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"الخارجية" ترحب بمقتل الظواهري

البورصة تنخفض %0.76

ارتفاع قيمة سندات وأذونات الخزينة %23

عمان -رحّبت وزارة الخارجية وش��ؤون المغتربين ،بإعالن الواليات
المتحدة األميركية قتل زعيم تنظيم القاعدة اإلرهابي أيمن الظواهري في
أفغانستان أول من أمس .وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم
ً
رسالة صارمة أن ال
أبو الفول ،إن مقتل زعيم تنظيم القاعدة اإلرهابي يمثل
مكان آمنا لإلرهاب واإلرهابيين(-.بترا)

موجة حارة يبدأ تأثيرها اليوم

عمان -ارتفعت قيمة السندات واألذونات الحكومية
التي أصدرها البنك المركزي بالدينار لصالح الحكومة
 % 23خالل األشهر السبعة األولى من العام الحالي ،أو بما
(التفاصيل ص ) 16
مقداره  550مليون دينار.

عمان  - _ -انخفض الرقم القياسي العام
ألسعار األسهم إلغالق أمس إلى  2580.66نقطة،
بانخفاض نسبته  .% 0.76وبلغ حجم التداول
(التفاصيل ص ) 16
اإلجمالي  14.7مليون دينار.

عمان -تتأثر المملكة اليوم ،بكتلة هوائية حارة وجافة
حيث ترتفع درجات الحرارة قليال لتسود أجواء حارة في
المرتفعات الجبلية والسهول ،وح��ارة جدا في البادية
(التفاصيل ص ) 2
واألغوار والبحر الميت والعقبة.

خبراء يؤكدون خالل ندوة عقدتها مجالس _ أن مشروع القانون لم يعالج الثغرات الحالية

اقتصاديون للحكومة :اسحبوا مشروع "البيئة االستثمارية"
سماح بيبرس ،رهام زيدان ،طارق
الدعجة ،هبة العيساوي ،محمد أبوالغنم

الحسن :التراث مورد متطور لدعم الهوية

comp.news@alghad.jo

عمان  -أوص�����ى خ��ب��راء
اقتصاديون بإعادة النظر في
مشروع قانون تنظيم البيئة
االستثمارية ب��ه��دف تجويده
وزي�����ادة ف��اع��ل��ي��ت��ه ف��ي ج��ذب
المستثمرين إلى المملكة.
ك��م��ا أوص�����وا ،خ�ل�ال ن��دوة
خاصة نظمتها مجالس "الغد"،
ب���ض���رورة إع��ط��اء ص�لاح��ي��ات
مطلقة لمجلس االستثمار باتخاذ
القرارات المتعلقة بالمستثمرين
ومشاريعهم القائمة أو المزمع
إن��ش��اؤه��ا ،ب��دال م��ن التنسيب
بهذا ال��ش��أن لمجلس ال���وزراء
للمصادقة .كما أش����اروا إلى
أهمية جعل المملكة منطقة
تنموية بالكامل مع إعطاء حوافز
إضافية في المحافظات لتقليص
نسب البطالة وتوزيع مكتسبات
التنمية بعدالة.
وط��ال��ب ال��خ��ب��راء الحكومة
بضرورة سحب مشروع القانون
من مجلس النواب باعتباره ال
يخدم األردن استثماريا وال يتواءم
م��ع م��خ��رج��ات رؤي���ة التحديث
االق��ت��ص��ادي التي ت��م إطالقها
أخيرا والتي ترتكز بشكل أساسي
على جذب االستثمارات لتحقيق
أهدافها.
ودعوا إلى ضرورة اإلبقاء على
اإلع��ف��اءات والحوافز المقدمة
للمناطق التنموية كما هي
وعدم رهنها بسنوات محدودة.
مشددين على أهمية إعفاء
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والذاكرة واإلحساس بالمكان والزمان

"المساحات الشبابية" ..بيئة خصبة

19

لألفكار تواجه شح الدعم والتمويل

خبراء يناقشون مشروع قانون تنظيم البيئة االستثمارية في ندوة مجالس _ ( -تصوير :ساهر قدارة)

وش��ددوا على ض��رورة العمل
على تحسين وتجويد قانون
االستثمار الحالي والبناء عليه بدال
من مشروع القانون الحالي الذي
لم يعالج تكاليف اإلنتاج وتبسيط
اإلجراءات على المستثمرين.
وي���رى ال��خ��ب��راء أن مشروع
القانون ال يرتقي إلى الطموح،
متسائلين م��ن ال����ذي ص��اغ
المشروع ال��ذي يفتقر لجوهر
تحفيز االستثمار ويبتعد عن
آليات عالج تحديات بيئة األعمال.
وقال رئيس هيئة االستثمار

األس��ب��ق ثابت ال��ور إن قانون
االستثمار المعمول ب��ه حاليا
يخدم المملكة استثماريا ،مبينا
ان التحديات والثغرات الموجودة
والتي ظهرت بالتطبيق الفعلي
نستطيع أن نتجاوزها.
وتساءل الور ،هل نحن بحاجة
إلى قانون استثمار جديد في ظل
وجود قانون حالي يمكن العمل
على تحسينه وتطويره؟ مشددا
على أهمية البناء على النجاحات
وعدم تكرار األخطاء السابقة.
وق���ال إن هيئة االستثمار

أصبحت حقل ت��ج��ارب بتغير
مسمياتها وهذا موضوع خطير
وحساس بالنسبة للمستثمر ،وال
يمكن مواجهة البطالة والتخفيف
منها إال من خالل االستثمار.
وأوضح أن قانون االستثمار
المعمول ب��ه حاليا بجميع
أنظمته البالغ ع��دده��ا 22
نظاما ومع الجهاز الوظيفي
ودم��ج المؤسسات المعنية
يستطيع أن يلبي احتياجات
المملكة بعد معالجة الثغرات
والتحديات التي ظهرت بعد

التطبيق الفعلي لها.
وقال الور "من ينكر اإلنجازات
التي تحققت بالفترة السابقة
بما يخص بيئة االستثمار يعتبر
غير منصف" ،مشيرا إلى معالجة
العديد من القضايا االستثمارية
ب��م��وج��ب ال���ق���ان���ون ال��ح��ال��ي
وأنظمته خصوصا فيما يتعلق
بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات وال��ف��روع اإلنتاجية
والمناطق المستهدفة لجذب
االستثمار لها.

االستعصاء السياسي يخيم في العراق

 36.5دينار سعر غرام
الذهب عيار 21

"األطباء" تشترط المعاملة بالمثل لحملة البورد األجنبي

مدخالت اإلنتاج من الضرائب في
جميع مناطق المملكة.
وأكد الخبراء ،خالل الندوة ،أن
مشروع القانون لم يعالج الثغرات
والمعيقات التي ت��واج��ه بيئة
األعمال واالستثمار بالمملكة
بل اعتبره بمثابة خطوة للوراء
بعد تقييد الحوافز واإلعفاءات
وإل��غ��اء النافذة االستثمارية،
محذرين من هجرة المستثمرين
و"تطفيشهم" إلى دول مجاورة
في ح��ال بقاء مشروع القانون
بصياغته الحالية.

بغداد  -ف��ي ظ��ل ان��س��داد
سياسي ،يواصل أنصار الزعيم
م��ق��ت��دى ال��ص��در اعتصامهم
داخل مبنى البرلمان العراقي،
في وقت دعى فيه زعيم التيار
المعتصمين إلى إخالء البرلمان
العراقي واالعتصام في محيطه،
خالل مدة أقصاها  72ساعة.
وأكد بيان صادر عن الصدر،
على أن "دي��م��وم��ة االعتصام
مهمة جدا لتتحقق مطالبكم.
ويجب تنظيم االعتصام على
ش��ك��ل وج��ب��ات م��ع ب��ق��اء زخ��م
األعداد في أوقات محددة".
واختتم بالقول" :نحن في
ط��ور تشكيل لجنة م��ن قبل
المحتجين إلدارة االحتجاجات
وتنظيمها واالهتمام بكل ما
يلزم".
وي���ت���واص���ل "االع���ت���ص���ام
المفتوح" ألنصار التيار الصدري
في العراق بداخل مبنى البرلمان
بعد سيطرة المتظاهرين على
مقر السلطة التشريعية(-.وكاالت)
(التفاصيل ص ) 26

عمان  - _ -ب��ل��غ سعر
ب��ي��ع غ���رام ال��ذه��ب ع��ي��ار 21
األكثر رغبة من المواطنين في
السوق المحلية ،أمس36.50 ،
دينار لغايات الشراء من محالت
الصاغة ،مقابل  35دينارا لجهة
البيع .وبلغ سعر بيع الغرام
الواحد من الذهب عياري 24
و 18لغايات الشراء من محالت
الصاغة ،عند  42.90و32.60
دينار على التوالي.
(التفاصيل ص ) 16

"األمن العام" تبدأ معامالت
الترخيص بال أوراق

اآلالف من أنصار التيار الصدري في مبنى البرلمان وسط بغداد ( -وكاالت)

عمان -أطلقت إدارة ترخيص
السواقين والمركبات أمس،
خدماتها اإللكترونية الحديثة
والمطورة ،والتي اشتملت على
اعتماد النماذج اإللكترونية
كبديل عن النماذج الورقية التي
كانت سائدة منذ إنشائها(-.بترا)
(التفاصيل ص ) 2

(التفاصيل ص ) 15,14

محمود الطراونة
m.tarawneh@alghad.jo

عمان – في وقت اشتدت
فيه االحتجاجات على تعديالت
مسودة مشروع قانون المجلس
الطبي األردن���ي ،أك��د نقيب
األطباء األردنيين الدكتور زياد
الزعبي ،رفض نقابة األطباء
للتعديل على المادة ( )17فقرة
(ب) من مسودة القانون التي

تأجيل "حل الدولتين" ومحدودية الخيارات
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للفلسطينيين تزيدان االستيطان

تسمح لحملة البورد األجنبي
منذ  3س��ن��وات ،بالعمل في
المملكة دون الحصول على
البورد األردني.
وق�����ال ف���ي ت��ص��ري��ح��ات
لـ"الغد" ،إن مجلس النقابة
عقد اجتماعا أول من أمس،
ون��اق��ش ال��ت��ع��دي�لات ،وأع��د
دراس��ة متأنية حولها ،الفتا
إلى رفض المجلس االستثناء

الذي أقره مجلس الوزراء بهذا
الخصوص.
وأضاف ،أن المجلس يمكن
أن يوافق على االستثناء في
حالة اع��ت��راف ال��دول األخ��رى
بالمثل بالبورد األردن��ي ،وأن
يُ��ع��امَ��ل األط��ب��ا ُء األردن��ي��ون
وش��ه��ادات��ه��م م��ن أي دول��ة،
معاملة الطبيب في دولهم.
(التفاصيل ص ) 3

 %400ارتفاع أعداد زوار "المغطس"
حابس العدوان
Habes.alodwan@alghad.jo

المغطس – أظ���ه���رت
اإلحصاءات الرسمية لموقع عماد
السيد المسيح "المغطس" ،أن
نسبة الزيادة في عدد زوار الموقع
للسبعة أشهر األول��ى من العام
الحالي تجاوزت  ،%400مقارنة مع
الفترة نفسها من العام الماضي،

فيما وصل عدد الزوار لقرابة 10
االف زائر خالل شهر تموز ( يوليو)
المنقضي ،في مؤشر على عودة
الحركة السياحية لسابق عهدها
قبل الجائحة.
وبحسب م��دي��ر ع��ام هيئة
م��وق��ع المغطس المهندس
رستم مكجيان فان هذا االرتفاع
ي��دل على االهتمام العالمي

بالسياحة الدينية التي باتت
تفرض نفسها على خريطة
السياحة العالمية ،واالهتمام
المتزايد بزيارة الموقع الذي يعد
واحدا من اهم المواقع الدينية
المقدسة لدى المسيحيين واحد
مواقع التراث العالمي المعتمدة
من اليونيسكو.
(التفاصيل ص ) 7

كوارث وحوادث ال تنسى ..أحزان ما تزال حاضرة في وجدان األردنيين
محمود خطاطبة
mahmoud.khatatbeh@alghad.jo

عمان  -اس��ت��ح��وذت األع���وام 2018
و 2021و ،2022على نصيب األسد من
الوفيات واإلصابات ،جراء حوادث وكوارث
ب��ارزة وقعت في األردن ،إذ بلغ مجموع
الوفيات  94وفاة ،بينما كانت اإلصابات
تُقدر بـ 327إصابة ،في حين كان هُناك
 139وف��اة و 401إص��اب��ة ،نسبة ليست
بسيطة منها «حرجة» ،خالل الـ 19عامًا
الماضية.
وفي لغة األرقام ،فإن نسبة الوفيات
خالل األع��وام 2018 :و 2021و،2022
تُ��ق��در ب���ـ % 67.6م��ن مُجمل الوفيات
الواقعة خالل نحو عقدين من الزمان،
فيما بلغت نسبة اإلصابات خالل الفترة
نفسها .% 81.5
ف��ي حين ك��ان هُ��ن��اك  69حالة وف��اة
وقعت ،إث��ر تلك ال��ح��وادث ،خ�لال العام
 ،2018مُ��س��ج��ل��ة ن��س��ب��ة م��ق��داره��ا
 ،% 49.6م��ن مُجموع ال��وف��ي��ات ،بينما
بلغ عدد اإلصابات  ،67من بينها اثنتان

حرجتان ،أي ما نسبته .% 16.7
وأدت ضحايا األحوال الجوية القاسية،
التي أثرت على المملكة ،من شمالها إلى
جنوبها ،إلى وفاة  22شخصًا ،معظمهم
من طلبة مدرسة «فكتوريا» الخاصة،
اً
فضل ع��ن مُعلمين وأدالء سياحيين،
وإصابة  43آخرين ،جراء سيول داهمت
وادي زرقاء ماعين ومنطقة شاطئ البحر
الميت.
في حين أدت السيول ،التي تشكلت
بسبب هطل األمطار بشكل غزير ،في
مُحافظتي معان والبلقاء إلى وف��اة 12
شخصًا ،ومثلهم إصابات ..أما مُحافظة
اً
مادبا ،فقد شهدت أيضًا
سيول بسبب
غزارة األمطار ،أدت إلى وفاة  13شخصًا.
وبلغة األرقام ،فقد بلغت نسبة الوفيات
جراء السيول واألمطار الغزيرة ،% 33.8
خالل العام  2018فقط.
ولعل أبشع حوادث السير التي شهدتها
المملكة خالل الـ 12عامًا الماضية ،كانت
حادثة تدهور باص العقبة  -إربد ،حيث
لقي وقتها  24شخصًا مصرعهم ،مُشكلة

ما نسبته  % 17.3من مجموع الوفيات،
باإلضافة إلى إصابة  33آخرين ،بنسبة
 % 8.2من اإلصابات كافة.
وبالنسبة لتوزيع الوفيات على مُستوى
المُحافظات ،فقد جاءت بالمرتبة األولى
البلقاء ،إذ بلغ ع��دد الوفيات في هذه
المُحافظة  32حالة ،أي ما نسبته ،% 23
تلتها العاصمة بعدد وفيات  ،25مُشكلة ما
نسبته  ،% 17.9ثم مُحافظة جرش بـ24
وفاة ،أي ما نسبته  ،% 17.3في حين جاء
في المرتبتين الرابعة والخامسة العقبة
ثم مادبا ،بـ 20و 13وفاة ،بنسبة ،% 14.4
و ،% 9.3على التوالي.
وبالنسبة ل��ت��وزي��ع اإلص���اب���ات على
مُستوى المُحافظات ،فقد جاءت بالمرتبة
األول���ى العقبة ،إذ بلغ ع��دد اإلص��اب��ات
فيها  ،260أي ما نسبته  ،% 64.8تلتها
البلقاء ب��ـ 43إصابة ،مُشكلة ما نسبته
 ،% 10.7ثم العاصمة بـ 41إصابة ،بنسبة
 ،% 10.2ثم ج��رش ب��ـ 33إص��اب��ة ،أي ما
نسبته .% 8.2
(التفاصيل ص ) 6
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تفقد مراكز صحية بلواء الجيزة
الجيزة  -تفقد مجلس محافظة العاصمة ،أمس ،مراكز
صحية بلواء الجيزة ،وقال رئيس المجلس أحمد العبدالالت،
إن الزيارة تأتي في نطاق قرب تجهيز دليل احتياجات موازنة
 ،2023إذ جرى التركيز على اإليجابيات والسلبيات بالمراكز،
وج��رى زي��ارة مراكز :الجيزة الشامل ،وأم الوليد الفرعي،
واالطالع على احتياجات مركز صحي أم الرصاص(-.بترا)
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تكريم أرملة شهيد بمحافظة الكرك
عمان  -كرّمت المنطقة العسكرية الجنوبية أمس ،أرملة
الشهيد جميل محمود أحمد المواجدة ،بمحافظة الكرك بمساعدات
عينية ونقدية ،وبرحلة حج للديار المقدسة ،تنفيذاً للتوجيهات
الملكية السامية ومتابعة من رئيس هيئة األركان المشتركة،
وعبّرت أرملة الشهيد عن شكرها وتقديرها للقيادة الهاشمية
والقوات المسلحة على هذه اللفتة اإلنسانية الطيبة( -.بترا)

سموه يرعى افتتاح فعاليات مؤتمر "تاريخ وآثار األردن" في جامعة اليرموك

الحسن :التراث مورد متطور لدعم الهوية والذاكرة واإلحساس بالمكان والزمان
إربد -أكد سمو األمير الحسن بن طالل،
أن التراث مورد متطور يدعم الهوية والذاكرة
واإلحساس بالمكان والزمان وله دور حاسم
في تحقيق التنمية المستدامة ،موضحاً أن
هنالك العديد من اإلش��ارات المباشرة وغير
المباشرة للثقافة والتراث باعتبارهما محركاً
أساسياً وعام ً
ال مهما لتمكين كل نظم التنمية
المستدامة بما في ذل��ك التواصل الفكري،
واالعتراف بأهمية التنوع.
جاء ذلك خالل رعاية سموه أمس افتتاح
فعاليات المؤتمر الدولي تاريخ وآث��ار األردن
الخامس عشر بعنوان "اآلثار في محيطها البيئي
واالجتماعي" ،والذي تنظمه دائرة اآلثار العامة
بالتعاون مع جامعة اليرموك ،ويستمر لمدة
ثالثة أيام.
وحضر االفتتاح سمو األميرة دان��ا فراس،
والشيخة مي بنت محمد آل خليفة ،ضيفة
المؤتمر من مملكة البحرين ،ووزير السياحة
واآلث��ار نايف الفايز ورئيس جامعة اليرموك
الدكتور إسالم مساد ،ومدير عام دائرة اآلثار
العامة الدكتور فادي بلعاوي ،ورؤساء جامعات
رسمية وخ��اص��ة ،ون���واب ،ووزراء سابقون
ومسؤولون وفعاليات رسمية وشعبية وعمداء
كليات وأعضاء هيئة تدريس وطلبة من جامعة
اليرموك.
وقال سموه ،في كلمة خالل افتتاح المؤتمر،
إن هذه اللقاءات تؤكد أن الثقافات تتجاوز
الحدود وتتخطى الحواجز للوصول إلى الفهم
المشترك وذلك للحديث عن التراث الثقافي
كأساس للمستقبل.
ولفت إلى إمكانية استثمار ورش العمل
الخاصة بحفظ اآلثار والمواقع األثرية والتاريخية
وكيفية الحفاظ عليها ،كمنصة محايدة تجتمع
فيها الثقافات والهويات المختلفة لتعزيز السالم.
ونوه إلى أن المُتغيرات السياسية واالجتماعية
واالقتصادية تحتم على الجميع التعامل معها

األمير الحسن خالل رعايته افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي تاريخ وآثار األردن الخامس بجامعة اليرموك أمس(-بترا)

في إطار شمولي يسعى إلى استثمار تعددية
الهويات واحترامها لتنمية التقارب الثقافي
الفكري.
ووقع سموه األمير ،خالل حفل االفتتاح ،على
جدارية من الفسيفساء ،وافتتح معرض "األردن
قصة الحضارة".
ولفتت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ،من
جانبها ،إلى أن البحرين يحتضن مركزا إقليميا
يتبع لليونسكو للمحافظة على مواقع التراث
اإلنساني العالمي ،الفتة إلى أن المواقع األثرية
التي يجري تسجيلها في قائمة التراث اإلنساني
العالمي البد أن تكون ذات قيمة استثنائية وأن

تحقق شروطا معينة ،مشددة على أنه ال يمكن
الترويج للسياحة دون أن تكون السياحة واآلثار
ضمن منظومة واحدة وتجمعهما الثقافة التي
بها نحمي أوطاننا ونحافظ على هوياتنا.
وأضافت أن المركز اإلقليمي العربي للتراث
العالمي في البحرين أطلق مسابقة تحت عنوان
"حكاية أث��ر" تسعى إل��ى أن يحكي المجتمع
المدني المحيط بالموقع األثري رواية وذاكرة
المكان وأن يسجلها بفيلم أو كتيب أو أية
وسيلة للتعبير عن ارتباط المجتمع بهذا األثر
وحكايته ،حيث جرى التقدم بـ 216مشاركة في
هذه المسابقة من  17دولة عربية من ضمنها

األردن ،وسيجري إعالن نتائج المسابقة في
أيلول المقبل مع االحتفال بمرور  10أعوام على
تأسيس المركز.
وقال وزير السياحة واآلثار نايف الفايز ،بدوره،
إن هذا المؤتمر يشكل فرصة لالستفادة من
لقاء علماء اآلثار والباحثين وأصحاب االختصاص
للتشاور ح��ول م��ا يشكله التأثير البيئي
واالجتماعي على اآلثار ،ورسم خريطة طريق
للحفاظ على هذا الموروث واستدامته لألجيال
المقبلة ،من خالل مناقشات محاور المؤتمر التي
ستبنى على نتائج المؤتمرات السابقة ،وصوال
إلى إضافات مميزة في علوم اآلثار ،األمر الذي

مجلس األمانة يصادق على مسودة تعليمات رخص المهن بالمناطق السكنية
عمان  - _ -صادق مجلس أمانة عمان
الكبرى في جلسته أمس ،برئاسة أمين عمان
الدكتور يوسف الشواربة ،على مسودة التعليمات
الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية
في المناطق السكنية ضمن حدود األمانة لسنة
 ،2022وذلك استناداً على أحكام المادة ( )2من
النظام المعدل لنظام األبنية والتنظيم في
مدينة عمان رقم ( )38لسنة .2022
وبموجب التعليمات ،أصبحت الرخص المهنية

ضمن السكن تصدر بقرار إداري وليس كما كان
سابقا عبر لجان مختصة ،وهو ما يوفر جهدا
ووقتا كبيرين على طالبي الرخص في األحياء
السكنية والتي تقدم إلكترونيا.
كما تضمنت التعليمات تعديالت على
الشروط من حيث المساحة واالبعاد على التجاري
والمهن المشابهة ،بحيث أصبح البعد عن المهن
المشابهة  300م ،والبعد عن اق��رب تنظيم
تجاري ال يقل عن  400م ،والسماح بممارسة

المهنة ضمن محل ال تتجاوز مساحته عن 50
مترا مربعا ،وكذلك السماح بترخيص مهن
ضمن السكن لالبنية الواقعة على شارع بسعة
تنظيمية  20م فما دون.
واشتملت التعليمات الخاصة برخص المهن
للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنية،
ضمن ح��دود األم��ان��ة لسنة  2022وض��ع آلية
واضحة لطريقة قياس األبعاد والمسافات الواردة
اعاله ،كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية

التعاون مع وزارة المالية ،بخصوص تحصيل
المطالبات المالية المترتبة المانة عمان الكبرى
على المكلفين.
وواف���ق على ال��غ��اء اتفاقية عقد مشروع
خدمة توريد وتركيب وتشغيل نظام االتصال
والتتبع للسيارات التاكسي ،ضمن حدود األمانة
بالتراضي م��ع إع���ادة كفالة حسن التنفيذ،
كون الشركة الموقعة على االتفاقية لم تقم
بالتشغيل.

سيعزز من النتاج العالمي أفكارا واكتشافات
جديدة ،من خ�لال تسليط الضوء على دور
األردن في الحفاظ على الموروث الثقافي وإبراز
هويتنا الحضارية التي نعتز بها.
وأوضح أن اختيار شعار دائم للمؤتمر ،بما
يحمله من رمزية ألقدم التماثيل التي جرى
اكتشافها في موقع عين الغزال األث��ري ،جاء
ليؤكد أن وطننا قديم قدم التاريخ ،ما يحفزنا
دوما إلى الترويج عالميا لموروثنا التاريخي
واألثري.
ودعا رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسالم
مساد ،من جانبه ،المشاركين في المؤتمر إلى
الخروج بتوصيات من شانها أن تسهم مساهمة
فاعلة في دراسة التراث الحضاري لألردن ،بما
يعود بالنفع والفائدة على مؤسساتنا األكاديمية
ووطننا وآثاره.
وأش���ار إل��ى أن للجامعة ال��ص��دارة بين
المؤسسات األكاديمية األردنية في دراسة تراث
األردن الحضاري والحفاظ عليه ،حيث أن كلية
اآلثار واألنثروبولوجيا فيها أكبر وحدة أكاديمية
في األردن تعمل بمجال اآلثار ،واألنثروبولوجيا،
والكتابات القديمة ،وصيانة المصادر التراثية
وإدارت��ه��ا ،مشيراً إل��ى أن��ه ب��ات من الضرورة
اليوم أن يصدر البحث والدرس العلميان للتراث
الحضاري في األردن عن فهم محلي أصيل،
يساهم في وضع سردية وطنية تستند إلى
المعطيات العلمية ،من جهة ،وإل��ى الفهم
المحلي لمفردات التراث الحضاري ،من جهة
أخرى ،بما يسهم آخر األمر ،في تشكيل هويتنا
الوطنية األردنية ضمن اإلطار اإلنساني العام.
وقال مدير عام دائرة اآلثار العامة الدكتور
فادي بلعاوي ،إن المؤتمر يهدف إلى تسليط
الضوء على المعالم والمواقع األثرية في ظل
التغيرات ضمن محيطيها البيئي واالجتماعي،
والعمل على تطوير رؤي��ة إدارة قطاع اآلثار
بالتشاركية مع جميع المعاهد والمؤسسات

العلمية والشركاء الدوليين والداعمين لمواجهة
التغيرات البيئية واالجتماعية في محيط المواقع
األثرية وما يشهده العالم من تحوالت طويلة
األج��ل في درج��ات ال��ح��رارة وتحوالت أنماط
سلوك الطقس واألنشطة البشرية من خالل
زيادة أعداد السكان في محيط المواقع األثرية
والطلب المتزايد على الخدمات والبنى التحتية.
وأشار إلى أن دائرة اآلثار العامة تسعى من
خالل العمل مع الشركاء كافة على مواجهة
التحديات المؤثرة على نجاح ه��ذا القطاع
من خ�لال إيجاد مفهوم جديد إلدارة قطاع
اآلثار ومواجهة مشكلة تطوير مفهوم العمل
اإللكتروني من خالل تطوير قواعد البيانات
للمواقع األثرية.
رئيس اللجنة العلمية العليا للمؤتمر الدكتور
فايز خصاونة ألقى كلمة قال فيها ،إننا نجتمع
ال��ي��وم ل��ن��روي قصة األردن وم��ا حولها عبر
العصور ،حيث يعد هذا المؤتمر قصة عيش في
نسختها الخامسة عشرة.
وأض��اف أن��ه ،وعلى الرغم من كل ويالت
الحروب ،فإن الشعوب في بالد الشام استطاعت
بناء نظامها وهيكلها االجتماعي الثابت،
وتمكنت من بناء القواعد لألخالق والقيم التي
استطاعت أن تصمد أمام االختبارات عبر الزمن،
وأغنت اإلنسانية بمساهمة فاعلة في مختلف
المجاالت التي تهم اإلنسان خاصة في بناء
الحكمة والمعتقدات.
يذكر أن مؤتمر تاريخ وآثار األردن،
والذي يعقد كل ثالثة أعوام ،أقيم للمرة
األول��ى في أكسفورد -بريطانيا عام
 ،1980وجاء بمبادرة من سمو األمير
الحسن بن ط�لال واستضافته خالل
العقود الماضية دول مختلفة من بينها
ألمانيا ،وفرنسا ،وبريطانيا ،وأميركا،
واستراليا ،وإيطاليا(-.محمد قديسات
وأماني الحمزات -بترا)

موجة حارة يبدأ تأثيرها اليوم
عمان -تتأثر المملكة اليوم ،بكتلة هوائية
حارة وجافة حيث ترتفع درجات الحرارة قليال
لتسود أج��واء حارة في المرتفعات الجبلية
والسهول ،وحارة جدا في البادية واألغوار
والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور الغيوم على
ارتفاعات عالية ،وتكون الرياح شمالية غربية
معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة
والجافة على المملكة غ��دا ،حيث توالي
درجات الحرارة ارتفاعها لتسود أجواء حارة

في أغلب مناطق المملكة ،وح��ارة جدا في
البادية واألغوار والبحر الميت والعقبة ،مع
ظهور الغيوم العالية ،وتكون الرياح شمالية
غربية معتدلة السرعة تتحول أحيانا إلى
شمالية شرقية تنشط على فترات.
ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة
والجافة على المملكة الجمعة ،حيث
تبقى األجواء حارة في أغلب المناطق
وحارة جدا في البادية واألغوار والبحر
الميت والعقبة(-.بترا)

"األمن العام" تبدأ معامالت الترخيص بال أوراق
عمان -أطلقت إدارة ترخيص السواقين
والمركبات أم��س ،خدماتها اإللكترونية
الحديثة والمطورة ،والتي اشتملت على
اعتماد النماذج اإللكترونية كبديل عن النماذج
الورقية التي كانت سائدة منذ إنشائها.
ودخلت إدارة ترخيص السواقين والمركبات
بهذا اإلن��ج��از ،مرحلة تاريخية جديدة من
عملها في خدمة المواطنين وفقا ألفضل
المعايير ،من خالل أتمتة معامالت السواقين
والمركبات داخ��ل اإلدارة ،واالستغناء عن
التعامل باألوراق.
وحققت اإلدارة عبر هذا النجاح الجديد
هدفها بالوصول إلى "إدارة خدمية بال أوراق"
تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهلل الثاني،
في عملية دمج مكونات األم��ن العام ،وما
تبعها من مرحلة للتحديث والتطوير بهدف
رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوعز مدير األمن العام اللواء الركن حسين
الحواتمة ،بتوفير كافة اإلمكانات الفنية

الالزمة للبدء بتقديم هذه الخدمات اعتبارا
من صباح أمس في مركز اإلدارة الرئيسي
بماركا ،كمرحلة أولى ،يصار إلى التوسع بها
تدريجيا لتشمل قريبا كافة أقسام الترخيص
في المملكة ،وبما يوفر الوقت والجهد ،وتفادي
األخطاء البشرية المحتملة ،ورفع قدرة الحفظ
واألرشفة والربط اإللكتروني ،مع التوفير في
النفقات.
وسيتمكن مراجعو إدارة الترخيص من
خ�لال ه��ذه الخدمات من السير بإجراءات
معاملة رخصة القيادة في مبنى اإلدارة
ع��ن ط��ري��ق م��راج��ع��ة ال��م��وظ��ف المختص
والذي سيقوم بإدخال المعلومات إلكترونيا
واستكمال المعاملة دون تعبئة النماذج
الورقية التي كان معموال بها في السابق
ومنها (الفحص الطبي ،الفحص النظري،
والموافقات األمنية).
وف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��م��ع��ام�لات الخاصة
بالمركبات (العدلية) يراجع طالب الخدمة

الموظف المختص لتنظيم النموذج العدلي
إلكترونيا ،بحيث يقتصر دور طرفي العقد
بالتوقيع فقط على النماذج العدلية التي
يقوم كاتب العدل بإصدارها تالفيا لألخطاء
الشكلية في تعبئة المعامالت العدلية.
وم��ن الجدير بالذكر أن إدارة ترخيص
السواقين والمركبات كانت أطلقت أخيرا
حزمة من الخدمات اإللكترونية عن بعد
(أونالين) لعدد كبير من الخدمات ،من أبرزها
تجديد رخصة المركبات الخصوصية ،وإصدار
رخص القيادة بدل فاقد وتالف وغيرها.
من جانبها ،أك��دت مديرية األم��ن العام
مواصلتها إطالق المشاريع والخدمات الهادفة
لالرتقاء بكافة الخدمات األمنية واإلنسانية،
تنفيذاً لتوجيهات جاللة الملك عبداهلل الثاني،
القائد األعلى للقوات المسلحة ،والتي تجسدت
في عملية الدمج ثم التحديث والتطوير تزامنا
مع مئوية الدولة األردنية ،ومرور مائة عام
على تأسيس مديرية األمن العام(-.بترا)

كنعان :سحب تراخيص مدارس مقدسية
مخالفة إسرائيلية صريحة للقانون الدولي
عمان -قال أمين عام اللجنة الملكية
لشؤون القدس ،عبد اهلل كنعان ،إن إسرائيل
سحبت أخيرا ،تراخيص  6مدارس مقدسية
واستبدلتها بتراخيص مؤقتة ،وهو ما يمهد
إلغالق تلك المدارس وتشريد طلبتها.
وأكد كنعان ،في بيان صحفي أمس ،أن
الخطوة اإلسرائيلية تعتبر مخالفة صريحة
للشرعية الدولية والقانون الدولي الذي
ألزم جميع الدول والكيانات المحتلة بحفظ
الحقوق األساسية ل�لأف��راد في األقاليم
الخاضعة لها.
وتنص ال��م��ادة  50من اتفاقية جنيف
الموقعة  1949على أن السلطة القائمة
باالحتالل" :يجب عليها التعاون مع السلطات
الوطنية والمحلية لتسهيل سير عمل
جميع المؤسسات المكرسة لرعاية وتعليم
األطفال".
وقال كنعان إن اليونسكو منذ قراراها
األول عام  1948بشأن القضية الفلسطينية
ش��ددت على حق التعليم للفلسطينيين،
وفي قرارها عام  1974وجهت نداء عاجال
إلى إسرائيل بعدم منع سكان المناطق
العربية المحتلة من التمتع بحقهم في
التعليم والثقافة الوطنية.
وأوض���ح أن اللجنة الملكية لشؤون
القدس تؤكد أن التعليم والثقافة مرتكزان
أصيالن للحفاظ وتثبيت الهوية المقدسية
الفلسطينية ،وال يجوز تاريخياً وقانونياً
وإنسانياً إلسرائيل التعرض لهما بأي شكل
وبحجج مزعومة.
ودع����ا إل���ى تكثيف ال��دع��م العربي
واإلسالمي والعالمي الفردي والمؤسسي
بما في ذلك األونروا واليونسكو للتعليم في
القدس ،لتعزيز صمود الطفل الفلسطيني

مدينة القدس المحتلة(-أرشيفية)

والمقدسي بشكل خاص ،وضمان حقه في
البقاء على اتصال حضاري بهويته العريقة
واالطالع على النتاج الفكري العالمي.
كما دعا أيضا إلى االستفادة من وسائل
التواصل االجتماعي واإلنترنت لتوفير مادة
معرفية علمية ألطفال القدس وشبابها
تشرف عليها جهات واعية لمسؤوليتها
التربوية والتاريخية ،لما لها من دور مهم
في مواجهة محتويات إلكترونية مسمومة
تحاول بها إسرائيل اخ��ت��راق المنظومة
التعليمية ألطفال فلسطين والقدس.
وأضاف أن اللجنة الملكية ،وانطالقاً من
الوصاية التاريخية الهاشمية على المقدسات
اإلسالمية والمسيحية في القدس ،تؤكد
استمرار األردن في دعم التعليم المقدسي
بتوجيهات وم��ب��ادرات مباشرة من جاللة

الملك عبد اهلل الثاني ،الذي أمر باالهتمام
بالتعليم بالقدس بمختلف مستوياته ،فأمر
جاللته بإنشاء الكرسي المكتمل لدراسة
فكر اإلم��ام الغزالي في المسجد األقصى
المبارك ،وجامعة القدس وترتبط بها منحة
لدرجة الماجستير وأخرى لدرجة الدكتوراه.
وأش��ار إل��ى إط�لاق جاللة الملكة رانيا
مبادرة مدرستي في فلسطين ،وتحديداً
في القدس ،وتأسيس مركز الحسن بن
ط�لال للدراسات المقدسية في جامعة
القدس ،والذي يُعنى بالدراسات المقدسية
األكاديمية لمرحلة ما بعد الدكتوراه ،إضافة
لوجود أكثر من  50مدرسة تابعة لألوقاف،
فض ً
ال عن استقبال الطلبة المقدسيين في
الجامعات األردنية وتخصيص مقاعد لهم-.
(بترا)
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دعوات للتفاوض المباشر مع سورية النتزاع حقوق األردن المائية
إيمان الفارس
Eman.alfares@alghad.com

عمان  -فيما أث��ار اإلع�لان الرسمي
حول رفض الجانب السوري تزويد األردن
بكميات محددة من المياه؛ جدال إعالميا
محليا وعربيا ودوليا ب��ارزا إزاء كيفية
تحصيل حقوق المياه المشتركة ،أكد
مختصون في قطاع المياه الحاجة الملحّة
للتفاوض المباشر بين المملكة وسورية
لغايات تحصيل تلك الحقوق.
ودعا الخبراء في تصريحات لـ “الغد”،
إلى ضرورة اللجوء نحو مسارات التحكيم
الدولية بهذا الخصوص ،مشيرين إلى
“تجاوزات مثبتة من قبل الجانب السوري
بشكل صريح التفاقية المياه المشتركة
بين الجانبين األردني والسوري الموقعة
العام .”1987
وت��م توثيق المخالفات ال��ت��ي تم
رصدها من قبل الجانب السوري ،من
خ�لال دراس���ات علمية دول��ي��ة محايدة
أجريت بدعم من الوكالة السويسرية
للتنمية الدولية ( )SDCبالتعاون مع
جامعات عالمية وخبراء محليين انتهت
خالل العام  ،2018وفق أمين عام سلطة
وادي األردن األسبق سعد أبو حمور.
وفي سياق إعالن وزير المياه والري
محمد النجار خ�لال إح���دى الجلسات
البرلمانية ،وفي وقت سابق ،عن رفض
سورية طلبا للمملكة تزويدها بـ 30
مليون متر مكعب ،نتيجة أوضاعها
المائية ،بحسب النجار ،أكد أبو حمور،
أن اللجوء للتفاوض المباشر مع الجانب
السوري ،توازيا ،واستعراض المخالفات
التي ج��رى رص��ده��ا م��ن قبلهم ،هي
أهم المحاوالت التي يجب المضي بها
لتحصيل حقوق المملكة المائية المتفق
عليها عبر االتفاقية المشتركة بين
الجانبين.
وق��ال أب��و حمور إن آخ��ر اتفاقية تم
إبرامها بين األردن وسورية كانت اتفاقية
العام  ،1987مشيرا إلى أنها نصت حرفيا
على ضرورة إعادة النظر ببنودها كل 14
عاما ،وبالتالي يجب تحديثها بناء على

مطالبات باللجوء إلى
التحكيم الدولي في حال
رفض سورية التفاوض

سد الوحدة على المنطقة الحدودية بين األردن وسورية ( -أرشيفية)

مختلف المستجدات وعلى رأسها إنشاء
سد الوحدة وبدء تشغيله منذ العام .2006
وأضاف أن الجانب السوري قام بحفر
آالف اآلبار االرتوازية ممتدة من دمشق
حتى حدود جابر ،وذلك باإلضافة إلنشاء
ع��ش��رات ال��س��دود مخالفا بذلك بنود
االتفاقية بما يخص الحوض الصباب
لنهر اليرموك ،والتي أدت إل��ى جفاف
معظم الينابيع في أعالي سد الوحدة
وكذلك قلة تدفق مياه األمطار باتجاه
نهر اليرموك ،وذل��ك بناء على توثيق
الدراسات العلمية الدولية والتي انتهت
في العام .2018
ب���دوره ،أك��د األم��ي��ن ال��ع��ام األسبق
لسلطة وادي األردن دري��د محاسنة،
ضرورة احترام حقوق األردن من المياه
المشتركة مع سورية ،الفتا إلى أهمية

اللجوء إل��ى المسارات الدولية لحسم
قضية الحصول على تلك الحقوق.
وقال محاسنة إن الجانب السوري بدأ
بحصر المياه في المناطق التابعة له،
إلى جانب حفر اآلبار في منطقة سهل
ح��وران ،ما يعني البدء باستغالل تلك
المياه زراعيا والتي تعتمد على الهطل
المطري ،ما أثر على حصة المياه الخاصة
لألردن.
م��ن جهتها ،أوص���ت األم��ي��ن العام
األسبق ل���وزارة المياه وال��ري ميسون
ال��زع��ب��ي ،ب��ض��روة إن��ش��اء ب��رام��ج بناء
القدرات للمسؤولين عن إدارة ملف المياه
المشترك ،وكذلك الشباب المهتمين،
لخلق جيل مؤهل قادر على التفاوض
بمعرفة القوانين الدولية وأساليب
التفاوض للحصول على حقوق المملكة

من المياه المشتركة.
وقالت الزعبي إن “من واجب الدولة،
من خ�لال وزارة الخارجية وسفرائها
في الخارج ،االستمرار في طرح قضية
عدم حصولنا على حقوقنا المائية في
المحافل أو المحاكم الدولية ،إن وجدت،
للحصول على هذه الحقوق”.
وتساءلت“ :هل يعقل أن نضطر إلى
شراء حقوقنا في المياه ،وأسوأ من ذلك
نحن مرفوضون؟”.
وبينت أنه “صحيح أن سورية تشكو من
ندرة المياه ،لكنني أعلم أن هدر المياه
وسوء اإلدارة هما من أهم أسباب هذه
الندرة .ومن خالل اإلدارة الجيدة لموارد
المياه ،واأله���م م��ن ذل��ك إدارة الطلب
وتقليل الفاقد في سورية ،ستتوفر كميات
إضافية من المياه التي سيتم توفيرها

إطالق اسم نبيل الشريف على غرفة أخبار بمعهد اإلعالم
عمان  -أطلق معهد اإلع�لام األردني
اسم المرحوم الدكتور نبيل الشريف على
غرفة األخبار الرقمية الثانية ،خالل حفل
تكريم للمرحوم أقيم برعاية سمو األميرة
ريم علي أول من أمس.
وحضر حفل التَّكريم سياسيون ووزراء
وصحفيون وإعالميون ،إلى جانب عائلة
المرحوم ،زوجته وأفراد أسرته ،وأعضاء
مجلس إدارة المعهد.
وقالت سمو األميرة ريم علي في كلمتها
بالحفل ،إنَّ الدكتور نبيل ترك بصمة ال
تمحى في قطاع اإلع�لام األردن��ي ،عبر
مساهمته بتدريس أجيال من الصحفيين
في كليات الصحافة وعن طريق رئاسته
تحرير صحيفة الدستور.
وأض��اف��ت سموها ،أنَّ��ه��ا تعاملت مع
الدكتور نبيل الشريف منذ بداية مسيرتها
العملية في األردن عندما كانت تمثل
محطة "سي إن إن" األميركية لألخبار،
عندما كان المرحوم وزيرا لإلعالم ،مبينة
انه كان من أوائ��ل الذين تعاونت معهم
عند تأسيس معهد اإلعالم ،نظرا لخبرته
الواسعة في الصحافة.
وقالت سموها إنَّ الدكتور نبيل كان
يؤمن بتمكين الشباب وأهمية اندماجه
بالعملية السياسية واالقتصادية لبناء
ال��وط��ن ،وأب���رزت اهتمامه بالمهارات
والتقنيات الحديثة في الصحافة ،لتكون
من األولويات التي يشجع تدريب طلبة
الصحافة عليها.
وأك���دت أنَّ ه��ذا اإلرث ال���ذي تركه
الرَّاحل ،كان سببًا بتسمية غرفة األخبار
باسمه كأفضل تكريم لشخص مهني
مثله عاش الصحافة على األرض ،العمل
الميداني وق��دم الكثير للمهنة ،داعية
الطالب لالستلهام من إرث المرحوم وأن
يكونوا "الصوت النبيل والشريف في خدمة
الحقيقة".

األميرة ريم علي تتحدث في حفل تكريم المرحوم الدكتور نبيل الشريف أمس ( -بترا)

وك��ان المعهد قد سمى قاعة األخبار
األول��ى باسم المرحومة رئيسة تحرير
صحيفة الجوردان تايمز السابقة جنيفر
ح��م��ارن��ة ،وال��ت��ي ساهمت ب���دور فعال
بتأسيس المعهد.
وتتميز غرفة األخبار الثانية بأحدث
التجهيزات وال��ب��رم��ج��ي��ات ،وتستخدم
لتدريب طلبة المعهد والصحفيين على
إنتاج المواد الصحفية المصورة من صور
وانفوجرافيكس وفيديو المستخدمة في
تحرير وإخراج المقاالت المتعددة الوسائل
للمنصات اإلعالمية المختلفة.
وقدَّمت عائلة المرحوم الشريف ،كتبا
من مجموعته للمعهد ،وبعد الكشف عن
اللوحة التذكارية وجولة في "غرفة أخبار
نبيل الشريف" ،جرى عرض فيلم قصير

عن المرحوم ،شاهده الحضور ،كما تخلل
الحفل كلمة لعائلة المرحوم ،ألقتها ابنته
المهندسة شدى الشريف ،تحدثت فيها عن
عالقته بالكلمة كقارئ ومتكلم وكاتب،
حتى شقت األقالم ندوبا على أصابعه.
واستذكرت أدوار الراحل ومحطات حياته
المهنية الحافلة التي تميزت بسمتين:
الكلمة الطيبة واإلص��رار على اإليجابية
واندفاعه للحوار .وشكرت سمو األميرة
على مبادرتها التكريمية وطاقم المعهد
على جهدهم في الحفل.
وألقى الصحفي سعد حتّر ،كلمة عن
المرحوم أش��ار فيها إل��ى الثنائيات التي
طبعت حياته؛ العلم والعمل ،الدبلوماسية
والسياسة ،القيادة والقيم ،نهم القراءة
التقليدية ،وامتالك ناصية الفضاء الرقمي،

مقتبسا من مقال للمرحوم كتبه عام 2018
رسالة للوقت الراهن ،قال فيها إنَّ "التحدي
األص��ع��ب ه��و إي��ج��اد بقعة ض��وء إيجابية
مهما كانت ضئيلة وتشجيعها وتشجيع من
يتخذون خطوات صحيحة حتى لو كانت
صغيرة أمام هذا الكم الهائل من السلبيات".
وينحدر الدكتور نبيل من بيت علم
وخبرة في الصحافة ،فوالده المرحوم
محمود الشريف كان من عمالقة العمل
اإلعالمي فقد أسس تلفزيون قطر وتولى
وزارة اإلع�لام والثقافة في األردن بعد
تأسيسه لصحيفة الدستور التي شارك
الدكتور نبيل بترأس تحريرها ،فضال عن
توليه العديد من المناصب في اإلذاعة
والتلفزيون ووكالة األنباء األردنية (بترا)،
قبل أن يتولى وزارة اإلعالم(-.بترا)

لألردن من خالل إطالقها في سد الوحدة
كجزء من حقوقنا المائية المشتركة”.
ولطالما كانت قضية تحصيل حقوق
المياه من نهر اليرموك بين البلدين،
موضع نقاش لسنوات طويلة؛ حيث
يطالب األردن م��رارا بأن تنفذ سورية
اتفاقية االستثمار في مياه نهر اليرموك
الموقعة ف��ي ال��ع��ام  ،1987ف��ي حين
أش��ارت دراس��ات رسمية إلى أن الجانب
السوري تجاوز هذه االتفاقية من خالل
زيادة عدد السدود لصالحه ،ما تسبب في
عدم توفر مياه لألردن تقريبا ،وبالتالي
أثر على حقوق األردن المائية.
وي��ق��ع مجمل ط��ول النهر تقريبا
والبالغة نسبته  ،% 80في األراض��ي
السورية ،بينما يمتلك األردن .% 20
ووف��ق تقرير دول��ي نشره الموقع

اإللكتروني “ ،”Atalayarوحصلت “الغد”
على نسخة منه ،فإن “المؤشرات تدل
على أن س��وري��ة تستغل ه��ذا الوضع
وت��ح��رم جارتها م��ن ال��م��ي��اه” .وتواجه
دمشق اتهامات دولية “بحجب المياه عن
النهر لصالحها ،وتجلى ذلك من خالل
بناء  42سدا وحفر آالف اآلبار التي تعد
خرقا لالتفاقية الموقعة مع األردن بكل
المقاييس”.
ويشهد األردن أزمة مياه غير مسبوقة
الصيف الراهن ،وذلك باإلضافة لكونه
ثاني أفقر دول��ة في العالم من حيث
مصادر المياه وتوفرها.
ويعد التخزين في سد الوحدة دون
المستوى المأمول منه ،حيث ،ومنذ
احتساب مياهه ضمن الموازنة المائية
في العام  2008حتى اليوم ،وبصرف
النظر عن كميات األمطار الهاطلة ،لم
تصل تلك الكميات الى السعة المطلوبة،
وبالتالي لم يساهم في توفير المردود
المائي المؤمل منه على صعيد الجانب
األردني.
ونصت اتفاقية العام  ،1987على أن
يقوم األردن ببناء سد سعته  220مليون
متر مكعب ،بينما تقوم سورية ببناء
حوالي  25سدا لري أراضيها ،على أن
تستفيد سورية من الطاقة الكهربائية
الناتجة عن سد الوحدة.
وعبر السنوات الماضية ،انخفض
منسوب جريان نهر اليرموك جراء حفر
آالف اآلبار الجوفية في حوض اليرموك
وزيادة السدود على مجاري نهر اليرموك
على الجانب السوري ،ما ساهم باقتراح
تقليص حجم السد المتفق عليه في
العام  1987من سعة  220مليون متر
مكعب إلى  110ماليين.
ورغم بناء السد بسعة  110ماليين
متر مكعب ،إال أنه لم يمتلئ بالمياه،
جراء حجب السدود المبنية على مجاري
المياه المغذية لنهر اليرموك مع ارتفاع
عدد اآلبار المحفورة على نهر اليرموك
من الجانب السوري ،وبالتالي لم تتوفر
سوى كميات قليلة من المياه حاليا.

"عمومية الزراعيين" تقر تعديالت
نظام صندوق التقاعد واإلعانات
عمان  - _ -أق��رت الهيئة العامة
لنقابة المهندسين الزراعيين في اجتماعها
السنوي غير العادي الثاني الذي عقدته أول
من أمس برئاسة نقيبها علي أبو نقطة،
التعديالت المقترحة على نظام صندوق
التقاعد واإلع��ان��ات بالتصويت بأغلبية
الحضور ،لتصبح التعديالت نافذة مع
بداية الشهر المقبل بعد استكمال األطر
القانونية.
وع��رض أبو نقطة في اجتماع الهيئة
العامة بحضور نائبه المهندس سائد ظاهر
وأعضاء مجلس النقابة ،تعديالت مقترحة
خلصت إليها الدراسة االكتوارية العام
 ،2019ومبررات التعديالت التي جاءت
بعد اجتماعات مطولة عقدها المجلس
الحالي مع خبراء عدة ،مستقيا التوصيات
باجراء التعديالت للحفاظ على استمرارية
وديمومة الصندوق لألجيال المقبلة.
وقال أبو نقطة" :إن التعديالت تضمنت
رفض توصية رفع سن التقاعد إلى 60
عاما ،وتثبيته عند الـ 55عاما ،ورفع قيمة
اإلعانة من  7آالف إلى  8آالف دينار.
كما نصت التعديالت على توزيع
الزيادة الخاصة باالشتراكات التقاعدية
الشهرية إلى  6مراحل زمنية بد ً
ال من ،3
وبواقع مرحلة لكل  5سنوات ،على امتداد
فترة االشتراك بالصندوق ،وبمعدل زيادة
شهرية بعد أول  5سنوات بقيمة  5.5دينار
لشريحة الـ 200دينار ،و 6.5دينار لشريحة
الـ 300دينار ،و 12.5دينار لشريحة الـ500
دينار.
ومن ضمن التعديالت المقترحة ،رفع
قيمة اإلعانة إلى  8000دينار بدال من
 7000دينار ،وزيادة مقدار رسم االشتراك
في صندوق اإلعانات ،حسب العمر عند
بدء االشتراك في النقابة ،بحيث تصبح 5

دنانير لمن هو دون الـ 45عاما ،و 8دنانير
للفئة بين  45إلى  55عاما ،و 10دنانير
لمن تجاوز الـ 50عاما ،إضافة إلى تعديالت
لشروط منح الراتب التقاعدي في حالة
العجز الكلي أو الوفاة.
وبشأن الغرامات ،أج��ازت التعديالت
إيقاف احتسابها في ال��ظ��روف القاهرة
بقرار من مجلس النقابة ،وإلغائها في حال
االلتزام بالتسديد ،مقابل تأخير موعد
استحقاق التقاعد  3أشهر عن كل سنة
إلغاء ،كما خفضت في الحاالت االعتيادية
بنسبة  ،% 20وتأجيل موعد احتسابها إلى
اليوم العشرين من الشهر بد ً
ال من اليوم
العاشر.
وأتاحت التعديالت للمنتسبين الجدد،
تأجيل االشتراك في الصندوق لمدة 3
سنوات ،وتأجيل سنة واحدة للزمالء الذين
لم يؤجلوا التقاعد عند انتسابهم ،واعتماد
تاريخ استحقاق التقاعد من تاريخ استكمال
الشروط ب��د ً
ال من تاريخ ق��رار المجلس،
وإيقاف عقد لجان التحقيق ،ونشر أسماء
الزمالء في الجريدة ،وتعديل آليات صرف
الراتب التقاعدي بنظام الدفعة الواحدة.
واستحدثت التعديالت م��ادة جديدة
إل��ى نظام صندوق التقاعد واإلع��ان��ات،
وذلك لحماية النقابة والصندوق من رفع
أي قضايا خالل الظروف القاهرة ،أو عدم
قدرة النقابة وصندوق التقاعد على الوفاء
بااللتزامات المالية كاملة.
وأعرب أبو نقطة ،عن شكره وتقديره
للحضور الكثيف من الهيئة العامة الذين
عبروا عن آرائهم تجاه التعديالت بشفافية
ووض��وح ،مؤكداً احترامه لها واعتزازه
بالزميالت والزمالء ومقترحاتهم التي
ستسهم بشكل فعال في تطور وتقدم
مؤسسة النقابة.

"األطباء" تشترط المعاملة بالمثل لحملة البورد األجنبي

محمود الطراونة
m.tarawneh@alghad.jo

عمان – ف��ي وق���ت اش��ت��دت فيه
االح��ت��ج��اج��ات على تعديالت مسودة
مشروع قانون المجلس الطبي األردني،
أكد نقيب األطباء األردنيين الدكتور زياد
الزعبي ،رفض نقابة األطباء للتعديل
على المادة ( )17فقرة (ب) من مسودة
القانون التي تسمح لحملة البورد االجنبي
منذ  3سنوات ،بالعمل في المملكة دون
الحصول على البورد األردني.
وق��ال ف��ي تصريحات ل��ـ"ال��غ��د" ،إن
مجلس النقابة عقد اجتماعا أول من
أم��س ،وناقش التعديالت واع��د دراسة
متأنية حولها ،الفتا إلى رفض المجلس
االستثناء الذي أقره مجلس الوزراء بهذا
الخصوص.
وأضاف ،ان المجلس يمكن أن يوافق
على االستثناء في حالة اعتراف الدول
األخ��رى بالمثل بالبورد األردن���ي ،وأن
يعامل األطباء األردن��ي��ون وشهاداتهم
من أي دولة ،معاملة الطبيب في دولهم،
فضال عن أن رف��ض النقابة يأتي في
سياق حماية المريض األردني ،وأال يسمح
لحملة الشهادات االجنبية سواء بالمراسلة
أو من جامعات غير معترف بها ،العمل
دون خوض امتحانات البورد والنجاح فيها.
ولفت إلى أن النقابة ،نسقت اجتماعات

مع اللجنتين الصحية والقانونية في
المجلس لمناقشة التعديالت وابالغهما
بموقف النقابة الرافض لتعديالت المادة
( )17فقرة (ب).
من جهته ،أشار مصدر مسؤول بوزارة
الصحة ،إلى أن موقف الوزارة واضح من
حملة الشهادات األجنبية ،وان الفرصة
سانحة أمام األطباء الحصول على البورد
األردني وممارسة أعمالهم.
وبين المصدر الذي رفض الكشف عن
اسمه أن هناك ح��االت ترفض ال��وزارة
فيها قبول أي اختصاصات من دول لم
يدخلها الطبيب ،الذي حصل على شهادة
االختصاص منها ،وان الوزارة أكدت مرارا
الحصول على تأكيدات دائ��رة االقامة
وال��ح��دود ،تبين ان الطبيب دخ��ل تلك
الدولة وحصل على اختصاصه منها أو
خاض امتحان البورد.
ولفت المصدر إلى أن هناك كفاءات
كبيرة تعمل في الخارج ومضى عليها
وق��ت طويل ،ج��اءت تعديالت القانون
من أجلها وانصافها لها ،وكانت حصلت
على شهادات اختصاص من دول كبيرة،
جامعاتها مرموقة.
وبين أن األطباء األجانب يحصلون على
شهادة مزاولة لسنة واحدة ،اما األطباء
األردنيون فيحصلون على شهادة مزاولة
لـ 5سنوات ،مشددا على أن ال��وزارة لن

تسمح بان يكون المواطن هو الضحية،
الفتا إلى أن اإلجراء والتعديل ال خصخصة
فيه للقطاع الطبي من قريب أو بعيد.
من جهتها ،أف��ادت تنسيقية تجمع
األطباء حملة البورد األجنبي بالوزارة،
أن مسودة تعديل قانون المجلس الطبي
لسنة  ،2022ج��ه��زت دون استشارة
األطراف المعنية ،ال سيما مجلس النقابة
والتي هي مظلة الطب األولى في األردن،
وال يمكن تجاوزها بأي حال من األحوال.
واش���ارت التنسيقية في تصريحات
لـ"الغد" ،انه ال يمكن قبول دمج مهنة
الصيدلة والطب في واق��ع واح��د ممثل
بالمجلس الطبي األردني حسب المسودة
الجديدة ،وه��ي سابقة جديدة خطرة
بالخلط بين مهنتين طبيتين منفصلتين
في كل شيء.
ولفتت إل��ى أن ه��ذا م��ن ش��أن��ه ،أن
يؤدي لتداخل وإرباك ولبس بينهما ،عند
المريض ال��ذي سيضره ه��ذا األم��ر في
نهاية المطاف ،ليكون الحلقة األضعف
واألك��ث��ر ت��ض��ررا ج��راء ه��ذا ال��دم��ج في
مجلس طبي واحد.
وقالت التنسيقية ،انه ال بد من إنشاء
مجلس الصيادلة األردن���ي على غرار
المجلسين الطبي والمريض األردن��ي،
ليعنى كل مجلس حصرا بمهنته ويصوغ
لها كل قانون وامتحان ،ومزاولة اذ انه

مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني( -أرشيفية)

ال يجوز الخلط والدمج في مجلس واحد
تحت أي عناوين وذرائع كانت.
وأشارت اللجنة التنسيقية إلى أن المادة
( )17بكل فقراتها من فقرة (أ) ولغاية

فقرة (د) ومادة ( ،)18وجب إعادة صياغتها
كاملة ،وتعديل كامل عليهما ،تحقيقا
للشفافية والعدالة بين فئات األطباء سواء
العاملين داخل وخارج األردن ،وإشراك

الجميع واألخ��ذ برأيهم وصوال لمسودة
قانون عصرية منهجية تتماشى مع كل
التطور العالمي ،بحيث توضع كل كلمة
وعبارة في القانون دون تمييز ومحاباة.
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ترجيح اجتماع أطراف النزاع اليمني خالل أسابيع في عمان
زايد الدخيل

عمان -بحث مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس
أحمد الغرايبة ،ونقيب أصحاب المهن الميكانيكية المهندس جميل
أبو رحمة ،أمس ،تعزيز التعاون بين الجانبين ،وناقش الجانبان،
التعاون في مجال التدريب المهني على صيانة السيارات الهجينة
والكهربائية ،وتطوير برامج التدريب وتحديثها ،ورفع كفاءة
المدربين ،وتوفير تدريب ميداني للمتدربين في معاهد المؤسّسة.
كما بحث الغرايبة وعميد كلية لومينوس الجامعية الدكتور أيمن
مقابلة ،تعزيز التعاون بين الجانبين في مجاالت التدريب وتبادل
الخبرات ،لتقديم برامج تدريبية مشتركة تتوافق مع احتياجات
سوق العمل المحلي واإلقليمي.
واطلع الغرايبة ،خالل زيارته للكلية على مختبرات الكلية
وقاعاتها التدريبية وبرامجها ،وجال على مشاغل صيانة سيارات
الهايبرد ،وإصالح القوالب والمعادن ،وورش التمديدات ،كما زار
مختبر ((-.)3D/tabبترا)

zaied.aldakheel@alghad.jo

عمان -ترجح مصادر مطلعة ،أن تجتمع
أطراف النزاع في اليمن خالل األسابيع المقبلة
في عمان ،تحت إشراف مكتب المبعوث الخاص
لألمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب
األحمر ،بعد إحراز مزيد من التقدم ،حول قوائم
تبادل األسرى بين الطرفين.
واتفق طرفا النزاع في اليمن أول من أمس،
بعد ستة أيام من المشاورات لتحديد أسماء
المحتجزين الذين سيفرج عنهم بناء على
األع���داد التي اتفق عليها في آذار (م��ارس)
العام الحالي ،على تكثيف الجهود لتحديد
قوائم المحتجزين نهائيا ،وتوحيدها من جميع
األطراف في أقرب وقت ممكن.
وك��ان��ت األم��م المتحدة ،قدمت ف��ي آذار
(مارس) الماضي مقترحا لصفقة تبادل تشمل
 2223أسيرا ومختطفا بين الحكومة الشرعية
ومليشيا الحوثي ،لكنه لم يجر تنفيذ االتفاق
على نحو نهائي بسبب مماطلة وتعنت مليشيا
الحوثي.
كما اتفق على تسهيل زيارات اللجنة الدولية
للصليب األحمر إلى مراكز االحتجاز للمساعدة
في التحقق من الهويات .باإلضافة التفاق
األطراف على إنشاء لجنة مشتركة بينها ،لدعم
التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة
في القوائم.
بدوره ،قال وكيل وزارة حقوق اإلنسان وعضو
اللجنة الحكومية لشؤون األسرى والمختطفين
ماجد فضائل ،إن المشاورات التي جرت في
العاصمة األردنية عمان ،لم تصل إلى نتائج
مهمة بشأن ملف األسرى والمختطفين.
وأكد فضايل ،أن ما اتفق عليه ،هو أن يقوم
كل طرف بالعودة لقواعده وقيادته ،وبحث
وتدقيق قوائم األسماء التي جرت مبادلتها
سابقا ،مشيرا إلى التوافق على عدد قليل جدا
من أسماء األسرى والمختطفين ،وأن العمل ما
يزال جاريا ألجل ذلك.
من جهته ،لفت رئيس لجنة شؤون األسرى
التابعة للحوثيين عبد ال��ق��ادر المرتضى،
إل��ى االنتهاء من جولة مفاوضات ح��ول ملف
األسرى في عمان ،مضيفا عبر موقع التواصل

جانب من آثار الدمار في إحدى مناطق اليمن(-أرشيفية)

االجتماعي "تويتر"" ،ناقشنا فيها العوائق التي
حالت دون تنفيذ االتفاق ال��ذي جرى برعاية
األمم المتحدة في آذار (مارس) الماضي".
وأشار المرتضى ،إلى تثبيت جزء من أسماء
األس��رى المتفق على إطالق سراحهم ،معبرا
عن أمله بأن تعمل األمم المتحدة على عقد

جولة قريبة الستكمال بقية الخطوات الميدانية
إلطالق سراح األسرى الذين شملهم االتفاق.
وفي آذار (مارس) الماضي ،أعلن عن اتفاق
الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلطالق سراح
 2600أسير ومحتجز من الطرفين ،في حين
تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون في تشرين

األول (اكتوبر)  2020خالل يومين  1056أسيرا
من الجانبين ،بينهم  15سعوديا و 4سوادنيين،
في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب.
وف��ي م��ش��اورات عقدت بالسويد في ،2018
قدم الطرفان كشوفات أكثر من  15ألف أسير
ومعتقل ومختطف.

مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية وشركة البرمجيات المتقنة
السلط -وقعت جامعة البلقاء التطبيقية،
أم��س ،مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة
ال��ب��رم��ج��ي��ات المتقنة لتطوير ال��ب��رام��ج
واالستشارات؛ بهدف رفع المستوى التعليمي
والعملي لطلبة الجامعة من خالل التدريب
وعقد ورش العمل والمحاضرات في قطاع
تكنولوجيا المعلومات.
وأك���د رئ��ي��س الجامعة ال��دك��ت��ور أحمد
العجلوني ،خالل توقيعه المذكرة ،أن الجامعة
تحرص على بناء شراكات واتفاقيات تعاون

بحث التعاون بين "التدريب
المهني" و"المهن الميكانيكية"

مشترك م��ع مختلف القطاعات الوطنية
وخاصة قطاع تقنيات المعلومات واالتصاالت
والبرمجيات تهدف من خاللها إل��ى تطوير
مهارات وقدرات الطلبة في مجال تكنولوجيا
المعلومات ومواكبة التطورات المتسارعة في
هذا القطاع المهم.
وقال إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم
تهدف إلى رفع المستوى التعلمي والعملي
لطلبة الجامعة ومساعدتهم على تعزيز
أساسيات قطاع تكنولوجيا المعلومات واختيار

المسار المناسب وتأهيلهم عن طريق تغطية
الجوانب العلمية والعملية بهذا المسار وبما
يتوافق مع سوق العمل.
وأشار مدير عام شركة البرمجيات المتقنة
لتطوير البرامج أحمد السالل إلى أن الشركة،
وبموجب م��ذك��رة التفاهم ،ستقوم ومن
خالل مبادرة " "Tuned Hudبتقديم خدمات
تعليمية لطلبة جامعة البلقاء التطبيقية
كعمل حصص مراجعة وتنزيل برمجيات
وم��ح��اض��رات تعريفية وتطبيقات عملية

وجلسات استشارية ودورات مجانية وعقد أيام
وظيفية وتوفير فرص للتدريب والمساعدة
في التوظيف.
وقالت مديرة المركز األردن���ي الكوري
للمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت الدكتورة
ربا أبو شهاب إن المركز يدرك أهمية تعزيز
قدرات الطلبة التكنولوجية وربطهم بسوق
العمل من خالل إكسابهم المهارات المتعددة
في تكنولوجيا المعلومات ومهارات التواصل
مع اآلخرين(-.بترا)
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"النواب" يوضح حقيقة مكافأة الـ 200ألعضاء المجلس
عمان  -_ -قال المكتب الدائم
لمجلس النواب ان مبلغ ال��ـ 200دينار
ال���ذي ج��رى ال��ح��دي��ث ح��ول��ه م��ؤخ��را،
باعتباره زي��ادة على مكافآت النواب،
صُرف لمديري مكاتب النواب ولشهري
حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) فقط،
وذلك نتيجة لما بذلوه من جهد خالل
الفترة الماضية.
وق���ال المكتب ال��دائ��م ف��ي بيان
اصدره امس ،انه استعرض في جلسته
المنعقدة امس  2022/8/2في مجلس
النواب ،موضوع المكافأة التي صرفت
لمديري مكاتب النواب والبالغة 200
دينار لكل مدير ولشهرين ،والتي كان
من دواعيها ضغط العمل الذي كان على
مديري المكاتب في عطلة المجلس في
شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)
من هذا العام.

وقال ان المكافأة مصروفة من بند
المكافآت في موازنة المجلس ،ويود
المكتب الدائم أن يوضح ما يلي :لم
تجر أي زي��ادة على مخصصات أعضاء
المجلس من النواب اطالقاً ،اذ ان هذه
مسألة يحكمها الدستور األردن��ي ،كما
انها محددة في البند الخاص في موازنة
المجلس التي ه��ي ج��زء م��ن قانون
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
 ،2022النافذ المفعول والتي ال يجوز
تجاوزها نهائيا.
وق��ال المكتب ال��دائ��م ،ان��ه نتيجة
ضغط العمل الذي تعرض له العاملون
مع النواب ،وبصفة خاصة مديري مكاتب
النواب ،وبخاصة ضغط المراجعين في
عطلة المجلس ،فقد قرر المكتب الدائم
وبما له من صالحيات صرف مبلغ 200
دينار لمدة شهرين لكل مدير مكتب عن

شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)
 2022فقط ،وكان المكتب الدائم في
آخر اجتماع له بتاريخ  2022/7/24حدد
أن تقتصر هذه المكافأة على شهري
حزيران (يونيو) وتموز (يوليو).
وأضاف البيان ،ان بند المكافآت في
م��وازن��ة المجلس يجري الصرف منه
حسب الصالحيات الممنوحة لرئيس
المجلس والمكتب الدائم في قانون
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
 ،2022الساري المفعول من بداية هذا
العام المالي للدولة ،ول��م يطلب اي
نفقات إضافية من الحكومة ،كما انه
ال يجوز الطلب من الحكومة أي نفقات
زيادة كما هو مقرر ومرصود في الفصل
ال��خ��اص بمجلس االم���ة ف��ي م��وازن��ة
الدولة ،لمخالفته احكام قانون الموازنة
العامة للدولة سابق اإلشارة اليه.

وقالوا ان كل ما ورد من اخبار مغلوطة
وغير صحيحة على وسائل اعالم ومواقع
تواصل اجتماعي عار عن الصحة تماما،
حول زي��ادة (روات��ب النواب) ،علما بأن
النواب يتقاضون مخصصات محددة في
الموازنة المخصصة للمجلس من قانون
الموازنة العامة للدولة ،وال يتقاضون
رواتب كما هو حال بقية موظفي الدولة،
وال يعتبر أعضاء المجلس موظفين،
ب��ل ه��م ن���واب منتخبون يتقاضون
مخصصات غير خاضعة للتقاعد وحسب
قرار المحكمة الدستورية رقم  2لسنة
.2014
وق��ال المكتب الدائم إن المجلس
يؤكد شفافيته المطلقة بالتعامل
مع وسائل االع�لام كافة ،وبعديد من
القضايا العامة ،تعزيزا لمبدأ التشاركية
والمسؤولية الوطنية.

الريادة الرقمية ينمو بسرعة  5أضعاف القطاعات األخرى

عمان -قالت الخبيرة الدولية في
مجال الريادة الرقمية واالبتكار الدكتورة
مشيرة ع��ن��ي��زات ،إن قطاع ال��ري��ادة
الرقمية والتمكين التكنولوجي ،ينمو
بسرعة  5أضعاف عن القطاعات األخرى،
وله اثره الواضح في التمكين االقتصادي
والتكنولوجي للمرأة.
وأكدت سفيرة المنتدى االقتصادي
للمرأة  ،2021والرئيس التنفيذي

لمنظمة المحيط للتمكين التكنولوجي
الدكتورة عنيزات ،خالل محاضرة ألقتها
مساء أمس في الجمعية األردنية للبحث
العلمي وال��ري��ادة واألب���داع ،بعنوان"
الريادة الرقمية والتمكين التكنولوجي
للمرأة ،أهمية التوجه نحو الريادة
الرقمية والتمكين التكنولوجي في
الوقت الحالي.
وأش��ارت إل��ى أن األزم��ات المتتالية

"تنمية البادية" يشارك في اجتماع بيئي
عمان -شارك الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية،
امس ،في اجتماع اللجنة التوجيهية اإلقليمية لمشروع "األنظمة
البيئية السليمة إلدارة وتنمية المراعي" ،والذي عقد في العاصمة
المصرية القاهرة.
وقال مدير الصندوق جمال الفايز ،خالل مشاركته في االجتماع،
إنه جرى استعراض سير أنشطة المشروع وأهدافه ومخرجاته
بواسطة الجهات المنفذة في األردن ،والذي قدمه منسق المشروع
من الصندوق المهندس سري شواش.
وأضاف الفايز ،أن االجتماع تطرق إلى صعوبات وتحديات واجهت
المشروع كجائحة كورونا ،وما تبعها من إغالقات في مختلف
القطاعات في األردن ،أدت لتوقف أنشطة المشروع.
وأوضح مدير الصندوق ،أن االجتماع أكد ضرورة تعميم الدروس
المستفادة من المشروع على الدول العربية الشقيقة ،وتبني النهج
التشاركي بين المؤسسات ،إلعداد مقترحات لمشاريع مستقبلية
مشابهة ،والحصول على الدعم من الجهات المانحة الدولية.
وفي نهاية االجتماع الذي شارك به ممثلو وزارات :المياه والري،
والزراعة ،والبيئة ،والحديقة النباتية الملكية من األردن ،ومركز
البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا ،ومركز بحوث الصحراء
المصري ،جرى التوافق على التوصيات المتعلقة بتمويل أنشطة
وتسريع ،قدر اإلمكان في تنفيذها لالنتهاء من تنفيذ األنشطة
المتبقية(-.بترا)

التي مر بها العالم ،حتمت إعادة النظر
في جميع القطاعات ،وال سيما التحول
ال��رق��م��ي ،لتجنب أي أزم���ات جديدة
وانهيارات قد تلحق بجميع القطاعات.
وبينت أن ري��ادة األعمال الرقمية
ستتيح العديد من فرص العمل الجديدة،
لذلك يجب أن يكون رواد األعمال
على دراية بهذه الفرص ،واالستعداد
لالبتكارات المستدامة المقبلة ،وال

سيما أن الريادة الرقمية ستحدث تحوال
كبيرا في الطريقة التي يدير بها رواد
األعمال الرقميون أنشطتهم وشركاتهم
التجارية.
وعرضت لتطبيقات عملية ،لفهم
نموذج الريادة الرقمية وكيفية االستفادة
منها ،وافضل الممارسات والوسائل
لتشجيع المرأة على مواصلة العمل في
مجال ريادة األعمال(-.بترا)

بتوجيهات ملكية :القوات المسلحة
تشارك بإخماد حرائق باليونان
عمان -بتوجيهات ملكية سامية أوعز
رئيس هيئة األركان المشتركة اللواء الركن
يوسف أحمد الحنيطي بإرسال طائرة من
سالح الجو الملكي األردني نوع  MI 26مزودة
بطاقم مكون من  16ف��رداً للمشاركة في
مكافحة حرائق الغابات في اليونان.
وأع��رب نائب وزير أزمة المناخ والحماية
المدنية ،إيفانجيلوس تورناس ،عن شكره

الحار لألردن إلرساله مروحية إطفاء ،جاء ذلك
خالل حفل تكريم لطاقم الطائرة.
من جانبه ،أش��اد القائم باألعمال في
السفارة األردنية في اليونان عيسى الحجازين
بالمستوى المتميز للعالقات اليونانية
األردنية واستعداد البلدين الدائم لتقديمها
المساعدة المتبادلة في األم��ور المتعلقة
بحاالت الطوارئ(-.بترا)
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لوقف المخصصات ..موظفو مشاريع وحدة "تطوير السلط" بمهب الريح
محمد سمور

للمدينة ،وإنتاج  3كتب توثيقية أكاديمية
للتراث العمراني في السلط ،ومتابعة تنفيذ
مشروع ساحة عقبة بن نافع.
وق��ام��ت "ال��غ��د" باالتصال بأكثر من
مسؤول وجهة حكومية للحصول على ردود
وتوضيحات ،بينهم الناطق الرسمي باسم
الحكومة ،فيصل الشبول ،لكن دون جدوى.
يشار إلى أنه تم البدء بالمرحلة األولى
من مشروع تطوير وسط مدينة السلط
في شهر آب (أغسطس) من العام ،2014
بهدف "إحياء وتفعيل ال��دور االقتصادي
واالجتماعي والثقافي لمركز المدينة
التاريخي من خالل التركيز على القيمة
التراثية والثقافية لهذا المركز كأداة لربط
التطوير السياحي بالتنمية االقتصادية
واالجتماعية".
كما يشار إل��ى أن "اليونسكو" ،كانت
قررت في شهر تموز (يوليو) العام الماضي،
الموافقة على إدراج مدينة السلط "مدينة
التسامح والضيافة الحضارية" ،على قائمة
ال��ت��راث العالمي ،فيما تم تقديم ملف
ترشيح السلط ألول مرة عام  ،1995ثم
الحقا في عام  2017وأخيرا عام .2021
وترتكز الرؤية الفنية للملف على التراث
المعماري المتميز لمدينة السلط ،باإلضافة
إل��ى تقديم المدينة كنموذج للتعايش
والتآخي وإظهاره للعالم كقيمة استثنائية
عالمية في كيفية احترام وقبول اآلخر.
من جهته ،قال مصدر حكومي لـ"الغد"،
إنه تم بالفعل وقف دعم المشروع في العام
 ،2015بسبب عدم وجود مخصصات مالية
كافية له ،مؤكدا في الوقت ذاته أن رئاسة
ال��وزراء تلقت مخاطبات تطالب بضرورة
استئناف الدعم إال أنه لم يتم البت فيها بعد.

Mohammad.rantisi@alghad.jo

البلقاء  -تواجه وحدة تطوير مشاريع
مدينة السلط التراثية ،مأزقا ماليا يهدد
استمرارها ويعثر مشاريعها القائمة وعلى
رأسها ملف ادراج المدينة على قائمة التراث
العالمي "اليونسكو" ،ويمنع استحداث
مشاريع ج��دي��دة ،فيما يضع مستقبل
جميع موظفيها والبالغ عددهم  15موظفا
غالبيتهم مهندسون ،في مهب الريح.
ووفق مصادر مطلعة على القضية ،بينها
مصدر من وحدة التطوير ،فإن وقف تمويل
الوحدة منذ ع��ام  2015بقرار حكومي،
جعلها غير قادرة على االستمرار بمشروع
تطوير وسط مدينة السلط ،ويترك مشاريع
متفرعة عنه دون استكمال ،وعدم القدرة
على المضي بمشاريع أخرى جديدة ،فيما
لم يتم تجديد عقود الـ 15موظفا بسبب
انتهائها وع��دم توفر مخصصات مالية
لتجديدها ودفع رواتبهم.
وقالت المصادر لـ"الغد" ،إن الحكومة
بدأت تمويل الوحدة ومشاريعها عام ،2004
وأدرجت بندا على الموازنة بخصوص ذلك،
إال أنها أوقفت التمويل في العام  ،2015ما
أدى أيضا إلى تعثر استكمال مشاريع ضمن
المرحلة الثانية من مشروع تطوير وسط
مدينة السلط التراثي.
ووف��ق المصادر ،وجهت إدارة الوحدة
كتبا رسمية إلى عدد من الوزارات المعنية
ورئ��اس��ة ال����وزراء ،توضح فيها ض��رورة
الحفاظ على كفاءات ه��ؤالء الموظفين،
ألنهم كانوا جزءا أساسيا في ملف إدراج
مدينة السلط على قائمة التراث العالمي
"يونسكو" ،باإلضافة إلى اآلث��ار السلبية

ساحة عقبة بن نافع أحد المشاريع التي نفذتها وحدة تطوير مدينة السلط ( -أرشيفية)

التي سيتركها عدم وجود وحدة متخصصة
تتابع المشاريع ،األمر الذي يبدد اإلنجازات
التي تحققت ،ويهدد أهمية الملف التراثي
في السلط برمته.
وأض��اف��ت ،أن الموظفين وغالبيتهم
مهندسون ،يعمل بعضهم في الوحدة منذ
أكثر من  10سنوات ،ولديهم التزامات مالية
وقروض بنكية ،ما يعني أنهم سيواجهون
شبح السجن إذا ما التحقوا بصفوف البطالة،

ال سيما أنهم فقدوا فرص التوظيف من
خالل ديوان الخدمة المدنية بسبب عملهم
في الوحدة على نظام عقود شراء الخدمات.
إال أن الجهات الحكومية تلك وفق
المصادر ذاتها ،أك��دت عدم القدرة على
تقديم أي مخصصات مالية للوحدة
ومشاريعها.
وتطرقت المصادر إلى أن وحدة تطوير
مشاريع مدينة السلط ،هي الجهة الرسمية

الوحيدة أمام "يونسكو" المخولة بإدارة ملف
تطوير وسط المدينة تراثيا ،وهو الملف
الذي أقرته الحكومة ممثلة برئيس الوزراء
ووزي��ر السياحة ،مشيرة إلى أنه وحسب
الخطة المعتمدة مع "يونسكو" ،يجب
استكمال المشاريع من قبل الوحدة ذاتها،
وتوفير المخصصات الالزمة لذلك.
وأش��ارت المصادر أن الموظفين الذين
تم إنهاء خدماتهم ،وباإلضافة لجهودهم

األساسية بإدارج مدينة السلط على قائمة
التراث العالمي ،فإنهم عملوا كذلك على
توثيق ما يزيد على  120مبنى تراثيا،
ويقومون بمتابعة األعمال اليومية المتعلق
بترميم المباني.
كما عملوا وفق المصادر ،على إعداد
أح��ك��ام تنظيمية خاصة لوسط مدينة
السلط والتي أقرت عام  ،2015فضال عن
دورهم في اإلش��راف على البنية التحتية

القرالة :إجراءات أمنية دقيقة لمناولة المواد الخطرة بموانئ العقبة
أحمد الرواشدة

Ahmad.Alrawashdeh@alghad.jo

العقبة  -أكد مدير عام شركة العقبة
إلدارة وتشغيل الموانئ عبدالمجيد القرالة
أنه لن يتم السماح بمناولة أي باخرة حاويات
تحمل مواد خطرة على أرصفة الموانئ إال
ضمن إجراءات أمنية عالية الدقة.
وق��ال ال��ق��رال��ة خ�لال مؤتمر صحفي
يوم أم��س ،إن هناك أرصفة متخصصة
بميناء حاويات العقبة لجميع أنواع المواد
والبضائع سواء كانت مصنفة خطيرة أو
غير ذلك ،الفتا إلى أن الميناء لدية إمكانيات
وتجهيزات عالية لمناولة المواد الخطرة
التي ترد بالحاويات استيرادا أو تصديرا،
وسيجري اتخاذ إجراءات احترازية للحيلولة
دون وقوع حوادث مستقبال.
ولفت إلى أن الحادث األخير الذي وقع
على أرض الميناء لم تكن له أي تأثيرات

مياه الصرف الصحي تتجمع في احد شوارع مدينة اربد )_( -

إربد" :المياه العادمة" بالشوارع..
مشكلة مستمرة وحلول مؤقتة
أحمد التميمي
Ahmad.altamimi@alghad.jo

إربد  -تتكرر مشكلة فيضان المياه
العادمة في بعض شوارع مدينة اربد ومنها
شوارع تقع بالوسط التجاري ،فيما تتفاقم
المشكلة مع ارتفاع في درجات الحرارة ما
يحيل تلك الشوارع الى مكرهة صحية.
ويقول أصحاب محال تجارية إن فيضان
مياه الصرف الصحي وجريانها بالشوارع
ب��ال��ق��رب م��ن محالهم تسبب ب��ع��زوف
المواطنين عن الدخول للمحال ،ناهيك عن
الروائح الكريهة التي ال تطاق ،موضحين
أن بعض أصحاب المحال اضطروا إلى
اإلغالق لتفادي المشكلة.
وأكدوا انه ومع ارتفاع درجات الحرارة
ي��زداد الوضع س��و ًءا ،الفتين إلى صعوبة
تواجه الجهات المعنية في إنهاء المشكلة
والسيطرة على فيضان المياه الذي بات
بشكل شبه يومي.
وق��ال ال��م��واط��ن محمود هياجنة إن
فيضان مياه الصرف الصحي في بعض
شوارع اربد أمر متكرر بشكل يومي ،وبات
مستخدمو هذه الشوارع من المارة عرضة
للرشق بالمياه العادمة من قبل المركبات،
ناهيك عن الروائح الكريهة والمنظر غير
الحضاري.
وأشار إلى أن فيضان مياه الصرف تسبب
بانتشار الحشرات وال��ق��وارض ،ما أرغم
أصحاب منازل قريبة من هذه الشوارع على
إبقاء النوافذ واالبواب مغلقة طوال الوقت
في ظل ارتفاع لدرجات الحرارة ،داعيا إلى
ضرورة إيجاد حل جذري للمشكلة.
وأشار صاحب محل تجاري معاذ احمد إلى
أن الزبائن تعزف عن الدخول إلى المحال
التجارية في ظل وجود برك كبيرة من مياه
الصرف الصحي في الشوارع ،ناهيك عن
روائح كريهة تصدر من المياه المتجمعة.
ولفت إلى أن فيضان الصرف الصحي
مشكلة باتت تتكرر بشكل يومي ،ما يؤثر
على حركة التسوق ،مشيرا إلى أن تجاوب
الجهات المعنية مع حل المشكلة عادة ما
يكون بطيئا ،األمر الذي زاد من حالة الركود
بعد ع��زوف المتسوقين ع��ن استخدام
الشوارع التي تعاني من المشكلة.

وقال المواطن علي عبابنة إن فيضان
مياه الصرف الصحي يتسبب بمكاره صحية
ال يمكن تحملها ،مطالبا الجهات المعنية
بإيجاد حلول جذرية ونهائية لشبكات
تصريف مياه الصرف الصحي أو تجديدها
نظرا لتكرار فيضانها.
وأشار إلى الضرر البالغ الذي تتسبب به
المياه العادمة من تلوث وإيذاء للمواطنين
وأصحاب المحالت ،مطالبا بتحسين البنية
التحتية للمناطق ومعالجة االهتراء في
شبكات المياه والصرف الصحي وتحديثها،
ومعالجة العيوب الخطيرة التي تشهدها
عملية تمديد شبكة الصرف الصحي في
بعض المناطق.
ويعتقد جمال مريان إن مشكلة استمرار
فيضان ال��ص��رف الصحي سببها عدم
استيعاب الشبكة للمياه العادمة بسبب
زيادة عدد السكان وعدم تصميمها لتواكب
حجم الزيادة السكانية ،األمر الذي يتطلب
إعادة تأهيل الشبكة من جديد.
وأشار إلى انه من الضروري أن يتم إنشاء
شبكات كبيرة مصمصة لتخدم المدينة إلى
 40سنة مقبلة ،مؤكدا أن فيضان المياه
العادمة ب��ات مشهدا يتكرر في ش��وارع
إربد بشكل يومي دون إيجاد حل جذري
للمشكلة.
ب��دوره ،ق��ال الناطق اإلعالمي باسم
شركة مياه اليرموك معتز عبيدات إن
جميع الشكاوى التي يتم التبليغ عنها
يتم معالجتها ،الفتا إل��ى أن الشركة
تعاملت خالل اليومين الماضيين مع 70
شكوى فيضان صرف صحي وكلها ناتجة
عن االع��ت��داءات على الشبكة حيث يتم
استخراج العديد من المواد الصلبة من
داخل المناهل كاألكياس والعلب المعدنية
والحجارة واألقمشة.
وأكد أن التأخر في حل المشكلة يكون
بسبب البحث عن المناهل التي جرى وضع
خلطة إسفلتية فوقها وهذا ما تنادي به
الشركة باستمرار حول ض��رورة التعامل
مع شبكات الصرف على أنها شبكات مهيأة
الستقبال المياه العادمة وليس للمواد
الصلبة التي تتسبب بانسدادها وبالتالي
اندفاع المياه إلى الشوارع.

مباشرة أو غير مباشرة على الخطوط
البحرية المرتبطة في الميناء.
وبين القرالة ،أن هناك معدات حديثة
لمناولة مختلف أنواع البضائع موجودة في
المستودعات تم نقلها من الميناء القديم
إلى الجديد ،تقدر قيمتها بـ  1.5مليون
دينار ،مشيرا إلى أن جميع خطوط المالحة
البحرية ما زالت تتعامل مع الميناء دون أي
توقف منذ أكثر من  40عاما ،وهناك خطوط
جديدة لجلب بضائع مختلفة نظرا لمأمونية
الميناء وإنتاجيته العالية وتنافسيته مع
الموانئ على البحر األحمر.
ووف��ق القرالة ،سيجري تجديد بعض
الروافع البرجية المتنقلة والمعدات األخرى،
وفرز وتنظيم المعدات الموجودة وإعدادها
لغايات الفحص من قبل شركة متخصصة
لمعرفة مدى صالحيتها لالستخدام اآلمن،
ووضعها في مستودعات خاصة لتسهيل

الرجوع إليها عند الحاجة بحيث يثبت عليها
جميع المواصفات المتعلقة بقوة تحملها
وكيفية استخدامها.
وكشف عن أنه يجري العمل حاليا على
منظومة أمنية في منطقة الميناء ،وضبط

دخ��ول األش��خ��اص والمركبات ،وتغيير
أنظمة التشغيل وطرق المناولة ،واستبدال
الغارفات بالشافطات ،وتجديد رواف��ع
الرصيف لمرونة العمل وزي��ادة اإلنتاجية
وحفظ البضاعة ،وإع��ادة تأهيل الكوادر
البشرية وتدريبها على كيفية استخدام
أدوات المناولة ،وفحص المعدات قبل
استخدامها في عمليات التحميل والتنزيل
على أرصفة الموانئ.
وفيما يخص حجم المناولة قال القرالة،
إنه تم مناولة  3ماليين طن من البضائع
خالل النصف األول من العام الحالي بزيادة
مقدارها حوالي  750ألف طن مقارنة مع
نفس الفترة من العام الماضي ،وبلغت
نسبة الزيادة في أعداد السفن التي أمت
الميناء في نفس الفترة  ،% 14,5فيما بلغت
نسبة مناولة البضائع العامة  % 28,5ونسبة
زيادة عدد سفن الركاب .% 12

ادارة الميناء :تجديد لبعض
الروافع البرجية المتنقلة
والمعدات األخرى

 %400ارتفاع بأعداد زوار "المغطس" خالل أول
سبعة أشهر للعام الحالي
حابس العدوان
Habes.alodwan@alghad.jo

المغطس – أظ��ه��رت اإلح��ص��اءات
الرسمية لموقع عماد السيد المسيح
"المغطس" ،أن نسبة الزيادة في عدد
زوار الموقع للسبعة أشهر األولى من
العام الحالي تجاوزت  ،% 400مقارنة
مع الفترة نفسها من العام الماضي،
فيما وصل عدد الزوار لقرابة  10االف
زائر خالل شهر تموز ( يوليو) المنقضي،
في مؤشر على عودة الحركة السياحية
لسابق عهدها قبل الجائحة.
وبحسب م��دي��ر ع���ام هيئة موقع
المغطس المهندس رستم مكجيان فان
هذا االرتفاع يدل على االهتمام العالمي
بالسياحة الدينية التي باتت تفرض
نفسها على خريطة السياحة العالمية،
واالهتمام المتزايد بزيارة الموقع الذي
يعد واح��دا من اه��م المواقع الدينية
المقدسة لدى المسيحيين واحد مواقع
التراث العالمي المعتمدة من اليونيسكو.
واوض��ح مكجيان ان نسبة الزيادة
للسبعة أشهر األولى من العام الحالي
تجاوزت  ،% 400مقارنة بالفترة نفسها
من العام الماضي ،ما يؤشر على عودة
الحركة السياحية الى سابق عهدها ما
قبل جائحة كورونا ،الفتا الى ان ما يتمتع
به األردن من تنوع حضاري وديني
فرضه كإحدى وجهات السفر المفضلة
على خريطة السياحة العالمية.
وتوقع مكجيان ان تستمر اعداد الزوار
باالرتفاع خالل الفترة المقبلة مع بدء
الموسم السياحية في أيلول ( سبتمبر)،
المقبل خاصة وان الحكومة ماضية في
تنفيذ خطة الترويج السياحي لألردن
وتحديدا لموقع المغطس بالتعاون مع
جميع الشركاء والمعنيين من وكالء
السياحة والسفر والمكاتب السياحية
والجهات االخرى ذات العالقة.
واش��ار مدير هيئة الموقع ،ال��ى ان
ال�لاف��ت خ�لال ه��ذا ال��ع��ام ظهور زوار
ج��دد م��ن بعض ال���دول خصوصاً من
الهند وماليزيا وسلوفاكيا والمكسيك
والبرازيل ،إضافة ال��ى زي��ادة بأعداد
ال��زوار من ال��دول االفريقية خصوصا
اثيوبيا ونيجريا والدول األوروبية مثل

وفود سياحية من دول أجنبية مختلفة خالل زيارتها موقع المغطس )_( -

اليونان واسبانيا ،موضحا ان غالبية
اعداد الزوار من الجنسيات االجنبية اذ
تصدرت الواليات المتحدة االميركية
اعداد الزوار بنسبة قاربت من  % 20في
مقابل تراجع اع��داد ال��زوار من روسيا
التي كانت تشكل قبل االح��داث نسبة
ممتازة من مجمل اعداد الزوار.
ويقول مكجيان "اننا نسعى الى زيادة
الترويج للسياحة الدينية في عدد من
أسواق الدول غير التقليدية كدول أوروبا
الشرقية وأميركا الالتينية وافريقيا
وشرق آسيا ما سيسهم في زيادة اعداد

زوار الموقع مستقبال وبما ينعكس
ايجابا على السياحة في االردن بشكل
ع��ام" ،مضيفا "ان ه��ذا االم��ر يتطلب
منا العمل على ادامة الخطط والبرامج
لتحسين الموقع والخدمات المقدمة
للزائر".
ويبين ان ادارة الموقع تعكف حاليا
على تطوير الموقع وتحسين الخدمات
بما ينعكس على تجربة الزوار والحجاج
ومنها إج��راء اعمال الصيانة للممرات
الخشبية في تل مار الياس وتجهيز ممر
خاص لالشخاص ذوي االعاقة ،ليصبح

الموقع متاحا للزوار كافة دون استثناء،
مع استمرار اعمال الصيانة والترميم
لجميع المعالم االث��ري��ة ال��م��وج��ودة
بالموقع بالتعاون مع دائرة اآلثار العامة
على مدار العام وبالتنسيق مع مديرية
آثار البلقاء.
ويعتبر م��وق��ع المغطس موقعا
ل��ل��م��ع��م��ودي��ة وأح����د م��ح��ط��ات الحج
المسيحي ،اذ يقصده الحجاج من كافة
بقاع العالم للتأمل بمعالم التاريخ
الكامنة في الموقع والتعمد بمياه نهر
األردن.

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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"أيلول ساخن" ..حكومة وأعيان ورئاسة نواب...

د .إبراهيم البدور
opinions@alghad.jo

مصالح الطفل الفضلى
هب يا رعاك اهلل أن مشروع قانون حقوق الطفل أُقر من قبل البرلمان
وصار قانونا نافذا فورا ،وأن هناك جهة مدسوسة تريد تفكيك األسرة
األردنية! فهل تستطيع تلك الجهة أن تغير دين الطفل سندا لهذا القانون؟
الجواب كال وألف كال ،ألن األردن قد سبق وأن تحفظ على المادة ( )14من
اتفاقية حقوق الطفل التي تسمح بذلك.
هل تستطيع تلك الجهة المدسوسة أن تنزع هذا الطفل من حضن
أسرته الدافئ لتتبناه أسرة بديلة؟ الجواب أيضا كال ،ألن األردن رفض
حق الطفل بالتبني باعتبار أن القانون األردني ال يسمح بالتبني ويسمح
سائد كراجة
بالكفالة المتفقة مع أحكام قانون األحوال الشخصية!
opinions@alghad.jo
إذاً هل تستطيع تلك الجهة أن تسحب طفال من أسرته ألن والده
وبالتعبير الشعبي» لفحه خماسي» تأديبا له؟ نؤكد لكل المرعوبين من
فقدان حقهم في صفع أبنائهم أن قانون العقوبات األردني أجاز لهم تأديب أبنائهم وصفعهم! وأن الممنوع
فقط ارتكاب جرائم تحت ستار التأديب ،كأن تُحدث للطفل عاهة مستديمة ،ككسر األسنان أو شطب العين
مثال.
ماذا عن حق الطفل في حياته الخاصة ،هل من الممكن إقناع الطفل باإللحاد أو الماسونية مثال؟
إن الماسونية منظمة محظورة قانونا وال يستطيع الطفل وال والده أن ينضم لها قانونا ،ومشروع القانون
لم يغير من هذا الحظر.
ماذا عن إلحاد الطفل؟ ليس في مشروع القانون ما يساعد الطفل على اإللحاد أو يسمح به ،وال يرتب أي
عقوبة على الوالد الذي يحول دون طفله وااللحاد ،وهذه طبعا قضية تربية ال يمنعها مشروع القانون.
طيب ،هل تستطيع تلك الجهة المدسوسة أن تفرض على الوالدين ضم طفلهم لناد ليلي؟ الجواب أيضا
كال ألن نوادي الترفيه المشار إليها في المشروع هي نوادي رياضة أو رسم أو كشافة ،وقد وضع المشروع على
الدولة عبء تأسيس مثل تلك المراكز من حدائق ومتنزهات ،وإنني أقترح لغايات الوضوح أن نعدل االسم في
المشروع ليصبح مراكز الترفيه! مراكز مقبولة أكثر!!
طيب هل تستطيع تلك الجهة المدسوسة أن تقنع الطفل بالحصول على المعلومات؟!
إذا كنّا نخاف من المعلومات إياها!! فهي متوفرة على اإلنترنت منذ زمن وال يوجد في مشروع القانون ما
يشجع على الحصول عليها ،كما أن المشروع أقر واعترف بحقوق الوالدين في الرعاية وال يوجد في مشروع
القانون ما يمنع الوالدين من كافة صنوف التأديب والتهذيب والمراقبة ،إذ إن الرعاية التي نص عليها المشروع
مفهومها شامل وأساسها التأديب والتهذيب ،أما إذا ساعدنا الطفل بالحصول على المعلومات من الدولة
والدوائر الرسمية حسب قانون حق الحصول على المعلومة فهذا خيرٌ عميم.
طيب ،هل في القانون ما يغير من النص الدستوري الذي يعتبر األسرة أساس المجتمع قوامها الدين
واألخالق؟! الجواب ال ،ال يوجد في المشروع أي نص يستبدل الطفل باألسرة حسب حكم الدستور!!
بعد تدقيق شديد فيما أثير حول المشروع لم أجد ما يؤخذ عليه قانونا ،وما الحمالت المثارة سوى مثال
عملي على استغالل الدين في السياسة ،خاصة أن الدين الذي نعرفه يحترم حق الطفل في الحياة وال يعارض
حماية الطفل من اإلساءة إليه من الغرباء أو من األقرباء ،ويرحب بالتزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية
والنفسية والعقلية لفئة األطفال الذين هم  -حسب تعريف المشروع – أكثر من  % 40من مواطنيها.
مشروع القانون محافظ وليس فيه خروج على الدستور وال يعارض أن دين الدولة اإلسالم ،نصوصه
مستمدة من اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي أصبحت تشريعا محليا ،وفي صدوره مراعاة للمصلحة الفضلى
للطفل التي يجب أال يختلف عليها أحد .الحقيقة أن مشروع القانون أقرب في نصوصه لعهد حقوق الطفل في
اإلسالم الصادر عام  2005منه التفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة التي صادق عليها األردن
عام .2006
ولكن السؤال لماذا اآلن ؟!
لكل شخص ما زال يرى في هذه الدولة عضوا في المجتمع الدولي يحكمها قانون ودستور وعليها التزامات
دولية بموجب عضويتها في المجتمع الدولي؛ يعرف أن قانون الطفل استحقاق متأخر على الدولة ،ففي العالم
المعاصر تلتزم الدول بموجب اتفاقيات دولية بمبادئ إنسانية عامة كدليل على التحضر والعصرية وهو التزام
واجب ليس بمعنى الخنوع إلى أي شيء يخالف الدستور! بل إنه التزام بمبادئ سامية تعارف عليها المجتمع
الدولي ،وملف هذا القانون منذ  2006هو أحد األمثلة التي تقاعست فيها الحكومات عن القيام بواجبها وسمحت
للحمالت الشعبوية باستغالل الدين لمآرب سياسية ،وهو األمر الذي يجب التصدي له قانونا حماية للدين
وتحصينا للسياسة.
إن تصدي الحكومة الحالية لهذه المسألة أمر محمود ليس فقط لتنفيذ هذا االستحقاق القانوني بل لوقف
سلوك تواري الحكومات عن حماية وتمثيل الدستور ونصوصه وتنفيذ استحقاقات األردن الدولية كدولة
معاصرة ! عفيه عليك جنابك!
@opinions

ما الذي يصنع الفرق الكبير في بيوتنا؟
كثير من السلوكيات البسيطة التي يمكن تطبيقها في حياتنا كفيلة
بتغييرها ،وهذه السلوكيات ال تحتاج إلى أي تكاليف ،ولكن فيها فوائد ال
تحصى وال تعد ،ومنها قصة ما قبل النوم لألطفال التي تغفل غالبية
العائالت في بلدنا عنها.
من منا ال يتذكر القصص الساحرة التي كانت ترويها الجدات واألمهات
لألطفال؟ وفي طفولتنا كنا نصف من لديه جَدَّة بارعة في رواية القصص
بأنه محظوظ ،وما أكثرهم في طفولتنا!
عقلية العربي في العادة ترى األشياء الـمفيدة صعبة التحقيق ،أو
مستحيلة ،وإذا آمن بشيء وبسبب غياب العقلية اإلجرائية عن حياته في
د .محمود أبو فروة الرجبي
الغالب فإنه ال يحولها إلى واقع ،وهذا أدى في كثير من األحيان إلى ضياع
Mrajaby1971@gmail.com
فرص جميلة نستطيع من خاللها تغيير واقعنا إلى األفضل ،وهذا ما يجب
أن نتذكره هنا ونحن نتحدث عن «قصة ما قبل النوم لألطفال».
تعد «قصة ما قبل النوم لألطفال» من النشاطات الـمفيدة جدا للعائلة كلها ،وليس لألطفال فقط،
فالطفل من خاللها يستمتع أولاً من خالل االستماع لقصة يومية قبل نومه ،وهذا له فوائد جمة فهو يسترخي
عند سماع القصة ،وينهي يومه بخبرة سعيدة ،تجعله أكثر راحة ،ومن جهة أخرى يحصل تواصل بينه وبين
األب واألم لفترة قد تمتد لربع ساعة ،ويمكن من خالل القصة المروية إيصال قيم ،وأخالقيات ومعلومات
معينة للطفل ،ناهيك عن تحريك عقل الطفل وجعله يفكر بطريقة منطقية ،وهذا له حكاية أخرى.
أي قصة تكتب لألطفال تتحدث عن مشكلة وحل ،وخالل أحداث القصة تتحرك الشخصيات وتتصارع،
وتتضارب مصالحها ،أو تتقارب ،وخالل هذه األجواء يتعلم الطفل الحياة ،ويكتسب سلوكيات إيجابية.
حسب اعتقادي فإن أفضل طريقة لتدريب عقل الطفل على حل الـمشكالت ،والتفكير الناقد هي القصة،
وخاللها وألن الطفل مستمتع ،ومتفاعل مع القصة ،يمكن لألهل إيصال وتمرير أي معلومة يحتاجونها ،بل
يمكن من خالل مشاهد معينة تُروى على مسامعه اكتشاف إذا ما كان الطفل يتعرض للتنمر ،أو أي إساءة
على سبيل المثال.
أشجع دائمًا على أن يقوم األب برواية «قصة ما قبل النوم» ألطفاله ،فالمعروف أن غالبية اآلباء في بلدنا
األردن ،وفي وطننا العربي الكبير يعملون في أكثر من عمل في اليوم الواحد ،وقد يعود األب متاخرًا إلى
الـمنزل ،فال يحظى بوقت طويل ليجلس مع أطفاله ،فتأتي فترة «قصة ما قبل النوم» باعتبارها فرصة لهذا
التواصل ،ويجب أال نلتفت إلى من يقول إن األب يعود إلى البيت متعبًا ،ويحتاج إلى راحة ،فمن قال إن قراءة
قصة لألطفال ،ومشاركتهم فرحتهم ليست هي الراحة نفسها؟!
عملية قراءة قصة للطفل ال تحتاج إلى مهارات عالية ،وال إلى قدرات على التمثيل ،فقط تتطلب إلى اإليمان
بها ،وقراءة قصة بتمعن ،وإعادة صياغتها وروايتها للطفل ،ومراقبة حركات وجهه ،وردود فعله ،ومع مرور
الوقت ستكتسب العائلة الخبرة في روايتها ،وأي الـمواقف ،والحركات التي تزيد من تفاعل الطفل ،فيكثفونها.
وإذا لم يتفاعل الطفل مع القصة المروية باللغة العربية الفصحى ،يمكن المزج مؤقتًا بينها وبين العامية،
مع مرور الوقت ،وزيادة تفاعل الطفل سيحب اللغة العربية ،ويكتسب مفردات وتراكيب جديدة ،وقدرة على
التعبير بشكل أفضل.
الخالصة« :قصة ما قبل النوم» نشاط يومي جميل ،وغير مكلف ،ويساهم في زيادة أواصر الـمحبة
في العائلة ،وله فوائد ال حصر لها لألطفال والعائلة على حد السواء ،واألهم من ذلك أنه يصنع عائلة غير
تقليدية ،في مجتمع يحتاج إلى العقل الناقد في تفكيره.
هذا العالج الجميل الناجع مهم في تربية أطفالنا فمن يأخذ به؟ هذا هو السؤال الكبير.
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يبدو أن أيلول ال��ق��ادم سيكون
شهراً سياسياً ساخناً؛ حيث مالمح
السلطات التنفيذية والتشريعية
(أع��ي��ان ون���واب) مهيأة للتعديل
والتغير في شكلها وأعضائها.
أول التغيرات المتوقعة دستورياً
ستطال مجلس االعيان؛ حيث في
نهاية شهر أيلول يُكمل المجلس
عامه الثاني ،وحسب الدستور فإن
م��دة رئاسة المجلس هي عامان.
ولذلك نحن أمام استحقاق دستوري
يُعطي صاحب القرار جاللة الملك
صالحية التغيير أو اإلب��ق��اء على
رئاسة المجلس مدة عامين آخرين
لنفس الرئيس الحالي أو تكليف
رئيس جديد لنفس المدة.
التوقعات يرتفع سقفها لتطال

أعضاء المجلس أيضاً؛ حيث يحق
دستورياً تغيير أعضاء المجلس
أو إعادة تشكيله ب��إرادة ملكية في
اي وق��ت ،ولذلك نسمع همساً أن
المجلس أمام تغيير وإعادة تشكيل
تطال النصف  -أقل أو يزيد -من
االعضاء الحاليين ،حيث يرى البعض
أن وج��ود ش��رخ في االنسجام بين
أعضاء المجلس هوأ هم األسباب
للذهاب صوب إعادة التشكيل.
أم��ا على صعيد الحكومة؛ فإن
التوقعات تذهب باتجاه تعديل
أوإع�����ادة تشكيل  -وه���ي رغبة
الرئيس -بحيث يتم إدخال شخصيات
جديدة يكون هدفها تطبيق مشاريع
الدولة التي انطلقت على شكل ثالث
محاور (سياسية واقتصادية وادارية)
بحيث يكون هناك « هارموني» بين
التشكيلة الجديدة ويكون هدفها
ش��رح وتوضيح التعديالت التي
أعدّتها اللجان المشكلة للمواطنين
ووض��ع خطط لتنفيذ ه��ذه ال��رؤى
ونقلها من الورق الى أرض الواقع.
التوقعات تذهب بأن يكون موعد
هذا التغيير في التركيبة الحكومية
هو بعد منتصف شهر أيلول؛ حيث
تنتهي الدورة االستثنائية لمجلس

النواب وتُنهي الحكومة مشاريع
قوانينها االقتصادية وبذلك يصبح
الوقت متاحا أم��ام رئيس ال��وزراء
لوضع تشكيلته التي ستقود ما
ذكرناه سابقً ا من مشاريع الدولة.
وما يؤيد ذلك أيضاً انتهاء المهام
الموكلة لبعض الوزراء؛ حيث شارك
وزراء حاليون في صياغة ووضع
الخطط الثالث وكانوا ج��زءا منها،
حيث كانت آخرها الخطة اإلداري��ة
التي قُ دمت لصاحب القرار قبل عدة
أيام.
أما على صعيد مجلس النواب؛ فإن
انتهاء الدورة االستثنائية في شهر
أيلول سيفتح الباب على مصراعيه
للتنافس ع��ل��ى منصب رئيس
المجلس والذي أصبح عامًا واحدًا بعد
التعديل الدستوري الذي أُقرّ قبل 3
أشهر ،حيث ستشهد صاالت المجلس
ً
نشاطا يقوده
وبيوت المرشحين
الطامحين العتالء موقع الرئاسة.
التنافس سيكون محصوراً في
خمسة ن��واب قدموا أنفسهم من
اآلن ،ولكن تدريجيًا ومع االقتراب
من موعد االنتخاب يتقلص العدد
 كالعادة -الى اثنين او ثالثة بحدهاألع��ل��ى ،وه��م م��ن يخوض جولة

االنتخاب النهائية.
ال���دورة ال��ع��ادي��ة ال��ق��ادم��ة تبدأ
في األول من شهر تشرين األول
دستوريًا ،ولكن يحق لجاللة الملك
إرجاء بداية الدورة لمدة شهرين أي
قبل األول من شهر كانون األول،
وج��رت العادة على تأجيل افتتاح
الدورة الى شهر تشرين الثاني بحيث
تُعطى للنواب فترة راحة بعد الدورة
االستثنائية وكذلك إلعطاء الفرصة
لمترشحي الرئاسة التواصل مع
النواب وشرح توجهاتهم المستقبلية
في حال فوزهم.
ً
نهاية ،كل ما ذكرناه في هذه
ال��م��ادة ه��ي ق���راءة ف��ي المشهد
السياسي القادم ورب��ط المواعيد
الدستورية مع االح��داث السياسية
ووض��ع تصور لما ه��و متوقع في
شهر أيلول القادم؛ لكن يبقى القرار
النهائي بيد صاحب السلطة جاللة
الملك في تحديد مواعيد وشكل
ال��م��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة خاصة
الحكومة واالعيان وتحديد موعد
انطالق ال��دورة العادية الثانية من
عمر مجلس النواب .19
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الوطن القطرية

األسهم الخاصة والجيل الجديد من االستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة

سباستيان مازيال دي بوسكو
نيويورك ـ ف��ي م��واج��ه��ة أي
تهديد كبير ،يلجأ الناس عادة إلى
الدين أو الحكومة طلبا للمساعدة.
ال��ي��وم ،ت��ت��س��ارع أزم���ة ال��م��ن��اخ،
وج��زء من أوروب��ا في حالة حرب،
وتعيش الواليات المتحدة حالة من
االستقطاب الشديد ويحيط بها
عنف األسلحة النارية المتصاعد.
وم��ا ت��زال جائحة م��رض فيروس
كورونا ( 2019كوفيد  )19تالزمنا،
وت��واج��ه االق��ت��ص��ادات المتقدمة
احتمال الركود التضخمي .ولكن
بينما يعاني الماليين من البشر
في مختلف أنحاء العالم اقتصاديا
وعاطفيا ،خسر الدين إلى حد كبير
سلطته األخالقية وتأثيره العملي،
والعديد من الحكومات أصبحت إما
عاجزة أو خاضعة لسيطرة حكام
مستبدين.
بطبيعة ال��ح��ال ،ال يستطيع
القطاع الخاص أن يحل كل هذه
المشكالت بنفسه .لكن هل يكون
العالم مكانا أفضل على األقل إذا
التزمت الشركات والمستثمرون
على نحو منتظم بمراعاة معايير
البيئة والمجتمع والحوكمة ()ESG؟
يقول بعض المراقبين ،ليس
بهذه السرعة .ال��واق��ع أن فكرة
ال��ت��زام ال��ش��رك��ات ب��اإلب�لاغ عن
مقاييس االلتزام بالمعايير البيئية
واالجتماعية ومعايير الحوكمة
ومناقشتها بذات القدر من الدقة
ال��ذي يجري تطبيقه حاليا على
نتائجها المالية مثيرة للجدال .سعى
بعض الساسة إلى جعل اعتبارات
المعايير البيئية واالجتماعية
ومعايير الحوكمة قضية حزبية.
يزعم كبار المستثمرين أن وفرة من
مقترحات معايير البيئة والمجتمع
والحوكمة التقادمية في موسم
الوكالة من اجتماعات المساهمين
السنوية هذا العام تثبت أن حركة
االستثمار المستدام ذهبت أبعد
مما ينبغي .في تغريدة على تويتر،
أع��رب الرئيس التنفيذي لشركة
تيسال إيلون ماسك مؤخرا اعتراضه
على هذا المفهوم بعد إزالة شركة

أليكس فريدمان*
تصنيع السيارات الكهربائية من
مؤشر .S&P 500 ESG
مع ذل��ك ،ال ي��زال بإمكان رأس
المال أن يعمل كرافعة حاسمة
للتغيير العالمي اإليجابي ــ ولكن
ربما ليس بالطريقة التي قد يفكر
بها ال��م��رء .إن تدفق رأس المال
عبر األسواق الخاصة على مستوى
العالم ــ وليس البورصات العامة
ـ��ـ ه��و ال���ذي يمكن أن يضطلع
بالدور الرئيسي في تعميم مراعاة
معايير البيئة والمجتمع والحوكمة.
في كل األح���وال ،نجد أن تسعة
من كل عشرة أشخاص موظفين
في قطاع الشركات على مستوى
العالم يعملون في شركات خاصة.
وم��ق��اب��ل ك��ل ش��رك��ة مطروحة
للتداول العام ،هناك  200شركة
خاصة .تشكل الشركات الخاصة
جوهر الرأسمالية .ويتمثل الشريان
الرئيسي ال��ذي من خالله تحصل
الشركات األكثر أهمية على موارد
النمو في األسواق الخاصة ــ وخاصة
األسهم الخاصة.
من المؤكد أن األسهم الخاصة
ل��م تكن تقليدية ،أول م��ا يفكر
فيه الناس عند مناقشة كيفية
تحسين العالم .ولكن برغم أن هذه
الصناعة لم تكن قائمة في هيئتها
الحالية إال منذ ثمانينيات القرن
العشرين ،فإنها تدير اليوم أكثر من
تسعة تريليونات دوالر من األصول
وتمتلك العديد من الشركات التي
نعتمد عليها في حياتنا اليومية.
وهي فضال عن ذلك توشك على
ال��خ��ض��وع ل��ت��ح��ول ت��اري��خ��ي ،مع
تقاعد مؤسسي العديد من شركات
األسهم الخاصة الرائدة وتولي جيل
أكثر شبابا زمام األمور.
ال��واق��ع أن ه��ذه العصبة ،التي
يبلغ أف��راده��ا اآلن الثالثينيات
واألربعينيات من أعمارهم ،تدرك
تمام اإلدراك إخفاقات مستثمري
طفرة المواليد المستوحاة من
جوردون جيكو والقيود التي فرضتها
وجهة نظر ميلتون فريدمان التي
ت��رى أن المسؤولية االجتماعية

الوحيدة لقادة األعمال هي تعظيم
القيمة لصالح المساهمين .يؤمن
المنتمون إل��ى الموجة الجديدة
من ق��ادة األسهم الخاصة بشكل
أساسي أن الرأسمالية من الممكن
أن تنتج الرخاء المشترك الدائم.
وهم يعتقدون أن تحقيق عوائد
مالية جيدة يستلزم االعتراف بأن
االستدامة ،والبيئة ،وكرامة العمال
ه��ي الجوهر ال��ذي تنبني حوله
المؤسسات الدائمة .الواقع أن فهم
وجهة النظر هذه يشكل الغرض
المثالي :االعتقاد بأن المنظمات
الناجحة تخلق ديناميكية إيجابية
متبادلة بين مالكها وموظفيها
وعمالئها ومورديها ،والمجتمعات
التي تعمل فيها.
ف��ي ه��ذه البيئة ذات العوائد
المتعددة األب��ع��اد ،يُعـد تطوير
مقاييس رئيسية غير مالية لكنها
م��ع ذل��ك م��ادي��ة وإن��ش��اء معايير
التأسيس واألداء من الضرورات
األساسية .ربما لم يقل خبير اإلدارة
بيتر دراك��ر مطلقا عبارة “إذا لم
تتمكن من قياسه ،فلن تستطيع
إدارت���ه” .لكن هذا ال يجعلها أقل
صدقا.
قد يختلف اختيار مقاييس مراعاة
معايير البيئة والمجتمع والحوكمة،
اعتمادا على المنطقة ،والصناعة،
وحجم الشركة ،وأهداف المالكين.
لكن ه��ذا ليس سببا للتخلي عن
تأسيس المعايير .هناك العديد من
المؤشرات المهمة التي تستطيع
كل شركة قياسها بانتظام لتحويل
الحديث ع��ن فعل ال��ص��واب إلى
حقيقة على أرض الواقع.
على سبيل المثال ،ينبغي لكل
الشركات أن تتتبع استخدامها
للمياه العذبة ،وتوليد النفايات،
واالنبعاثات الغازية المباشرة وغير
المباشرة ،ومراقبة ما إذا كان أي من
أنشطتها يتسبب في تغطية سطح
التربة .تتضمن مقاييس أخرى
أساسية تنوع فرق اإلدارة ومجالس
اإلدارة ،واس��ت��ن��زاف الموظفين،
واإلص��اب��ات المرتبطة بالعمل،
واختراق البيانات.
ال يوجد نهج واحد يناسب الكل
لتجميع بيانات مراعاة معايير البيئة
والمجتمع والحوكمة ،ولكن هناك
حد أدنى يناسب الجميع .نحن نثني
على عمل مبادرة تقارب بيانات
مراعاة معايير البيئة والمجتمع
وال��ح��وك��م��ة ل��ت��ط��وي��ر مقاييس
أساسية إلعداد التقارير ،فضال عن
الجهود التي بذلها مجلس معايير
االستدامة الدولية لتحديث المعايير
القائمة على الصناعة وإخضاعها
للعولمة.

يجب أن تخضع هذه المعلومات
لعمليات التتبع اآلن .على المستوى
العالمي ،هناك أكثر من 8000
شركة استثمارية تعمل في األسواق
الخاصة ،ولم تتبن الغالبية العظمى
منها معايير البيئة والمجتمع
والحوكمة بعد .يجب أن تتغير هذه
الحال .قريبا ،ستطالب الهيئات
التنظيمية بهذا ،حيث تدخل قواعد
ومعايير مثل الضوابط التنظيمية
لإلفصاح عن التمويل المستدام
وتلك التي أوصى بها فريق العمل
المعني باإلفصاح المالي بشأن
المناخ حيز التنفيذ .وسوف يطالب
المستثمرون أيضا بذلك ــ وهذا
ما يحدث اآلن بالفعل ،كما يظهر
االرتفاع الكبير في عدد المقترحات
المرتبطة بالمناخ ف��ي موسم
الوكالة هذا العام .ويحتاج المجتمع
إل��ى أن يولي المستثمرون قدرا
أكبر من االهتمام لعوامل البيئة
والمجتمع والحوكمة في مواجهة
التوترات االجتماعية المتصاعدة
وانعدام االستقرار البيئي بدرجة
غير مسبوقة .ببساطة ،يتعين
علينا أن ننتقل من عقلية “ثِـق بي”
إلى عقلية “أرني”.
قبل ما يقرب من  90عاما في
الواليات المتحدة ،أنشأ الكونجرس
لجنة األوراق المالية والبورصات
وأنشأت صناعة المحاسبة مبادئ
المحاسبة المقبولة عموما .اليوم،
بدأت الشركات التي كان إفصاحها
المالي متفاوتا ومتقطعا ترفع
التقارير بشكل منتظم وبشفافية.
في المقابل ،تعززت أس��واق رأس
ال��م��ال بفضل م��ش��ارك��ة أوس��ع
م��ن جانب المستثمرين وظهور
ديمقراطية المساهمين.
نحن اآلن في احتياج إلى أن نفعل
الشيء ذات��ه مع تقارير االلتزام
بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة
وديمقراطية أصحاب المصلحة.
وم��ن الممكن أن يقود الطريق
لتحقيق هذه الغاية جيل جديد من
الالعبين في األسواق الخاصة.

ترجمة :مايسة كامل
Translated by: Maysa
Kamel
*سباستيان مازيال دي
بوسكو المؤسس المشارك
والشريك اإلداري لمؤسسة Px3
 .Partnersأليكس فريدمان
المدير المالي السابق لمؤسسة
ِبل وميليندا جيتس ،وهو
المؤسس المشارك والرئيس
التنفيذي لشركة نوفاتا.
حقوق النشر :بروجيكت
سنديكيت.2022 ،
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القس دون فاغنر يتحدث في "نادي الصحافة الوطني" في واشنطن ( -أرشيفية)

ديل سبروسانسكي (يمين) يحث الجمهور على طلب كتاب "المجد هلل في الدُّنا :رحالت إلى أرض غير مقدسة" – (المصدر)

القس دون فاغنر :عن الصهيونية المسيحية والقضية الفلسطينية )2 - 1( -
دون فاغنر ( -تقرير واشنطن عن شؤون
الشرق األوسط) عدد أيار (مايو) 2022
ترجمة :عالء الدين أبو زينة
ala.zeineh@alghad.jo

فيما يلي ترجمة نص الكلمة التي
ألقاها القس دون فاغنر في المؤتمر الذي
عقده "االتحاد التعليمي األميركي" في
 4آذار (مارس)  2022في "نادي الصحافة
الوطني" في واشنطن ،تحت عنوان "تجاوز
اللوبي اإلسرائيلي في الداخل والخارج"
Transcending the Israel Lobby at
 ،Home and Abroadوض��م ع��دداً من
المتحدثين الذين تناولوا مختلف العناوين
ح��ول إس��رائ��ي��ل وال��ل��وب��ي اإلسرائيلي.
وصدرت أوراق المؤتمر في طبعة خاصة
من مجلة "تقرير واشنطن عن الشرق
األوسط" في أيار (مايو) .2022
* * *
ديل سبروسانسكي: دون فاغنر هو
المدير المتقاعد مؤخرًا لمنظمة "أصدقاء
سبيل في أميركا الشمالية" .وكان قبل
ذلك أستاذًا لدراسات الشرق األوسط في
جامعة نورث بارك؛ حيث عمل أيضًا مديرًا
لمركز دراسات الشرق األوسط التابع لها.
وهو أيضا مدير سابق لـ"حملة فلسطين
لحقوق اإلنسان" .وهو قسيس مشيخي
مرسَّم ،خدم في كنائس في نيو جيرسي
وإيفانستون بوالية إلينوي .وهو مؤلف
مشارك لخمسة كتب ،أحدثها هو "المجد هلل
فيالدُّنا :رحالت إلى أرض غير مقدسة".
سوف يناقش دون التأثير واسع النطاق
للصهيوني ة المسيحية ،وردود الفعل
االرتدادية المتزايدة عليها داخل الكنائس
األميركية .وكنا قد ناقشنا هذا الموضوع

مرة أخرى في مؤتمرنا مع توماس غيتمان.
وأن��ا متأكد من أن دون جدير بمتابعة
ال وسه ً
وتوسيع ذلك الحديث .وإذن ،أه ً
ال
بك يا دون.
فاغنر :شكرًا لك يا ديل .شكرًا

دون
لجميع فريقكم ولكم جميعًا .اسمحوا لي
أن أبدأ بمقالة قصيرة صغيرة حصلت
عليها من صديقتنا ماري نيزنيك Mary
 Neznekمنذ حوالي ساعتين .وهي
تتعقب قضية الصهيونية المسيحية .ولم
أكن قد رأيتها ألنني لم أكن أتابع األخبار.
ولكن ي��وم األرب��ع��اء 2 ،آذار (م��ارس)،
قدم بات روبرتسون ،Pat Robertson
وهو صهيوني مسيحي ال يصدَّق ،تنبؤاً
جديداً آخر .قال إن اهلل يستخدم (الرئيس
ال��روس��ي فالديمير) بوتين لتمهيد
الطريق لهرمجيدون ،المعركة األخيرة
عندما تأتي قوات المسيح الدجال -ربما
يلمح إلى أن بوتين هو المسيح الدجال،
ال أع���رف -وتهاجم إسرائيل لإليذان
بالمجيء الثاني ليسوع في المعركة
األخيرة من التاريخ.
لقد نشأت مع هذا .بجدّ ،عندما كنت
طف ً
ال صغيرًا ،ك��ان ه��ذا ما اعتقدَت به
أمي حتى يوم وفاتها في سن الخامسة
والتسعين" .ق��ل ل��ي ،ي��ا دون" ،كانت
تقول" :لماذا تعمل على تحقيق العدالة
لفلسطين؟ هذا لن يحدث .إنهم يتقاتلون
منذ قابيل وهابيل .لن ينتهي هذا أبداً
حتى يعود يسوع" .وهكذا ،هناك ملخص
صغير للصهيونية المسيحية ( )1والذي
انتقل إلي .لكنني انسحبت من ذلك عندما
كان عمري نحو  13عامًا .لم أستطع أن
أفهم العنف والسرد المزدوج للعنف الذي
يدعمه .كان لدي بعض البصيرة ،وتركتُ.
ولكن بعد ذل��ك ،عندما ذهبت إلى
مدرسة الهوتية ،حصلت على نوع آخر من
الصهيونية المسيحية؛ نوع نادرًا ما تتم
مناقشته :الصهيونية المسيحية الليبرالية
الرئيسية والبروتستانتية الكاثوليكية،
وهي نسخة ما بعد الهولوكوست التي
ترفع إسرائيل إلى مرتبة قوة استثنائية
يجب أن ندعمها باعتبارها وكي ً
ال هلل .جاءت
هذه النظرة ردًا على الهولوكوست ،ويمكن
لنا جميعًا أن نؤمن بها ونوافق عليها ،لكنها
اآلن ترفع إسرائيل إلى مرتبة االستثنائية.
وأنا أسميها الصهيونية المسيحية المختبئة
وهي ظاهرة على مرأى من الجميع في
كنائسنا وفي الحزب الديمقراطي .إنها
ن��وع الصهيونية المسيحية ال��ذي يج ِبر
التقدميين على أن يكونوا خيّرين في كل
قضية باستثناء هذه القضية ،فلسطين.
س��مّ��اه��ا صديقنا اله��وت��ي التحرير
ال��ي��ه��ودي ،م���ارك إل��ي��س ،Marc Ellis
نجر حوارًا
"الصفقة المسكونية" :دعونا
ِ
ونتناول عشا ًء رائعًا .سوف نلتقي معًا
ونعمل على العنصرية وكل قضية أخرى،
لكننا سنتحقق من إبقاء فلسطين خارج
الباب .األمر معقد ،اتركوا هذا لنا .يجب أال
تشاركوا أنتم المسيحيون في ذلك ألننا
نقف في الخطوط األمامية.

أود أن أبدأ بنظرة عامة تاريخية صغيرة؛
بسياق تاريخي حول صعود صهيونيتَين،
ثم ننتقل بعد ذلك إلى القضايا األخرى.
اعتدت أن أعطي طالبي تمريناً عندما
كنت أدرِّس ع��ن النضال اإلسرائيلي
الفلسطيني .لم أعد أستخدم كلمة "صراع"
ألنها تفترض التكافؤ بين الطرفين .أنا
أستخدم "النضال" .إنه نضال سياسي.
في اليوم األول من الدراسة كنت أعطيهم
هذا التمرين :أين ومتى ولماذا بدأ الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي؟ اآلن ،ما رأيك؟
من أين يبدأ؟ وغالبًا ما كان الطالب يبدأون
بالعام 1967؛ حرب العام  .1967لكنكَ إذا
بدأتَ من هناك ،وبعضُ الكتب المدرسية
تفعل ،فإنك ال تفهم ما حدث في "النكبة".
س��وف تفوتك اإلب���ادة الجماعية التي
ارتُكبت بحق الفلسطينيين في العامين
 1948و .1949سوف يفوتك ذلك .أو أنك
ربما تعود قلي ً
ال إلى وعد بلفور .الكثير من
الطالب سيقولون ذلك .وهذا أقرب ،لكنني
أعود إلى وقت أبكر.

بداية النضال

قلت إن النضال ال يبدأ في فلسطين؛
ح��ي��ث ك���ان ال��م��س��ل��م��ون ،وال��ي��ه��ود،
والمسيحيون يعيشون معًا في سالم
حتى قدوم االنتداب البريطاني وتدفق
الصهيونية والمستوطنين .إنه يبدأ في
أوروبا .يبدأ في الفترة من  1840إلى 1900
عندما كان التاريخ القاتل لمعاداة السامية،
المسيحية في أغلبها ،يمأل أوروبا الشرقية
والمدن الروسية واألوكرانية بالمذابح .هذا
هو المكان الذي يبدأ منه .وكان ذلك عندما
بدأ القادة اليهود في التعبير عن الحاجة إلى
إنشاء وطن ألننا لن نكون آمنين أبدًا في
أوروبا.
ك��ان الطبيب اليهودي العظيم في
أودي��س��ا ،الدكتور (ل��ي��و) بينسكر Leo
 ،Pinskerمن دعاة االستيعاب واالندماج،
كما كان حال معظم اليهود في أوروب��ا.
وق��رَّر :ال ،علينا أن نتأقلم .وكان زعيمًا
لتلك الحركة في أوديسا .ثم تعرض منزله
للهجوم والحرق على يد غوغاء مسيحيين
عنيفين .مذبحة .وأدرك بين عشية
وضحاها ،أنه لم يعد بإمكاننا أن نكون
آمنين .وكطبيب ،استخدم تحليل "رهاب
اليهودية" .كان ذلك تحلي ً
ال طبياً لحالة؛
كراهية اليهود والخوف منهم .ومن هنا
جاءت الهجمات وإلقاء اللوم على اليهود.

كان جميع المتحدثين
األوائل الذين يَدعون إلى
دعم اليهود وإقامة الوطن
اليهودي صهاينة مسيحيين

وه��ك��ذا ،ك���ان بينسكر م��ا يسميه
الدكتور العظيم آرثر هيرتزبرغ Arthur
 Hertzbergرائ��داً ،من السلف .لقد مهد
الطريق للحركة الصهيونية .ولم يفصح
في الواقع عن خطة سياسية ،لكنه دعا إلى
إقامة وطن .وهكذا مهد الطريق لتيودور
هرتزل  Theodor Herzlوآخرين .واآلن،
يأتي هرتزل ويبدأ الصهيونية الرسمية
في العام  1897بالمؤتمر الصهيوني
العالمي -كان هذا هو اإلطالق الرسمي
لأليديولوجية السياسية للصهيونية .كانت
الصهيونية المسيحية تتغلغل على مدى
 400عام ،بشكل رئيسي في أوروبا.
عندما كنت أج��ري أبحاثي وكتاباتي
األبكر ،اكتشفت أن جميع هؤالء المتحدثين
األوائل الذين كانوا يَدعون إلى دعم اليهود
والوطن اليهودي كانوا صهاينة مسيحيين.
وقرَّرتُ تغيير ذلك .واآلن أود أن أقول إن
هؤالء الرواد األوائل -مثل جون نيلسون
دارب��ي John Nelson Darby؛ واللورد
شافتسبري  Lord Shaftesburyوغيرهما
الكثير -كانوا من السلف المبشرين ألن
تحركاتهم كانت دينية نيابة عن اليهود
الذين يدعون إلى إقامة نوع من وطن .إلى
حل .ولكن لم تكن لديهم خطة سياسية
حتى حوالي العام  1888.
ث��م دخ��ل على ال��خ��ط ال��ق��س وليام
هيشلر  .William Hechlerكان القس
هيشلر صهيونيًا مسيحيًا قديمًا .كان
قسيسًا للجيش البريطاني في فيينا .وكان
هيشلر يحلم ،ويأمل ،في أن تأتي حركة
يهودية وتنقذ الشعب اليهودي .وأصوله؟
كان استعادياً ( .)2كان يعتقد أن الواجب
المسيحي هو تحويل اليهود وتشجيعهم
على االنتقال إلى فلسطين أو إلى مكان ما
للتعجيل بعودة يسوع.
وق��د تحول بطريقة م��ا بين عشية
وضحاها عندما التقى هرتزل في فيينا.
رآى هرتزل نبيًا عظيمًا ،وأصبح هيشلر
ً
نشطا في الصهيونية السياسية لبقية
حياته .أصبح صدي ًقا مقربًا ج��دًا من
هرتزل .رتب الجتماعات مع قيصر ألماني
حيث طلب هرتزل أرضً��ا في فلسطين.
ورتب لعقد اجتماع مع القيادة العثمانية.
وق��د رفضوه جميعًا وردوا طلبه .لكن
هرتزل قدَّر تلك الصداقة ،وكان هيشلر
الوحيد من غير اليهود ال��ذي تواجد مع
العائلة بجوار فراش موت هرتزل .وقال له
هرتزل :أنت والد الصهيونية المسيحية.
كان هذا قبل الحركة الصهيونية .وهكذا،
كان هيشلر واحداً.
أما اآلخر ،الذي كان نوعًا من رائد والذي
تحول إلى صهيوني مسيحي هو اآلخر،
فرجل من منطقتي في شيكاغو ،وليام
بالكستون  .William E. Blackstoneكان
بالكستون من نوع الالهوتيين المؤمنين
بنهاية الزمان .كان يؤمن بـ"االختطاف"،
مثل بات روبرتسون Pat Robertson؛
بأن إسرائيل ستصبح في النهاية تحت
نار المسيح الدجال وجحافله القادمة من
الشمال .واآلن ،كما يُعتقد ،سوف يُزال
المسيحيون الذين خبروا ال��والدة الثانية
( .)3أنتم تعرفون م��اذا يسمى ه��ذا؟
االختطاف .وقد اشتريت هذا أنا نفسي

لفترة من الوقت .وبذلك سيكون الوضع
مريحاً للمسيحيين الذين اختبروا الوالدة
الثانية .إنهم لن يمروا بتجربة المعركة
النهائية وكل تلك المتاعب والمشاحنات.
ث��م ،بين عشية وض��ح��اه��ا ،اعتقد
بالكستون أن هذا ال يكفي .وقام بتنيظم
أول لوبي صهيوني في العام  .1891أعدّ
عريضة تتجول من الساحل إلى الساحل،
والتي تلقت التمويل من جون د .روكفلر
John D. Rockefeller؛ وتشارلز سكريبنر
 ،Charles Scribnerالناشر؛ وجيه .بي.
مورغان  .J.P. Morganوكان لديه نحو
عشرة أو أكثر م��ن أع��ض��اء الكونغرس
األميركي وأعضاء مجلس الشيوخ ورئيس
قضاة المحكمة العليا الذين شاركوا في
االلتماس المقدم إلى الرئيس بنيامين
هاريسون في ذلك الوقت إلنشاء دولة
يهودية في فلسطين ،بسبب المذابح
والمعاناة التي يتعرض لها اليهود في
أوروبا.
قبل هرتزل في المؤتمر الصهيوني
العالمي األول ،كان للصهاينة المسيحيين
"ل��وب��ي" ف��ي ال��ع��ام  .1891تلك كانت
بداية الصهيونية المسيحية .لذلك أُعرِّف
الصهيونية المسيحية بأنها حركة سياسية
تدعو إلى دعم إسرائيل بضمانة القوى
األجنبية .ألن اهلل أع��ط��ى ك��ل األرض
للشعب اليهودي ،يجب على المسيحيين
بالتالي تقديم الدعم الديني والروحي
واالقتصادي والسياسي لهم .ه��ذا هو
أساس الصهيونية المسيحية األصولية.
معظم األصوليين يسمون أنفسهم
إنجيليين .واإلنجيلية Evangelicalism
حركة تضم حوالي  110ماليين مسيحي
في الواليات المتحدة .ويرفض الكثيرون
من اإلنجيليين الصهيونية المسيحية.
توجد الصهيونية المسيحية في الجناح
اليميني األصولي للحركة فقط ،لذلك
من المهم استخدام كلمة "األصولية".
جميع وسائل اإلعالم العلمانية والدينية
تقريباً (تصور جميع اإلنجيليين على أنهم
صهاينة مسيحيون) .ويعمل هذا بطريقة
ما في صالحهم ألنهم يستطيعون أن
يقولوا :أوه ،نحن نمثل  110ماليين
مسيحي .كال .إنكم قد تشكلون في أحسن
األحوال نحو  18مليونًا .وهذا كثير.
اآلن ،أصبحت حركة القس جون هاجي
من الصهيونية المسيحية األصولية،
"مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل"
أكثر قوة من الناحية العددية من اللوبي
اليهودي المؤيد إلسرائيل( ،آي��ب��اك)،
أو "لجنة ال��ش��ؤون العامة األميركية
اإلسرائيلية" ،وغيره .وقد عمال معاً جنبا
إلى جنب وي��داً بيد .وك��ان ديفيد بروغ
 ،David Brogال��ذي خ��رج مباشرة من
(آي��ب��اك) ،هو مدير منظمة "مسيحيون
متحدون من أج��ل إس��رائ��ل" وق��ام بكل
ما يلزم لربط الحركة مع اللوبي المؤيد
إلسرائيل لسنوات .وقد أعلن للتو أنه
سيترشح للكونغرس في نيفادا.
وه��ك��ذا حصلوا على أش��خ��اص ج��دد،
لكن حركة هاجي وغيرها من الحركات
المسيحية الصهيونية هي ما كانت إدارة
ترامب -وبهدوء (رئيس الوزراء اإلسرائيلي

السابق بنيامين) نتنياهو -قد استخدماه
للضغط من أجل نقل السفارة األميركية
وضم القدس ومرتفعات الجوالن بشكل
أساسي .لقد ضغطوا بشدة ودفعوا بذلك
ومرّروه .وقد اعترف ترامب بذلك بنفسه،
عندما كان في ويسكونسن لجمع التبرعات
خالل حملته االنتخابية "-لقد فعلنا ذلك
من أجل اإلنجيليين" (األفضل ،مع ذلك،
األصوليين) .كان هذا اعترافاً بالكيفية
التي حدث بها ذلك.

كيف ننتقد الصهيونية
المسيحية
واآلن اسمحوا لي أن أستخدم بعضاً
من التركيز القضائي هنا .بينما أذهب
إلى أكثر من نقد الصهيونية ،الصهيونية
المسيحية ،أحاول اتباع ما أوصى به إيالن
بابيه - Ilan Pappéأننا في حاجة إلى أن
نكون دقيقين للغاية وحذرين في لغتنا.
أنا ال أنتقد هنا الديانة اليهودية أو الشعب
اليهودي .قال بابيه إن إنكار وجود إسرائيل
هو شأن مستحيل وغير واقعي .ومع ذلك،
ف��إن تقييم إسرائيل أخالقيا وسلوكياً
وسياسيًا ليس ممكنًا فحسب ،بل إنه في
الوقت الحاضر مطلب أكثر إلحاحاً من أي
وقت مضى .لقد كنا ناعمين بعض الشيء،
خاصة في األوس���اط المسيحية ،بشأن
نقدنا للصهيونية المسيحية .نحن خائفون
من انتقاد الصهيونية نفسها .لكن الزمن
يتغير ،والطوائف بدأت مسبقاً في التقدم
ورؤية الفرق.
لذلك ،اسمحوا لي بأن أنتقل اآلن إلى
الجزء الثالث .أري��د أن أتحدث قلي ً
ال عن
الصهيونية المسيحية الليبرالية الرئيسية.
كما قلت ،عندما كنتُ في كلية الالهوت
ف��ي برينستون كنت مسيَّسا .جئت
من عائلة جمهورية محافظة ،وخلفية
صهيونية أص��ول��ي��ة .وعلى ال��رغ��م من
أنني تركت بعضاً من ذلك ،إال أن وجهات
النظر األساسية لبثت .وهكذا ،ذهبت إلى
دراسات الهولوكوست كثيرًا .وبينما كنت
أعمل على الهوت ما بعد الهولوكوست،
كنت أقف حقًا مع الشعب اليهودي ضد
معاداة السامية -وما زلت أفعل ،يجب أن
نفعل .لكنني ،مع ذلك ،التقطتُّ هذا الرفع
إلسرائيل كشعب اهلل المختار بطريقة
مختلفة .هناك زميل كنت أق��رأه يدعى
رينهولد نيبور  ،Reinhold Niebuhrوهو

لم يبدأ النضال بين الفلسطينيين
واليهود في فلسطين إنه يبدأ
في أوروبا في الفترة بين العامين
 1840و1900

أتباع القس األميركي جون هاجي يرددون شعارات مؤيدة إلسرائيل في وسط مدينة القدس المحتلة( - 2008 ،المصدر)

عالم الهوت ليبرالي عظيم .قال الرئيس
باراك أوباما إنه عالم الالهوت والفيلسوف
األخالقي المفضل لديه.
نظم نيبور جماعة ضغط( ،لوبي)
خالل الحرب العالمية الثانية وضغط من
أجل إنشاء دول��ة يهودية في فلسطين.
ً
ضغطا على
وقد نجح ذلك كثيراً ،وشكل
إدارة ترومان .ومع ذلك ،كانت لدى نيبور
نقطة عمياء .إنه تقدميٌّ آخر كان خيِّراً في
كل قضية -في العرق ،وحقوق اإلنسان،
وكل شيء آخر .ولكن عندما يتعلق األمر
بفلسطين ،ك��ان ف��ي الحقيقة صفحة
بيضاء.
قيل له عندما كان يحشد وينشط في
الضغط إن هناك إبادة جماعية تجري في
فلسطين مع قيام الميليشيات اإلسرائيلية
والجيش الجديد بإبادة الفلسطينيين
وإجبارهم على المغادرة .وقال نيبور إن
هذا سيكون ضروريًا لكي تصبح إسرائيل
دولة .وجد عُذراً لذلك .كان هذا هو المدى
ال��ذي ذه��ب إليه في عماه عن العدالة
الفلسطينية.
واآلن تأثر العديد من أعضاء الكونغرس
وأعضاء مجلس الشيوخ الليبراليين ،وربما
حتى الرئيس ،بهذا النوع الليبرالي من
الهوت ما بعد الهولوكوست ،الذي يضع
إسرائيل فوق قواعد القانون والمعايير
الدولية .إذن ه��ذه صهيونية مسيحية
ليبرالية ،والتي أق��ول إنها مختبئة في
وضح النهار ،على مرأى من الجميع .إنها
في ثقافتنا .وهي تسري عميقاً في فكرنا؛
"المدينة على تل" ،أننا مباركون كأمة
تبارك إسرائيل وترفع إسرائيل .لكن هذا،
مع ذلك ،بدأ يتغير.
اسمحوا لي أن أنتقل قلي ً
ال إلى ذلك.
بينما غيرت تحليلي ،تحولت إلى مصدرين
للنقد في السنوات الخمس الماضية .األول

هو التحليل االستعماري
االستيطاني،
والثاني هو الهوت التحرير .وسوف يتناول
كتابي الجديد الهوت التحرير .واسمحوا
لي أن أذكر بضعة أشياء عن االستعمار
االستيطاني .ربما يكون معظمكم على
دراية بهذا .االستعمار التقليدي سيأتي
بشكل أساسي كما فعل البريطانيون في
الهند ،يحتلون ،ويستولون على الموارد
ويسيطرون عليها ويسيئون معاملة
السكان .لكنهم يغادرون بشكل عام .إما
أنهم يجبرون على الخروج أو أنهم يفلسون
ويخرجون.
لكن االستعمار االستيطاني مختلف.
يأتي االستعمار االستيطاني والمُحتل
يبقى .وتتمثل نهاية لعبته ،وهدفه ،في
استبدال السكان األصليين بمستوطنيه.
كان هذا ما آلت إليه الواليات المتحدة في
نهاية المطاف لتصبح نظامًا استعمارياً
استيطانيًا .انظروا إلى ما فعلناه بسكاننا
األصليين .إنه عمل إجرامي .وهذا ما فعلته
إسرائيل اآلن( .يُتبع)

*نشرت هذه المحاضرة تحت عنوان:
Don Wagner: The Widespread
Influence of Christian Zionism
and Growing Backlash Inside
American Churches
هوامش المترجم:

( )1الصهيونية المسيحية هي االسم
الذي يط َلق عادة على معتقد جماعة من
المسيحيين المنحدرين غالباً من الكنائس
البروتستانتية األصولية ،التي تؤمن بأن
قيام دولة إسرائيل في العام  1948كان
ضرورة حتمية ألنها تتمم نبوءات الكتاب
المقدس -بعهديه القديم والجديد-
وتشكل المقدمة لمجيء المسيح الثاني
إلى األرض كملكٍ منتصر.
( )2االستعادية  Restorationismهي
اإليمان بأن المسيحية استُعيدت -أو ينبغي
أن تُستعاد -وفقًا للمعروف عن الكنيسة
الرسولية المبكرة ،ويرى االستعاديون أن
مذهبهم هو بحث عن صيغة أقدم وأنقى
لدينهم .أس��اس ه��ذا المذهب" :ال��رأي
الساعي إلى إص�لاح األخطاء والمفاسد
باالحتكام إلى الكنيسة األولية بوصفها
النموذج القياسي".
( )3الوالدة من جديد ،أو تجربة الوالدة
الجديدة ،هي عبارة تشير ،خاصة في
ال��ك��رازة ،إل��ى "والدة روح��ي��ة" ،أو تجديد
للروح البشرية .وعلى النقيض من الوالدة
الجسدية ،تَنتج "ال��والدة الثانية" بشكل
واضح ومنفصل عن المعمودية في الروح
القدس ،وال تنتج عن المعمودية في الماء.
وهي عقيدة أساسية لطوائف تقول بتجديد
العماد .وتؤمن كل الكنائس بقوة بكلمات
يسوع في األناجيل" :ا ْلحَقَّ ا ْلحَقَّ أَقُ ُ
ول َلكَ:
إِنْ َكانَ أَحَدٌ لاَ يُو َلدُ مِنْ َفوْقُ لاَ يَقْ دِرُ أَنْ يَرَى
مَ َل ُكوتَ اهللِ" .وتنص عقائدها أيضًا على
أنه لكي "يولد من جديد" و"يُخلص" ،يجب
أن تكون للمرء عالقة شخصية وحميمية
بيسوع المسيح.
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"أصداء الثورة العربية وقيمتها في األدب" ..ندوة في "الثقافي الملكي"
عزيزة علي
Azezaa.Ali@alghad.jo

عمان -رأى متحدثون أن الثورة العربية
الكبرى كانت لها أهداف عملت على ترسيخ
مفاهيم "المواطنة" ،مشيرين الى أن الحياة
الثقافية كانت تعمل ضمن مشروع وطني،
جامعة بين كل أطياف الوطن.
جاء ذلك في الندوة التي أقامها اتحاد
الكتاب األردنيين ،أول من أمس ،في المركز
الثقافي الملكي ،ضمن البرنامج الثقافي
لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته
الـ ،36بعنوان "أصداء الثورة العربية وقيمتها
في األدب والذاكرة الوطنية" ،تحدث فيها كل
من د .حازم قشوع ،د .محمد العدوان ،د .أسامة
شهاب ،وأدارها المؤرخ عمر العرموطي.
قال د .حازم قشوع "إن الرسالة التي قامت
عليها الثورة العربية الكبرى هي "النهضة
عبر الحرية وال��وح��دة"؛ حيث عملت على
ترسيخ مفاهيم "المواطنة" وشملت برعايتها
وعنايتها جميع من يحمل الثقافة ذاتها وإن
اختلفوا في األديان أو تباينوا فى المذاهب
أو األع��راق فهم يحملون التوجه والمحتوى
الثقافي والمعرفي ذاته ويتشاركون في حمل
راية األمة لتحقيق آمالها وتوحيد توجهاتها
من أجل النهوض بها وتحقيق قوامها وتمكين
دورها باستقالل الذات العربية إلبراز أصالة
دوره��ا في قيادة األم��ة وللمحافظة على
محتواها الحضاري تجاه اإلنسانية جمعاء".
وعن ثقافة ورسالة الثورة العربية ،أشار
إلى أن المحتوى الثقافي الذي قامت عليه،
تمثل برافعة ال��وح��دة التي جمعت بين

جانب من الندوة( -من المصدر)

المنطلق الثقافي اإلنساني الخاص برسالة
الضاد وبما تحويه من معان ،والهدف الذي
تم تحديده في "ال��ه�لال الهاشمي" التي
استهدفتها الجغرافيا السياسية لرسالتها
التي تقوم على األرض العربية وتعمل على
لم الشمل العربي ،وهو ما بينه علم الثورة
العربية الكبرى ال��ذي جمعت أل��وان��ه بين
الدولتين األموية والعباسية.
أم��ا المحتوى الثالث من ه��ذه الرسالة
فهو "العدالة" ،وما مثله من وقوف الثورة

العربية ضد سياسة التمييز العرقي التي
كانت تمارس ضد العرب وعندما عمدوا بني
عثمان إلقصائهم من بيت السلطة المركزي
وإن كانوا مثلوا العرب في بيت الحكم في
االستانة من خالل بني هاشم عبر مطلق
الثورة ورسالتها الشريف الحسين بن علي،
وهو صوت العدالة الذي اعتبره بنو هاشم
في حكمهم أساس الحكم ومشروعيته.
بينما تناول المحتوى الرابع "المشروع"،
الذي أوصل بين منطلقات الشرعية التاريخية

والدينية لبني هاشم مع مشروعية القبول
التي تربط قيم ال��ث��ورة العربية الكبرى
ورسالتها بالحواضن الشعبية ،وه��و ما
جعل من مشروع الثورة العربية واصال بين
المنطلق والمحتوى وإط���ارا جامعا يجمع
التحرك ويؤطره في إطاره العربي ومحتواه
الثقافي.
وم��ن جهته ،ت��ح��دث د .محمد عيسى
العدوان ،عن توثيق التاريخ من خالل وقائع
وليس فقط بشعر يستفز الوجدان أو أدب

يحرك الفؤاد أو أحاديث وقصص ورواي��ات
تشعل الحمية وتلهب العواطف ،الفتا الى
أن الحديث يجب أن يكون عن وثائق ووقائع
تدعمها المعرفة والمعلومات ،وهي جميعها
تتحدث عن انتهاج األردن طريق الثورة
العربية الكبرى في رسالتها الخالدة نحو
العروبة واإلنسانية ورقي التعامل.
وأش��ار العدوان إلى أن التوثيق هو لغة
العقل ومفتاح المعرفة ليست للتباكي
على الماضي وال للتباهي به ،فالتوثيق هو
لغة التنفيذ والتفنيد ،وليس لغة التلفيق
واألراج��ي��ف ،ه��و إع���ادة ضبط المعلومات
ليصنع منها معارف ،وهي القوة الناعمة
والناشطة وربما أصبحت اليوم القوة الذكية
في التأسيس لتخطيط إستراتيجي يستند
للمعرفة والعبرة من الماضي ويحاكي الواقع
من خالل الفهم واإلدراك للحاضر ويستشرف
المستقبل.
واستعرض العدوان معلومات توثيقية
تساعد على تأصيل المعرفة ،وتتعلق
باإلرهاصات العالمية والعربية والتركية
العثمانية قبل اندالع الثورة العربية الكبرى
كمعلومات وج���ذور الحقيقة ،منذ إع�لان
قيام الدولة بعد معركة بافيوس مع القوات
البيزنطية ،وأمير اليهود في االستانة يصدر
أمرا من خالل إعالن المسيحية مع المحافظة
على اليهودية سرا ،وسقوط األندلس وهجرة
اليهود الى العالم العربي واإلسالمي ،وإسبانيا
األن��دل��س تصدر أم��را بما ع��رف بمحاكم
التفتيش بشكل مطلق ض��د المسلمين
واليهود ،وغيرها من المعلومات التوثيقية

كأدلة حقيقية ،وصوال الى معلومات أحداث
القرن العشرين "التأسيس للعالم الجديد"،
وصدور وثيقة كامبل البريطانية إلدارة العالم
الجديد المعنية بتقسيم العالم ومنه العالم
العربي واإلسالمي ،وخلص إلى أن الموثق
هو بأصل الحكاية وهو أن "فلسطين المبتدأ
والخبر".
وم��ن جهته ،تحدث د .أس��ام��ة شهاب،
عن مالمح الحياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وسلط الضوء على
نشأة الصحافة األردنية وتطورها وإزاء الجو
السياسي المنفتح؛ حيث نشطت صحافة
المعارضة ووق��ف ع��دد من النواب مواقف
جريئة ح��ازم��ة ،وع��ارض الشعب األردن��ي
المعاهدة البريطانية األردن��ي��ة وسياسة
بريطانيا االستعمارية في فلسطين واألردن،
ونهض الشعب مطالبا بحقوقه ومقدراته
التي تحكم بها المستعمر الغاصب.
ورأى شهاب أن المعارضة كانت تستفيد
من بعض الثغرات الناجمة عن ذلك الصراع
الخفي المضطرب على الساحة األردنية بين
كل من المعتمد البريطاني واألمير عبداهلل
وال��وزارة ،وتحدث عن بالط الملك عبداهلل
وأثره في دعم هذه الصحيفة.
كما أشار شهاب إلى بعض شعراء البالط
الذين تركوا أثرا واضحا في الشعر األردني
الحديث مثل الشاعر عبدالمنعم الرفاعي،
والشاعر حسني زي��د الكيالني ،والشاعر
رشيد زيد الكيالني ،والشيخ نديم المالح،
وغيرهم ،وقد ش��ارك الشعراء من مختلف
األقطار العربية في هذا الشعر.

حفل توقيع كتاب "مشوار بين احتاللين" للدكتور فايز الحوراني
عمان -_-أق��ي��م أول م��ن أمس
في المكتبة الوطنية حفل توقيع كتاب
"مشوار بين احتاللين" ،للدكتور فايز
الحوراني وذلك بحضور مدير عام المكتبة
الوطنية الدكتور نضال األحمد العياصرة،
الشريف فواز شرف ،وعدد من الحضور
والمهتمين وق��دم ق��راءة نقدية للكتاب
كل من الدكتورة سلوى العمد ،األستاذ
ضويع المحادين ،األستاذ الدكتور فيصل
ال��ش��واورة واألستاذ م��ازن الناصر وأدار
الحفل األستاذة لينا الحوراني.
قال د .الشواورة إن الكاتب قامة وقيمة
فكرية وسياسية وعلمية مخضرمة
ومعروفة والكتاب غني وعميق والذي
يجمع بين دفتيه تجربة الكاتب الحزبية
والسياسية والثقافية واالقتصادية
واالجتماعية الغنية والثرية.
وبين أن فكرة الكتاب تتمحور حول
التجربة الحزبية والسياسية والثقافية
واالقتصادية واإلدارية المتنوعة ويغطي
الكتاب األح���داث التي أث��رت على األمة
العربية إيجاباً وسلباً ،ويتناول الكتاب

سيرة ومسيرة الكاتب منذ مرحلة الطفولة
والبناء م��رورا بمرحلة اإلنجاز والعطاء
وانتهاء بمرحلة النضوج والنماء.
وأش��ار إلى أن الهدف من الكتاب وهو
تسليط الضوء على الكثير من األحداث
والقضايا الكبرى التي مرت على الوطن
واألم���ة ،حيث تمكن الكاتب م��ن خالل
عمله الحزبي والسياسي واإلداري من
االط�لاع عليها والمساهمة في صناعة
وصياغة العديد من تفاصيلها ويعتبر
الكتاب مصدرا ومرجعا موثوقا للدارسين
والباحثين ،وأضاف بأن الكتاب يجمع بين
تجربة حياة الكاتب وسيرته الذاتية وبين
شهادة الكاتب أحداث المرحلة التي عاشها
وكان جزءا ال يتجزأ منها مما أعطى الكتاب
زخما ومصداقية عالية المستوى.
وأض��اف أن الكاتب تمكن من عرض
محتوى كتاب بمنتهى السالسة والوضوح
واالنضباط والشفافية والوضوح.
قالت د .العمد إننا بحاجة إلى تجارب
المراحل السابقة ككتاب منيف الرزاز وهنا
الكاتب يستعرض في كتابه المرجعية

جانب من حفل توقيع الكتاب( -من المصدر)

الفكرية وتجربة حياته وتجاربه السابقة
واستعرضت محتوى فصول الكتاب.
وق���ال الناصر يحتوي الكتاب على
" "378صفحة وستة فصول ووثائق

ومقاالت وشهادات وصور على الصعيدين
المحلي والعربي من معايشته ومشاركته
الشخصية بذكر تجاربه واألح��داث التي
مر بها وقيامه بإرفاق العديد من الوثائق

والصور الفوتوغرافية المهمة والمنشورة
ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��ص��ح��ف وال��م��ج�لات
واإلصدارات الدورية الموثوقة مما أعطى
الكتاب درجة عالية من المصداقية والثقة.

وأشار المحادين إلى سالسة ووضوح
محتوى الكتاب فقد سرد الكاتب في كتابه
األح��داث والمحطات المفصلية والمهمة
التي م��رت بها األم��ة العربية بطريقة
سلسة ومترابطة ووصف األحداث وصفا
دقيقا خ�لال الحقبة المحصورة بين
االحتاللين مما ميز الكتاب بشموليته
وإيجازه
وأشار الكاتب د .الحوراني إلى األسباب
التي دعته لكتابة جزء منها هو في إطار
السرد اإليجابي على الظلم الذي وقع عليه
في مسيرته والسبب اآلخر هو االستجابة
للصدمة بعد كل ه��ذه الصدمات التي
تعرض لها ،لهذا ج��اء الكتاب في إطار
رد الفعل اإليجابي فجاء الكتاب مختلطاً
بتجربة ذاتية وموضوعية فهو حياة أكثر
من ثالثة أرباع القرن قطعها الكاتب حتى
اآلن في أزم��ان صعبة قاسية ك��ادت أن
تطيح بآمال األمة العظيمة والتي فجعت
بنكبات وهزائم متعددة ومتنوعة ما بين
احتاللين فلسطين عام  1948واحتالل
العراق عام .2003
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اعالن �صادر عن وزارة املياه والري�/سلطة املياه
تعلن �سلطة املياه عن طرح املناق�صات التالية:

رقم املناق�صة

ا�سم املناق�صة

احالة
العطاء

ثمن
الن�سخة

مواعيد البيع

�آخر موعد
لقبول طلب
التو�ضيح حول
وثائق ال�شراء
اال�ستي�ضاحات

�آخر موعد اليداع
العرو�ض

/133امل�شرتيات2022/

توريد موا�سري
تعليق �ستانل�س
�ستيل

جديد

 25ديناراً

- 2022/8/3
 2022/8/10من
ال�ساعة ()1-9

2022/8/11
اخلمي�س

2022/8/15
االثنني (ال�ساعة
� 11صباح ًا)

/134م�شرتيات2022/

�شراء �شا�شة
رئي�سية حفارة
الرباكال

جديد

 25ديناراً

- 2022/8/3
 2022/8/10من
ال�ساعة ()1-9

2022/8/11
اخلمي�س

2022/8/15
االثنني (ال�ساعة
� 11صباح ًا)

 على ال�سادة الراغبني بامل�شاركة يف املناق�صة اعاله مراجعة ق�سم امل�شرتيات يف مديرية العطاءاتوامل�شرتيات/الطابق ال�ساد�س/مبنى �سلطة املياه الرئي�سي (عمان/ال�شمي�ساين/خلف فندق املاريوت)
لالطالع واحل�صول على ن�سخة من وثائق املناق�صة مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة ازاء كل منها واح�ضار
ال�سجل التجاري ورخ�صة مهن �سارية املفعول عند �شراء ن�سخ املناق�صة.
 تقدمي ت�أمني دخول املناق�صة بكفالة بنكية او �شيكات م�صدقة وان يتم تثبيت ما يلي عليها: -1رقم املناق�صة:
 -2ا�سم املناق�صة.
 -3الت�أمني با�سم :عطوفة امني عام �سلطة املياه باال�ضافة لوظيفته.
 -4مدة �سريان الت�أمني :ح�سب ما هو وارد يف وثائق ال�شراء.
 -5قيمة الت�أمني :ح�سب ما هو وارد يف وثائق ال�شراء.
 -6ا�سم املناق�ص.
 موعد ايداع العرو�ض كما هو مبني ازاء املناق�صة يف �صندوق �سلطة املياه/الطابق ال�ساد�س/مديريةالعطاءات وامل�شرتيات.
 يحق للجنة ال�شراء الفرعية الغاء العطاء يف �أي وقت دون ابداء الأ�سباب ودون �أن تتحمل �سلطة املياه ايتبعات مالية �أو عقدية.
 مدة �صالحية العر�ض :ح�سب ماهو وارد يف وثائق ال�شراء. -اجور االعالن على من تر�سو عليه املناق�صة.

ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع االلكرتوين لوزارة املياه
https://www.mwi.gov.jo/AR/Modules/tenders

�أمني عام �سلطة املياه
املهند�س ب�شار «حممد خري» بطاينة

دائرة االرا�ضي وامل�ساحة
جلنة ازالة ال�شيوع مديرية ت�سجيل ارا�ضي غرب عمان
مذكرة تبليغ موعد جل�سة للمطلوب تبليغهم بالن�شر
رقم الطلب 2022/30

رئي�س اللجنة االء عو�ض العمري
ا�سم املطلوب تبليغهم

نادية علي �صقر �شنك
منى علي �صقر �شنك
�سامح يحيى �سليم جويحان
علياء حممد فار�س فريتخ
�سمر مفلح عودة اهلل العجارمة
حممد نا�صر �سليمان عبداللطيف العبادي
حممد زيد �سليمان عبداللطيف العبادي
احمد زياد �سليمان عبداللطيف العبادي
عبري �سليمان عبداللطيف العبادي
�سبل �سليمان عبداللطيف العبادي
ورثة وجيه علي �صقر �شنك كل من
�آمنه حممد عبد �شنك
عال مو�سى عرفات الدي�سي
علي وجيه علي �شنك
عماد وجيه علي �شنك
عمران وجيه علي �شنك
عالء وجيه علي �شنك
دانية وجيه علي �شنك

حيث يقت�ضي ح�ضوركم يوم االثنني املوافق  2022-9-26ال�ساعة  11.30واملقدم
من جهاد كامل املغربي وكيلها املحامي خالد منر الروا�شدة ومو�ضوعها ازالة
ال�شيوع على املقامة على القطعة رقم  597من احلو�ض رقم  14من ارا�ضي قرية
وادي ال�سري فاذا مل حت�ضروا يف املوعد املحدد �ستطبق عليك االحكام املن�صو�ص
عليها يف قانون امللكية العقارية رقم  13ل�سنة  2019واالنظمة ال�صادرة
مبقت�ضى هذا اخل�صو�ص

دائرة االرا�ضي وامل�ساحة
جلنة �إزالة ال�شيوع /مديرية ت�سجيل ارا�ضي غرب عمان
مذكرة تبليغ تفوي�ض ح�ص�ص/بالن�شر
رقم الطلب2020/10 :

رئي�س جلنة ازالة ال�شيوع
مديرية ت�سجيل ارا�ضي غرب عمان

دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة
تقرر بطلب �إزالة ال�شيوع  2022/134قطعة الأر�ض 113
حو�ض  36حي  3ارا�ضي ايدون.
تبليغ امل�ستدعى �ضده

في�صل حممد �سامل اخل�صاونه
موعد اجلل�سة  2022/8/14لإجراء املقت�ضى القانوين
مبوجب املادة  10من نظام التبليغات  146ل�سنة .2019
رئي�س اللجنة
فرا�س عبيدات

حيث تقرر اللجنة بتاريخ  2022/7/24و�سنداً الحكام املادة /119ج2/
تفوي�ض ح�ص�ص ال�شركاء كل من � -سمري ذياب عيد املنا�صري
وهيفاء �سليمان عبد الرحمن الع�ساف ولينه مو�سى ح�سن طريف
ولينا عيد نا�صر املنا�صري وهبه وريتاج بنات فادي نا�صر املنا�صري
وحممد وعبد الرحمن وجواد وركان وادم وايه ورزان وجانيت
و�سوزان وروان وهديل ابناء نا�صر عيد املنا�صري.
الى ال�شريك با�سل عيد م�سلم املنا�صري �صاحب احل�صة القابلة
للق�سمة والبالغة  1310720ح�صة من ا�صل  9175040ح�صة وقيمة
اجمايل احل�ص�ص  6900دينار و ذلك يف قطعة االر�ض رقم ( )834من
ً
احلو�ض رقم ( 5البلد) من ارا�ضي قرية وادي ال�سري قراراً
فا�صال
بالطلب.
االء عو�ض العمري
رئي�س جلنة ازالة ال�شيوع
مديرية ت�سجيل غرب عمان
43310

�إعــالن
يعلن للعموم مبقت�ضى احكام املادة ( )25من قانون تنظيم
املدن والقرى واالبنية رقم ( )79ل�سنة � 1966أن جمل�س
التنظيم الأعلى قد قرر بقراره رقم ( )2/973تاريخ
 2022/7/5عدم املوافقة على خمطط ا�ضافة تنظيم باحكام
�سكن (ب) �ضمن االحوا�ض ذوات االرقام ( )6و�سية الك�ساير،
( )5البلد )3( ،ام تينه من ارا�ضي الرميمني.
وذلك يف بلدية ال�سلط الكربى/لواء ق�صبة ال�سلط.

حيث يقت�ضي ح�ضوركم اجلل�سة املنعقدة يف مديرية ت�سجيل ارا�ضي �شمال
ً
�صباحا (البداء
عمان اجلبيهة يوم االثنني املوافق  2022/8/15ال�ساعة 11:30
رغبتكم ب�شراء احل�ص�ص مو�ضوع الطلب) اجلل�سة املنعقدة مبوجب الطلبات
املذكورة �أعاله من طالب �إزالة ال�شيوع ال�سادة احمد ها�شم م�سلم الع�ساف
و�آخرون يف قطعة االر�ض رقم  1083+918+823من حو�ض رقم ( 3تلعة عيال
ال�سليمان) من قرية تالع العلي.
ومن مل يح�ضر املوعد املحدد ينطبق بحقه االحكام املن�صو�ص عليها يف
قانون امللكية العقارية رقم ( )13ل�سنة  2019والأنظمة املن�صو�ص عليها بهذا
اخل�صو�ص.
يف حال عدم ح�ضور االطراف املبلغة لرئي�س اللجنة ا�صدار قرار اللجنة
ً
غيابيا.
ب�إزالة ال�شيوع بحقه

43312

والقرى واالبنية رقم ( )79ل�سنة � 1966أن جمل�س التنظيم
الأعلى قد قرر بقراره رقم ( )1/973تاريخ  2022/7/5عدم
املوافقة على خمطط ا�ستحداث والغاء اجزاء تنظيمية �ضمن
احلو�ض رقم ( )75نقب الدبور من ارا�ضي ال�سلط.
وذلك يف بلدية ال�سلط الكربى/لواء ق�صبة ال�سلط.
نائب رئي�س الوزراء ووزير االدارة املحلية
رئي�س جمل�س التنظيم الأعلى

يعلن م�ستودع ادوية اجلودة عن
انتهاء حملة

follow the sun

ح�سب املوافقة رقم 2022-1-334264
بتاريخ 2022/7/20

وا�سم الفائزة رندة �سبايلة

225927

املطلوب تبليغهم-:

ماجدة حممد بهجت عطمطم وحممد واالء واحمد ورانيه وا�سالم
وتهاين ابناء عبد احلميد اكرمي �سليمان ومي�سر كرمي قا�سم الع�ساف وهيثم
وجيهان وامين ومنال ومرام واميان ابناء عبد الرحمن كرمي الع�ساف.
حيث يقت�ضي ح�ضوركم اجلل�سة املنعقدة يف مديرية ت�سجيل ارا�ضي �شمال
عمان اجلبيهة يوم الثالثاء املوافق  2022/8/15ال�ساعة � 11:30صباح ًا (اخطار
جمع احل�ص�ص واالفراز على نظام الطوابق وال�شقق) اجلل�سة املنعقدة
مبوجب الطلبات املذكورة �أعاله من طالب �إزالة ال�شيوع ال�سادة احمد ها�شم
م�سلم الع�ساف و�آخرون يف قطعة االر�ض رقم  918+823من حو�ض رقم 3
(تلعة عيال ال�سليمان) من قرية تالع العلي.
ومن مل يح�ضر املوعد املحدد ينطبق بحقه االحكام املن�صو�ص عليها يف
قانون امللكية العقارية رقم ( )13ل�سنة  2019والأنظمة املن�صو�ص عليها بهذا
اخل�صو�ص.
يف حال عدم ح�ضور االطراف املبلغة لرئي�س اللجنة ا�صدار قرار اللجنة
ب�إزالة ال�شيوع بحقه غيابي ًا.

رئي�س جلنة ازالة �شيوع �شمال عمان
�صربي هارون احللبي

43311

فقدان وظيفة
عامل الوطن فادي م�سعود حممد عبد الهادي

يعلن الطالع العموم مبقت�ضى احكام املادة ( )25من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم 79
ل�سنة  1966ب�أن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية وبناءً على قرار اللجنة املحلية ملنطقة ال�سلط رقم
/7ت/ع 2022/تاريخ .2022/6/13
وبعد اطلعت اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية على قرار اللجنة املحلية لبلدية ال�سلط الكربى ملنطقة
ال�سلط/عريا رقم /7ت/ع 2022/تاريخ  2022/6/13واملت�ضمن-:
اعطاء القطعة  849حو�ض  5احلداده و�شعثا احكام خا�صة (ارتداد امامي 3م ً
بدال من  4وباقي االحكام
كما هي م�صدقة �سكن ب وذلك لال�سباب التالية-:
 -5ل�صغر م�ساحة القطعة.
 -6ت�شكل القطعة الهند�سي مثلث وال ي�صلح للبناء ك�سكن (ب) بهذا ال�شكل.
 -7كون القطعة على �شارعني يرتتب ارتدادين اماميني وجانبي.
ً
م�ستقبال.
 -8يوجد بناء قائم على القطعة جزء منه يف االرتداد االمامي وامكانية زيادة م�ساحة البناء
لالعرتا�ض ملدة �شهر لدى مكتب اللجنة املحلية ملنطقة ال�سلط وذلك اعتباراً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن باجلريدة الر�سمية وجريدتني حمليتني ويجوز ملن له م�صلحة االطالع على املخطط وتقدمي
اعرتا�ضاتهم واقرتاحاتهم مدعومة مبخططات اي�ضاحية ووثائق ثبوتية معنونة با�سم رئي�س بلدية
ال�سلط الكربى خالل �ساعات الدوام الر�سمي و�ضمن املدة القانونية.

توفيق حممود كري�شان
225926

رئي�س جلنة ازالة �شيوع �شمال عمان
�صربي هارون احللبي

�إعـــالن

يعلن للعموم مبقت�ضى احكام املادة ( )25من قانون تنظيم املدن

توفيق حممود كري�شان
225925

املطلوب تبليغهم-:

ماجدة حممد بهجت عطمطم وحممد واالء واحمد ورانيه وا�سالم
وتهاين ابناء عبد احلميد اكرمي �سليمان ومي�سر كرمي قا�سم الع�ساف وهيثم
وجيهان وامين ومنال ومرام واميان ابناء عبد الرحمن كرمي الع�ساف.

�إعـــالن

نائب رئي�س الوزراء ووزير االدارة املحلية
رئي�س جمل�س التنظيم الأعلى

مذكرة تبليغ جل�سة �إزالة �شيوع/بالن�شر
جلنة لإزالة �شيوع �شمال عمان
رقم الطلب2021/99 :

مذكرة تبليغ جل�سة �إزالة �شيوع/بالن�شر
جلنة لإزالة �شيوع �شمال عمان
رقم الطلب2021/98+97 :

علي ر�ضوان بطاينه
نائب حمافظ البلقاء
مت�صرف لواء ق�صبة ال�سلط
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

ا�ستناداً لأحكام املادة ( )170الفقرة (�أ) البند رقم
( )2من نظام ديوان اخلدمة املدنية قررت ف�صلك
من العمل وانهاء عقدك اعتباراً من تاريخ 2022/8/1
وذلك نظراً لتغيبك عن العمل اكثـر من ع�شرة �أيام
متقطعة خالل العام بدون عذر ر�سمي.
جمال عبد اهلل الواكد الفاعوري
رئي�س بلدية عني البا�شا اجلديدة

225932

تعلن م�ؤ�س�سة الدقة املتطورة للخدمات امل�ساندة
عن توفر ال�شواغر التالية:
 -1مدراء تدبري منزيل.
 -2م�شريف تدبري منزيل جوالني.
 -3موظفة ادخال بيانات.

ال�شـــروط:
 اخلربة ال تقل عن خم�س �سنوات يف نف�س املجال. م�ؤهل علمي جامعي. -يجيد ا�ستخدام احلا�سوب.

 على من تنطبق عليه ال�شروط ار�سال ال�سرية الذاتية�إلى العنوان التايل:
43309

Info@accuratejo.com

اعالن بيع ح�ضانه
اعلن انا غدير �أكرم حممد �صبحي يو�سف
عن بيع ح�ضانتي ح�ضانة روح الف�ؤاد
الى نبال عي�سى عبداهلل عطيه.

ومل يعد يل اي عالقة بها  ,فمن له اي اعرتا�ض مراجعة
كاتب عدل �شمال عمان خالل ثمانية ايام من تاريخه.
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اعالن

اعالن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف أمانة عمان الكبرى
بأنها قررت بقرارها رقم ( )73تاريخ  2021/2/17الموافقة
على المخطط التعديلي التنظمي رقم (أع/2022/5/605/
خريبة السوق) والمتضمن :الموافقة على تغيير صفة
استعمال القطعة رقم ( )330حوض ( )5الحنو من سكن
(د) الى تجاري محلي ضمن سكن (د) باحكام خاصة وكما
هو موضح على نسخة المخطط وفرض بدل تعويض
بواقع ( )20عشرين دينار/م 2من مساحة القطعة باالستناد
للمادة ( )47من قانون التنظيم ولمن يرغب وكما هو
موضح على المخطط يف منطقة (خريبة السوق) ووضعه
موضع التنفيذ استنادًا ألحكام الفقرة ( )6من المادة ()24
من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ( )79لسنة
.1966
أمين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف أمانة عمان الكبرى
بأنها قررت بقرارها رقم ( )614تاريخ  2014/10/11بخصوص
المخطط التعديلي التنظيمي رقم (أع/2014/232/مرج
الحمام) والمتضمن :الموافقة على تغيير صفة استعمال
القطعة رقم ( )1387حوض رقم ( )6المدورة من تجاري
محلي ضمن سكن (أ) باحكام خاصة الى سكن (أ) شريطة
عدم مطالبة االمانة بأية تعويضات مادية أو معنوية نتيجة
التعديل كما هو موضح على نسخة المخطط يف منطقة
(مرج الحمام) ووضعه موضع التنفيذ استنادًا ألحكام
الفقرة ( )6من المادة ( )24من قانون تنظيم المدن والقرى
واالبنية رقم ( )79لسنة .1966
أمين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعالن

اعالن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف أمانة عمان الكبرى

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف أمانة عمان الكبرى
بأنها قررت بقرارها رقم ( )293تاريخ  2022/6/1بخصوص
المخطط التعديلي التنظيمي رقم (أع/2022/8/347/
خريبة السوق) المتضمن :تحويل صفة استعمال القطعة
رقم ( )206حوض ( )1العلكومية من سكن (ج) الى تجاري
محلي ضمن سكن (ج) بارتداد امامي ( )5متر من جهة
شارع سعيد بن عامر على أن ال يزيد عمق التجاري على
( )30مترًا من حد الشارع واستيفاء تعويض بواقع ()12
اثنا عشر دينار/م 2الواحد من مساحة القطعة باالستناد
للمادة ( )47من قانون التنظيم يتم استيفاؤها قبل تصديق
المخطط وكما هو موضح على نسخة المخطط (خريبة
السوق) ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ()6
من المادة ( )24من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية
رقم ( )79لسنة .1966

أمين عمان

أمين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

بأنها قررت بقرارها رقم ( )594تاريخ  2019/9/22بخصوص
المخطط التعديلي التنظيمي رقم (أع/2022/2/412/شفا
بدران) المتضمن :تغيير صفة استعمال القطعة رقم ()586
حوض ( )5ابو القرام من سكن (ب) الى سكن (ب) باحكام
خاصة ( )3طوابق شريطة تقديم اقرار وتعهد بعدم
مطالبة االمانة بأية تعويضات مادية أو معنوية نتيجة
هذا التعديل وكما هو موضح على نسخة المخطط (شفا
بدران) ووضعه موضع التنفيذ استنادًا ألحكام الفقرة ()6
من المادة ( )24من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية
رقم ( )79لسنة .1966
الدكتور يوسف الشواربه

اعالن
تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف أمانة
عمان الكبرى بأنها قررت بقرارها رقم ( )294تاريخ
 2022/6/1الغاء المخطط التعديلي التنظيمي
رقم (أع/2016/299/النصر).
أمين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعالن
تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف أمانة
عمان الكبرى بأنها قررت بقرارها رقم ()343
تاريخ  2022/6/29بخصوص المخطط التعديلي
التنظيمي رقم (أع/2022/2/522/المقابلين)
المتضمن :الموافقة على الغاء جزء من شارع
امام القطعةرقم ( )1005حوض ( )6عراق الحمام
كما هو موضح على نسخة المخطط (المقابلين)
ووضعه موضع التنفيذ استنادًا ألحكام الفقرة
( )6من المادة ( )24من قانون تنظيم المدن
والقرى واالبنية رقم ( )79لسنة .1966
أمين عمان
الدكتور يوسف الشواربه
�إعالن طرح عطاء رقم ()49 /2022/50
تعلن وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء ل�شراء
كمية ( )120000مائة وع�شرين �ألف طن قمح .
فعلى من يرغب اال�شرتاك مراجعة ق�سم العطاءات بوزارة ال�صناعة والتجارة
والتموين للح�صول على ن�سخة من دعوة العطاء تت�ضمن ال�شروط واملوا�صفات
مقابل (� )650ستمائة وخم�سني دينار �أردين غري م�سرتدة.
علم ًا ب�أن �آخر موعد لقبول العرو�ض هو ال�ساعة الثانية من ظهر يوم الثالثاء
املوافق .2022/8/9
�شريطة �إح�ضار الوثائق التالية عند ال�شراء وهي:
� -1صورة عن رخ�صة املهن �سارية املفعول.
� -2صورة عن ال�سجل التجاري م�صدقة قبل مدة ال تزيد عن ( )30ثالثني يوم ًا
من تاريخ ف�ض العرو�ض.
� -3صورة عن الت�سجيل يف غرفة التجارة �سارية املفعول.

رئي�س جلنة العطاءات
قائم باعمال �أمني عام وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين

اعالن
تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف أمانة عمان الكبرى
بأنها قررت بقرارها رقم ( )240تاريخ  2018/4/8بخصوص
المخطط التعديلي التنظيمي رقم (أع/2022/2/183/
بسمان) والمتضمن :بالموافقة على اعطاء حكم يسمح
بالبروز بعرض ( )1.8متر للقطعة رقم ( )4287حوض رقم
( )3خنيفسة المنظمة تجاري محلي باحكام خاصة وحسب
أ ع ب 3231/من جهة شارع البطحاء واستيفاء تعويض
بواقع ( )50خمسين دينارًا /م 2الواحد من مساحة البروز
ولمن يرغب واالبقاء على باقي االحكام المصدقة كما هو
موضح على نسخة المخطط يف منطقة (بسمان) ووضعه
موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ( )6من المادة ()24
من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ( )79لسنة
.1966
�أمني عمان
الدكتور يو�سف ال�شواربه

اعالن

اعالن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف أمانة عمان الكبرى
بأنها قررت بقرارها رقم ( )360تاريخ  2022/7/21بخصوص
ايداع المخطط التعديلي التنظيمي رقم (أع/2022/603/
القويسمة) المتضمن :الموافقة على الغاء الطريق
والمواقف امام قطع االراضي ذوات األرقام ()2665 ،2664
حوض ( )6ام اذينات وكما هو موضح على نسخة المخطط
حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط المذكور
يف مكتب اللجنة المحلية لمنطقة (القويسمة) اثناء الدوام
الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر االعالن يف الجريدة
الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما يوجب
االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية يف
المكان المشار اليه أعاله خالل المدة السالفة الذكر.
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على
موقع االمانة االلكتروني www.ammancity.gov.jo
أمين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف أمانة عمان الكبرى
بأنها قررت بقرارها رقم ( )121تاريخ  2022/2/23بخصوص
اعادة المخطط التعديلي التنظيمي رقم (أع/2021/191/
بسمان) المتضمن :الموافقة على الغاء واستحداث اجزاء
من شوارع ضمن حوض ( )3خنيفسه وكما هو موضح
على نسخة المخطط حيث يمكن لذوي العالقة االطالع
على المخطط المذكور يف مكتب اللجنة المحلية لمنطقة
(بسمان) اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهر من تاريخ نشر
االعالن يف الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان
هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة
المحلية يف المكان المشار اليه أعاله خالل المدة السالفة
الذكر.
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على
موقع االمانة االلكتروني www.ammancity.gov.jo
أمين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعالن
تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف أمانة عمان الكبرى
بأنها قررت بقرارها رقم ( )54تاريخ  2022/6/1بخصوص
المخطط التعديلي التنظيمي رقم (أع/2021/357/
احد) المتضمن :الموافقة على تعديل رسوم الصناعات
المفروضة والحد االدنى للنسبة المئوية للمنطقة
الخضراء لتصبح حسب نظام االبنية والتنظيم المعمول به
عند التقدم بطلب الترخيص وكما هو موضح على نسخة
المخطط يف منطقة (احد) ووضعه موضع التنفيذ استنادًا

اعالن

بلدية ناعور
�إعالن

ألحكام الفقرة ( )6من المادة ( )24من قانون تنظيم المدن
والقرى واالبنية رقم ( )79لسنة .1966

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف أمانة عمان الكبرى

أمين عمان

بأنها قررت بقرارها رقم ( )342تاريخ  2022/6/29بخصوص

الدكتور يوسف الشواربه

يعلن لالطالع للعموم يف بلدية ناعور ان اللجنة اللوائية
للتنظيم والأبنية قد قررت بقرارها رقم ( )91تاريخ
2022/2/22م واملت�ضمن (باملوافقة) على قرار اللجنة املحلية
لبلدية ناعور رقم ( )55تاريخ 2022/2/22م.
على تغيري �صفة ا�ستعمال القطعة رقم ( )14من حو�ض ()37
البلد من �أرا�ضي ناعور ،من �سكن ج �إلى جتاري حملي ،وفر�ض
عوائد حت�سني وذلك لغايات خدمات البنية التحتية وتو�ضع
�ضمن �صندوق البلدية بخ�صو�ص ذلك مبقدار (12.50
دينار/م )2يراد حتويله وا�ستناداً للمادة ( )52من قانون املدن
والقرى رقم  79من �سنة .1966
و�إعالن ذلك لالعرتا�ض ملدة �شهر من تاريخ ن�شره باجلريدة
الر�سمية وجريدتني حمليتني ليجوز لذوي العالقة االطالع
وتقدمي اعرتا�ضاتهم للجنة املحلية يف بلدية ناعور.
رئي�س اللجنة اللوائية للواء ناعور
د .ابراهيم الرواحنة

المخطط التعديلي التنظيمي رقم (أع/2022/521/
المقابلين) المتضمن :الموافقة على الغاء واستحداث
اجزاء من شوارع والغاء خط تنظيم ضمن حوض ()18
حجار النوابلسه وكما هو موضح على نسخة المخطط
(المقابلين) ووضعه موضع التنفيذ استنادًا ألحكام الفقرة

الحق ًا للإعالن املن�شور من النقابة بخ�صو�ص انتخابات اللجان الفرعية
ومواعيد فتح باب الرت�شح واغالق الباب وجدول الأعمال لالجتماع فقد
تقرر ما يلي ا�ضافة ملا ورد يف االعالن ال�سابق:

( )6من المادة ( )24من قانون تنظيم المدن والقرى

 -1الفئات التي يحق لها االنتخاب هي:

واالبنية رقم ( )79لسنة .1966

�أ -يحق لكل طبيب م�شارك يف اجتماع الهيئة العامة للنقابة م�سدداً الر�سوم

أمين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

مديرية الأمن العام
�إعالن طرح عطاء

نقابة الأطباء الأردنية
انتخابات اللجان الفرعية

ال�سنوية  2022والتقاعد وال�ضمان حتى نهاية  2021/12/31امل�شاركة يف
انتخابات اللجان الفرعية.
ب -يحق لكل طبيب قد �أمت ت�سديد التزاماته املالية ل�صندوق التقاعد
وال�ضمان حتى نهاية  2022/2/28والر�سوم ال�سنوية لعام  2022قبل تاريخ
 2022/8/18امل�شاركة يف انتخابات اللجان الفرعية.
 -2يحق للأطباء اجلدد الذين �أنهوا االمتياز يف  2022/6/30وخريجي اجلامعات
الأردنية و�سجلوا يف النقابة قبل  2022/8/18مبمار�سة حقهم باالنتخاب يف
انتخابات اللجان الفرعية.
و�سيكون موعد اجتماع الهيئة العامة الأول يوم اجلمعة  2022/8/26ويف حال
عدم اكتمال الن�صاب القانوين يف االجتماع الأول يكون االجتماع الثاين يوم
اجلمعة  2022/9/2قانوين مبن ح�ضر و�إجراء االنتخابات.

 -1تعلن مديرية الأمن العام�/إدارة امل�شرتيات عن طرح عطاء رقم (/107ع
م� )2022/شراء قطع غيار �أجهزة م�شغل معدات عمليات الدفاع املدين.
 -2على من يرغب بامل�شاركة مراجعة �أمانة �سر جلنة ال�شراء املركزية يف
(مديرية الأمن العام (عمي�ش) م�صطحب ًا معه �صورة عن رخ�صة املهن �سارية
املفعول و�صورة عن ال�سجل التجاري وكتاب تفوي�ض من ال�شركة للمندوب.
� -3آخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم (االثنني) املوافق
2022/9/12م وطيلة �أيام الأ�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء.
� -4آخر موعد لقبول املناق�صات ال�ساعة العا�شرة من �صباح يوم (الثالثاء)
املوافق 2022/9/13م وال تقبل بعد هذا املوعد.
 -5ثمن ن�سخة العطاء ( )200دينار غري م�سرتدة.
� -6أجور الإعالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ض النظر عن عدد مرات
الطرح.
 -7موقع مديرية الأمن العام� )www.psd.gov.jo(/إدارة امل�شرتيات/
العطاءات/جلنة ال�شراء املركزية.
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�إعالن اعادة طرح عطاء
�صادر عن مديرية ا�شغال حمافظة جر�ش

تعلن مديرية تربية حمافظة جر�ش عن حاجتها ال�ستئجار بك �أب دبل كابني للعمل
لدى ق�سم االبنية وال�صيانة /حمافظة جر�ش (ملدة عام) فعلى الراغبني ممن تتوفر
لديهم االمكانيات مراجعة هذه املديرية اعتباراً من يوم االربعاء  2022/8/3ال�ستالم
ً
وفقا ملا يلي-:
وثائق العطاء
� .1أن يكون البك �أب دبل كبني و�سنة ال�صنع  2019فما فوق.
ً
�صباحا الى ال�ساعة الرابعة م�ساءً .
 .2اوقات الدوام الر�سمي من ال�ساعة الثامنة
 .3حركة ال�سيارة ح�سب توجيهات رئي�س ق�سم االبنية وبناء على احتياجات الق�سم
داخل املحفظة وخارجها.
 .4االجرة تدفع عن كل يوم عمل ومبطالبات �شهرية.
 .5االلتزام بنظافة ال�سيارة وال�صيانة الدورية املطلوبة وكذلك املحروقات واملكيف.
ً
ؤمنا ت� ً
 .6ان يكون البك �أب م� ً
�شامال.
أمينا
� .7آخر موعد لبيع وثائق العطاء يوم االربعاء اخلمي�س .2022/8/11
 .8على كل متقدم للعطاء �ضرورة ابراز رخ�صة اقتناء مع رخ�صة �سوق �ساريتي املفعول.
� .9آخر موعد اليداع العرو�ض يف �صندوق العطاءات باملديرية ال�ساعة الواحدة ظهر
يوم االحد املوافق .2022/8/14
 .10تقدمي كفالة بنكية معتمدة او تقدمي ال�شيكات امل�صدقة وان يرفق �صورة عنها
خارج مغلف العطاء وي�ستبعد �أي عر�ض يتقيد بذلك وتكون على النحو التايل:
 .11ا�سم العطاء :رقم العطاء:
 .12تكلفة االعالنات على من ير�سو عليه العطاء.
رقم العطاء

و�صف العمل

قيمة كفالة
الدخول

ثمن ن�سخة
العطاء

ج/1/تربية2022/

ا�ستئجار بك �أب دبل
كابني للعمل بق�سم
االبنية وال�صيانة/
حمافظة جر�ش

 200دينار

 25ديناراً

حمد الكرازنة
نائب املحافظ
رئي�س جلنة �شراء حمافظة جر�ش

�إعالن �صادر عن �شركة مياه الأردن «مياهنا»
* طرح العطاءات التالية:
رقم العطاء

ا�سم العطاء

ثمن
الن�سخة

قيمة
كفالة
دخول
العطاء

درجة
الت�صنيف

�آخر موعد
للبيع

موعد
تقدمي وفتح
العرو�ض

C-T-22-0001-B

ا�ستبدال خطوط تالفة
وحت�سني التزويد املائي يف
لواء عني البا�شا املرحلة
(/)1البلقاء

125
ديناراً

3600
دينار

رابعة �أو
خام�سة
مياه و�صرف
�صحي فقط

2022/8/18

2022/8/23

C-T-22-0007-B

ا�ستبدال خطوط تالفة
وحت�سني التزويد املائي يف
لواء عني البا�شا املرحلة
(/)2البلقاء

125
ديناراً

6000
دينار

رابعة �أو
خام�سة
مياه و�صرف
�صحي فقط

2022/8/18

2022/8/23

C-T-22-0008-B

ا�ستبدال خطوط تالفة
وحت�سني التزويد املائي يف
لواء عني البا�شا املرحلة
(/)3البلقاء

125
ديناراً

3500
دينار

رابعة �أو
خام�سة
مياه و�صرف
�صحي فقط

2022/8/18

O-T-22-0056-A

Mechanical Water
ًMeter 1/2

500
دينار

٪3

-

2022/8/18

2022/8/23

2022/8/22

متديد طرح العطاءات التالية:

اعالن طرح عطاء للمرة االولى �صادر عن
مديرية ا�شغال حمافظة عجلون

يدعى املقاولون امل�صنفون يف جمال الطرق اخت�صا�ص ان�شاء و�صيانة الطرق من
الفئة اخلام�سة �أو الرابعة الراغبني باال�شرتاك باملناق�صة املبينة �أدناه مراجعة
مديرية ا�شغال حمافظة عجلون اعتباراً من �صباح يوم االربعاء املوافق 2022/8/3
وح�سب ال�شروط التالية-:

� -1آخر موعد لبيع ن�سخ املناق�صة ال�ساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق
.2022/8/16
 -2تودع العرو�ض يف �صندوق عطاءات املديرية يف موعد اق�صاه ال�ساعة الواحدة من بعد
ظهر يوم االربعاء املوافق .2022/8/17
 على املناق�ص املتقدم للعطاء احل�ضور �شخ�صي ًا وابراز �شهادة ت�صنيف �سارية املفعول عندً
بدال عنه ح�سب اال�صول.
تقدمه ل�شراء ن�سخة املناق�صة �أو ار�سال مفو�ض ر�سمي
 يقدم ت�أمني دخول املناق�صة على �شكل كفالة بنكية �أو �شيك م�صدق وح�سب املتطلبات التالية: رقم وا�سم العطاء كما هو مبني �أدناه. ت�أمني دخول املناق�صة با�سم :عطوفة مدير ا�شغال حمافظة عجلون باال�ضافة الى وظيفته. مدة �سريان ت�أمني دخول املناق�صة :ت�سعون يوم ًا من تاريخ ايداع العرو�ض.قيمة ت�أمني دخول املناق�صة ( )6000دينار �ستة �آالف دينار �أردين.
 ا�سم املناق�ص كما هو وارد يف �شهادة الت�صنيف ال�صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية. �سوف يتم ا�ستبعاد �أي عطاء غري مرفق بت�أمني دخول املناق�صة. مت حتديد يوم االربعاء املوافق  2022/8/10ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا موعداً لزيارة موقعالعطاء.
 يتحمل املقاول الذي ير�سو عليه العطاء اجور ن�شر االعالن يف ال�صحف اليومية ومهماتكرر ومهما بلغت التكاليف.
 -7يحق ل�صاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء الأ�سباب وبدون �أن يرتتب على هذا
االلغاء �أية مطالبة مالية �أو قانونية.
رقم العطاء

ا�سم العطاء

ثمن ن�سخة العطاء

�ش/ع ج2022/17/

تنفيذ عنا�صر ال�سالمة املرورية
مل�سار التلفريك ال�سياحي

( )125ديناراً مائة وخم�سة
وع�شرون ديناراً غري م�سرتدة

رئي�س جلنة �شراء حمافظة عجلون
نائب حمافظ حمافظة عجلون/مت�صرف لواء الق�صبة

اعالن للمرة االولى
�صادر عن مديرية �أ�شغال حمافظة العا�صمة

يدعى املقاولون امل�صنفون لدى دائرة العطاءات احلكومية يف اخت�صا�ص
ان�شاء و�صيانة الطرق الفئة (اخلام�سة او الرابعة) والراغبون باال�شرتاك يف
املناق�صة مراجعة مديرية ا�شغال حمافظة العا�صمة اعتباراً من يوم االربعاء
املوافق  2022/8/3وح�سب ال�شروط التالية-:
 -1ارفاق �صورة م�صدقة عن �شهادة الت�صنيف �سارية املفعول مع كل �شراء
وارفاق تفوي�ض �شراء لغري املالك وال�شركاء.
� -2آخر موعد لبيع ن�سخ العطاء قبل ال�ساعة الثانية ع�شرة من بعد ظهر يوم
الثالثاء املوافق . 2022/8/9
 -3موعد الزيارة يوم االثنني املوافق  2022/8/8ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا
وبالتن�سيق مع م .مظفر طمليه.
 -4تودع العرو�ض يف �صندوق عطاءات املديرية قبل ال�ساعة الثانية ع�شرة
من ظهر يوم االربعاء املوافق  2022/8/10ويتم فتح العرو�ض ال�ساعة الثانية
ع�شرة والن�صف ظهراً.
 -5ترفق بالعرو�ض كفالة مالية او �شيك م�صدق با�سم نائب حمافظ العا�صمة
باال�ضافة لوظيفته بالقيمة املبينة مقابل العطاء ت�أمين ًا للدخول فيه
ويكون مثبت ًا عليه ا�سم املقاول ورقم العطاء وح�سب النموذج املعتمد.
 -6يحق ل�صاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء الأ�سباب وبدون �أن يرتتب
على االلغاء �أية مطالبات مالية �أو قانونية.
 -7تكاليف اعالن دعوة العطاء بال�صحف اليومية على ح�ساب من ير�سو عليه
العطاء مهما تكرر االعالن.
رقم العطاء

و�صف العمل

قيمة الكفالة

ثمن ن�سخة
العطاء

�ش ع2022/19/

تعبيد عدة طرق
يف منطقة وادي
ال�سري قرية
عراق االمري
وبالل

( )1400الف
و�أربعمائة دينار

( )75ديناراً غري
م�سرتدة

رئي�س جلنة �شراء حمافظة العا�صمة
نائب حمافظ العا�صمة

O-T-22-0048-A

�صيانة وتوريد قطع غيار
للآليات الثقيلة العاملة يف
�شركة مياه الأردن/مياهنا
(عمان ،مادبا ،الفحي�ص
وماح�ص ،البلقاء وعني
البا�شا ،الزرقاء)

125
ديناراً

O-T-22-0047-A

�صيانة بودي وهياكل
للآليات الثقيلة العاملة يف
�شركة مياه الأردن/مياهنا
(عمان ،مادبا ،الفحي�ص
وماح�ص ،البلقاء،
الزرقاء)

125
ديناراً

O-T-22-0044-A

�صيانة بودي وهياكل
ودهان املركبات (مركبة
�صالون ،بكب �شا�صي
ق�صري� ،شا�صي طويل) يف
مواقع �شركة مياه الأردن
(عمان ،مادبا ،الفحي�ص
وماح�ص ،البلقاء ،ولواء
عني البا�شا ،الزرقاء)

125
ديناراً

4800
دينار

3300
دينار

3300
دينار

-

-

-

2022/8/11

2022/8/11

2022/8/11

2022/8/15

2022/8/15

2022/8/15

على املتعهدين الراغبني باال�شرتاك بالعطاءات مراعاة ما يلي:

�أو ً
ال :مراجعة مديرية العطاءات وامل�شرتيات الكائنة يف جبل احل�سني (�شارع املجدل

 عمارة ( ))6م�صطحبني معهم الوثائق الأ�صلية التالية (رخ�صة مهن� ،شهادة ت�سجيلال�شركة� ،شهادة الت�صنيف املطلوبة �شريطة �أن تكون �سارية املفعول للعام (.)2022
ثاني ًا :يحق لل�شركة �إلغاء العطاءات املبينة �أعاله دون �إبداء الأ�سباب وبدون �أن يرتتب عن
هذا الإلغاء �أية مطالبة مالية �أو قانونية.

ثالث ًا :لالطالع على ن�سخ العطاءات زيارة املوقع االلكرتوين ل�شركة مياهنا

http://www.miyahuna.com.jo

رابع ًا :ملزيد من التفا�صيل يرجى االت�صال على هاتف+962 6 5666 111 :
فرعي ( ،)1624 - 1603فاك�س+962 6 5680 854 :

األربعاء  5محرم 1444هـ  3 -آب  2022م | السنة التاسعة عشرة | العدد 6443

خبراء يؤكدون خالل ندوة عقدتها مجالس _ أن مشروع القانون لم يعالج الثغرات الحالية

اقتصاديون للحكومة :اسحبوا مشروع البيئة االستثمارية

سماح بيبرس ،رهام زيدان ،طارق الدعجة،
هبة العيساوي ،محمد أبوالغنم

عمان  -أوصى خبراء اقتصاديون بإعادة
النظر في مشروع قانون تنظيم البيئة
االستثمارية بهدف تجويده وزيادة فاعليته
في جذب المستثمرين إلى المملكة.
كما أوصوا ،خالل ندوة خاصة نظمتها
مجالس "الغد" ،بضرورة إعطاء صالحيات
مطلقة لمجلس االستثمار باتخاذ القرارات

المتعلقة بالمستثمرين ومشاريعهم
القائمة أو المزمع إنشاؤها ،ب��دال من
التنسيب بهذا الشأن لمجلس ال��وزراء
للمصادقة .كما أش��اروا إلى أهمية جعل
المملكة منطقة تنموية بالكامل تخضع
لحوافز للمستثمرين مع إعطاء حوافز
إضافية في المحافظات لتقليص نسب
البطالة وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة.
وطالب الخبراء الحكومة بضرورة
س��ح��ب م��ش��روع ال��ق��ان��ون م��ن مجلس

رئيس هيئة االستثمار األسبق ثابت الور قال إن
قانون االستثمار المعمول به حاليا يخدم المملكة
استثماريا ،مبينا ان التحديات والثغرات الموجودة
والتي ظهرت بالتطبيق الفعلي نستطيع ان تجاوزها.
وتساءل الور ،هل نحن بحاجة الى قانون استثمار
جديد في ظل وجود قانون حالي يمكن العمل على
تحسينه وتطويره؟ مشددا على أهمية البناء على
النجاحات وعدم تكرار األخطاء السابقة.
وقال إن هيئة االستثمار أصبحت حقل تجارب
بتغير مسمياتها وه��ذا موضوع خطير وحساس
بالنسبة للمستثمر ،وال يمكن مواجهة البطالة
والتخفيف منها اال من خالل االستثمار.
واوض��ح ان قانون االستثمار المعمول به حاليا
بجميع انظمته البالغ عددها  22نظاما ومع الجهاز
الوظيفي ودمج المؤسسات المعنية يستطيع ان يلبي
احتياجات المملكة بعد معالجة الثغرات والتحديات
التي ظهرت بعد التطبيق الفعلي لها.
وق��ال ال��ور "م��ن ينكر االن��ج��ازات التي تحققت
بالفترة السابقة بما يخص بيئة االستثمار يعتبر
غير منصف" ،مشيرا الى معالجة العديد من القضايا
االستثمارية بموجب القانون الحالي وانظمته
خصوصا فيما يتعلق بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات والفروع االنتاجية والمناطق المستهدفة
لجذب االستثمار لها.
وبين "نحن ضد معالجة قطاع معين ،فاألصل أن
نعمل على بيئة العمل بشكل كامل بحيث تكون
مستو للجميع ،مؤكدا ضرورة البناء
بمثابة ملعب
ٍ
على نجاحات القانون الحالي".
واوض��ح ان االس��م ال��ذي حمله مشروع القانون
غير موفق (تنظيم بيئة االستثمار) ،مبينا ان قانون
االستثمار الحالي يحمل مسمى اقوى (االستثمار)،
حيث تم ترويجه في دول افريقية مثل كينيا وتنزانيا
واوروبا والهند والدول العربية ودول الخليج حيث تم
بذل جهد كبير في سبيل ذلك.
واعتبر الور ان كل عمليات التجميل التي تجرى
حاليا لن تجدي نفعا بالخروج بقانون عصري يحقق
االه��داف النبيلة والسامية التي وردت في رؤية
التحديث االقتصادي التي تم اطالقها مؤخرا ،مؤكدا
ان مشروع القانون الحالي لن يساعد في تحقيق
اهدافها.
وطالب الور بسحب مشروع القانون من مجلس
النواب ،الفتا إلى ان الحكومة تمتلك المرونة للقيام
بذلك خدمة للبلد ،مشددا على ضرورة إعادة دراسة
القانون الحالي من خالل الجهات ذات العالقة.
وتأتي مطالبة الور بسجب مشروع القانون لعدة
اسباب منها ،انه تم إضاعة  4سنوات بعد اقرار
القانون الحالي من اجل انجاز التعليمات واالنظمة ما
يعني ان مشروع القانون الحالي بعد اقراره يحتاج الى
نفس الوقت من اجل إنجاز التعليمات واالنظمة التي
ستصدر بموجبة ،ما يعني تأخير تنفيذ رؤية التحديث
االقتصادي الى حين اصدار تلك التعليمات واألنظمة.
واكد ان األردن ال يمتلك ترف اضاعة الوقت في
ظل ما يشهد العالم من متغيرات متسارعة في مجال
جذب وتحفيز االستثمارات ،مؤكدا اهمية البناء على
القانون الحالي واشراك المجتمع المحلي والبلديات
اكثر بالقرار االستثماري.
من جهته ،اعتبر الخبير االقتصادي والمستثمر
بالقطاع الصناعي موسى الساكت أن مشروع قانون
تنظيم البيئة واالستثمار المعروض امام مجلس
النواب لم يعالج تكاليف االنتاج وتبسيط االجراءات
على المستثمرين.
وقال الساكت "إن مشروع القانون ال يرتقي الى
الطموح ومن قام بصياغة بنوده تنقصه الخبرة
ألنه لم يعالج التحديات التي تواجه بيئة االعمال
واالستثمار بالمملكة".
واضاف "االصل البناء على السابق والتعلم من
االخطاء وقصص النجاح" ،مبينا ان االستثمار في اي
دولة يتوقف على عوامل عدة منها تكاليف االنتاج
وموضع البيروقراطية بما يتعلق بسهولة منح
التراخيص والعملية االستثمارية.
وأكد الساكت ان مشروع القانون لم يعالج تكاليف
االنتاج وتبسيط االجراءات على المستثمرين ،مبينا
ان ضريبة الدخل في المناطق التنموية ستتضاعف
خالل سبع سنوات لتصل الى  % 20بموجب مشروع

القانون الحالي.
وبين الساكت ان المناطق التنموية وجدت من اجل
تنشيط المناطق النائية وتوزيع مكتسبات التنيمة
بعدالة وتوفير فرص العمل لساكنيها من خالل جذب
االستثمارات اليها ،مشيرا الى ان هنالك تناقضا كبيرا
بهذا الخصوص وسيؤدي الى اغالق المصانع داخلها.
وتساءل الساكت ،اي��ن المشاريع ذات الميزة
التنافسية؟ عندما يأتي المستثمر للبحث عن
الميزة التنافسية ،حيث لم يتطرق مشروع القانون
والتسهيالت المقدمة لها.
ولفت الى ان حوافز االستثمار بقانون االستثمار
الحالي تلقائية وضمن ج��داول واضحة ،بينما تم
شطبها بمشروع القانون الحالي وهذا االمر يتصدر
اهتمام اي مستثمر عندما يقرر اقامة مشروع في بلد
معين.
وق��ال الساكت ان وج��ود وزي��ر المالية بصفته
الوظيفية في لجنة الحوافز ضمن مشروع القانون
يتضمن تعارضا باألهداف ،مشيرا الى عدم وجود
ذكر للقطاع الخاص ضمن هذه اللجنة.
وبين أن مجلس االستثمار الذي سيرأسه رئيس
ال��وزراء وعدد من ال��وزراء من الفريق االقتصادي
ضمن مشروع القانون "فاقد لألنياب" ،متسائال هل
يعقل ان يجتمع المجلس ثم ينسب قراراته الى
مجلس الوزراء للموافقة عليها؟ .مؤكدا ان ذلك تعزيز
للبيروقراطية.
واضاف الساكت "متى نتعلم من التجارب السابقة
ونناقش مشروع القانون منذ البداية وأال تأتي
التعديالت بعد خروجها من ديوان التشريع والرأي"،
مشيرا الى ان بقاء صياغة القوانين بغرفة مغلقة من
قبل طرف واحد لن يوصلنا الى قانون يلبي الطموح
ويجب ان تتم مناقشة صياغة القانون بتشاركية
حقيقية مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين
العام والخاص.
ولفت الساكت الى أن مشروع القانون يخضع
مدخالت االنتاج لضريبة المبيعات وهذا يزيد من
االعباء وكلف االستثمار االمر الذي يتعارض مع اهم
مخرجات رؤية التحديث االقتصادي في توفير 100
الف فرصة عمل سنويا.
وطالب الساكت بضرورة اعطاء صالحية مطلقة
لمجلس االستثمار في اتخاذ القرارات كونه بمثابة
مجلس وزراء مصغر وال يعقل ان يتم التنسيب
لمجلس الوزراء بقراراته للمصادقة عليها.
وشدد على ضرورة االبقاء على االعفاءات والحوافز
المقدمة للمناطق التنموية كما هي ،مؤكدا ان الغاء
هذه المزايا سيدفع العديد من المصانع داخل هذه
المناطق للخروج منها بعد  7سنوات بسبب تأطير
الحوافز بهذه المدة.
وطالب بضرورة اعطاء الحوافز للمشاريع التي لها
قيمة مضافة عالية والتي تسهم في نقل التكنولوجيا
والريادية اضافة الى المشاريع التي توظف السيدات
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النواب باعتباره ال يخدم األردن استثماريا
وال يتواءم مع مخرجات رؤي��ة التحديث
االق��ت��ص��ادي ال��ت��ي ت��م اط�لاق��ه��ا اخيرا
والتي ترتكز بشكل أساسي على جذب
االستثمارات لتحقيق أهدافها.
ودع��وا إل��ى ض��رورة االب��ق��اء على
االعفاءات والحوافز المقدمة للمناطق
التنموية كما هي وعدم رهنها بسنوات
محدودة .مشددين على اهمية اعفاء
مدخالت االنتاج من الضرائب في جميع

مناطق المملكة.
واكد الخبراء ،خالل الندوة ،أن مشروع
القانون لم يعالج الثغرات والمعيقات
التي تواجه بيئة األع��م��ال واالستثمار
بالمملكة بل اعتبروه بمثابة خطوة للوراء
بعد تقييد الحوافز واالع��ف��اءات وإلغاء
النافذة االستثمارية ،محذرين من هجرة
المستثمرين و"تطفيشهم" ال��ى دول
مجاورة في حال بقاء مشروع القانون
بصياغته الحالية.

وش���ددوا على ض���رورة العمل على
تحسين وتجويد قانون االستثمار الحالي
والبناء عليه بدال من مشروع القانون
الحالي ال��ذي لم يعالج تكاليف االنتاج
وتبسيط اإلجراءات على المستثمرين.
ويرى الخبراء أن مشروع القانون ال
يرتقي الى الطموح ،متسائلين من الذي
صاغ المشروع الذي يفتقر لجوهر تحفيز
االستثمار ويبتعد عن آليات عالج تحديات
بيئة األعمال.

الور :مشروع القانون ال يحقق أهداف
رؤية التحديث االقتصادي

الور :هيئة االستثمار أصبحت حقل
تجارب بتغير مسمياتها

خبراء يناقشون مشروع قانون تنظيم البيئة االستثمارية في ندوة مجالس _ ( -تصوير :ساهر قدارة)

رئيس هيئة االستثمار األسبق ثابت الور

ورب��ط ذل��ك بالتشغيل بالمناطق االعلى بنسب
البطالة.
ولفت ال��ى اهمية اعفاء مدخالت االن��ت��اج من
الضرائب في جميع مناطق المملكة ،مؤكدا ان الغاء
ضريبة الدخل على الصادرات كان بمثابة الكارثة
على القطاع الصناعي خصوصا وانها ستصل الى 20
 %في عام  2024وهذا سيدفع العديد من المصانع
نقل استثماراتها خارج األردن مشددا على ضرورة
جعل األردن منطقة تنموية واحدة.
ب��دوره ،قال أمين عام هيئة االستثمار األسبق
مخلد العمري إنّ مشروع القانون الجديد كان من
المفترض أنه جاء ضمن مرحلة جديدة فيها متطلبات
جديدة ووضع اقليمي وعالمي وتغيرات ،آخرها "رؤية
التحديث االقتصادي" ،كما أنّه جاء في ظل وجود
قانون قديم فيه الكثير من الثغرات وعليه عدة
مالحظات حيث لم يكن يلبي الحاجة التي وجد من
أجلها أصال.
وقال ان مشروع القانون الجديد لم يأت بالجديد
ولم يعالج االختالالت والثغرات في القانون القديم،
كما أنّه لم يتقاطع مع رؤية التحديث االقتصادي.
وأضاف العمري أنّ االنتقاد الدائم لألردن في مجال
االستثمار كان "عدم استقرار البيئة التشريعية"
بسبب تغير القوانين واألنظمة بشكل مستمر ،حيث
أنّها تؤثر على المستثمرين ومشاريعهم ،مشيرا الى
أننا اليوم ومع هذا القانون كرسنا ذلك خصوصا وأنّ
القانون الذي سبق لم يمر عليه سوى  7سنوات،
في حين أنّ القانون الجديد لم يعالج النواقص التي
عانى منها القانون القديم.
وتساءل العمري هل عالج مشروع القانون الجديد
أوجه القصور التي وجدت في القانون القديم؟ وهل
أدرجت مسوغات القانون ضمن مواده فع ً
ال؟ وهل
هناك جديد في هذا القانون بشكل يؤثر على بيئة
االعمال واالستثمار؟ خصوصا وأنّ��ه ليس القانون
الوحيد الناظم لبيئة االعمال واالستثمار ويتقاطع مع
حوالي  40قانونا آخر.
وأجاب العمري لم يأت هذا القانون بشيء جديد
ولم يأت بما نحتاج اليه ،وأشار الى أنّ كل آلية التشاور
التي تمت على هذا القانون كانت خاطئة ونحن
بحاجة الى مرجعية قانونية حتى تراجع القانون،
وتأخذ باألخطاء التي كانت موجودة في القوانين
القديمة لضمان عدم تكرارها.
وقال انّ اعداد القانون يجب أن يتم ضمن علمية
ومنهجية واضحة تبدأ بالتشاور مع القطاع الخاص
وأصحاب العالقة ومن ثم عمل القانون ليتم فيما بعد
أخذ التغذية الراجعة والتشاور مرة أخرى ،وبما يعكس
رأي ومالحظات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع
المدني والجهات الدولية والمانحة وذات العالقة.
وأك��د أنّ مشروع القانون وبصيغته الحالية
سينعكس سلبا على برامج المساعدات والمشاريع
التي تتم بالتعاون مع الجهات المانحة والبنك الدولي.

وأضاف أن قانون االستثمار القديم كان يعاني من
تعدد المرجعيات والقانون المقترح لم يعالج هذا ولم
يوحد المرجعيات ،كما أنّه لم يراع القوانين األخرى
مثل (قانون الجمارك قانون الضريبة قانون االموال
المنقولة وغير المنقولة والقوانين االقتصادية.
وأشار العمري الى االنتقادات بأن القانون الجديد
غير مسمى "النافذة االستثمارية" ،وهذا اعتبر تغييرا
إال أنّ الحقيقة أنه لم يغير شيئا فالمشكلة ليست
بالمسميات ،كما لم تتم معالجة تعدد آليات الرقابة
والتفتيش ولم يحد منها ولم يوجد منظومة جديدة
للحد منها.
وأضاف لم يعالج مشروع القانون تعدد المرجعيات
وتعدد الصالحيات بل على العكس كرس المركزية
أكثر خصوصا فيما يتعلق بتواجد وزي��ر المالية
داخل لجنة الحوافز ،معتبراً أنّ هذا فيه تضارب في
المصالح ،مشيرا الى أنّ التضارب مع القوانين االخرى
يؤدي الى خلق مشكلة اجتهاد ومزاجية لدى الموظف
والتي قد تعطل استثمار.
وق��ال العمري "على الحكومة ان سحب هذا
القانون أو على مجلس النواب ان يرده ،ألن أبجديات
االقتصاد غير موجودة في هذا القانون ،كما أنّ الغاية
من وجوده فعليا غير متوفرة في مواده وخصوصا
فيما يخص الحوافز االستثمارية ،وتعدد مرجعيات
الرقابة.
وقال إنّ الفرصة األخيرة اليوم أن نحسن من هذا
القانون قبل اق��راره ونجود فيه بما يفي بالغرض
المطلوب ،مؤكدا على أنّ قانون االستثمار يجب
أن يكون قانونا شامال  blanket Lawيدخل تحته
معالجة جميع األمور من منافسة وجمارك وحوافز
ويتم من خالله معالجة التضارب مع القوانين األخرى.
مدير جمعية رجال االعمال األردنيين طارق حجازي
يرى أن مشروع القانون الحالي ال يحقق النتائج
الموجود في رؤية التحديث االقتصادي بمحركاتها
لالستثمار نتجة عدم وجود الحوافز والعديد من
االجراءات التي ال تهم المستثمر في مشروع القانون.
وض��رب حجازي مثال على البنود التي ال تهم
المستثمرين حيث قال ان المادة  41الى  43من
مشروع القانون الحكومة تتحدث مع بعضها بعضا
فيما يتعلق بالتراخيص وعمل مؤسساتها.
ولفت الى ان مشروع القانون سوف يتضمن اصدار
 13نظاما وهذا يخلق ضبابية خصوصا فيما يتعلق
بالحوافز ،مبينا ان األردن يدخل مئوية الثانية وما
يزال الحديث عن اتمتة الخدمات.
وقال إن جمعية رجال األعمال األردنيين تتطلع إلى
وجود قانون استثمار عصري يواكب أهم المتطلبات
االستثمارية على المستوى االقليمي ويساهم في
تحفيز االستثمار وجذبه وتشجيع المستثمرين على
المستوين المحلي والعربي وكذلك الدولي على
توجيه استثماراتهم بكل ثقة نحو األردن.
وع��رض حجازي اب��رز مالحظات الجمعية على

الخبير االقتصادي والمستثمر بالقطاع الصناعي موسى الساكت

الساكت :مشروع القانون لم يعالج
تكاليف اإلنتاج واإلجراءات

الساكت :جعل األردن منطقة تنموية
واحدة ضرورة ملحة

العمري :مشروع القانون لم يأت
بجديد ولم يعالج الثغرات

العمري :ضرورة تجويد مشروع
القانون ليفي بالغايات

أمين عام هيئة االستثمار األسبق مخلد العمري
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خبراء :ال يمكن مواجهة البطالة إال من خالل االستثمار
مشروع القانون في مقدمتها أن وجود لجنة للحوافز
واإلعفاءات المشكلة بموجب أحكام القانون ،يزيد من
ضبابية المشهد بالنسبة للمستثمرين ويفتح باب
االجتهاد وتدخل العالقات الشخصية لمنح الحوافز
من عدمه .وهو األمر الذي يعمل على عدم قيام
المستثمر بالتفكير باالستثمار في المملكة.
وقال "من المفترض ان تكون الحوافز االستثمارية
واضحة في نصوص القانون خاصة وأن المستثمر
يتطلع لتحقيق عائد مجد من استثماراته وتحديد
الحوافز بوضوح وذلك لتجنب عزوف المستثمرين عن
االستثمار وتسهيل اإلجراءات المتعلقة باالستثمار
مؤكدا اهمية ربط اإلعفاءات والحوافز بالتشغيل
واالستثمار في المحافظات األمر الذي سيكون له
تأثير إيجابي في خلق وظائف جديدة والتخفيف من
معدالت البطالة إلى جانب نمو وتطوير المحافظات
من خالل توجيه االستثمارات اليها لالستفادة من
تلك الحوافز".
ولفت حجازي الى ان إلغاء النافذة االستثمارية
الواحدة بغض النظر عن خلق مسميات أخرى هي
عنوان االستثمار في أي قانون ،فهي حجر األساس
في عملية بناء مؤسسي ناجح يتم بموجبه استقطاب
الفرص االستثمارية وتوزيعها ،وعليه يتطلب
األمر تفعيل االرتباط المؤسسي فيما بين وزارات
ومؤسسات الدولة ذات العالقة ومن خالل شبكة
من العالقات اإلداري��ة لتسريع انجاز المعامالت،
فهي الحل المجدي لتجاوز الروتين وتنظيم العمل
بالشكل األمثل خوصا وان وجودها امر مهم في
تحسين المناخ االستثماري لجذب وتوزيع االستثمار
في القطاعات التي يمكن أن تولد فرصة للعمل في
نطاق واسع في المملكة.
واش��ار ال��ى ان مشروع القانون اض��اف تعريفا
جديدا لصندوق االستثمار وه��و الصندوق الذي
يقوم باالستثمار وتمويل األنشطة االقتصادية في
الشركات ،كما عرف صندوق االستثمار المشترك
المنشأ وفقأ ألحكام قانون األوراق المالية ،وهو ما
يخلق تضارب مع تطبيق وآلية عمل هذه الصناديق
المشار إليها في قانون األوراق المالية رقم ()18
لسنة  ،2017وال��ذي عرف الصندوق بأنه مجموع
القيم االسمية للوحدات االستثمارية في الصندوق
ول��م يمنحه أي اع��ف��اءات أو مزايا بعكس ما ورد
في تخوف المادة (/13د) من مشروع القانون من
ازدواجية االعفاءات.
وقال ان المادة (/4أ) من مشروع القانون أعطت
الحق للمستثمر االستثمار في المملكة بالتملك
الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط
اقتصادي ،باستثناء األنشطة المقدية بمتقضى
نظام .ولم تبين هذه المادة هل المقصود نظام
تنظيم استثمارات غير األردنيين المعمول به أو أنه
بمتقضى نظام يصدر لهذه الغاية .واألهم من ذلك
هو تحديد القطاعات التي يحق للمستثمر االستثمار
بها إلزالة أي ضبابية أخرى تواجه المستثمر.
واضاف حجازي "بالرغم من الدراسات العديدة التي
أعدتها جمعية رجال األعمال األردنيين والمتضمنة أن
يكون األردن منطقة تنموية واحدة ،تضمن مشروع
القانون العديد من المناطق التنموية والحرة واألقل
نمواً ،والتي تخلق لدى المستثمر التخبط في قراره
االستثماري وتعدد دراسات الجدوى لكل منطقة".
من جهته ،ق��ال رئيس جمعية سيدات ورج��ال
األعمال المغتربين األردنيين ف��ادي المجالي إنه
وبحكم خبرتنا في االستثمار منذ سنوات ،تساءلت
كثيرا من الذي صاغ هذا القانون ودخلت في أروقة
وزارة االستثمار واكتشفت أن الوزارة لم يصدر منها
مع أنها الجهة المعنية.
وأضاف المجالي أن هذا السؤال مهم جدا ويجب
أن نجيبه حتى نعرف حجم الكوارث التي وردت في
هذا القانون.
وقال "أنا اعتقد اليوم أن ابقاء العمل على قانون
االستثمار الحالي لعام  2014هو افضل بكثير من
اللجوء الى القانون الجديد مع اج��راء التعديالت
الالزمة التي نعتقد أنها تخدم".
ورأى المجالي أنه دائما توجد فجوة كبيرة بين ما
يطلب من رؤية ملكية وبين ما ينفذ على أرض الواقع
وال أجد شخصا واحدا يجيب لماذا؟
ولفت إلى أن القانون الحالي ينص على االعفاءات
وأن الجمرك بقيمة صفر ولكن مشروع القانون ال
يتضمن اعفاءات ،مشيرا إلى أن الغاء االعفاءات روج
لها بحجة انه توجد اختالالت هيكلية بالقوانين.
وقال المجالي "ال��ذي يريد أن يأتي ل�لأردن كي

حجازي :لجنة للحوافز تزيد ضبابية
المشهد بالنسبة للمستثمرين

حجازي :النافذة االستثمارية مهمة
لتحسين بيئة األعمال

ندوة مجالس الغد حول مشروع قانون البيئة االستثمارية ( -تصوير :ساهر قدارة)

يستثمر يحتاج معه من  3إل��ى أرب��ع مستشارين
قانونيين كي يساعدوه في قانون الضريبة والجمارك
وكي يفسروه".
وأشار إلى القانون المصري المتعلق باالستثمار
استبد عبارة قانون االستثمار بعبارة قانون ضمانات
وحوافز االستثمار وهذا يطمئن المستثمر.
وقارن المجالي بين قانون االستثمار في األردن
ونظيره في مصر والفرق بين الحوافز المتوفرة،
معلقا "لماذا ال يوجد لدينا حسن النية بين الدولة
والمستثمر".
وقال المجالي "في األردن تم سحب الحوافز التي
أصال هي غير كافية ودخلنا في دوامة انشاء اللجان
للحوافز واالعفاءات".
ولفت المجالي إل��ى أن مشروع القانون فسر
المستثمر الكبير باستثمار  5ماليين دينار أو بعدد
عاملين  300عامل ،معلقا أن هذا من السذاجة في
بلد  96بالمائة من اقتصاده يقوم على الشركات
الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق المجالي إلى المادة رقم  15في مشروع
القانون وقال أنا أعتقد ان هذه المادة خطيرة جدا
وتؤسس لحالة من عدم االسقرار التشريعي ،وفيها
رسالة واضحة أنه في أي لحظة سوف تتغير وتتبدل
التشريعات.
وأضاف أن خطورتها تكمن في إعطاء امتياز للذي
عنده استثمار بقيمة عالية فقط.
وتساءل المجالي هل صياغة مواد القانون بهذا
الشكل سببها عدم توفر الخبرة أم ماذا؟
ودعا المجالي الى ابقاء العمل بالقانون الحالي

التل :إلغاء قانون المنافسة وتضمينه
كفصل في مشروع القانون

التل :أهمية تفعيل الحوكمة
باعتبارها ركيزة العدالة والمساءلة
والشفافية

لعام  2014حتى يصار لصياغة قانون عصري
وجامع ويخدم الدولة التي وصلت فيها نسب البطالة
الى  % 50بين فئة الشباب ،مشددا على ضرورة
تعزيز الحوافز واالمتيازات الحالية بعد مقارنتها مع
المتوفرة في دول مجاورة.
وشدد على ضرورة إعادة هندسة االج��راءات مع
جميع اجهزة الدولة بتشاركية تامة والنص على
االجراءات الجديدة بالقانون اضافة الى اعفاء وزير
المالية بصفته الوظيفية من اي لجان لها عالقات
بالحوافز أو االعفاءات للمستثمرين الن هدفه زيادة
االي��رادات الخزينة للدولة .واشار الى ضرورة الغاء
الحديث عن أي لجان تحفيزية تحدث عنها القانون
ألنها تفتح باب االجتهاد.
بدوره ،قال رئيس هيئة مديرين جمعية انتاج أمجد
صويص إن هذا القانون ال يعني شيئا للمستثمرين
عندما يرغبون في االستثمار في األردن ،هو ال
يعطي اي نوع من الطموح للمستثمرين.
وأضاف إن غالبية القطاعات في األردن ،مشاكلها
ومعيقات االستثمار فيها واض��ح��ة ومعروفة،
وبالتالي فإن األولى لهذا القانون أن يعالج مشاكل
المستثمرين التي تتلخص في عدم وج��ود رؤية
وشفافية لالستثمار في األردن وعدم وجود رؤية
واضحة إضافة إل��ى ارت��ف��اع كلفة االستثمار في
المملكة.
وبالنسبة لقطاع تكنولجيا المعلومات ،قال
صويص إنه كان جزء من رؤية التحديث اإلقتصادي
واذا أردنا النظر لهذا القطاع فهو فعليا أكثر قطاع
تم وضع متطليات علية كنسبة وتناسب خالل فترة
السنوات العشر القادمة
وفيما يتعلق بصادرات القطاع ،بين أن القطاع
صدر بما يقارب  180مليون دينار عام  ،2021غير أن
المطلوب منه مضاعفة هذا الرقم أكثر من % 500
خالل فترة  10سنوات ،واألمر كذلك بالنسبة للتعيين
فالمطلوب منه ايجاد  76ألف فرصة عمل خالل فترة
 10سنوات قادمة علما بأننا نوظف حاليا  26ألف موظف.
واعتبر مشروع القانون غير متوائم نوعا ما مع
رؤية التحديث اإلقتصادي.
وقال إن قطاع تكنولوجيا المعلومات مطلوب
منه مضاعفة ص��ادرات��ه ،فاألولى وض��ع اعفاء
للقطاع من ارب��اح التصدير بشكل واض��ح في
القانون ،إضافة إل��ى أن ه��ذا القانون ينقصه
العديد من النقاط المهمة مثل تخصيص ماهي
القطاعات التي سيتم منحها االعفاءات وما هو
االثر العطائها هذه االعفاءات.
وقال إن سهولة ممارسة االعمال في األردن غير
موجودة وكلفة انشاء األعمال عالية جدا وغير واضحة
ايضا والبيرقراطية كبيرة ما يحتم ضرورة التحول
الرقمي وربط المؤسسات الوزارات ،وهذا غير النافذة
االستثمارية التي لن يكون لها ضرورة في حال وجود
نظام رب��ط واض��ح ،لتصبح النافذة االستثمارية
للحاالت الشاذة فقط.
وقال ان هذا القانون في حال تطبيقة لن يزيد
وضع القطاع سوءا إال انه لن يعطي اي حافز لجذب
استثمارات جديدة وال فرصا جديدة.
ولفت الى ان االعفاء من الضريبة على الصادرات
يجب أن يكون بشكل فعلي.

بالسمة :التوجد استثمارات حقيقية في األردن
وقال المستثمر والخبير في قطاع الطاقة الدكتور
فراس بالسمة إن" المهم في موضوع االستثمار
هو النظر إلى الصورة األكبر واالشمل من حيث
المدى المتاح ألن يكون هناك استثمارات حقيقية
في األردن ،كما ان الجو الداخلي طارد الستثمارات
األردنيين وللصناعة المحلية".
ويستشهد على ذلك بأسعار الطاقة المتزايدة
والتي تسببت الزيادة فيها بأخطاء كارثية ،مشيرا إلى
أن الحكومة فتحت سابقا االسثتمار في قطاع الطاقة
المتجددة ووصلنا إلى نقطة معينة تم وقف المشاريع
فيها بشكل كامل بعد هذه النقطة.
واشار إلى انه منذ العام  2004ونحن نتحدث عن
النمو في استهالك الطاقة إال ان ذروة االستهالك
لم تتجاوز  % 2إلى  % 3رغم أنه من المفروض ان
تكون هذه الزيادة  % 100بالنظر إلى زيادة وتضاعف
عدد السكان وحجم الصناعات ،ألن الكثير من هذه
الصناعات غادرت األردن وخرجت من الشبكة.
وشدد على ضرورة اتخاذ ق��رارات تسهل تنفيذ
المشاريع المشغلة لاليدي العاملة من القطاعات
التي تواجه بطالة عالية في صفوفها.
بدوره ،تساءل الخبير االقتصادي الدكتور رعد التل
عن فائدة صياغة قانون جديد للبيئة االستثمارية،
الفتا إلى ضرورة المقارنة بين قانون االستثمار للعام
 2014ومشروع القانون الحالي .2022
ودعا الحكومة ومجلس النواب إلى الغاء قانون
المنافسة وتضمينه كفصل في مشروع قانون
تنظيم البيئة االستثمارية ،مشيرا الى ان الحكومة
أرسلت مشروع معدل لقانون المنافسة لمناقشته
في مجلس النواب ،وبين ان القانون يمثل عقابا ألي
مستثمر يأتي إلى المملكة.
واشار الى ضرورة ربط اإلعفاءات والحوافز بنسبة
تشغيل معينة الفتا إلى أن هذا األمر ورد في رؤية
التحديث االقتصادي.
واك��د التل اهمية الفهم االقتصادي بعيدا عن
الفهم المالي ،بمعنى ان هنالك فرق بين المحاسبة
والمالية.
وأشار إلى أن متوسط النمو في األردن منذ 10
سنوات لم يتجاوز ال  % 2وهذا مؤشر على ان مختلف
مناطق المملكة تحتاج الى نمو ،وبالتالي يجب اعطاء
المستثمر القادم الى اي محافظة اعفاءات وهذا األمر
الصواب في ظل ارتفاع معدالت البطالة خاصة بين
الشباب والتي وصلت الى .% 50
واك��د التل ض��رورة االختيار بين لجنة الحوافز
ومجلس استثمار ،مشددا أنه ال يصلح ابقاءهما معا.
واشار الى اهمية االعفاءات المقدمة للمستثمر لتكون
محفزة ومشجعة ،متسائال هل قدم هذا المشروع
صيغة ابتكارية في ظل التنافسية العالية الموجودة
في الدول المجاورة؟.
وطالب بتفعيل الحوكمة باعتبارها ترتكز على
العدالة والمشاركة والمساءلة والشفافية في بنود
القانون اضافة الى حماية المستثمر.
واوص��ى التل بتقديم تعريف محدد لصندوق
االستثمار ال��وارد ذك��ره في القانون وإلغاء لجنة
الحوافز أو االبقاء على مجلس االستثمار وتوضيح
الحوافز المرتبطة بكل قطاع.

المجالي :إعادة هندسة إجراءات
االستثمار بتشاركية تامة

المجالي :القانون الحالي أفضل
بكثير من مشروع القانون الجديد

صويص :مشروع القانون ال يتناسب
مع رؤية التحديث االقتصادي

صويص :كلفة إنشاء األعمال في
المملكة عالية جدا

بالسمة :الوضع القائم طارد الستثمارات
األردنيين وللصناعة المحلية

بالسمة :ضرورة اتخاذ قرارات تسهل
تنفيذ المشاريع المولدة للوظائف

مدير عام جمعية رجال األعمال األردنيين طارق حجازي

دكتور االقتصاد بالجامعة األردنية رعد التل

رئيس هيئة مديري جمعية إنتاج أمجد صويص

المستثمر في قطاع الطاقة فراس بالسمة

رئيس جمعية سيدات ورجال األعمال المغتربين فادي المجالي
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المؤشر

2580.66

نسبة التغيير

% 0.76

حجم التداول/مليون دينار

14.66

عدد العقود

5615

شركات مستقرة

33

شركات ارتفعت

35

شركات انخفضت

31

السعودية

% 0.72

دبي

% 1.05

مصر

% 0.22

الدوحة

% 1.24

نيكاي

% 1.42

اليورو
الجنيه اإلسترليني

1.02

دينار بحريني

2.601

1.21

درهم إماراتي

0.272

دوالر  -ين

133

ريال قطري

0.274

فرنك سويسري

1.05

ريال سعودي

0.266

جنية مصري

0.178

دينار اردني

1.412

دينار كويتي

3.386

دوالر/ليرة لبناني

1490

$ 100
$ 1778
$ 20.39

ارتفاع قيمة سندات وأذونات الخزينة %23
هبة العيساوي
Hiba.isawe@alghad.jo

عمان -ارتفعت قيمة السندات واألذون��ات
الحكومية التي أصدرها البنك المركزي بالدينار
لصالح الحكومة  % 23خ�لال األشهر السبعة
األولى من العام الحالي ،أو بما مقداره  550مليون
دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع السندات واألذون��ات الحكومية
التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها
في األشهر السبعة األول��ى من العام الحالي
 2.925مليار دينار ،مقارنة مع  2.375مليار في
الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت قيمة السندات واألذون��ات بين 1.8
مليار دينار سندات 1 ،مليار دينار أذونات خزينة،
و 125مليونا أذونات مؤسسات عامة.
وكانت نتائج آخر إصدار ألذونات الخزينة في
 21تموز (يوليو) الماضي؛ إذ باعت من أذونات
الخزينة بقيمة إجمالية بلغت  50مليون دينار،
ألجل ستة أشهر وبسعر فائدة بلغ  4.8بالمائة.
وتسعى الحكومة دائما إلى تخفيض دينها
الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في
الحصول على التسهيالت االئتمانية.
وزادت قيمة س��ن��دات وأذون����ات الخزينة
الحكومية التي أصدرها البنك المركزي األردني
لصالح الحكومة بنسبة  % 18في العام الماضي،
أو بما مقداره  600مليون دينار مقارنة بالعام
.2020
وب��ل��غ مجموع س��ن��دات وأذون����ات الخزينة
الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها
بواسطتها وتم إصدارها خالل األشهر اإلثني
عشر الماضية  3.95مليار دينار ،مقارنة مع 3.35
مليار دينار في العام .2020
ولجأت الحكومة إلص��دار سندات يوروبوند،
إذ أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي األردني
بداية الشهر الماضي عن نجاح إتمام عملية
إصدار سندات “يوروبوند” في األسواق العالمية

عمان  -التأمت في عمان أمس ،اجتماعات اللجنة الفنية األردنية
المصرية المشتركة للنقل البري في إطار تعزيز عالقات النقل
القائمة بين البلدين.
وترأس الجانب األردني أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام
التهتموني ،فيما ترأس الجانب المصري الرئيس التنفيذي لجهاز
النقل البري الداخلي والدولي المهندس سيد متولي.
وأكدت التهتموني ،حرص الجانبين على تعزيز عالقات النقل
بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات بهدف تسهيل عمليات
النقل والتجارة.
من جانبه ،أوضح المهندس متولي رئيس الوفد المصري،
استمرارية اللجنة وانتظامها لما فيه مصلحة قطاع النقل بين
البلدين.
وبحث الجانبان عددا من المواضيع ذات االهتمام المشترك منها
تسهيل مرور الشاحنات األردنية (ترانزيت) عبر األراضي المصرية
إلى األراضي الليبية إليصال حمولتها إلى مقاصدها في ليبيا،
واستكمال إجراءات الربط اإللكتروني ،وتحديد الحقول المستهدفة
بالربط اإللكتروني.
كما بحث الجانبان إمكانية التعميم على القطاع التجاري
والصناعي المصري تخزين البضائع واستخدام المرافق اللوجستية
المتاحة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،وتخفيض الرسوم
واألجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع ،وعدم
انتظارها في الميناء لفترات طويلة.
وأكدا ضرورة التزام سائقي الشاحنات األردنية حمل رخص
قيادة ورخص الشاحنات وجوازات سفر سارية وغير منتهية وفقاً
لما جاء ببنود االتفاقية عند قصد األراضي المصرية أو العبور
ترانزيت عبر أراضيها ،والتركيز على تطابق أرقام لوحات الجرارات
ورؤوس الشاحنات والتصاريح الصادرة من جهاز تنظيم النقل
البري الداخلي والدولي بالنسبة لتصاريح دخول الشاحنات الفارغة،
وض��رورة التزام الشاحنات المصرية بخزانات الوقود القياسية
انسجاماً مع اتفاقية النقل البري بين البلدين(-.بترا)

البورصة تنخفض %0.76

بقيمة  650مليون دوالر وبسعر كوبون ثابت
( )% 7,75تستحق بعد خمس سنوات ونصف أي
في بداية العام .2028
ومن جانب آخر ،وافق البنك الدولي بداية العام
على منح األردن قرضا بقيمة  1.2مليار دوالر
بفائدة قليلة لم تكشف الحكومة عن نسبتها.
ووفقا آلخر إحصائية لوزارة المالية ،فإن صافي

الدين الحكومي في المملكة في نهاية الربع األول
من العام الحالي بلغ ما يقارب  34.56مليار دينار
مقارنة مع  34.26مليار في نهاية العام الماضي.
ولكن مع استثناء دي��ون صندوق استثمار
أموال الضمان بلغ صافي الدين  27.46مليار
دينار .وقامت وزارة المالية منذ بداية العام
الماضي بتغيير منهجيتها في احتساب دينها

العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال
الضمان االجتماعي والبالغة ما يقارب سبعة
مليارات دينار.
وتعد المديونية من أهم المؤشرات التي تؤرق
الحكومات المتعاقبة في ضوء مواصلة سياسة
االق��ت��راض الداخلي والخارجي لتغطية عجز
الموازنة واإلنفاق العام.

"الريادة واالبتكار" يوقع مذكرتي تفاهم لتعزيز برامجه
إبراهيم المبيضين
ibrahim.almbaideen@alghad.jo

عمان -قال مدير مركز االبتكار والريادة في
الجامعة األردنية الدكتور يزن الزين :إن الجامعة
ممثلة بالمركز وقعت مؤخرا مذكرتي تفاهم مع
شركة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا لتطوير
البرامج ال��ري��ادي��ة ( )Impact MENAوشركة
“مرايتي” الناشئة ،بهدف عام هو تعزيز وتدعيم
برامج المركز ال��ذي يسعى لتعميم ودع��م فكر
ريادة األعمال بين طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة
التدريسية”.
وقال الزين في حديث لـ”الغد” :إن مذكرة التفاهم
األولى وقعت مع شركة “امباكت مينا” وهي شركة
متخصصة في التنمية االقتصادية أسست للتعامل
مع التحديات المختلفة في مجال ري��ادة األعمال
واالبتكار وتقديم الخدمات االستشارية للمؤسسات
الحكومية والجامعات والمؤسسات غير الربحية
والمستثمرين وغيرها من الشركات سريعة النمو
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،الفتا
إل��ى أن ه��ذه المذكرة تهدف إل��ى تطوير تعاون
مشترك في مجال دعم ريادة األعمال في الجامعة
وتقديم االستشارات والتدريب والدراسات المتعلقة
بالريادة وإنشاء الشركات”.
ووق��ع مذكرة التفاهم عن شركة (Impact
 )MENAرئيسها التنفيذي المهندس فرحان
الكاللدة ،الذي قال“ :إنها ستعزز التعاون إلى تفعيل
دورها في خدمة مركز االبتكار والريادة في الجامعة
األردنية من أساتذة وطلبة بهدف المساهمة في حل
مشكالت الفقر والبطالة ،من خالل دعم المشاريع
والشركات الناشئة بتقديم االس��ت��ش��ارات ذات
العالقة.
وقال الزين“ :إن المذكرة تأتي بهدف المساعدة
في تصميم وتنفيذ برنامج مسرعة أعمال مشترك

التئام اجتماعات اللجنة الفنية األردنية
المصرية المشتركة للنقل البري

جانب من توقيع االتفاقية(-من المصدر)

اً
بين الفريقين يخدم مجتمع الجامعة،
فضل عن
تقديم االستشارات والدعم الفني والمساندة
للمركز فيما يخص أنشطة وفعاليات وبرامج الريادة
التي ينفذها ،وتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي
( )TOTلألساتذة والمدرسين الذين سيقع عليهم
االختيار لتدريس مساق االبتكار والريادة في الفترة
المقبلة”.
وأش��ار إلى أنه وفقا للمذكرة ،ستسهم شركة
( )Impact MENAباالطالع على مكونات مساق
االبتكار وال��ري��ادة من خطة تدريسية وأساليب
تدريس ونظام العالمات وتقديم التغذية الراجعة
في هذا الشأن.

وأما مذكرة التفاهم الثانية فقد وقعها الزين
نيابة عن الجامعة مع شركة “مرايتي” ،وهي شركة
أردنية ناشئة تأسست في العام  ،2017وتشرف
اليوم على منصة عربية متخصصة في تسويق
وبيع منتجات الجمال والعناية الشخصية الطبيعية
الخالية من المواد الضارة ،وتقديم االستشارات
المحكمة للمستخدم في مجال التجميل والعناية
بالبشرة ،ووق��ع المذكرة عن شركة “مرايتي”
مؤسستها ورئيستها التنفيذية رموز صادق.
وبين الزين أن هذه المذكرة تهدف إلى توفير
ف��رص تدريب لطلبة الجامعة في مجال ري��ادة
األعمال والعمل في الشركات الناشئة بما ال يقل عن

خمس فرص تدريبية لكل فصل دراسي ،وتقديم
النصح والتوجيه ألصحاب المشاريع الريادية
المحتضنين داخل المركز ،والمساهمة في إعداد
المحتوى اإلذاع��ي الخاص ببرامج مركز االبتكار
والريادة والتي تقدم عبر إذاعة الجامعة األردنية.
وقالت صادق“ :إن الشراكة مع الجامعة جاءت
بنية المساهمة في سد الفجوة بين الجامعات
وقطاع األعمال ورفد سوق العمل بالشباب أصحاب
المهارات الوظيفية والريادية المطلوبة حسب
متطلبات العصر الحالي .وأنشئ مركز االبتكار
والريادة في الجامعة األردنية بقرار من مجلس أمناء
الجامعة في نهاية العام  2015م ليخلف حاضنة
األعمال الصناعية والزراعية في الجامعة.
ويهتم المركز بشكل أساسي وكبير بنشر الفكر
الريادي والقيادة الريادية بين طالب الجامعة ،وذلك
من خالل تقديم الدعم الفني واإلداري والمالي
ال�لازم لألفكار والمشاريع االبتكارية والريادية
في مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي وبالتعاون
والتكامل مع القطاع الخاص سعياً لدعم التمكين
االقتصادي لهذه المجتمعات ،بحيث تصبح قادرة
على المساهمة الحقيقية في تحقيق التنمية
المستدامة ،كما يقوم بمساعدة الطالب على
تأسيس شركات تقنية وليدة.
ويسعى المركز الذي يضم أربعة شعب إدارية
وه��ي حاضنات األعمال والتمويل واالستثمار،
الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ،الدراسات
والتدريب والتخطيط ،والعالقات والتعاون ،إضافة
إل��ى دع��م إقامة الشركات الناشئة والمشاريع
الصغيرة والربط بين القطاع التجاري والصناعي
والخدمي والجامعة األردنية وتوجيه المشاريع
واألنظمة واألبحاث العلمية الجامعية نحو تلبية
احتياجات القطاع االقتصادي وتطوير تنافسيته من
خالل خدمات التدريب والتمويل والتشبيك.

عمان  - _ -انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم
إلغالق أمس إلى  2580.66نقطة ،بانخفاض نسبته .% 0.76
وبلغ حجم التداول اإلجمالي  14.7مليون دينار وعدد األسهم
المتداولة  6.2مليون سهم ،نفذت من خالل  5.614عقداً.
وبمقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة والبالغ عددها
 99شركة مع إغالقاتها السابقة ،فقد أظهرت  35شركة ارتفاعا
في أسعار أسهمها ،و 31شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار
أسهمها.
أما على المستوى القطاعي ،فقد انخفض الرقم القياسي
لقطاع الصناعة بنسبة  ،% 1.16وانخفض الرقم القياسي
للقطاع المالي بنسبة  ،% 0.97وارتفع الرقم القياسي لقطاع
الخدمات بنسبة .% 0.11
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية  ،فقد ارتفع الرقم القياسي
لقطاع التكنولوجيا واالتصاالت ،التبغ والسجائر ،الخدمات
الصحية ،الصناعات الكيماوية ،الخدمات المالية المتنوعة،
التأمين ،الخدمات التعليمية ،الصناعات الهندسية واالنشائية،
األغذية والمشروبات ،% 0.86 ،% 1.04 ،% 2.47 ،% 6.89
 % 0.09 ،% 0.25 ،% 0.28 ،% 0.38 ،% 0.50على التوالي .في
حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات االستخراجية
والتعدينية ،صناعات المالبس والجلود والنسيج ،األدوية
والصناعات الطبية ،البنوك ،الطاقة والمنافع ،النقل،
الفنادق والسياحة ،العقارات ،الخدمات التجارية ،% 1.40
،% 0.12 ،% 0.24 ،% 0.32 ،% 0.40 ،% 1.16 ،% 1.31 ،% 1.32
 % 0.09على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس األكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها
فهي االتصاالت األردنية بنسبة  ،% 7.31األردن ديكابولس
لألمالك بنسبة  ،% 5.00األولى للتأمين بنسبة  ،% 4.55األردن
األول��ى لالستثمار بنسبة  ،% 4.17وأبعاد األردن واإلم��ارات
لالستثمار التجاري بنسبة .% 4.08
أما الشركات الخمس األكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي
العربية للمشاريع االستثمارية بنسبة  ،% 4.84الديرة لالستثمار
والتطوير العقاري بنسبة  ،% 4.55بنك المال األردني بنسبة
 ،% 4.23المحفظة الوطنية لالوراق المالية بنسبة ،% 4.21
وبندار للتجارة واإلستثمار بنسبة .% 4.20

 36.5دينار سعر غرام الذهب
عيار  21بالسوق المحلية
عمان -بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار  21األكثر رغبة من
المواطنين في السوق المحلية ،أمس 36.50 ،دينار لغايات
الشراء من محالت الصاغة ،مقابل  35دينارا لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري  24و 18لغايات
الشراء من محالت الصاغة ،عند  42.90و 32.60دينار على
التوالي.
ووفقا لرئيس النقابة العامة ألصحاب محالت تجارة وصياغة
الحلي والمجوهرات ربحي عالن ،بلغ سعر الليرة الرشادي وزن
 7غرامات  255دينارا ،فيما بلغ سعر الليرة اإلنجليزي وزن 8
غرامات  291دينارا.
وبين عالن أن سعر المعدن األصفر ارتفع ،أمس ،بشكل
بسيط بالسوق العالمية ليسجل عند  1776دوالرا لألونصة
الواحدة(-.بترا)

مدير عام البنك اإلسالمي يشارك في مؤتمر بالجامعة االردنية

سعيد :االقتصاد السلوكي فرصة للمصارف اإلسالمية
عمان  - _ -قال الرئيس التنفيذي  /المدير
العام للبنك اإلسالمي األردن��ي الدكتور حسين
سعيد إن تطبيق االقتصاد السلوكي الحديث يضع
المصارف اإلسالمية أم��ام فرصة االستفادة من
إيجابيات تطبيقات االقتصاد السلوكي وعكسه
على أعمالها ،فالبنوك اإلسالمية تسعى باستمرار
لتطوير منتجاتها وخدماتها وعقود معامالتها والتي
تصب في االقتصاد الحقيقي غير القائمة على
مبدأ االستهالك ،وربطها بأحكام ومبادئ الشريعة
اإلسالمية ومقاصدها ،بحيث ال تؤدي إلى الحاق
الضرر بمتعامليها واالبتعاد تماما عن كل ما هو
محرم شرعا أو ما يشتمل أو ينطوي على أي شبهة
شرعية.
وأضاف أن المصارف اإلسالمية تعتبر متعامليها
شركاء معها في أداء رسالتها وعملها ،كما يقع على
عاتقها توفير الدعم والوعي والتوضيح لمتعامليها
حول الخدمات والمنتجات والمعلومات الالزمة التي
ت َُقدّم لتساهم باتاحة المجال أمام المتعاملين اتخاذ
القرار السليم  ،مع االبتعاد عن استغالل التوجه
الديني لهم في التعامل مع المصارف اإلسالمية
من خالل توفير معلومات واضحة تراعي مستويات
االدراك وتحقق مبدأ االشتمال المالي للوصول
إلى جميع فئات المجتمع واتاحة المجال أمامهم
لالستفادة من الخدمات المصرفية اإلسالمية
المختلفة.
جاء ذلك في كلمة القاها الدكتور حسين سعيد
اثناء افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم

المصارف اإلسالمية في كلية الشريعة  /الجامعة
األردنية وبالتعاون مع الجمعية األردنية للمالية
اإلسالمية بعنوان “االقتصاد السلوكي ما هيته
ومجاالت تطبيقه” وبرعاية حصرية من البنك
اإلسالمي األردني وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة
األردنية األستاذ الدكتور نذير عبيدات وبمشاركة
أكاديميين واقتصاديين وباحثين متخصصين وذلك
خالل الفترة  27 - 26تموز .2022
كما ترأس الدكتور حسين سعيد الجلسة األولى
للمؤتمر بعنوان “االق��ت��ص��اد السلوكي مدخل
مفاهيمي” تناولت االقتصاد السلوكي مدخل
مفاهيمي عام والتحيزات المعرفية وأثرها على
االقتصاد السلوكي واالقتصاد السلوكي أصوله
ومبادئه وتطبيقاته في االقتصاد اإلسالمي.
وبيّن الدكتور حسين سعيد أن االقتصاد اإلسالمي
ينطلق من منهجية القرآن الكريم والسنة النبوية
الشريفة في الدعوة إلى ضبط سلوك المسلم باتخاذ
القرار السليم المُحكم بتغليب العقل على العاطفة
ودون إلحاق الضرر بأحد ،فالمبادئ التي تحكم
سلوكه ،تتسع لتشمل جميع الطيبات وتستثني
الخبائث واالعتدال في طلب أي سلعة كانت وتنبذ
المغاالة واإلسراف والتبذير ،وتخضع فكرة المسلم
عن االستهالك لمبادئ وقواعد منها :األصل في
األشياء اإلباحة ،والمشروعية (الحالل والحرام)،
والقيم الخلقية ،واالعتدال .اما العوامل المؤثرة
في سلوكه فتشمل العقيدة ،واألخالق ،إلى جانب
العوامل االقتصادية واالجتماعية والنفسية.

جانب من تكريم البنك اإلسالمي ( -من المصدر)

وأك��د الدكتور حسين سعيد على سعي البنك
اإلسالمي األردن��ي باستمرار إلى عكس مفهوم
االقتصاد السلوكي على أعماله سواء بما يتعلق
بسلوك متعامليه أو موظفيه أو مسؤوليه وذلك من
خالل دراسة سلوكيات وحاجيات ورغبات متعامليه
والعمل على تطوير منتجاته وخدماته وعقود
معامالته وربطها بتطوير أعماله ،معتمدا بذلك
على التزام موظفيه باألخالق والمهنية واالتصاف
بالصدق واألمانة وتقديم النصح وعدم التضليل،

إلى جانب عكس سلوك المسؤولين وأصحاب القرار
عند اتخاذ القرار الرشيد باالعتماد على الناحية
الشرعية واألخالقية التي تضبط أخالقيات العمل
المصرفي اإلسالمي.
وأضاف أن دعم ورعاية البنك اإلسالمي األردني
لهذا المؤتمر يأتي استمرارا للدعم المستمر الذي
حظيت به مؤتمرات كلية الشريعة السنوية من
مصرفنا منذ نشأتها ،تعزيزاً للشراكة االستراتيجية
المستدامة ما بين مَص ِرفنا وأعرق الجامعات األردنية،

الجامعة األم( ،الجامعة األردن��ي��ة) وتأكيدا ودعما
للمسيرة األكاديمية والبحث العلمي  ،متطلعاً أن يحقق
هذا المؤتمر أهدافه باستعراض أبحاث ودراس��ات
الباحثين لتسليط الضوء على هذا الموضوع والتعريف
به والحوار والنقاش وتبادل الخبرات والخروج بنتائج
وتوصيات تصب في مصلحة الجميع.
ووجه في كلمات ألقيت اثناء حفل افتتاح المؤتمر
كل من معالي األستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس
الجامعة األردنية راعي المؤتمر
واألستاذ الدكتور عدنان العساف عميد كلية
الشريعة في الجامعة األردن��ي��ة والدكتور هيام
الزيدانيين رئيسة قسم المصارف اإلسالمية الشكر
والتقدير للبنك اإلسالمي األردني لرعايته المؤتمر
ودعمه المستمر لنشاطات كلية الشريعة في
الجامعة األردنية ،كما تم تسليم الدكتور حسين
سعيد درعاً تكريمية تقديراً لرعاية البنك اإلسالمي
األردني الحصرية للمؤتمر الذي يهدف إلى التعريف
باالقتصاد السلوكي ومنهجيته وب��ي��ان أهمية
االستفادة من تطبيقاته في مختلف القطاعات
العامة والخاصة واث��راء المكتبة العربية بالبحوث
والمراجع التي تبحث في هذا الموضوع والمواءمة
بين الفكر االقتصادي اإلسالمي واالقتصاد السلوكي
كما يتيح المجال لذوي االختصاص الحوار وتبادل
الخبرات في محاور المؤتمر التي اشتملت على
االقتصاد السلوكي في اطار التحليل االقتصادي
وعالقته بالعلوم االجتماعية واالقتصاد اإلسالمي
وتطبيقاته المعاصرة.
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نشرة بورصة عمان
خالل آخر  12شهرا
منخفض

مرتفعة

P/E

قطاع المالي
البنوك
20.16
5.45
4.37
11.18
4.14
3.43
15.09
1.23
0.89
11.83
2.35
1.94
6.32
3.1
1.59
12.63
4
3.22
7.65
1.55
1.27
8.86
1.88
1.65
10.88
1.44
1.2
31.6
1.66
1.3
15.93
1.05
0.72
9.51
0.98
0.8
8.76
1.7
1.31
13.66
2.06
1.73
التأمين
9.26
0.7
0.6
6.33
2
1.24
11.73
1.5
1.27
الخدمات المالية المتنوعة
س
0.27
0.2
37
0.69
0.53
س
1.34
0.65
19.84
0.65
0.44
س
0.4
0.21
10.53
1.01
0.67
17.97
0.65
0.49
5.58
0.68
0.44
13.32
0.77
0.57
س
0.76
0.4
26.66
0.99
0.68
س
0.68
0.36
25.9
1.14
0.69
العقارات
33.26
0.46
0.32
س
0.23
0.16
س
0.67
0.28
م
2.75
1.06
س
0.87
0.59
50
0.64
0.38
س
0.15
0.09
14.49
0.61
0.41
11.88
0.64
0.53
س
0.65
0.24
1.54
1.21
0.77
م
2
0.85
س
1.08
0.28
9.9
1.29
0.96
11.29
1.22
0.75
س
0.93
0.62
95.67
0.86
0.61
25.78
0.84
0.65
س
0.66
0.33
س
1.95
1.02
م
1.72
0.4
س
0.55
0.31
س
2.82
0.62
6.15
2.77
1.82
قطاع الخدمات
الخدمات الصحية
38.68
1.66
1.22
الخدمات التعليمية
22.06
3
2.32
67.43
2.4
1.35
71.25
1.9
1.2
الفنادق و السياحة
س
0.72
0.44
س
0.34
0.29
س
0.83
0.33
س
0.6
0.35
النقل
س
0.44
0.17
9.78
0.49
0.38
13.45
1.1
0.65
س
0.85
0.42
11.64
2.49
1.92
التكنولوجيا و اإلتصاالت
16.87
2.27
1.94
الطاقة و المنافع
9.43
2.08
1.2
13.45
7.18
3.15
18.3
2.05
1.13
15.21
10.64
8.5
الخدمات التجارية
36.94
0.33
0.23
م
2.05
0.65
8.04
1.5
1.15
س
3.43
0.99
قطاع الصناعة
األدوية و الصناعات الطبية
36.61
1.45
0.95
8.35
4.07
2.9
الصناعات الكيماوية
10.11
2.48
2.16
15.14
1.11
0.89
س
0.68
0.19
س
1
0.43
10.2
1.37
1.12
األغذية و المشروبات
22.85
6.4
1.55
56.2
2.91
0.84
15.27
2.61
1.92
التبغ والسجائر
س
1.29
0.54
الصناعات االستخراجية والتعدينية
16.49
44.5
25.45
8.87
39.89
14
س
0.43
0.21
16.56
1.63
0.74
الصناعات الهندسية و االنشائية
13.93
0.58
0.31
11.63
0.85
0.62
14.38
0.82
0.32
10.29
0.6
0.47
س
0.94
0.63
الصناعات الكهربائية
29.81
0.52
0.35
س
0.26
0.17
صناعات المالبس و الجلود و النسيج
22.53
2.36
2.04
المجموع

DIV

الرمز الرقمي

شركة

سعر االغالق السعر
الرمز الحرفي السوق
المرجعي
السابق

سعر اإلفتتاح اعلى سعر

4.07
5.33
6.54
8.45
6.02
6.7
6.82
5.56
8.06
4.29
0
7.23
6.41
3.13

113023
111004
111033
111022
111017
111001
111021
111007
111005
111002
111003
111009
111014
111006

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

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.97
3.78
1.1
2.13
2.6
3.73
1.33
1.83
1.24
1.63
0.93
0.82
1.53
1.94

4.97
3.78
1.1
2.13
2.6
3.73
1.33
1.83
1.24
1.63
0.93
0.82
1.53
1.94

4.96
3.72
1.08
2.12
2.6
3.7
1.32
1.81
1.25
1.61
0.93
0.82
1.53
1.9

4.96
3.85
1.09
2.15
2.6
3.75
1.33
1.85
1.25
1.64
0.93
0.83
1.56
1.93

5.8
3.07
5.41

121034
121014
121025

األولى للتأمين
الشرق العربي للتأمين
التأمين االسالمية

FINS
AOIC
TIIC

1
2
1

0.66
1.61
1.47

0.66
1.61
1.47

0.67
1.61
1.48

0.69
1.63
1.48

0
0
ز
0
0
0
0
6.67
3.45
0
0
0
0

131269
131082
131069
131251
131258
131231
131025
131274
131275
131267
131018
131268
131271

األردن األولى
شرق عربي لالستثمارات
االتحاد لالستثمارات
األولى للتمويل
المستقبل العربية
األمل لالستثمارات
االستثمارية القابضة
دارات
سبائك
الكفاءة لالستثمارات
المحفظة الوطنية
تهامة لالستثمارات
أبعاد لالستثمارات

FRST
AEIV
UINV
FFCO
FUTR
AMAL
JEIH
DARA
SABK
KAFA
MHFZ
THMA
JEDI

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

0.24
0.58
0.77
0.55
0.38
0.93
0.55
0.59
0.58
0.76
0.95
0.36
0.98

0.24
0.58
0.77
0.55
0.38
0.93
0.55
0.59
0.58
0.76
0.95
0.36
0.98

0.24
0.56
0.78
0.53
0.37
0.93
0.53
0.59
0.59
0.76
0.91
0.36
1.02

0.25
0.57
0.78
0.55
0.39
0.95
0.56
0.6
0.59
0.78
0.91
0.36
1.02

0
0
0
ز
6.35
0
0
0
5.11
0
0
0
0
0
0
14.49
0
0
0
0
0
ز
0
12.82

131019
131239
131017
131073
131255
131229
131281
131270
141106
131246
131278
141036
131076
131218
131077
131285
131234
131101
131236
141003
131247
131287
131265
131245

التجمعات للمشاريع السياحية
فينيكس القابضة
األردن ديكابولس لألمالك
تطوير االراضي
ديرة
العقارية األردنية
أمواج العقارية
المهنية
مجمع الضليل
الكفاءة
شراع
المتكاملة لتطوير االراضي واالستثمار
التجمعات لخدمات التغذية واالسكان
الشرق العربي العقارية
التجمعات االستثمارية
عمون الدولية لالستثمار
عمد لالستثمار
المحفظة العقارية
اإلحداثيات العقارية
العربية االستثمارية
اتحاد المستثمرون
االنتقائية
التحديث
نور كابيتال

TAJM
PHNX
JDPC
ULDC
DERA
JRCD
AMWJ
PROF
IDMC
HIPR
SHRA
ATTA
JNTH
REAL
SPIC
AMON
AMAD
AQAR
IHCO
APCT
UNAI
ENTK
THDI
NCMD

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

0.33
0.17
0.4
1.62
0.66
0.51
0.11
0.49
0.59
0.29
0.77
0.98
0.5
1.1
0.82
0.72
0.84
0.73
0.38
1.24
0.43
0.33
1
1.99

0.33
0.17
0.4
1.62
0.66
0.51
0.11
0.49
0.59
0.29
0.77
0.98
0.5
1.1
0.82
0.72
0.84
0.73
0.38
1.24
0.43
0.33
1
1.99

0.32
0.17
0.4
1.6
0.63
0.52
0.1
0.48
0.58
0.29
0.79
0.98
0.49
1.07
0.81
0.69
0.83
0.74
0.39
1.26
0.43
0.32
1.02
1.9

0.33
0.17
0.42
1.63
0.63
0.53
0.11
0.49
0.58
0.3
0.79
0.98
0.51
1.09
0.82
0.69
0.83
0.74
0.39
1.26
0.43
0.34
1.02
1.95

0

131207

المجموعة االستشارية

CICO

2

1.58

1.58

1.58

1.6

4.18
4.48
0

131052
131051
131222

الدولية للتعليم
الزرقاء للتعليم
جامعة فيالدلفيا

AIEI
ZEIC
PIEC

1
1
1

2.39
2.2
1.36

2.39
2.2
1.36

2.35
2.21
1.36

2.39
2.23
1.38

0
0
0
0

131098
131261
131235
131283

الدولية للفنادق واالسواق
الركائز
وادي الشتا
سُرى

MALL
RICS
WIVA
SURA

2
2
2
2

0.52
0.29
0.42
0.36

0.52
0.29
0.42
0.36

0.51
0.29
0.41
0.35

0.51
0.3
0.42
0.36

0
8.54
4.85
0
5.33

131262
131243
131034
131256
131012

رم للنقل واالستثمار
مسافات للنقل
السالم للنقل
المتكاملة للنقل
الخطوط البحرية

RUMM
MSFT
SITT
ABUS
SHIP

2
2
1
2
1

0.17
0.42
1.03
0.58
2.25

0.17
0.42
1.03
0.58
2.25

0.16
0.42
1.03
0.57
2.25

0.17
0.42
1.04
0.58
2.31

6.13

131206

االتصاالت األردنية

JTEL

1

2.19

2.19

2.2

2.35

4.02
4.29
4.31
5.71

131286
142041
131004
131010

آفاق للطاقة
مصفاة االردن /جوبترول
الكهرباء االردنية
كهرباء اربد

MANE
JOPT
JOEP
IREL

1
1
1
1

1.99
7.09
2.05
10.3

1.99
7.09
2.05
10.3

1.97
7
2.11
10.31

1.99
7.03
2.16
10.74

ز
0
0
0

131228
141058
131219
131238

أوفتك القابضة
انجاز
بندار
نوبار للتجارة

OFTC
ATCO
BIND
NOTI

2
2
2
2

0.29
0.72
1.43
1.09

0.29
0.72
1.43
1.09

0.28
0.71
1.37
1.13

0.29
0.73
1.37
1.13

0
7.81

141012
141210

دار الدواء
الحياة الدوائية

DADI
HPIC

2
1

1.12
3.22

1.12
3.22

1.09
3.25

1.11
3.25

3.35
5.26
0
0
8.2

141209
141009
141055
141217
141010

العربية للمبيدات
االنتاج
الموارد الصناعية
البتروكيماويات
المتصدرة

MBED
ICAG
JOIR
IPCH
ACDT

1
1
2
2
2

2.36
0.95
0.32
0.44
1.22

2.36
0.95
0.32
0.44
1.22

2.38
0.95
0.32
0.42
1.2

2.39
0.95
0.33
0.43
1.23

0
0
7.08

141002
141094
141052

تسويق الدواجن
دار الغذاء
العالمية للزيوت

JPPC
NDAR
UMIC

2
2
1

2.05
1.25
2.13

2.05
1.25
2.13

1.95
1.25
2.12

2.1
1.27
2.12

ز

141074

االتحاد للسجائر

UTOB

2

0.81

0.81

0.8

0.83

2.8
5.56
0
3.7

141043
141018
141070
141091

البوتاس العربية
الفوسفات
حديد األردن
الوطنية لاللمنيوم

APOT
JOPH
JOST
NATA

1
1
2
2

43.1
36.81
0.26
1.59

43.1
36.81
0.26
1.59

42.85
36.9
0.25
1.59

42.9
37.07
0.26
1.64

0
5.06
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

0.35
0.76
0.35
0.49
0.74

0.35
0.76
0.35
0.49
0.74

0.35
0.79
0.35
0.47
0.75

0.35
0.79
0.35
0.51
0.76

0
0

141215
141039

الكابالت المتحدة
الوطنية للكوابل

UCIC
WIRE

2
2

0.36
0.18

0.36
0.18

0.35
0.18

0.36
0.18

6.22

141014

اآلجواخ األردنية

JOWM

1

2.28

2.28

2.25

2.25

تغير عن
حجم التداول
ادنى سعر سعر االغالق سعر اإلغالق معدل السعر
دينار
السابق
3,121,841
2,378,806
768,473
4.92
-0.06
4.91
4.9
63,539
3.74
-0.03
3.75
3.7
89,395
1.08
-0.03
1.07
1.07
54,456
2.1
0
2.13
2.1
724,546
2.53
-0.11
2.49
2.46
421,325
3.74
0
3.73
3.7
122,429
1.32
-0.01
1.32
1.31
41,816
1.81
-0.03
1.8
1.8
22,355
1.25
0
1.24
1.24
26,168
1.62
0
1.63
1.61
2,353
0.93
0
0.93
0.93
2,484
0.83
0.01
0.83
0.82
726
1.53
0.03
1.56
1.52
38,740
1.89
-0.02
1.92
1.88
150,339
147,396
0.68
0.03
0.69
0.66
1,463
1.63
0.02
1.63
1.61
1,480
1.48
0.01
1.48
1.48
174,361
57,001
0.25
0.01
0.25
0.24
1,497
0.56
-0.01
0.57
0.56
25,087
0.76
0.01
0.78
0.75
4,044
0.53
0
0.55
0.53
10,358
0.39
0.01
0.39
0.37
658
0.94
0.02
0.95
0.93
2,037
0.54
0.01
0.56
0.53
2,886
0.58
0.01
0.6
0.58
5,806
0.58
0
0.58
0.58
56,897
0.77
0.01
0.77
0.75
4,696
0.91
-0.04
0.91
0.91
3,384
0.36
0
0.36
0.35
10
1.02
0.04
1.02
1.02
418,336
9,355
0.32
0
0.33
0.32
13,334
0.17
0
0.17
0.17
81,862
0.41
0.02
0.42
0.4
33,120
1.61
0
1.62
1.6
14,279
0.63
-0.03
0.63
0.63
9,000
0.53
0.02
0.53
0.52
744
0.1
0
0.11
0.1
10,733
0.48
0
0.49
0.48
3,557
0.58
-0.02
0.57
0.57
11,766
0.29
0.01
0.3
0.29
5,564
0.77
-0.01
0.76
0.76
13,675
0.96
-0.02
0.96
0.96
152,938
0.5
0.01
0.51
0.49
11,705
1.04
-0.01
1.09
1.02
13,415
0.81
0
0.82
0.81
690
0.69
-0.03
0.69
0.69
415
0.83
-0.01
0.83
0.83
815
0.72
-0.02
0.71
0.71
8,775
0.39
0.01
0.39
0.39
12,401
1.22
-0.06
1.18
1.18
2,173
0.43
0
0.43
0.42
5,733
0.34
0.01
0.34
0.32
2,140
0.99
0.01
1.01
0.99
148
1.92
-0.04
1.95
1.9
8,020,779
1,753
1,753
1.59
0.02
1.6
1.58
20,133
18,597
2.35
0
2.39
2.35
898
2.21
0.03
2.23
2.21
637
1.37
0.02
1.38
1.36
14,042
281
0.51
-0.01
0.51
0.51
1,949
0.29
0
0.29
0.28
10,412
0.4
0
0.42
0.4
1,401
0.35
0
0.36
0.35
127,654
47,538
0.16
0
0.17
0.16
42,635
0.41
-0.01
0.41
0.41
10,262
1.02
0
1.03
1.01
11,706
0.58
0
0.58
0.57
15,513
2.29
0
2.25
2.21
1,820,691
1,820,691
2.29
0.16
2.35
2.2
5,868,713
149,964
1.96
0
1.99
1.91
3,307,859
6.97
-0.09
7
6.92
2,400,675
2.12
0.04
2.09
2.06
10,214
10.48
0.2
10.5
10.31
167,793
98
0.28
0
0.29
0.28
166,812
0.71
0
0.72
0.7
658
1.37
-0.06
1.37
1.37
226
1.13
0.04
1.13
1.13
3,525,873
27,798
27,279
1.09
-0.02
1.1
1.08
519
3.24
-0.02
3.2
3.2
34,721
23,296
2.37
0.03
2.39
2.36
596
0.95
0
0.95
0.95
6,244
0.31
0
0.32
0.31
4,379
0.42
-0.01
0.43
0.42
206
1.22
0
1.22
1.2
59,612
42,010
2
0.04
2.09
1.95
10,283
1.25
0.01
1.26
1.23
7,319
2.12
-0.01
2.12
2.11
2,342
2,342
0.8
0.02
0.83
0.78
3,214,750
211,822
42.53
-0.2
42.9
42.48
2,965,294 36.34
-0.81
36
36
4,416
0.25
0
0.26
0.25
33,218
1.59
0.03
1.62
1.55
182,513
979
0.34
-0.01
0.34
0.34
790
0.79
0.03
0.79
0.79
6,690
0.34
0
0.35
0.34
170,637
0.49
0.02
0.51
0.47
3,416
0.74
0.01
0.75
0.74
2,360
1,451
0.35
0
0.36
0.35
909
0.18
0
0.18
0.18
1,778
1,778
2.25
-0.03
2.25
2.25
14,668,493

2022-8-2

عدد االسهم عدد العقود
2,342,951
858,048
156,312
16,986
82,777
25,872
286,766
112,671
93,005
23,114
17,920
16,163
2,530
3,005
476
20,451
219,652
217,752
900
1,000
406,555
228,063
2,656
33,024
7,621
26,845
700
3,779
4,950
10,010
74,300
5,160
9,437
10
858,696
29,232
78,437
197,386
20,554
22,665
17,000
7,426
22,357
6,150
40,535
7,264
14,217
308,041
11,220
16,553
1,000
500
1,140
22,500
10,194
5,076
17,017
2,155
77
3,200,083
1,100
1,100
8,771
7,900
406
465
37,275
550
6,723
26,000
4,002
433,896
293,640
103,255
10,027
20,205
6,769
796,006
796,006
1,686,875
76,449
474,794
1,134,657
975
236,160
350
235,130
480
200
615,687
25,210
25,050
160
40,873
9,812
627
19,865
10,400
169
32,705
21,025
8,223
3,457
2,916
2,916
125,174
4,981
81,593
17,662
20,938
378,824
2,880
1,000
19,565
350,780
4,599
9,195
4,145
5,050
790
790
6,158,721

1,790
791
183
37
48
22
257
118
38
10
19
23
2
6
4
24
117
107
6
4
234
39
3
32
14
22
4
16
8
2
63
11
19
1
648
22
20
139
55
15
15
8
15
13
17
15
28
133
18
25
4
1
7
16
42
12
18
7
3
2,746
3
3
18
11
2
5
28
3
13
10
2
219
113
46
23
16
21
676
676
1,697
99
747
836
15
105
4
95
1
5
1,078
47
43
4
62
14
4
26
14
4
131
104
18
9
17
17
752
59
617
27
49
55
5
2
15
23
10
11
5
6
3
3
5,614

افضل طلب شراء
سعر

عدد االسهم

المؤشر 2,686.84 :
المؤشر 4,101.17 :
144
4.9
99
3.7
47,500
1.07
165
2.12
2,695
2.48
2,000
3.72
13,190
1.31
2,224
1.8
3,000
1.24
150
1.62
1,000
0.93
2,115
0.83
3,163
1.52
1,000
1.91
المؤشر 1,837.63 :
20,000
0.67
250
1.55
225
1.48
المؤشر 1,274.74 :
10,019
0.25
4,438
0.56
751
0.76
1,300
0.53
1,000
0.39
445
0.92
500
0.53
2,500
0.58
11,000
0.57
20,500
0.76
235
0.87
3,150
0.36
1,190
1.02
المؤشر 1,518.21 :
2
0.32
885,220
0.16
122,725
0.42
3,050
1.6
1,300
0.62
7,500
0.52
42,138
0.1
133
0.48
139,483
0.57
24,950
0.29
469
0.76
750
0.96
143,755
0.5
1,000
1.07
1,348
0.81
200
0.66
30
0.82
630
0.71
60,200
0.39
0
0
40,815
0.42
30,744
0.34
3,000
0.98
200
1.9
المؤشر 1,897.44 :
المؤشر 941.15 :
146
1.59
المؤشر 2,451.60 :
250
2.36
4,594
2.23
735
1.36
المؤشر 775.50 :
150
0.51
9,000
0.29
450
0.4
41,200
0.35
المؤشر 265.34 :
33,966
0.16
45,588
0.41
33
1.03
2,295
0.57
1,000
2.2
المؤشر 638.97 :
132,242
2.35
المؤشر 8,090.79 :
2,343
1.99
9,800
6.99
20,073
2.06
200
10.51
المؤشر 832.78 :
5,250
0.27
29,805
0.69
270
1.37
100
1.04
المؤشر 5,602.00 :
المؤشر 990.23 :
8,610
1.08
105
3.1
المؤشر 1,639.40 :
500
2.36
6
0.95
11,302
0.31
4,000
0.4
100
1.22
المؤشر 1,606.90 :
300
1.98
2,548
1.23
1,700
2.11
المؤشر 8,441.11 :
115
0.8
المؤشر 6,456.20 :
272
42.55
2,416
36
1,650
0.25
2,100
1.6
المؤشر 511.58 :
1,899
0.34
310
0.74
6,202
0.34
5,010
0.47
310
0.74
المؤشر 947.74 :
27,682
0.35
36,533
0.18
المؤشر 1,324.97 :
300
2.26
المؤشر العام 2,580.66 :
مؤشر ASE20 : 1,388.09
مؤشر ASETR : 1,475.62

افضل عرض بيع
سعر

عدد االسهم

التغير % -0.97 :
التغير % -1.16 :
1,710
4.91
134
3.75
10,904
1.08
864
2.13
6,197
2.49
154
3.73
1,167
1.32
500
1.83
1,722
1.25
15,903
1.64
400
0.97
2,405
0.84
300
1.55
1,900
1.93
التغير % 0.38 :
38,200
0.69
296
1.63
2,951
1.49
التغير % 0.50 :
75,650
0.26
68,003
0.58
4,878
0.78
2,786
0.55
5,000
0.4
2,000
0.94
2,777
0.56
10,364
0.6
10,000
0.58
9,150
0.77
2,280
0.91
11,021
0.37
0
0
التغير % -0.12 :
60,542
0.33
240,189
0.17
12,000
0.43
1,449
1.62
2,376
0.63
3,715
0.53
8,335
0.11
13,187
0.49
14,450
0.58
29,419
0.3
2,500
0.77
2,654
0.97
61,628
0.51
940
1.08
6,317
0.82
1,000
0.69
1,500
0.84
200
0.73
4,510
0.4
2,661
1.18
2,800
0.43
3,600
0.35
170
1.01
89
1.95
التغير % 0.11 :
التغير % 1.04 :
5,278
2
التغير % 0.28 :
1,000
2.41
5,002
2.3
3
1.38
التغير % -0.24 :
1,400
0.53
2,782
0.3
743
0.42
12,187
0.36
التغير % -0.32 :
68,648
0.18
9,800
0.42
497
1.04
2,099
0.58
1
2.25
التغير % 6.89 :
1
2.36
التغير % -0.40 :
9,050
2
1,490
7
10,971
2.09
26
10.65
التغير % -0.09 :
12,888
0.29
500
0.7
750
1.42
90
1.13
التغير % -1.16 :
التغير % -1.31 :
2,590
1.1
235
3.2
التغير % 0.86 :
1,885
2.39
529
0.98
9,204
0.32
1,225
0.43
450
1.23
التغير % 0.09 :
200
2.08
799
1.26
1,545
2.12
التغير % 2.47 :
3,950
0.83
التغير % -1.40 :
14
42.9
435
36.1
57,758
0.26
285
1.62
التغير % 0.25 :
200
0.35
346
0.79
14,507
0.35
886
0.51
2,350
0.75
التغير % 0.00 :
5,044
0.36
26,985
0.19
التغير % -1.32 :
300
2.28
التغير % -0.76 :
التغير % -0.88 :
التغير % -0.88 :
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مذكرة تفاهم بين "الشرق األوسط" و"المتقاعدين العسكريين"
عمان -تتبنى ج��ام��ع��ة ال��ش��رق
األوس���ط خطة استراتيجية تلتزم
بقيم المسؤولية المجتمعية ،من
خالل تأسيس شراكات مستدامة مع
مؤسسات المجتمع المحلي.
وف��ي ه��ذا الصدد ،وقعت الجامعة
مذكرة تفاهم مع المؤسسة االقتصادية
واالجتماعية للمتقاعدين العسكريين
والمحاربين القدماء ،بحضور رئيس
المجلس التنفيذي للمؤسسة الدكتور
إسماعيل الشوبكي.
وم��ن المقرر ،بموجب المذكرة،
أن تتيح الجامعة ألس��ر ومستفيدي
ال��م��ؤس��س��ة ف��رص��ة االط��ل�اع على
ال��ف��رص التعليمية التعلمية التي
تتيحها ،من خالل االلتحاق بالبرامج
األكاديمية على مستوى البكالوريوس

وال��م��اج��س��ت��ي��ر وال��دب��ل��وم ال��ع��ال��ي،
والبرامج الدولية.
وأك��دت رئيسة الجامعة األستاذة
ال��دك��ت��ورة س�لام المحادين ،اعتزاز
الجامعة بالقوات المسلحة واألجهزة
األم��ن��ي��ة ومنتسبيها ومتقاعديها،
مشيرة إلى الدور المحوري الذي تقوم
به المؤسسة في مساهمتها بتحقيق
التنمية الشاملة.
وب���دوره ،ق��ال الدكتور الشوبكي
"إن ه��ذه االتفاقية تعكس التعاون
العريق بين الجانبين" ،مشيدا بسمعة
جامعة ال��ش��رق األوس���ط ،خاصة مع
تبينها الحاكمية العلمية والبحثية،
وبنيتها التحتية المتميزة ،ومنظومتها
الخدماتية الحديثة ،وتفاعلها القوي مع
الفضاءات والمعرفية الحديثة.

"العربي" أول بنك يتيح لعمالئه تفعيل
هوية سند الرقمية عبر تطبيقه
عمان -أطلق البنك العربي ،مؤخراً ،خدمة تفعيل
هوية سند الرقمية من خالل تطبيق "عربي موبايل"،
ليكون بذلك أول بنك في المملكة يتيح هذه الخدمة
لعمالئه عبر تطبيقه البنكي .ويأتي إطالق هذه الخدمة
الجديدة ضمن مبادرة تعاون بين البنك العربي والحكومة
الرقمية بهدف المساهمة في تسهيل دخول المواطنين
لبوابة الخدمات الحكومية الرقمية عن طريق تفعيل
هوية سند الرقمية الكترونياً.
ومن خالل الخدمة الجديدة ،سيكون بإمكان عمالء
البنك العربي تفعيل هوية سند الرقمية بخطوات سهلة
وآمنة وسريعة باستخدام الهواتف الذكية دون الحاجة
لزيارة "مراكز سند" إلتمام عملية التسجيل ،وذلك عبر
تطبيق "عربي موبايل".
وفي تعليقه على المبادرة ،قال السيد يعقوب معتوق،
مدير دائ��رة الخدمات المصرفية لألفراد في البنك
العربي -األردن" :يشكل إطالق الخدمة الجديدة التي
تعد األولى من نوعها في المملكة بالتعاون مع الحكومة
الرقمية خطوة رائدة تعكس التزام البنك بتبني أحدث
الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية
وتوظيفها إلثراء تجربة عمالئه تماشياً مع احتياجاتهم
المتجددة" .وأض��اف" :تعد خدمة تفعيل هوية سند
الرقمية بخطوات بسيطة إضافة نوعية ضمن سلسلة
الخدمات الرقمية المميزة التي يوفرها البنك العربي عبر
تطبيق "عربي موبايل" لتقديم تجربة مصرفية متطورة
وسلسة لعمالئه" .وتجدر اإلش��ارة هنا إلى أن تطبيق
"عربي موبايل" من البنك العربي يضم باقة واسعة من
الحلول البنكية الرقمية التي تتيح لعمالء البنك إنجاز
الكثير من المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت في أي
وقت ومن أي مكان من خالل الهواتف الذكية وأجهزة
التابلت ضمن أعلى مستويات السهولة واألمان.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم ( -من المصدر)

"هواوي" تواصل سعيها لتزويد مستهلكيها بأعلى مستويات الخدمة
عمان -ال تعد "هواوي" األردن رضا عمالئها أمرًا مسلمًا به ،وإنما تواصل سعيها وتكرس جهودها لتزود مستهلكيها ليس
فقط بأحدث االبتكارات والمزايا وإنما أيضًا بأعلى مستويات الخدمة.
ولتصل خدماتها ألكبر عدد من المستخدمين وتغطي مختلف مناطق المملكة ،توفر الشركة أربعة مراكز للخدمة تتوزع
على أربع محافظات ،هي :فرع الجاردنز في عمّان ،وفروع العقبة ،والزرقاء ،وإربد ،إضافة إلى دعم "هواوي" األردن -
 HUAWEI Consumerعبر اإلنترنت .وتزود "هواوي" األردن مستهلكيها بعروض ترويجية على خدمات عديدة ومميزة،
ومنها العروض الحالية المتاحة للفترة  30تموز (يوليو) حتى  30أيلول (سبتمبر)  ،2022مثل خدمة هواوي للعروض
الضخمة ،التي تتضمن استبدال البطارية بسعر مخفض ،والصيانة المعفية من أجور التصليح .أما يوم الخدمة من "هواوي"،
فيتضمن خدمات مجانية لحماية شاشة هاتفك وفحصه وتنظيفه ،ويمتد للفترة  2إلى  8آب (أغسطس) الحالي .وفي موسم
العطاء لخدمات "هواوي" ،يحصل المستهلكون على خصم يصل لغاية  % 50على قطع غيار الصيانة لمجموعة مختارة من
المنتجات ،إضافة إلى خدمة التنظيف وتركيب الصق الحماية المجانية للفترة  30تموز (يوليو) إلى  8آب (أغسطس) ،وخدمة
استبدال هاتفك الذكي القديم -مهما كانت عالمته التجارية -بواحد من جهازي هواوي الجديدين كليًاHUAWEI nova 9 :
 SEأو  ،HUAWEI nova Y70والحصول على خصم إضافي ،في مركز هواوي المعتمد في كل من الجاردنز وإربد والزرقاء،
ومتجر "هواوي" لتجربة العمالء في مكة مول.
وتوفر "هواوي" األردن أيضًا لمستهلكيها خدمة "هواوي كير"؛ لتقدم لهم أفضل الخدمات وتضمن ألجهزتهم أفضل عمر
استهالك ،وتشمل العديد من الخدمات الحصرية من تمديد الضمان لمدة عام أو عامين إضافيين ،وحماية الشاشة ،وخدمة
الحماية ضد الفقدان لسماعات  ،HUAWEI FreeBudsإضافة إلى استخدام قطع غيار أصلية  % 100للصيانة ،وخدمة
اإلصالح السريع .إذا كنت تخطط لشراء أي من األجهزة المبتكرة أو الملحقات الذكية ،ال تكتفِ باختيار جودة المنتجات فقط،
ٍ
وإنما ابحث أيضًا عن الخدمات المميزة التي تضمن لك عمرًا أطول وعروضًا تناسبك ،تمامًا كتلك التي تحرص "هواوي"
دائمًا على تقديمها.

"عمان روتانا" أول فندق باألردن
ينال شهادة ""FSSC 22000
عمان -حقق فندق عمان روتانا إنجازًا جديدًا ضمن
إطار نظام إدارة سالمة األغذية الذي يتبناه الفندق؛ حيث
تم تقييمه واعتماده ملبياً شروط الحصول على شهادة
"."FSSC 22000
تعد هذه الشهادة أعلى معيار ضمن أنظمة إدارة
سالمة األغ��ذي��ة؛ حيث تقدم خطة متكاملة لتدقيق
وإصدار الشهادات ألنظمة إدارة سالمة معايير FSMS
األغذية المتبعة.
وفي هذا السياق ،قال عطية حمارنة ،مدير عام فندق
"عمان روتانا"" :نحن سعداء للغاية بالحصول على هذه
الشهادة التي تعنى بنطاق تحضير وتقديم األطعمة
والمشروبات الجاهزة لألكل في الفندق .كما تلتزم أسرة
عمان روتانا باالحترافية والمهنية وقواعد العمل التي
أرستها مجموعة روتانا وتهدف دائما إلرضاء ضيوفنا
وتقديم أرفع مستويات الخدمة لهم".
وجاء هذا اإلنجاز الكبير نتيجة للعمل الدؤوب من قبل
جميع العاملين في الفندق ،وتضافر جهودهم تلبية
لتطبيق أفضل المواصفات والمعايير في عالم الفندقة
والضيافة.

ابتكار  25سيارة من طراز كالسيك
ديفيندر ووركس  V8تروفي
عمان -تكرم الند روفر كالسيك إرث بعثات الند روفر
العالمية من خالل ابتكار  25سيارة كالسيكية من طراز
كالسيك ديفيندر ووركس  V8تروفي  IIبتصميم خارجي
فريد.
وتتميز السيارة بالتصميم المموه المستوحى من
المغامرات المميزة عبر  23موقعاً مختلفاً ،لعبت دوراً
في مغامرات الند روفر الشهيرة على الطرق الوعرة
واالستكشاف على مدار أكثر من  70عاماً.
الصورة الظلية األيقونية لديفندر وسلسلة الند
روفر مخفية داخل التصميم المموه ليبحث عنها العميل
احتفا ًال بتراث الحملة االستكشافية للعالمة التجارية.
يمكن للعمالء االختيار بين طرازي  90و 110بتصميم
هيكل ستيشن واجن ،إضافة إلى عدد محدود من طراز
 110التي تتوفر بهيكل بيك اب ،وكابينة مزدوجة مثل
ديفيندر ووركس .V8
سيتم توجيه الدعوة لكل عميل من عمالء كالسيك
ديفيندر ووركس  V8تروفي  IIللمشاركة في مسابقة
الند روفر تروفي الثانية التي تقام على مدار ثالثة أيام
وتنظمها الند روفر كالسيك خصيصاً.
ويتبع اإلص��دار الجديد من ديفندر تروفي خطوات
نجاح سيارة الند روفر ديفندر ووركس  V8تروفي للعام
 ،2021والتي شهدت إعادة تصميم  25سيارة باستخدام
اللون األصفر إيستنور المثير للذكريات.
وسيتم بناء كل سيارة من قبل فريق ماهر ومتحمس
في الند روفر كالسيك ،وتعتمد السيارة في تشغيلها
على محرك  V8سعة  5,0لتر ،الذي يولد  405أحصنة
وعزم دوران  515نيوتن متر مع ناقل حركة أتوماتيكي
 ZFبثماني سرعات ومكابح مطورة ومجموعة تعليق
جديدة.

"غذاء" تسجل  80مليون درهم أرباحا للربع الثاني
أبو ظبي -أعلنت شركة "غذاء" القابضة ش.م.خ ،اإلقليمية الرائدة في تجارة وتوزيع المواد الغذائية ،والتابعة
للشركة العالمية القابضة ( ،)IHCعن نتائجها للربع الثاني بأرباح بلغت  80.65مليون درهم إماراتي ،محققة نموا
بأكثر من  % 471عن الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت شركة "غذاء" أرقامًا قياسية تقودها إيراداتها التي بلغت  576مليون درهم إماراتي ،وهو ما يمثل نموًا
مرتفعاً جداً وبنسبة بلغت  ،% 276حيث ارتفعت من  153مليون درهم إماراتي في الربع األول من العام  .2021كما
قامت "غذاء" بدفعة قوية لتوسيع محفظة منتجات الشركة وأصبحت العبًا رئيسيًا في صناعة المواد الغذائية .وفي
المقابل ،تجاوز إجمالي أصول الشركة  4.1مليار درهم إماراتي للنصف األول من العام الحالي ،مقارنة بـ 1.4مليار
درهم إماراتي للعام المنتهي في العام الماضي.
وتعكس مجموعة البيانات المالية القوية لشركة "غذاء" توسعها االستراتيجي ذا العائد العالي في أقسام التوزيع
والتشغيل واألغذية المجمدة والزراعة والثروة الحيوانية .مع التركيز على دعم األجندة الوطنية لألمن الغذائي ،كما
نجحت الشركة في تطوير منصتها متعددة القطاعات لبناء المزيد من النطاقات وتنويع األصول واستهداف عمليات
االستحواذ ذات العوائد المرتفعة.
وفي هذا السياق ،قال الدكتور محمد سومر أجليقين ،رئيس مجلس إدارة شركة "غذاء" القابضة" :مع استمرار
عدم االستقرار في سلسلة التوريد العالمية ،قمنا بزيادة اإلنتاج المستدام طويل األجل على نطاق إقليمي لتخفيف
األثر بشكل فعال .فمن خالل المرونة في استجابتنا لظروف السوق الديناميكية ،جنبًا إلى جنب مع تنفيذ خطتنا
اإلستراتيجية ،لم نقم فقط ببناء أساس قوي لرأس المال والنمو الطبيعي؛ ولكن األهم من ذلك دعم سياسة األمن
الغذائي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .كما نتوقع نتائج قوية مرة أخرى في النصف الثاني من العام الحالي مع زيادة
الطلب عالي المستوى ،مما سيسمح بمزيد من النمو التجاري وما يترتب على ذلك من مكاسب في اإليرادات".

"ماندارين أورينتال باالس
لوسرن" يعيد فتح أبوابه في أيلول
هونغ كونغ -بعد االنتهاء من عملية التجديد
المتقنة ج��داً بمختلف تفاصيلها ،سوف يعيد رمز
الزمن الجميل الشهير في لوسرن أبوابه تحت اسم
ماندارين أورينتال ب��االس ،لوسرن في  24أيلول
(سبتمبر)  .2022يتميز الفندق بموقعه األخاذ على
ضفاف بحيرة لوسيرن ،على مقربة من المدينة
القديمة ،كما أنه يطل على أجمل مشاهد جبال األلب
السويسرية .وسيرسي هذا الفندق معياراً جديداً
للرقي العصري ،والخدمة الممتازة وأفخم مستويات
الضيافة السويسرية.
عمل على إنجاز عملية التجديد شركة الهندسة
المحلية إيوان بوهلير أركيتيكتين وشركة الهندسة
الداخلية في لندن  .Jestico + Whilesوبإبداعهم
المعهود ،قدم المهندسون تصميماً عصرياً مستوحى
من روع��ة منطقة جبال األل��ب السويسرية التي
تحتضن الفندق ،مع الحفاظ على التاريخ واإلرث
الغني لهذا المبنى المميز الذي يعد من معالم الزمن
الجميل .أما النتيجة اإلجمالية فتكرم أيضاً رائد
األعمال السويسري فرانز جوزيف بوتشر الذي حقق
حلمه ببناء مالذ فاخر حين قام بتشييد هذا المنزل
العام .1996
ويضم الفندق  136غرفة راقية شاملة  48أجنحة
فسيحة ،تعد األكبر في المدينة .وبإيحاء من جمال
المنطقة المحيطة ولوحة األلوان التي تميز منطقة
المتوسط ،نجح المصممون في تحقيق صيغة فريدة
تجمع بين عظمة الفندق وأصالته ،إضافة إلى الرقي
العصري وج��ودة التفاصيل ،وه��و أم��ر تشتهر به
سويسرا.
وتشمل أبرز مميزات الفندق جناحين بانوراميين
في الطابق العلوي يتمتعان بإطالالت شاملة على أروع
مشاهد البحيرة والجبال ،فض ً
ال على الجناح الرئاسي
الذي يمتد على  133مترا مربعا ،يقدم أفخم تجارب
أسلوب الحياة وأكثرها تميزاً .وتجدر اإلشارة إلى أن
معظم غرف الضيوف ملحقة بشرفات صغيرة أو كبيرة
وقد تم تجهيزها بمختلف وسائل الراحة من ديبتيك
 Dyptiqueومنتجات الشعر من عالمة دايسون
 ،Dysonفض ً
ال على أنظمة الصوت من .Bose
من شأن هذا الفندق أن يصبح وجهة فاخرة مقصودة
داخل المدينة ،بحيث يضم أربعة مطاعم وبارات
ستدهش الضيوف بتنوع أطباقها والجودة العالية
تحت إشراف الشيف التنفيذي جيالد بيليد ذات الخبرة
الواسعة في مطاعم حائزة على نجمات ميشالن .يعد
مطعم وبار  MOzern Bar & Brasserieعنواناً مثالياً
لتناول الطعام طوال اليوم بالنسبة لسكان المنطقة
وال��زوار الذين يقصدونه من مختلف أنحاء العالم.
يقدم  MOzernأطباقاً من المطبخ اآلسيوي ،واألطباق
العالمية الكالسيكية الشهيرة ،وشاي ما بعد الظهيرة
وأشهى الكوكتيالت المبتكرة .من ناحية أخ��رى،
ينتظر مطعم  Quai 10المطل على بحيرة لوسيرن
الضيوف الذين يحبون مأكوالت منطقة المتوسط،
التي يقدمها في الهواء الطلق .وبإيحاء من جمال
الطبيعة وبالتركيز على أشهى المكونات الموسمية،
يقدم مطعم "كولوناد"  Colonnadeأرقى األطباق
الفرنسية بلمسة عصرية .وأخيراً ،سوف يقدم مطعم
ميزومي  Mizūmiأطباقاً يابانية مصنوعة بحرفية
متقنة .وتجدر اإلشارة إلى أن مطعمي  Colonnadeو
Mizūmiسيفتحان أبوابهما في الربع األوّل من العام
.2023
يعد سبا بيلفونتين  SPA Bellefontaineمالذاً
من السكون مع عالجات للوجه والجسم تقدمها هذه
العالمة الشهيرة .وتضم المساحة الواسعة المخصصة
لتجارب وعالجات العافية حمامات ساونا ،وحمامات
بخار ،ودش��ات غزيرة متنوعة فض ً
ال على غرفة
لالسترخاء .إضافة إلى ذلك ،يفتح النادي الصحي
 Fitness Salonالمجهز كلياً بمعدات Life Fitness
أبوابه على مدار الساعة لضيوف الفندق.
مع موقعه المذهل على ضفة البحيرة ،يمثل فندق
ماندارين أورينتال باالس ،لوسرن الوجهة المثالية
لالجتماعات والمناسبات االحتفالية الخاصة .وتم
تجديد كل من صاالت االجتماعات األربع التي يغمرها
الضوء الطبيعي وقد تم تجهيزها بأحدث التقنيات.
إضافة إلى ذلك ،نذكر صالون ألباين ،Salon Alpine
وهو جوهرة تاريخية يتميز بديكوره المستوحى من
الزمن الجميل ويعود تاريخه إلى العام  ،1906وقاعة
الحفالت  Edelweissالتي توفر إطالالت ال مثيل لها
على البحيرة والحديقة.
وفي هذه المناسبة ،علق كريستيان ويلدهابير،
المدير العام للفندق ،قائ ً
ال" :بعد ما يناهز الثالث
سنوات من اإلع�لان عن وص��ول ماندارين أورينتال
إلى لوسرن ،نستعد اليوم للترحيب بضيوفنا في هذا
المعلم التاريخي المحلي الذي خضع لعملية تحديث
وتغيير ضخمة .فهذا القصر متجذر في المجتمع المحلي
منذ العام  1906ونتطلع قدماً إلى الترحيب مجدداً
بالمجتمع المح ّلي في دارهم على البحيرة .وأتطلع مع
فريقي إلى تقديم خدمة ماندارين أورينتال الشهيرة
لضيوفنا الذين يقصدوننا من مختلف أنحاء العالم".
واحتفا ً
ال باالفتتاح ،يقدم الفندق لضيوفه عرضين
ترحيبيين وهما العرض المخصص ألول الضيوف
المقيمين ف��ي الفندق Be the First To Stay
وتجربة المقيمين في األجنحة The Ultimate Suite
 ،Experienceواللذين يبدأ ثمنهما من  700فرنك
سويسري في الليلة.

"صفوة اإلسالمي" يطلق برنامج ""Safwa Future Stars 2022
عمان -أطلق بنك صفوة اإلسالمي ،للعام
الرابع على التوالي ،البرنامج التدريبي الصيفي
" "Safwa Future Starsالذي يهدف لرفد الطالب
على مقاعد ال��دراس��ة في الجامعات األردنية
بالمعارف والمهارات العملية الالزمة لالندماج في
سوق العمل بكفاءة وسهولة من خالل التدريب
ال��ذي يقدم لهم في البنك قبل التخرج ،ويعد
فرصة حقيقية لتطوير أنفسهم.
وقد أطلق هذا البرنامج لتماشيه مع أحد أهم
المحاور الرئيسة التي تركز عليها استراتيجية
البنك للمسؤولية المجتمعية ،والمتمثلة في دعم
وتمكين الشباب باعتبارهم النسيج األكبر في
المجتمع ،بحيث يستهدف البنك من خالل برنامج
" "Safwa Future Starsتعريف المشاركين
به من الطلبة بالعمل المصرفي ومتطلباته،
وبالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك

لمتعامليه ،فض ً
ال عن صقل وإث��راء مهاراتهم
الشخصية والحياتية والمهنية في تجربة تحاكي
تجربة العمل الحقيقية؛ حيث يتم تدريبهم في
فروع وأقسام البنك المختلفة.
ويعد برنامج " "Safwa Future Starsاألول
من نوعه على مستوى القطاع المصرفي المحلي.
وكان البرنامج قد حقق في نسخه السابقة نجاحاً
كبيراً؛ حيث استقطب ف��ي األع���وام السابقة
مجموعة من الطالب ،مثمراً عن تدريب ()108
طالب وطالبات ،تم تعيين ( )12منهم في فروع
البنك بعد تخرجهم ،وسط خطط لزيادة هذه
األعداد مع نسخة العام الحالي واألعوام المقبلة.
ويشار إلى أن نسخة العام الحالي من البرنامج
قد شهدت اختيار ( )42متدرباً ومتدربة من أصل ما
يقارب ( )800متقدم للمشاركة في البرنامج عبر
موقع البنك اإللكتروني.

جانب من إطالق البرنامج ( -من المصدر)
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"المساحات الشبابية" ..بيئة خصبة لألفكار تواجه شح الدعم والتمويل
ريم زايد

life@alghad.jo

عمان  -تصفُ طالبة العلوم السياسية
ي��ارا رمضان تجربتها كمرتادة للمساحات
الشبابية قائلة "نحتاج ألماكن نروّح فيها عن
أنفسنا على المستوى الشخصي ،وتحقق لنا
الفائدة في استثمار الوقت في الحياة العملية
والدراسية".
كما تقول ،ف��إن جميع المتواجدين في
المساحات هم أشخاص يمتازون بعرض
أفكارهم بمرونة ،لذا تعتبرها مكانا مرنا
تجد فيه راحتها الشخصية" ،مضيفة أن لقاء
أشخاص من مرجعيات مختلفة يفتح مدارك
ج��دي��دة وأف��ق جيدة لبناء ع�لاق��ات عملية
وألفكار غير مسبوقة .وتؤكد أن المساحات
ّ
مكنتها من تكوين محيط جديد من الصداقات
متعدد التوجهات والثقافات مما يفتح أبواب
واهتمامات شخصية جديدة حسب رمضان.

المساحات الشبابية ..بيت التغذية الراجعة
هذه المساحات تدار فيها حوارات ثقافية
ومراجعات لكتب ونقاشات مهمة وفق رمضان،
كما أن هذه الحوارات تنشأ تغذية راجعة ناقدة
لمختلف الفئات العمرية ،وهذا مهم ألنه يخلق
نوعاً من الحضور المتقارب للحديث أو التعليق
على القضايا المطروحة.
ً
وترى أن المساحات تخلق شكال من المناخ
الشبابي المختلف عن الجمود المعهود في
الجلسات الرسمية ،ويجعل الشباب أكثر عفوية
وتلقائية ويجعل اإلجابات ال تحتاج لكثير من
التنسيق المبالغ فيه والتي تفقد معناها أحياناً.
الناشط الشبابي مؤيد األحمد عن األنشطة
الشبابية والمساحات ودوره���ا ف��ي صقل
الشخصية يقول "األنشطة قامت بخرط
الشباب في األعمال الالمنهجية وساهمت
بخلق أبواب وآفاق جديدة".
وبرأيه أن المساحات فع ّلت دور الشباب
في المجتمع وأوجدت تغييرا إيجابيا ملموس
في مهارات التواصل من خالل زيادة الثقة

جانب من المشاركات الشبابية ( -من المصدر)

واستثمار أفكارهم وطاقاتهم" ،وحول أبزر
ما تعانيه المساحات الشبابية تعتبر عطا
أن التحديات والصعوبات مادية ومجتمعية
مع عدم وجود دعم مادي من بعض الجهات
الممولة للمساحات.
يتحدث مؤسس مساحة زوايا في محافظة
اربد حمزة أبو الهيجاء عن انطالقة المساحة
قائ ً
ال "أردنا تأسيس مكان حاضن ألنشطتنا
المتنوعة ،بعيداً عن العقبات والصعوبات
لحجز مكان".
وتؤكد أن نشأة أي مساحة شبابية تبدأ بأقل
التكاليف وأبسط الفعاليات "بدأنا بنادي كتاب
ثم نادي أفالم واآلن نادي الالجئين وصالون

بالنفس والقدرة على التخطيط والتحليل
واتخاذ القرارات.
ي��ق��ول" ،س��اع��دت ال��ش��ب��اب على كسب
مناصب قيادية وبناء قدرات وظيفية يحتاجها
سوق العمل وحفزت تكوين مهارات شبابية
متقدمة" ،كما انعكست ه��ذه المساحات
الشبابية على تطور األفراد وتأهيلهم لسوق
العمل.
أحد مؤسسي مساحة "بازلت الشبابية"
في منطقة األزرق نتاليا عطا ،توضح أهمية
دور المساحة في دعم شباب األزرق وتطوير
مهاراتهم وتهيئتهم عن طريق بيئة دامجة
محفزة لتفعيل دورهم بالمجتمع ،فالمساحات
ق��ادرة على رف��ع الوعي واحتضان األفكار
وتطويرها ،وتحفيز الشباب في المشاركة
السياسة والمدنية واالقتصادية واالجتماعية.

المساحات تمكن من تكوين
محيط جديد من الصداقات
متعدد التوجهات والثقافات

المساحات البعيدة عن العاصمة
تواجه شح التمويل

تركز مساحة بازلت في تكوين ونهضة
الفكر الشبابي "نقوم بعمل جلسات توعوية
للشباب وأهمية وج��وده��م ف��ي المجتمع

سياسي وناد فني ،محاولين بذلك خلق مكان
قادرين على أن يعبروا فيه عن آرائهم ببيئة
خصبة تستثمر األفكار وتطور عليها".
عن دور المساحات يواصل أبو الهيجاء
حديثه "يجب أن تكون حاضنة حقيقية فاعلة
ال تغلق أبوابها بوجه أح��د ،حريصة على
بناء عالقات جيدة مع الشباب على اختالف
أفكارهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم وأصولهم".
وي��ع��دد بعض التحديات والصعوبات
التي ت��واج��ه مساحة زواي���ا ق��ائ ً
�لا "أب��رزه��ا
مالية فالمكان بحاجة إلى تكاليف تشغيلية
والحصول على تمويل إال أن عوائق تحصيل
تمويل ما تزال موجودة وتعتبر مهددا حقيقيا
ألي مشروع ناشئ".

الدعم المادي والتضييق معوقات
نشأة المساحات وتطوير عملها

ويؤكد أنهم كمؤسسين حاولوا توزيع العمل
وتذليل المعيقات وأن يتقدموا لألمام ،وحاولوا
أن يقدموا أفضل الخدمات بأقل اإلمكانيات،
واإليجابي في قضية المساحة الشبابية برأي
أبو الهيجاء "أن المجتمع ما يزال يتفهم فكرة

المساحات الشبابية رغم ان هنالك جانبا من
التقصير من قبل الجهات المعنية في مدينة
إربد عن إقامة فعاليات متكررة للمجتمع".
وبحسب دراس���ة ب��ع��ن��وان "المعوقات
التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
في سورية" المقدمة في جامعة دمشق بعام
 ،2015فإن أبرز المعيقات التي تواجه تمويل
المشاريع تكمن في ارتفاع تكلفة التمويل
الذين يرغبون في الحصول عليه ،وتدخل
بعض مؤسسات التمويل وفرض الوصاية على
نص المشروع .مختص وخبير تنمية المهارات
الشبابية عيسى نشيوات ،يركز على األدوات
األساسية لتنمية الفكر الشبابي المؤدي
إلى تعزيز القيم ووجهات النظر ،وسلوكيات
الشباب ،معتبراً أن المساحات الشبابية قامت
بتغيير طرق الدراسة من مجموعات فردية إلى
جلسات جماعية.

المساحات الشبابية تروّج
مفهوم التعلم العفوي

ويواصل "التدريب والتعلم في بيئة عمل
شبابية له تأثير مختلف ونوعي ويدوم أكثر

ألنه يعتمد على التأثر باألقران والمقارنة
ويعتبر أحد أنواع التعلم العفوي ،بحيث يتعلم
الشباب من أقرانهم ،بإشراف العاملين في
المساحات الشبابية.
يضيف نشيوات أن العمل الجماعي في
المساحة يؤثر إيجاباً على سلوك الشباب
في تبنّيهم قيم وممارسات أكثر تأثيراً من
التدريبات التي في الغالب تفتقر لفرص
التأمل والتفكر ،وألن المساحات الشبابية عاد ًة
مريحة للتفكير ولتصميم وتنفيذ األنشطة
الالمنهجية.
وعن إح��داث فارق إيجابي على سلوك
الشباب من خ�لال المساحات ،يستأنف
حديثه عن أن مفهوم المساحة باألساس
"ان��ع��ك��اس لحرية األف���راد والمساحات
المفتوحة".
ويلفت نشيوات إل��ى أن سلبية هذه
المساحات أنها ما تزال فتية ،ألنها تعاني
في تقديم األثر المناسب للمجتمع ابتدا ًء
م��ن فهم صحيح لمفهوم المساحات
الشبابية أو عدم قدرة العاملين فيها على
جذب التمويل.

محافظة :حراك مستمر لتطوير المناهج وليس هناك تدخالت
عمان – _  -نفى رئيس المجلس
األعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج،
الدكتور عزمي محافظة ،أن تكون هناك أي
تدخالت أو إمالءات من الخارج أو الداخل في
عملية تطوير المناهج التعليمية.
وق���ال ف��ي محاضرة بعنوان "تطوير
المناهج :األسس واآلليات" ،نظمها المنتدى
الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان،
مساء اول من أمس ،وأدارها الكاتب والباحث
الدكتور إبراهيم غرايبة ،إن المؤشرات دلت
على أنه يوجد لدينا قصور في المناهج
الدراسية مما استدعى عملية التطوير،
مشيرا إلى أنه يجب تقييم النظام التعليمي
تقييمًا مبنيًّا على أسس علمية للوقوف على
وضع النظام التعليمي الحالي من الصورة
المرغوبة قربًا أو بعدًا.
وأضاف محافظة إلى أن تطوير المناهج؛
عملية متصلة ومستمرة باستمرار الحياة
وهي في الواقع عملية ليست لها نهاية،
ألن نهايتها في حقيقة األم��ر ما هي إال
ب��داي��ة لتطوير ج��دي��د ،مبينا أن دواع��ي
تطوير المناهج هي محاولة تالفي الضعف
والقصور في المناهج القائمة واالرتقاء
بالعملية التربوية (ع��دم وج��ود فلسفة
تربوية واضحة) ،كذلك االستجابة لنتائج
البحوث والدراسات العلمية ولرغبة الرأي
العام ،موضحا أنه يجب أن يكون لكل منهاج
فلسفة تعليمية ،ويجب أن ترتبط األهداف
بفلسفة التعليم في الدولة.
وأك��د أن كل منهاج يهدف إل��ى تطوير

كفايات معينة لدى المتعلمين ،ويجب أن
تحدد عملية تطوير المناهج األهداف التي
يسعى المنهاج إلى تحقيقها وتتمثل من
خالل تطوير المناهج التعليمية بمفهومها
الشامللتستجيبللتطوراتالعلميةوالتقنية
الحديثة وتلبي الحاجات القيمية والمعرفية
والنفسية والبدنية والعقلية والمعيشية
للطلبة ،وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات،
وتهيئتهم ألداء مهامهم التربوية والتعليمية
بما يحقق أهداف المناهج المطورة وتحسين
البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها إلدماج
التكنولوجيا لخلق بيئة محفزة للتعلم،
إضافة الى تعزيز القدرات الذاتية والمهارية
واإلب��داع��ي��ة وتنمية المواهب والهوايات
وتعميق المفاهيم وال��رواب��ط الوطنية
واالجتماعية من خالل األنشطة الالصفية.
ونوه إلى أن الهدف من عملية التطوير
هو تنمية المهارات العقلية ومهارات حل
المشكالت وع��دم االقتصار على الحفظ
وال��ت��ذك��ر ،وتضمين المناهج المفاهيم
المعاصرة المختلفة الملبية الحتياجات
اإلنسان في الزمن المعين والبيئة المعينة
والظرف المعين ،ومراعاة الفروق الفردية
مع تنمية مهارات التعلم ال��ذات��ي ،وربط
النظرية بالتطبيق من المحسوس إلى شبه
المحسوس ثم المجرد ،ومواكبة التطورات
العلمية.
وبين أن عملية المناهج تشهد حراكا
مستمرا من أجل تطويرها لتواكب التطور
العلمي والتكنولوجي ،حيث يرتكز هذا

ليس من أيامك الجيدة يا مولود الحمل ،فأنت تشعر بالضغط النفسي أكثر من الضغط
العملي الذي يؤثر بك بشكل كبير ويجعلك مكتئباً في أغلب أوقات هذا اليوم .عليك
باالبتعاد عن القرارات المهمة ،ألن الحظ بعيد عنك كل البعد .أما في المساء فإن األوضاع
العاطفية ليست جيدة فانتبه من كالمك والندم الذي سيتبعه.
نسب النجاح من  :10العمل  6العاطفة  6 :الصحة 6 :

عنادك ليست اعتيادية ،فأنت ال تقبل النقاش من أي أحد حولك وتريد أن ينفذ كالمك
فوراً .طلتك البهية وطريقة انتقائك لمالبسك كفيالن بأن يكون لديك جاذبية خاصة جدا،
يوم ناجح عمليا وكذلك دراسيا .في المساء قد يكون لديك دعوة اجتماعية مهمة تكسبك
الكثير فال تفوتها ،وخاصة إذا كنت من مواليد  21إلى  30نيسان.
نسب النجاح من  : 10العمل 9 :العاطفة 7 :الصحة9 :

يوم وال أروع يا مولود الجوزاء ،فعليك استغالل هذا اليوم استغال ًال جيداً لما يحمله من
فرص وحظوظ ،قد ترافقك العصبية في فترة الصباح ،لكن باقي النهار سيكون هادئاً
واألمور تسير معك بسهولة ويسر ،أما في فترة المساء فإن الوضعية تكون لصالحك مع من
تحب ،فحاول تدعيم العالقة بينكما ،وإذا دعيت للخروج فاخرج وال تبقى بالبيت.
نسب النجاح من  : 10العمل 9 :العاطفة 8 :الصحة9 :

جانب من المحاضرة التي نظمها المنتدى الثقافي في شومان( -من المصدر)

التطوير على عدة أسس من أهمها ،عملية
التخطيط وم��راع��اة خصائص المتعلم
وحاجاته ومراجعة حاجات المجتمع إضافة
الى مواكبة االتجاهات الحديثة والمحافظة
على القيم والهوية الثقافية واستشراف
المستقبل والشمول والتكامل والتعاون
واالستمرارية ومواكبة ال��ث��ورة العلمية
والتطور التكنولوجي والتجريب.
وق��ال إن البشرية تشهد ث��ورة علمية
(الثورة الصناعية الرابعة) تمثلت في ثورة
المعلومات واالتصاالت مما يؤدي إلى فرض
تحديات على واقعنا التعليمي ،مشيرا إلى
أنه يمكن مواجهة هذه التحديات من خالل
االستفادة الكاملة من معطيات التكنولوجيا

ما قمت بتخطيطه أمس أو في األيام الماضية سيتغير في هذا اليوم ،المفاجآت ستكون
بالمرصاد في فترتي الصباح والظهيرة ،واألخطاء التي فعلتها سابقاً ستظهر اليوم ،لذا كن
مستعداً لمواجهة األسئلة ،في فترة المساء مزاجك لن يكون بأفضل حالة ،لذلك من غير
المستحب رؤية من تحب أو أصدقائك ،ألنك قد تتعارك معهم.
نسب النجاح من  : 10العمل 6 :العاطفة 6 :الصحة6 :

كثير من األمور تنتظرك في هذا اليوم وأنت تعد نفسك منذ الصباح للقيام بذلك ،أنت
رشيق وسرعة حركتك تثير إعجاب من حولك في العمل ،فلديك قدرة تحمل كبيرة جداً
وتنتهي من أعمالك بسرعة وقبل الوقت المحدد .في المساء جلسة جيدة مع أصدقائك،
لكن قد تجرح أحدهم بالكالم ،لكنك تسيطر على الوضع سريعاً.
نسب النجاح من  : 10العمل 9 :العاطفة 7 :الصحة9 :

أنت اليوم ممل وكسول وال تقوم بأعمالك كما يجب ،مما يجعلك تتعرض لبعض
االنتقادات .الضغوطات قد تلقي بظاللها عليك في فترة الظهيرة ،ولكنها سرعان ما تذهب
مع حلول فترة ما بعد الظهر .في فترة ما بعد الظهر تعالج موضوعاً عائلياً أو التزاماً وفي
المساء عليك ترك عواطفك للتعبير عن مشاعرك للحبيب .وباألخص مواليد شهر آب.
نسب النجاح من  : 10العمل 7 :العاطفة 8 :الصحة9 :

الحديثة واستثمارها لصالح العملية
التعليمية مما يتطلب تغيرات جوهرية
في مستوى التخطيط والتنفيذ والقيم
الخاصة بها ،والتركيز على تنمية عمليات
التفكير العليا من خالل المناهج الدراسية
لدى المتعلمين والتي تمكنهم من التعامل
المستنير مع المضامين المعرفية ،وانفتاح
المناهج الدراسية على المستجدات المعرفية
وطلبها والبحث عنها واالستفادة منها بحيث
تصبح مطلبا وهدفا لهذه المناهج.
وأك���د أن��ه يجب االه��ت��م��ام بالتحسين
والتطوير المستمر للمناهج لمواكبة
التطور العالمي ولتكون مناسبة لألجيال
التي أصبحت تنكب على ك��ل جديد وال

تهتم بجودته وصالحيته بقدر ما تهتم
بكونه جديدًا ،لذا يقع على النظام التعليمي
المسؤولية الكاملة في جعل المناهج مواكبة
للتقدم ومستفيدة من التطور ومواجهة لكل
جديد .وأوضح الدكتور محافظة أن عملية
تطوير المنهاج تعد مجهودا تعاونيا ،حيث
يجب أن يشترك فيها العديد من الجماعات
والمؤسسات واألفراد من المدرسة والمجتمع
معا ،مؤكدا أن المعلم هو منفذ المنهج
المطور يخطط لتقديم المحتوى واألنشطة
ويبني أساليب التقويم وأدواته ويالحظ مدى
جدوى المنهاج وجدارته.
الدكتور هايل داود رئيس فريق اإلشراف
على تأليف كتب التربية اإلسالمية ،أكد
في مداخلة له أن عملية التطوير وخاصة
المناهج التعليمية ه��ي عملية مهمة
وض��روري��ة وال تتوقف عند حد معين ألن
العالم يتغير وهناك مستجدات كثيرة ،حيث
تحتاج المناهج ان تواكب تلك المستجدات
المختلفة.
وفيما يتعلق بتطوير كتب ومناهج
التربية اإلسالمية ،أشار الدكتور داود إلى أنه
تم وضع  16محورا أساسيا ال بد أن تتناولها
مناهج التربية اإلسالمية من الصف األول
إلى المرحلة الثانوية ،بحيث تتضمن المناهج
ما يهم الطالب ويناسبهم في كل مرحلة.
وزير التربية والتعليم األسبق الدكتور
تيسير النعيمي ،أشار الى أهمية النهوض
بممارسات التقييم م��ن قبل المعلمين
والمعلمات وفي االختبارات الوطنية وفي

من المؤكد أنك مختلف عن األيام الماضية ،فنفسيتك أفضل وتواجه هذا اليوم بنفس
طويل وتفاؤل ،يوم جيد للقيام بأعمالك الصعبة والقرارات والمبادرات .أما في فترة المساء
فعليك بموازنة كالمك قبل خروجه من فمك ،وخاصة أنك صريح جدا ،وحاول أن تقوم
ببعض البرامج مع األصدقاء ،ألنك ستتفاعل معهم بشكل جيد.
نسب النجاح من  : 10العمل 9 :العاطفة 8 :الصحة8 :

أنت لست من األشخاص المحظوظين في هذا اليوم يا صديقي العقرب ،فحاول أن
تأخذ حذرك في كل عمل تقوم به ،ألن الخطأ يكلفك الكثير .ضغوطات العمل ستكون لك
بالمرصاد في فترة الظهيرة وحتى وقت متأخر ،قد تصيبك الكآبة في فترة المساء ،وذلك
لشعورك بالتشاؤم وخاصة مواليد شهر تشرين األول االكثر تعبا لهذا اليوم.
نسب النجاح من  : 10العمل 5 :العاطفة 5 :الصحة5 :

أنت هادئ جداً واألمور العاطفية تسيطر على األحداث حولك ،سواء في النواحي العائلية
أو مع من تحب .قد تصاب بالملل في ساعات الظهيرة ،وال تملك الرغبة في العمل .ولكن
األحداث تتوالى عليك في فترتي ما بعد الظهر والمساء ،مما يجعل ابتسامتك ال تغادر
وجهك ،وباألخص مواليد شهر تشرين الثاني.
نسب النجاح من  : 10العمل 7 :العاطفة 7 :الصحة9 :

امتحانات الثانوية العامة ،إضافة إلى االرتقاء
باستراتيجيات التدريس وادوات��ه لتحقيق
األه��داف المرجوة من العملية التعليمية
والتربوية ،منوها إلى أن التقييم غير الفعال
يعيق النظام التعليمي.
وب��ي��ن النعيمي أهمية إح���داث نقلة
نوعية في جانب التقويم ،كما تطرق إلى
النظام المخطط والمنهاج المنفذ والمنهاج
المتحقق ،موضحا أنه يجب أن تكون نظرتنا
لتطوير المناهج نظرة متكاملة وشمولية،
وال تقتصر على المنهاج المصمم فقط،
مؤكدا أهمية أال ننظر إلى عملية تطوير
المناهج على أنها عملية فنية بمجملها ،حيث
إنها في كل المجتمعات هي عملية سياسية
اجتماعية تربوية تتفاعل مع بعضها بعضا
وبالتالي يجب إدارتها بحكمة.
من جهته ق��ال وزي��ر التربية والتعليم
األسبق الدكتور إبراهيم بدران ،إن النظر
في المناهج منفصلة عن العملية التعليمية
ال يوصل ال��ى نتيجة وتحقيق األه��داف
المرجوة ،مشيرا إلى أنه عند الحديث عن
المعلم يجب األخذ بعين االعتبار الفرق من
حيث تدريب المعلم على المنهاج وبين اقتناع
المعلم بالمجتمع الذي نريد وبالطالب الذي
نريد وبالتالي بالمنهاج الذي يوصل للطالب
والمجتمع ،وهذا يتطلب ورش عمل وعصف
ذهني وتفاعل على مستوى مديريات
التربية والتعليم وال��م��دارس حتى يقتنع
المعلم بما يقوم به من النواحي الفنية
والفكرية والفلسفية.

راقب ما تفعله يا صديقي الجدي وال تكن متهوراً في تصرفاتك ،ألن الحساب قد يكون
عسيراً جداً في الظهيرة .يوم ليس على مزاجك وقد تضطر لمعالجة الكثير من المشاكل
في فترة ما بعد الظهر أيضاً ،أما في المساء فتشعر برغبة في االنتقام ،لذا عليك الحذر
من أي فعل متهور.
نسب النجاح من  : 10العمل 7 :العاطفة 7 :الصحة9 :

شخص تقليدي ،قوي ،متسلط ،وصريح ،هذه الكلمات هي للتعبير عن شخصيتك في
هذا اليوم ،أنت ناجح في أعمالك وتستطيع إقناع رؤسائك بآرائك وما تفكر به .في فترة ما
بعد الظهر تضغط األعمال لديك وقد ال تتركك لوقت متأخر .لكن المساء يكون جيدا وبه
بعض األخبار التي قد تفرحك.
نسب النجاح من  : 10العمل 9 :العاطفة 7 :الصحة9 :

تخلصت من الشكوك والضغوطات التي كانت مرافقة لك في األيام الماضية ،يوم جيد
إلثبات نفسك بالعمل أمام رؤسائك وترى التقدير في عيونهم ،ألن عملك ممتاز .في فترة
ما بعد الظهر قد تتفاجأ بكالم أو فعل بعض األشخاص المقربين منك ،مما يجعلك تسهم
في التفكير هذه الليلة ،فاألفضل أال تكون وحدك في المساء.
نسب النجاح من  : 10العمل 8 :العاطفة 9 :الصحة8 :
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شيالت وأغان فلكلورية في أمسية "الجنوبي" للرسالني والدعجة
أحمد الشوابكة
life@alghad.jo

جرش -أحيا "نجم الشيالت" السعودي
ماجد الرسالني ،والنجم األردني محمود
الدعجة ،مساء أول من أمس ،ليلة غنائية
فلكلورية أردنية سعودية على المسرح
الجنوبي ،ضمن فعاليات مهرجان جرش
للثقافة والفنون ،في دورت��ه السادسة
والثالثين ،تحت شعار "نورت ليالينا".
وف��ي مستهل الحفل ،أط��ل الفنان
الدعجة على المسرح ،وسط عاصفة من
الترحيب من الجمهور ،مقدماً عدداً من
األعمال يغلبها الطابع التراثي الفلكلوري
الشعبي ،بدأها بأغنية "على الجزيرة"،
محركاً بذلك الجمهور الذي تفاعل معه
طيلة المدة ،ليقدم تباعاً دبكة الجوبي
العراقي ،لينتقل بعد ذل��ك إل��ى مربع
الفلكلور األردني لسميرة توفيق "على
العين موليتين" ،مشع ً
ال مدرجات المسرح
التي لم تهدأ خالل أدائ��ه عندما قدم
أغاني عدة من صميم التراث األردني
والعربي.
وأذه��ل الدعجة الجمهور ،وأغلبه من
الشباب ،بتفاعله غناء ورقصاً دون انقطاع
على مدى وصلته ،التي أثبت فيها نجاحه
بإقناع الجمهور بصوته والكاريزما التي
يمتلكها بوقوفه على خشبة المسرح،

الفنان السعودي ماجد الرسالني( -تصوير :أمير خليفة)

وبخاصة بعد أن تحول إلى اللون الوطني
في تأديته أغنية "اهلل يا اهلل تحمي الملك
عبداهلل" ،و"هال وهال بيك يا هال" ،ليختتم
وصلته بـ"الدحية" التي أول��ع المسرح
بأدائها.
وكان الدعجة في منتهى السعادة بهذا
التفاعل ،شاكراً الجمهور ال��ذي حضره

للوقوف إلى جانبه ،معتبراً أنه الداعم
الحقيقي له في مسيرته الفنية.
ثم ب��دأ الفنان السعودي الرسالني
أمسيته الغنائية بشيلة وطنية بعنوان "حنا
النشامى المملكة" ،التي أهداها إلى جاللة
الملك عبد اهلل الثاني والشعب األردني،
ليتفاعل معها الجمهور الذي مأل ردهات

الفنان محمود الدعجة( -تصوير :أمير خليفة)

المسرح وسط الرقص والتصفيق الحار
لحسن األداء الغنائي الذي قدمه الرسالني.
وما إن أنهى شيلته الوطنية ،حتى ذهب
بعد ذلك نحو شيلته األسطورية "أدعج
العين" ،األكثر رواجاً بين الجمهور العربي،
لسرعة رتمها الغنائي والموسيقي ،إضافة
إلى قوة نباهة مؤديها ،ليشتعل المسرح

رأس���اً ع��ن عقب رقصا فلكلورياً على
الطريقة الخليجية والسعودية واألردنية،
ليذهب نحو باقة من شيالته القديمة
والحديثة التي أتحف بها الجمهور العريض،
الذي ردد كل الشيالت وسط فرح وهتاف
ممزوج بالرقص بإعادة مقطوعات من
الشيالت.

واستمر الرسالني في تأدية رسالة
فنه للجمهور ،من خالل براعته في األداء
الغنائي المتناغم مع الموسيقا المعتمد
على اآلالت التراثية السعودية والخليجية،
محاو ً
ال ترويج وتسويق هذا الفن التراثي
الذي تتميز به المملكة العربية السعودية
ودول الخليج العربي ،كجزء من الفلكلور
الشعبي.
ول��م يتوقف الرسالني طيلة الوقت
المتخصص لحفله ،بقي يشدو بصوته
الشجي الذي يتمتع بقوة حنجرته الذهبية
التي صدح فيها أمام جمهور جاء من كل
محافظات المملكة األردنية ،حباً لسماع
هذا اللون الغنائي الشعبي ال��دارج في
مواسم األفراح وتخريج الجامعات.
ويعد الفنان السعودي ماجد الرسالني
مغني شيالت خليجية؛ حيث قدم خالل
مسيرته الفنية الكثير من الشيالت التي
يمد بها قبيلته وعائلته وغيرها من
الشيالت األخرى ،إلى جانب إحيائه العديد
م��ن الحفالت داخ��ل المملكة العربية
السعودية وخارجها ،وكان آخرها مشاركته
في مهرجان جرش للعام الحالي ألول مرة.
وفي نهاية الحفل ،قدم المدير التنفيذي
لمهرجان جرش مازن قعوار ،درع المهرجان
لكل من الفنان السعودي ماجد الرسالني،
والفنان األردني محمود الدعجة.

مشاركون يناقشون "ريادة األعمال للنساء" في منتدى الفكر العربي
عزيزة علي
Azezaa.Ali@alghad.jo

فرقة شرقيات -تصوير :أمير خليفة

"شرقيات" وفنانون ينثرون
الفرح في "الشمالي"
معتصم الرقاد
life@alghad.jo

جرش -شهد المسرح الشمالي إحياء
ليلة طربية غنائية بامتياز ،أحيتها فرقة
شرقيات ،والفنانون :علي حمادة ،بيسان
كمال ،ومجد أي���وب ،وق��د ح��ازت على
إعجاب وتفاعل الجمهور معها.
وفي مشاركتها األولى بمهرجان جرش
للثقافة والفنون قدمت فرقة شرقيات،
وصالت غنائية لفنانين وملحنين عرب
ك��ب��ار ،وق��دم��ت الفرقة مجموعة من
األغنيات العذبة للفنان اللبناني الراحل
ملحم بركات.
كما قدمت مجموعة م��ن األغاني
للفنان فريد األط��رش ،يا وحشني رد
علي ،وأيضا فقرة من الزجل اللبناني،
إلى جانب معزوفة شروق للفنان هاني
مهنا ،ومعزوفة مدلي ،ومقاطع من أغاني
كوكب الشرق أم كلثوم ،وختمت الفرقة
مشاركتها مع الفنان والملحن المصري
بأغان للفنان عبد الحليم حافظ.

وي��ش��ار إل��ى أن الفرقة متخصصة
بالغناء والمعزوفات الشرقية.
وق��دم الفنان علي ح��م��ادة وص�لات
غنائية لفنانين عرب وأغاني وطنية،
شاكرا إدارة المهرجان ونقابة الفنانيين
على إف��س��اح المجال ألكبر ع��دد من
المطربين للمشاركة بالمهرجان ،وإبراز
المواهب األردنية.
وأطربت الفنانة بيسان كمال الجمهور
بأغنيتها ،شو أقلك ،وأغنيات لفيروز
وماجدة ال��روم��ي ،مشيرة إل��ى أن هذه
ال��دورة مميزة وحققت إضافة نوعية
بحجم المشاركين من فنانين أردنيين
وعرب.
أما الفنان محمد أيوب فأسمع الجمهور
مجموعة من أغانيه ،بدِّك تتزكريني،
وأغنيته الجديدة قولك خلص ،مقدرا
إلدارة المهرجان ونقابة الفنانين إتاحة
المجال لمشاركة أكبر عدد من الفنانين،
وتنوع فعاليات مهرجان جرش للثقافة
والفنون بدورته السادسة والثالثين.

أحدها عدم األمان ..أسباب
ودوافع الكذب عند األطفال
عمان -عند الحديث عن مشكلة الكذب
عند األطفال ،تتعدد األسباب والدوافع
لهذا السلوك ،ويعد الشعور بالخوف وعدم
األم��ان ال��ذي قد يشعر به الطفل بسبب
حدوث المشكالت باستمرار بين األم واألب
وغيرها ،من أحد األسباب التي تدفع األبناء
للكذب ،أطفاال كانوا ،أم مراهقين ،وال شك
أن االستمرار في الكذب سيؤدي الى حدوث
مشاكل ال يحمد عقباها ،وسيواجهها
الطفل في مرحلة المراهقة وما بعد ذلك،
وقد تستمر الى أن يصبح شخصا مسؤوال
عن أسرة.
وإضافة لما ذكر ،فإن قسوة الوالدين
على الطفل ،تؤدي الى لجوئه للكذب ،حتى
ال يتم معاقبته ،وهذا ما يسمى بـ"الكذب
الدفاعي".
مهما تعددت الحلول للتعامل مع سلوك
الكذب ،سواء أكانوا أطفاال أم مراهقين،
سيبقى الحوار بين اآلب��اء واألب��ن��اء ،هو
األسلوب الصحيح للتعامل معهم ،ألنه إذا
غاب أسلوب الحوار بين الطرفين ،فهذا
سيخلق فجوة كبيرة بينهم .أيضا عدم
اعتماد أسلوب الرفض في تربية األبناء،
واستبداله بالتقبل ،ألنه عندما يقابل
الطفل بالرفض باستمرار ،سيلجأ للكذب
ليتمكن من القيام بما يريد ،دون أن
يرفض.
كما أن شعور الطفل الدائم بالخوف
من ردة فعل والديه ،والشك باستمرار
بتصرفاته ،وأنه متهم ،ومطالب بالدفاع
عن نفسه ،سيؤثر سلبا على العديد من

الجوانب ،الصحية والنفسية والسلوكية.

كيف يتصرف اآلباء مع أبنائهم فيما
يخص سلوك الكذب:

 يتوجب علينا ع��دم وص��ف الطفل/االبن بـ"الكاذب" ،واالستمرار بهذا الوصف
لشخصه ،والفهم منه بهدوء لماذا لجأ الى
الكذب.
 النقاش معه باستمرار واإلنصات له،مع عدم استخدام أسلوب التحقيق مع
الطفل.
 الحرص على أن نكون القدوة ألبنائنافي قول الصدق.
 االبتعاد عن أسلوب التعنيف والضربوالصراخ ،واستبداله بأسلوب المكافآت
والمدح ،ومعاملته بلطف ،كي ال يؤثر سلبا
على ثقته بنفسه.
 عدم ذكر قصص خيالية أو حتى منالواقع ،لتخويف وترهيب الطفل من عاقبة
الكذب والكاذبين.
 تقوية الجانب الديني واألخالقي لدىاألطفال ،وذلك من خالل بعض القصص
التي توضح الفرق بين الصدق والكذب.
 االبتعاد عن أسلوب التربية المثاليةوالكمال ،فبهذا نعلم الطفل عدم تقبل
الخطأ ،فيلجأ للكذب حتى ال يكون مخطئا
أمام والديه.
 ت��رك مساحة للطفل للتعبير عننفسه ،وع��دم إجباره على أداء أعمال ال
يحبها حتى ال يضطر الى الكذب.

ضحى محمود خليلية /مرشدة تربوية

عمان -رأى مشاركون في ن��دوة "ري��ادة
األعمال للنساء ومشاركة المرأة في الحياة
االقتصادية" ،أن المرأة ريادية في تحقيق
متطلبات التنمية الشاملة ،فهي تشكل
نصف الطاقة اإلنتاجية ،مشددين على ما
وصلت إليه المرأة األردنية من تمكين لها
في قطاع االقتصاد ،داعين إلى نشر ثقافة
العمل المشترك للمرأة ،وتعزيز دعمها وإيجاد
رؤية مستقبلية مختلفة حول عمل المرأة في
المجتمعات العربية.
جاء ذلك في الندوة التي أقيمت ،أول من
أمس ،في منتدى الفكر العربي ،وأدارها أمين
عام المنتدى د .محمد أبو حمور ،وشارك فيها
رئيسة جمعية سيدات األعمال البحرينية
أح�لام جناحي حول "ري��ادة األعمال للنساء
ومشاركة المرأة في الحياة االقتصادية"،
النائب األسبق ورئيس هيئة االستثمار األسبق
السيدة ريم بدران ،ورئيسة اتحاد المستثمرات
العرب من مصر السيدة هدى يسى ،ورئيسة
النادي الثقافي العربي وعضو المنتدى من
لبنان السيدة سلوى السنيورة بعاصيري،
ورئيسة ومؤسسة مدارس عليا من المغرب
السيدة فوزية ط��ارق ،والرئيس التنفيذي
والشريك المؤسس لشركة ""Pharmamed
من لبنان السيدة حنان صعب ،وحضر اللقاء
عدد من المهتمين وسيدات األعمال من األردن
ومن دول عربية عدة.
تحدثت أحالم جناحي عن أهمية الوعي
في تمكين وتقدم المرأة االقتصادي ،وسد
الفجوة بين النساء والرجال في فرص العمل
لتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين،
فهو من أهم مقومات النهضة والتقدم في
المجتمعات ،وأن التغيير اإليجابي الذي تسعى
إليه المجتمعات مرهون بشكل كبير بتقدم
واقع المرأة ،ومدى تمكنها من القيام بأدوارها
في المجتمع.
وأشارت جناحي إلى أهمية ريادة األعمال
للمرأة في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة،
كونها تشكل نصف الطاقة اإلنتاجية ،مما
يسمح لها بتقديم مشاركة جادة ودؤوبة في
مختلف مجاالت العمل ،مشيرة إلى تجربة
المرأة البحرينية في ري��ادة األعمال التي
انبثقت عن إصالح سوق العمل في المملكة،
وتغيير فكرة المجتمع ونظرته لعمل المرأة
وتقبله دخولها في مجالي العمل واالستثمار،
ف��ض ً
�لا ع��ن إمكانيات ال��م��رأة البحرينية

جولة خيالة:

جانب من الندوة( -من المصدر)

والمستويات العلمية والتعليمية المتميزة
التي وصلت لها.
وقالت إن مشاركة المرأة البحرينية في
القوى العاملة الوطنية وصلت نسبتها إلى
حوالي  % 42خ�لال العام  ،2021كما أن
نسبة مشاركتها في القطاع الخاص وفي
القطاع المالي والمصرفي ارتفعت بشكل
ملحوظ خالل األع��وام السابقة ،في زيادة
تجاوزت مثيالتها في دول الخليج والمنطقة،
ً
مضيفة أن هناك عدداً من المبادرات الرائدة
والجمعيات التي تدعم ال��م��رأة في سوق
العمل ،ومنها :جائزة "الشيخة سبيكة للجهات
الحكومية والخاصة" في مجال دعم المرأة،
وجمعية "سيدات األعمال البحرينية" ،التي
ت��رأس مجلس إدارت��ه��ا ،وتعد أول جمعية
خليجية تأسست لالهتمام بجميع القضايا
التي تتعلق بالنساء.
ومن جانبها ،أشادت د .ريم بدران بتجربة
المرأة البحرينية في مجال ريادة األعمال،
وبما وصل إليه األردن في تمكين المرأة في
ً
مبينة أهمية تبادل وجهات
قطاع االقتصاد،
النظر ح��ول التحديات التي تواجه المرأة
العربية في قطاع األعمال والريادة والتنمية،
مشيرة إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع
المحلي والمنظمات في نشر الوعي حول
حضور المرأة في قطاع األعمال وانخراطها
في سوق العمل ،وتمكينها سياسياً ،ووضع
السياسات واالستراتيجيات التي تعزز حضور
المرأة في القطاعات كافة.

فيما شددت هدى يسى على أهمية نشر
ثقافة العمل العربي المشترك للمرأة ،وتعزيز
دعم المرأة للمرأة ،وإيجاد رؤية مستقبلية
مختلفة حول عمل المرأة في المجتمعات
العربية ،موضحة أن المرأة المصرية تشكل
ما نسبته  % 30من القوى العاملة في قطاع
الصناعة ،وأن الحكومة المصرية تعمل على
دعم ريادة األعمال للمرأة من خالل تسهيل
خدمة القروض ،وتمويل المشاريع النسائية،
مشيرة إلى أهمية مشروع الشراكة الصناعية
التكاملية للتنمية االقتصادية المستدامة
بين اإلم��ارات ومصر والبحرين واألردن في
تعزيز مكانة المرأة العربية في االقتصاد
وريادة األعمال .ومن جهتها ،تحدثت سلوى
السنيورة بعاصيري عن األزمات االقتصادية
التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا
والحرب الروسية-األوكرانية ،التي أثرت على
جهود انخراط المرأة في الحياة االقتصادية
وعلى واقعها األمني واالجتماعي ،ذلك أن
المرأة شكلت النسبة الكبرى لمن تم التخلي
عن خدماتهم نتيجة االنكماش االقتصادي،
وت��راج��ع��ت م��ش��اري��ع ال��ن��س��اء الصغيرة
والمتوسطة الحجم ،وتعرضت الكثير من
السيدات للعنف األسري ،مؤكدة أهمية تعزيز
التشريعات المتعلقة بالشأن االقتصادي
للمرأة من خالل التعليم والتأهيل والتدريب
بحسب متطلبات سوق العمل.
فيما أش��ارت فوزية ط��ارق إل��ى تجربة
مشروعي "مجموعة مدارس عليا" و"جمعية

خيالة في األمن العام تمتطي جوادها بمهارة وتحكم في الساحة العامة بمدينة جرش األثرية(-.تصوير :أمير خليفة)

سيدات األع��م��ال" ،في المغرب ،كنموذج
لقدرة المرأة في مجال ريادة األعمال ،وتعزيز
التنمية المستدامة ،موضحة أن هذه المشاريع
تقدم المساعدة للسيدات المغربيات في
تأسيس شركات خاصة ،وتزودهن بتكوين
مجاني لدعم الكفاءة ،واإلسهام في تشجيع
المشاركات المجتمعية.
وعن تجربة المرأة اللبنانية ،تحدثت حنان
صعب قائلة إن المرأة اللبنانية شكلت ما
نسبته  % 25من إجمالي الفئة العاملة قبل
األزمات االقتصادية التي يمر بها لبنان اليوم،
وإن تقريراً لمنظمة العمل الدولية بين أن
نقص االستخدام في قطاع المرأة اللبنانية
ارتفع خالل هذا العام ليصل إلى ،% 47.6
مؤكدة أهمية دور الجهات الدولية والمنظمات
غير الحكومية كمنظمة (الرابطة اللبنانية
لسيدات األعمال) في دعم الشركات المحلية،
وتحفيز النساء إليجاد مجاالت جديدة في
القطاعات التي تدعم االقتصاد.
وقد أشار د .محمد أبو حمور إلى أن نسبة
المشاركة االقتصادية للنساء في األردن
بلغت حوالي  ،% 14.9مقارنة مع % 53.1
للذكور ،وأن البنك المركزي عمل على رفع
نسبة تمكين النساء في مجال إدارة البنوك
العاملة في األردن ،وأن نسبة الشمول المالي
بلغت حوالي  % 50والفئة المستفيدة الكبرى
منه النساء والشباب ،كما أن نسبة مشاركة
المرأة في القطاع المصرفي بلغت حوالي 40
 %وفقاً آلخر اإلحصاءات.
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عجائب وغرائب

بعض الحشرات تتالءم مع المبيدات
باعتبارها أحد عوامل البيئة التي تعيش
فيها بل تتكيف معها من خالل إنجاب أجيال
التقاوم المبيد فحسب وإنما تحوله في بعض
األحيان إلى غذاء لها ،مما تتدفع منتجي
المبيدات الحشرية إلى تجديدها باستمرار.

حكمة اليوم

صدور األحرار قبور األسرار

نكتة اليوم

واحد بيسأل صاحبه :إ ّط ّلع بوجهي..
شايفه بيشبه الدوالر شي؟
رد صاحبه :أكيد أل ..بس ليش هالسؤال؟
قله :ألني كل ما بدخل على محل
بيقولولي :روح انصرف.
نوافذ شعرية

وأدرك الليل سر الحب في قلبي
فظل يهرع خلف الصبح نشوانا

حزيرة اليوم

قطر من األقطار خال من اإلعمار
واألشجار واألطيار فما هو؟

هل تعلم

أن مياه شالالت نياغارا هي أكثر
دفئا من األسفل عنها في األعلى.
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�إنذار عديل بوا�سطة الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان
االنذار رقم 2022 / 9615
املنذر :بنك �صفوة الإ�سالمي ،الرقم الوطني للمن�ش�أة (.)200031817
وكال�ؤه املحامون :م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�شات وب�شار ابو �شامة و�أ�شرف امل�شاقي وعمر احلنيطي.
عنوانه :عمان – بوليفارد العبديل – �شارع البنوك.
املنذر �إليه :نائل غازي ح�سن مطهر ،رقم وطني.9631019742 :

�إنذار عديل بوا�سطة الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان
رقم االنذار 2022/ 23526
املنذر :بنك �صفوة الإ�سالمي ،الرقم الوطني للمن�ش�أة (.)200031817
وكال�ؤه املحامون :م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�شات وب�شار ابو �شامة و�أ�شرف امل�شاقي وعمر احلنيطي.
عنوانه :عمان – بوليفارد العبديل – �شارع البنوك.
املنذر �إليه :حممد كمال مو�سى الق�صا�ص ،الرقم الوطني (.)9801044359

عنوانه :اربد – املغري – احلي ال�شرقي – قرب �سوبر ماركت دبو�س.
وقائع الإنذار
-1تعلم �أنه �سبق و�أن وقع مع املنذر بنك �صفوة الإ�سالمي ب�صفته م�ؤجراً وبني املنذر �إليه ب�صفته م�ست�أجراً اتفاقية �إجارة
ومالحقه (عقد ت�أجري متويلي) تاريخ  2019/1/29والذي �سجل لدى دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة/دائرة ت�سجيل �أرا�ضي اربد
حتت الرقم ( )2019/44تاريخ  ،2019/1//31واملتعلق بالأموال غري املنقولة املبني و�صفها �أدناه:
املديرية

القرية

اربد

املغري

احلو�ض
اال�سم

الرقم

�شعب
العناب

15

نوع
الأر�ض

رقم
القطعة

رقم
ال�شقة

طوابق
و�شقق

1362

201

امل�شروحات

املديرية

القرية

طابق �أر�ضي بناية
جنوبيه �شرقيه
مع �سطحه

الزرقاء

الغباوي

امل�ساحة
مرت

دومن

150

-

عنوانه :الزرقاء – الزرقاء اجلديدة -بالقرب من عيادة كاراكا�س – �شارع  – 36بناية رقم .8
وقائع الإنذار
-1تعلم �أنه �سبق و�أن وقع مع املنذر بنك �صفوة الإ�سالمي ب�صفته م�ؤجراً وبني املنذر �إليه ب�صفته م�ست�أجراً اتفاقية �إجارة
ومالحقه (عقد ت�أجري متويلي) تاريخ  ،2019/11/26والذي �سجل لدى دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة/دائرة ت�سجيل �أرا�ضي
الزرقاء حتت الرقم ( )2019/527تاريخ  ،2019/12/2واملتعلق بالأموال غري املنقولة املبني و�صفها �أدناه:

-2كما تعلم �أنه مبوجب �شروط االتفاقية امل�شار �إليها ف�إنه يتوجب عليكم دفع �أق�ساط �شهرية قيمة كل ق�سط منها مبلغ
( )942.186دينار ،ت�سعمائة واثنان و�أربعون دينار وفــــــــــلـــــــــــــ186ـــــــــ�س.
-3كما تعلم ب�أنك قد تخلفت عن دفع �أق�ساط متتالية منذ  ،2021/8/2مبجموع مبلغ ( )9421.86دينار ،ت�سعة �آالف و�أربعمائة
وواحد وع�شرون دينار وفــــــــــلـــــــــــــ86ـــــــــــ�س.
-4كما تعلم �أن تخلفك عن دفع الأق�ساط امل�ستحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�صريحة ل�شروط �إتفاقية الإجارة وكما هو
وراد يف امللحق رقم ( )2من حاالت املخالفة وخا�صة البند ( )5حاالت املخالفة  1/5الإنهاء" :عند وقوع �أي من حاالت املخالفة
املدرجة يف امللحق رقم ( )2يحق للم�ؤجر توجيه �إ�شعار خطي للم�ست�أجر 1-1-5 :لإنهاء مدة االتفاقية ،وا�ستعادة الأ�صل"،
بالإ�ضافة �إلى مطالبتكم بكامل الر�صيد وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ �أخرى تكبدها املنذر
بخ�صو�ص االتفاقية.
-5كما تعلم �أنه وح�سب ن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  2008ن�صت على �أنه " �إذا امتنع امل�ست�أجر
ً
�سببا
عن �إعادة امل�أجور عند انتهاء مدة عقد الت�أجري �أو عن ت�سديد �أي من دفعات بدل الإيجار امل�ستحقة عليه يعترب ذلك
ً
م�شروعا لتقدمي طلب من قبل امل�ؤجر �إلى قا�ضي الأمور امل�ستعجلة لدى حمكمة البداية ال�ست�صدار قرار ب�إعادة امل�أجور �إليه

."...
-6لذلك ،ولكل ما تقدم ،ف�إن املنذر ينذرك ويخطرك ويعلمك ويطلب منك ت�سديد كامل الأق�ساط امل�ستحقة بذمتكم
والبالغ ( )9421.86دينار ،ت�سعة �آالف و�أربعمائة وواحد وع�شرون دينار وفــــــــــلـــــــــــــ86ـــــــــــ�س.خالل مدة ع�شرة �أيام تلي
تاريخ تبلغكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إن املنذر �سيلج�أ �إلى املحكمة املخت�صة بتقدمي طلب م�ستعجل ال�سرتداد العقار املو�صوف
�أعاله ا�ستناداً لن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  ،2008و�/أو �إقامة دعوى ق�ضائية ملطالبتك بجميع
الأق�ساط امل�ستحقة عليك ومطالبتك بكامل قيمة االتفاقية وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ
�أخرى تكبدها املنذر بخ�صو�ص االتفاقية امل�شار �إليها ،و�/أو ب�إقامة دعوى مو�ضوعية للمطالبة ب�إنهاء وف�سخ اتفاقية
الإجارة ،وبالتعوي�ض عن كل عطل و�ضرر حلق باملنذر من جراء �إنهاء و�أي التزام مايل يرتتب عليك مبوجب هذه االتفاقية
ومطالبتكم بكامل الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.
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ال�شقة الغربية من
الطابق الأر�ضي
عدا �سطحها

-2كما تعلم �أنه مبوجب �شروط االتفاقية امل�شار �إليها ف�إنه يتوجب عليكم دفع �أق�ساط �شهرية قيمة كل ق�سط منها ()974.313
دينار ،ثالثمائة وثالثة ع�شر دينار وفلـــ�974س.
-3كما تعلم ب�أنك قد تخلفت عن دفع �أق�ساط متتالية منذ تاريخ  ،20214/7/2مبجموع مبلغ ( )2511.792دينار� ،ألفان
وخم�سمائة و�أحد ع�شر دينار  792فل�س.
-4كما تعلم �أن تخلفك عن دفع الأق�ساط امل�ستحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�صريحة ل�شروط االتفاقية امل�شار �إليها
وكما هو وراد يف امللحق رقم ( )2من حاالت املخالفة وخا�صة البند ( )5حاالت املخالفة  1/5الإنهاء" :عند وقوع �أي من حاالت
املخالفة املدرجة يف امللحق رقم ( )2يحق للم�ؤجر توجيه �إ�شعار خطي للم�ست�أجر 1-1-5 :لإنهاء مدة االتفاقية ،وا�ستعادة
الأ�صل" ،بالإ�ضافة �إلى مطالبتكم بكامل الر�صيد وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ �أخرى تكبدها
املنذر بخ�صو�ص االتفاقية امل�شار �إليها.
-5كما تعلم �أنه وح�سب ن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  2008ب�أنه" �إذا امتنع امل�ست�أجر عن �إعادة
ً
ً
م�شروعا
�سببا
امل�أجور عند انتهاء مدة عقد الت�أجري �أو عن ت�سديد �أي من دفعات بدل الإيجار امل�ستحقة عليه يعترب ذلك
لتقدمي طلب من قبل امل�ؤجر �إلى قا�ضي الأمور امل�ستعجلة لدى حمكمة البداية ال�ست�صدار قرار ب�إعادة امل�أجور �إليه . " . . .
-6لذلك ،ولكل ما تقدم ،ف�إن املنذر ينذرك ويخطرك ويعلمك ويطلب منك ت�سديد كامل الأق�ساط امل�ستحقة بذمتكم والبالغ
مبجموع مبلغ ( )2511.792دينار� ،ألفان وخم�سمائة و�أحد ع�شر دينار  792فل�س ،خالل مدة ع�شرة �أيام تلي تاريخ تبلغكم لهذا
الإنذار ،و�إال ف�إن املنذر �سيلج�أ �إلى املحكمة املخت�صة بتقدمي طلب م�ستعجل ال�سرتداد العقار املو�صوف �أعاله ا�ستناداً لن�ص
املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  ،2008و�/أو �إقامة دعوى ق�ضائية ملطالبتك بجميع الأق�ساط امل�ستحقة
عليك ومطالبتك بكامل قيمة االتفاقية وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ �أخرى تكبدها املنذر
بخ�صو�ص االتفاقية امل�شار �إليها ،و�/أو وا�ستناداً ل�شروط االتفاقية امل�شار �إليها وخا�صة البند()5حاالت املخالفة  1/5الإنهاء
ب�إقامة دعوى مو�ضوعية للمطالبة ب�إنهاء وف�سخ اتفاقية الت�أجري و�أية التزام مايل يرتتب عليك مبوجب هذه االتفاقية،
وبالتعوي�ض عن كل عطل و�ضرر حلق باملنذر من جراء �إنهاء وف�سخ االتفاقية امل�شار �إليها ومطالبتكم بكامل بالر�سوم
وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

اخطار �صادر عن دائرة التنفيذ /بالن�شر
رقم الدعوى التنفيذية -3163( 11-2 :
� )2022سجل عام  -ك
ا�سم املحكوم عليه  /املدين :

علي عمر حممد ابو كبري

العنوان :عمان  /طرببور �شارع االق�صى خلف
تامي مول
رقم االعالم ال�سند التنفيذي 1 :
تاريخه :
حمل �صدوره  :تنفيذ عمان  /ق�سم جنوب
عمان
املحكوم به الدين  7000 :دينار والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة ان وجدت والفائدة
ان وجدت
يجب عليك ان ت�ؤدي خالل خم�سه ع�شر يوما
تلي تبليغك هذا

مـــــع االحـــــتــرام،،،

مـــــع االحـــــتــرام،،،

وزارة العدل
دائرة تنفيذ عمان  /ق�سم جنوب عمان

االخطار الى املحكوم له  /الدائن :

وكيال املنذر
املحاميان
م�سعود �سقف احليط و �أ�شرف امل�شاقي

�أ�شرف امل�شاقي و

وكيال املنذر
املحاميان
عمر احلنيطي

عماد �سامل حممد ال�صويف
املبلغ املبني اعاله
واذا انق�ضت هذه املدة ومل ت�ؤد الدين
املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �ستقوم
دائرة التنفيذ مببا�شرة املعامالت القانونية
التنفيذية الالزمة قانونا بحقك .

م�أمور تنفيذ جنوب عمان

�إنذار عديل بوا�سطة الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان
رقم االنذار 2022/ 2433
املنذر :بنك �صفوة الإ�سالمي ،الرقم الوطني للمن�ش�أة (.)200031817
وكال�ؤه املحامون :م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�شات وب�شار ابو �شامة و�أ�شرف امل�شاقي وعمر احلنيطي.
عنوانه :عمان – بوليفارد العبديل – �شارع البنوك.
املنذر �إليه :عبد النا�صر لطفي �شاكر حمد ،رقم وطني.9681000869 :

�إنذار عديل بوا�سطة الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان
رقم االنذار 2022/ 26383
املنذر :بنك �صفوة الإ�سالمي ،الرقم الوطني للمن�ش�أة (.)200031817
وكال�ؤه املحامون :م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�شات وب�شار ابو �شامة و�أ�شرف امل�شاقي وعمر احلنيطي.
عنوانه :عمان – بوليفارد العبديل – �شارع البنوك.
املنذر �إليه :عبد اهلل ح�سن �صالح امل�صري ،الرقم الوطني (.)9851005399

عنوانه :ال�سلط – زي ––طباعة العواملة  -ال�شارع الرئي�سي.
وقائع الإنذار
-1تعلم �أنه �سبق و�أن وقع مع املنذر بنك �صفوة الإ�سالمي ب�صفته م�ؤجراً وبني املنذر �إليه ب�صفته م�ست�أجراً اتفاقية �إجارة
ومالحقه (عقد ت�أجري متويلي) تاريخ  ،2020/3/15والذي �سجل لدى دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة/دائرة ت�سجيل �أرا�ضي ال�شونة
اجلنوبية حتت الرقم ( )2020/18تاريخ  ،2020/3/17واملتعلق بالأموال غري املنقولة املبني و�صفها �أدناه:
املديرية

القرية

ال�شونة
اجلنوبية

جوفة
الكفرين
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-

-

-2كما تعلم �أنه مبوجب �شروط االتفاقية امل�شار �إليها ف�إنه يتوجب عليكم دفع �أق�ساط �شهرية قيمة كل ق�سط منها مبلغ
( )1351.547دينار� ،ألف وثالثمائة وواحد وخم�سون دينار وفــــــــــلـــــــــــــ547ــــــــــــــــ�س.
-3كما تعلم ب�أنك قد تخلفت عن دفع �أق�ساط متتالية منذ  ،2021/10/2مبجموع مبلغ ( )10812.376دينار ،ع�شرة �آالف
وثمامنائة و�إثني ع�شر دينار وفــــــــــلـــــــــــــ376ــــــــــــــ�س.
-4كما تعلم �أن تخلفك عن دفع الأق�ساط امل�ستحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�صريحة ل�شروط �إتفاقية الإجارة وكما هو
وراد يف امللحق رقم ( )2من حاالت املخالفة وخا�صة البند ( )5حاالت املخالفة  1/5الإنهاء" :عند وقوع �أي من حاالت املخالفة
املدرجة يف امللحق رقم ( )2يحق للم�ؤجر توجيه �إ�شعار خطي للم�ست�أجر 1-1-5 :لإنهاء مدة االتفاقية ،وا�ستعادة الأ�صل"،
بالإ�ضافة �إلى مطالبتكم بكامل الر�صيد وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ �أخرى تكبدها املنذر
بخ�صو�ص االتفاقية.
-5كما تعلم �أنه وح�سب ن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  2008ن�صت على �أنه " �إذا امتنع امل�ست�أجر
ً
�سببا
عن �إعادة امل�أجور عند انتهاء مدة عقد الت�أجري �أو عن ت�سديد �أي من دفعات بدل الإيجار امل�ستحقة عليه يعترب ذلك
ً
م�شروعا لتقدمي طلب من قبل امل�ؤجر �إلى قا�ضي الأمور امل�ستعجلة لدى حمكمة البداية ال�ست�صدار قرار ب�إعادة امل�أجور �إليه
."...
-6لذلك ،ولكل ما تقدم ،ف�إن املنذر ينذرك ويخطرك ويعلمك ويطلب منك ت�سديد كامل الأق�ساط امل�ستحقة بذمتكم
والبالغ ( )10812.376دينار ،ع�شرة �آالف وثمامنائة و�إثني ع�شر دينار وفــــــــــلـــــــــــــ376ــــــــــــــ�س خالل مدة ع�شرة �أيام تلي
تاريخ تبلغكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إن املنذر �سيلج�أ �إلى املحكمة املخت�صة بتقدمي طلب م�ستعجل ال�سرتداد العقار املو�صوف
�أعاله ا�ستناداً لن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  ،2008و�/أو �إقامة دعوى ق�ضائية ملطالبتك بجميع
الأق�ساط امل�ستحقة عليك ومطالبتك بكامل قيمة االتفاقية وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ
�أخرى تكبدها املنذر بخ�صو�ص االتفاقية امل�شار �إليها ،و�/أو ب�إقامة دعوى مو�ضوعية للمطالبة ب�إنهاء وف�سخ اتفاقية
الإجارة ،وبالتعوي�ض عن كل عطل و�ضرر حلق باملنذر من جراء �إنهاء و�أي التزام مايل يرتتب عليك مبوجب هذه االتفاقية
ومطالبتكم بكامل الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

عنوانه :الزرقاء –�شارع الأمري ح�سن –�ضاحية املدينة املنورة.
وقائع الإنذار
-1تعلم �أنه �سبق و�أن وقع مع املنذر بنك �صفوة الإ�سالمي ب�صفته م�ؤجراً وبني املنذر �إليه ب�صفته م�ست�أجراً اتفاقية �إجارة
ومالحقه (عقد ت�أجري متويلي) تاريخ  ،2013/3/17والذي �سجل لدى دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة/دائرة ت�سجيل �أرا�ضي �شمال
عمان حتت الرقم ( )2013/295تاريخ  ،2013/3/19واملتعلق بالأموال غري املنقولة املبني و�صفها �أدناه:
املديرية

القرية

�شمال
عمان

اجلبيهة

احلو�ض
اال�سم

الرقم

جرينني
اجلنوبي

6

نوع
الأر�ض

رقم
القطعة

رقم
ال�شقة

ت�سوية

709

111-

�شمال عمان

اجلبيهه

اال�سم

الرقم

عراق زحف

13

145

-

نوع الأر�ض

رقم
القطعة

رقم ال�شقة

طوابق
و�شقق

43

101

امل�ساحة

امل�شروحات

مرت

دومن

179

-

�أ�شرف امل�شاقي و

وكيال املنذر
املحاميان
عمر احلنيطي

ال�شقة الغربية من
الطابق الأر�ضي
عدا �سطحها

-2كما تعلم �أنه مبوجب �شروط االتفاقية امل�شار �إليها ف�إنه يتوجب عليكم دفع �أق�ساط �شهرية قيمة كل ق�سط منها مبلغ
( )534.989دينار ،خم�سمائة و�أربعة وثالثون دينار وفــــــــــلـــــــــــــ989ـــــــــ�س.
-3كما تعلم ب�أنك قد تخلفت عن دفع �أق�ساط متتالية منذ  ،2021/12/2مبجموع مبلغ ( )3209.934دينار ،ثالثة �آالف ومائتان
وت�سعة دنانري وفــــــــــلـــــــــــــ934ــــــــــ�س.
-4كما تعلم �أن تخلفك عن دفع الأق�ساط امل�ستحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�صريحة ل�شروط �إتفاقية الإجارة وكما هو
وراد يف امللحق رقم ( )2من حاالت املخالفة وخا�صة البند ( )5حاالت املخالفة  1/5الإنهاء" :عند وقوع �أي من حاالت املخالفة
املدرجة يف امللحق رقم ( )2يحق للم�ؤجر توجيه �إ�شعار خطي للم�ست�أجر 1-1-5 :لإنهاء مدة االتفاقية ،وا�ستعادة الأ�صل"،
بالإ�ضافة �إلى مطالبتكم بكامل الر�صيد وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ �أخرى تكبدها املنذر
بخ�صو�ص االتفاقية.
-5كما تعلم �أنه وح�سب ن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  2008ن�صت على �أنه " �إذا امتنع امل�ست�أجر
ً
�سببا
عن �إعادة امل�أجور عند انتهاء مدة عقد الت�أجري �أو عن ت�سديد �أي من دفعات بدل الإيجار امل�ستحقة عليه يعترب ذلك
ً
م�شروعا لتقدمي طلب من قبل امل�ؤجر �إلى قا�ضي الأمور امل�ستعجلة لدى حمكمة البداية ال�ست�صدار قرار ب�إعادة امل�أجور �إليه
."...
-6لذلك ،ولكل ما تقدم ،ف�إن املنذر ينذرك ويخطرك ويعلمك ويطلب منك ت�سديد كامل الأق�ساط امل�ستحقة بذمتكم
والبالغ ( )3209.934دينار ،ثالثة �آالف ومائتان وت�سعة دنانري وفــــــــــلـــــــــــــ934ــــــــــ�س خالل مدة ع�شرة �أيام تلي تاريخ
تبلغكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إن املنذر �سيلج�أ �إلى املحكمة املخت�صة بتقدمي طلب م�ستعجل ال�سرتداد العقار املو�صوف �أعاله
ا�ستناداً لن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  ،2008و�/أو �إقامة دعوى ق�ضائية ملطالبتك بجميع
الأق�ساط امل�ستحقة عليك ومطالبتك بكامل قيمة االتفاقية وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ
�أخرى تكبدها املنذر بخ�صو�ص االتفاقية امل�شار �إليها ،و�/أو ب�إقامة دعوى مو�ضوعية للمطالبة ب�إنهاء وف�سخ اتفاقية
الإجارة ،وبالتعوي�ض عن كل عطل و�ضرر حلق باملنذر من جراء �إنهاء و�أي التزام مايل يرتتب عليك مبوجب هذه االتفاقية
ومطالبتكم بكامل الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

مـــــع االحـــــتــرام،،،
وكيال املنذر
املحاميان
م�سعود �سقف احليط و �أ�شرف امل�شاقي

املديرية

القرية

�شرق
عمان

طرببور

احلو�ض
اال�سم

الرقم

عني
ارباط

3

نوع
الأر�ض

رقم
القطعة

رقم
ال�شقة

ملك

1092

-

امل�شروحات

مرت

دومن

760

-

-

 -2كما تعلم �أنه مبوجب �شروط االتفاقية امل�شار �إليها ف�إنه يتوجب عليكم دفع �أق�ساط �شهرية قيمة كل ق�سط منها مبلغ
( )1028.547دينار� ،ألف وثمانية وع�شرون دينار وفــــــــــلـــــــــــــ547ــــــــــــــــ�س.
-3كما تعلم ب�أنك قد تخلفت عن دفع �أق�ساط متتالية منذ  ،2021/7/2مبجموع مبلغ ( )11314.017دينار� ،أحد ع�شر � ً
ألفا
وثالثمائة و�أربعة ع�شر دينار وفــــــــــلـــــــــــــ017ــــــــــــــ�س.
-4كما تعلم �أن تخلفك عن دفع الأق�ساط امل�ستحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�صريحة ل�شروط �إتفاقية الإجارة وكما هو
وراد يف امللحق رقم ( )2من حاالت املخالفة وخا�صة البند ( )5حاالت املخالفة  1/5الإنهاء" :عند وقوع �أي من حاالت املخالفة
املدرجة يف امللحق رقم ( )2يحق للم�ؤجر توجيه �إ�شعار خطي للم�ست�أجر 1-1-5 :لإنهاء مدة االتفاقية ،وا�ستعادة الأ�صل"،
بالإ�ضافة �إلى مطالبتكم بكامل الر�صيد وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ �أخرى تكبدها املنذر
بخ�صو�ص االتفاقية.
-5كما تعلم �أنه وح�سب ن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  2008ن�صت على �أنه " �إذا امتنع امل�ست�أجر
ً
�سببا
عن �إعادة امل�أجور عند انتهاء مدة عقد الت�أجري �أو عن ت�سديد �أي من دفعات بدل الإيجار امل�ستحقة عليه يعترب ذلك
ً
م�شروعا لتقدمي طلب من قبل امل�ؤجر �إلى قا�ضي الأمور امل�ستعجلة لدى حمكمة البداية ال�ست�صدار قرار ب�إعادة امل�أجور �إليه
."...
-6لذلك ،ولكل ما تقدم ،ف�إن املنذر ينذرك ويخطرك ويعلمك ويطلب منك ت�سديد كامل الأق�ساط امل�ستحقة بذمتكم
والبالغ ( )11314.017دينار� ،أحد ع�شر � ً
ألفا وثالثمائة و�أربعة ع�شر دينار وفــــــــــلـــــــــــــ017ــــــــــــــ�س خالل مدة ع�شرة
�أيام تلي تاريخ تبلغكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إن املنذر �سيلج�أ �إلى املحكمة املخت�صة بتقدمي طلب م�ستعجل ال�سرتداد العقار
املو�صوف �أعاله ا�ستناداً لن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  ،2008و�/أو �إقامة دعوى ق�ضائية ملطالبتك
بجميع الأق�ساط امل�ستحقة عليك ومطالبتك بكامل قيمة االتفاقية وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية
مبالغ �أخرى تكبدها املنذر بخ�صو�ص االتفاقية امل�شار �إليها ،و�/أو ب�إقامة دعوى مو�ضوعية للمطالبة ب�إنهاء وف�سخ اتفاقية
الإجارة ،وبالتعوي�ض عن كل عطل و�ضرر حلق باملنذر من جراء �إنهاء و�أي التزام مايل يرتتب عليك مبوجب هذه االتفاقية
ومطالبتكم بكامل الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

مـــــع االحـــــتــرام،،،

حممد عمر ق�ضيبالبان

العنوان  :عمان  /املقابلني دوار املقابلني خلف
االمانة عمارة  19منزل حممد ق�ضيبالبان
خال�صة احلكم :
وعليه وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم تقرر املحكمة:
-1عمال باحكام املواد ( 1/181و  185و )186من
قانون التجارة و املادتيـــــن ( 10و )1/11من
قانون البينات �إلزام املدعى عليه (حممد عمر
ق�ضيب البان) ب�أن يدفع للمدعية ( �شركة
رو�ضة ومدر�سة البيت العتيق اال�سالمية)
مبلغ ( )1750ديناراً.
 .2عمال باحكام املواد (161و166و )167من
قانون �أ�صول املحاكمات املدنية واملادة ()4/46
من قانون نقابة املحامني ت�ضمني املدعى عليه
(حممد عمر ق�ضيب البان) الر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ ( )88دينار اتعاب حماماة والفائدة
القانونية من تاريخ اال�ستحقاق الواقع يف
 2019/2/28وحتى ال�سداد التام .
حكما وجاهي ًا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي
ً
قابال لالعرتا�ض �صدر
بحق املدعى عليه
علن ًا با�سم ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبد
اهلل الثاين بن احل�سني (حفظه اهلل ورعاه)
بتاريخ .2022/3/31

�إخطار تنفيذي بالن�شر
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان /
�شمال عمان
رقم الدعوى التنفيذية2022/2333 :
رقم الإعالم  /ال�سند التنفيذي :عدد 7تاريخه:

حمل �صدوره :دائرة تنفيذ حمكمة بداية
عمان  /ق�سم �شمال عمان
املحكوم لها  /الدائن:
�شركة املركزية للتجارة واملركبات ،وكال�ؤها
املحامون رجائي كامل وفا الدجاين ويو�سف
خليلية وعمر النابل�سي وربيع ال�سجان وحممد
املجايل.
املحكوم عليهما  /املدينان:

-1مازن حممد عزت حممد خري الفرا.
-2حممد مازن حممد عزت الفرا.

وعنوانهما :العا�صمة عمان  /لواء اجلامعة
الأردنية  /حي ال�صاحلني � /شارع ال�شهيد
و�صفي التل  /املمر اخلام�س ع�شر  /قرب
املدار�س الع�صرية.
املبلغ املحكوم به /الدين :
( )8645دينار والر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب
املحاماة �إن وجدت والفائدة القانونية �إن
وجدت.
يجب عليكما �أن ت�ؤديا خالل خم�سة ع�شر
يوم تلي تاريخ تبليغكما هذا الإخطار �إلى
املحكوم لها  /الدائنة ال�شركة املركزية لتجارة
واملركبات املبلغ املبني �أعاله ،و�إذا انق�ضت هذه
املدة ومل ت�ؤديا الدين املذكور �أو تعر�ض ت�سوية
قانونية� ،ستقوم دائرة التنفيذ مببا�شرة
املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقكما.

املدعية :ال�شركة العربية احلديثة للتوزيع،
وكال�ؤها املحامون رجائي كامل وفا الدجاين
ويو�سف خليلية وعمر النابل�سي وجهاد
احل�سنات وربيع ال�سجان وحممد املجايل
وحمزة احلكيم.
املدعى عليه (املحكوم عليه):

عنوانه :عمان – الها�شمي ال�شمايل – حي الأق�صى – ال�شارع الرئي�سي – بناية رقم (.)132
وقائع الإنذار
 -1تعلم �أنه �سبق و�أن وقع مع املنذر بنك �صفوة الإ�سالمي ب�صفته م�ؤجراً وبني املنذر �إليه ب�صفته م�ست�أجراً اتفاقية �إجارة
ومالحقه (عقد ت�أجري متويلي) تاريخ  ،2019/2/14والذي �سجل لدى دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة/دائرة ت�سجيل �أرا�ضي �شرق
عمان حتت الرقم ( )2019/69تاريخ  ،2019/2/14واملتعلق بالأموال غري املنقولة املبني و�صفها �أدناه:
امل�ساحة

طالب التبليغ وعنوانه :
�شركة مدر�سة ورو�ضه الهدي املحمدي
عمان  /املقابلني �شارع عائ�شة التيمورية
جممع دروي�ش
املطلوب تبليغه وعنوانه :

مذكرة تبليغ قرار حكم �صادرة عن
حمكمة �صلح حقوق �شرق عمان املوقرة  /بالن�شر
رقم الق�ضية ال�صلحية احلقوقية2022/2048 :
تاريخ �صدوره 2022/06/13

�إنذار عديل بوا�سطة الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان
االنذار رقم 2022/23484
املنذر :بنك �صفوة الإ�سالمي ،الرقم الوطني للمن�ش�أة (.)200031817
وكال�ؤه املحامون :م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�شات وب�شار ابو �شامة و�أ�شرف امل�شاقي وعمر احلنيطي.
عنوانه :عمان – بوليفارد العبديل – �شارع البنوك.
املنذر �إليه :خالد يا�سني م�صطفى الدراو�شة ،الرقم الوطني (.)9831059240

عنوانه :عمان – تالع العلي – �شارع الهداية – حي الربكة.
وقائع الإنذار
-1تعلم �أنه �سبق و�أن وقع مع املنذر بنك �صفوة الإ�سالمي ب�صفته م�ؤجراً وبني املنذر �إليه ب�صفته م�ست�أجراً اتفاقية �إجارة
ومالحقه (عقد ت�أجري متويلي) تاريخ  2012/6/14والذي �سجل لدى دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة/دائرة ت�سجيل �أرا�ضي �شمال
عمان حتت الرقم ( )2012/492تاريخ  ،2012/6/14واملتعلق بالأموال غري املنقولة املبني و�صفها �أدناه:
املديرية

مرت

دومن

ال�شقة الغربية
من الطابق
الأر�ضي عدا
�سطحها

دينار� ،ستمائة وثالث وع�شرون دينار وفلـــ�300س.
-3كما تعلم ب�أنك قد تخلفت عن دفع �أق�ساط متتالية منذ تاريخ  ،2019/2/2مبجموع مبلغ ( )20534.946دينار ،ع�شرون � ً
ألفا
وخم�سمائة و�أربعة وثالثون دينار و 946فل�س.
-4كما تعلم �أن تخلفك عن دفع الأق�ساط امل�ستحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�صريحة ل�شروط االتفاقية امل�شار �إليها
وكما هو وراد يف امللحق رقم ( )2من حاالت املخالفة وخا�صة البند ( )5حاالت املخالفة  1/5الإنهاء" :عند وقوع �أي من حاالت
املخالفة املدرجة يف امللحق رقم ( )2يحق للم�ؤجر توجيه �إ�شعار خطي للم�ست�أجر 1-1-5 :لإنهاء مدة االتفاقية ،وا�ستعادة
الأ�صل" ،بالإ�ضافة �إلى مطالبتكم بكامل الر�صيد وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ �أخرى تكبدها
املنذر بخ�صو�ص االتفاقية امل�شار �إليها.
-5كما تعلم �أنه وح�سب ن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  2008ب�أنه" �إذا امتنع امل�ست�أجر عن �إعادة
ً
ً
م�شروعا
�سببا
امل�أجور عند انتهاء مدة عقد الت�أجري �أو عن ت�سديد �أي من دفعات بدل الإيجار امل�ستحقة عليه يعترب ذلك
لتقدمي طلب من قبل امل�ؤجر �إلى قا�ضي الأمور امل�ستعجلة لدى حمكمة البداية ال�ست�صدار قرار ب�إعادة امل�أجور �إليه . " . . .
-6لذلك ،ولكل ما تقدم ،ف�إن املنذر ينذرك ويخطرك ويعلمك ويطلب منك ت�سديد كامل الأق�ساط امل�ستحقة بذمتكم
والبالغ مبجموع مبلغ ( )20534.946دينار ،ع�شرون � ً
ألفا وخم�سمائة و�أربعو وثالثون دينار و 946فل�س ،خالل مدة ع�شرة
�أيام تلي تاريخ تبلغكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إن املنذر �سيلج�أ �إلى املحكمة املخت�صة بتقدمي طلب م�ستعجل ال�سرتداد العقار
املو�صوف �أعاله ا�ستناداً لن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  ،2008و�/أو �إقامة دعوى ق�ضائية ملطالبتك
بجميع الأق�ساط امل�ستحقة عليك ومطالبتك بكامل قيمة االتفاقية وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية
مبالغ �أخرى تكبدها املنذر بخ�صو�ص االتفاقية امل�شار �إليها ،و�/أو وا�ستناداً ل�شروط االتفاقية امل�شار �إليها وخا�صة البند()5
حاالت املخالفة  1/5الإنهاء ب�إقامة دعوى مو�ضوعية للمطالبة ب�إنهاء وف�سخ اتفاقية الت�أجري و�أية التزام مايل يرتتب
عليك مبوجب هذه االتفاقية ،وبالتعوي�ض عن كل عطل و�ضرر حلق باملنذر من جراء �إنهاء وف�سخ االتفاقية امل�شار �إليها
ومطالبتكم بكامل بالر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

مـــــع االحـــــتــرام،،،

القرية

امل�ساحة

-2كما تعلم �أنه مبوجب �شروط االتفاقية امل�شار �إليها ف�إنه يتوجب عليكم دفع �أق�ساط �شهرية قيمة كل ق�سط منها ()300.623

وكيال املنذر
املحاميان
م�سعود �سقف احليط و �أ�شرف امل�شاقي

احلو�ض

امل�شروحات

مـــــع االحـــــتــرام،،،

�إنذار عديل بوا�سطة الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان
رقم االنذار 2022/23518
املنذر :بنك �صفوة الإ�سالمي ،الرقم الوطني للمن�ش�أة (.)200031817
وكال�ؤه املحامون :م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�شات وب�شار ابو �شامة و�أ�شرف امل�شاقي وعمر احلنيطي.
عنوانه :عمان – بوليفارد العبديل – �شارع البنوك.
املنذر �إليه :خلود حممود عبد الغني نريوخ ،الرقم الوطني (.)9722015593

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر
رقم الدعوى � )2022-709( 1-2 :سجل عام
تاريخ احلكم 2022/3/31 :

-1حممد �صالح �سالمة الطردة.
-2حممود �صالح �سالمة الطردة.

عنوانهما لغايات التبليغ :العا�صمة عمان  /لواء
ماركا  /منطقة ماركا ال�شمالية  /حي الذراع /
�شارع عمر بن اخلطاب  /عمارة رقم .6
وعليه وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم تقرر املحكمة -:
ً
�أو ً
عمال ب�أحكام املواد (123و181و )186من
ال:
قانون التجارة الزام املدعى عليهما بالتكافل و
الت�ضامن ب�أن يدفعا للمدعية مبلغ ()2110,752
دنانري.
ً
عمال ب�أحكام املواد ( )167 ،166 ،161من
ثاني ًا:
قانون ا�صول املحاكمات املدنية و املادة ()4/46
من قانون نقابة املحامني النظاميني ت�ضمني
املدعى عليهما بالتكافل و الت�ضامن الر�سوم
وامل�صاريف والفائدة القانونية من تاريخ
املطالبة الواقع يف  2022/4/25وحتى ال�سداد
التام ومبلغ  105دنانري �أتعاب حماماة .
حكم ًا وجاهي ًا بحق املدعية و مبثابة الوجاهي
ً
قابال لالعرتا�ض �صدر
بحق املدعى عليهما
و�أفهم علن ًا با�سم ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
املعظم يف 2022/6/13

�إنذار بالعودة للعمل
�إلى املوظف:

جهاد حممد �أحمد �شعبان
نظراً لتغيبك عن العمل ملدة
تزيد عن � 10أيام متتالية وذلك
اعتباراً من تاريخ 2022/7/23
ولغاية الآن بدون �سبب م�شروع
لذا ف�إن ال�شركة تنذرك بالعودة
للعمل خالل مدة ال تتجاوز
ثالثة �أيام وخالف ذلك ف�إنها
�ستقوم ب�إنهاء خدماتك بف�صلك
عن العمل دون �إ�شعار ودون �أدنى
م�س�ؤولية على عاتق ال�شركة

وكيال املنذر
املحاميان
م�سعود �سقف احليط و �أ�شرف امل�شاقي

ً
عمال ب�أحكام املادة (/28هـ)
وذلك
من قانون العمل الأردين.
�شركة �سليمان اجلدع القوا�سمة و�إخوانه
م�ؤ�س�سة املا�سة الزرقاء التجارية

وزارة العدل
حمكمه �صلح حقوق جنوب عمان
مذكرة تبليغ حكم – بالن�شر
رقم الدعوى � )2022-823( 1-2 :سجل عام
تاريخ احلكم 2022/4/11 :

طالب التبليغ وعنوانه :
�شركة مدر�سة ورو�ضه الهدي املحمدي
عمان  /املقابلني �شارع عائ�شة التيمورية
جممع دروي�ش
املطلوب تبليغه وعنوانه :

�صايف علي حممد حمفوظ

العنوان  :عمان  /املقابلني �شارع عائ�شة
التيمورية منزل 33
خال�صة احلكم :
وعليه وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم تقرر املحكمة:
 .1عمال باحكام املواد ( 1/181و  185و )186من
قانون التجارة و املادتيـــــن ( 10و )1/11من
قانون البينات �إلزام املدعى عليه (�صايف علي
حممد حمفوظ) ب�أن يدفع للمدعية (�شركة
مدر�سة ورو�ضة الهدي املحمدي) مبلغ ()1800
ديناراً.
 .2عمال باحكام املواد (161و166و )167من
قانون �أ�صول املحاكمات املدنية واملادة ()4/46
من قانون نقابة املحامني ت�ضمني املدعى
عليه (�صايف علي حممد حمفوظ) الر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ ( )90دينار اتعاب حماماة
والفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق
الواقع يف  2021/2/28وحتى ال�سداد التام .
حكما وجاهي ًا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي
ً
قابال لالعرتا�ض �صدر
بحق املدعى عليه
علن ًا با�سم ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبد
اهلل الثاين بن احل�سني (حفظه اهلل ورعاه)
بتاريخ .2022/4/11

�إخطار تنفيذي بالن�شر
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية املفرق
املوقرة
رقم الدعوى التنفيذية.2022/1710 :
املحكوم لها  /الدائن:
ال�شركة املركزية للتجارة واملركبات وكال�ؤها
املحامون رجائي كامل وفا الدجاين ويو�سف
خليلية وعمر النابل�سي وجهاد احل�سنات
وربيع ال�سجان وحممد املجايل.
املحكوم عليهم:

.1يزيد ال�سيد حممد الزبيدات.
.2ا�سحاق ال�سيد حممد الزبيدات.
عنوانهم لغايات التبليغ :حمافظة املفرق  /ام
اجلمال  /رقم هاتف 0788582303 :
املبلغ املحكوم به  /الدين:
( )3500دينار والر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب
املحاماة �إن وجدت والفائدة القانونية �إن
وجدت.
يجب عليك �أن ت�ؤدي خالل خم�سة ع�شر يوم
تلي تاريخ تبلغك هذا الإخطار �إلى املحكوم لها
 /الدائن ال�شركة املركزية للتجارة واملركبات
املبلغ املبني �أعاله ،و�إذا انق�ضت هذه املدة
ومل ت�ؤدي الدين املذكور �أو تعر�ض ت�سوية
قانونية� ،ستقوم دائرة التنفيذ مببا�شرة
املعامالت التنفيذية الالزمة قانون ًا بحقك.

�إخطار تنفيذي بالن�شر
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان
 /غرب عمان
رقم الدعوى التنفيذية2022/1590 :

رقم الإعالم  /ال�سند التنفيذي :عدد 11
تاريخه:
حمل �صدوره :دائرة تنفيذ حمكمة بداية
عمان  /ق�سم غرب عمان
املحكوم لها  /الدائن:
�شركة املركزية للتجارة واملركبات ،وكال�ؤها
املحامون رجائي كامل وفا الدجاين ويو�سف
خليلية وعمر النابل�سي وربيع ال�سجان وحممد
املجايل.
املحكوم عليهما  /املدينان:

-1منى عمر عبد الغني امل�ساعفة.
�-2صالح حممد عواد الرتتوري.

وعنوانهما :العا�صمة عمان  /مرج احلمام /
�إ�سكان ال�سلط.
املبلغ املحكوم به /الدين :
( )3950دينار والر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب
املحاماة �إن وجدت والفائدة القانونية �إن
وجدت.
يجب عليكما �أن ت�ؤديا خالل خم�سة ع�شر
يوم تلي تاريخ تبليغكما هذا الإخطار �إلى
املحكوم لها  /الدائنة ال�شركة املركزية لتجارة
واملركبات املبلغ املبني �أعاله ،و�إذا انق�ضت هذه
املدة ومل ت�ؤديا الدين املذكور �أو تعر�ض ت�سوية
قانونية� ،ستقوم دائرة التنفيذ مببا�شرة
املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقكما.

مذكرة تبليغ قرار حكم �صادرة عن
حمكمة �صلح حقوق �شرق عمان املوقرة  /بالن�شر
رقم الق�ضية ال�صلحية احلقوقية2022/2049 :
تاريخ �صدوره 2022/06/13
املدعية :ال�شركة العربية احلديثة للتوزيع ،وكال�ؤها
املحامون رجائي كامل وفا الدجاين ويو�سف خليلية وعمر
النابل�سي وجهاد احل�سنات وربيع ال�سجان وحممد املجايل
وحمزة احلكيم.
املدعى عليه (املحكوم عليه):

-1عبد اللطيف �أحمد عبد اللطيف ا�شتيوي.
�-2أحمد عبد اللطيف حامد ا�شتيوي.
عنوانهما لغايات التبليغ :العا�صمة عمان  /لواء ماركا /
منطقة ماركا اجلنوبية  /حي نادي ال�سباق � /شارع عبد
القادر حمزة  /عمارة رقم .6
لهذا وت�أ�سي�سا على ما تقدم تقرر املحكمة ما يلي :
 .1عمال باحكام املواد (181و186و222و )224من قانون
التجارة �إلزام املدعى عليهما بالتكافل والت�ضامن ب�أن
يدفعوا للمدعية مبلغ (� )1161ألف ومائة وواحد و�ستون
دينار �أردين و( )751فل�س.
 .2عمال باحكام املواد (161و166و )167من قانون �أ�صول
املحاكمات املدنية واملادة()4/46من قانون نقابة املحامني
ت�ضمني املدعى عليهما بالتكافل والت�ضامن الر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ ( )58دينار �أردين و( )08فل�س �أتعاب
حماماة والفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام .
حكم ًا وجاهي ًا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي بحق
املدعى عليهما قابال لالعرتا�ض �صدر وافهم علنا با�سم
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني
وافهم بتاريخ 2022/6/13

مذكرة تبليغ قرار حكم �صادرة عن
حمكمة �صلح حقوق �شرق عمان املوقرة  /بالن�شر
رقم الق�ضية ال�صلحية احلقوقية2022/2050 :
تاريخ �صدوره 2022/06/13

املدعية :ال�شركة العربية احلديثة للتوزيع،
وكال�ؤها املحامون رجائي كامل وفا الدجاين
ويو�سف خليلية وعمر النابل�سي وجهاد
احل�سنات وربيع ال�سجان وحممد املجايل
وحمزة احلكيم.
املدعى عليه (املحكوم عليه):

-1عدي عامر ديب ال�شامي.
�-2سامر عامر ديب ال�شامي.

عنوانها لغايات التبليغ :عمان  /ماركا
اجلنوبية  /حي الفريد � /شارع الهمالن.
وعليه وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم تقرر املحكمة
ما يلي:
 01عمال باحكام املادتني  181و  185من قانون
التجارة واملادة  11من قانون البينات احلكم
بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن والتكافل بان
ي�ؤديا للمدعية مبلغ  1180دينارا و  650فل�س.
 02عمال باحكام املواد  161و166و  167من
قانون �أ�صول املحاكمات املدنية واملادة  46من
قانون نقابة املحامني ت�ضمني املدعى عليهما
بالت�ضامن والتكافل الر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ  55دينار بدل اتعاب حماماة والفائدة
القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد
التام.
حكما وجاهيا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي
بحق املدعى عليهما قابال لالعرتا�ض �صدر
وافهم علنا با�سم ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم بتاريخ
2022/6/13
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اعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثالثة
�صادر عن دائرة تنفيذ غرب عمان
بالق�ضية التنفيذية رقم 2011/1217
الدائن :البنك اال�سالمي االردين وكيله املحامي فرا�س ا�شتيوي
املدين� :شركة ن�ضال يا�سني و�شريكه
الكفيل بالعقار :ن�ضال يا�سني عبداهلل قداده
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اعالن �إحالة قطعية وبيع باملزاد العلني
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء املوقرة
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يف الق�ضية التنفيذية رقم (2019/12273ع)
املتكونة فيما بني :
الدائن  :البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي ا�شرف هواري
املدين :

يعلن للعموم ب�أنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة كامل ال�شقة رقم  1207/111حو�ض حنوطيا رقم 3
من �أرا�ضي قرية وادي ال�سري لوحة رقم  4والكائنة يف منطقة وادي ال�سري حي اجلندويل م�ساحتها  190مرت مربع �ضمن حي
اجلندويل والعائد ملكيتها للمحكوم عليه ن�ضال يا�سني عبداهلل قداده

.1ماهر جمال عبداملالك �سليمان
يعلن للعموم ب�أنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�ضية التنفيذية رقم �أعاله ،املتكونة بني الدائن البنك الإ�سالمي

الو�صف العام:

الأردين وكيله املحامي �أ�شرف هواري وبني املدين

تقع �ضمن بناء قائم مكون من اربع طوابق تابعة ملديرية ت�سجيل غرب عمان �ضمن حدود تنظيم امانة عمان الكربى

((ماهر جمال عبداملالك �سليمان ))

منطقة وادي ال�سري حي اجلندويل م�ساحتها  190مرت مربع تنظيم ال�سكن ج تقع على �شارع وبارك معبد ومنظم وهو �شارع
نايف البياي�ضة مكونه من غرفة نوم ما�سرت ار�ضيتها �سرياميك وحمام �شور بوك�س ويوجد عليها برندة وجدران املطبخ
�سرياميك وخ�شب عادي ويوجد يف ال�صالة فري بلي�س ودهان ال�شقة تطبيع كما يوجد �ضمن العمارة م�صعد كما يوجد
تدفئة راكبة وجميع الواجهات حجر وجميع اخلدمات متوفرة لل�شقة .

مبوجب رهن قطعة الأر�ض رقم ( )313حو�ض اخو بر�ش رقم ( )6لوحة رقم  6قرية جريبا من ارا�ضي حمافظة الزرقاء
م�ساحتها  483.580مرت مربع
�أو ً
ال  :و�صف قطعة الأر�ض
-تقع القطعة رقم  313مو�ضوع الدعوى يف منطقة �ضاحية املدينة املنورة قرب م�سجد ال�شيخ احمد يا�سني وتنظيمها �سكن

التقدير:

وهي من نوع امللك وهي عبارة عن قطعة خاليه من الأبنية والأ�شجار (�سليخ) ذات طبيعة �صخرية ت�صلح للبناء وهي تقع

•قدر مبلغ  650دنانري قيمة املرت الواحد من البناء وال�شقة من م�ساحة ار�ض العقار مو�ضوع الدعوى

يف منطقة �سكنية وجميع اخلدمات متوفرة باملوقع مثل املاء والكهرباء وامل�ساجد وغريها وهي ذات اطالله جيده وهي �شبة

فت�صبح قيمة ال�شقة كما يلي:

منب�سطة وبها ميول ب�سيط وتقع على �شارعني معبدين .

 190م 2امل�ساحة  650 Xدينار =  123500مائة وثالثة وع�شرون الفا وخم�سمائة دينار
فعلى من يرغب بالدخول يف املزاد مراجعة دائرة تنفيذ حمكمة غرب عمان او الدخول الى املوقع االلكرتوين لوزارة
العدل  /تطبيق املزاد االلكرتوين  http://aucations.moj.gov.joخالل ( )15يوم ًا تلي تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف

ثانيا :التقدير:
وبناء على ما تقدم وح�سب معرفتنا بالأ�سعار كخرباء متابعني ومطلعني على الأ�سعار والبيوعات يف منطقة العقار وخربتنا

اجلريدة املحلية م�صطحب ًا معه ( )%10من القيمة املقدرة للعقار �أعاله ،علم ًا �أن �أجور الداللة ور�سوم الطوابع تعود على

يف املنطقة املوجود فيها العقار ومطلعني على �أ�سعار الأ�سا�س للمنطقة من خالل دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة فاننا نقدر قيمة

املزاود الأخري حيث �سيتم افتتاح املزاد خالل املدة �أعاله ولغاية نهايتها مع مراعاة �أن ال تقل ن�سبة املزايدة يف هذه املرحلة

املرت املربع الواحد من القطعة �أعاله مو�ضوع الدعوى مببلغ  120دينار اردين

عن ( )%50من القيمة املقدرة.

م�أمور تنفيذ غرب عمان

 120 *483.580دينار =  58029.600دينار اردين
علما انه مت �إحالة العقار �إحالة قطعية على املزاود الأخري البنك الإ�سالمي الأردين بالبدل الأعلى و مقدراه  42000دينار
(اثنان واربعون الف دينار )
فعلى من يرغب باملزاودة الدخول الى املوقع االلكرتوين لوزارة العدل  /تطبيق املزاد االلكرتوين
 http://aucations.moj.gov.joخالل  10يوما تلي تاريخ هذا الإعالن م�صطحب ًا معه تامني  %10من القيمة املقدرة

�إنذار عديل بوا�سطة الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان
االنذار رقم ()2022/23510
املنذر :بنك �صفوة الإ�سالمي ،الرقم الوطني للمن�ش�أة (.)200031817
وكال�ؤه املحامون :م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�شات وب�شار ابو �شامة و�أ�شرف امل�شاقي وعمر احلنيطي.
عنوانه :عمان – بوليفارد العبديل – �شارع البنوك.
املنذر �إليه :هاين حممد ح�سني العقيلي ،الرقم الوطني (.)9781015077

والبالغة  58029.600دينار اردين و ( )%10ن�سبة �ضم علما ان �أجور الدالله على املزاود الأخري.

م�أمور تنفيذ حمكمة بداية الزرقاء
�إعالن بيع �سند ًا لن�ص املادة (/88ب) من قانون التنفيذ
�صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان  /ق�سم �شرق عمان املوقرة
يف الق�ضية التنفيذية رقم 2019/4054
املتكونة فيما بني :
الدائن  :البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي �أ�سامة م�ساعده
املدين � :شركة جمال ابو عيد وعمار ابو الهيجاء

عنوانه :الزرقاء – الأزرق – خلف فندق ال�صياد – بنايه .38
وقائع الإنذار
-1تعلم �أنه �سبق و�أن وقع مع املنذر بنك �صفوة الإ�سالمي ب�صفته م�ؤجراً وبني املنذر �إليه ب�صفته م�ست�أجراً اتفاقية �إجارة
ومالحقه (عقد ت�أجري متويلي) تاريخ  ،2018/8/29والذي �سجل لدى دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة/دائرة ت�سجيل �أرا�ضي �شمال
عمان حتت الرقم ( )2018/890تاريخ  ،2018/8/30واملتعلق بالأموال غري املنقولة املبني و�صفها �أدناه:
املديرية

القرية

�شمال عمان

�أم زوتينه

احلو�ض
اال�سم

الرقم

املقرن

2

نوع الأر�ض

رقم
القطعة

رقم ال�شقة

طوابق
و�شقق

532

103

امل�شروحات

امل�ساحة
مرت

دومن

94

-

ال�شقة ال�شمالية
ال�شرقية من
الطابق الأر�ضي
عدا �سطحها

-2كما تعلم �أنه مبوجب �شروط االتفاقية امل�شار �إليها ف�إنه يتوجب عليكم دفع �أق�ساط �شهرية قيمة كل ق�سط منها مبلغ
( )380.844دينار ،ثالثمائة وثمانون دينار وفــــــــــلـــــــــــــ844ــــــــــــــــ�س.
-3كما تعلم ب�أنك قد تخلفت عن دفع �أق�ساط متتالية منذ  ،2021/11/2مبجموع مبلغ ( )2665.908دينار� ،ألفان و�ستمائة
وخم�س و�ستون دينار وفــــــــــلـــــــــــــ908ـــــــــــــــ�س.
-4كما تعلم �أن تخلفك عن دفع الأق�ساط امل�ستحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�صريحة ل�شروط �إتفاقية الإجارة وكما هو
وراد يف امللحق رقم ( )2من حاالت املخالفة وخا�صة البند ( )5حاالت املخالفة  1/5الإنهاء" :عند وقوع �أي من حاالت املخالفة
املدرجة يف امللحق رقم ( )2يحق للم�ؤجر توجيه �إ�شعار خطي للم�ست�أجر 1-1-5 :لإنهاء مدة االتفاقية ،وا�ستعادة الأ�صل"،
بالإ�ضافة �إلى مطالبتكم بكامل الر�صيد وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ �أخرى تكبدها املنذر
بخ�صو�ص االتفاقية.
-5كما تعلم �أنه وح�سب ن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  2008ن�صت على �أنه " �إذا امتنع امل�ست�أجر
عن �إعادة امل�أجور عند انتهاء مدة عقد الت�أجري �أو عن ت�سديد �أي من دفعات بدل الإيجار امل�ستحقة عليه يعترب ذلك �سبب ًا
م�شروع ًا لتقدمي طلب من قبل امل�ؤجر �إلى قا�ضي الأمور امل�ستعجلة لدى حمكمة البداية ال�ست�صدار قرار ب�إعادة امل�أجور �إليه
."...
-6لذلك ،ولكل ما تقدم ،ف�إن املنذر ينذرك ويخطرك ويعلمك ويطلب منك ت�سديد كامل الأق�ساط امل�ستحقة بذمتكم
والبالغ ( )2665.908دينار� ،ألفان و�ستمائة وخم�س و�ستون دينار وفــــــــــلـــــــــــــ908ـــــــــــــــ�س خالل مدة ع�شرة �أيام تلي
تاريخ تبلغكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إن املنذر �سيلج�أ �إلى املحكمة املخت�صة بتقدمي طلب م�ستعجل ال�سرتداد العقار املو�صوف
�أعاله ا�ستناداً لن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  ،2008و�/أو �إقامة دعوى ق�ضائية ملطالبتك بجميع
الأق�ساط امل�ستحقة عليك ومطالبتك بكامل قيمة االتفاقية وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ
�أخرى تكبدها املنذر بخ�صو�ص االتفاقية امل�شار �إليها ،و�/أو ب�إقامة دعوى مو�ضوعية للمطالبة ب�إنهاء وف�سخ اتفاقية
الإجارة ،وبالتعوي�ض عن كل عطل و�ضرر حلق باملنذر من جراء �إنهاء و�أي التزام مايل يرتتب عليك مبوجب هذه االتفاقية
ومطالبتكم بكامل الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

مـــــع االحـــــتــرام،،،
وكيال املنذر
املحاميان
م�سعود �سقف احليط و �أ�شرف امل�شاقي

�إنذار عديل بوا�سطة الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان
االنذار رقم ()2022/23512
املنذر :بنك �صفوة الإ�سالمي ،الرقم الوطني للمن�ش�أة (.)200031817
وكال�ؤه املحامون :م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�شات وب�شار ابو �شامة و�أ�شرف امل�شاقي وعمر احلنيطي.
عنوانه :عمان – بوليفارد العبديل – �شارع البنوك.
املنذر �إليه :مطر �سلمان �سامل اخلواطرة ،الرقم الوطني (.)9641034154

م�أمور تنفيذ حمكمة
بداية عمان /ق�سم �شرق عمان

عنوانه :عمان  -املوقر.
وقائع الإنذار
-1تعلم �أنه �سبق و�أن وقع مع املنذر بنك �صفوة الإ�سالمي ب�صفته م�ؤجراً وبني املنذر �إليه ب�صفته م�ست�أجراً اتفاقية �إجارة
ومالحقه (عقد ت�أجري متويلي) تاريخ  ،2014/7/9والذي �سجل لدى دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة/دائرة ت�سجيل �أرا�ضي �شمال
عمان حتت الرقم ( )2014/7تاريخ  ،2014/7/16واملتعلق بالأموال غري املنقولة املبني و�صفها �أدناه:
املديرية

القرية

املوقر

ذهيبه
ال�شرقية

احلو�ض
اال�سم

الرقم

احلنو

2

نوع الأر�ض

رقم
القطعة

رقم ال�شقة

ملك

1380

-

امل�ساحة
مرت

امل�شروحات
دومن

يعلن للعموم ب�أنه مطروح للبيع باملزاد العلني يف الق�ضية التنفيذية رقم �أعاله ،املتكونة بني الدائن البنك الإ�سالمي الأردين وكيله املحامي �أ�سامة عبد احلميد م�ساعده /وبني املحكوم عليهما/
�شركة جمال ابو عيد وعمار ابو الهيجاء.
تفا�صيل املوقع :
قطعة االر�ض رقم (  ) 6026من احلو�ض رقم (  ) ۱عوي�س قرية القوي�سمة من �أرا�ضي جنوب عمان مقام عليها عماره مملوكة لل�سادة �شركه جمال ابو عيد وعمار �أبو الهيجاء م�ساحتها ( )451.010
تقع الأر�ض �ضمن حدود امانة عمان الكربن منطقة ب�سمان نوع امللك ومقام عليها العمارة رقم (  ) ۳مكون من عدة �ستة طوابق تقع يف جبل الن�صر احلي االمرية عاليه البناء �أربع واجهات
حجر الواجهة االمامية حجر � 50سم ويوجد بئر ماء خلدمة العمارة وحماطة ب�سور من ثالث واجهات ويخدمها درج وم�صعد تقع للجهة ال�شمالية من �شارع زكريا احلجازي.
وبعد الك�شف على البناء تبني ما يلي:
•�سور على العمارة من اربع واجهات.
•جدار ا�ستنادي طول  30مرت.
•الواجهة االمامية ديكورات من احلجر ارتفاع � 51سم وم�ضلة واقوا�س حجرية على املداخل.
•بئر ماء �سعة  45م.3
•الكهرباء وا�صلة للعمارة على �ساعة كهرباء م�ؤقته.
•البناء خمدوم مب�صعد راكب ما عدا املاتور ودرج.
-1الطابق الت�سوية الأول مكون من �شقتني كل �شقة مكونة من �صالون بالطه �سراميك � 60سم يف � 60سم ومطبخ غري راكب مفتوح على املعي�شة وثالث غرف نوم اثنتان منهن ما�سرت وحمام �ضيوف
وحمام اوالد يحيط بهما بلكونه الأبواب اخلارجية لل�شقق حديد احلمامات غري راكبه ال كنها موجوده ومتديدات الكهرباء وخطوط ال�صرف ال�صحي راكبه وديكورات من اجلب�سن بورد ال�شقق
جاهزه لل�سكن الأبواب الداخلية من اخل�شب البالط من ال�سراميك واملطبخ االر�ضيات جدران من ال�سراميك واملطبخ غري راكب راكب اباجورات راكبه على الكهرباء بالط غرف النوم �سرياميك
خ�شابي الباب الرئي�سي حديد مزجج راكب حمايات حدید.
-2الطابق الت�سوية الثاين عبارة عن خدمات العمارة مق�صور ناعمه وم�ساحته ( )٢٤٨م.2
-3الطابق الأر�ضي م�ساحته (  ) ٢٤٨م  ٢ومكون من �شقتني كل �شقة مكونة من �صالون بالطه �سراميك � 60سم يف � 60سم ومطبخ غري راكب مفتوح على املعي�شة وثالث غرف نوم اثنتان منهن
ما�سرت وحمام ال�ضيوف وحمام اوالد يحيط بهما بلكونه الأبواب اخلارجية لل�شقق حديد احلمامات غري راكبه ال كنها موجوده ومتديدات الهرباء وخطوط ال�صرف ال�صحي راكبه وديكورات
من اجلب�سن بورد ال�شقق جاهزه لل�سكن االبواب الداخلية من اخل�شب البالط من ال�سرياميك واملطبخ االر�ضيات واجلدران من ال�سرياميك واملطبخ غري راكب راكب اباجورات راكبه على
الكهرباء بالط غرف النوم �سراميك خ�شابي.
-4الطابق الأول م�ساحته (  ) ٢٤٨م  ٢ومكون من �شقتني كل �شقة مكونة من �صالون بالطه �سراميك � 60سم يف � 60سم مطبخ غري راكب مفتوح على املعي�شة وثالث غرف نوم اثنتان منهن ما�سرت
وحمام �ضيوف وحمام اوالد يحيط بهما االبواب اخلارجية لل�شقق جديد احلمامات غري راكبه ال كنها موجوده ومتديدات الكهرباء وخطوط ال�صرف ال�صحي راكبه وديكورات من احل�سن
بورد ال�شقق جاهزه لل�سكن الأبواب الداخلية من اخل�شب البالط من ال�سراميك واملطيح االر�ضيات واجلدران من ال�سراميك واملطبخ راكب خ�شب جلو�س اباجورات راكبه على الكهرباء بالط
غرف لنوم �سراميك خ�شابی.
 --5الطابق الثاين م�ساحته (  ) ٢٤٨م  ٢ومكون من �شقتني كل �شقة مكونة من �صالون بالطه �سراميك � 60سم يف � 60سم ومطبخ غري راكب مفتوح على املعي�شة وثالث غرف نوم اثنتان منهن
ما�سرت وحمام �ضيوف وحمام اوالد يحيط بهما بلكونه الأبواب اخلارجية لل�شقق حديد احلمامات غري راكبه ال كنها موجونه ومتديدات الكهرباء وخطوط ال�صرف ال�صحي راكبة وديكورات
من اجلب�سن بورد ال�شقق جاهزه لل�سكن االبواب الداخلية من اخل�شب البالط من ال�سراميك واملطبخ االر�ضيات واجلدران من ال�سراميك واملطبخ غري راكب راكب اباجورات راكبه على الكهرباء
بالط غرف النوم �سراميك خ�شابي.
الطابق الثالث م�ساحته (  ) ٢٤٨م  ٢واجلب�سن بورد ومكون من �شقني كل �شقة مكونة من �صالون بالطه �سراميك � 60سم يف � 60سم ومطبخ غري راكب مفتوح على املعي�شة وثالث غرف نوم اثنتانمنهن ما�سرت وحمام �ضيوف وحمام اوالد يحيط بهما بلكونه االبواب اخلارجية لل�شقق حديد احلمامات غري راكبه ال كنها موجوده ومتديدات الكهرباء وخطوط ال�صرف ال�صحي راكبة
وديكورات من اجلب�سن بورد وال�شقق جاهزة لل�سكن الأبواب الداخلية من اخل�شب البالط من ال�سراميك واملطبخ واالر�ضيات واجلدران من ال�سراميك واملطبخ غري راكب راكب اباجورات راكبة
على الكهرباء بالط غرف النوم �سراميك خ�شابي.
التقديرات:
قدر قيمة املرت املربع الواحد من الأر�ض والبناء ب  350دينار.
طابق الت�سوية الأول:
 180دينار ×  248م 44640 = 2دينار
طابق الت�سوية الثاين:
 150دينار ×  248م 37200 = 2دينار
طابق الأر�ضي:
 200دينار ×  248م 49600 = 2دينار
الطابق الأول:
 200دينار ×  248م 49600 = 2دينار
الطابق الثاين:
 190دينار ×  248م 47120 = 2دينار
الطابق الثالث:
 180دينار ×  248م 44640 = 2دينار
قدر قيمة املرت املربع لقطعة الأر�ض مو�ضوع الدعوى ب  140دينار
63141.400 = 140 × 451.010
االعمال اخلارجية:
قدر اجلدار اال�ستنادي ب  100دينار للمرت الذي متو�سط ارتفاعه  5.5مرت وطوله  20مرت
 100دينار ×  5.5م ×  30م =  16500دينار
قدرت اال�سوار وديكورات احلجر واالقوا�س احلجرية وبئر املاء ودرجني خارجيان مببلغ اجمايل ب  13500دينار
 16500دينار  13500 +دينار =  30000دينار
املجموع الكلي لتقدير الأر�ض مو�ضوع الدعوى وما عليها:
 37200 + 44640دينار  49600 +دينار  49600 +دينار  47120 +دينار  44640 +دينار  30000 +دينار  365941.400 = 63141.400 +دينار �أردين
ثالثمائة وخم�سة و�ستون الف ًا وت�سعمائة وواحد واربعون دينار و 400فل�س ًا ال غري
علما بانه مت �إحالة العقار �إحالة قطعية على املزاود الأخري (�سيف عبد الهادي علي قدوره) بالبدل
البالغ  201300دينار.
وعليه فقد تقرر تعيني يوم الأربعاء املوافق  2022/8/10موعداً لإجراء مزاودة جديدة وفق ًا لأحكام املادة /88ب من قانون التنفيذ فعلى من يرغب بالدخول باملزاد الدخول على املوقع
االلكرتوين لوزارة العدل /تطبيق املزاد االلكرتوين  ،http://aucations.moj.gov.joودفع العربون بوا�سطة الدفع االلكرتوين بواقع  %10من الثمن اجلديد لقطعة الأر�ض ،علم ًا بان
الطوابع تعود على املزاود الأخري.

-

938.980

-2كما تعلم �أنه مبوجب �شروط االتفاقية امل�شار �إليها ف�إنه يتوجب عليكم دفع �أق�ساط �شهرية قيمة كل ق�سط منها مبلغ
( )164.813دينار ،ثالثمائة وثمانون دينار وفــــــــــلـــــــــــــ844ــــــــــــــــ�س.
-3كما تعلم ب�أنك قد تخلفت عن دفع �أق�ساط متتالية منذ تاريخ  ،2021/12/28مبجموع مبلغ ( )988.878دينار ،ت�سعمائة
وثمانية وثمانون دينار وفــــــــــلـــــــــــــ988ـــــــــــــــ�س.
-4كما تعلم �أن تخلفك عن دفع الأق�ساط امل�ستحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�صريحة ل�شروط �إتفاقية الإجارة وكما هو
وراد يف امللحق رقم ( )2من حاالت املخالفة وخا�صة البند ( )5حاالت املخالفة  1/5الإنهاء" :عند وقوع �أي من حاالت املخالفة
املدرجة يف امللحق رقم ( )2يحق للم�ؤجر توجيه �إ�شعار خطي للم�ست�أجر 1-1-5 :لإنهاء مدة االتفاقية ،وا�ستعادة الأ�صل"،
بالإ�ضافة �إلى مطالبتكم بكامل الر�صيد وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ �أخرى تكبدها املنذر
بخ�صو�ص االتفاقية.
-5كما تعلم �أنه وح�سب ن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  2008ن�صت على �أنه " �إذا امتنع امل�ست�أجر
ً
�سببا
عن �إعادة امل�أجور عند انتهاء مدة عقد الت�أجري �أو عن ت�سديد �أي من دفعات بدل الإيجار امل�ستحقة عليه يعترب ذلك
ً
م�شروعا لتقدمي طلب من قبل امل�ؤجر �إلى قا�ضي الأمور امل�ستعجلة لدى حمكمة البداية ال�ست�صدار قرار ب�إعادة امل�أجور �إليه
."...
-6لذلك ،ولكل ما تقدم ،ف�إن املنذر ينذرك ويخطرك ويعلمك ويطلب منك ت�سديد كامل الأق�ساط امل�ستحقة بذمتكم
والبالغ ( )988.878دينار ،ت�سعمائة وثمانية وثمانون دينار وفــــــــــلـــــــــــــ988ـــــــــــــــ�س خالل مدة ع�شرة �أيام تلي تاريخ
تبلغكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إن املنذر �سيلج�أ �إلى املحكمة املخت�صة بتقدمي طلب م�ستعجل ال�سرتداد العقار املو�صوف �أعاله
ا�ستناداً لن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  ،2008و�/أو �إقامة دعوى ق�ضائية ملطالبتك بجميع
الأق�ساط امل�ستحقة عليك ومطالبتك بكامل قيمة االتفاقية وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ
�أخرى تكبدها املنذر بخ�صو�ص االتفاقية امل�شار �إليها ،و�/أو ب�إقامة دعوى مو�ضوعية للمطالبة ب�إنهاء وف�سخ اتفاقية
الإجارة ،وبالتعوي�ض عن كل عطل و�ضرر حلق باملنذر من جراء �إنهاء و�أي التزام مايل يرتتب عليك مبوجب هذه االتفاقية
ومطالبتكم بكامل الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

مـــــع االحـــــتــرام،،،

�إنذار عديل بوا�سطة الكاتب العدل لدى حمكمة بداية عمان
االنذار رقم ()2022/23609
املنذر :بنك �صفوة الإ�سالمي ،الرقم الوطني للمن�ش�أة (.)200031817
وكال�ؤه املحامون :م�سعود �سقف احليط وبالل قطي�شات وب�شار ابو �شامة و�أ�شرف امل�شاقي وعمر احلنيطي.
عنوانه :عمان – بوليفارد العبديل – �شارع البنوك.
املنذر �إليه :حممود احمد زهدي �سريوه ،الرقم الوطني (.)9921022491

عنوانه :عمان – ماركا ال�شمالية – �شارع التطوير – عمارة رقم ()87
وقائع الإنذار
-1تعلم �أنه �سبق و�أن وقع مع املنذر بنك �صفوة الإ�سالمي ب�صفته م�ؤجراً وبني املنذر �إليه ب�صفته م�ست�أجراً اتفاقية �إجارة
ومالحقه (عقد ت�أجري متويلي) تاريخ  ،2018/10/25والذي �سجل لدى دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة/دائرة ت�سجيل �أرا�ضي
ناعور حتت الرقم ( )2018/276تاريخ  ،2018/10/25واملتعلق بالأموال غري املنقولة املبني و�صفها �أدناه:
املديرية

القرية

ناعور

ناعور

احلو�ض
اال�سم

الرقم

�أم ال�سماق

8

الى ال�سيد

طه حممد طه ح�سني العبا�سي

وكيال املنذر
املحاميان
م�سعود �سقف احليط و �أ�شرف امل�شاقي

فقدان جواز �سفر عراقي

�إنذار بالعودة �إلى العمل موجه �إلى

�إين املواطن العراقي

ال�سيد داوود حممد علي العزازي
نظراً لتغيبك عن العمل مدة

حيث انك تغيبت عن مكان عملك دون

تزيد عن ع�شرة �أيام متتالية

املبا�شر عنك لدى �شركة قبالن

فقدت جواز �سفري العراقي املرقم

دون �سبب �أو عذر مقبول و�أن

لل�صناعات الغذائية ذ.م.م  /خمابز
قبالن من تاريخ  ، 2022/07/21وحتى
تاريخه وذلك لأكثـر من ع�شرة �أيام
متتالية دون عذر او مربر قانوين

()A12590545

على من يجده االت�صال

وعلى �ضوء ذلك ووفقا الحكام املادة

على الرقم ()0796451312

قبالن لل�صناعات الغذائية تنذرك

او ت�سليمه �إلى اقرب

�ساعة من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

مركز امني ،او ت�سليمه

 28من قانون العمل الأردين ف�إن �شركة
ب�ضرورة العودة �إلى العمل خالل 48
وبعك�س ذلك تعترب فاقد لوظيفتك

�إلى ال�سفارة العراقية،

وكافة حقوقك العمالية .
املنذر :
�شركة قبالن لل�صناعات الغذائية  /خمابز قبالن

وله مكاف�أة جمزية.
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مـــــع االحـــــتــرام،،،

(م�صطفى علي �شامل ال�سامرائي)

ابداء اي �سبب وبدون علم امل�س�ؤول

طوابق
و�شقق

216

102

مرت

دومن

ال�شقة اجلنوبية
الغربية من
الطابق الأر�ضي
عدا �سطحها

-2كما تعلم �أنه مبوجب �شروط االتفاقية امل�شار �إليها ف�إنه يتوجب عليكم دفع �أق�ساط �شهرية قيمة كل ق�سط منها مبلغ
( )776.143دينار� ،سبعمائة و�ست و�سبعون دينار وفــــــــــلـــــــــــــ143ـــــــــــ�س.
-3كما تعلم ب�أنك قد تخلفت عن دفع �أق�ساط متتالية منذ  ،2021/10/2مبجموع مبلغ ( )6209.144دينار� ،ستة �آالف ومائتان
وت�سعة دنانري وفــــــــــلـــــــــــــ144ـــــــــــــــ�س.
-4كما تعلم �أن تخلفك عن دفع الأق�ساط امل�ستحقة عليكم تعد خمالفة جوهرية و�صريحة ل�شروط �إتفاقية الإجارة وكما هو
وراد يف امللحق رقم ( )2من حاالت املخالفة وخا�صة البند ( )5حاالت املخالفة  1/5الإنهاء" :عند وقوع �أي من حاالت املخالفة
املدرجة يف امللحق رقم ( )2يحق للم�ؤجر توجيه �إ�شعار خطي للم�ست�أجر 1-1-5 :لإنهاء مدة االتفاقية ،وا�ستعادة الأ�صل"،
بالإ�ضافة �إلى مطالبتكم بكامل الر�صيد وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ �أخرى تكبدها املنذر
بخ�صو�ص االتفاقية.
-5كما تعلم �أنه وح�سب ن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  2008ن�صت على �أنه " �إذا امتنع امل�ست�أجر
عن �إعادة امل�أجور عند انتهاء مدة عقد الت�أجري �أو عن ت�سديد �أي من دفعات بدل الإيجار امل�ستحقة عليه يعترب ذلك �سبب ًا
م�شروع ًا لتقدمي طلب من قبل امل�ؤجر �إلى قا�ضي الأمور امل�ستعجلة لدى حمكمة البداية ال�ست�صدار قرار ب�إعادة امل�أجور �إليه
."...
-6لذلك ،ولكل ما تقدم ،ف�إن املنذر ينذرك ويخطرك ويعلمك ويطلب منك ت�سديد كامل الأق�ساط امل�ستحقة بذمتكم
والبالغ ( )6209.144دينار� ،ستة �آالف ومائتان وت�سعة دنانري وفــــــــــلـــــــــــــ144ـــــــــــــــ�س خالل مدة ع�شرة �أيام تلي تاريخ
تبلغكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إن املنذر �سيلج أ� �إلى املحكمة املخت�صة بتقدمي طلب م�ستعجل ال�سرتداد العقار املو�صوف �أعاله
ا�ستناداً لن�ص املادة ( )22من قانون الت�أجري التمويلي رقم  45ل�سنة  ،2008و�/أو �إقامة دعوى ق�ضائية ملطالبتك بجميع
الأق�ساط امل�ستحقة عليك ومطالبتك بكامل قيمة االتفاقية وما يلحقها من �أرباح وم�صاريف وعموالت ور�سوم و�أية مبالغ
�أخرى تكبدها املنذر بخ�صو�ص االتفاقية امل�شار �إليها ،و�/أو ب�إقامة دعوى مو�ضوعية للمطالبة ب�إنهاء وف�سخ اتفاقية
الإجارة ،وبالتعوي�ض عن كل عطل و�ضرر حلق باملنذر من جراء �إنهاء و�أي التزام مايل يرتتب عليك مبوجب هذه االتفاقية
ومطالبتكم بكامل الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

وكيال املنذر
املحاميان
م�سعود �سقف احليط و �أ�شرف امل�شاقي

انذار بالعودة للعمل

نوع
الأر�ض

رقم
القطعة

رقم
ال�شقة

امل�ساحة

امل�شروحات

هذا التغيب يخالف ن�ص القانون.
وعليه ،ف�إننا ننذرك ب�ضرورة
العودة �إلى عملك خالل مدة
يومني من تاريخ تبلغكم هذا
الإنذار وبعك�س ذلك �سوف تكون
فاقداً لوظيفتك وفق ًا لأحكام
املادة (/28هـ) من قانون العمل
الأردين.

معهد مثلث الأبحاث الدويل
مدير امل�شروع
باتريك فايود
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ضغط لقمع اإلضرابات عن الطعام
للسجناء الفلسطينيين
بقلم :هاجر شيزاف 2022/8/2
جنود مسرحون كانوا يخدمون في
اإلدارة المدنية شهدوا أنهم في هذه الوحدة
يسحبون م��ن الفلسطينيين تصاريح
الدخول إلى إسرائيل بشكل اعتباطي،
وأن���ه سمح لجنود ص��غ��ار ف��ي اإلدارة
المدنية بالوصول إلى معلومات حساسة
عن الفلسطينيين .إضافة إلى ذلك ،شهد
الجنود أن مستوطنين يشاركون في رسم
سياسة اإلدارة المدنية ،وبتأثير منهم
بدأ هذا الجسم في رؤية "المعركة على
المناطق ج" في الضفة الغربية كواحدة
من مهماته .هذه الشهادات ظهرت في
التقرير الذي نشرته أمس منظمة "نحطم
الصمت" بعنوان "حكم عسكري" ،الذي
يتكون من مقابالت مع جنود خدموا في
اإلدارة المدنية.
جندي خدم في العام  2017في قيادة
اإلدارة المدنية شهد أنه أثناء االضراب عن
الطعام لسجناء أمنيين ،الذي حدث أثناء
خدمته العسكرية ،تقرر إلغاء تصاريح
الزيارة لجميع أبناء عائالت السجناء في
محاولة للضغط عليهم من أج��ل وقف
االض���راب عن الطعام" .ك��ل إب��ن عائلة
يريد القدوم وزيارة السجين المشارك في
اإلض��راب ...طلبوا منا شطب تصريحه"،
قال" .حتى ال يمكنهم الذهاب للزيارة من
أاج��ل الضغط عليهم لوقف اإلض��راب".
جندي آخ��ر خ��دم في الوحدة في السنة
نفسها شهد أنه بعد العمليات طلب من
الجنود إلغاء تصاريح الدخول إلى إسرائيل،
التي أعطيت لمئات األش��خ��اص ،أحيانا
بسبب حقيقة أنهم من سكان القرية
نفسها.
حسب أقوال الجندي فإن إلغاء التصاريح
تم في منظومة محوسبة يمكن من خاللها
القيام بتفتيش حسب السن ومنطقة
السكن" .وبكبسة زر" يتم منع كل سكان
المنطقة من الدخول إلى إسرائيل أو تقديم
طلب لذلك" .لنقل بأنهم يريدون رؤية كل
القرية ،يكتبون النبي صالح ،هذا يعطيك
أسماء جميع األشخاص الذين توجد لديهم
تصاريح في النبي صالح ،ويقومون بكبس
زر "إلغاء" ،قال الجندي .في معظم الحاالت
فإن الشاباك هو الجسم الذي يأمر بسحب
التصاريح من الفلسطينيين ،وأحيانا
الشرطة واإلدارة المدنية أيضا يقررون
ذلك.
جندي آخ��ر خ��دم في اإلدارة المدنية
في العام  2016شهد على حجم القوة
الموضوعة في أيدي الجنود في الوحدة:
"توجد لك قوة مطلقة .يوجد ضابط في
النافذة ،لكنه ال يراقبك كثيرا .توجد لك
قوة نفسية .الخاتم هو خاتم الضابط،
لكن هذا الخاتم يوجد لديك في الجارور.
الضابط أيضا يمكنه قول ال ،لكن إذا قلت
أنت ال قبله فال يوجد أي جهاز يراقب إذا
كنت تفعل كل شيء بشكل صحيح .إذا
أغضبك أي أحد فأنت تستطيع أن تأمره
ب��ال��ذه��اب .أن��ا ل��م أفعل ذل��ك ،ولكنني
شاهدت ذلك".
اإلدارة المدنية هي الجسم الذي يتوجه
إليه الفلسطينيون من أجل الحصول على
تصاريح لدخول إسرائيل لغرض العمل
أو العالج وأيضا رخص البناء ،وهي فعليا
المسؤولة عن إدارة كل مجاالت الحياة في
الضفة الغربية .اإلدارة تستخدم منظومات
محوسبة لمعالجة موضوع التصاريح وإدارة
السكان ،بواسطة أحدها" ،حجر الحكماء"،
تتم إدارة عملية إع��ط��اء التصاريح.
والثانية" ،معلومات عن المواطن" ،تشمل
المعلومات التي توجد في سجل السكان
ومعلومات أخرى قامت إسرائيل بتغذيتها
للمنظومة.
منظومة "معلومات عن المواطن" ،التي
يمكن للجنود في اإلدارة المدنية االطالع

عليها ،تشمل المعلومات الشخصية عن
كل فلسطيني في الضفة ،وفيها صوره
التي تم تحويلها إلسرائيل على مدى
السنين ومكان سكنه وتفاصيل عالقاته
وتسجيالت للحواجز التي مر بها ومتى
سافر م��ن الضفة إل��ى ال��خ��ارج وم��ا هي
التصاريح التي توجد لديه وهل كان في
السجن وتفاصيل طبية ومالحظات عن
انتمائه التنظيمي وراب��ط لكل من أبناء
العائلة المسجلين في المنظومة.
مجندة خدمت في العام  2018في
"مكتب التنسيق واالرت��ب��اط" ف��ي رام
اهلل ،في اإلدارة المدنية ،أبلغت "نحطم
الصمت" عن كيفية تعامل الجنود مع
المعلومات" .أنا أتذكر أنه من أجل الضحك
مع الجنود كنا نقوم بإدخال بطاقة هوية
شخص رفيع في السلطة الفلسطينية،
وكنا نقرأ كل التفاصيل عنه" ،قالت" .كنت
أقوم بادخال ذلك إلى المنظومة ،وكان
يمكنني رؤية كل شيء عنه .ببساطة هذا
أمر هستيري بالنسبة لي كفتاة عمرها 19
سنة ،أن تكون لدي كل هذه المعلومات".
الوظائف الرئيسية لإلدارة هي توفير
تصاريح دخول إلى إسرائيل .منذ بداية
العام  2017ف��إن الفلسطينيين الذين
أرادوا الحصول على مثل هذا التصريح
كانوا ملزمين على األغلب بإصدار بطاقة
الهوية الممغنطة ،التي تسمى بلغة اإلدارة
"البطاقة الذكية" .من أجل الحصول على
هذه البطاقة يجب على الطالبين القيام
بمسح الوجه وبصمات األصابع مرة كل
أربع سنوات .حسب المعلومات التي أعطتها
اإلدارة المدنية للصحيفة ردا على طلب
حرية المعلومات فإن حتى شهر نيسان
(أبريل) الماضي تم إصدار  867ألف بطاقة
ممغنطة لسكان الضفة ،و 11ألف بطاقة
لسكان القطاع .في موازاة ذلك ،في معظم
الحواجز تم تركيب منظومة مسح للوجه،
التي تستخدم في عبور الفلسطينيين.

غرفة العمليات ج

اإلدارة المدنية هي المسؤولة عن إنفاذ
قوانين البناء ،سواء على المستوطنين أو
الفلسطينيين .ولكن شهادات الجنود تدل
على أنه في اإلدارة تجذرت رؤية تقول إن
محاربة البناء غير القانوني للفلسطينيين
هي جزء من "المعركة على مناطق ج"،
وهو الوصف ال��ذي أعطاه المستوطنون
والسياسيون من اليمين في محاولة لمنع
بناء الفلسطينيين في مناطق ج ،التي
يعتبرونها بناء احتياط للمستوطنات .جندي
خدم في مكتب رئيس اإلدارة المدنية قال
في شهادته لـ "نحطم الصمت" بأنه "من
ناحية اإلدارة فإن هدف المعركة هو أن
تكون أعيننا مفتوحة أكثر على البناء غير
القانوني للفلسطينيين في مناطق ج أكثر
مما هي على البناء اليهودي غير القانوني".
وأض��اف "أنت تبحث أكثر بقليل عن بناء
غير قانوني للفلسطينيين ألنك تفترض
أن هذا جزءا من الخطة التآمرية الكبيرة
للسيطرة على مناطق ج".
من أجل هدم مبنى غير قانوني قام
الفلسطينيون ببنائه ،يجب على وحدة
الرقابة التابعة لإلدارة المدنية الحصول
على المصادقة من رئيس اإلدارة المدنية،
في حين أنه في معظم الحاالت من أجل
ه��دم بناء لليهود يجب الحصول على
المصادقة من مكتب وزي��ر الدفاع .في
العام  2020أعلنت اإلدارة المدنية عن
إقامة جسم بإسم "غرفة العمليات ج"،
وهو خط هاتف يمكن االتصال معه أو

إرسال بالغ في الواتس اب من أجل اإلبالغ
عن بناء غير قانوني للفلسطينيين في
مناطق ج .جندي خدم في بيت لحم تحدث
عن الطريقة التي يعمل فيها هذا الجسم.
"هو يتسلم شكاوى من مراقبين ،يعملون
باألجر لدى المجالس اإلقليمية والمجالس
المحلية التابعة لمجلس غوش عصيون
للمستوطنات".
وقد أضاف هذا الجندي أن الجيش نفسه
أحيانا يبلغ اإلدارة المدنية أن فلسطينيين
يقومون بفالحة أراض للدولة ،أي أراض
ب���إدارة ال��دول��ة ،ال��ت��ي يمكن أن تكون
مخصصة إما لسكان الضفة الفلسطينيين
أو للمستوطنين .عمليا منذ العام 1967
تم تخصيص للفلسطينيين فقط 0.25
 %من أراض��ي ال��دول��ة في الضفة" .من
يحذرك عن وجود أعمال زراعية في اراضي
الدولة؟ .قائد الفصيل في المنطقة .إذا
كان قائد الفصيل يعتمر القبعة المنسوجة
للصهيونية الدينية فيبدو أنه سيتصل
معك مرتين في يوم السبت ليقول لك:
اسمعي ،يا إدارة التنسيق واالرتباط ،يوجد
هنا شخص يقوم بحراثة األرض .وأنا ال
اعتقد أن هذا شيء جيد .أنت تقوم بالقفز
في يوم السبت من أجل مصادرة األداة
التي يقوم بالحرث بها".
جندي آخر خدم في اإلدارة المدنية في
العام  2019شهد أنه منذ تولى نفتالي
بينيت منصبه كوزير للدفاع فإن المفهوم
الخاص المتعلق بمناطق ج اكتسب الزخم.
"ف��ي الحقيقة نحن نقوم بحراسة هذه
األراض���ي .نحن نقاتل حقا .هكذا هم
يعتبرون ذلك حرب".
من الشهادات يمكن المعرفة عن تورط
مستوطنين ف��ي رس��م سياسة اإلدارة
المدنية .جندي خدم في مكتب رئيس
االدارة المدنية شهد أن رئيس االدارة
التقى ث�لاث م��رات في فترة خدمته مع
زئيف حيفر (زمبيش) ،سكرتير عام لحركة
"امانة" التي تشارك في بناء المستوطنات
وبناء بؤر استيطانية كثيرة" .من لقاء كهذا
كانت تخرج مهمات .ونحن كان يجب علينا
االهتمام ب��أن تنفذ .وه��ذا لم يكن هو
قائدي" ،قال.
جندي آخر خدم في مكتب رئيس االدارة
المدنية قال" :إن الرئيس التقى مع رؤساء
مجالس لمستوطنات" .ل��دى سكرتيرة
مكتب رئيس اإلدارة المدنية كانت توجد
قائمة فيها كم من الوقت مر ولم يلتق مع
كل بلدة اسرائيلية" .أحيانا كانت هناك
لقاءات كهذه تقريبا مرتين في السنة،
يلتقي فيها رؤساء البلدات اليهودية ،التي
كان رئيس اإلدارة يعرض فيها الخطة
االستراتيجية ،وهم كانوا أحيانا يطرحون
الشكاوى".
من منسق أعمال الحكومة في المناطق
جاء الرد" :ضباط وجنود وموظفو اإلدارة
المدنية يعملون بصورة مهنية وقيمية
ونزيهة إزاء جميع المجموعات السكانية،
مع الحرص على إعطاء رد مهني ومناسب
الحتياجاتهم طبقا ل�لإج��راءات واألوام��ر
وتعليمات القانون .نحن نأسف على أي
محاولة للتشكيك في عمل ونزاهة أعضاء
هذا الجهاز ،ونرفض بشدة أي محاولة
لنسب أجندة سياسية معينة لعمل هذا
الجهاز ،التي ترتكز على تصريحات عامة
لمصادر مجهولة وخاطئة .ه��ذا الجهاز
يحرص طوال الوقت على فحص وعالج
الحاالت التي يظهر فيها تجاوز لإلجراءات
وال��ق��ان��ون واألوام����ر .ه��ذه ال��ح��االت هي
استثناء وال تعكس سلوك اإلدارة المدنية".

جنود خدموا باإلدارة المدنية قالوا لـ"نحطم الصمت"" :إن الوحدة
تسحب تصاريح الزيارة وتطلع على معلومات حساسة والمستوطنين
مشاركون في رسم سياسة اإلدارة المدنية"

معتقلون فلسطينيون خلف القضبان بأحد معتقالت االحتالل اإلسرائيلي(-.أرشيفية)

قتلى في تحطم هليكوبتر عسكرية بباكستان
أبوظبي -قال الجيش والشرطة في باكستان يوم امس إن
طائرة هليكوبتر عسكرية تقل قائدا كبيرا وخمسة أشخاص
آخرين تحطمت على أحد الجبال في أثناء عملية إغاثة من
الفيضانات ،مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.
وكانت طائرة الهليكوبتر العسكرية تساعد في عمليات
اإلغاثة من الفيضانات في إقليم بلوشستان(-.وكاالت)
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بريطانيا 700 :مهاجر عبروا المانش
ابوظبي  -عبر نحو  700مهاجر وطالب لجوء المانش
باتّجاه بريطانيا خالل يوم واحد هذا األسبوع ،في عدد
قياسي جديد هذا العام ،وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.
ويشير عدد الواصلين إلى أن سياسة الحكومة المثيرة
للجدل لترحيل األشخاص الذين يخوضون هذه الرحلة
الخطيرة إلى رواندا فشلت حتى اآلن في ردعهم( -.وكاالت)

تأجيل "حل الدولتين" ومحدودية خيارات الفلسطينيين تزيدان االستيطان
نادية سعد الدين
nadia.saeddeen@alghad.jo

عمان  -تضيق حلقات االنفراجة القريبة
أم��ام القيادة الفلسطينية ،عقب تأجيل
تطبيق "حل الدولتين" لوقت غير معلوم،
بقرار أميركي وضغط إسرائيلي ،وإمعان
االحتالل في تصعيده ضد الفلسطينيين،
مما يجعل خ��ي��ارات النفاذ م��ن المأزق
السياسي الراهن محدودة ،ما لم تتوفر
اإلرادة الفعلية الكافية إلنهاء االنقسام
ووض���ع استراتيجية م��وح��دة لمواجهة
تحديات المرحلة المقبلة.
وال يعد بديل "حل الدولتين" في المشهد
الفلسطيني الحالي حال بالضرورة؛ بل واقع
سياسي يتمثل في استمرار سياسة التهويد
واالستيطان وضم أجزاء من المنطقة "ج"
بالضفة الغربية للجانب اإلسرائيلي،
والحفاظ على سلطةٍ فلسطينية منقوصة
ال��س��ي��ادة ف��ي الضفة الغربية ،وأخ��رى
محاصرة في غزة.
ف��ي حين م��ا ت���زال ق���رارات المجلس
المركزي الفلسطيني حبيسة اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير بانتظار قرار
الرئيس محمود عباس لنفاذها عملياً،
ألجل سحب االعتراف بالكيان اإلسرائيلي،
وإلغاء االتفاقيات الموقعة معه ،والتحلل
من اتفاق "أوسلو" وإنهاء اتفاق "باريس
االقتصادي" ووقف التنسيق األمني.
ومنذ اعتمادها فلسطينياً في العام
2015؛ يتم تداول قرارات "المركزي" في
كل لقاء جمعي فلسطيني بوصفها الرد
المناسب ضد انتهاكات االحتالل المتواصلة
بحق الشعب الفلسطيني ،ولكن من دون
اإلقدام خطوة واحدة على األقل في مسار
وضعها حيز التنفيذ ،بذريعة عدم تحمل
تكلفة التبعات القاسية المترتبة عليها.
وي��ب��دو أن "التلكؤ" الفلسطيني في
األخ��ذ بناصية نفاذ ق���رارات "المركزي"
يرجع إلى تحديات االنفكاك االقتصادي
واألمني عن سلطات االحتالل؛ إذ يصيب
القرار الفلسطيني الرسمي اتفاق باريس
االق��ت��ص��ادي ،الموقع ع��ام  1994وال��ذي
أفصحت السلطة أكثر من مرة عن إلغائه.
وطبقاً لبيانات سلطة النقد الفلسطينية،
ف��إن سلطات االح��ت�لال تضخ سنوياً ما
يزيد على  7مليار دوالر في االقتصاد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات االحتالل خالل مسيرة ضد االستيطان بشرق رام اهلل ( -وكاالت)

الفلسطيني ،بما يتوجب على الحكومة
الفلسطينية إي��ج��اد ب��دائ��ل للمنتجات
اإلسرائيلية لتعزيز المنتجات الوطنية،
في سياق الرؤية االستراتيجية لالنفكاك
التدريجي عن االحتالل.
وق���د س��ب��ق وأن أع��ل��ن��ت ال��ح��ك��وم��ة
الفلسطينية أنها بصدد إلغاء التعامل
بعملة "الشيكل" اإلسرائيلي واالتجاه
نحو إصدار عملة رقمية مشفرة ،لتجاوز
العراقيل اإلسرائيلية ،ولكي ال تخضع
لالبتزاز والمماطلة ،وهو ما كان المجلسان
الوطني والمركزي الفلسطيننيان قد أكدا
عليه في اجتماعاتهما المتوالية منذ العام
 ،2015دونما نفاذ.
ومع ذلك؛ فثمة شكوك في نجاح السلطة
الفلسطينية بإلغاء التعامل "بالشيكل"
اإلسرائيلي من الناحية االقتصادية ،في
ظل تحكم االحتالل بزهاء  % 85من حجم

الصادرات والواردات الفلسطينية ،بحيث ال
يتعدى التلويح به مجرد رسالة سياسية من
السلطة لالحتالل بامتالكها أوراق ضغط
قوية.
وإلى جانب سيطرة االحتالل على مسألة
قيامه بجباية أم��وال المقاصة وتحويلها
شهرياً للسلطة الفلسطينية ،عدا ضعف
سوق األوراق المالية الفلسطيني ،بحسب
ال���رأي االق��ت��ص��ادي ،ف��إن ات��ف��اق باريس
االقتصادي يُقيد الطرف الفلسطيني من
إصدار أي عمالت ورقية ،وإلزامه بتداول
"الشيكل" اإلسرائيلي كعملة رسمية،
إضافة إل��ى ال���دوالر األميركي والدينار
األردني.
وتنسحب تلك التحديات على مسألة
وقف التنسيق األمني؛ السيما بعد قيام
سلطات االحتالل بوقف التنسيق المدني
في خطوة مفاجئة ،فالعالقات بين سلطات

االحتالل وأجهزة السلطة متشعبة وعميقة
بما يثير وقفها تساؤالت حول مدى جاهزية
السلطة الفلسطينية للخطوة التالية،
وسط مسائل تتعلق بإصدار تصاريح تنقل
األف��راد والعمل ،ونقل البضائع ،ومسألة
استالم السلطة ألموال المقاصة ،وغيرها.
وقد يتم االعتماد على منظمة الصليب
األحمر والمؤسسات الدولية األخرى للقيام
بالتنسيق إلى حين انتهاء األزمة ،غير أن
االحتالل قد ال يرغب بالتواصل مع األمم
المتحدة للقيام بمهام السلطة ،مما سيخلق
إشكالية لم تقدم القيادة الفلسطينية
أجوبة شافية حولها.

البوصلة الفلسطينية تجاه "المركزي"

من جانبه؛ قال عضو المجلس الوطني
الفلسطيني ،عمران الخطيب ،في حديثه
ل��ـ"ال��غ��د" ،إن ثمة "إجماعاً فلسطينياً،

العراق ..انسداد سياسي والصدريون يواصلون احتجاجهم رغم دعوات التهدئة
بغداد  -دعا زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر ،المعتصمين إلى إخالء
البرلمان العراقي واالعتصام بمحيطه
وفقا لما أف��اد م��راس��ل "س��ك��اي نيوز
عربية" في بغداد.
ووفق البيان الصادر عن وزير زعيم
التيار الصدري ،صالح محمد العراقي،
فقد دعا مقتدى الصدر إلى "إخالء مبنى
البرلمان وتحوّل االعتصام أمام وحول
البرلمان ،خالل مدة أقصاها  72ساعة
من تاريخ البيان".
وأضاف" :إن كانت هناك أماكن أخرى
ينبغي االعتصام أمامها فستأتيكم
التعليمات تباعا".
وأكد البيان أن "ديمومة االعتصام
مهمة جدا لتتحقق مطالبكم .ويجب
تنظيم االعتصام على شكل وجبات مع
بقاء زخم األعداد في أوقات محددة".
واخ��ت��ت��م ب��ال��ق��ول" :ن��ح��ن ف��ي طور
تشكيل لجنة من قبل المحتجين إلدارة
االحتجاجات وتنظيمها واالهتمام بكل
ما يلزم".
وي��ت��واص��ل "االع��ت��ص��ام المفتوح"
ألنصار التيار الصدري في العراق بداخل
مبنى البرلمان بعد سيطرة المتظاهرين
على مقر السلطة التشريعية.
وك��ان أن��ص��ار ال��ص��در ق��د احتشدوا

وس��ط العاصمة ال��ع��راق��ي��ة ،السبت،
قبل اقتحام المنطقة الخضراء شديدة
التحصين التي تضم مبنى البرلمان
وسط إجراءات أمنية مشددة ،مما أسفر
عن سقوط  125جريحا في صدامات مع
قوات مكافحة الشغب.
وف��ي ظ��ل ان��س��داد سياسي ،يحتج
أنصار الصدر على استمرار دعوة أحزاب
ما يعرف بقوى "اإلط���ار التنسيقي"،
الموالية إلي���ران ،البرلمان النتخاب
رئيس للجمهورية وتكليف المرشح
محمد ش��ي��اع ال��س��ودان��ي لتشكيل
الحكومة المقبلة ،بينما توالت الدعوات
للتهدئة والحوار من مختلف األطراف
الدولية والسياسية العراقية.
وأع��ل��ن رئ��ي��س إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان
العراق ،نيجيرفان بارزاني ،عن مبادرة
لحل األزمة السياسية بالبالد عبر حوار
مباشر تستضيفه أربيل ،داعيا األطراف
السياسية المختلفة إلى "ضبط النفس
واالنخراط في الحوار لحل المشكالت".
وقال رئيس إقليم كردستان العراق،
في بيان ،إن "زي��ادة تعقيد األم��ور في
ظل ه��ذه ال��ظ��روف الحساسة تعرض
السلم المجتمعي واألمن واالستقرار في
البلد للخطر" ،بينما عبّر عن احترامه
للتظاهر السلمي للعراقيين ،لكنه

أك��د في الوقت نفسه أهمية حماية
مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات
المواطنين وموظفي الدولة.
وأضاف أن "إقليم كردستان سيكون،

يحتج أنصار الصدر على استمرار
دعوة أحزاب "اإلطار التنسيقي"
تكليف السوداني بالحكومة

كما هو دائما ،جزءا من الحل ،لذا ندعو
األطراف السياسية المعنية في العراق
إل��ى ال��ق��دوم إل��ى أرب��ي��ل ،عاصمتهم
الثانية ،وال��ب��دء بحوار مفتوح جامع
للتوصل إل��ى تفاهم واتفاق قائمين
على المصالح العليا للبلد ،فال توجد
هناك مشكلة ال يمكن حلها بالحوار".
ودع��ت بعثة االتحاد األوروب��ي لدى
ال��ع��راق ال��ق��وى السياسية إل��ى "حل
القضايا من خالل ح��وار سياسي بنّاء
ف��ي اإلط���ار ال��دس��ت��وري .ف��ي حين أن
الحق في االحتجاج السلمي ض��روري
للديمقراطية ،يجب احترام القوانين
ومؤسسات الدولة".
كما ّ
حث األمين العام لألمم المتحدة،
أنطونيو غوتيريش ،جميع األط��راف
على "تجاوز خالفاتهم وتشكيل حكومة
وطنية فعالة من خالل الحوار السلمي
والشامل ،بحيث تكون قادرة على تلبية
مطالب اإلص�ل�اح القائمة منذ فترة
طويلة دون مزيد من التأخير".
بدورها ،دعت السفارة األميركية في
بغداد األطراف السياسية العراقية من
مختلف األطياف إلى "االلتزام بضبط
النفس واالب��ت��ع��اد ع��ن العنف وحل
خالفاتهم السياسية من خالل عملية
سلمية وفقا للدستور العراقي"( -.وكاالت)

بمختلف مستوياته وأطرافه ،حول عدم
تمايز موقف إدارة الرئيس األميركي،
ج��و ب��اي��دن ،بالشكل والمضمون ،عن
إدارة سلفه الرئيس األميركي السابق،
دون��ال��د ت��رام��ب ،لجهة االل��ت��زام بأمن
الكيان أإلسرائيلي على حساب الحقوق
الفلسطينية المشروعة".
وأض���اف الخطيب ل��ـ"ال��غ��د" ،إن آف��اق
ال��س��ي��اس��ة األم��ي��رك��ي��ة ت��ج��اه القضية
الفلسطينية تنحصر في نطاق تقديم
المساعدات اإلنسانية ،أسوة بما حدث خالل
زيارة الرئيس "بايدن" األخيرة لفلسطين
المحتلة ،بعيداً عن "حل الدولتين" الذي
رهن تطبيقه للمستقبل ،فيما لم يتم
تنفيذ أي من الوعود األميركية للجانب
الفلسطيني حتى اآلن.
وأك���د أن أم���ام الجانب الفلسطيني
لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة؛ ضرورة

تنفيذ خطوات سياسية ج��ادة ،عبر وضع
ق��رارات "المركزي" حيز التنفيذ ،وذلك
بعدما تم تجريب مسار المفاوضات مع
االحتالل ألكثر من  30عاماً من دون الخروج
بأي نتيجة على صعيد تحقيق الحقوق
الوطنية الفلسطينية في التحرير وإنهاء
االح��ت�لال وتقرير المصير وح��ق العودة
وإقامة الدولة الفلسطينية وفق عام 1967
وعاصمتها القدس المحتلة.
ون���وه إل��ى أهمية تعزيز المقاومة
الفلسطينية ،بكافة أشكالها ومستوياتها،
وعدم االكتفاء بإصدار البيانات واإلدانات
لصالح العمل المباشر في مواجهة االحتالل
بكل ال��وس��ائ��ل ،النضالية والسياسية
والدبلوماسية والميدانية ،تزامناً مع توضيح
معاناة الشعب الفلسطيني والكشف عن
وجه االحتالل القبيح وانتهاكاته وجرائمه
بحق الفلسطينيين أم��ام ال���رأي العام
العالمي.
واعتبر أن تنفيذ ق���رارات المجلس
ال��م��رك��زي ،المتفق عليها فلسطينياً،
والمرفوعة للجنة التنفيذية للمنظمة
ب��ان��ت��ظ��ار ال���ق���وة ال��ف��ع��ل��ي��ة للسلطة
الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس للنفاذ
الفعلي ،تشكل البوصلة لوحدة الموقف
الفلسطيني نحو تحقيق الوحدة الوطنية،
إذ ال يوجد حينها أي تباين بين مختلف
ال��ق��وى والفصائل الفلسطينية حول
الموقف السياسي الذي يوحد فيما بينها.

"حل السلطة" غير الواقعي

في حين بات "حل السلطة" الفلسطينية
طي خانة المطالب غير الواقعية ،بوصفه
ليس سه ً
ال؛ في ظل إنضواء نحو 172
أل��ف م��وظ��ف م��ن مدنيين وعسكريين
فلسطينيين ضمن إطارها ،حيث يذهب
الجزء األكبر من إجمالي ميزانيتها العامة
لرواتبهم ،مما أح��دث خلال في هيكلتها،
فيما يتم اقتطاع ما معدله  % 34منها
لألمن ،مقابل توزيع الباقي على القطاعات
التنموية والخدمية األخرى.
ومع ذلك؛ فلن يلتزم االحتالل بنواتج
ذلك القرار الذي لن يغير موازين القوى
وال الوقائع على األرض ،وإنما بما تجسده
متغيراته االستيطانية والعدوانية في
األراضي المحتلة.

كيف حددت المخابرات األميركية موقع
الظواهري وقتلته بشرفة منزله؟

عواصم  -قُ تل زعيم تنظيم القاعدة
أيمن الظواهري في ضربة أميركية
بأفغانستان في مطلع األسبوع ،وهي
أكبر ضربة للتنظيم المتشدد منذ مقتل
مؤسسه أسامة بن الدن في عام .2011
فمع ب��زوغ فجر األح��د الماضي في
كابل ،حلقت طائرة مسيرة أميركية في
العاصمة األفغانية فيما أيمن الظواهري
على شرفة منزله ،وبقرار من جو بايدن
وبعد عملية تعقب استمرت لسنوات،
أطلق صاروخان أدي��ا إلى مقتل زعيم
تنظيم القاعدة.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس
جو بايدن ،إن الظواهري كان مختبئا منذ
سنوات ،وإن عملية تحديد مكانه وقتله
كانت نتيجة عمل "دقيق ودؤوب" لمجتمع
مكافحة اإلرهاب والمخابرات.
وحتى إعالن الواليات المتحدة ،ترددت
إشاعات مختلفة عن وج��ود الظواهري
في المنطقة القبلية بباكستان أو داخل
أفغانستان.
وقدم المسؤول ،الذي تحدث شريطة
عدم الكشف عن هويته ،التفاصيل التالية
عن العملية:
ل��س��ن��وات ع��دي��دة ،ك��ان��ت الحكومة

األميركية على علم بشبكة قدرت أنها
تدعم ال��ظ��واه��ري ،وعلى م��دار العام
الماضي بعد انسحاب الواليات المتحدة
من أفغانستان ،كان المسؤولون يراقبون
المؤشرات على وجود القاعدة في البالد.
وهذا العام ،حدد المسؤولون أن عائلة
الظواهري (زوج��ت��ه وابنته وأطفالها)
انتقلوا إلى منزل آمن في كابل قبل أن
يحددوا أن الظواهري في المكان نفسه.
وعلى مدى عدة أشهر ،ازدادت ثقة
مسؤولي المخابرات في أنهم حددوا هوية
الظواهري بشكل صحيح في المنزل
اآلمن في كابل .وفي أوائل نيسان(أبريل)
ب��دأوا في إطالع كبار مسؤولي اإلدارة.
وبعد ذلك أطلع جيك سوليفان ،مستشار
األمن القومي ،الرئيس جو بايدن.
وقال المسؤول" :لقد تمكنا من تحديد
نمط حياة (الظواهري) من خالل مصادر
معلومات مستقلة متعددة لتوجيه
العملية".
وق���ال ال��م��س��ؤول إن��ه بمجرد وص��ول
الظواهري إلى المنزل اآلم��ن في كابل،
لم يصل إلى علم المسؤولين أنه غادره
ورصدوه في شرفته  -حيث استُهدف في
نهاية المطاف -في مناسبات عدة( -.وكاالت)

رحلة "الغضب والنار" ..هل تشعل زيارة بيلوسي حربا جديدة؟
أبوظبي  -وسط ترقب دولي وأجواء
حرب إعالمية تعيشها الصين وأميركا،
وصلت رئيسة مجلس النواب نانسي
بيلوسي ام��س إل��ى ماليزيا ،في ثاني
محطة من جولتها اآلسيوية التي ترفع
منسوب التوتر بين واشنطن وبكين على
خلفية زيارة محتملة إلى تايوان في ظل
تحذيرات الصين السياسية والعسكرية.
وباإلضافة إلى ماليزيا ،تشمل جولة
بيلوسي اآلسيوية كال من اليابان وكوريا
الجنوبية وكذلك سنغافورة التي بدأت
بها جولتها ي��وم االثنين ،وبينما يسود
الغموض ح��ول ت��اي��وان ،ق��ال مصدران،
أحدهما مسؤول بالحكومة التايوانية
واآلخ��ر أميركي لشبكة "سي إن إن" ،إنه
من المتوقع أن تزور رئيسة مجلس النواب
بالجزيرة ،امس ،كجزء من جولتها في آسيا.
ورغم أن اإلعالن الرسمي لم يشمل
تايوان ،لم تهدأ تحذيرات الصين من
تداعيات اإلقدام على مثل هذه الخطوة،
حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية أن
الصين "سترد بحزم وأن أميركا ستدفع
الثمن" ،بينما هدد مسؤول حزبي بأن
القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي
"ستجعل زي��ارت��ه��ا ع���ارا على نفسها
والواليات المتحدة" ،بينما تحول اإلعالم
الصيني إل��ى ساحة ح��رب خ�لال األي��ام
الماضية ،فيما اعتبرتها روسيا "زعزعة
الستقرار العالم".

ونقلت صحيفة "ليبرتي تايمز"
التايوانية عن مصادر لم تكشف عن
ّ
تحط في الجزيرة
هويتها أن بيلوسي
وتلتقي بالرئيسة تساي إنغ-وين في
اليوم التالي قبل أن تغادر.
وستكون بيلوسي أرف���ع مسؤول
أميركي منتخب يزور تايوان منذ رئيس
مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش
ع��ام  ،1997في ح��ال قامت بالزيارة،
وحاولت إدارة جو بايدن طمأنة بكين
بأنه ال يوجد سبب "للهجوم" ،وأنه في
حالة حدوث مثل هذه الزيارة فإنها لن
تشير إلى أي تغيير في سياسة الواليات
المتحدة.
وم��ا ت��زال قضية تايوان  -الجزيرة
المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها
الصين ج��ز ًءا من أراضيها  -واح��دة من
أكثر القضايا إثارة للجدل بين واشنطن
وبكين .ون��اق��ش الرئيس ج��و بايدن
ونظيره الصيني شي جين بينغ األمر
باستفاضة في مكالمة هاتفية استمرت
ساعتين و 17دقيقة الخميس الماضي،
م��ع تصاعد ال��ت��وت��رات بين واشنطن
وبكين.

كيف سترد الصين؟

وح���ول ال��زي��ارة المرتقبة ،قالت
الخبيرة األم��ي��رك��ي��ة المختصة في
الشؤون الدولية واالستراتيجية ،إيرينا

تسوكرمان ،إن "الصين مستمرة في
إصدار تهديدات بالتصعيد العسكري،
ونظرًا ألن بكين أصبحت أكثر تدخلاً
في الرد على الزيارة حتى بدون خطة
واضحة من قبل بيلوسي ،فهناك أيضًا
ضغط متزايد محليًا لعدم االستسالم
للتهديدات وأال يُنظر إليها على أنها
تعرضت لضغوط إللغاء الزيارة من قبل
قوة أجنبية معادية .بعد اإلش��ارة إلى
إمكانية الزيارة إلى تايوان ،فإن اإللغاء
المفاجئ للزيارة سيُنظر إليه على أنه
تراجع عن الدعم لحليف في خضم
األزمة".
وأضافت تسوكرمان لموقع "سكاي
نيوز عربية" أنه "في الواليات المتحدة،
يعود جزء من سبب انتقاد البنتاغون
والبيت األبيض على وجه الخصوص
للزيارة المحتملة على الرغم من دعم
وزارة الخارجية والكونغرس وكذلك
على المستوى العام بشكل عام إلى
المخاوف بشأن تصعيد مع الصين،
بينما يتعامل المجتمع الدولي مع أزمات
كبيرة ،مثل نقص الطاقة والتضخم
ونقص ال��غ��ذاء ،جزئيًا بسبب الحرب
مع أوكرانيا ،وجزئيًا بسبب السياسات
االقتصادية وال��ع��وام��ل البيئية في
مختلف البلدان".
وأوضحت أنه "قد تؤدي االشتباكات
م��ع ال��ص��ي��ن ،ح��ت��ى ع��ل��ى المستوى

الدبلوماسي ،إلى تفاقم الصعوبات
االقتصادية وزيادة الركود في األسواق،
وهو ما رفضت إدارة بايدن االعتراف
به .قلة في البنتاغون يعتقدون حقً ا
أن الصين تتطلع إلى مواجهة عسكرية
مفتوحة مع الواليات المتحدة في الوقت
الحالي ،أو ً
ال بسبب عدم استعدادها
ألزمة عسكرية كبيرة في هذا الوقت،
وثانيًا بسبب التأثير االقتصادي السلبي
المحتمل محليًا ،بينما الصين يتعامل
مع أزمة هائلة".
وأكدت على أنه "من المستبعد للغاية
أن تتابع الصين التهديدات العسكرية
بسبب عالقاتها االقتصادية الوثيقة مع
الواليات المتحدة ،والكارثة االقتصادية
الحالية التي تواجهها من بين تحديات
أخ��رى مثل ع��دم الرضا المحلي عن
استجابتها لفيروس كورونا ،ومخاوفها
بشأن بدء صراع عسكري من قبل .إنها
مستعدة للقيام بذلك وليس بشروطها
الخاصة .في الواقع ،يتم إص��دار هذه
التهديدات الختبار إدارة بايدن التي
يُنظر إليها على أنها ضعيفة واستجابة
لالستقطاب المتصور داخل الواليات
المتحدة والذي يرغب الحزب الشيوعي
الصيني في استغالله دون تكاليف
كبيرة لهيبته".
وبينت أن "الصين تجنبت بشدة أي
اشتباكات خطيرة مع البحرية األميركية

في المنطقة؛ حتى اآلن لم تتجاوز
االستفزازات والتجسس وفشلت في
مهاجمة الجيش األميركي على الرغم
من وجود فرصة كبيرة للقيام بذلك.
لهذا السبب ،من غير المرجح حتى
إسقاط زعيم سياسي يقوم برحلة
سلمية إلى تايوان ،ألن ذلك سيكون
عم ً
ال حربياً مفتوحاً وس�يُ��دان دولياً،
حتى أن الصين أسقطت الكثير من
استثماراتها في روسيا بسبب الخوف
من العقوبات األميركية .انخفضت
االستثمارات الصينية في روسيا بنسبة
تصل إلى  .% 50هذا وحده يخبرنا أن
الصين مهتمة بعالقاتها االقتصادية مع
الواليات المتحدة والضرر الذي يمكن
أن تلحقه الواليات المتحدة باقتصادها
أكثر من االستفزازات الحالية".
وأوضحت أنه "قد يحدث الرد الصيني
لكن من غير المحتمل أن يكون عسكريًا.
قد تُمنح بيلوسي عقوبات من زيارة
الصين في المستقبل ،أو قد تصدر
الصين إدان��ات قوية أو تسحب بعض
األص��ول أو االستثمارات من الواليات
المتحدة ردًا على ذلك؛ وقد تنخرط أيضًا
في بعض االستفزازات الطفيفة في
المنطقة مثل زيادة الوجود العسكري
في بحر الصين الجنوبي".
ب��دوره ،قال ماثيو روبنسون ،مدير
مركز المعلومات الخليجية األوروبية

(مقره روم���ا)" :ف��ي حين ح��ذر بعض
المسؤولين في إدارة بايدن من زيارة
بيلوسي إل��ى ت��اي��وان ألنها ال تخلط
بين دع��م ال��والي��ات المتحدة الطويل
األمد لسياسة الصين الواحدة ،إال أن
زيارتها المحتملة حظيت بدعم كبير
من الحزبين في الكونجرس .أصبح
الديمقراطيون والجمهوريون في
مجلسي النواب والشيوخ أكثر تشددًا
بشأن الصين ،وبالتالي شجع العديد من
كال الجانبين بيلوسي على الزيارة".
واتفق روبنسون مع تسوكرمان
في أنالتهديدات الصينية ربما من
المحتمل أال تكون أكثر م��ن "ه��واء
ساخن" جيوسياسي ،الفتا إلى أنه "رغم
تصاعد خطاب بكين ،فإن هبوط طائرة
بيلوسي في تايبيه لن يشكل عم ً
ال
حربياً أو غزوا .لقد أوضحت إدارة بايدن
أن سياسة الواليات المتحدة تجاه الصين
لم تتغير ولن تتغير بغض النظر عن أي
زيارة لبيلوسي إلى تايوان".
فيما اعتبر أن بيلوسي وه��ي أول
ام��رأة تتولى منصب رئيس مجلس
النواب ،تريد أن تتسلط عليها األضواء
كون هناك تكهنات بأن فترة واليتها
المتبقية موضع شك ألن الجمهوريين
يتطلعون إلى استعادة السيطرة على
مجلس النواب في انتخابات التجديد
النصفي لشهر نوفمبر(-.وكاالت)
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خروج مبكر لـ"التايكواندو" في أول أيام مونديال الناشئين
أيمن وجيه الخطيب

بدران الشقران

ayman.alkahteeb@alghad.jo

عمان  -يستأنف المنتخب الوطني
للناشئين والناشئات اليوم ،مشاركته في
منافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات
الثالثة عشرة للتايكواندو في الصالة الرياضية
"أرنيا آرميك" في العاصمة البلغارية صوفيا،
والتي تستمر منافستها حتى  7الشهر الحالي.
وخسر يوم أمس ضمن منافسات البطولة،
فاز رامي العبادي (وزن تحت  45كغم) 1-2
على ادغ��ر فارغاس (المكسيك) ،قبل أن
يخسر أم��ام ريكو تاكامارو (اليابان) ،2-0
وخسرت مايا الخطيب (وزن تحت  42كغم)
 2-1أمام جوزي ايونتا (إيطاليا) ،وآية هاني
العبد اهلل (وزن تحت  44كغم)  2-0أمام نور
سارة (تركيا).
ويلعب اليوم جعفر ال���داوود (وزن تحت
 48كغم) مع الالعب جابور بنسيه (المجر)
والفائز يالقي الالعب سانجاربك سوليف
(أوزبكستان) وإيمان إبراهيم (وزن تحت 46
كغم) مع الالعبة سي هوا (الصين تايبيه)،
ومحمد أب��و غ���زال (وزن تحت  51كغم)
مع الالعب اديمي بليرون (السويد) ،وآية
الحسيني (وزن تحت  49كغم) مع الفائزة
من لقاء الينا ليلوفا (بلغاريا) والالعبة ساويل
راغوفينغو (ليتوانيا).
وتباعا وفقا للقرعة تلعب في اتأليام المقبلة
آية الحسيني (وزن تحت  49كغم) مع الفائزة
من لقاء الينا ليلوفا (بلغاريا) والالعبة ساويل
راغوفينغو (ليتوانيا) ،ولين الجعافرة (وزن تحت
 52كغم) مع حور عبد الكريم (مصر) ،وعثمان

 5أهداف مؤشر خطير !

من تدريبات المنتخب في صوفيا ( -من المصدر)

الحنيطي (وزن تحت  55كغم) م��ع ثانفون
ستاياباندت (تايلندا) ،وجود الصقور (وزن تحت
 59كغم) مع جابرييال بيالوي (كندا) ،وفادية
خرفان (وزن تحت  55كغم) مع الفائزة من لقاء
أمينة حميش (النرويج) وبترا سيروفيك (صربيا)،
وسيف أبو السعود (تحت  59كغم) مع كينيث
فاديس (الواليات المتحدة) ،وتامر عبادي (وزن
تحت  63كغم) مع سيباستيان إيكر (المكسيك)،
وآي��ة المحمود (وزن تحت  63كغم) مع فيلما

هاجيبيرج (فنلندا) ،وسارة القرعان (وزن تحت
 68كغم) كع سامال بيركيزي (كازاخستان)،
وشهد عريقات (وزن فوق  68كغم) مع سوانج
سوجيه (كوريا الجنوبية) ،ومحمد العداربة (وزن
تحت  73كغم) مع اريان هودا (أندونيسيا) والفائز
يالقي جوليان سيان (هنغاريا) ،ومجد العزايزة
(وزن تحت  78كغم) م��ع مظفر ساردينوف
(أوزباكستان) ،وعمران العطار (وزن فوق 73
كغم) مع علي محمد (مصر).

على صعيد أخ���ر ،ي��دخ��ل الع��ب��ون من
الدنمارك في تدريبات المنتخب الوطني
للتايكواندو ،استعدادا للجولة الثانية من
سلسلة جراند بري التي تقام في فرنسا
مطلع الشهر المقبل ،حيث يجري المنتخب
الوطني تدريبات يومية في صالة مركز
جبل عمان ،ويعتمد فيها المدربون على
رف��ع اللياقة عند الالعبين للحفاظ على
مستوياتهم الفنية.

األردن يستضيف بطولة دولية للتايكواندو لالجئين
أيمن وجيه الخطيب
ayman.alkhateeb@alghjad.jo

عمان  -أشاد رئيس االتحاد الدولي للتايكواندو
تشونغ ون تشو ،باإلنجازات التي حققها االتحاد
األردني برئاسة سمو األمير راشد بن الحسن،
ودوره في تطوير اللعبة ،ما ساهم في اعتالء
العبي المنتخبات الوطنية منصات التتويج على
مختلف االصعدة.
جاء ذلك خالل مشاركة األردن في اجتماع
مجلس إدارة االتحاد الدولي للتايكواندو الذي
اقيم على هامش بطولة العالم للناشئين
والناشئات المقامة حاليا في العاصمة البلغارية
صوفيا ،بحضور الدول األعضاء ورئيس االتحاد
الدولي.
وق��ال الناطق االعالمي التحاد التايكواندو
فيصل العبدالالت الذي تابع االجتماع عبر تقنية
“زووم” ،أن االجتماع شهد اشادة االتحاد الدولي
بالتايكواندو األردنية التي تثبت حضورا الفتا في
كل المحافل العالمية.
وق���ال ال��ع��ب��دال�لات ف��ي تصريح ل��ـ”ال��غ��د”:
سنستضيف بطولة دولية لالجئين العام المقبل،
تمشيا مع توجهات االتحاد الدولي للتايكواندو،
للمساهمة في تفعيل ودعم مشاركة الالعبين
الالجئين في هذه البطولة حيث حظيت فكرة
تنظيم األردن لبطولة األمل والطموح للتايكواندو
لالجئين للمرة األولى العام الحالي ترحيبا كبيرا
عند االتحاد الدولي للتايكواندو ،حيث اقيمت
البطولة بالتعاون مع اتحاد التايكواندوالمؤسسة
اإلنسانية للتايكواندو ،بمشاركة أكثر من 200
العب والعبة من مخيمات الالجئين في الزعتري
واألزرق ،إضافة إلى الالجئين من مختلف مناطق
المملكة والذين يمثلون األندية التابعة التحاد
التايكواندو ضمن  3فئات عمرية.
وأضاف  ”:أكد رئيس االتحاد الدولي للتايكواندو
دور األردن في دعم التايكواندو بما في ذلك

أن تتصدر قائمة هدافي دوري المحترفين لكرة القدم،
برصيد  5أه��داف في  12مباراة ،فهذا مؤشر خطير وسلبي،
يجب أن يدفع أركان اللعبة خاصة الفنيين ،لدراسة مثل هذه
التفاصيل التي من شأنها رفع مستوى المنتخبات واألندية في
حال تمكن المعنويون من تشخيص هذا الخلل الفني ومعالجته.
كرة القدم ليست في اختيار المدربين واستقطاب الالعبين
فقط ،بل هي علم بحد ذاته ،يستوجب على الفنيين واإلداريين
تعلمه ودراسته ،ورصد كل كبيرة وصغيرة فنية وإدارية ،والعمل
على معالجتها إذا ما أردنا االرتقاء بالمستوى الفني للمنتخبات
واألندية.
ما نلمسه في المنتخبات واألندية من ظاهرة ندرة الالعب
الهداف ،يحتاج إلى دراسة وتحليل ،للبحث عن الحلول المناسبة،
ال سيما وأن هذه الظاهرة متأصلة في الكرة األردنية إال ما ندر.
بالتأكيد هناك هدافين م��روا على الكرة األردنية خالل
السنوات الماضية ،ولكنهم قلة مقارنة مع أع��داد الالعبين
المهاجمين في األندية ،األمر الذي تسبب في شح األهداف التي
تسجلها األندية والمنتخبات ،وهو ما أضاع علينا تحقيق الكثير
من اإلنجازات التي كانت في متناول اليد لو توفر الالعب الهداف.
صناعة المهاجم ال��ه��داف تحتاج إل��ى الكثير من األم��ور
والتفاصيل ،أولها تعزيز دور الكشافة في األندية واتحاد
الكرة ،للبحث عن خامة كروية تتمتع بالحس التهديفي ،يمكن
استثمارها وصقلها لصناعة الع��ب ه��داف ق��ادر على إث��راء
المنافسات.
كما أن صناعة الهداف ليست باألمر السهل في األندية
التي يصر أغلبها على التدريبات الجماعية للفريق بعيدا عن
التخصص ،فالمنتخبات واألندية العالمية ،تستحدث تمارين
معينة للمهاجمين ،بعيدا عن التدريبات الجماعية ،حتى تصبح
مسألة استثمار أي فرصة تحصيل حاصل ،ما يزيد من الغلة
التهديفية ،وبالتالي تحسن النتائج.
في الكرة األردنية مهاجمين متميزين ،ولكنهم يدفعون ثمن
غياب االهتمام المطلوب ،بل أن هناك مدربين يصرون على
نقل مواهب هجومية لتلعب في غير مركزها وهو أمر خطير.
لست من هواة التنظير أو النقد ،ولكن أن يسجل هداف الدوري
األردني  5أهداف في  12مباراة ،فهذا أمر مستفز يستحق التوقف
عنده لدراسته أمال في إيجاد الحلول المناسبة.
sports@alghad.jo

الرمثا يشرح موقفه من قضية "شرارة"

رئيس االتحاد الدولي للتايكواندو تشونغ ون تشو يتحدث خالل االجتماع (-.من المصدر)

تنظيم هذه البطولة التي انصفت الالعبين
الالجئين ،ما أدى إلدراجهم ضمن برامج وخطط
االتحاد الدولي للتايكواندو والمؤسسة اإلنسانية
وإقامة البطوالت خارج المخيمات ،بما يساهم في
تعزيز المفهوم اإلنساني للرياضة ودورها في
صقل مواهب الشباب وتمكينهم في مجتمعاتهم

واستثمار طاقاتهم نحو األفضل.
ون���وه العبدالالت  ”:يحضر األردن كافة
اجتماعات االتحاد الدولي للتايكواندو واالتحاد
اآلسيوي لالطالع على كافة المستجدات في
رياضة التايكواندو”.
وت��م خ�لال اجتماع مجلس إدارة االتحاد

الدولي للتايكواندو المصادقة على التقريرين
اإلداري والمالي ،للعام  ، 2021وتم استعراض
آخر مستجدات القوانين الجديدة لالتحاد الدولي
للتايكواندو ،وط��رق تطوير التايكواندو على
المستوى اإلقليمي ،وتم استعراض فيديو عن
األردن لبطولة األمل والطموح للتايكواندو .2022

عمان -_-كشف نادي الرمثا عن موقفه من تداعيات قضيته مع
العبه السابق محمد أبو زريق “شرارة” ،خاصة مع ظهور بعض األصوات
بين جماهير النادي التي تطالب بإعادة الالعب إلى فريق كرة القدم.
وأصدر الرمثا يوم أمس بيانا ،تحدث فيه عن العديد من التفاصيل
المتعلقة بهذا الموضوع ،خاصة فيما يتعلق بالقضية القائمة بين
الرمثا وش��رارة ،والتي وصل بها المطاف اآلن إلى محكمة التحكيم
الدولية “الكاس”.
وقال الرمثا في بيان رسمي أمس  :طالعتنا منشورات على مواقع
التواصل االجتماعي ،تطالب إدارة نادي بإعادة الالعب محمد أبو زريق
شرارة الى صفوف نادي الرمثا وإنهاء الخالفات.
وعليه فإن إدارة النادي تؤكد على النقاط التالية:
* تثمن إدارة نادي الرمثا المواقف المشرفة لالغلبية الساحقة من
جماهير النادي المحبين والغيورين على ناديهم ،وفي نفس الوقت
هناك ثلة من الجماهير المندسة كالخفافيش ال تظهر اال في الظالم
لبث سموم الفتنة والتحريض تجاه النادي ونحن لهم بالمرصاد.
*ان المحافظة على حقوق ومصالح النادي أمانة في اعناقنا وال يمكن
التنازل عنها إال لمصلحة أكبر وضمن القوانين واالنظمة والتعليمات،
وان شعار وكيان نادي الرمثا أكبر من كل اإلدارات والالعبين.
* الالعب شرارة حصل على كامل مستحقاته خالل وجوده في نادي
الرمثا ،وقام النادي بدعمه وجلب عقد احترافي له بقطر في الوقت
نفسه كان هناك عدد من الالعبين لهم مستحقات بمبالغ كبيرة أمثال
الكابتن حمزة الدردور ومصعب اللحام وجمال محمود وغيرهم ولم
يطالبوا بمستحقاتهم ولم يتقدموا بشكاوى ولم يفسخوا من طرف
واحد تقديرا منهم للظروف المالية التي يمر بها النادي.
* إدارة نادي الرمثا استقطبت أكثر من عقد احترافي خارجي لالعب
شرارة ،ولكنه رفض كل العروض والتعاقدات عن طريق النادي سابقا.

ظروف خروج "الرديف" والشباب من بطولتين
يؤكد حاجة المنتخبات لخبير فني
خالد الخطاطبة
khaledkhatatbeh@alghad.jo

جهاد قطيشات (يسار) وجمال ابو عابد في لقاء سابق  ( -من المصدر)

تدريب الفيصلي يستقبل بيتر والشباني اليوم
يحيى قطيشات

sports@alghad.jo

عمان -أكد رئيس الهيئة اإلدارية المؤقتة
للنادي الفيصلي جهاد قطيشات ،ان الثنائي
المحترف في صفوف الفريق المهاجم النيجيري
نورث بيتر ،والمدافع العراقي مصطفي ناظم
الشباني ،يصالن إلى عمان صباح اليوم ،قبل
أن يشاركا في التدريب المسائي.
وتعاقد الفيصلي رسميا االسبوع الماضي
مع المحترفين ،بناء على تنسيب من المدير
الفني للفريق األول جمال أبو عابد.
وكانت إدارة النادي قد التقت الالعبين
أمس ،بحضور الجهاز الفني للفريق ،لبحث
نتائج الفريق األخيرة حيث دار حديث موسع
عن أسباب التعثر األخير أمام فريق العقبة،
وأهمية العودة القوية ،وجددت اإلدارة الثقة
بالكابتن أبوعابد وجهازه المساعد ،وطلبت من
الالعبين بذل أفضل الجهد وتفديم المستوى
الفني المعروف عن الفيصلي.
الى ذلك ق��ررت الهيئة اإلداري��ة المؤقتة
للنادي الفيصلي أمس ،الموافقة على السير
بإجراءات تحويل مجموعة جديدة من أعضاء
الهيئة العامة المؤازرين إلى عاملين حسب ما

ينص عليه النظام الداخلي للنادي ،الذي حدد
الشروط لهذه الغاية( : ،أن يكون من األعضاء
الذين مضى على تقديم طلباتهم مدة  6أشهر
وأكثر خالل الفترة العشرين من شهر تموز(
يوليو) الماضي ولغاية األول من شهر آب (
اغسطس) الحالي ،وطلبت اللجنة من األعضاء
دف��ع االشتراكات الشهرية المترتبة حتى
تاريخ تقديم طلب التحويل ،وتقديم طلبات
التحويل خطيا من صاحب الطلب نفسه،
وأن تكون الطلبات كافة مستوفية الشروط،
وبينت الهيئة اإلداري��ة ان تقديم الطلبات
ستكون أربعة أيام في األسبوع (األحد واالثنين
والثالثاء واألربعاء) من الساعة الرابعة والنصف
وحتى الساعة الثامنة مساء).
وبلغ عدد األعضاء الذين تم تحويلهم حتى اآلن
 1316عضوا ،وينتظر ان يتم خالل الفترة المقبلة
تحويل  500عضو ،قبل تحديد موعد االنتخابات
رسميا وتحديد مواعيد الترشيح لالنتخابات.
وج���دد رئ��ي��س اللجنة ال��م��ؤق��ت��ة جهاد
قطيشات ،تأكيده على أن اللجنة ومنذ اللحظة
األولى تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة القلعة
الزرقاء ،واقف بحيادية وعلى مسافة واحدة من
جميع المرشحين.

عمان -أكدت المشاركة األخيرة للمنتخبين
الوطنيين الرديف والشباب ،في بطولتي كأس
آسيا وكأس العرب ،والتي لم تلب الطموح،
على أهمية التعاقد مع مخطط ومدير فني
للكرة األردنية ،همه األول المصلحة العامة
بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة.
ويعتبر غياب المخطط والمدير الفني
في اتحاد الكرة ،سببا رئيسيا في تراجع
نتائج المنتخبين المذكورين ،بعدما تداخلت
الصالحيات والمصالح ،وغاب التنسيق بين
المنتخبات واألندية ،وتضاربت المصالح ،حيث
بدا المشهد مرتبكا ومؤلما ،حتى وصل إلى
درجة الفوضى.
المنتخب الرديف الذي شارك في كأس آسيا،
لم يحقق النتائج المرجوة ،وذلك بسبب تداخل
صالحيات المدير الفني للمنتخب الوطني
األول عدنان حمد المسؤول عن الرديف أيضا،
والذي جرد الرديف من أهم عناصره في هذه
البطولة ،ما أفقد الفريق قوته الهجومية
المتمثلة بالنجمين يزن نعيمات وعلي علوان،
ما تسبب في خ��روج حزين للمنتخب ،في
مشهد يؤكد غياب التنسيق ،وغياب التخطيط
الذي يفترض أن يكون حاضرا من خالل مدير
فني لكل المنتخبات ،بعيدا عن أي مسؤوليات
أخرى.
ام��ا منتخب الشباب العائد للتو من
بطولة كأس العرب ،بعد خروجه على يد
المنتخب الفلسطيني الشقيق من الدور ربع
النهائي ،فحدث وال حرج عن غياب التخطيط

المدير الفني السابق في اتحاد الكرة الراحل محمود الجوهري ( -أرشيفية)

والتنسيق ،وضعف اتحاد الكرة في التعامل
مع األندية ،بل وغياب التنسيق بين االتحاد
واألندية.
قصة منتخب الشباب ،تلخص الحكاية،
فالفريق ذه��ب إل��ى بطولة ك��أس العرب،
منقوصا من نجمه ومهاجمه العب الوحدات
مهند أبو طه الذي رفض الوحدات ارساله،
كون البطولة ليست على أجندة االتحاد الدولي
لكرة القدم “فيفا” ،وعاد الفيصلي واستدعى

العبه أمين الشناينة من السعودية ،قبل
مواجهة منتخب الشباب أمام فلسطين ،بناء
على اتفاق مسبق بين االتحاد والفيصلي،
فيما لم يكن هناك اتفاق بين االتحاد ونادي
الجزيرة الذي حاول استدعاء العبه بكر كلبونة
دون أن يجد آذانا صاغية.
ويرى المتابعون للشأن الكروي المحلي،
أن هذا اإلرباك وهذه الفوضى التي يعيشها
االت��ح��اد والمنتخبات ،ج��اءت بسبب غياب

المرجعية الفنية المتخصصة ف��ي اتحاد
الكرة ،القادرة على التخطيط والتنسيق قبل
البطوالت ،فال يعقل أن يتم سحب نجمين
مؤثرين من المنتخب الرديف اثناء بطولة
مهمة بحجم كأس آسيا ،وال يعقل أيضا أن
يذهب منتخب الشباب إل��ى بطولة كأس
العرب ،ويتم سحب نجمه في وقت مهم وفي
مرحلة حاسمة في البطولة.
ال��م��درب الوطني عدنان ع��وض ،طالب
بضرورة تعيين مدير فني وخبير على درجة
عالية من الثقافة والخبرة ،قادر على التنسيق
مع المعنيين.
وأضاف  :يجب أن يكون هناك خبير متمكن،
ولو تواجد مدير فني قبل مشاركة المنتخبين
الرديف والشباب في البطولتين لربما كانت
النتائج أفضل.
وطالب عوض بخبير فني بحجم الراحل
محمود الجوهري ،يحظى بالتقدير واالحترام،
إلى جانب الخبرة الفنية.
النجم السابق للمنتخب الوطني والنادي
الفيصلي قصي أبو عالية ،أكد أن االتحاد
يحتاج إلى مخطط ومنسق للكرة األردنية
بحجم الراحل محمود الجوهري ،الذي نجح
بامتياز في بناء عالقة متميزة مع جميع
األندية.
واعتبر أبو عالية في تصريح لـ”الغد” ،أن
ما جرى من إشكاليات مع المنتخبين الرديف
والشباب ،يعكس حالة غياب المشرف الفني
العام على المنتخبات الوطنية ،الفتا إلى أن
المنتخبات تحتاج إلى مخطط ومنسق ذو فكر
فني ،وعلى عالقة وطيدة وطيبة مع األندية.
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األرثوذكسي يواصل المطاردة ..والرياضي
غير قلق من نتائجه في "سلة السيدات"
خالد العميري

المنتخب الوطني بتسجيلها  14نقطة مع 4
متابعات و 5تمريرات و 3ستيل بفاعلية .12
من جانبه ،قال المدير الفني لفريق
الرياضي أرامكس ،مالك خشان" :إن نتائج
المباريات التي يخوضها فريق السيدات
في بطولة ال��دوري المحلي  ،2022تبدو
متوقعة هذا الموسم ،وال تعكس بأي شكل
من األشكال طموحات الفريق في المواسم
المقبلة".
وقال خشان في حديثه الخاص لـ "الغد":
"حجم الخسائر النقطية في كل مباراة
نخوضها أم��ام األرثوذكسي والفحيص
ومنتخب الناشئات ،تبدو واقعية ،استنادا
إلى ما تمتلكه الفرق األخ��رى من خبرات
وق���درات فنية وبدنية عالية ،مع وجود
التجانس في ظل طول فترة التحضير".
وأضاف" :أعلنا سابقا عبر منبر صحيفة
الغد ،أن الهدف من مشاركتنا هذا الموسم
يتمثل بالمشاركة فقط ،وأعلمنا اتحاد
السلة أننا لن نكون منافسين حقيقيين على
اللقب هذا الموسم" ،الفتا إلى أن المتابعون
يعلمون مدى أهمية وجود نادي الرياضي
أرامكس العريق في دوري السيدات.
واستطرد" :انطالقا من الرؤية الشمولية
لرئيس مجلس إدارة النادي ،ط��ارق أبو
ياغي ،تمت المشاركة في دوري السيدات
هذا الموسم وسط مباركة من اتحاد اللعبة،
رغم عدم توفر العدد الكافي من الالعبات
ال��ق��ادرات على المنافسة على المراكز
الثالثة األولى ،غير أن قصر فترة التحضير
وانضمام األس��م��اء المميزة إل��ى الفرق
األخرى ،جعل مشاركتنا تبدو بهذه الصورة،
التي ستكون مغايرة تماما في المواسم
المقبلة ضمن خطط أكثر شمولية".

Khaled.omeri@alghad.jo

عمان – تستأنف اليوم منافسات الجولة
الثامنة من ال��دور الثالث للمرحلة األولى
من دوري أندية ال��درج��ة الممتازة لكرة
السلة للسيدات ،بإقامة لقاءين ،حيث يحل
فريق الرياضي أرامكس ضيفا على فريق
األرثوذكسي عند الساعة السابعة مساء،
على أن يشهد التوقيت ذاته لقاء يجمع بين
المنتخب الوطني للناشئات تحت  18سنة مع
فريق شباب الفحيص ،على صالة األخير.
وي��واص��ل الفحيص ص��دارت��ه لجدول
ال��ت��رت��ي��ب ب��رص��ي��د  14ن��ق��ط��ة ،يليه
األرثوذكسي ثانيا برصيد  12نقطة ،ثم
منتخب الناشئات ثالثا برصيد  9نقاط،
متقدما بفارق نقطة عن فريق الرياضي
أرامكس ،الذي حل بالمركز األخير برصيد
 7نقاط.
وك��ان الفحيص تغلب على الرياضي
بنتيجة ( )30-81في الجولة الماضية،
في لقاء ب��رزت فيه ج��ود خلف من جانب
شباب الفحيص بتحقيقها "الدبل دبل" مع
تسجيلها  12نقطة و 15متابعة و 5تمريرات
وسرقتين للكرة بفاعلية  ،29فيما كانت
ياسمين فريحات أفضل مسجلة للرياضي
بـ 11نقطة مع متابعتين وسرقتين للكرة.
وفي لقاء آخر ،تغلب األرثوذكسي على
منتخب الناشئات بنتيجة ( ،)61-82وهو
اللقاء ال��ذي ب��رزت فيه ذك��رى شحادة من
جانب األرثوذكسي على مستوى الالعبات
المحليات بتحقيقها "ال��دب��ل دب��ل" مع
تسجيلها  14نقطة و 23متابعة وستيل و2
بلوك شوت بفاعلية  ،29فيما كانت جويل
هلسة أفضل العبة م��ن جانب صفوف

فريق الرياضي أرامكس للسيدات ( -من المصدر)

شدة المنافسة تعزز نسبة الحضور الجماهيري بدوري المحترفين
يحيى قطيشات
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عمان  -ارتفاع وتيرة المنافسة
بين القطبين الوحدات والفيصلي في
دوري المحترفين ،وارتفاع المنافسة
بين الفرق الباحثة عن الهروب من
شبح الهبوط ،من شأنه تعزيز الحضور
الجماهيري في المدرجات ،وهو أمر
يثري البطولة ،ويرفد صناديق األندية
بمبالغ مالية هي بأمس الحاجة إليها.
كما أن ح��اج��ة ف��ري��ق جماهيري
مثل الرمثا لكل نقطة في المرحلة
المقبلة ،من شأنه أيضا رفع نسبة
الحضور الجماهيري في مشهد قد
يزيد البطولة جماال ،ويرفع وتيرة
المنافسة.
كما بدأت جماهير فريق الحسين
إرب��د في ال��ع��ودة للمدرجات بشكل
مميز ،بحثا ع��ن دع��م��ه للمنافسة
الحقيقية على اللقب بعد سلسلة من
التعاقدات المهمة.
وشهدت عدد من مباريات الموسم
الحالي ،ح��ض��ورا الفتا وكبيرا من
جمهوري الفيصلي وال��وح��دات في
لوحة فنية جميلة على مدرجات
المالعب ،وتشير أرق��ام الريع التي
تصدر من المباريات التي تكون فرق
الوحدات والفيصلي طرفا فيها أن
صناديق تلك األندية شهدت انتعاشا
ملموسا ،ما يمكنها من اإليفاء بقدر ال
بأس به من التزاماتها تجاه الالعبين
والمدربين ،وسط ظروف مالية صعبة
للغاية عانت منها األندية بعد أزمة
كورونا ،وحتى تسديد قيمة العقوبات
التي تفرض عليها من قبل اللجنة
التأديبية؛ نتيجة خ��روج نفر من
الجماهير عن النص.
كما يساهم الحضور الجماهيري
ف��ي رف���د ك��اف��ة ص��ن��ادي��ق األن��دي��ة
المشاركة ف��ي ال����دوري ،م��ن خالل
نسبة  % 75مقابل  ،% 25فالريع
في المباريات البيتية تعود للنادي
المضيف بالكامل ،وتعمل هذه األندية
على منح الفيصلي والوحدات نسبة
 % 75لالستفادة من الريع.
وعلى العكس تماما؛ فإن مباريات
عديدة في الدوري تستدعي "الحزن"
على واقعنا الكروي ،ويمكن احصاء
عدد المتفرجين فيها من خالل النظر
فقط.
وم��ع ازدي���اد المنافسة واالث���ارة
في منافسات ال��دوري ،والمناكفات
ال��واض��ح��ة ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي بين الجماهير ،وحرص
إدارات األندية على رفد فرقها بعناصر
جديدة .وتصويب األخطاء التي ظهرت
في مرحلة الذهاب ،حتى الفرق التي

جماهير نادي الرمثا في مباراة سابقة ( -ارشيفية)

تصارع لتحسين مراكزها .على سلم
ترتيب ال���دوري ،وال��ه��روب من شبح
الهبوط ،فإن التنافس سيكون شديدا
ومثيرا ،والحضور الجماهيري كبيرا.
وي��ت��أث��ر ال��ح��ض��ور ال��ج��م��اه��ي��ري
بعوامل عدة أبرزها ،المستوى الفني
للفرق وشدة المنافسة على األلقاب
ومواعيد وأماكن اقامة المباريات؛
وأسعار بطاقات الدخول؛ والمعاملة
على بوابات المالعب وحجم التغطية
اإلع�لام��ي��ة ال سيما التلفزيونية،
ولالنصاف ف��إن معظم ه��ذه األم��ور
ج��ي��دة ،وت��س��اه��م ف��ي استقطاب
الجمهور تشجيع لمتابعة المباريات
من على المدرجات ،لكن تبقى شكوى

ارتفاع أسعار التذاكر؛ وتحتاج لوقفة
موضوعية صادقة.
ويقول رئيس نادي الصريح عمر
العجلوني ،أن ارتفاع المنافسة في
القمة والقاع ،من شأنه اثراء الحضور
ال��ج��م��اه��ي��ري ،وه��و مطلب لجميع
األندية التي تحتاج إلى الريع.
وأض��اف  :اعتقد أن مرحلة اإلياب
ستشهد حضورا جماهيريا أكبر ،في
ظل ارتفاع وتيرة المنافسة على اللقب
بين الوحدات والفيصلي والحسين إربد،
ناهيك عن التنافس الشديد بين الفرق
الباحثة عن الهروب من شبح الهبوط،
خاصة في ظل التقارب النقطي.
وتوقع عضو مجلس إدارة نادي الرمثا

محمد ابو عاقولة ،أن تشهد الكثير من
المباريات في المرحلة المقبلة حضورا
جماهيريا أفضل ،وهو مطلب للجميع
لما لذلك من آثار إيجابية ماديا ومعنويا.
واعتبر أبو عاقولة أن جماهير نادي
الرمثا دائما من تساند فريقها في
ال��س��راء وال��ض��راء ،وال ننسى دوره��م
المهم ف��ي ال��ف��وز بلقب ال���دوري في
الموسم الماضي ،قبل أن يصطدم
ب��ظ��روف ط��ارئ��ة تسببت ف��ي تراجع
النتائج في المرحلة الحالية ،معربا
ع��ن ثقته ب��م��ؤازرة جماهيرية أكبر
في مرحلة اإلي��اب ،لتشجيع الالعبين
ومساعدتهم على تحقيق نتائج
افضل تعيد التوازن للفريق.

ذكريات نجم

جهاد عبد المنعم :هدفي في مرمى الجزائر عالق في مخيلتي ..وهذا سبب تسميتي بـ"بيبيتو"
مصطفى بالو
mostafa.balo@alghad.jo

عمان  -ي��رى نجم فريق ال��وح��دات
والمنتخب الوطني السابق جهاد عبد
المنعم ،أنه اختار الوقت المناسب العتزال
الكرة ،رغم أنه كان بمقدوره االستمرار
لموسم أو موسمين على أبعد تقدير.
وشرح عبد المنعم كيف اتخذ قراره
ف��ي مقابلة موسعة م��ع "ال��غ��د" قائال:
"توجت مع الوحدات وقتها بلقب الدوري،
وأضفنا إليه لقب كأس األردن بعد الفوز
على الرمثا بنتيجة  ،1-2وسجلت هدف
الفوز ،بعد أن اشتركت في الشوط الثاني
والنتيجة تشير إلى تقدم الرمثا بهدف،
ووقتها استطاع شقيقي هشام تسجيل
هدف التعادل ،وأضفت الهدف الثاني بعد
أن استلم رأفت الكرة وحاور المدافعين
وس��دد ،لترتد من الحارس العمالق أبو
ن��اص��وح ،ألتابعها ف��ي أقصى ال��زاوي��ة
اليسرى ،وفي العام نفسه ،توجت مع
المنتخب الوطني بذهبية الدورة العربية
ف��ي لبنان بعد ال��ف��وز على المنتخب
السوري.
وأض��اف "بيبيتو" الكرة األردنية لدى
تقليبه صفحات ذكرياته الكروية داخل
المستطيل األخضر خ�لال الفترة من
 1983إلى " :1997أتذكر أنني جلست
قبل تلك المباراة أمام الرمثا ،وانا أفكر
باالستمرار أو اعتزال الكرة ،واتخذت
ق��راري وأن��ا راض عما قدمته للوحدات
والمنتخب الوطني ،وكان ختام رحلتي
ال��ك��روي��ة "م��س��ك��ا" ،وف��اج��أت الوسط
الرياضي بقرار اعتزالي .حاول الكثير
إثنائي عن القرار ال��ذي اتخذته بعد 3
أشهر من انتهاء الموسم  ،1997لكنني
تمسكت به ،ليودعني المشجعون في
مهرجان جماهيري لن أنساه".

جماهير الوحدات ..قصة عشق

وأكد عبد المنعم ،أنه تجمعه بجماهير
الوحدات قصة عشق ال تنتهي ،وقال:
"أنا ممتن لتلك الجماهير الوفية ،والتي
أحاطتنا وما تزال بحبها ووفائها ،واذكر
كيف كانت تحتشد منذ ساعات الصباح
الباكر لتؤازرنا ،وم��ا ت��زال الكثير من
المباريات في ذاكرتي ،وأذكر منها على
سبيل المثال ال الحصر ،مباراتنا أمام
الكرمل التي توجنا فيها بلقب الدوري،
وكيف احتشدت الجماهير ومألت الملعب
وصعدت على األس��وار واألش��ج��ار التي
تحيط بستاد عمان ال��دول��ي ،وأن��ا أحد
الالعبين الذين كانت الجماهير تستنفر
طاقتي ،وتجعلني أقدم جهدا مضاعفا،
ألجازيهم على صدق انتمائهم ووفائهم".
وي��ؤك��د عبد المنعم أن قصته مع
الوحدات ك��ادت ان تنتهي قبل أن تبدأ،
إال أن الراحل سليم حمدان يعتبر أحد

النجم جهاد عبدالمنعم يصافح كبار الحضور في المنصة الرئيسة خالل مهرجان اعتزاله الكرة )_( -

أسباب استمراره في البيت األخضر،
وروى" :برزت في دوري مدارس الوكالة
بمنطقتي الرصيفة وحي العراتفة الذي
أسكنه ،ووجهني معلم التربية الرياضية
عيسى نايف ،أنا و 5من رفاقي إلى نادي
الوحدات ،وفعال التحقت بتدريبات الفئات
العمرية منذ العام  ،1980لكن رفاقي
لم يستمروا ،وبقيت بعدهم لفترة ،وتم
تثبيت اسمي في سجالت فرق الوحدات
العمرية ،لكني انقطعت بعد عدة أشهر
بسبب بعد المسافة ،ورغبة أهلي في
تفضيل الدراسة على الكرة التي برأيهم
العامي ..ما بتطعمي خبز".
وأض���اف القناص" :ع��دت للعب في
صفوف نادي كشافة الرصيفة ،وعندما
أراد النادي تثبيتي في سجالته ،وجدني
ضمن سجالت نادي الوحدات ،فاصطحبني
المسؤول وقتها حسن صالح إلى نادي
الوحدات ،وجلسنا مع مسؤول الكرة خالد
رحال ،الذي لم يعارض تحريري ،وقبل
إنجاز األوراق المطلوبة ،دخل الراحل
سليم حمدان ،وأخذني باالحضان والمني
"بلهجته الفالحية" على غيابي ،وعندما
عرف سبب مجيئنا للحصول على تحريري،
عارض وبشدة وقال ":هذا الالعب موهبة
من المستحيل االستغناء عنه".
وزاد عبد المنعم" :أخبرت حمدان عن

معارضة وال��دي ،فقال أنا س��أزوره في
البيت ،وإذا لم أستطع إقناع والدك ،وقتها
يمكن منحك التحرير ،وفعال زارن��ا في
البيت وجلس مع وال��دي ،ورغ��م رفض
والدي في المرة األولى ،إال انه استطاع
إقناعه في المرة الثانية ،ووقتها استأذنهم
للعب مباراة نهائية في دوري الشركات،
وبعدها التحقت بتدريبات الوحدات".
وأردف ق��ائ�لا" :ت��ف��اج��أت بحضور
الراحل سليم حمدان وبرفقته المدرب
اليوغسالفي فويا لحضور تلك المباراة،
واس��ت��دع��ي��ان��ي ب��ع��د انتهائها ف���ورا،
وعرفني وقتها حمدان بالمدرب فويا،
الذي أبدى إعجابه بمستواي وموهبتي
التهديفية ،وطلبا مني االلتحاق فورا
بتدريبات الفريق األول ،على ملعب
"ناعور" الترابي ،وفعال التحقت بالفريق
العام  ،1983وشاركته معسكره في
يوغسالفيا وقتها ،حتى انني حصلت
على تذكرة أب��و السلم األب الروحي
لجميع الع��ب��ي ال��وح��دات رح��م��ه اهلل،
فيما شاركت "األخضر" أولى المباريات
الرسمية أمام األهلي في المباراة التي
انتهت لصالح الوحدات  1-2وسجلت فيها
هدفا ،ولهذا اخترت األهلي طرفا في
مباراة اعتزالي ،وسجلت هدفا في تلك
المباراة الوداعية".

"فويا حفظني البوكس"
وت��ن��اول عبدالمنعم حكايته مع
األه���داف ،وم��ا تميز به من ق��درة على
تسجيلها من أنصاف ال��ف��رص ،وق��ال:
"سجلت خالل مسيرتي الكروية بحسب ما
تم رصده  117هدفا ،لكن لألمانة يعود
الفضل في تلك الموهبة التهديفية،
ل��ل��م��درب اليوغسالفي ف��وي��ا ،وال��ذي
أخضعني لتدريبات خاصة ألكثر من
شهرين ،بقدم جعلني أحفظ الصندوق،
من حيث التمركز واتخاذ قرار التصويب،
لدرجة وصلت فيها للتسجيل من زوايا
ميتة أو صعبة".

أهداف وإنجازات

وحول أهم أهدافه خالل دفاعه عن
أل��وان فريق الوحدات ،قال عبدالمنعم:
"مشاركة فريق الوحدات في التصفيات
اآلس��ي��وي��ة األول����ى ال��ت��ي استضافها
بمشاركة أهلي صنعاء ،الرشيد العراقي،
االنصار اللبناني والسد القطري ،محفورة
في مخيلتي ،وحالت ظروف قاسية عن
مواصلة المشوار ،إال انني سجلت في
هذه التصفيات  5أه��داف ،متقدما على
أبرز هدافي العرب وقتها الراحل أحمد
راضي والقطري منصور مفتاح ،وسجلت

في مسيرتي أه��داف��ا في مرمى فرق
معروفة مثل ال��زوراء العراقي والوصل
اإلماراتي والنصر السعودي".
وشرح عبدالمنعم" :اعتز بكل هدف
سجلته خ�لال مسيرتي م��ع ال��وح��دات،
لكني أتذكر على وجه التحديد هدفي
في مرمى الرمثا العام  ،1990وكذلك
في شباكه خ�لال م��ب��اراة نهائي كأس
األردن  97ومباراة كأس الكؤوس أمام
الفيصلي العام  ،1991وكذلك في مرمى
الفيصلي في كأس الكؤوس العامين
 1988و."1989

ذكريات وطنية

وتحدث عبد المنعم عن رحلته
في الدفاع عن ألوان منتخب الوطن،
وقال" :تشرفت بأداء واجبي الوطني
وال��دف��اع ع��ن أل���وان المنتخب بين
العامين  1987و ،1997وتباينت
نتائجنا لكن قدمنا عصارة جهدنا،
واقتربنا ف��ي بعض المشاركات
وابتعدنا في أخرى".
وع��ن أج��م��ل ذك��ري��ات��ه وأه��داف��ه مع
المنتخب الوطني ،أج��اب" :يبقى الفوز
بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة
األلعاب العربية  ،1997بقيادة الراحل
محمد أبو العوض ،اإلنجاز األول للكرة

األردنية عربيا ،بعد أن قدم المنتخب
أجمل مبارياته حتى وصل النهائي امام
المنتخب السوري الذي تفوقنا عليه بهدف
جريس ت���ادرس ،م��ن عرضية فيصل
إبراهيم".
واستطرد" :لكن ذكريات كأس العرب
 ،1988والتي استضافها اتحاد الكرة في
عمان وقتها ،ما تزال عالقة في ذهني،
ولعبنا مباريات قوية وجميلة ،أقواها
أمام المنتخب الجزائري ،والذي تمكنت
من تسجيل هدف الفوز فيه للمنتخب
الوطني ،بعد ثوان من تسجيل الضيوف
ه��دف ال��ت��ع��ادل ،ول��ه��ذا ال��ه��دف رونقه
وفرحته الخاصة ،حيث أن المتابعين
لشاشات التلفاز ظنوا أن المباراة انتهت
بالتعادل ،لكن األف��راح ال توصف على
المدرجات بعد تسجيل هدف الفوز الذي
شاهده المتفرجون عبر التلفاز عند
اعادته وليس لحظة تسجيله".
وأدل��ى عبدالمنعم برأيه ح��ول كرة
ال��ق��دم المحلية بين األم��س وال��ي��وم،
قائال" :المقارنة تحفل بالتناقضات ،كان
الالعبون سابقا يلعبون للمتعة ،ولم
تتوفر لديهم اإلمكانات المتاحة حاليا
لالعبين المحليين في عصر االحتراف،
ورغم أن المردود المادي ال يقارن بين
الجيلين ،إال أن منافسات ال��دوري كانت
تحفل بالقوة والندية واإلثارة والحضور
الجماهيري الالفت ،وكنت ترى مواهب
قد يصل تعدادها إلى  5أو  6في الفريق
الواحد ،لكن في فرق األندية حاليا تكاد
المواهب ف��ي جميع ال��ف��رق تعد على
األصابع ،لذا تجد مستوى منافسات الكرة
أيام الزمن الجميل أقوى وذات مستوى
أفضل مما نشاهده حاليا".
وع��ن��د س��ؤال��ه ح��ول أس��ب��اب افتقاد
الكرة األردنية لعملة الهداف حاليا ،قال
عبدالمنعم" :غياب الموهبة الفطرية
التهديفية ،والتي تحتاج إل��ى الصقل
وال��ت��وج��ي��ه ال��ت��دري��ب ،ألداء ادواره����ا
التهديفية داخ��ل البوكس ،وإن وجدت
فقد ال تلقى العناية والتدريب الخاص
لتطويرها ،وتجد أيضا غياب المهاجم
ال��وه��م��ي خلف المهاجم ف��ي مالعب
الكرة حاليا ،واعتقد بعد اعتزال حسن
عبدالفتاح لم يظهر من هو قادر على
تعويضه في هذا الدور سواء على صعيد
الوحدات أو المنتخب الوطني".
وأخيرا ،شرح عبد المنعم قصته مع
تسمية "بيبيتو" ،وأوضح" :أنا بطبيعتي
عاشق للمنتخب البرازيلي ،وتأثرت كثيرا
بحركة هدافه المرعب بيبيتو الشهيرة
ل��دى تسجيله هدفا في نهائيات كأس
العالم  ،1994وبعد تسجيلي أحد األهداف
للوحدات وج��دت نفسي أقلد حركته،
وهو ما جعل جماهير الوحدات تناديني
باسمه".
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وي��أم��ل ال��ص��ري��ح ب��وص��ول بطاقة
االنتقال للمحترف الجزائري الثاني ،على
أمل مشاركتهما في المباراة المقبلة
للفريق أمام الحسين إربد.

khaledkhatatbeh@alghad.jo

عمان -نتواصل مع القراء في زاوية
“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة
الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم
المفضلين ،إضافة إلى ما يحدث خلف
الكواليس.

الحارس فراس صالح
يلتحق بالجزيرة

تعليقات على رئاسة أليكس لوفد
منتخب الشباب في كأس العرب
شهدت األي���ام القليلة الماضية،
تعليقات وتساؤالت عن سبب اسناد
مهمة رئاسة وفد منتخب الشباب الذي
ش��ارك ف��ي بطولة ك��أس ال��ع��رب في
السعودية ،للمدير الفني في اتحاد كرة
القدم الهولندي جيتزي أليكس.
وك��ان أليكس ت��راس وف��د منتخب
الشباب ،ال��ذي عاد إلى عمان أول من
أمس ،قادما من مدينة أبها السعودية،
بعد ختام مشاركته في بطولة كأس
العرب التي ودعها المنتخب من الدور ربع
النهائي على يد المنتخب الفلسطيني.
التساؤالت كانت تحوم ح��ول ض��رورة
اسناد ه��ذه المهمة لشخصية أردنية
من داخل اتحاد الكرة ،وليس لشخص
أجنبي ،حتى لو كان مديرا فنيا في اتحاد
الكرة.

مدرب النشميات يستدعي  6العبات
من األرثوذكسي ويستثني هيا ورزان
استدعى المدير الفني للمنتخب
ال��وط��ن��ي ل��ل��س��ي��دات ل��ك��رة ال��ق��دم،
البرتغالي ديفيد مارشمينتو 6 ،العبات
من فريق األرثوذكسي متصدر دوري
المحترفات ،وذلك استعدادا للمشاركة
في بطولة غرب آسيا التي تقام في
األردن نهاية الشهر الحالي.
واستدعى المدير الفني للنشميات
الالعبات شهيناز جبرين وملك شنك
وج���ود الشطي ون���ور مشايخ وداال
البرغوثي وصوفيا حداد.
والحظ المتابعون للكرة النسوية،
اصرار مدرب النشميات على استبعاد

حارس المرمى فراس صالح (يسار) خالل توقيعه على كشوفات الجزيرة ( -من المصدر)

الالعبتين هيا خليل ورزان الزاغة،
على خلفية مشكلة سابقة مع المدرب
والمنتخب.
وكشف مصدر أن هيا ورزان ،سبق
وأن دخلتا في جدل مع المدرب اثناء
انضمامهما للمنتخب ،ليعلن المدير
الفني البرتغالي استبعادهما ،ويستمر
على رأيه حتى اآلن ،رغم المستويات
الجيدة التي تقدمها الالعبتان.
وأكد المصدر أن الالعبتين تستحقان
من المدرب اعادة النظر باستدعائهما،

لما لذلك من مصلحة للمنتخب.

عبدالقادر يترأس لجنة اختيار
األفضل بالدوري
أسند ات��ح��اد ك��رة ال��ق��دم ،مهمة
رئاسة اللجنة الفنية المعنية باختيار
أفضل العب وحارس مرمى ومدرب
ف��ي دوري المحترفين ،للمدرب
الوطني أحمد عبدالقادر ،الذي يعمل
مدربا عاما للمنتخب الوطني حاليا.

التحق ح��ارس المرمى ف��راس صالح
بفريق الجزيرة لكرة القدم ،لتمثيله
خالل منافسات مرحلة اإلياب من دوري
المحترفين.
ووقع صالح أول من امس رسميا على
كشوفات ن��ادي الجزيرة ،لتمثيله في
المرحلة المقبلة التي يسعى فيها الفريق
لنتائج أفضل ،للهروب من شبح الهبوط.
وكان صالح لعب خالل مرحلة الذهاب
في فريق السلط ،قبل أن ينتقل للجزيرة،
في ظل صعوبة مشاركته مع السلط.

الالعبة هيا خليل ( -ارشيفية)

وتضم اللجنة التي يرأسها عبدالقادر
المدير الفني لمنتخب الشباب إس�لام
ذيابات ،والزميلين اإلعالميين عوني فريج
وأحمد الخاليلة .وسترصد هذه اللجنة،
مباريات دوري المحترفين ،قبل التباحث في
هوية الالعب والحارس والمدرب األفضل،
والذين سيتم الكشف عن هويتهم عند
نهاية البطولة.
ودع��ت اللجنة الجتماع ،يفترض
أن يكون قد عقد يوم امس في حال
اكتمال النصاب.

وصول بطاقة انتقال المحترف
الجزائري في الصريح

العبو الوحدات إلى العقبة غدا

يتوجه العبو فريق ال��وح��دات لكرة
القدم ،ي��وم غد الخميس ،إل��ى مدينة
العقبة ،وذلك للقاء فريق شباب العقبة
يوم السبت المقبل ،على ملعب تطوير
العقبة ،في الجولة الثالثة عشرة بدوري
المحترفين.
وي��ت��درب الفريق ي��وم الجمعة على
الملعب ،استعدادا للمباراة التي يتوقع أن
يغيب عنها قائد الوحدات محمد الدميري.

أعلن ن��ادي الصريح ،وص��ول بطاقة
االن��ت��ق��ال ال��دول��ي��ة ألح���د محترفيه
الجزائريين أول م��ن أم��س ،بانتظار
وصول بطاقة االنتقال الدولية للمحترف
الجزائري اآلخر.
وسبق للصريح وأن أعلن التعاقد مع
محترفين جزائريين ،للعب في فريق الصريح،
خالل مرحلة اإلياب من دوري المحترفين.

كواليس النجوم
• خطوة عضو مجلس ات��ح��اد كرة
القدم ورئيس نادي الحسين إربد عامر
ابو عبيد ،بتوزيع عدد من الكرات على
أندية الشمال في مختلف الدرجات ،نالت
اطراء وإشادة األندية التي ثمنت هذه
الخطوة.
• عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم
ورئ��ي��س ن��ادي ات��ح��اد الرمثا منصور
عبيداهلل ،غادر المستشفى بعد عملية
جراحية بسيطة تكللت بالنجاح.

• رئيس أحد أندية المحترفين ،طلب
من أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة
مرافقته في زيارة لالتحاد ،لطرح بعض
التفاصيل المالية.
• مشاكل بين الالعب المالي ابو
بكر وناديه الحالي ،تسببت في تأخير
انضمامه لفريق الوحدات لكرة القدم..
اليوم ينتظر أن تتضح األم��ور بشكل
كبير ..المحترف هو مطلب للمدير الفني
الفرنسي جوميز ،رغم معارضة البعض

داخل النادي الستقطاب هذا الالعب.
• العب المنتخب الوطني لكرة القدم
ي��زن نعيمات ،المحترف ف��ي األهلي
القطري ،قاد فريقه للفوز أول من أمس،
على فريق أم صالل بنتيجة  ،0-1في
المباراة التي جرت في مستهل مشوار
الفريق بالدوري القطري ..نعيمات سجل
هدف الفوز الثمين في الدقيقة  82من
المباراة ،مانحا فريقه النقاط الثالث.
• الع��ب المنتخب الوطني ون��ادي

الوحدات طارق خطاب ،خضع أول من
أم��س لعملية في الركبة ،في مركز
سبيتار الطبي ب��ال��دوح��ة ..الالعب
سيخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة
إلى المالعب.
• مباراة في دوري المحترفات جرت
األس��ب��وع الماضي ،شهدت انقطاعا
للكهرباء خ�لال مجريات اللقاء الذي
توقف لمدة  7دقائق قبل اعادة التيار
الكهربائي ،واستمرار المباراة.

• اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي،
التقت أمس بالمدير الفني لفرق الفئات
العمرية هشام ابو فروة ،لالستماع منه
إلى تفاصيل مشاركة فرق الفئات في
البطوالت المحلية ،واسباب تراجع بعض
النتائج ..أبو فروة أكد للنادي أن فرق
الفئات تسير في البناء الصحيح.
• يتوقع أن يشهد اليوم ،اعالن أكثر
من ناد عن تعاقدات جديدة ،في ظل
اغالق باب القيد مساء اليوم.

إحصائية تهديفية تدق ناقوس الخطر "فنيا" في دوري المحترفين
يحيى قطيشات

yahia.qteshat.@alghad.jo

العب الجامعة األهلية فادي عواد ينفذ رمية حرة في لقاء سابق ( -من المصدر)

انتصاران لجامعة "األميرة سمية"
و"اليرموك" في "سلة الطالب"
خالد العميري
Khaled.omeri@alghad.jo

عمان – تغلب فريق جامعة اليرموك
على فريق الجامعة الهاشمية بنتيجة
( ،)62-84وفريق جامعة األميرة سمية
على فريق جامعة عمان األهلية بنتيجة
( ،)43-91في لقاءين أقيما أمس على
صالة العلوم التطبيقية ،ضمن ذهاب
المرحلة الثالثة من دوري "بلينك"
لطالب الجامعات بكرة السلة.
وف��ي اللقاء األول ال��ذي جمع بين
اليرموك والهاشمية ،ج��اءت نتائج
األرباع لليرموك (،)20-32( ،)10-23
( ،)21-8( ،)11-21في لقاء برز فيه
أحمد أبو راشد من جانب اليرموك بـ
"الدبل دبل" مع تسجيله  36نقطة و18
متابعة و 4متابعات وستيل و 3بلوك
شوت بفاعلية  ،46فيما كان محمد
غنيم الالعب األبرز من جانب الهاشمية
بـ "الدبل دبل" مع تسجيله  18نقطة
و 12متابعة و 5تمريرات وبلوك شوت
بفاعلية .18
وسجل فريق اليرموك  18نقطة من
استثمار حاالت "التيرن أوف��ر" مقابل
 10للهاشمية ،و 23نقطة مقابل  7من
الفرصة الثانية ،و 33نقطة مقابل 14
من "الفاست بريك" ،مع تسجيل دكة

بدالء اليرموك  3نقاط مقابل  5لدكة
بدالء الهاشمية.
وفي لقاء آخر جمع بين فريقي جامعة
األميرة سمية واألهلية ،ج��اءت نتائج
األرباع لألول (-19( ،)11-27( ،)13-25
 ،)15-20( ،)4في لقاء برز فيه طالل
بيتموني من جانب الفريق الفائز محققا
"الدبل دبل" بتسجيله  25نقطة مع 15
متابعة و 6تمريرات و 3ستيل وبلوك
شوت بفاعلية  ،45فيما كان فادي عواد
الالعب األبرز من جانب األهلية بـ "الدبل
دبل" مع تسجيله  29نقطة و 11متابعة
و 3تمريرات بفاعلية .22
وسجل فريق جامعة األميرة سمية
 24نقطة من استثمار حاالت "التيرن
أوف��ر" مقابل  0لألهلية ،و 21نقطة
مقابل  4من الفرصة الثانية ،و37
نقطة مقابل  11من "الفاست بريك"،
مع تسجيل دكة بدالء الفائز  32نقطة
مقابل  6لدكة بدالء الخاسر.
وتنطلق مباريات المرحلة الثالثة
"إي��اب" يوم غد ،حيث تحتضن صالة
فيالدلفيا ل��ق��اء فريقي الهاشمية
واألهلية عند الساعة  11صباحا ،على
أن يلتقي فريقي اليرموك وجامعة
األميرة سمية على صالة جامعة عمان
األهلية عند الساعة  1ظهرا.

عمان -يرى المتابعون لمنافسات
مرحلة الذهاب لدوري المحترفين بكرة
القدم ،أن الموسم الحالي أفضل من
الموسم الماضي فنيا ،ولكن المنظومة
الدفاعية لدى معظم الفرق ضعيفة؛
وتحتاج لمعالجة أفضل من األجهزة
الفنية في مرحلة اإلياب.
مع نهاية المرحلة الثانية عشرة من
عمر دوري المحترفين ،والتي شهدت
تسجيل  14هدفا ،ليرتفع عدد األهداف
المسجلة في الدوري إلى  178هدفا،
نجد مؤشرا ال يمكن المرور عنه من
دون وقفة تأمل.
تشير أرق��ام األه��داف في ال��دوري،
إلى أن فرق الوحدات المتصدر برصيد
 29نقطة ،والفيصلي الثاني برصيد
 25نقطة ،والحسين الثالث برصيد 23
نقطة ،تملك في رصيدها التهديفي
فارقا إيجابيا بين ما سجله نجومها من
أهداف؛ وما منيت بها شباكها.
فالوحدات سجل  21هدفا ودخل
م��رم��اه  6أه���داف ،ك��أق��وى دف��اع في
الدوري ،ويملك فارقا بلغ  15هدفا.
وسجل الفيصلي  17هدفا ودخل
مرمى حارسه  9أهداف ،بفارق لصالحه
بلغ  8أهداف ،وعلى الطريق نفسه؛ سار
فريق الحسين إربد الذي يمتلك في
رصيده  17هدفا؛ فيما تعرض مرماه
الى  7أهداف ،وبلغ الفارق لصالحه 10
أهداف.
وسجل فريق سحاب ال��ذي يحتل
المركز الرابع على سلم الترتيب10 ،
أهداف؛ وهو العدد نفسه من األهداف
التي مني بها مرماه ،ليكون الفارق
التهديفي صفرا.
في المقابل نجد أن عدد األهداف
التي سجلتها  8فرق ،أقل من األهداف
التي دخلت مرماها؛ وهذه الفرق هي
العقبة وشباب األردن ومغير السرحان
وم��ع��ان والسلط والرمثا والصريح
والجزيرة.
فريق العقبة ال��ذي يحتل المركز
الخامس برصيد  17نقطة ،سجل 12
هدفا ودخ��ل مرماه  15هدفا ،فيما
سجل شباب األردن السادس برصيد 16
نقطة؛  19هدفا وتعرض مرماه الى 20
هدفا ،وسجل مغير السرحان وله 16
نقطة15 ،هدفا وتلقى مرماه  17هدفا.

فرحة العبي الحسين إربد بهدف الفوز في مرمى شباب األردن خالل لقائهما األخير ( -من المصدر)

فريق معان ال��ذي يحتل المركز
الثامن برصيد  13نقطة ،سجل 14
هدفا ودخل مرماه  22وهو األضعف
دفاعيا والفارق  8أه��داف ،أما السلط

فطافطة :الفرق مهزومة من
الداخل والدليل قلة األهداف
المسجلة وكثرتها في مرمى الفرق

الذي يحمل في رصيده  11نقطة محتال
المركز التاسع ،فنجح في تسجيل 11
هدفا ودخل مرماه  12هدفا والفارق
ه��دف واح��د ،ويحتل فريق الصريح
المركز الحادي عشر برصيد  10نقاط،
مسجال  15هدفا وعليه  21هدفا،
وأخيرا الفريق العريق الجزيرة بالمركز
االخير برصيد  7نقلط ،حيث سجل
العبوه  13هدفا ودخل مرمى حارسه
 21هدفا بفارق  8أهداف.
في السياق ذات��ه ،يقول المحاضر
اآلسيوي الكابتن وليد فطافطة أن
سبب ما يحدث ،هو غياب الطموح
والجرأة والشجاعة ،معتبرا أن معظم
الفرق مهزومة من الداخل ،والدليل
النتائج غير المقبولة وقلة األه��داف
المسجلة ،وكثرة األه��داف في مرمى

الفرق.
وأض�������اف" :غ���ي���اب ال��ت��خ��ط��ي��ط
اإلستراتيجي للفرق واالعتماد على
تشكيالت متغيرة ف��ي ك��ل موسم،
عدم بناء جيل من الشباب من الفئات
العمرية لألندية ،يساهم في عدم قدرة
الفرق على تقوية الناحية الهجومية،
والمعاناة في الجانب الدفاعي".
وأشار" :إن معظم المحترفين الذين
تعاقدت معهم األندية دون المستوى
ال��م��ط��ل��وب ول���م ي��ق��دم��وا اإلض��اف��ة
النوعية".
وتمنى فطافطة على الفرق التركيز
على االس��ت��ق��رار الفني واإلداري،
واالعتماد على الالعبين ألكثر من
موسم ،وأن يكون االحتراف في بلدنا
قوال وفعال".

منتخب الرجبي يتدرب في إندونيسيا استعدادا لكأس آسيا
عمان -_ -بدأ المنتخب الوطني
لسباعيات ال��رج��ب��ي ،ت��دري��ب��ات��ه في
إندونيسيا ،استعدادا للمشاركة في كأس
آسيا التي تقام خالل يومي السبت واألحد
المقبلين.
وكان وفد المنتخب الوطني للرجبي،
غادر عمان أول من أمس ،متوجها إلى

جاكارتا ،استعدادا للمشاركة في هذه
البطولة.
وتشهد بطولة كأس آسيا مشاركة 12
منتخباً وهي :إندونيسيا وكازاخستان
وسنغافورة والهند وتايالند وبروناي
والعراق وأفغانستان وباكستان ومنغوليا
وإيران واألردن.

ويضم المنتخب الوطني لسباعيات
الرجبي كال من المدرب أحمد حموقة
والمدير اإلداري محمد أبو سمرة ،إضافة
إلى الالعبين ،بقيادة الكابتن رعد حموقة
ونائبه عبدالحكيم المناصرة وسند
الحسيني؛ راكان أب��زاخ ،عبداهلل نغوي،
أحمد تحقاخة ،إسماعيل جانبك ،زيور

حاتقواي ،عبداهلل حموقة ،فراس خليفة،
عبداهلل جانبك وعلي جاويش.
وخ��ض��ع المنتخب ال��وط��ن��ي ،خ�لال
األسابيع الماضية ،لتدريبات مكثفة من
أجل بطولة كأس آسيا ،وتخلل الفترة
الماضية خ��وض ع��دد م��ن المباريات
الودية.
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برشلونة يستعد لتقديم ليفاندوفسكي ..والبورتا يطمئن الجمهور
مدن  -فتح نادي برشلونة اإلسباني
أول من أمس االثنين الباب أمام الجماهير،
للحصول على التذاكر المجانية لحضور
مراسم تقديم النجم الجديد البولندي
روبرت ليفاندوفسكي يوم الجمعة المقبل
على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".
وبحد أقصى  6أماكن لكل شخص،
يمكن الحصول على هذه التذاكر عبر
الموقع الرسمي للنادي على اإلنترنت ،أو
بالحضور أمام شبابيك التذاكر بالنادي.
ومن المنتظر أن يظهر النجم البولندي
الجديد داخل المستطيل األخضر للكامب
نو الساعة  11:00من صباح الجمعة ،من
أجل تقديمه رسميا أمام جماهير فريقه
الجديد.
وبعد مراسم التقديم بساعة ،سيحضر
"ليفا" المؤتمر الصحفي داخ��ل القاعة
المخصصة في النادي.
وانضم ليفاندوفسكي للبالوجرانا
في  17تموز (يوليو) الماضي بعقد يمتد
ألربعة مواسم ،مقابل  45مليون يورو،
باإلضافة إلى  4ماليين أخرى كمتغيرات،
باإلضافة إلى شرط جزائي قيمته 500
مليون يورو.
وتحدث ليفاندوفسكي ،عن زيارته
أم��س ال��ث�لاث��اء ،لمقر تدريبات بايرن
م��ي��ون��ي��خ ،م��ن أج���ل وداع الالعبين
والموظفين.
وقال ليفاندوفسكي ،في تصريحات
لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"" :األمر
محزن .سأكون دائما ممتنا لما فزت به
وعشته هنا .لقد شكرت الجميع على
ما فعلوه من أجلي وقدمت لهم الهدايا.
لقد كان الموقف عاطفيا ولحظة صعبة
بالنسبة لي".
وعن مقابلته حسن صالح حميديتش،
المدير الرياضي لبايرن ،علق ليفا" :كل
ش��يء على م��ا ي���رام ..التقيت الجميع

كوندي :شعرت باهتمام تشافي

مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (-أرشيفية)

وشكرتهم على كل شيء".
وأضاف" :لن أنسى أبدا ما عشته هنا.
كانت األسابيع القليلة الماضية صعبة
على الجميع ،لكنني لن أنسى أب��دا ما
مررت به هنا وأشكر الجمهور على دعمه".
يذكر أن ليفا دخل في حالة من التراشق
بالتصريحات مع حميديتش خالل الفترة
األخيرة.

البورتا يطمئن

من ناحية ثانية ،كشف ج��وان البورتا
رئيس نادي برشلونة عن بيع " % 25من
برسا ستوديوز مقابل  100مليون يورو
لـشركة سوسيوس.كوم" وه��ي شركة
أصبحت الراعي العالمي للنادي اإلسباني
والمتخصصة فالعمالت الرقمية في عالم
كرة القدم.

وقال البورتا "الصفقة تشمل الميتافيرس
واألرشيفات الرقمية والعمالت الرقمية،
وهي بيع نهائي لـ "% 25من الشركة المنتجة
للمحتوى المرئي لبرشلونة.
كان برشلونة قد باع  % 25من حقوق
البث التلفزيوني من الليجا خالل األعوام
ال���ـ 25المقبلة على مرحلتين لصالح
صندوق االستثمارات "سيكس ستريت".

وأبرم االتفاق في الواليات المتحدة وكان
هو الطريقة التي وجدها برشلونة كي ال
تفرض عليه رابطة الليجا معوقات تحول
دون تسجيل الصفقات الجديدة.
وأوضح البورتا "نتمنى أال نلجأ لمزيد من
البيع ،إنه أمر اضطررنا إليه في وضع معين
كي ننقذ النادي ونضم العبين جدد وقد
بات الخطر تحت السيطرة".

إلى ذلك ،قال الفرنسي جول كوندي،
الع��ب برشلونة الجديد ،خ�لال تقديمه
أول من أمس أنه شعر بـ"اهتمام" المدرب
تشافي هرنانديز بضمه منذ الوهلة
األولى.
وصرح كوندي خالل مؤتمر صحفي من
مدينة جوان جامبر الرياضية في برشلونة
"المحادثات مع تشافي كانت جيدة للغاية،
يريد أن أستمر في اللعب بشراسة وأن
أبدا في بناء اللعبة من الخلف ،وهي نقاط
قوتي".
وأبدى كوندي خالل توقيعه على العقد
أنه "فخور للغاية باالنضمام لهذا النادي
العظيم" مضيفا أنه "ممتن لرئيس النادي
ولكل الجماهير التي أظهرت له الكثير من
الود".
ووق��ع قلب الدفاع الفرنسي وصاحب
الـ 23عاما والقادم من إشبيلية على عقد
لمدة خمسة مواسم مع شرط جزائي يصل
لمليار يورو.
وب��س��ؤال��ه ع��ن م��ف��اوض��ات تشلسي
اإلنجليزي معه ،أقر كوندي بأنه حظي
بـ"فرصة أخرى" وأن "الجهد" الذي قام به
تمثل في "انتظار توصل البرسا التفاق مع
إشبيلية" ،مضيفا أن ما أقنعه هو "امتالك
البرسا لمشروع طموح للغاية" كما أنه يحب
"اللعب في الليجا".
وصاحب رئيس النادي ،جوان البورتا،
الالعب خالل المؤتمر الصحفي وأكد أن
الفريق يضم "العبا مرغوبا للغاية من قبل
تشافي هرنانديز ،الذي كان شديد اإلصرار
على التوقيع معه لتعزيز الدفاع".
كما أكد البورتا أن كوندي أبدى "اهتماما
كبيرا بالتوقيع لبرشلونة" مضيفا أنه يحب
"هؤالء الالعبين الذين يرغبون في القدوم
إلى البرسا لتحقيق النجاحات في حياتهم
المهنية"(- .وكاالت)

رودريجو :ريال مدريد يسعى للفوز بكل البطوالت
مدريد  -قال الجناح البرازيلي رودريجو
جويس إن "عقلية" ريال مدريد تتمثل في
"ال��خ��روج دائما من أج��ل الفوز في جميع
النهائيات" ،وذل��ك في مقابلة مع االتحاد
األوروب��ي لكرة القدم "يويفا" قبيل نهائي
ك��أس السوبر األوروب���ي ال��ذي يجمع بين
الفريق الملكي وآينتراخت فرانكفورت
األلماني في العاشر من آب (أغسطس)
الحالي.
وقال رودريجو في مقابلة نشرت أمس
الثالثاء" :سواء كان كأس السوبر أو دوري
األب��ط��ال أو أي��ا ك���ان ،فإننا ننسى اسم
المسابقة ونريد الفوز فقط " ،الفتا إلى أنه
لم يخض قبل ذلك على اإلط�لاق نهائي
كأس السوبر األوروبي.
وتابع الالعب البرازيلي البالغ من العمر 21
عاما "لم ألعب قط كأس السوبر األوروبي،
فقط كأس السوبر اإلسباني ،وأود أن ألعبه
كل عام" ،مضيفا "لهذا عليك أن تفوز بدوري
األبطال ،وأريد دائما الفوز بدوري األبطال".
حول اإلنجاز األوروبي الذي ساعده إلى حد
كبير على التألق الموسم الماضي  ،أوضح
رودريجو أنه ما يزال ال يصدق ذلك ،قائال:
"أحيانا أق��ول لنفسي :يا إلهي ،لقد فزت
بدوري أبطال أوروبا! ما زلت ال أصدق أنني
حققت ذلك".
واستعرض الجناح البرازيلي أيضا مسيرته
مع الفريق األبيض ووضعه الحالي" :لقد
تطورت في جميع الجوانب ،أتدرب وأعمل
يوميا ألتحسن كشخص وكالعب".
وشدد على رغبته في "تسجيل المزيد من
األهداف كل يوم ،والمشاركة واللعب بشكل
أكبر" ،في موسم يعتقد أنه سيكون فيه
"أفضل من المواسم السابقة" دون أن يضع
أهدافا محددة.
وأشار إلى أن الكرواتي لوكا مودريتش (36
عاما) لعب دورا رئيسيا في عملية تأقلم الالعب
البرازيلي في الفريق الملكي ،مبرزا "سهولة
اللعب معه" معتبرا إياه بمثابة أب روحي له.
كما أش��اد باإليطالي كارلو أنشيلوتي
م��درب الريال ،معتبرا أنه "ظاهرة" وأنه
"ينجح أينما يكون" ،كما أثنى على "العمل
الرائع" الذي قام به منذ توليه اإلدارة الفنية
لريال مدريد.

جوتا يجدد مع ليفربول
لندن  -وقع الالعب البرتغالي دييجو جوتا أمس الثالثاء "عقدا
جديدا طويل األمد" مع نادي ليفربول اإلنجليزي ،الذي كان قد
انضم إليه من ولفرهامتون واندررز في أيلول (سبتمبر) .2020
وأبرز ليفربول في بيان أن جوتا ،تأقلم مع الفريق الذي يدربه
األلماني يورجن كلوب ،وهز الشباك في أول ظهور له مع "الريدز"
في مباراة أمام أرسنال.
من جانبه ،أشار الالعب عقب توقيع عقده الجديد إلى أنه
يشعر "بالفخر" النتمائه إلى هذا النادي .وأضاف الالعب البالغ من
العمر  25عاما "منذ وصولي قبل عامين ،أثبتت نفسي كالعب
مهم في هذا الفريق .كان هذا ما أردته منذ اللحظة األولى".كما
اعتبر جوتا ،الذي يتعافى حاليا من إصابة منعته من المشاركة في
المباريات التي خاضها الفريق في مرحلة اإلعداد للموسم الجديد،
أن هذا التجديد يثبت أن النادي اإلنجليزي يثق به(- .إفي)

تشيلسي يقترب من حسم صفقة كوكوريال

العب ريال مدريد رودريجو (-أرشيفية)

مايورال إلى خيتافي

من ناحية ثانية ،أعلن نادي ريال مدريد،
انتقال أحد العبيه في خط الهجوم ،إلى
صفوف خيتافي.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي "اتفق
الملكي مع خيتافي على انتقال الالعب بورخا
مايورال إلى صفوفه".
وأض��اف البيان "وص��ل بورخا مايورال
إلى أكاديمية ريال مدريد في العام ،2007
وأصبح منذ ذلك الوقت ج��زءا من الفريق
الذي فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم
لألندية وك��أس السوبر األوروب���ي وكأس
السوبر اإلسباني".
وتابع ريال مدريد "يتقدم نادينا بالشكر
إلى مايورال لعمله وتفانيه خالل الفترة التي

قضاها في الميرنجي ،نتمنى له وألسرته
التوفيق في ه��ذه المرحلة الجديدة من
حياته".
ومثل بورخا مايورال ،فريق ريال مدريد
في  33مباراة ،وأح��رز  7أه��داف ،وق��دم 4
تمريرات حاسمة.
وس��ب��ق أن ل��ع��ب م���اي���ورال م��ع أن��دي��ة
فولفسبورج وروم��ا وليفانتي على سبيل
اإلعارة.

دي توماس تحت المجهر

إلى ذلك ،أفاد تقرير صحفي إسباني ،بأن
ريال مدريد وضع عينه على مهاجم جديد،
اً
بديل للفرنسي كريم بنزيما في
ليكون
الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "آس" اإلسبانية ،فإن
ريال مدريد يفكر في التعاقد مع مهاجمه
السابق راوول دي توماس ،العب إسبانيول
الحالي.
وأش��ارت الصحيفة ،إلى أن دي توماس
لديه أكثر من عرض ،لكنه ينتظر إشارة ريال
مدريد.
وأضافت أن السعر المبدئي لدي توماس،
الذي يرتبط بعقد مع إسبانيول حتى حزيران
(يونيو)  ،2026هو  75مليون يورو ،ما يمثل
قيمة الشرط الجزائي في عقده.
يأتي ذلك على الرغم من وجود تكهنات
بأنه يمكن أن يغادر مقابل حوالي  25أو 30
مليون يورو ،نظرا للخالفات القائمة بينه
وبين الجهاز الفني(- .وكاالت)

بوكيتينو يؤكد أن خطوة تدريبه لسان جرمان كانت "إيجابية للغاية"
بوينوس آيرس  -ق��ال األرجنتيني
ماوريسيو بوكيتينو ،المدير الفني السابق
لباريس سان جرمان الفرنسي ،أول من أمس
إن خطوة تدريبه للنادي الباريسي كانت
"إيجابية للغاية" ،ولكنه كان يدرك أن "عليه
الفوز بدوري األبطال" من أجل االستمرار في
منصبه.
وقال بوكيتينو في حوار مع موقع "انفو
ب��اي" اإلخ��ب��اري "أعتقد أنها كانت تجربة
إيجابية للغاية .على المستوى الرياضي ،فزنا
بكأس فرنسا ،وبكأس السوبر ،وبالدوري
خالل عام ونصف ،ولكن حسنا ،من الواضح
أن مشروع البي إس جي قائم باألساس على
الفوز بدوري األبطال ،وكل شيء غير الفوز
بهذه البطولة ،يوصف بأنه فشل".
وأضاف المدرب األرجنتيني "في كل األحوال
هو فشل خمسين عاما ،وليس الموسم األخير
فقط ،ألن باريس سان جرمان ،السيما في
العشر سنوات أو ال��ـ 11األخيرة ،مع قدوم
المالكين الجدد ،يتطلع للفوز بـ’التشامبيونز
ليج’ ،وأعتقد أنه سيتحقق يوما ما ،ألن الموارد
موجودة هناك ،ولكن أحيانا في كرة القدم ،ال
تسير األمور وفق ما نخطط له ،ولكن هناك
عوامل ال يمكن التحكم بها".
كما أوضح أن جماهير الفريق الباريسي ال
"تعطي األهمية التي تستحقها" االنتصارات
في البطوالت المحلية.
وق��ال في ه��ذا الصدد "فزنا ه��ذا العام
باللقب العاشر الذي يعادل تاريخيا عدد ألقاب
سانت إتيان ،كأكثر فريقين توجا بالدوري

مدرب باريس سان جرمان السابق ماوريسيو بوكيتينو (-أرشيفية)

الفرنسي .نتحدث عن  10ألقاب ،ال نتحدث
عن  50لقبا .نتحدث فقط عن عشرة ألقاب.
ولهذا أعتقد ،أن األم��ور ال تحظى بالتقدير

الالزم ،ويتم التقليل منها ،عندما تفوز ،فهذا
أمر واجب ،وعندما ال تفوز فيبدو األمر وكأنه
كارثة كاملة".

وأكد صاحب الـ 50عاما أن "تركيز" الجميع على
الفوز بدوري األبطال ،يتسبب "بعض الشيء في
حالة من عدم التركيز".
وضرب بوكيتينو أمثلة بأندية "مثل ليفربول
ومانشستر سيتي" ،لديها "مشاريع طويلة األمد"
تمنحها "إمكانية" العمل على صناعة المدربين،
وه��و األم��ر المختلف عما يحدث داخ��ل النادي
الفرنسي.
وتابع "فزنا بالدوري مع سان جرمان بفارق
 15نقطة عن الوصيف .خسرنا أمام ريال مدريد،
وبالطبع كنا ندرك أن المشاكل ستحدث .السيتي
خرج أمام ريال ،ثالثة أهداف في خمس دقائق،
ولكنهم في األسبوع التالي قاموا بشراء (إيرلينج)
هاالند ،ومنحوا المدرب القدرة على االبتكار من
جديد ،والبحث عن حلول أخرى ،والفوز بالدوري
اإلنجليزي ،كما فعل سان جرمان في فرنسا".
وأردف "المشاريع مختلفة .هناك مانشستر
سيتي يثق في مدرب يبقى لسبع سنوات ،وهناك
باريس سان جرمان الذي عليه الوصول والفوز.
والفوز ب��دوري األبطال ،وليس ال��دوري .األمر
مختلف ،أؤك��د ه��ذا .ليس انتقادا ألح��د .عندما
أتينا إلى باريس سان جرمان ،كنا ندرك أنه علينا
محاولة الفوز بدوري األبطال إذا أردنا االستمرار
في هذا المشروع".
وحول مواطنه ليونيل ميسي ،أكد أنه "دون
أدنى شك" يظل "األفضل في العالم" ،ألنه "في
أفضل حاالته على المستوى البدني .ومن بعده،
بالطبع هناك (كيليان) مبابي المرشح ألن يكون
خليفته ،وأيضا نيمار ،الذي يعد بالنسبة لي أحد
أفضل الالعبين في العالم"(- .إفي)

مدن  -أصبح تشلسي النادي األق��رب للتعاقد مع المدافع
اإلسباني مارك كوكوريال خالل موسم االنتقاالت الصيفية الحالي،
متفوقا على عرض مانشستر سيتي ،وفقا لتقارير صحفية.
وأكد الصحفي اإليطالي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص
في أخبار االنتقاالت عبر حسابات التواصل االجتماعي الرسمية،
أن تشلسي توصل التفاق لضم كوكوريال من صفوف برايتون
مقابل أكثر من  50مليون يورو.
ويستهدف مدرب "البلوز" توماس توخيل ضم كوكوريال لدعم
الرواق األيسر للفريق اللندني.ويتفوق عرض تشلسي على ذلك
المقدم من طرف مانشستر سيتي ،الذي رفضت إدارته الوصول لهذا
الرقم من أجل الحصول على خدمات الالعب السابق لخيتافي.
وبحسب المصدر ،فقد وافق الالعب صاحب الـ 24عاما على عرض
تشلسي ،واآلن يتبقى فقط للناديين الجلوس لحسم الصفقة.
ويبدو أن تشلسي يصر على حسم التعاقد مع كوكوريال ،حتى
أنه عرض على برايتون ضم الالعب ليفي كولويل ( 19عاما
والدولي مع منتخب إنجلترا تحت  31عاما) في الصفقة(- .إفي)

سواريز يتدرب ألول مرة مع ناسيونال
مونتفيديو  -شارك المهاجم لويس سواريز ألول مرة في
مران فريقه الجديد ناسيونال ،الذي انضم إليه األسبوع الماضي،
وبدأ معه االستعدادات لمواجهة أتلتيكو جويانيانسي البرازيلي
في ذهاب ربع نهائي كوبا سودأمريكانا.
وبدأت التدريبات ،التي أقيمت في مجمع لوس سيسبيدس
الرياضي بعد ظهر اإلثنين بالتوقيت المحلي ،حيث قام الالعبون
بإحماء شامل وتمارين متنوعة بقيادة المعد البدني.
وفي وقت الحق ،شارك الالعبون في مباراة غير رسمية ،وهو
ما يفعلونه عادة في األيام السابقة للمباريات.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان سواريز سيخوض أمام أتلتيكو
جويانيانسي أول مباراة له مع ناسيونال ،الذي سبق ولعب بين
صفوفه في بداية مسيرته االحترافية بين العامين  2005و.2006
وظهر سواريز ( 35عاما) للمرة األولى رسميا بقميص ناسيونال
في الثالث من أيار (مايو)  2005أمام جونيور الكولومبي في بطولة
كوبا ليبرتادوريس ،وخسر الفريق األوروجوائي حينها ( )3-2تحت
قيادة مدربه آن��ذاك ،مارتن السارتي .وش��ارك الهداف التاريخي
للسيليستي ( 69هدفا) مع الفريق في  48مباراة سجل خاللها 15
هدفا 12 ،في مباريات رسمية ،وثالث في مباريات ودية(- .إفي)

فابريجاس يصبح مساهما في كومو
روما  -ل��ن يقتصر وج��ود الع��ب ال��وس��ط اإلسباني
المخضرم سيسك فابريجاس داخل فريقه الجديد كومو
اإليطالي ،الذي يلعب في الدرجة الثانية ،على المستطيل
األخضر فقط ،بل إنه سيكون أحد المساهمين في النادي
الذي يرى فيه "مستقبال على المدى الطويل" .وأوضح
فابريجاس خ�لال المؤتمر الصحفي الخاص بمراسم
تقديمه لوسائل اإلعالم كالعب جديد للفريق "أنا ال أبحث
هنا عن األموال .فقط كنت أبحث عن مشروع طموح .لقد
اخترت كومو ألسباب عديدة .كنت أتطلع لتجربة تحتضني،
وتحفزني .وايس (يقصد دينيس وايس مدير عام النادي)
أقنعني ،وهو شخص يعرف كرة القدم جيدا .لقد حدّثني
عن كومو ،وأرى هنا مستقبال على المدى الطويل .كنت
أبحث عن مغامرة مثل هذه ،وكان من السهل االنضمام
لهذا المشروع".
من جانبه ،قال وايس الذي كان بجوار فابريجاس في مراسم
التقديم ،إن الدولي اإلسباني سيظل ضمن مشروع النادي بغض
النظر عن العامين اللذين يربطاه بنا كالعب(- .إفي)
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مكرم أحمد الطراونة

ماهر أبو طير

هذا ال يكفي

هذا البركان الذي تتفرجون عليه

خالل األع��وام القليلة الماضية ،حضرت عشرات االجتماعات،
وعلى مختلف المستويات ،نوقش خاللها الوضع اإلعالمي األردني
بأشكاله كافة .في كل هذه االجتماعات كان هناك اتفاق باإلجماع
على أن اإلعالم المحلي يحتاج إلى إعادة ترتيب وتأهيل ليكون قادرا
على حمل رسالة الدولة من جانب ،وتفعيل دوره الرقابي المهني من
جانب آخر.
لألسف فإن تلك االجتماعات لم تسفر عن مخرجات مهمة رغم
أهمية الجوانب التي ناقشتها ،وبدال من ذلك جادت قريحة الحكومة
بفكرة "إبداعية" تعيدنا إلى ما قبل العام  ،2003عند إلغاء وزارة
اإلعالم ،مقترحة كيانا جديدا بمسمى "حديث" هو وزارة التواصل
الحكومي ،وكأن أزمتنا اإلعالمية قد اقتصرت على إيجاد جسم
مرجعي للمؤسسات اإلعالمية ،دون إدراك مدى أهمية ضمان سالمة
وصحة هذا الجسم!
ال أخفي حقيقة أنني مؤيد إلنشاء مظلة لإلعالم الرسمي األردني،
تحت أي مسمى ،سواء وزارة أو مجلس أعلى لإلعالم ،لسبب وحيد
يكمن في أن الدولة بحاجة إلى ضبط إيقاع أوتارها المهترئة في هذا
المجال ،وتحديدا فيما يتعلق بالخطاب الرسمي ،وهو الخطاب الذي
فشل على مدار السنوات األخيرة في تقديم رواية مقنعة للشارع،
نظرا لتعدد المرجعيات وتشتتها ،ولغياب الشفافية والمعلومة ،جراء
حالة الرعب غير المسبوقة التي يعيشها المسؤول.
لكن ،ولكي تكون الحكومة صادقة في نواياها وتوجهاتها ،عليها
قبل اقتراح بناء هذا الجسم أن تلتفت لعدد من النقاط الواجب
عليها مراعاتها بهذا الشأن .ال نحكم على النوايا بقدر ما نحكم على
التجارب السابقة التي تؤكد أننا غصنا في وحل عميق ،ومن الصعب
جدا الخروج منه.
إن كان وجود وزارة التواصل الحكومي شكليا ،فمن األولى
أن نوفر النفقات التي ستخصص لها ،والجهد الذي سيبذل في
تأسيسها ،واآلمال التي ستبنى عليها ،فهذا المشروع لن يحقق
غايته إن لم يصاحبه خطة لتطوير المؤسسات اإلعالمية ،عبر
تأهيل وتدريب الكوادر الموجودة فيها فيما يتعلق باإلعالم الحديث
وأدواته الذي يستهدف أكثر من  % 80من سكان البلد ،إلى جانب
رفدها بشباب وشابات قادرين على معرفة احتياجات الجيل الحالي
وآلية الوصول إليه.
كما ال يمكن إغفال أهمية أن ندرك أن نجاح هذه الفكرة يتطلب،
أيضا ،إعطاء المسؤولين والوزراء جرعة زائدة من الشجاعة ،وقدرة
أكبر على تحمل النقد واالبتعاد عن الحساسية المفرطة ،وإقناعهم
بأن الهروب من المواجهة بهدف حماية الكرسي ثمنه كبير على
الدولة بشكل عام.
األمر اآلخر ،هو أن إنجاح أي مشروع إعالمي يتطلب ضمان تدفق
المعلومات للمؤسسات ،بدال من استيرادها من الخارج ،وقد لمسنا
في تعامالتنا مع العديد من المسؤولين رفضهم تقديم المعلومات
الكفيلة بشرح أي قضية أو تحصينها ،بل إن الكثير من األحداث
أثبتت تعالي المسؤول على الصحفي الذي يقيم أداءه ويشخص
عمل وزارته أو مؤسسته ،ليتحول هذا الصحفي إلى عدو مبين غير
مرغوب فيه.
أضف إلى ذلك أن ثمة قصورا واضحا في الخطاب اإلعالمي،
ولم يج ِر عليه أي تطور ،كما أن عمل المؤسسات اإلعالمية تكلس،
ومهارات الصحفيين تدنت ،خصوصا مع تشريعات تحد من الحرية
المطلوبة في العمل اإلعالمي ،لم تمكنهم من التحرر من لعنة
النصوص القانونية التي تؤطر عملهم ،وتضعف قدرتهم على البحث
والتقصي.
ما أود التأكيد عليه ،أن إيجاد وزارة اتصال حكومي ال يكفي دون
ضمان انتفاضة حقيقية في العمل اإلعالمي األردني ،الذي يجب أن
يكون عونا للدولة ال عبئا عليها .كيف يكون هذا ،ننتظر لنرى ما تفكر
فيه حكومة الدكتور بشر الخصاونة ،فلعلها تمتلك العصا السحرية
التي غابت عن أعين حكومات سبقتها!

ذات مرة رافقني صديق عربي المع الى مؤتة الكرك ،وألنه اعالمي ،فإن
بصيرته تختلف عن بقية البشر ،كون بصائر الصحفيين ،حساسة ،وتلتقط
الصورة ،وما وراء الصورة من دالالت.
سألني سؤاال مباغتا ونحن نغادر مؤتة الكرك بعد زيارة للمقامات ،وكنا
في منتصف النهار ،وقال لماذا هناك عشرات الشباب في المنطقة من اعمار
عشرينية ،في الشوارع ،او يجلسون على االرصفة ،فال هم في الجامعة ،وال
هم في الوظائف ،يدخنون بشراهة ،ويتبادلون الكالم ،ووجوههم مرهقة،
وحائرة ،وكأن الريح تحت اقدامهم ،او يخشون مجهوال يرتسم على محياهم؟
كانت هذه هي التقاطته السريعة خالل مرور السيارة في مناطق مختلفة،
واالجابة كانت سهلة ،فهؤالء ال يعملون ،حالهم حال بقية ابناء االردن في كل
مكان ،وفي اغلب المدن والقرى الوادعة.
هذه القصة كانت قبل  10سنين ،وعلى االغلب نشهد نفس الصورة
اليوم ،في كل مكان ،عمان والطفيلة وعجلون واربد والرمثا ومادبا وغيرها
من مناطق المملكة ،التي يجلس الجميع فيها يحلمون بوظيفة حكومية ،غير
متوفرة ،او بوظيفة في القطاع الخاص ،ال تأتي معاجنهم بالخبز.
لكل هذا لم يعد هناك من حلول سوى الهجرة الى اي مكان ،وفي دراسة
حديثة أصدرها مركز الباروميتر العربي الشهر الماضي ،في االردن ،تشارك
في الرغبة بالهجرة إلى الواليات المتحدة أو دول أوروبية أو أجنبية بشكل عام
نحو  % 48من األردنيين ،مقابل  % 38من اللبنانيين يفكرون في الهجرة ،و35
 %من العراقيين ،و % 25من الفلسطينيين ،و % 24من الليبيين.
مذهلة هذه النتيجة ،وان كانت ليست غريبة ،وقد تكون غير كافية
للتعبير عما يواجهه البلد ،حين نرى هذه البركان الصامت حتى اآلن ،يبرق
باإلشارات الدخانية األولية النفجاره ،دون ان يتلفت اليها احد في عمان ،فنحن
مشغولون فقط ،بتطريز العناوين البراقة ،وجدولة االحالم.
المفارقات في هذه النتيجة ،ان نسبة األردنيين الراغبين بالهجرة،
واألردن بلد مستقر عموما ،اعلى بكثير من بلد مثل فلسطين ،تحت االحتالل،
واعلى من بلد مثل لبنان ال كهرباء فيه وال خبز وال امان ،واعلى من بلد مثل
العراق يعاني من الطائفية ،والقتل ،والتشظي ،والحرب االهلية ،واعلى من
بلد مثل ليبيا يعاني من االنقسام واالرهاب والفوضى والقتل في مواقع عدة.
في المقابل تخرج الجهات الرسمية ،وتعد بمليون وظيفة خالل
السنوات المقبلة ،فيما يعرف جميعنا ان نصف الخريجين بال عمل ،اصال،
والنصف الثاني يعمل برواتب دون الثالثمائة دينار ،وهو مبلغ يحصل عليه
الخريج من اجل انجاح صاحب المشروع ،وزيادة ارباحه ،عبر قبوله بهكذا
مبلغ ،وهو مبلغ ال يغطي مواصالته هذه االيام ،وال كلفة اتصاالته ،وال
لقمة الغداء خارج المنزل.
سياسات التعليم الجامعي العقيمة ،دمرت ابناء البلد ،عشرات اآلالف
يتخرجون سنويا من تخصصات ال مستقبل لها ،مهنيا وال ماليا ،وبرغم ذلك
تبقى التخصصات مفتوحة ،من الجغرافيا الى التاريخ ،مرورا باللغتين العربية
واالنجليزية ،والعلوم السياسية ،ومعلم الصف ،وغير ذلك من تخصصات ،تعد
مضيعة للعمر والوقت والمال ،وسط غياب لتخصصات جديدة.
واالهالي ذاتهم يعمقون المشكلة فهم يبحثون عن القاب ،مجرد القاب
ألبنائهم ،دون اي جدوى ،فهذا مهندس ينضم الى عشرات االف المهندسين
بال عمل ،وذاك طبيب عام بال تخصص كونه غير قادر على التخصص ،وثالث
ولد بلقب عطوفة لكنه لم يجد الفرصة للحصول على موقعه وممارسة
سلطته ،فالمهم هو اللقب حتى لو كان غير منتج ،ما دام الفخر الزائف
يسيطر علينا.
نحن امام خطر كبير ،ال يكفي معه الكالم عن كون هذا الواقع ،موجود
في كل مكان ،وحين تخسر الدولة سندها من ماليين الشباب ،ذكورا واناثا،
وتحولهم الى كتلة ساخطة او محايدة ،تريد القفز من السفينة ،فهي تخسر
اهم ما لديها ،اي خزان الدم ،ما يعنيه من انتماء وفرص للتطور.
الدولة لم تعد صانعة وظائف بالمعنى المتعارف عليه ،وال هي تترك
القطاع الخاص لينمو ويولد فرص العمل ،وعليها ان تجد حال لهذه االزمة،
بدال من التفرج ،وكأن االمر ال يعنيها.
نصف االردنيين يرغبون بالهجرة ،وهم يسبقون شعوبا تحت االحتالل،
او تعاني من الفوضى والحرب االهلية ،واالقتتال ،واالنقسام ،فتأملوا رعاكم
اهلل ،هذه الداللة وحدها لتقول كل شيء.

@makramaltarawn1

makram.altarawneh@alghad.jo

سالمة الدرعاوي

انخفاض األسعار ...فرصة والحت
حافظت أسعار السلع في األردن على مستوياتها المتباطئة في االرتفاع،
ولم تعكس حقيقة أسعارها العالمية ،بدليل أن معدالت التضخم في المملكة
ما تزال تتراوح عند مستويات مقبولة نسبياً ( )% -5 % 3خالل النصف األول من
العام ،مقارنة مع حقيقة االرتفاعات في األسواق العالمية.
أسباب هذا التباطؤ في انعكاس األسعار العالمية على المحلية بشكل
كامل يعود إلى الرقابة الصارمة والتدخل الفاعل من وزارة الصناعة والتجارة
في األسواق والتسعير في بعض األحيان ،إضافة إلى وجود مساحة كبيرة من
الضغط الشعبي على صفحات وسائل التواصل االجتماعي التي شكلت حالة من
الضغط على الحكومة لمواصلة التدخل في ضبط األسعار ،وأخيراً هو أن كثيراً
من التجار والصناعيين وموردي السلع لألسواق المحلية تحملوا كلفاً عالية،
وأَمنوا األسواق بكامل احتياجاتها على حساب هوامش أرباحهم.
اليوم التطورات في مشهد األسعار انقلبت رأساً على عقب ،ومن المستحيل
أن تكون هناك رؤية واضحة في التحليل لما هو قادم من األسعار ومستوياتها،
فبعد أن ارتفعت وتيرة التحذيرات خالل الشهور األخيرة الماضية من ارتفاعات
األسعار عالمياً ،خصوصاً اإلنتاج الغذائي األساسي كالقمح والشعير والمواد
االستهالكية الرئيسية ،ها هي األسعار تتجه في منحى هبوط منذ أسابيع
وبشكل متسارع ،ولكنه غير واضح المعالم على بعض السلع خاصة النفط
على سبيل المثال.
وكما قلنا سابقاً إن الحكومة ساهمت بشكل مباشر بعدم عكس هذه
االرتفاعات على المواطنين بشكل ملحوظ نتيجة الدعم الذي واصلت تقديمه،
في موازاة إن المستوردين والصناعيين تحملوا جزءاً من هذه االرتفاعات دون
عكسها مباشرة على سلة االستهالك دفعة واحدة.
بالمقابل ،فإن األس��واق العالمية لشهر حزيران ،وبحسب مؤشر أسعار
منظمة األغذية والزراعة ،شهدت انخفاضاً ألسعار األغذية بنسبة  % 2مقارنة
بشهر أيار ،وانخفاضا في أسعار الحبوب بحوالي  ،% 4وانخفاضا في أسعار
@opinions

الزيوت النباتية بحوالي  ،% 7وانخفاض مؤشر أسعار السكر .% 3
األسعار شهدت حالة من التذبذب منذ بداية العام بين ارتفاع وانخفاض،
إال أنها استقرت على االرتفاع ،إذا ما تم مقارنتها بالعام الماضي ،وذلك
نتيجة ارتفاع أحجام التضخم في العالم بسبب الحرب الروسية األوكرانية
وتأثيرها في حجم اإلنتاج العالمي من الحبوب والزيوت ،في حين أن موجة
هذه االرتفاعات العالمية ال تستطيع الدول مهما كان حجمها مقاومتها أو
التصدي لها من خالل ما يسمى بآليات السوق من عرض وطلب ،خاصة وأن
الدول التي تعتمد في احتياجاتها على االستيراد ،كاألردن على سبيل المثال
ال الحصر ،يصل حجم مستورداتها ألكثر من  % 85من مجمل احتياجاته
الكلية من السلع السابقة.
هذه االنخفاضات تتطلب استغالل الفرصة سريعاً ،عبر إبرام صفقات
تجارية لشراء متطلبات األسواق ،وذلك لتخفيف الضغط على الخزينة العامة
للدولة من قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة ،باإلضافة لتخفيف الضغط على
التجار والمستوردين ،مما سينعكس على المواطن بانخفاض األسعار بشكل
يلمسه خالل الفترة المقبلة.
الحكومة يجب أن تتحرك في كافة االتجاهات بشكل سريع ومدروس وضمن
منهجية واضحة ،لضمان توفير مخزون آمن وبسقوف سعرية معتدلة حتى ال
تنقطع أي سلعة من السوق المحلية أو ترتفع إلى مستويات غير مقبولة.
أيضاً الحكومة مطالبة بتأمين سالسل توريد آمنة للسلع ،بحيث تبقى عجلة
التوريد مستمرة دون انقطاع ،األمر الذي يفرض المراقبة الحثيثة لمتغيرات
األسواق التي تحدث في العالم .على الحكومة توحيد الجهود واإلسراع في
استغالل فرصة االنخفاض الحاصل في أسعار المواد األساسية عالمية ،حتى ال
تضطر لزيادة حجم الدعم وبالتالي ارتفاع اإلنفاق وزيادة الضغط على الخزينة
التي تعاني من عجز مزمن قد يتفاقم إذا ما أحسنت الحكومة التصرف واإلجراء،
واأليام المقبلة كفيلة بإظهار نتائج اإلجراءات الحكومية.
salamah.darawi@gmail.com

عرض جوي استثنائي لطائرات فوق األهرامات
القاهرة  -تشهد سماء القاهرة ،اليوم االربعاء حدثا نادرا
يتمثل بتحليق جوي منخفض فوق األهرامات ،تقوم به طائرات
من الجيش المصري مع فريق األلعاب الجوي الكوري الجنوبي.
ووفق المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد غريب
عبد الحافظ ،فإن الفريق الكوري سينفذ اليوم عرضا تحت مسمى
"."Pyramids Air Show 202
ويشارك الفريق الكوري الشهير باسم "النسور السوداء"
بطائراته في العرض بالتزامن مع تقديم فريق "النجوم الفضية"،
وفريق طائرات "ح��ورس" المصريان ،عروضا فوق األهرامات
بمحافظة الجيزة غربي القاهرة.
وأضاف عبد الحافظ" :عناصر من قوات المظالت المصرية
ستقدم عددا من العروض أثناء فعاليات المهرجان ،باإلضافة
إلى مشاركة العروض الموسيقية العسكرية المصرية بعدد من
المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات اإليقاعية
المتميزة".
واعتبر المتحدث العسكري أن هذه العروض دليل "على عمق
عالقات الصداقة والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية".
و"النسور السوداء" الذي يطلق عليه كذلك "العقبان السوداء"،

فريق ينفذ عروضا جوية في عدة بلدان ،كان آخرها في قاعدة
فيرفورد ببريطانيا.
ويتبع الفريق س�لاح الجو الكوري الجنوبي ،وش��ارك في
مناسبات واحتفاالت وطنية ،وتم تشكيله  ،1994وجرى حله
مؤقتا عقب معرض طيران سيول  ،2007ثم أعيد تشكيله بعد
وصول طائراتهم الجديدة تي -50عام .2010
وكان فريق "النسور السوداء" فاز بالجائزة األولى بأكبر معرض
جوي عسكري في العالم أقيم ببريطانيا ،بعد أن قدم عرضا بـ 8
طائرات فوق المتفرجين.
كما نجحت خ�لال تلك ال��ع��روض ،الرحلة األول��ى للمقاتلة
األسرع من الصوت  KF-21المصنوعة بتقنيات كورية بشكل
كامل ،حيث اعتبر خبراء عسكريين تحدثوا لصحيفة "إندبندنت"
البريطانية ،ذلك " إنجازا تاريخيا يُظهر تطور تكنولوجيا الطيران
في كوريا الجنوبية".
ويقول الباحث في شؤون الطيران مينا عادل ،لموقع "سكاي
نيوز عربية" إن فريق "النسور السوداء" أحد أهم وأشهر فرق
العروض الجوية في العالم ،ليس فقط بالمناورات الجريئة علي
االرتفاعات المنخفضة ،أو السرعات الكبيرة ،لكن أيضا بحفاظهم

على التناغم كتشكيل واحد ،والمرونة في التنقل من مناورة
ألخرى كعزف مقطوعة موسيقية.
وتابع "يقدم الفريق مناورة متداخلة ومعقدة تشمل النقل من
الشكل خماسي األضالع لمناورة طائر الباتروس ،ومناورة أخرى
على شكل طائر النسر وااللتفاف بالطائرات في عرض مذهل
للمشاهد" .وأشار إلى أن "تلك المناورات كانت كافية لضمان أعلى
جائزتين في المعرض الملكي لسالح الجو اإلنجليزي في مطار
فرايفورد ،يوليو الماضي".
كذلك لفت الباحث المصري إلى أهمية الطائرة المستخدمة
في تلك العروض ،من طراز "كاي تي  50بي" ،والتي تسمى
بـ"النسر الذهبي" ،وهي نسخة مشتقة من طائرة التدريب التي
تم تصميمها للمساعدة في تدريب الطيارين الكوريين لنقل
مقاتالت إف ،-16وطائرات الجيل الخامس.
ووفق عادل ،فهذه الطائرة "نسخة مصغرة من المقاتلة إف-
 ، 16مخصصة للعروض ،حيث تم إنقاص الكثير من وزنها بنزع
الردار والمدفع والتسليح لرفع أدائها ،كما أن التصميم االنسيابي
يضمن لها أداء قويا جدا في المناورات الفردية وحتى بالسرعات
العالية والمنخفضة"(-.وكاالت)
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maherabutair@gmail.com

بعد انقراضها ..أغوانة تعاود
التكاثر بجزيرة في اإلكوادور
االكوادور  -استطاعت إغوانة برية ،انقرضت قبل نحو قرن من
إحدى جزر غاالباغوس ،أن تتكاثر فيها مجددا بشكل طبيعي ،بعد
إعادة إدراجها فيها.
وقالت وزارة البيئة اإلكوادورية إن فريقا تابعا ألكاديمية العلوم
في كاليفورنيا الحظ بين سنتي  1903و 1906انقراض زواحف من
نوع كونولوفوس سوبكريستاتوس ،وهي أحد أنواع اإلغوانة البرية
الثالثة التي تعيش في أرخبيل ،جزيرة سانتياغو.
وسنة  ،2019أدخلت إدارة متنزه غاالباغوس الوطني أكثر من
ثالثة آالف إغوانة أحضرتها من جزيرة قريبة الستعادة النظام البيئي
الطبيعي لسانتياغو الواقعة وسط األرخبيل .وأصبحت سلسلة الجزر
المعزولة هذه شهيرة نتيجة مالحظات وضعها الجيولوجي وعالم
الطبيعة البريطاني تشارلز داروين ،الذي أحصى عام  1835عددا
كبيرا من اإلغوانة من أعمار متنوعة في سانتياغو.
وقال مدير متنزه غاالباغوس الوطني داني رويدا "بعد  187سنة،
نشهد مجددا أعدادا طبيعية من اإلغوانا البرية من ضمنها مجموعة
من اإلغوانا البالغة وأخرى أصغر سنا ،وهو ما يشكل إنجازا كبيرا،
ويعزز آمالنا فيما يتعلق بإعادة إدخال األنواع إلى الجزر".
وتعد جزر غاالباغوس الواقعة على بعد حوالي ألف كيلومتر من
ساحل اإلكوادور موطنا لنباتات وحيوانات فريدة ومدرجة ضمن التراث
الطبيعي العالمي(-.وكاالت)

حب الطبيعة ..جينات وراثية
توارثها اإلنسان من أجداده

تفاح العنبر :تعتقد أن أشياء كانت قديما انقرضت ،اال أن تفاجأ أنها ما تزال رائجة ،في بعض المناطق في المملكة ،وخصوصا منطقة وسط البلد ،ومن بين تلك
االشياء التفاح الصغير المغطى بحلوى حمراء ويطلق عليها العنبر.وأشتق أسم العنبر من التفاح نفسه والذي يكون عادة أصغر حجما من التفاح العادي ،ويطلق عليه
البعض التفاح السكري(-.تصوير :هند عبد العزيز)

عواصم  -رغم أن حياة المدينة تؤثر على توجهات اإلنسان الفطرية،
تميل الدراسة إلى تأكيد أن محبي الطبيعة سيسعون إلى زيارة األماكن
الخضراء على أي حال بغض النظر عن مدى تقدم المدينة التي
يعيشون فيها.
من منا ال تخلب لبه األزهار واألشجار ويطرب لسماع الطيور ورؤية
األنهار ،ومن منا ال يشعر بالبهجة في الحدائق الغناء والتطلع إلى
صفحة السماء الصافية أو أمواج البحر؟ .ال شك أن اإلنسان يسعد برؤية
األشجار والنباتات والمسطحات الخضراء ،والبشر جميعهم يشتركون
في حب الطبيعة الخالبة ويشعرون بالسعادة عند زيارتها وقضاء وقت
في رحابها .غير أن العلم يثبت أن ذلك ال يرجع للذائقة الشخصية لكل
إنسان ،بل هو جزء أصيل من تكويننا الوراثي وحمضنا النووي ،ورثناه
عن آبائنا وأجدادنا.
وكشفت دراسة علمية هي األولى من نوعها نشرتها دورية "بلوس
بيولوجي" ( )PLOS Biologyأن الجينات مسؤولة إلى حد كبير عن
تفاوت البشر في حبهم للطبيعة وميلهم لزيارتها واستمتاعهم بالوجود
في أحضانها ،تماما مثل مسؤوليتها عن تفاوتهم في سائر صفاتهم
الشكلية والنفسية.
وأشار تقرير موقع "فارسيتي" ( )Varsityإلى أن الدراسة كانت
بإشراف الدكتورة تشيا تشين تشانغ أستاذة العلوم البيولوجية بجامعة
سنغافورة الوطنية بمعاونة فريق يضم  10باحثين من عدة جامعات
ومراكز بحثية في بريطانيا وأستراليا وسنغافورة.
استطلعت الدراسة آراء  1153زوجا من التوائم المتطابقة وغير
المتطابقة من قاعدة بيانات توائم المملكة المتحدة بسؤالهم حول
مدى ميولهم للوجود بالطبيعة ومفهومهم لها وشعورهم باالنسجام
معها ،ومدى تكرار زياراتهم لألماكن الطبيعية كالمساحات الخضراء
والحدائق والشواطئ ،ومدى استمتاعهم بزيارة األماكن الطبيعية،
وطول الفترة التي يقضونها فيها.
بمقارنة التوائم المتطابقة الذين يشتركون في  % 100من الحمض
النووي تقريبا مع التوائم غير المتطابقة الذين يشتركون فقط في
نصف الحمض النووي ،غير أنهم يتشابهون في النشأة والتربية ،توصل
فريق البحث إلى أن التوائم المتطابقة أقرب لالشتراك في الميول
النفسية المتعلقة بحب الطبيعة من التوائم غير المتطابقة ،لتجزم
الدراسة بأن جينات اإلنسان الوراثية مسؤولة عن  % 46من ميوله
وتوجهاته نحو الطبيعة(-.وكاالت)

