل أن استولت عليها ،إلقامة ما يسمى
بـ"متحف التسامح" على رفات أموات المسلمين.
وأضاف أن "إج��راءات التهويد والتهجير التي
تمارسها سلطات االحتالل في القدس ،تهدف
إلى طمس التاريخ اإلسالمي والعربي فيها ،مما
يمس بكرامة األحياء واألم��وات ،دون أي رادع
ديني أو أخالقي أو قانوني".
وطالب الشيخ حسين ،المنظمات والهيئات
الدولية ،بالضغط على سلطات االحتالل لوقف
هذه األعمال االستفزازية والعدوانية ،داعياً
إلى "وضع حد حازم الستهداف األماكن الدينية
اإلسالمية بالعدوان والتدنيس".
وفي غضون ذلك؛ صدر عن رئيس الحكومة
اإلسرائيلية" ،نفتالي بينيت" ،أمس ،تصريحات
مناوئة للجانب الفلسطيني.
وأض��اف "بينيت" ،خالل لقائه المستشارية
األلمانية أنغيال ميركل ،إن "الفلسطينيين لن
يذهبوا الى أي مكان آخر ،وفق تعبيره.
وفي أول تعليق فلسطيني على ذلك؛ قال
عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ،حسين
الشيخ ،إن "أبشع أشكال اإلرهاب هو االحتالل
وليس إقامة دولة فلسطينية وفقا للشرعية
الدولية".
وش��دد الشيخ ،في تغريدة له عبر موقع
التواصل االجتماعي (تويتر) ،على أن اإلرهاب
هو تحدي الشرعية الدولية واالستمرار باحتالل
أرض وشعب لهم الحق التاريخي والطبيعي
بالعيش بحرية وكرامة واستقالل.
بينما حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية،
الحكومة اإلسرائيلية ،المسؤولية الكاملة
والمباشرة عن انتهاكات وجرائم قوات االحتالل
والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني
ومقدراته ،معتبرة أن ذلك يندرج في سياق قرار
إسرائيلي رسمي باستبدال حل الدولتين بنظام
فصل عنصري (أبرتهايد) في فلسطين المحتلة.
وأوضحت "الخارجية الفلسطينية" ،أمس،
أن تواصل االع��ت��داءات يأتي في سياق دعوة
صريحة للفوضى ،ودوامة العنف ،ويتم تعميقه
يومياً بإجراءات وتدابير استيطانية ميدانية أمام
المجتمع الدولي.
وقالت إن اع��ت��داءات المستوطنين تشكل
األداة األبرز في تكريس االحتالل وضم الضفة
الغربية ،وإمعاناً ممنهجاً في حرب االحتالل
المفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع
المناطق المصنفة (ج).
وطالبت ،المجتمع الدولي واإلدارة األميركية
ببذل ما يكفي من الجهود لتوفير الحماية للشعب
الفلسطيني ،وتنفيذ إرادة السالم الدولية التي
تتمثل بقرارات الشرعية الدولية.

 65عاما على استشهاد  70أردنيا وفلسطينيا في قلقيلية باكستان تودع بطلها القومي "أبو القنبلة الذرية"
رام اهلل  -في العاشر من تشرين األول (أكتوبر)
العام  ،1956ارتكب جيش االحتالل اإلسرائيلي
جريمة بشعة و"مجزرة قلقيلية" التي ارتقى فيها 70
شهيدا من الجيش األردني وأهالي قلقيلية.
في مساء ه��ذا ال��ي��وم ،خيم ظ�لام دام��س في
المستوطنات المقابلة لمدينة قلقيلية ،واحتشدت
ق���وات ك��ب��ي��رة م��ن ج��ي��ش االح��ت�لال وع��ص��اب��ات
المستوطنين على مداخل قلقيلية وفقا لـ"وفا".
لم يظن أهالي قلقيلية أن االحتالل يخطط لتنفيذ
مجزرة بحقهم ،فعندما ح��اول المشاة في جيش
االحتالل االقتحام ،تصدى لهم الجيش األردن��ي،
ولشدة االشتباك تقهقر جنود االحتالل إلى الخلف،
وتراجعوا إلى خطوطهم األولى ،وعادوا بعد ساعة
برفقة الدبابات ،وتقدموا نحو مركز الجيش األردني،
وسط إطالق نار كثيف.
عند وصول كتيبة (الموت  )101بقيادة آرئيل
ش��ارون ،إلى مركز الجيش األردن��ي ،واشتبكوا مع
الجيش األردني ،ثم اقتحمت قوات ثانية من ناحية
الجهة الشرقية ،وحسب شهود عيان ،فإن المركز لم
يتعرض للقصف بالدبابات أو الطائرات ،وإنما تم
تفجيره بعد تفخيخه ،حيث دوى انفجار قوي سُمع
في كافة أنحاء قلقيلية.
بحلول صباح اليوم التالي ،كانت رائحة الموت
تفوح في طرقات المدينة ،بعد ليلة دامية ،استخدم
فيها االحتالل الطائرات ،والدبابات ،واأللغام ،فيما
تصدى لهم الجيش األردن��ي واألهالي باألسلحة

الخفيفة ،تلك الليلة خلفت  70شهيدا من الجيش
األردني واألهالي ومئات الجرحى ،وقتل  18جنديا
إسرائيليا.
يروي شارون في مذكراته عن المجزرة ،أن والديه
كانا شاهدان على "أضواء" المعركة من مستوطنة
"كفار مالل" ،والتي استوطنت فيها أسرته ،وتقع في
الجهة الغربية من قلقيلية ،كما ويتحدث عن أحد
الضباط الذي قتل مع  18جنديا إسرائيليا في تلك
المعركة ،حيث نصبت له سلطات االحتالل تذكاراً
في منطقة صوفين بعد احتاللها للمدينة العام
 ،1967لكن أهالي المدينة حطموه بعد أيام من
وضعه ،وقُ تل هذا الضابط على يد جندي أردني بآخر
رصاصة بقيت في بندقيته ،بعد أن استشهد جميع
رفاقه.
أحد الناجين من المجزرة ويدعى رفيق شلش،
يقول "لوال أننا انتقلنا من مركز الجيش األردني
إلى مكان قريب منه ،ألصبحنا في عداد الشهداء،
الذين ارتقوا على أيدي العصابات الصهيونية ،والتي
اقتحمت المدينة من خالل خط الهدنة "كيبوتس
كوفيش" ،ومنطقة الطيرة في المثلث".
ويضيف شلش :عندما اقتحموا المدينة من جميع
الجهات ،لم يطلق الجنود اإلسرائيليون الرصاص،
وقاموا بذبح حراس المركز ،وكل من تواجد فيه،
وبعدها نفذوا عملية تطهير للمكان ،فيما أبقوا
السجناء أحياء داخل السجن حتى يموتوا بالمتفجرات
التي زرعت في كافة أرجائه"(-.وكاالت)

عدن :مقتل  5أشخاص بسيارة مفخخة

عدن  -قتل خمسة أشخاص وأصيب  11آخرون
بجروح أمس في انفجار سيارة ملغومة استهدف
موكبا يقل مسؤولين في عدن ،العاصمة المؤقتة
للحكومة اليمنية ،وفق مصادر أمنية أوضحت أن
المسؤولين نجوا من االنفجار.
وقال مصدر أمني يمني "انفجرت سيارة ملغومة
كانت تقف في الخط العام بشارع المعال أثناء مرور
موكب مسؤولين بينهم محافظ عدن أحمد لملس
ووزير الزراعة واألسماك سالم السقطري وقيادي آخر".
وبحسب المصدر ،نجا المسؤولون الثالثة من
االنفجار.
ّ
وتشكل عدن ،المدينة الساحلية الجنوبية ،المقرّ
المؤقت للحكومة اليمنية منذ أن طردها المتمرّدون
الحوثيون من العاصمة صنعاء في الشمال في .2014
ولملس ووزي��ر الزراعة مسؤوالن في المجلس
االنتقالي الجنوبي ،الذراع السياسية لالنفصاليين
الجنوبيين الذين انضموا العام الماضي الى حكومة
وحدة تقاتل الحوثيين المدعومين من إي��ران في
شمال ال��ب�لاد ،بعد مواجهات عنيفة مع القوات
الحكومية.
ولم تتبنّ أي جهة حتى اآلن التفجير الذي يعدّ
األكثر عنفا في عدن منذ االنفجار الذي استهدف
مطار عدن في  30كانون األول(ديسمبر) الفائت
بصواريخ بالستية.
واستهدف الهجوم في حينه مبنى المطار
عند وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة
إليه وأدى إلى سقوط  26قتيال على األقل،
من بينهم ثالثة موظفين في اللجنة الدولية

للصليب األحمر وصحافي.
واتهمت الحكومة في حينه الحوثيين بتنفيذ
االعتداء .وأفاد تقرير صادر عن األمم المتحدة بعد
أشهر أن االعتداء نفذ بصواريخ شبيهة بتلك التي
يستعملها الحوثيون وقد أطلقت من مناطق واقعة
تحت سيطرتهم.
وكان اليمن الجنوبي مستقال الى أن أعيد توحيد
البالد في العام  ،1990لكن بقي هناك تيار مؤيد
لالنفصال.
وتضم القوات الموالية للحكومة في الجنوب
حيث تتمركز السلطة ،فصائل مؤيدة لالنفصال عن
الشمال بقيادة المجلس االنتقالي الجنوبي .وخاضت
هذه الفصائل في  2019معارك مع القوات الحكومية،
متهمة الحكومة بالفساد.
وعملت السعودية على إنهاء الخالفات ،وتوسطت
لتشكيل حكومة تم ّثل كل الفصائل بهدف التفرغ
لمقاتلة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على
مأرب ،آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن المجاور
للمملكة.
وصعّد الحوثيون في شباط(فبراير) عملياتهم
العسكرية للسيطرة على مأرب ،وأوقعت المعارك
منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين .ومن شأن
سيطرتهم على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن
يسهّل توسّعهم إلى محافظات أخرى ،ويعزّز موقفهم
التفاوضي في أي محادثات سالم مقبلة.
ويشهد اليمن ،أفقر دول شبه الجزيرة العربية،
نزاعا داميا منذ  2014بين القوات الموالية للحكومة
المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين(-.ا ف ب)

اسالم اباد -عبد القدير خان ،مهندس القنبلة
الذرية في باكستان الذي توفي أمس عن  85عاما
بطل قومي في نظر مؤيديه لكنه مساهم في
االنتشار النووي برأي منتقديه.
توفي العالم النووي بعدما ثبتت إصابته
بكوفيد  19ودخ��ل المستشفى م��رات عدة في
إسالم أباد .وكان يُنظر إليه على أنه "أبو القنبلة
الذرية الباكستانية".
تحول عبد القدير إلى بطل قومي في أيار
(مايو)  1998عندما أصبحت جمهورية باكستان
اإلسالمية رسميا قوة نووية عسكرية ،عبر تجارب
أجريت بعد أيام من اختبارات قامت بها الهند،
المنافسة األبدية.
لكنه وجد نفسه في وقت الحق في قلب جدل
عندما اتُهم بنقل تقنيات بشكل غير قانوني إلى
إيران وكوريا الشمالية وليبيا .وخضع بحكم األمر
الواقع إلقامة مراقبة في العاصمة إسالم أباد منذ
.2004
أصيب خان بسرطان البروستات في 2006
وتعافى بعد عملية جراحية .وقضت محكمة
في  2009برفع اإلقامة المراقبة عنه لكنه بقي
يخضع لحماية شديدة جدا ،وملزما إبالغ السلطات
مسبقا بكل تحركاته.
في  ،2012قرر دخول معترك السياسة وأنشأ
حزبا يسمى "حركة إنقاذ باكستان" تمهيدا
لالنتخابات التشريعية التي جرت في  .2013لكنه
أخفق في تأمين انتخاب أي مرشح للحزب ما دفعه
إلى حل الحزب بعد فترة وجيزة.
وال���دك���ت���ور خ���ان م���ول���ود ف���ي األول من
نيسان(أبريل)  1936في مدينة بوبال الهندية
قبل أح��د عشر عاما على التقسيم الدموي
المبراطورية الهند البريطانية والذي أدى إلى
والدة باكستان والهند في  14و 15آب(أغسطس)
.1947
وهاجر الشاب إلى كراتشي (جنوب باكستان)
حيث حصل على دبلوم علمي قبل أن يتابع
دراسته في علم المعادن في ألمانيا ،ثم تأهيال
علميا في بلجيكا وهولندا.
ف��ي سبعينيات ال��ق��رن الماضي ،عيّن في
مختبر م��س��ؤوال ع��ن تطوير أج��ه��زة للطرد
المركزي تستخدم في الصناعة النووية لحساب
الكونسورسيوم البريطاني األلماني الهولندي
"يورينكو".
عاد خان إلى باكستان في العام  ،1976ورفّعه
رئيس الوزراء حينذاك ذو الفقار علي بوتو ليتولى
رئاسة برنامجها النووي المدني ،خصوصا بفضل
وثائق مصدرها مجموعة "يورينكو" .وقد دانه
القضاء الهولندي في  1983بسرقة هذه الوثائق
لكن الحكم ألغي في االستئناف.
وأكد خان في  1998أن باكستان كانت منذ
العام  1978قادرة على إنتاج اليورانيوم المخصب
ومنذ  1984قادرة على إجراء تفجير نووي .وأكد
في الوقت نفسه أن إسالم أباد "لم ترغب يوما في
صنع أسلحة ذرية لكنها اضطرت لذلك" لضرورات
الردع في مواجهة الهند.
في  ،1981تم تغيير اسم مؤسسة األبحاث
الذرية الرئيسية في باكستان قرب إسالم أباد
ليصبح "مختبر خان لألبحاث" تكريما له.

الراحل "ابو القنبلة الذرية الباكستانية" عبدالقدير خان يحيي محبيه خالل مهرجان في اسالم اباد( - .ا ف ب)

لكن نجم خ��ان ب��دأ يخفت في آذار(م���ارس)
 .2001فتحت ضغط الواليات المتحدة ،أقصاه
الجنرال برويز مشرف الذي كان قد تولى السلطة
في انقالب في تشرين األول(أكتوبر)  ،1999من
إدارة "مختبر خان لألبحاث".
وفتحت السلطات الباكستانية تحقيقات في
كانون األول (ديسمبر)  2003بشأن حوالي عشرة
علماء ومسؤولين عن البرنامج النووي لكشف
نشاطات محتملة لنقل تكنولوجيا إلى الخارج.
وفي شباط(فبراير)  ،2004فرضت على خان
إقامة مراقبة بعدما ثبت أنه كان مشاركا في
عمليات نقل تكنولوجيا نووية إلى إيران وليبيا
وكوريا الشمالية في تسعينيات القرن العشرين.

واعترف الرجل ال��ذي يعتبره البعض "بطال
قوميا" ويرى فيه آخ��رون "عالم معادن ينشر"
السالح النووي ،في شباط(فبراير)  2004على
شاشة التلفزيون بأنه شارك في نشاطات انتشار.
لكنه تراجع عن أقواله في وقت الحق.
ونتيجة لذلك ،حصل على عفو من الرئيس
مشرف.
بقي الدكتور خان يتمتع بشعبية في باكستان
رغ��م الجدل .وك��ان يكتب بانتظام منشورات
للمجموعة اإلعالمية "جانغ" يشيد فيها بتعليم
العلوم.
ويحمل العديد م��ن ال��م��دارس والجامعات
والمؤسسات الخيرية اليوم اسمه(-.ا ف ب)

مفكرة اليوم

استونيا  -ويلز

21:45

تصفيات مونديال ( 2022أوروبا)

التفيا  -تركيا

21:45

بي ان سبورتس اكسترا 1

هولندا  -جبل طارق

21:45

بي ان سبورتس بريميوم 3

النرويج  -مونتينيغرو

21:45
21:45

بي ان سبورتس HD2
بي ان سبورتس بريميوم 1
بي ان سبورتس HD1

المباراة

الساعة

تبث على

قبرص  -مالطا

19:00

بي ان سبورتس بريميوم 1

كرواتيا  -سلوفاكيا

21:45

بي ان سبورتس بريميوم 2

رومانيا  -ارمينيا

سلوفينيا  -روسيا

21:45

بي ان سبورتس اكسترا 2

مقدونيا الشمالية  -ألمانيا

21:45

بيالروسيا  -تشيكيا

21:45

ايسلندا  -ليشتنشتاين

21:45

تصفيات مونديال ( 2022افريقيا)
موزمبيق  -الكاميرون

16:00

يوتيوب ()FIFATV

الغابون  -أنغوال

16:00

يوتيوب ()FIFATV

بوركينا فاسو  -جيبوتي

18:00

يوتيوب ()FIFATV

ساحل العاج  -ماالوي

19:00

يوتيوب ()FIFATV

ليبيا  -مصر

22:00

يوتيوب ()FIFATV
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"األولمبي" يتغلب على سورية ويتأهل لنهائي غرب آسيا بالكرة
محمد عمّار
moh.ammar@alghad.jo

عمان – تأهل المنتخب األولمبي
لكرة القدم إل��ى المشهد الختامي
لبطولة غرب آسيا ،وذلك عقب تغلبه
على نطيره السوري بنتيجة  ،2-5في
أول��ى مباريات ال��دور نصف النهائي
للبطولة والتي جرت أمس على ستاد
األمير سعود بن جلوي في مدينة
الخبر السعودية.
وبهذا الفوز تأهل المنتخب للمرة
األول��ى للمباراة النهائية ،بانتظار
الفائز من لقاء السعودية مع العراق
وال��ذي اقيم في ساعة متأخرة من
أمس حيث سيقام النهائي مساء يوم
غد الثالثاء.

األردن  5سورية 2

لم يترك العبو المنتخب الفرصة
لنظيره السوري اللتقاط األنفاس،
وب���ادر للهجوم ال��ه��ادر م��ن مختلف
المحاور ،بعد أن زج المدير الفني
أحمد هايل بالظهيرين بسام دلدوم
ومهند طه في الميسرة ،حيث كان
األخ��ي��ر يشكل عمقا هجوميا إلى
جانب يزن النعيمات الذي كان يتلقى
اإلسناد من ميمنة المنتصف محمد
عبدالمطلب ،وخالد صياحين ،ومن
لمسة انيقة من مهند أبو طه مرت
خلف مدافعي المنتخب السوري لتصل
خالد الصياحين وس��دد ك��رة أرضية
زاحفة على يسار الحارس الهدف األول
للمنتخب األولمبي في الدقيقة .6
الهدف رفع من جرعات المنتخب
الهجومية ،بعدما تولى فضل هيكل
وإبراهيم سعادة ضبط اإليقاع في
منطقة العمليات ،مع إسناد واضح من
يوسف أبو الجزر وبسام دلدوم ،فيما

العب المنتخب األولمبي خالد صياحين (يمين) يعبر عن فرحته بعد تسجيله الهدف األول أمس ( -من المصدر)

كان يزن عبدالعال وهادي الحوراني
في العمق الدفاعي باريحية.
وعاد مهند طه ووضع بصمته بكرة
عميقة ص��وب ي��زن النعيمات الذي
استقبل الكرة وراوغ الحارس وآخر
المدافعين وسدد على يسار الحارس
الهدف الثاني في الدقيقة .20
المنتخب السوري انطلق بهجمة

مدروسة ،ليجتاز محمد الحالق الحارس
أحمد الجعيدي ال��ذي خرج لمالقاته
وسدد كرة ارضية صوب المرمى ،إال
أن الحوراني عاد سريعا واخرج الكرة
قبل ان تجتاز خط المرمى ،ليضطر
مدرب المنتخب للدفع بالبديل خالد
زك��ري��ا ع��وض��ا ع��ن خ��ال��د صياحين
لالصابة ،ومن ركنية نفذها ابراهيم

سعادة ارتقى لها المدافع المتقدم
هادي الحوراني بين المدافعين وسدد
الكرة برأسه في الشباك الهدف الثالث
في الدقيقة  ،44واهدر يزن النعيمات
فرصة تحقيق الهدف الرابع عندنا
انفرد بالحارس السوري أنس البيطار
ال��ذي تألق في ابعاد الكرة لركنية،
لتنتهي احداث الحصة االولى بتقدم

األردن يقدم مقترحا بخصوص تصفيات كرة الهدف "البارالمبية"
عمان  - _ -ش��ه��دت ق��اع��ة قصر
المؤتمرات الكبرى (فندق الهيلتون) بالبحر
الميت أم��س إزاح��ة الستار عن فعاليات
الجمعية العمومية لالتحاد الدولي لرياضة
المكفوفين ،التي تتواصل حتى اليوم
باستضافة من قبل اللجنة البارالمبية
األردنية بمشاركة  31دولة.
وافتتح االجتماعات د .حسين أبو الرز
رئيس اللجنة البارالمبية األردنية ،الذي
رح��ب بالوفود المشاركة ،وش��اك��را ثقة
االتحاد الدولي وال��دول المشاركة بقدرة
األردن على استضافة المؤتمرات الكبرى،
ومؤكدا أن الرياضة تلعب دورا هاما لتعزيز
أواص��ر الصداقة والسالم والتفاهم بين
الشعوب.
وبارك أبو الرز لالتحاد الدولي لرياضة
المكفوفين مرور  40عاما على تأسيسه
منذ العام  ،1981وهو العام الذي شهد أيضا
ميالد أول اتحاد أردني لرياضة المعوقين.
ونوه أبو الرز إلى أن هذه االجتماعات
تشكل الفعالية األولى للجنة البارالمبية
األردنية بعد اإلنجاز الكبير والتاريخي الذي
تحقق في بارالمبيك طوكيو بالحصول
على  4ميداليات ذهبية وواحدة برونزية.
من جهتها ق��درت الدنماركية جاني
هماشوي رئيسة االتحاد الدولي لرياضة
المكفوفين اس��ت��ض��اف��ة األردن لهذه
االجتماعات التي تشكل منعطفا مهما في
مسيرة رياضة المكفوفين.
وباركت هماشوي اإلن��ج��ازات الكبيرة
التي حققتها اللجنة البارالمبية األردنية
في المرحلة السابقة ،وكاشفة النقاب عن
أنها تابعت باهتمام إنجاز أبطال وبطالت
األردن في بارالمبيك طوكيو .2020

الجمعية العمومية لالتحاد الدولي لرياضة المكفوفين خالل اجتماعها أمس (-من المصدر)

وكانت رئيسة االتحاد الدولي حرصت
على عقد ل��ق��اءات موسعة م��ع أرك��ان
اللجنة البارالمبية األردنية برئاسة أبو
ال��رز وحضور سليمان ال��روس��ان نائب
الرئيس ،ومها البرغوثي أمين عام
اللجنة ،ود .عامر الشعار عضو اللجنة،
وإبراهيم الحليق أمين الصندوق ،وجاسر
نويران مدير النشاط الرياضي في اللجنة
البارالمبية ،والذي قدم لالتحاد الدولي
مقترحا بإعادة النظر في أساليب إقامة
التصفيات المؤهلة للبارالمبيك فيما
يخص رياضة كرة الهدف للمكفوفين،
مقترحا أال تكون تصفيات آسيا ضمن دور

واحد بحيث تقسم إلى مناطق جغرافية
يقام بينها تصفيات يتأهل منها فريقان
لالنتقال إلى التصفيات النهاية المؤهلة
للبارالمبيك.
وعلى الصعيد الرسمي فإن وفد اللجنة
البارالمبية الذي يملك حق التصويت في
االنتخابات المقررة اليوم النتخاب مكتب
تنفيذي جديد لالتحاد الدولي لرياضة
المكفوفين ،حيث ينتظر أن تجدد الجمعية
العمومية ثقتها بالرئيسة الحالية فيما
ينافس د .أحمد عوينة من مصر على
عضوية المكتب التنفيذي.
وأثنت البرغوثي على الجهود كافة والتي

بذلت من أجل إنجاح االجتماعات ،مؤكدة أن
رياضات المكفوفين ستشهد في المرحلة
القادمة مزيدا من التفاعل من قبل أركان
اللجنة البالمبية.
ويذكر أن االجتماعات تشهد مشاركة
 5دول عربية هي مصر ،العراق ،الكويت،
اإلمارات ،إضافة إلى األردن و 26دولة أخرى
هي أذربيحان ،أنجوال ،البرازيل ،بلغاريا،
بلجيكا ،تشيك ،ال��دن��م��ارك ،بريطانيا،
فرنسا ،فلندا ،جورجيا ،اليونان ،إي��ران،
إيطاليا ،الهند ،اليابان ،كندا ،نيجيريا،
البرتغال ،بولندا ،رومانيا ،روسيا ،إسبانيا،
السويد ،تركيا ،الواليات المتحدة ،وأكرانيا.

"سيدات التايكواندو" إلى إيران ..والهندي تفوز بعضوية االتحاد اآلسيوي
محمد عمّار

moh.ammar@alghad.jo

عمان – غادر منتخب سيدات التايكواندو
فجر اليوم إلى إيران ،للمشاركة في بطولتي
آسيا المفتوحة والفجر الدولية ،خالل الفترة
من  14إلى  20تشرين األول (اكتوبر) الحالي،
وذلك بناء على دعوة من االتحاد اإليراني الذي
تحمل كافة التكاليف المالية جراء المشاركة.
ويضم المنتخب المدرب محمد العبادي،
المعالجة وإداري��ة المنتخب سجى أبا زيد،
والالعبات يارا ياسمين (وزن  57كغم) ،نتالي
الحميدي (وزن  62كفم) وراما ابو الرب (وزن
 73كغم).
وبحسب المدير الفني للمنتخبات الوطنية
فارس العساف ،فإن المشاركة جاءت بشكل
مفاجئ من االتحاد اإليراني ،حيث لم تصل
التدريبات إلى المستويات المتقدمة جراء
التوقف عن التدريبات في ختام مشاركة
مثمرة في األولمبياد ،وبعد العودة للتدريبات
تم التركيز على الجانب البدني ،لذلك لسد
النقص في مخزون اللياقة ،بيد أن االتحاد
وفور تلقيه الدعوة اإليرانية ،صب تركيزه على
الجانب الفني ،من خالل جرعات تدريبية ،أراد
المدرب العبادي من خاللها االرتقاء بالمهارات
المطلوبة ،معتبرا أن المشاركة ستكون
إيجابية في سعي العبات المنتخب لتحقيق
المزيد من النقاط التأهيلية إلى أولمبياد

المنتخب بثالثية بيضاء.

زيادة الغلة

دخ��ل المنتخب الحصة الثانية
بتركيز دف��اع��ي م��ع االع��ت��م��اد على
الكرات المرتدة ،بعيدا عن أي تالحم
مع المنافس خشية اإلصابات ،وتألق
الجعيدي ف��ي التصدي لكرة أيمن

عقيل ،وعاد الجعيدي وابعد تسديدة
ح��اف��ظ محمد ل��ت��رت��د أم���ام محمد
ريحانية الذي سددها أرضية زاحفة
الهدف السوري األول في الدقيقة .61
الهدف اعاد الثقة للمنتخب السوري،
فسدد الحالق كرة ارضية سيطر عليها
الجعيدي ،وكاد أيمن عقيل أن يسجل
للمنتخب السوري الهدف الثاني بيد
أن الحارس الجعيدي تألق في ابعاد
الكرة لركنية ،ليعزز مدرب المنتخب
بالمدافع دانيال عفانة عوضا عن بسام
دلدوم ويتراجع أبو طه للظهير األيسر
وينضم عفانة إلى جانب الحوراني
وعبدالعال ،لتضييق المساحات أمام
المنتخب ال��س��وري واالع��ت��م��اد على
ال��ك��رات المرتدة ،لتمضي الدقائق
وسط دفاع مستميت واالعتماد على
الكرات المرتدة ،وضعط سوري من
مختلف المحاور ،وم��ن ك��رة مرتدة
م��رر زكريا ك��رة انيقة ص��وب محمد
عبدالمطلب الذي سددها ارضية على
يمين الحارس البيطار الهدف الرابع
للمنتخب في الدقيقة .81
انفتحت الدفاعات السورية امام
الهجوم الهادر للمنتخب ،وكاد سعادة
أن يزيد الغلة ،إال أن كرته علت المرمى
بقليل ،ليدفع مدرب المنتخب بالبديل
عبداهلل ع��وض بديال للنعيمات ،رد
المنتخب السوري بكرة من الميسرة
سددها البديل أحمد غالب في شباك
الجعيدي الهدف الثاني في الدقيقة
 ،85ومن مجهود وافر من أبو الجزر
انسل من الميمنة ليتعرض لإلعثار
من قبل مدافع سورية لتكون ركلة
الجزاء التي تصدى لتنفيذها إبراهيم
سعادة بنجاح على يمين الحارس
البيطار الهدف الخامس للمنتخب
األولمبي في الدقيقة .93

قرعة بطولة المملكة لكرة الطاولة غدا
بالل الغالييني

bilal.alghaleeni@alghad.jo

عمان  -تسحب عند الساعة الرابعة
من مساء يوم غد قرعة بطولة المملكة
المفتوحة لكرة الطاولة ،والتي يقيمها
اتحاد اللعبة ،وتهدف إلى تصنيف الالعبين
والالعبات حسب الفئات العمرية التي
اعتمدها االتحاد للبطولة وه��ي (تحت
 11و 13و 15و 17و 19سنة ،والرجال
والسيدات) ،والتي تقام منافساتها كافة
ف��ي صالة ال��ي��رم��وك بمدينة الحسين
للشباب.
القرعة والتي تسحب في مقر االتحاد
بصالة قصر الرياضة بمدينة الحسين
للشباب ،ينتظر أن تشهد أيضا اعتماد
التعليمات الفنية واإلدارية.
وقال رئيس االتحادين األردني وغرب
آسيا طارق الزعبي إن االتحاد استكمل
المتطلبات الفنية واإلداري��ة كافة إلقامة
منافسات البطولة ،خصوصا التي تتوافق
مع البروتوكول الطبي الصادر عن اللجنة
األولمبية األردنية والجهات ذات العالقة،
مؤكدا أن االت��ح��اد م��اض في استكمال
نشاطاته كافة للعام الحالي ،والتي سيتم
تثبيت مواعيدها في وقت الحق.
ولفت الزعبي إلى أن مشاركة المنتخبات
الوطنية في البطولة اآلسيوية الخامسة
والعشرين ،والتي اختتمت في العاصمة
القطرية الدوحة قبل أي��ام ،والنشاطات
التي قام بها الوفد اإلداري ،ستتصدر جدول
أعمال مجلس إدارة االتحاد في جلسته
المقبلة ،والتي اعتبرها الزعبي بـ “الناجحة”
سواء على صعيد النتائج الفنية التي حققها
الالعبون والالعبات (زيد أبو يمن وزياد
عزيز ومحمد بني سالمة وحسن الحوراني

رئيس اتحاد كرة الطاولة طارق الزعبي( -من المصدر)

وخالد باسم وتيماء أبو يمن وبراء الوديان
ويارا الديميسي) ،والتي مكنت المنتخب
الوطني للرجال من تحصيل المركز الثالث
عشر على الترتيب العام للفرق ،والمركز
األول للمستوى الثاني ،وحصل المنتخب
الوطني للسيدات على المركز الثاني في
مجموعته بعد أن حقق فوزين وخسارة
واحدة ،مثلما نجح الوفد اإلداري برئاسة
الزعبي رئيس االتحاد ،وعبدالعزيز رضا
أمين السر ،وإبراهيم الصرايرة رئيس
الوفد ،وهنادي تفاحة عضو االتحاد ،في
إبرام العديد من االتفاقيات مع عدد من
االتحادات وفي مقدمتها االتحاد الدولي،
والتي تركز على استضافة المعسكرات
والبطوالت الدولية ،عالوة على تجديد عقد
الرعاية مع شركة ستاج.

شباب الحسين يعبر مليح بـ"طائرة الممتاز"
عمان  -حقق فريق شباب الحسين
ف��وزا سهال على نظيره مليح بنتيجة
( )0-3وبواقع (-25( )14-25( )12-25
 ،)12لحساب األسبوع التاسع واألخير من
المرحلة األول��ى ب��دوري الدرجة الممتازة
لكرة الطائرة ،في المباراة التي جرت
أحداثها بصالة األمير هاشم في مادبا
أمس.
ورفع فريق شباب الحسين رصيده من
النقاط إلى النقطة  22وحيدا في صدارة
الترتيب ،وبقي مليح عند النقطة الثانية
وفي المركز التاسع وقبل األخير ،فيما

أقيمت في ساعة متأخرة من أمس مباراة
الوحدات والمشوار ضمن مباريات الجولة.
وتختتم م��ب��اري��ات األس��ب��وع التاسع
ال��ي��وم بمواجهتين ،إذ يلتقي ال��ع��ودة
بـ  20نقطة ،بفريق المشارع صاحب المركز
األخير الذي يمتلك نقطة واحدة ،عند الساعة
الساعة الخامسة مساء ف��ي صالة قصر
الرياضة بمدينة الحسين للشباب ،فيما يواجه
فريق عيرا صاحب المركز السابع وبرصيد 11
نقطة ،فريق البقعة خامس الترتيب برصيد
 13نقطة ،وذلك عند الساعة السابعة مساء
وبذات الصالة.

فوزان بكرة األولى ومباراتان اليوم
جانب من تدريبات منتخب التايكواندو (-من المصدر)

باريس  ،2024حيث تعتبر البطولتان تحت
تصنيف  ،G1وستمنح الالعبة التي تحصل
على الميدالية الذهبية على  10نقاط ،إلى
جانب المزيد من النقاط من خالل المشاركة،
ومن خالل تحقيق أي فوز في أدوار البطولة.
من جانبه ،أك��د م��درب المنتخب محمد
العبادي ،أن المنتخب وف��ور تلقيه الدعوة

اإليرانية ،رفع من مؤشر التدريبات الفنية
بالتوازي مع الجانب البدني ،حيث تم رفع
معدل التدريبات اليومية ،وذل��ك بهدف
التحضير األمثل للمشاركة في البطولتين
والتي تزيد من غلة الالعبات بالنقاط ،في
طريقهم لخطف بطاقات مؤهلة إلى األولمبياد
المقبل ،مشيرا في الوقت ذاته إلى آماله في

تحقيق إنجازات في البطولتين.
إلى ذلك ،فازت عضو الهيئة العامة باتحاد
التايكواندو ،الالعبة المعتزلة نانسي الهندي،
بعضوية مجلس إدارة االت��ح��اد اآلسيوي
للتايكواندو بالتزكية ،دون الحاجة إلجراء
انتخابات لوجود  4مرشحات فقط لشغل 4
مقاعد مخصصة للسيدات.

عمان – _ – تقدم فريق اتحاد الرمثا
خطوة مهمة للمنافسة بكل قوة على إحدى
بطاقتي التأهل في دوري الدرجة األولى
لكرة القدم ،وذلك بعد فوزه على منشية بني
حسن  ،0-1في اللقاء الذي أقيم أمس على
ستاد األمير هاشم بالرمثا ،وسجل الهدف
الوحيد مهاجمه اوليفيرا في الحصة الثانية
من اللقاء ،ليصبح اتحاد الرمثا بالمركز الثاني
مؤقتا برصيد  13نقطة ،فيما بقي المنشية
بالمركز األخير من دون نقاط.
وفي اللقاء الثاني قلب العربي تأخره 1-0
إلى فوز  ،1-2وجاء هدف الفوز في الوقت

الضائع من اللقاء الذي جرى على ستاد األمير
محمد ،ليتقدم العربي ليشارك اليرموك
المركز الخامس برصيد  10نقاط لكل منهما.
وتتواصل عند الساعة الثالثة والنصف من
مساء اليوم مباريات األسبوع السابع ،حيث
يلتقي الكرمل مع بلعما على ستاد األمير
هاشم ،والسرحان مع عمان  FCعلى ملعب
السرحان.
وتختتم مباريات األسبوع مساء يوم غد،
حيث يلتقي مغير السرحان مع كفرسوم على
ستاد األمير محمد ،واألهلي مع الطرة على
ملعب السلط.
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"صقور األردن" يستعد لبدء تدريباته ..كفريوبا يتجه لالقتراض..
دغلس يقترب من األهلي ..والعبان إلكمال قائمة الوحدات
خالد العميري

Khaled.omeri@alghad.jo

عمان – تطل "الغد" على قرائها ،من
خالل زاوية “فاست بريك” ،لتقدم لهم
وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة
األردنية ،إلى جانب كواليس النجوم.

"صقور األردن" يبدأ تدريباته
األسبوع الحالي
من المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني
األول لكرة السلة "صقور األردن" ،تدريباته
الفنية والبدنية بإشراف المدير الفني
مروان معتوق ومساعده محمد حمدان،
خالل األسبوع الحالي ،في إطار تحضيراته
المكثفة لالستحقاقات المقبلة.
وي��ب��دأ "ص��ق��ور األردن" م��ش��واره في
النافذة األول��ى من التصفيات اآلسيوية
المؤهلة لنهائيات كأس العالم ،2023
بمواجهة المنتخب السعودي ذهابا في
عمّان وإيابا في الرياض ،يومي  26و29
تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ،لحساب
مباريات المجموعة الثالثة.
وف��ي المقابل ،استقر الجهاز الفني
للمنتخب الوطني على ملف الالعب
المجنس ال��ذي سيمثل "صقور األردن"
ف��ي االستحقاقات الرسمية المقبلة،
حيث يجيد المجنس اللعب في مركزي
"الباورفوروورد والسنتر" ،وسيصار إلى
اإلع�لان الرسمي عن هويته بعد منحه
الجنسية األردنية واالنتهاء من أوراق��ه
القانونية كافة.

 14العبة في قائمة "النسوي"

يرى المدير الفني للمنتخب الوطني
األول للسيدات ،فيصل ال��ن��س��ور ،أن
التدريبات تسير على نحو جيد ،الفتا
إلى الحاجة لرفع مستوى اللياقة البدنية

لالعبات مع المدرب أحمد سمير.
ويقول النسور" :هناك تدريبات يومية
ترتكز على الجانب البدني والتكنيك،
نتمنى أن نظهر بصورة جيدة تعكس
الوجه الحقيقي لكرة السلة النسوية في
األردن" ،مؤكدا في الوقت ذاته أن مستوى
المنتخبات كافة في المستوى الثاني من
كأس آسيا يبدو متقاربا.
وحول تقليص قائمة منتخب السيدات،
يشير" :استدعينا  21العبة ،وهناك عدد
من الالعبات اعتذرن عن عدم التواجد في
هذه المرحلة ألسباب مختلفة ،وسنحافظ
على  14العبة يشاركن في التدريبات
وسيتم اعتمادهن في القائمة حسب
ظروف كل مباراة".
وفيما يتعلق بملف الالعبة المجنسة،
أكد النسور أنه تم االستقرار على هوية
الالعبة التي ستمثل "صقور السيدات" في
البطولة اآلسيوية ،الفتا" :اخترنا العبة
مجنسة تجيد اللعب في مركزي صناعة
اللعب والجناح ،تتمتع بمستوى فني عال،
وستقدم إضافة نوعية للفريق".

سالمة :ينقصنا العبان فقط

أكد المدير الفني لفريق نادي الوحدات،
معتصم سالمة ،أنه تم التعاقد مع 10
العبين بشكل رس��م��ي ،وه���م :محمد
شاهر ،يوسف أبو وزنة ،موسى مطلق،
أحمد الخطيب ،محمد الشامي ،أشرف
الهندي ،عمار بسطامي ،علي الزعبي،

khaled.omeri@alghad.jo

عمان – وجه رئيس اللجنة المؤقتة
الت��ح��اد ال��م��ص��ارع��ة ،ال��م��ح��ام��ي ح��ازم
النعيمات ،دعوة رسمية إلى أعضاء الهيئة
العامة ،لحضور االجتماع غير العادي
المقرر عقده عند الساعة الثالثة من عصر
يوم األحد الموافق  24من الشهر الحالي
في مقر االتحاد "قاعة اليرموك" بمدينة
الحسين للشباب ،وذلك لمناقشة جدول
األعمال.
وم��ن المقرر أن يتم خ�لال اجتماع
الهيئة العامة غير العادي الذي دعى إليه
النعيمات ،إقرار النظام األساسي التحاد
المصارعة وانتخاب لجنتي االنتخاب
واالستئناف ،إلى جانب المصادقة على
التقريرين اإلداري والمالي للعام .2020
إل��ى ذل��ك ،يستعد المنتخب الوطني

 اختير صانع ألعاب المنتخب الوطنياألول لكرة السلة والعب النادي األهلي،
فريدي إبراهيم ،أفضل العب في الجولة
األولى من الدوري السعودي الممتاز لكرة

للمصارعة ،للمشاركة في  3بطوالت
رسمية تقام في مصر ،خ�لال تشرين
الثاني (نوفمبر) المقبل ،على أن تسبقها
إقامة معسكر تحضيري في شرم الشيخ.
ويشارك المنتخب الوطني في بطولة
العرب للرجال وبطولة إبراهيم مصطفى
وبطولة األندية ،والتي تقام جميعها في
القاهرة خالل الفترة من  25تشرين الثاني
(نوفمبر) وحتى األول من كانون األول
(ديسمبر) المقبلين.
وك��ان اتحاد المصارعة سمّى صالح
زريقات ،للمشاركة في انتخابات رئاسة
االتحاد الدولي للمصارعة التي تجري
في  31تشرين األول (أكتوبر) الحالي في
صربيا ،من خالل عقد اجتماع الجمعية
العمومية "الكونغرس" ال��ذي تأجل من
أيلول (سبتمبر) من العام الماضي بسبب
"كورونا".

نائب األمين العام التحاد الكرة فليح الدعجة ( -من المصدر)

اتحاد الكرة يكشف أسباب عدم
توضيح تفاصيل العقوبات
مهند جويلس
mohanad.jwales@alghad.jo

عمان – أكد نائب األمين العام في
اتحاد الكرة فليح الدعجة أن أسباب عدم
الكشف "إعالميا" عن تفاصيل حادثة
العقوبات الصادرة عن اللجنة التأديبية
في االتحاد ،يأتي لما يتم العمل به في
االتحادين الدولي واآلسيوي.
وبين الدعجة ف��ي حديثه لـ"الغد"
أن اتحاد الكرة يقوم بالفور بعد وقوع
مشكلة معينة ف��ي إح��دى المباريات
الرسمية ،بإبالغ الطرف اآلخر الذي وقعت
عليه العقوبة من خالل كتاب رسمي.
وأضاف" :ال تصدر اللجنة التأديبية أي
قرار وعقوبة إال بعد أن تستمع للطرف
اآلخر الذي وقعت عليه العقوبة ،من خالل
الكتاب ال��ذي يرسل للنادي ،ويتضمن
الخطأ الذي ارتكبه الشخص المعني ،من
خالل ما ورد في تقرير مراقب المباراة،
وعلى النادي حينها إيضاح العقوبة للجنة
خالل  24ساعة".
ولفت الدعجة إلى أنه وبعد االستماع

كفريوبا يتجه لالقتراض من
اتحاد السلة
مدرب الوحدات بكرة السلة معتصم سالمة ( -من المصدر)
محمود عابدين ،هاني الفرج ،الفتا إلى
أنه يتبقى العبان فقط (محلي ومحترف)
إلكمال قائمة الفريق النهائية.
وك��ش��ف س�لام��ة ع��ن ت��ك��اف��ؤ ف��رص
وحظوظ الفرق المشاركة للفوز باأللقاب
كافة الممكنة هذا الموسم ،الفتا إلى أن
"الالعب األجنبي" سيكون العالمة الفارقة

لتحديد بطل الدوري والكأس.

"السلة" يعتذر عن عدم
استضافة البطولة العربية
اعتذر اتحاد كرة السلة بشكل رسمي
إلى نظيره "العربي" عن عدم استضافة

علمت "ال��غ��د" ،من مصادر موثوقة،
أن إدارة ن��ادي كفريوبا ،بصدد إرس��ال
كتاب رسمي إلى اتحاد كرة السلة ،لطلب
إقراضه مبلغا ماليا يترواح بين  10و15
ألف دينار ،على أن يتم س��داده خالل 3
سنوات ،من مستحقات النادي لدى اتحاد
اللعبة.
ويأتي هذا الطلب -ال��ذي وجه شفيها
إلى االتحاد حتى اآلن -في ظل معاناة
نادي كفريوبا أزمة مالية خانقة ،منعته
م��ن إب���رام أي تعاقد للموسم الجديد

تايم آوت

"المصارعة" يدعو الهيئة العامة
الجتماع غير عادي
خالد العميري

بطولة المنتخبات العربية للرجال لكرة
السلة ،وذلك بسبب عدم وجود أي تأكيدات
من المنتخبات العربية للمشاركة.
وك��ان اتحاد السلة قد أب��دى موافقة
مبدئية على استضافة البطولة العربية،
استنادا إلى رؤيته التوافقية مع الجهاز
ال��ف��ن��ي ،ب��أن تشكل البطولة محطة
تحضيرية للمنتخبات المشاركة في
التصفيات اآلسيوية المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا وكأس العالم .2023
إلى ذل��ك ،أعلن االتحاد العربي لكرة
السلة ،برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي،
عن تأجيل البطولة العربية لمنتخبات
الرجال لكرة السلة وإقامتها مطلع العام
المقبل في "دبي".

إلى الطرف اآلخر ،يتم التباحث في األمر
في اللجنة التأديبية ،وإصدار العقوبات
حسب الالئحة التأديبية الصادرة عن
اتحاد الكرة للعام نفسه.
وتابع" :عند وجود أي عقوبة ،يتواجد
بجانبها رقم المادة والبند الذي ينطبق
على الحادثة بشكل ع��ام ،وال يمكننا
التطرق بالتفصيل للحدث ،ألن��ه من
الممكن أن يتم استئناف القضية وقبولها،
ويكون الشخص غير مخطئ ،ولهذه
السبب ال يتم الكشف عن التفاصيل
أيضا".
وأوض��ح الدعجة أن قيمة العقوبات
الصادرة تتفاوت قيمتها بين ناد وآخر
حسب وجوده في أي درجة ،بسبب اختالف
الدخل بين أندية الرجال من درجة ألخرى،
وأندية السيدات أيضا.
وأص��درت اللجنة التأديبية في اتحاد
الكرة مؤخرا ع��ددا من العقوبات بحق
أن��دي��ة المحترفين واألول���ى والفئات
العمرية ،أثارت جدال في الشارع الرياضي
لعدم معرفة أسباب البعض منها.

السلة ،وذلك بعدما قاد فريقه للفوز على
ضباء ( ،)60-88بتسجيله  35نقطة مع 8
متابعات و 9تمريرات حاسمة و 3ستيل.
 -توج فريق النادي األهلي المصري

بلقب بطولة األندية العربية لكرة السلة
للرجال ،للمرة األولى في تاريخه ،بفوزه
على نادي الكويت الكويتي بنتيجة 66-78
(النصف األول  ،)36-35فيما احتل نادي

الزهراء التونسي المركز الثالث ،وحل
االتحاد السكندري "مستضيف البطولة"
رابعا ،في البطولة التي أقيمت بمشاركة
 18فريقا وغابت عنها األندية األردنية.

حتى اللحظة ،خصوصا وأن النادي عليه
التزامات مترتبة للجهازين الفني واإلداري
والالعبين عن الموسم المنقضي تبلغ
نحو  19أل��ف دينار ،ويعجز النادي عن
تسويتها حتى اآلن.

دغلس يقترب من تدريب األهلي

كشفت مصادر موثوقة لـ"الغد" ،أن
الالعب والمدرب السابق للمنتخب الوطني
األول لكرة السلة ،سام دغلس ،بات قريبا
من تدريب فريق النادي األهلي بالموسم
الجديد .2021
ووف��ق��ا للمصدر -ال���ذي فضل عدم
الكشف عن اسمه -فإن هناك مفاوضات
تجري مع دغلس لتدريب "الليث األبيض"
إل��ى جانب المستشار الفني األميركي
روبرت تايلور.
الجدير ذك��ره ،أن سام دغلس خاض
الموسم الماضي مع النادي األهلي العبا
بعد عودته من االعتزال ،وق��اده لحصد
لقبي كأس ودوري "كومهو" الممتاز لكرة
السلة.

األرثوذكسي يُفاضل بين
المحترفين
ي��درس الجهاز الفني لفريق النادي
األرثوذكسي بقيادة سامر نينو ،العديد
من ملفات الالعبين المحترفين الذين
يجيدون اللعب تحت السلة ،تمهيدا
لبدء المفاوضات مع الالعب الذي يخدم
طموحات "نسور عبدون" في الموسم
الجديد.
إل��ى ذل���ك ،كشفت م��ص��ادر مطلعة
لـ"الغد" أن العب نادي الجليل سند سمارة،
يتصدر اهتمامات النادي األرثوذكسي
لضمه بعد تحريره من كشوفات الجليل
في  20تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل،
عقب انتهاء منافسات دوري الناشئين.

أرضية ملعب األمير محمد تخضع للصيانة
الزرقاء  -_-خضع ستاد األمير
محمد ب��ال��زرق��اء ،وه��و أح��د المالعب
المعتمدة لمسابقات األندية األردنية
المحترفة بكرة القدم ،ألعمال صيانة
ع��ل��ى أرض��ي��ت��ه ال��م��غ��ط��اه بالعشب
االصطناعي.

وكان مدربو والعبو األندية المحترفة
وعلى امتداد منافسات بطولة دوري
المحترفين قد شكوا من سوء أرضية
الملعب والتي ألحقت إصابات جسيمة
بالالعبين.
وأكد الموقع الرسمي لمدينة األمير

محمد على "فيس ب��وك" ،أن أعمال
الصيانة تتضمن بسط الحبيبات
المطاطية وتمشيط أرضية الملعب
طبقا للمواصفات المعتمدة دوليا،
ليكون على أهبة االستعداد وبجاهزية
عالية الستقبال المباريات.

وجاءت عملية الصيانة متأخرة كثيرا
وبخاصة مع بقاء  3جوالت فقط من عمر
بطولة دوري المحترفين ،لكنها بالوقت
ذاته شكلت خبرا سارا لالعبين الذين
كانوا يتخوفون كثيرا من أرضية الملعب
المستهلكة وتهدد مستقبلهم الكروي.

عمان ..حسم محلي مبكر يرفع درجة التأهب آسيويا
مهند جويلس
mohanad.jwales@alghad.com

عمان – أحكم فريق عمان لكرة
القدم للسيدات ،قبضته على لقب دوري
المحترفات للموسم الثاني على التوالي،
بعد أن سجل ف��وزه األخ��ي��ر ببطولة
ال����دوري على ح��س��اب األرث��وذك��س��ي
بخمسة أهداف لهدف.
الفوز التاسع على التوالي للفريق
بالبطولة ،أبعد عمان في الصدارة بفارق
 10نقاط عن األرثوذكسي واألهلي،
بعد أن سجل العالمة الكاملة ووصل
إلى النقطة  ،27بأفضل خط دفاع بعد
تلقيه  5أه��داف فقط ،وتسجيله 48
هدفا كأفضل خط هجوم بالبطولة،
كما تصدرت قائدة الفريق ميساء جبارة
صدارة الهدافات برصيد  19هدفا.
ويأمل الفريق من خالل المباريات
المقبلة ب��دوري المحترفات ،الوصول
إلى أعلى درجة من الجاهزية للبطولة
اآلسيوية لألندية ،حيث ستقام تصفيات
المجموعة التي وقع فيها عمان ،بمدينة
العقبة الشهر المقبل ،وتضم المجموعة
 4ف��رق ،يتأهل المتصدر فيها فقط
لألدوار الالحقة.
ويتواجد عمان في مجموعة اعتبرها
البعض "حديدية" ،نظرا لقوة الفرق
ال��م��ت��واج��دة ب��ه��ا ،وه��ي بونيودكور
األوزب��ك��ي ،ج��وك��والم كيراال الهندي
وشاهر داري اإليراني ،ما سيجعل مهمة
"البرتقالي" صعبة في ظهوره األول
والتاريخي بالبطولة.
ويتكفل االت��ح��اد اآلس��ي��وي بجميع
التكاليف المترتبة على الفرق المشاركة
بالتصفيات ،بعد اجتماعه مع اتحاد
الكرة مؤخرا ،مع تطبيق البروتوكول
الصحي المتبع من قبل اآلسيوي والدولة
المستضيفة ،على أن يصل فريق عمان
إل��ى محافظة العقبة في الثالث من
الشهر المقبل.
وسيخوض عمان أولى مبارياته في
البطولة مع فريق جوكوالم الهندي في
السابع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر)
المقبل في تمام الساعة السابعة مساء،
وف��ي العاشر من الشهر نفسه أمام
بونيودكور األوزبكي بالتوقيت نفسه،
وختاما أمام شاهر اإليراني في الثالث
عشر من الشهر المقبل وعند الساعة
السابعة مساء ،علما بأن جميع المباريات
ستقام على ملعب تطوير العقبة.

قوة ضاربة

يمتلك فريق عمان سجال مثاليا بعدد
االنتصارات في دوري المحترفات الذي
انطلق بنسخته األول��ى العام ،2019
وتوج بلقبه فريق شباب األردن بنسخته
األولى ،قبل أن يخطف "البرتقالي" لقب
النسخة الماضية بالنقاط الكاملة بعد

فريق عمان لكرة القدم للسيدات ( -من المصدر)

فوزه في جميع المباريات ذهابا وإيابا،
وع��دم قبوله أي ه��دف بالبطولة في
إنجاز عالمي تاريخي.
ويتميز الفريق باالستقرار الفني
سواء على صعيد المدرب خالد نمر الذي
يستمر لموسم جديد مع الفريق بعد
النجاحات الباهرة في العام الماضي،
بعدما وصل مع الالعبات إلى مرحلة
متقدمة ومتطورة في أساليب اللعب.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،ف��إن غالبية
الع��ب��ات ال��ف��ري��ق ت��واج��دن معه في
المواسم السابقة ،مع تعزيز بعض
المراكز المهمة ،على أن تكون البطولة
نقطة العودة لالعبة الوسط النا فراس
التي غابت خالل الفترة الماضية ألسباب
خاصة.
وتبرز في الفريق الهدافة التاريخية
الدولية للمنتخب الوطني ميساء جبارة
برصيد  119هدفا ،والتي تحتل المركز
ال��س��ادس عالميا بترتيب الهدافات،
إضافة إلى المحترفتين التونسيتين
سامية العوني وغادة العيادي ،وحامية
العرين ملك شنك ،وأسماء مميزة كآية
المجالي ،عبير النهار ،تسنيم اسليم،
إيناس الجماعين ،انشراح حياصات ،لين
البطوش وشاهيناز جبرين.

الهدف "إنجاز"

ويسعى الفريق إلى وضع بصمته
على هذه البطولة من خالل تحقيق
إن��ج��از ت��اري��خ��ي ل��ل��ك��رة النسوية

األردنية ،والتي ستكون فريدة من
نوعها على صعيد األندية في حال
خطف بطاقة التأهل ،مع اإلستفادة
من عاملي األرض والجمهور.
وقال رئيس نادي عمان مصطفى
ال��ع��ف��وري أن الفريق يضع نصب
عينيه صنع مفاجأة في البطولة رغم
صعوبة الفرق المشاركة ،إال أن ثقته
بالجهاز الفني والالعبات كبيرة من
أجل إنهاء المهمة بنجاح.
وبين العفوري في حديثه لـ "الغد"
أن فريقه يمتلك العبات ق��ادرات
يمتلكن الخبرة الكافية الحتالل
صدارة المجموعة ،متمنيا من اتحاد
الكرة أن يبادر بدعم الفريق في
المهمة الوطنية ،وتسديد بقية
مستحقات ج��ائ��زة ل��ق��ب ال���دوري
الموسم الفائت.
وأض��اف" :نتمنى أن يكون هناك
دعم إضافي من االتحاد لفريقنا ،ألن
التكاليف أصبحت مضاعفة وال نمتلك
القدرة على تسييرها ،والدعم يأتي
من خالل تأمين الذهاب من عمان
إلى العقبة والعكس ،وبعض األمور
البسيطة في المعدات".
من جهته ،أك��د المدرب نمر ،أن
حسم لقب ال���دوري م��ؤخ��را ،يمنح
الفريق في بقية مباريات ال��دوري
االستعداد للبطولة اآلسيوية ،لعدم
توفر وقت كاف لخوض مباريات ودية.
وأوض��ح نمر أن توقعاته ورصده

للفرق المشاركة بمجموعته ،يشير
إل��ى أن الفريق الهندي من أضعف
الفرق المتنافسة ،والفريق األوزبكي
من أق��وى الفرق ،مبينا ب��أن هناك
رصدا مضاعفا خالل الفترة المقبلة
وأث��ن��اء مباريات البطولة ،وتابع:
"الصعوبة الوحيدة من وجهة نظري
قبل المشاركة اآلسيوية تتمثل بعدم
لعب مباريات ودية على مستو عال،
ألن مباريات ال��دوري ضعيفة بحكم
الفوز على المنافسين على اللقب
بنتائج كبيرة".
وك��ش��ف نمر أن ط��م��وح الفريق
يتمثل بحسم بطاقة التأهل ،وأن غير
ذلك سيعتبر إخفاقا للفريق من وجهة
نظره ،بحكم وجود العبات متميزات
في فريقه.
بدورها ،أكدت قائدة الفريق ميساء
جبارة أنها ستبذل قصارى جهدها هي
وزميالتها الالعبات من أجل خطف
بطاقة التأهل وص��دارة المجموعة،
وتقديم أفضل المستويات خالل
البطولة لعكس م��دى تطور الكرة
النسوية األردنية.
وأش���ارت ج��ب��ارة إل��ى أنها تهدف
للقيام ب��دوره��ا على أكمل وج��ه،
وإسعاد النادي قبل السفر إلى تركيا
عقب نهاية البطولة ،مؤكدة بأن هذا
األمر سيأتي من خالل جهد المنظومة
بشكل ع��ام من إدارة وجهاز فني
والعبات.

29

االثنين  4ربيع األول 1443هـ  11 -تشرين األول  2021م

الدكتور أحمد الشرايري يطالب رونالدو بعدم التدخل ( -من المصدر)

تتويج فريق الوحدات بكأس مباراته الودية أمام عجلون ( -من المصدر)

الشرايري يحتد على رونالدو ويطالبه بعدم التدخل ..نص رسالة حكيم إلى
الفيصلي  ..صبرة يستقيل من سحاب ..وأليكس تحت قصف مشاركي "البرو"
خالد الخطاطبة
khaledkhatatbeh@alghad.jo

عمان -نتواصل مع القراء في زاوي��ة "أخبار
النجوم" لنقدم لهم ه��ذه الطائفة الخفيفة
والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين،
إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الشرايري يحتد على رونالدو
في الملعب
احتد الطبيب األردن��ي الذي يتولى العمل مع
المنتخب القطري لكرة القدم أحمد الشرايري،
على نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو،
خالل المباراة التي جمعت المنتخبين البرتغالي
والقطري ،أول من أمس ،في اطار مشاركة قطر
بالتصفيات األوروبية (دون حساب لنتائجه).
وطالب الشرايري رون��ال��دو ،ب��ض��رورة عدم
التدخل في أمر ال يعنيه ،خاصة فيما يتعلق بعالج
العب في المنتخب القطري.
القصة ب��دأت خالل مجريات المباراة ،عندما
تعرض العب قطري لإلصابة ،ما دفع الدكتور
الشرايري للنزول إلى الملعب ،لمعالجة العبه،
ما أثار رونالدو الذي خاطب الشرايري بضرورة
االستعجال في عالج الالعب القطري ،قبل أن
ينتقد رونالدو تأخر الجهاز الطبي في النزول إلى
الملعب لمعالجة الالعب القطري.
وق��ال ال��ش��راي��ري ف��ي تصريح ل��ـ"ال��غ��د" من
البرتغال :عندما اصيب الالعب القطري ،تأخرنا في
الدخول إلى الملعب ،على أمل أن ينهض الالعب
ويستأنف اللعب ،ولكنه لم يفعل ،ما دفعنا للنزول
إلى الملعب.
وأضاف :لحظة دخولنا طالب رونالدو بضرورة
االستعجال في العالج ،قبل أن ينتقد تأخرنا في
الدخول إلى الملعب.
وقال الشرايري :لم احتمل حديث رونالدو بهذه
اللهجة ،وطلبت منه عدم التدخل في الموضوع،

وأبلغته أن هذا األمر ال يعنيه ،وأن الحكم موجود،
وبالتالي ال داعي للتدخل.
الشرايري أش��ار إلى أن رونالدو كان حريصا
على عدم ضياع أي دقيقة ،رغبة منه في تسجيل
األهداف.

حكيم شاكر يخاطب الفيصلي رسميا

خاطب المدرب العراقي السابق لفريق النادي
الفيصلي لكرة القدم حكيم شاكر ،اللجنة المؤقتة
للنادي يوم أمس األحد ،لمطالبتها بضرورة دفع
المستحقات المالية المتأخرة ،في موعد اقصاه
اليوم االثنين ،أو مواجهة خطوات تصعيديه.
وتاليا الرسالة التي أرسها شاكر وحملت توقيعه:
مطالبة بالدفع للمرة األخيرة :السادة النادي
الفيصلي األردني ،باطالع اتحاد الكرة األردني..
بعد التحية والتقدير ،إشارة إلى المخالصة المالية
الموقعة بيني وبين إدارة الفيصلي ،بتاريخ  23آب
(أغسطس) الماضي ،فانني أتوجه إليكم برسالتي
ه��ذه ،راجيا منكم تسديد قيمة المبلغ المحدد
بالمخالصة المشار إليها إلى الحساب المصرفي
الخاص بي ،بمدة اقصاها يوم االثنين  11تشرين
األول (أكتوبر) الحالي ،وفي حال لم يتم تحويل
المبلغ ،فانني ساضطر إلى اللجو إلى خطوات
أخرى لضمان حقوقي المالية".

وكان حكيم شاكر أشرف على تدريب الفيصلي
لمدة لم تتجاوز األسبوعين فقط ،قبل أن يغادر
إلى بالده.

صبرة يستقيل من تدريب فئات سحاب

قدم المدير الفني لفرق الفئات العمرية لكرة
القدم في نادي سحاب أنس صبرة ،استقالته من
منصبه يوم أمس األحد ،معلنا تنازله عن كافة
مستحقاته المالية.
وقال صبرة في كتاب استقالته :السادة رئيس
وأعضاء مجلس إدارة نادي سحاب المحترمين..
الفئات العمرية رعاية وبناء وتطوير واهتمام..
اتقدم لحضرتكم باالستقالة ،والتبرع بكافة
مستحقاتي المالية.

اليكس تحت القصف في دورة "البرو"

ت��ع��رض ال��م��دي��ر الفني الت��ح��اد ك��رة القدم
الهولندي اليكس جيتزي ،لوابل من القصف في
األسئلة والتعليقات ،اثناء دورة المحترفين "البرو"،
المنعقدة حاليا في اتحاد كرة القدم.
ويتواجد اليكس في الدورة كمشارك ،ما أثار
حفيظة الكثيرين الذين تساءلوا عن تعيين مدير
فني التحاد كرة القدم ال يملك دورة "البرو".
قصف المشاركين ج��اء خ�لال إلقاء المدرب

واجبه المطلوب منه في الدورة ،والمتعلقة بخطة
اللعب ،حيث راح النجوم المشاركون بتوجيه اسئلة
كثيرة للمدير الفني ،األمر الذي ابقى اليكس تحت
القصف ألكثر من ساعة ونصف.

هل يتولى حمد الدائرة الفنية؟

تفيد بعض التسريبات ،أن المدير الفني
للمنتخب الوطني لكرة القدم عدنان حمد ،يعتبر
من المرشحين لتولي مهمة اإلدارة الفنية لالتحاد،
عند رحيل الهولندي اليكس الذي ربما لن تتجاوز
مدة استمراره في االتحاد حتى نهاية العام الحالي.
مصدر في االتحاد أكد أن حمد لديه رغبة في
تولي هذا المنصب ،إلى جانب منصبه في المنتخب
الوطني ،وهو أمر ربما يوفر مبالغ مالية على
صندوق االتحاد ،وهو ما يسعى إليه اتحاد الكرة،
بانتظار بحث الموضوع رسميا ،قبل اعالن القرار.

السالم" :كورونا" سبب رئيسي
في تأجيل غرب آسيا للناشئين
قال األمين العام التحاد غرب آسيا لكرة القدم
خليل السالم ،إن سبب تأجيل بطولة غرب آسيا
للناشئين ،والتي كانت ستقام منتصف الشهر
الحالي في المملكة السعودية ،يعود إلى عدة

مشاكل لوجستية وإدارية واجهت االتحاد.
وكشف السالم لـ "الغد" أن "كورونا" كانت سببا
رئيسيا في تأجيل البطولة إلى موعد جديد سيتم
تحديده خالل الفترة المقبلة ،والسبب يعود ألعمار
الالعبين وعدم وجود لقاحات مضادة للوباء لهذه
الفئة السنية.
وبين أن البطولة ستبقى ف��ي السعودية،
وستقام في العام الحالي دون وج��ود أي نية
اللغائها ،علما بأن آخر بطولة أقيمت صيف العام
 2019في األردن ،وتوج المنتخب السعودي بلقبها.

الوحدات في ضيافة نادي عجلون

حل فريق الوحدات تحت سن  19لكرة القدم،
في ضيافة نادي عجلون ،في مباراة ودية جرت
على ملعب مجمع عجلون الرياضي.
المباراة الودية التي أنتهت بفوز الوحدات
بنتيجة  ،0-2جاءت بناء على دعوة من نادي عجلون
برئاسة رجائي الصمادي ،الباحث عن زيادة حجم
التعاون مع نادي الوحدات ،أمال في انعكاس ذلك
إيجابا على أنشطة النادي الكروية في مختلف
الفئات.
وحرص زياد شلباية على مرافقة الوحدات في
رحلته إلى ملعب عجلون ،الذي أثار إعجاب الالعبين
بموقعه ومكانه المميز.

كواليس النجوم
• أحد أندية المحترفين لكرة القدم ،يعاني حاليا
من الحجز على حافلتي النادي ،بسبب شكاوى
سابقة ...النادي ونتيجة هذا الحجز ،أوقف الحافلة
األولى ،فيما يستخدم الحافلة الثانية بحذر ،خوفا
من ايقافها اثناء استخدامها.
• مسؤول في ناد محلي ب��دوري المحترفين،
وجه انتقادا إلى محترف أجنبي سابق في الفريق،

بسبب الضجة التي افتعلها المحترف بعد تبرعه
بخمسين دينارا للنادي...المسؤول كشف أن تبرع
المحترف لم يتجاوز الخمسين دينارا ،وهو ما لم
يذكره المحترف.
• الالعب بالل قويدر ،تدرب أول من أمس في
صفوف فريق الصريح لكرة القدم ،قبل أن يغيب
عن تدريب يوم أمس...الصريح يرغب في الوقوف

على جاهزية الالعب ،قبل حسم موضوع االستعانة
به في المرحلة المقبلة من دوري الدرجة األولى،
بانتظار ق��رار الالعب باالستمرار أو التخلي عن
فكرة اللعب للصريح...إلى ذلك تواجد رئيس نادي
الصريح عمر العجلوني في سورية يوم أمس،
بهدف شراء أدوات رياضية للفريق.
• عدد كبير من المدربين ،يعملون في فرق

الفئات العمرية في أندية المحترفين بالمجان ،في
ظل صعوبة األوض��اع المالية لألندية ،وفي ظل
غياب اهتمام اإلدارات بفرق الفئات العمرية.
• بدء أعمال الصيانة في ملعب األمير محمد
بالزرقاء..الملعب تعرض النتقادات كثيرة في
الفترة الماضية ،بسبب عدم صالحيته لمباريات
دوري المحترفين وفق حديث العبين ومدربين.

تطوير المواهب ..أساس خطة "فيا"
في رياضة السيارات بالمنطقة العربية
أيمن وجيه الخطيب
ayman.alkhateeb@alghad.jo

من اجتماع جمعية الماراثونات واللجنة المؤقتة اللعاب القوى( -من المصدر)

تعاون بين الجمعية األردنية
للماراثونات و"مؤقتة" ألعاب القوى
عمان  -_ -ناقشت الجمعية األردنية
للماراثونات واللجنة المؤقتة أللعاب القوى،
سبل تفعيل ال��ت��ع��اون بينهما ،ف��ي إط��ار
التحضيرات النطالقة ماراثون عمان.
وحضر االجتماع المدير العام الدكتور وليد
الرحاحلة ،رئيس اللجنة المؤقتة لالتحاد،
واآلنسة لينا الكرد ،المدير العام لجمعية
الماراثونات األردنية ،وعماد ظاظا عضو لجنة
االتحاد وحسام المومني مدير االتحاد والكابتن
خالد عضو لجنة التحكيم .وتم التوصل إلى
اتفاق مشترك بين األطراف المعنية كافة على
التعاون التام في تنظيم الماراثون المقام من
قبل الجمعية األردنية للماراثونات عن طريق
لجنة تحكيم رسمية وإش��راك جميع العبي
االتحاد في السباق والمساهمة في الترويج له.
وعبرت اآلنسة لينا الكرد ،المدير العام
للجمعية األردنية للماراثونات ،عن سعادتها
بهذا الدعم المقدم من قبل اتحاد ألعاب
القوى األردني ،واعتبرت هذه الخطوة مهمة
جدا لنجاح الماراثون هذا العام وخطوة كبيرة

للماراثونات والفعاليات القادمة للجمعية.
وأش��ارت الكرد أيضاً إلى أنه تم التعاون
مع الجامعة األردنية وجامعة األميرة سمية
للتكنولوجيا لحث الطلبة على المشاركة
بالتطوع في تنظيم الماراثون حيث سيتم
إدراج س��اع��ات العمل ل��دى الجمعية ليتم
احتسابها ضمن نظام خدمة المجتمع مثل ما
تم اعتماده في األعوام السابقة.
ويذكر أن م��اراث��ون عمّان س��وف ينطلق
من وسط البلد وتحديداً من إشارات الساحة
الهاشمية ،ويضم أرب��ع سباقات رئيسية؛
سباق ماراثون فردي ( 42كم) ،سباق النصف
ماراثون ( 21كم) ،وسباق ( 10كم) قبل دوار
الداخلية مقابل مركز الثقافية الملكية ،إضافة
إلى الفئة الجديدة المستحدثة لهذا العام
وهي فئة سباق ( 10كم) عبر تطبيق (أركض
لألردن) االفتراضي .فيما يشهد يوم الجمعة
 22تشرين األول (أكتوبر) الجالي ،السباق
الخاص باألطفال وال��ذي سيقام في حدائق
الحسين في ساحة مهرجان صيف عمان.

عمان  -وجه االتحاد الدولي للسيارات (فيا)
استراتيجياته نحو المنطقة العربية ،من خالل
إقامة سباقات في بطوالت الفورموال  1والراليات
والباها ومؤخرا بطولة الشرق األوس��ط وشمال
أفريقيا األولى للكروس كارت التي فاز بها السائق
األردني شاكر جويحان ،ضمن سعيه المستمر خالل
 12عاما األخيرة ،لتطوير كافة رياضات السيارات،
في فترة وصفها النقاد بالثورية.
مرشحو رئاسة "فيا" في الفترة المقبلة ،يصبون
تركيزهم على كسب ود مسؤولي رياضة السيارات
في الوطن العربي ،كما أنهم يضعون ضمن
اعتباراتهم ،بروز المنطقة كأرض خصبة إلقامة
السباقات المختلفة ،لما تتحلى به من إمكانيات
ضخمة ،سواء عن طريق حلبات السباق المؤهلة ،أو
القدرات التنظيمية والدعم اللوجستي ،إضافة إلى
ارتفاع شعبية السباقات في المنطقة.
هذا األم��ر يدركه تماما ،البريطاني غراهام
ستوكر المرشح لرئاسة "فيا" في االنتخابات
المرتقبة ،وهو الذي قال في تصريحات صحفية
مؤخرا" :قمت بتأسيس عالقات قوية مع القياديين
في هذا المجال من خالل منصبي كنائب للرئيس
وعملت معهم على مشاريع كبيرة ناجحة في
المنطقة العربية التي أصبحت أعرفها جيداً من
خالل زياراتي الكثيرة لبلدانها الناشطة خصوصاً
في البطوالت العالمية على غ��رار الفورموال 1
وبطولة العالم للراليات ،وقدمت يد المساعدة
وسخرت خبراتي ّ
لحل أي عوائق ،لذا من الطبيعي
ان أحظى بأصوات قسم ال يستهان به في الوطن
العربي الذين يثمنون عملي معهم".
وفي حال نجاح ستوكر في االنتخابات ،فإنه
يملك برنامجا خاصا لتطوير رياضة السيارات في
المنطقة ،وقال" :أريد التركيز على نقاط القوة
في المنطقة العربية حيث توجد قاعدة جماهيرية
كبيرة ورائ��ع��ة ،وه��ي مسألة واضحة من خالل
عمل الحكومات في وضع رياضة المحركات ضمن
برامجها التطويرية".
وأضاف" :صحيح أن األحداث الكبرى هي مهمة
ج��دا ،لكن لنبني الهرم علينا البدء من القاعدة
لتقوية مجتمع رياضة المحركات ،وذلك من خالل

السائق األردني شاكر جويحان خالل مشاركته في بطولة الشرق األوسط وشمال إفريقيا األولى في الـ"كروس كارت" (-من المصدر)

التركيز على المواهب ،وهو تحد كبير في المنطقة
وأري��د أن أك��ون شريكاً فيه للوصول إلى الهدف
المنشود ،وأهدافي األساسية للمنطقة العربية هي
زيادة األحداث لتتخطى مسألة تنظيم الفورموال
 1أو استضافة بطولة العالم للراليات ،واألهم
بالنسبة إلي هو اكتشاف النجوم الجدد في الشرق
األوسط للوصول إلى أساس صلب لرياضة السرعة
المختلفة".
وحتى إذا لم يفز ستوكر ،فإن المنطقة العربية
ستعتبر الفائزة الفعلية من االنتخابات المقبلة،
ألن اإلماراتي محمد بن سليم هو منافس ستوكر
لرئاسة "فيا" ،ما يعني أن زخم السباقات واالهتمام
بالمواهب سيبقى قويا.

الهدف األساسي في الخطة المستقبلية الخاصة
بالمنطقة العربية ،ترتكز على خلق جيل جديد من
المواهب التي يمكن اكتشافها من خالل البرامج
الخاصة باألكاديميات للذكور واالن��اث ،كما يجب
التركيز على جذب االستثمارات مجددا الى رياضة
المحركات ،اذ ال بد من بناء جسور الثقة مجدداً بعد
مرحلة صعبة بسبب تبعات جائحة كورونا.
كل هذا من شأنه إرس��اء أطر تسمح للجميع
بدخول البطوالت المختلفة من خالل تأمين الكلفة
المطلوبة ،ومن المسائل المهمة أيضا االلتزام
بايجاد التناغم بين رياضة المحركات والتغيرات
المناخية من خالل التكنولوجيا المتقدمة للوصول
إلى رياضة أنظف وصديقة أقوى للبيئة.
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العبو المنتخب األلماني قبل مباراتهم األخيرة أمام رومانيا (-أ ف ب)

العبو المنتخب الهولندي خالل تدريبات الفريق أمس (-أ ف ب)

تصفيات مونديال ( 2022أوروبا)

ألمانيا تبحث عن الثأر والتأهل ..واختبار سهل "للطواحين"
سكوبيي  -يبحث المنتخب األلماني عن الثأر
من مضيفه المقدوني الشمالي وحسم تأهله إلى
نهائيات مونديال قطر  ،2022وذلك حين يواجهه
اليوم في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة
العاشرة للتصفيات األوروبية.
ويواصل المنتخب األلماني بدايته القوية مع
مدربه الجديد هانزي فليك بعدما حقق الجمعة
ف��وزه الرابع توالياً في المجموعة العاشرة على
حساب ضيفه الروماني بصعوبة  ،1-2بعدما كان
متخلفاً قبل أن يهديه البديل توماس مولر الفوز في
الدقائق األخيرة.
وك��ان المنتخب األلماني استهل مشواره مع
خليفة يواكيم لوف بفوز غير مقنع على المتواضعة
ليشتنشتاين  0-2قبل أن يكشر عن أنيابه باكتساحه
أرمينيا  9-6ثم أيسلندا على أرض األخيرة .0-4
وأضاف "مانشافت" الجمعة المنتخب الروماني
إلى هذه الالئحة ،مجدداً الفوز على األخير بعدما
تغلب عليه ذهاباً في بوخارست  0-1بهدف سيرج
غنابري الذي كان على الموعد الجمعة أيضاً حين
أدرك التعادل في الشوط الثاني.
وكان غنابري "سعيداً ب��األداء ،لقد لعبنا مباراة
جيدة واستطعنا إدراك التعادل ولعبنا مباراة
هجومية وكانت لدينا نية للفوز وصنعنا الكثير من
الفرص .األمور بالنسبة لنا جيدة ويجب أن نفكر في

المباراة المقبلة".
وتابع "اليوم (الجمعة) حققنا نتيجة جيدة وخطونا
نحو التأهل .من الصعب أن نقول كيف ستكون
المباراة ولكننا خسرنا أمام هذا المنتخب في المباراة
األولى ونريد الفوز لتحقيق التأهل أمامهم" ،وذلك
في إشارة إلى مباراة اليوم ضد مقدونيا الشمالية
التي صدمت األلمان بالفوز عليهم في أرضهم 1-2
في  31آذار (مارس).
واقترب بطل العالم أربع مرات خطوة إضافية
من حجز بطاقة المجموعة المؤهلة مباشرة إلى
نهائيات قطر  2022بعدما رفع رصيده إلى  18نقطة
في الصدارة بفارق  6نقاط عن وصيفته الجديدة
مقدونيا الشمالية التي استفادت على أكمل وجه من
تعادل أرمينيا مع مضيفتها أيسلندا  1-1كي تزيحها
وبفارق األه��داف عن المركز الثاني ،وذلك بعدما
تغلبت بدورها على مضيفتها ليشتنشتاين .0-4
وستكون الفرصة قائمة أمام األلمان اليوم لحسم
بطاقة النهائيات في حال الفوز على مضيفهم
ووصيفهم المقدوني الشمالي وخسارة أرمينيا أو
تعادلها مع مضيفتها رومانيا ،ألن الفارق سيصبح
أكثر من ست نقاط مع منافسيه قبل جولتين على
نهاية التصفيات.
ورغم أن األلمان تلقوا الهدف األول في قيادة
فليك ،كان األخير راضياً الجمعة عن رد فعل فريقه

قائ ً
ال "تلقينا هدفاً بشكل مبكر (الدقيقة  )9ولم يكن
من السهل العودة ،لكن الفريق أعطى كل ما لديه
والجمهور (في هامبورغ) كان خلفنا".
ورأى أن "الدقة لم تكن مثالية ،لكن ضد فريق
يدافع بهذا الشكل في عمق منطقته ،مع خط دفاع
من خمسة العبين ..لم يكن األمر سه ً
ال .لكن ما
أظهرناه من أداء وروح معنوية ،هذا ما نريده".
وبعدما استفادت الجمعة من انتهاء مواجهة
منافستيها تركيا والنرويج بالتعادل لكي تتربع
على الصدارة ،ستكون هولندا مرشحة اليوم للبقاء
على قمة المجموعة الثامنة كونها تخوض اختباراً
سه ً
ال جداً على أرضها ضد منتخب جبل طارق الذي
اهتزت شباكه  28مرة في سبع مباريات ،فيما اكتفى
بتسجيل ثالثة أهداف فقط.
وعادت هولندا الجمعة بفوز ثمين من ريغا على
حساب مضيفتها التفيا بهدف سجله العب وسط
أياكس أمستردام دافي كالسن.
وحققت هولندا انتصارها الثالث توالياً في رابع
مباراة بقيادة مدربها الجديد القديم لويس فان غال،
والخامس في مبارياتها الست األخيرة التي لم تذق
فيها طعم الخسارة وتحديدا منذ سقوطها المدوي
أمام مضيفتها تركيا  4-2في الجولة األولى.
واستغلت هولندا تعادل تركيا وال��ن��روج 1-1
وانفردت بالصدارة بفارق نقطتين أمام المنتخب

االسكندينافي وأربع نقاط أمام تركيا.
وما يزال الصراع محتدماً جداً في هذه المجموعة
على بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات ،والسيما
أن هولندا تخوض اختبارين صعبين في الجولتين
األخيرتين المقررتين في  13و 16تشرين الثاني
(نوفمبر) ،إذ تحل ضيفه على مونتينيغرو ،رابعة
المجموعة حالياً بفارق خمس نقاط فقط عن منتخب
"الطواحين" قبل زيارتها إلى أوسلو لمواجهة النرويج
اليوم ،ثم تستضيف األخيرة في الجولة الختامية.
وبعد تعادلها الثالث في آخر خمس مباريات وفي
أول اختبار لها مع مدربها الجديد األلماني كونتس
خليفة شينول غونيش المقال من منصبه في
العاشر من الشهر الماضي بعد الخسارة القاسية أمام
هولندا  6-1في الجولة السادسة ،تأمل تركيا أن
تبقى في دائرة الصراع على بطاقة التأهل المباشر
من خالل الفوز اليوم على التفيا في ريغا.
ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أبطال المجموعات
العشر ،على أن ينتقل إلى الدور الفاصل بصيغته
الجديدة أصحاب المركز الثاني مع منتخبين متأهلين
من دوري األمم األوروبية لتحديد هوية المنتخبات
الثالثة التي سترافق أبطال المجموعات إلى قطر
 2022عن القارة العجوز.
وخالفاً للنظام القديم ،لن يقام الملحق الفاصل
بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإي��اب ،بل

ستقسم المنتخبات الـ 12على ثالثة مسارات تحدد
بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات
بنظام نصف نهائي ( 25-24آذار(م��ارس) المقبل)
ومباراة نهائية ( 29-28آذار(مارس المقبل) يتأهل
الفائز فيها إلى المونديال (ثالثة مسارات=ثالثة
منتخبات متأهلة عن كل مسار).
وي��ب��دو أن ال��ص��راع على البطاقة المباشرة
للمجموعة الثامنة سيبقى حتى الجولة الختامية
في ظل المنافسة المحتدمة بين كرواتيا وصيفة
مونديال  2018وروسيا.
وبعد فوز كرواتيا على مضيفتها قبرص 0-3
الجمعة وروس��ي��ا على ضيفتها سلوفاكيا ،0-1
بقي الوضع على ما هو عليه حيث تتصدر األولى
المجموعة برصيد  16نقطة وبفارق األهداف عن
منافستها.
ويأمل كل من المنتخبين أن يحقق فوزه الرابع
توالياً ،وذل��ك حين تتواجه كرواتيا االثنين مع
ضيفتها سلوفاكيا التي تتخلف عنها بفارق  7نقاط،
وروسيا مع مضيفتها سلوفينيا التي تحتل المركز
الثالث بفارق  6نقاط.
ومن المرجح أن ينتظر المنتخبان حتى الجولة
الختامية في  14تشرين الثاني (نوفمبر) لتحديد
هوية المتأهل المباشر بينهما ،وذلك حين يلتقيان
في كرواتيا(- .أ ف ب)

بطولة إنديان ويلز للتنس

بداية قوية لمدفيديف وبليشكوفا وخروج موغوروسا

المالكم البريطاني تايسون فيوري بعد فوزه على األميركي ديونتاي وايلدر أول من أمس (-أ ف ب)

مالكمة

فيوري يحتفظ بلقب المجلس العالمي بفوزه على وايلدر
الس فيغاس -احتفظ البريطاني تايسون فيوري
بلقب المجلس العالمي للمالكمة في الوزن الثقيل،
وذل��ك بفوزه أول من أم��س في الس فيغاس على
األميركي ديونتاي وايلدر بالضربة القاضية في الجولة
الحادية عشرة.
وفي مبارزة مثيرة تحت أنظار  15820متفرجاً في
"تي موبايل أرينا" في الس فيغاس ،قدم المالكمان
عرضاً رائعاً وسقط كل منهما أكثر من مرة على أرض
الحلبة قبل أن يكون االنتصار في النهاية من نصيب
فيوري بضربة قاضية في الجولة الحادية عشرة.
وبدا أن فيوري ( 33عاماً) في طريقه لحسم المبارزة
في الشوط الثالث حين أسقط منافسه أرض��اً ،لكن
األميركي البالغ  35عاماً نهض ورد بشراسة في الجولة
الرابعة بإسقاطه حامل اللقب مرتين على األرض.
إال أن حجم فيوري ووزنه لعبا دوراً أساسياً في تحديد
سير المبارزة وأرهقا وايلدر الذي وجد نفسه مرتمياً
على الحبال في الجولة الحادية عشرة ،األمر الذي فتح
الباب أمام البريطاني لكي يمطره باللكمات ،ما أدى الى
سقوطه أرضاً من دون أي قدرة بدنية على النهوض.
وبنبرة من التحدي ،قال فيوري بعد الفوز "ال تشككوا
بي أبداً" ،معتبراً أنه عندما يكون الرهان كبيراً سيكون
دائماً على الموعد.
وأش��اد فيوري بمنافسه األميركي "الرجل القوي
الذي تلقى لكمات كبيرة الليلة .كانت مبارزة رائعة كأي
مواجهة ثالثية في التاريخ".
وكانت مواجهة أول من أمس ،الثالثة بين المالكمين
اللذين تعادال في األولى العام  2018في لوس أنجليس،
قبل أن يفوز فيوري في الثانية بضربة قاضية في
الجولة السابعة قبل  20شهراً.
وصنف فيوري نفسه "أفضل مالكم في ال��وزن
الثقيل لهذا العصر من دون أدنى شك .الرقم واحد .لقد
قاتلت صاحب أكثر اللكمات تدميراً في تاريخ رياضتنا،
ليس مرة واحدة أو مرتين بل ثالث مرات".
وبطول يتجاوز الـ106م ووزن يتجاوز الـ 125كلغ،
فرض فيوري نفسه كأضخم مالكم للوزن الثقيل في
التاريخ ،أضخم بالتأكيد من أساطير مثل محمد علي
وجو فرايجر.

ورفض البريطاني ،في بادئ األم��ر ،الحديث عن
حظوظه في مواجهة أساطير مثل علي وفرايجر ،قائ ً
ال
"ال أحب الحديث عن مواجهة مالكمين من الماضي ،ألن
هذا خيال وليس حقيقة .كل ما بإمكاني فعله هو الفوز
على أفضل المالكمين في عصري .وقد قمت بذلك .أنا
أفضل مالكم في عصري".
لكنه لم يتمكن من مقاومة فكرة مقارنة نفسه
بأساطير ال��وزن الثقيل ،قائ ً
ال "هناك الكثير منهم،
الكثير من األبطال الرائعين .من دون التذاكي ،أضع
نفسي على رأس الالئحة .أعتقد أنه بإمكاني الفوز
على أي رجل التاريخ ،أي رجل".
ودخل المالكمان مبارزة أول من أمس وهما في أكبر
وزن لهما على اإلطالق ،إذ تجاوز فيوري الـ 125كلغ،
فيما بلغ وزن وايلدر قرابة  108كلغ.
وكشف معسكر وايلدر أن زيادة الوزن كانت بهدف
منح المالكم األميركي إمكانية حسم المواجهة بضربة
قاضية في الجوالت األولى من المبارزة ،لكن ،ورغم
اللكمات القاسية التي وجهها لمنافسه في الجولتين
األوليين ،بدا وايلدر عاجزاً عن إيذاء فيوري بالشكل
الالزم.
وتركت مبارزة أول من أمس الكثير من متابيعها
يبحثون في ذاكرتهم عن مبارزة أفضل من تلك التي
شاهدوها في الس فيغاس بين فيوري ووايلدر.
وقال المروج األميركي بوب أروم الذي روج لـ 27من
مبارزات األسطورة محمد علي ،بينها المبارزة التاريخية
العام  1975في مانيال ضد فرايجر "أنا أروج للمبارزات
منذ  57عاماً ويجب علي القول حقاً أني لم أرَ أبداً
مواجهة في الوزن الثقيل بهذه الروعة".
أما مروج فيوري البريطاني فرانك وورن ،فصنف
مبارزة أول من أمس بأنها "تاريخ في المالكمة .إنها
أفضل مباراة للوزن الثقيل أشاهدها بشكل حي.
كانت رائعة بكل بساطة .إنهما محاربان وكانت متعة
حقيقية .تايسون هو مالكم الوزن الثقيل األبرز في
جيله".
واعتبر أن فيوري لم يقدم أفضل مبارزة من ناحية
األداء "لكن القلب والشجاعة اللذين أظهرهما الليلة كانا
رائعين .يجب أن تفخر المالكمة بما فعله الليلة"(-.أ ف ب)

لوس أنجليس -ب��دأ ال��روس��ي دانييل
مدفيديف م��ش��واره ف��ي دورة إن��دي��ان ويلز
األميركية؛ سابعة دورات األلف نقطة للماسترز
لهذا الموسم ،بقوة بفوزه أول من أمس على
األميركي ماكينزي ماكدونالد  4-6و.2-6
وكان الروسي المصنف ثانياً عالمياً واألول
في هذه الدورة التي كانت مقررة أص ً
ال بين 10
و 21آذار (مارس) لكنها أرجئت بسبب فيروس
كورونا ،يخوض أول مشاركة له في دورات
رابطة المحترفين (أي تي بي) منذ تتويجه
بط ً
ال لبطولة فالشينغ ميدوز األميركية في
 13أيلول (سبتمبر) حين حرم الصربي نوفاك
ديوكوفيتش من أن يصبح أول العب يحرز
األلقاب األربعة الكبرى جميعها في موسم
واحد منذ العام .1969
إال أن مدفيديف ال��ذي وض��ع ف��ي ص��دارة
مصنفي هذه الدورة بسبب غياب ديوكوفيتش،
شارك في كأس اليفر وأسهم في قيادة فريق
أوروبا للفوز على فريق العالم.
ولم يجد الروسي ،أول من أمس ،صعوبة
تذكر في تخطي عقبة ماكدونالد المصنف 57
عالمياً وحتى أنه لم يُهدد من قبل األميركي
ولو لمرة واحدة بخسارة إرساله ،فيما حصل
بدوره على سبع فرص لكسر إرسال منافسه
وترجم ثالثاً منها ،حاسماً اللقاء في ساعة و12
دقيقة.
وقال مدفيديف بعد اللقاء "في الواقع أنا
راض جداً ،ألني ال ألعب عادة بشكل جيد في
ٍ
إنديان ويلز ،كما لم ألعب بشكل جيد خالل
التمارين (التي سبقت انطالق الدورة)".
ولطالما عانى ال��روس��ي في ه��ذه ال��دورة
التي حقق فيها ثالثة انتصارات من أصل ست
مباريات ،فودع من الدور األول العام  2017ثم
من الدور الثالث في  2018و ،2019علماً أن
نسخة  2020ألغيت بسبب فيروس كورونا.
ويلتقي مدفيديف ،الفائز حتى اآلن بأربعة
ألقاب في دورات األلف نقطة للماسترز من
أصل خمس مباريات نهائية ،في الدور الثالث
الصربي فيليب كرايينوفينتش الذي تغلب
بدوره على األميركي اآلخر ماركوس جيرون
 )2-7( 6-7و.5-7
وعلى غرار مدفيديف ،لم يواجه الروسي
اآلخر أندري روبليف المصنف رابعاً صعوبة في
التأهل الى الدور الثالث بفوزه على اإلسباني
كارلوس نابيرنر  3-6و.4-6
كما تأهل إلى الدور ذاته النرويجي كاسبر
رود السادس بفوزه على اإلسباني روبرتو
كارباييس  1-6و ،2-6البولندي هوبرت
ه��ورك��اش الثامن ب��ف��وزه على األسترالي
أليكسي بوبيرين  1-6و ،5-7الكندي دينيس
شابوفالوف التاسع بفوزه على مواطنه فاسيك
بوسبيسيل  0-3ثم باالنسحاب ،األرجنتيني
دييغو شفارتسمان الحادي عشر بفوزه على
األميركي ماكسيم كريسي  2-6و 6-3و.5-7
وعند السيدات ،احتاجت التشيكية كارولينا
بليشكوفا المصنفة أولى في هذه الدورة التي
تدخل بين دورات األلف بحسب تصنيف رابطة
المحترفات (دبليو تي أي��ه) ،الى ساعة و20
دقيقة لكي تخرج منتصرة من اختبارها األول
والتأهل الى الدور الثالث بالفوز على البولندية

دانييل مدفيديف يحيي الجمهور بعد فوزه على ماكينزي ماكدونالد أول من أمس (-أ ف ب)

الصاعدة من التصفيات ماغدالينا فريخ 5-7
و.2-6
وحققت بليشكوفا ستة إرس��االت ساحقة،
لترفع رصيدها الى  387إرسا ً
ال ساحقاً للموسم،
فيما كسرت إرسال منافستها خمس مرات من
أصل ست فرص حصلت عليها خالل اللقاء.
وبدت التشيكية بأنها ستعاني حين خسرت
إرسالها في الشوط السابع لتتخلف  ،4-3لكنها
ردت سريعاً واستعادت التقدم  5-6ثم حسمت
المجموعة  ،5-7قبل أن تضرب بقوة في
الثانية بتقدمها .1-5
وبعدما خسرت إرسالها في الشوط السابع،
ردت بليشكوفا سريعاً وحسمت المجموعة 2-6
على إرسال منافستها ،لتتأهل الى الدور الثالث
حيث ستواجه البرازيلية بياتريز ح��داد مايا
الفائزة على المصرية ميار شريف  3-6و.0-6
وكانت اإلسبانية غاربينيي موغوروسا
المصنفة خامسة أب��رز ضحايا ال��دور الثاني

بخسارتها أمام األسترالية أيال تومليانوفيتش
 6-3و 1-6و.6-3
وتأهلت إلى ال��دور الثالث التونسية أنس
جابر المصنفة  12بفوزها على الالتفية
أناستازيا سيفاستوفا  2-6و )7-5( 7-6و،3-6
لتواجه األميركية دانييل كولينز الفائزة على
مواطنتها لورن ديفيس  1-6ثم باالنسحاب.
وتأهلت أيضاً التشيكية باربورا كريتشيكوفا
الثالثة بفوزها على الكازخستانية دارينا دياس
 4-6و 6-3و ،1-6والكندية بيانكا أندرييسكو
السادسة عشرة وحاملة اللقب من 2019
بفوزها على األميركية أليسون ريسك 6-7
( )2-7و 7-5و.2-6
وف��ازت األلمانية أنجيليك كيربر العاشرة
على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا  1-6و7-6
( )7-4و ،5-7واألميركية كوكو غوف الخامسة
عشرة على الفرنسية كارولين غارسيا 3-6
و )7-2( 7-6و(-.1-6أ ف ب)
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د .محمد حسين المومني

ماهر أبو طير

المطلوب من األحزاب في المرحلة المقبلة

أمر الدفاع المقبل سنتحداه معا

بما أن وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة
السياسية تمثل بداية الطريق وليس نهايته ،فعلى
االح��زاب السياسية وقوى المجتمع ان تنخرط بورشة
عمل مكثفة استعدادا للمرحلة المقبلة .الوثيقة حددت
خريطة طريق متدرج للنهايات المرجوة ،والطرق
االنسب للوصول إليها ،وقد شيدت اجراءات تحمي تنفيذ
المخرجات والتوصيات ،من خالل ادراج مواد قانونية داخل
قانوني االحزاب واالنتخاب تنص على التدرج ومتطلبات
كل مرحلة ،وذلك منعا للنكوس او تلكؤ مسار التنفيذ
عبر السنوات المقبلة .اذا خريطة التحديث واضحة جلية،
ستصل بنا الى كتلة حزبية في البرلمان بمقدار % 65
مع انتخابات البرلمان الثاني والعشرين ،مسبوقة بـ % 50
في انتخابات البرلمان الحادي والعشرين ،اما االنتخابات
المقبلة لمجلس النواب العشرين فستكون  % 30من
مقاعد البرلمان فيها مخصصة للمقاعد الحزبية على
المستوى الوطني.
هذا التدرج الواضح والملزم ،المنصوص عليه بأحكام
القانون ،يرتب على االحزاب السياسية الكثير ليتم انجازه
في المرحلة المقبلة ،واهم ما هو مطلوب من االحزاب ان
تتشكل ،تندمج ،او تصوب اوضاعها بحسب النصوص
القانونية الجديدة التي من اب��رزه��ا ان يكون عدد
المؤسسين  1000عضو ،من ست محافظات على األقل،
ويكون  % 20من المؤسسين نساء ونسبة مماثلة للشباب،
على ان هذه الشروط ليست التحدي االكبر ،فالتوقعات
تشير الى اننا وبحسب الشروط الجديدة سيكون لدينا
حزبان الى ثالثة احزاب يمين ،ومثلها للوسط ،وحزب
او حزبان لليسار الجديد وليس التقليدي .التحدي االكبر
هو باإلتيان ببرامج وقيادات ق��ادرة على ان تخوض
االنتخابات والفوز بأصوات الناس ،فتدخل البرلمان وتبدأ
عملية المشاركة بإعداد الحكومات الحزبية .أحزابنا ال
تمتلك خبرة جيدة في هذا الشأن ،وحتى االحزاب الكبيرة
التي تعتقد ان لديها برامج ،برامجها في الحقيقة تعتبر
عامة شعاراتية إنشائية وليست برامج بالمعنى العلمي
لمفهوم البرنامج الحزبي.
وحتى اذا افترضنا ان االح��زاب تمكنت من االتيان
ببرامج عملية واقعية قابلة للتطبيق ،ستصطدم تلك
االح��زاب بحقيقة ان هذه البرامج قد ال تكون سياسيا
وانتخابيا جذابة لجمهور الناخبين ،الذين سيطالبون
بحلول سريعة وفعالة ،ما قد يدفع باألحزاب لالتجاه نحو
الخطاب الشعبوي غير الواقعي طلبا وطمعا بأصوات
الناخبين .أرى شخصيا ان هذا اكبر تحد سيواجهنا في
المرحلة المقبلة ،النزوح نحو الشعبوية طلبا لألصوات،
فالديمقراطيات بطبعها تميل وتتأثر بالشعبوية،
فهذا هو سرطانها الذي يجتاح العديد من دول العالم
الديمقراطي ،ونحن لسنا بمنأى عن ذلك ،بل المتوقع ان
يعاني مشهدنا السياسي والحزبي منه.
في المرحلة المقبلة ،ثمة واجب وطني كبير على
النخبة المثقفة ،وقيادات االح��زاب العاقلة ،ان تكون
مبادرة وجريئة ،وان تتنبه لخطر الشعبوية على حياتنا
الحزبية ،وتحمي المجتمع منها ،فالدول التي عانت من
الشعبويات وانزلقت لها خسرت كثيرا ،ومن اهم ميزاتنا
نحن في األردن ،عبر تاريخنا ،العقالنية والبراغماتية
في صناعة القرار ،وابتعادنا عن الشعبوية ،وهذا ما
جعلنا دولة استطاعت ان تواجه أعتى التحديات ،وعلينا
جميعا ان نحمي هذه القيمة السياسية األردنية العميقة
والكبيرة.

منذ اآلن ،نقول للجهات الرسمية ،ان عليها ان تتجنب اصدار أي امر دفاع ،
يتعلق بالحظر ،او تغيير قواعد الحياة اليومية ،ألن امر الدفاع المقبل ،سيتم
تحديه بكل الوسائل من جانب الناس.
هذا ليس تحريضا ،على قانون الدفاع ،وال ألوامره المجيدة ،بل اننا
نريد ان يتم وقف تطبيق قانون الدفاع ،كلياً ،وان تعود الحياة الى طبيعتها،
بدال من االفراط المبالغ به ،بتحويل حياتنا الى حياة طوارئ ،بعد ان عبرنا
الفترة الماضية ،والكل يعرف ان هناك قضايا كثيرة معلقة ،بذريعة قانون
الدفاع ،وهي قضايا سوف تواجهنا آجال أم عاجال ،ومن بينها القضايا المالية،
وغيرها.
كيف يمكن ان تفرض الدولة هيبتها ،او قراراتها على المواطنين ،بعد ان
سمحت بكل هذه الفوضى ،والمواطن الذي يتم اتهامه دوما بكونه المسؤول
عن الفوضى ،بات جمل المحامل ،فهو المتهم األول واألخير ،واألكثر سهولة
لتوجيه االتهامات ،دون ان تتحمل أي جهة رسمية ،مسؤولياتها ،فلماذا
تتحمل هي ،ولديها مواطن صبور ،يحمل على كتفيه كل أنواع االتهامات؟.
خذوا مثال التصريحات الرسمية ،حول عدم التزام المواطنين بأوامر
الدفاع ،على صعيد اإلج��راءات االحترازية ،ثم الكالم عن عدم التزام
المواطنين في التجمعات بهذه اإلج��راءات ،لكن ال احد يجرؤ ان يقول ان
الدولة أيضا هيأت البيئة والظروف لالنفالت ،عبر مهرجان جرش ،ثم حفلة
مطرب مصري على طريق المطار ،حضرها أكثر من عشرة آالف شخص،
ثم حفلة لمطرب مصري آخر في العقبة ،خالل أيام ،ونحن هنا نستدعي
جهنم الى بالدنا ،عبر هذه التجمعات ،التي تسقط بها كل التدابير الصحية،
ثم يصير توجيه اللوم الى من حضروا فقط ،بكونهم لم يحترموا اإلجراءات
االحترازية ،وقد كان األولى أصال ،عدم السماح بتجمعات من هذا النوع ،حتى
ال ندخل في مقامرة خطيرة حول الوضع الصحي ،وامامنا الدليل اليوم على
بدء زيادة عدد حاالت كورونا.
احد المسؤولين الرسميين وله كل احترام قال انه مصدوم من التجمعات
وقلة االلتزام ،واذا كان المسؤول مصدوما ،فنحن أيضا مصدومون ،والحمد
هلل ،فإن كل األط��راف مصدومة ،فال تعرف من هو الطرف الثالث ،الذي
بإمكانه وقف هذه الفوضى ،وال يكون مصدوما ،مما نراه.
من اآلن نقول لكم ،ان ارتفاع عدد الحاالت ،يجب ان يعلن بكل شفافية،
وانه اذا ارتفعت الحاالت حقا ،فعلى الحكومة ان تعلن ذلك ،وأال تخفي
المعلومات خوفا من اتهامها من األردنيين بكونها السبب ،باعتبارها سمحت
بكل هذه التجمعات ،وتسببت بكل هذه الفوضى ،تحت عنوان انعاش
األردنيين ،واستعادة الحياة ،والفرح والمتعة ،قاتلها اهلل من متعة ،ترسلنا
الى الحافة.
هذا يعني ان علينا ان نتوقع كل شيء ،وقد تسعى بعض الجهات للقول
ان ارتفاع الحاالت في المدارس يجب ان يؤدي الى عودة التعليم عن بعد،
بحيث يتم اتهام الطلبة بكونهم المسؤولين عن ارتفاع االصابات ،وسيحاول
الكل التهرب من كلفة التجمعات الغنائية والفنية ،بحثا عن مخارج نجاة ،او
سيتم اللجوء الى إخفاء المعلومات ،تجنبا للكلفة السياسية ،وهذا امر خطير
نحذر منه.
الرسميون يقولون ان ال نية للعودة الى أي إجراءات اغالق ،وهذا كالم
جيد ،لكن دعونا نسأل كيف تغامرون ببلد بأكمله بكل هذه التجمعات ،حتى
بذريعة انها في الهواء الطلق ،وان كل الحاضرين حصلوا على اللقاحات ،او
عبر القول ان عدم االلتزام سلوك يمارسه المواطن ،وال تستطيع الدولة ان
تضع شرطيا لكل مواطن ،وها نحن وسط التبريرات ،ومحاوالت النجاة ،من
كلفة الوضع  ،اذا تواصلت الحاالت في االرتفاع ،فال نحن في خريف آمن،
وال شتاء آمن أيضا.
من اآلن نقول لكم ان المواطن لم يلتزم ،لكنكم انتم من منحتم المواطن
الفرصة للتجمع بعشرات اآلالف ،ومسؤوليتكم واضحة ،مثلما هي مسؤولية
كل فرد ،وعلى هذا ننصحكم جيدا ،بالتمهل وعدم اصدار أي أوامر دفاع،
تتضمن إجراءات جديدة ،اذا ارتفعت الحاالت ،ألن الكل سوف يتحدى هذه
األوامر ،وسيقولون لكم علنا ،انتم السبب ،وانتم من سمحتم بهذه الفوضى.
الشعب مصدوم ،والحكومة مصدومة ،والكل مصدوم ،فمن هو الطرف
الثالث المؤهل ان نستعين به ،حتى ال تبقى الصدمة حال الجميع ،في هذه
البالد ،قدس اهلل سرها ،وحماها.
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حسين الرواشدة

ويسألونك عن الهوية الجامعة
الجدل الذي دار حول "الهوية الجامعة" ذكرني بالجامعات (جمع
جامعة) ،ذلك ألن المقاربة بين " الجامعة" كصفة للهوية ،وبين الجامعة
كمكان للتعليم العالي ،تبدو كاشفة بامتياز ،ليس فقط ألن الجامعات
هي أفضل مختبر لفحص الهوية ومعرفة ما اذا كانت جامعة ام ال،
وانما ألن ما جرى داخل اسوار الجامعات (ومعظم جامعاتنا أسوارها
عالية) يشبه تماماً ما جرى داخل أسيجة "الهوية" ،ابتدا ًء من الصراعات
والمشاجرات ،مروراً بالتعيينات والمحاصصات ،وانتها ًء باالنتخابات وما
يجري في بازاراتها من مشاحنات ومزايدات.
قبل أن استطرد في شرح المقاربة ،أشير الى استطالع للرأي أجرته
إحدى جامعاتنا ،وشارك فيه نحو أربعة آالف من طالبها العام ،2016
السؤال الذي طرح آنذاك هو :الى أي اتجاه فكري او سياسي تنتمي أو ًال؟
اإلجابات جاءت على النحو التالي ٪ 66 :ال ينتمون ألي اتجاه ٪ 12 ،لهم
توجهات قومية عربية ٪ 11 ،توجهاتهم إسالمية ،فيما  ٪ 7فقط ذكروا
أنهم "وطنيون أردنيون" ،اذا تجاوزنا عدم انتماء ثلثي الطلبة ألي اتجاه
كإشارة " لموت" السياسة او جمودها ،وكذلك "تصحر" الفكر والثقافة،
فإن نسبة الذين اختاروا االنتماء "للهوية" األردنية كانت صادمة ،بما
يكفي الستفزاز لواقطنا الوطنية ،وإثارة مشاعر الخيبة والحزن داخلنا.
ترى ،كيف يمكن ان نفهم حقيقية ان األردنيين ،الشباب منهم
تحديداً ،ال يضعون الهوية األردنية كأولوية النتمائهم السياسي
والفكري ،لدرجة ان بعضهم يخجل ان يقول :أنا أردني ،بما قد يعني ان
"الهوية" األردنية ما تزال ملتبسة في وعي أبنائنا ،وال تشكل "مصدر"
اعتزاز او مشتركاً وطنياً بينهم ،فيما يعتز غيرنا "بهويته" الوطنية،
ويتمايز بها قبل غيرها من األطر والهويات الدينية او التاريخية أو
الفرعية.
ما حدث في جامعاتنا ،على مدى السنوات الماضية يعكس معادلة
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الهوية التي نعتقد (هل نعتقد حقاً؟) بأنها "جامعة" ،واذا كانت الجامعات
مجرد مرآة تعكس ما يفكر به المجتمع وما يفعله ،فإن النتيجة هي
ان لدينا أزمة هوية ،واننا نعيش تحت قلق الهوية ،اذ ما زلنا نتالوم
ونتشاكس :من هو األردني ومن هو غير األردن��ي ،من هو الوطني
األصيل ومن هو الوطني البديل ،وراء هذه األزمة تقف حملة فزاعات
ومحاصصات ،ومروجون معتمدون لبضائع مغشوشة باسم " المواطنة"،
واحياناً الدفاع عن الهوية "الجامعة" ،إليهامنا بأننا ال نستحق اّال ما نحن
فيه ،وإال فإن البديل هو ان يأكل بعضنا بعضاً.
الهوية ،أي هوية ،جامعة بطبيعتها ،لكنا ما يعزز ذلك ،او يجرحه ،هو
مدى قدرة الدولة بما لديها من قيم وقوانين وما تفعله في اطار سلوكها
العام تجاه المجتمع ،هنا تبرز "المواطنة" والشرايين التي تغذيها
كالحرية والعدالة والمساواة...الخ ،لبناء ما يلزم من شراكات بين الدولة
والمجتمع على أساس هذه "الهوية" ،ولنا أن نتصور  -عندئذ -كيف
تكون الهوية الوطنية إفرازاً لهذه المعادلة ،حيث من المفترض ان
يعتقد كل مواطن بأنه جزء من الدولة ،وان قضيتها هي قضيته ،ليس
عند اقتسام الغنائم ،وانما عند دفع الضرائب ،واغالها ضريبة " الدم"
دفاعاً عن الوطن.
في غياب المشروع الوطني يبقى قلق الهوية حاضراً ،كما يظل
عام ًال مؤثراً ومهماً في تأجيج نوازع التعصب والخوف ،وربما الكراهية،
كما انه قد يوظف من قبل بعض األط��راف إلذكاء حالة الصدام ،او
لتحصيل المكاسب ،او التمهيد الستحقاقات مشبوهة ،واألسوأ من
ذلك ان "الهويات" الرجراجة قد تكون أفضل وصفة "لالنقسام" على أي
أساس ،ديني ،او ديمغرافي ،او طبقي ،هنا نحتاج الى صفة "الجامعة"
للهوية ،ليس لتحسين الصورة والخطاب ،وانما لحماية الوجود
"الوطني" ،والحفاظ على "نعمة" الدولة أيضاً.
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