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الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية

ولي العهد يلتقي أمير دولة قطر في الدوحة
نب�ض البلد -الدوحة

التقى �سمو الأم�ير احل�سني بن عبداهلل الثاين ،ويل
العهد ،يف الدوحة ام�س االثنني� ،سمو ال�شيخ متيم بن
حمد �آل ثاين� ،أمري دولة قطر.
ون�ق��ل �سمو ويل ال�ع�ه��د ،خ�لال ال�ل�ق��اء ال��ذي عقد يف
الديوان الأمريي القطري ،حتيات جاللة امللك عبداهلل
ال �ث��اين لأخ �ي��ه ��س�م��و ال���ش�ي��خ مت�ي��م ب��ن ح�م��د �آل ث��اين،
ومتنياته لل�شقيقة قطر و�شعبها العزيز دوام التقدم
واالزدهار.
وح � ّم��ل �أم�ي�ر دول ��ة ق �ط��ر�� ،س�م��و ويل ال�ع�ه��د حتياته
جلاللة امللك ،مثمناً جهود جاللته يف تر�سيخ العالقات
الأردن �ي��ة القطرية .ولفت �سمو ويل العهد �إىل �أهمية
ال�شراكة بني البلدين يف العديد من القطاعات احليوية،
م�شرياً �إىل اهتمام الأردن يف تعزيز التعاون مع قطر يف
املجاالت كافة ،بخا�صة االقت�صادية وال�سياحية.
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في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ٠٠
المقاومة النهج الوحيد لتحرير فلسطين

نب�ض البلد-وكاالت

نب�ض البلد -املفرق

زار ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال� �ث ��اين ،ال�ق��ائ��د
الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة ،ام����س االث �ن�ين ،قيادة
امل �ن �ط �ق��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة ال �� �ش��رق �ي��ة ،ح �ي��ث ك ��ان يف
ا��س�ت�ق�ب��ال ج�لال�ت��ه ل��دى و� �ص��ول��ه ،رئ�ي����س هيئة
الأرك� ��ان امل�شرتكة ال �ل��واء ال��رك��ن يو�سف �أحمد
احلنيطي ،وقائد املنطقة.
وا�ستمع جاللة القائد الأعلى �إىل �إيجاز قدمه

قائد املنطقة ،حول املهام والواجبات العملياتية
والتدريبية واللوج�ستية واخل�ط��ط امل�ستقبلية
للتطوير والتحديث يف خمتلف املجاالت ،م�ؤكداً
جاهزية وحداتهم القتالية واملعنويات العالية
التي يتمتعون بها.
وج��دد جاللة امللك اعتزازه بالقوات امل�سلحة
الأردنية  -اجلي�ش العربي ،م�شيداً بالدور الكبري
ال��ذي تقوم ب��ه وباالحرتافية وامل�ستوى املتقدم

رئيس مجلس األعيان يلتقي سفير
أذربيجان لدى المملكة
عمان
نب�ض البلدّ -

بحث رئي�س جمل�س الأعيان في�صل الفايز،
خ�لال لقائه يف مكتبه ب��دار املجل�س الأع�ي��ان
ام ����س االث �ن�ي�ن�� ،س�ف�ير ج�م�ه��وري��ة اذرب �ي �ج��ان
لدى اململكة ايلدار �سليموف� ،أوجه العالقات
الثنائية بني البلدين ال�صديقني يف خمتلف
امل �ج��االت ال �سيما ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة
والربملانية و�سبل تعزيزها وتطويرها ،واهتمام

واملتميز الذي و�صلت �إليه.
من جهته� ،أكد اللواء الركن احلنيطي ا�ستمرار
القيادة العامة بتطوير ت�شكيالت القوات امل�سلحة
ووحداتها ،وتزويدها مبختلف الأ�سلحة واملعدات
التي متكنها من القيام بواجباتها العملياتية،
ومب��ا ين�سجم مع طبيعة التهديدات يف الإقليم
وعلى جميع امل�ستويات. ،
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�أكدت قوى و�شخ�صيات فل�سطينية ،حق ال�شعب الفل�سطيني يف مقاومة
االحتالل حتى التحرير والعودة و�إقامة دولته الفل�سطينية ،و�أن عودة
الفل�سطينيني �إىل ديارهم “حتمية”
و�شددت يف بيانات منف�صلة تلقت “قد�س بر�س” ن�سخة منها ،مبنا�سبة
اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني ،الذي يوافق  29ت�شرين
الثاين/نوفمربمن كل عام ،على مت�سك الفل�سطينيني بكافة حقوقهم
ووجهت ف�صائل املقاومة يف قطاع غزة ،التح ّية لـ”ال�شعب الفل�سطيني
ّ
املرابط يف كافة �أماكن تواجده يف دول ال�شتات والداخل املحتل” ،و�أكد �أن
“العودة �إىل الديار حتمية وقريبة”
و� �ش��ددت “ف�صائل املقاومة” ،ع�ل��ى ح��ق الفل�سطينيني يف م�ق��اوم��ة
االحتالل الإ�سرائيلي ،حتى ا�ستعادة احلقوق الكاملة ،و�أو�ضحت“ :لن
يُفلح و�سم ق��وى املقاومة ب��الإره��اب ،يف ثنينا عن موا�صلة درب املقاومة

قانون حق الحصول على المعلومات ..عقبات
عديدة وتعديالت منتظرة للحد منها

الأردن بتو�سيع �آف��اق التعاون مع اذربيجان يف
خمتلف امليادين.
وت�ن��اول اللقاء خمتلف الق�ضايا الراهنة،
معربا الفايز عن ارتياحه للم�ستوى الرفيع
ال � � ��ذي و� �ص �ل ��ت ال� �ي ��ه ال � �ع �ل�اق ��ات الأردن � �ي � ��ة
االذربيجانية ،وداعيا �إىل العمل على تعزيزها
لرتتقي �إىل م�ستويات اكرب .
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نب�ض البلد – مرمي القا�سم

ي�سعى االن���س��ان منذ الأزل وراء احلقيقة
واك�ت���ش��اف حميطه واحل���ص��ول على املعلومة
 ،وم� � ��ع ت � �ط� ��ور االزم� � �ن � ��ة و� � �س� ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن
والت�شريعات ،ك��ان��ت االردن م��ن �أق ��دم ال��دول
التي �سنت قانون حق احل�صول على املعلومات
ب�سبب تطور االحداث و�سرعة نقلها  ،لي�ستفيد
منه كل من ي�سعى للح�صول على املعلومة من

م�صادر موثوقه .وحول ذلك� ،أكد العني ووزير
الإع�ل�ام الأ��س�ب��ق حممد امل��وم�ن��ي � ،أن قانون
ح��ق احل���ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات ن��اف��ذ ومطبق
وي�ستفيد منه كل من ال�صحافة اال�ستق�صائية
وال�ب��اح�ث��ون ب�شكل �أ��س��ا��س��ي  ،مبينا �أن هناك
تعديالت منتظرة على ه��ذا القانون ،ويرجع
ال�سبب اىل ان املعلومات املتداولة.
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ارشيد :ارتفاع اإليرادات الضريبية إيجابي وعدم فرض
ضرائب جديدة مطمئن
نب�ض البلد – نور حتاملة

بعد �أن �أك��د وزي��ر املالية حممد الع�سع�س �أن
احلكومة ت�سعى لت�سريع عجلة االقت�صاد العام
املقبل خ�لال م�ؤمتر عقده ي��وم الأح��د مع وزير
الدولة ل�ش�ؤون الإع�لام في�صل ال�شبول ،والذي
حتدث فيه عن انخفا�ض العجز الأويل باالقت�صاد
الأردين هذا العام وموازنة عام .2022
قال اخلبري واملحلل االقت�صادي مازن ار�شيد،

ال يختلف م�شروع امل��وازن��ة العامة لعام 2021
ب�شكل كبري عن م�شاريع املوزانات املالية العامة
يف ال���س�ن��وات ال���س��اب�ق��ة ،م���ش�يرا �إىل مالحظته
ال�شخ�صية ح��ول ث�لاث��ة ب�ن��ود تتعلق ب��امل��وازن��ة،
�أولها ارتفاع غري طبيعي يف النفقات الر�أ�سمالية
وال��ذي يعتربه ار�شيد �أم��را جيدا ،حيث ارتفعت
بحدود � 50%أي ن�صف مليار دينار لإن العام
املا�ضي كانت هذه النفقات مليار دينار.

المعايطة والنابلسي يلتقيان
حكومة الشباب وبرلمانهم
نب�ض البلد -عمان

�أك ��د وزي ��ر ال �� �ش ��ؤون ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال�ب�رمل��اين
املهند�س مو�سى املعايطة� ،أهمية دور ال�شباب يف
طرح احللول العملية حول العديد من الق�ضايا
ال� �ت ��ي ت��واج �ه �ه��م يف جم �ت �م �ع��ات �ه��م م ��ن خ�ل�ال
امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية واحلزبية على �أ�س�س
براجمية قابلة للتطبيق ،وفقا للر�ؤى امللكية يف
الو�صول �إىل احلكومات الربملانية القائمة على
العمل احلزبي.
ون��وه املعايطة خ�لال لقائه ،ام�س االثنني يف
مبنى ال� ��وزارة ،وزي��ر ال�شباب حممد النابل�سي
وجمموعة م��ن ال�شابات وال�شباب الأع���ض��اء يف
برنامج “احلكومة ال�شبابية والربملان ال�شبابي”،
للحديث ح��ول خمرجات عمل املعهد ال�سيا�سي
يف وزارة ال�شباب بدورته الأوىل و�أول��وي��ات عمل
قطاعات وجلان الربنامج� ،إىل �أن هناك اهتماما
ملكياً بال�شباب� ،إذ �أنه عند ت�شكيل اللجنة امللكية
لتحديث املنظومة ال�سيا�سية انبثق عنها جلنة
لل�شباب خرجت بتو�صيات تعزز م�شاركة ال�شباب
يف احلياة ال�سيا�سية ،داعياً ال�شباب �إىل خلق ر�أي

و�أو�ضح �أن احلكومة تهدف من رفع النفقات
ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ل�ت��وظ�ي��ف �أك�ب�ر ع ��دد م��ن ال�ع�م��ال
وخ�ف����ض ن�سبة ال�ب�ط��ال��ة و�إع� ��ادة ال��زخ��م لعجلة
االق�ت���ص��اد ودف�ع�ه��ا �إىل الأم ��ام م��رة �أخ ��رى ،لإن
هذه النفقات هي �إقامة م�شاريع ا�ستثمارية وبناء
مدار�س وم�ست�شفيات وتعبيد �شوارع وغريها مما
هدفه الرئي�سي �إعادة الزخم.
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حتى التحرير ال�شامل”
م��ن جهتها ،ق��ال��ت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني” اع�ت�برت �أن
“ا�ستمرار العدوان على ال�شعب الفل�سطيني ،وت�صفية حقوقه ،يهدف �إىل
�إدامة النظام الدويل اخلا�ضع يف معظمه لإرادة الإمربيالية الأمريكية”
و�� �ش� �دّدت “اجلبهة” ،ع�ل��ى �أن “املوقف م��ن احل �ق��وق الفل�سطينية
والت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني ،هو موقف من الإن�سانية وم�ستقبلها”
بدورها� ،أكدت م�ؤ�س�سة العودة الفل�سطينية� ،أن العودة �إىل كامل الرتاب
الفل�سطيني “حق �شرعي ،ف��ردي وجماعي ،ال يبطل بالتقادم ،وال يقبل
التفريط وال التنازل من �أية �شخ�ص �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة �أو �سلطة”
ودع ��ت �إىل احل �ف��اظ ع�ل��ى ك��رام��ة ال�لاج �ئ�ين ،وع�ي���ش�ه��م ال �ك��رمي غري
املنقو�ص يف الدول امل�ضيفة ،حتى العودة �إىل كامل الرتاب الفل�سطيني
و�أ�ضاف“ :ت�ضامن اليوم ال يلغي جرمية الأم�س. ،
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الجغبير 100 :مليون دينار الدخل السنوي
من منتجات الزيتون
نب�ض البلد -عمان

�أك��د رئي�س غرفتي �صناعة الأردن وعمان،
امل�ه�ن��د���س ف�ت�ح��ي اجل �غ �ب�ير� ،أن ��ص�ن��اع��ة زي��ت
الزيتون الأردن�ي��ة �شهدت تطورا كبريا خالل
ال�سنوات الأخ�ي�رة ،من حيث زي��ادة الإنتاجية
وحت���س��ن ج ��ودة امل�ن�ت��ج م��ن ال��زي��ت ،وحتقيقه
�سمعة عربية ودولية ،مكنته من دخول �أ�سواق
غري تقليدية يف ظل مناف�سة كبرية.

و�أ�شار اجلغبري ،يف بيان ام�س االثنني� ،إىل
قيمة ال��دخ��ل ال�سنوي م��ن منتجات الزيتون
تبلغ نحو  100مليون دينار ،فيما يقدر حجم
اال�ستثمارات يف القطاع مبئات املاليني �إذا ما
مت احت�ساب قيمة الأر� ��ض امل�ستغلة يف زراع��ة
ال��زي�ت��ون ،وال�صناعات القائمة عليها .وث ّمن
اجلغبري ،خالل زيارته ملهرجان .
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غور األردن ..ينابيع ساخنة ذات قيمة عالجية
ومنطقة سياحية مهملة
نب�ض البلد  -فرح مو�سى

غ��ور االردن ج��زء م��ن ح�ف��رة الإن �ه ��دام التي
ت �ب��د�أ م��ن ج �ب��ال ط ��ورو� ��س يف ت��رك �ي��ا ،ومت ��ر يف
الأردن ،وت�صل اىل البحريات اال�ستوائية يف كينيا
ب�إفريقيا ،وي�سمى هذا الأخ��دود بحفرة االنهدام
الآ�سيوي الإفريقي.
يُعد غور الأردن من املناطق التي حتتوي على
ينابيع �ساخنة ،و�أغلب هذه الينابيع ،وعلى طول

ام �ت��داد غ��ور االردن ،ذات قيمة عالجية عالية
ج� ��داً ،وخ���ص��و��ص�اً ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن �أم��را���ض
جلدية و�أم��را���ض ال��روم��ات�ي��زم ،وامل�ف��ا��ص��ل ،لكن
ل�ل�أ��س��ف ال���ش��دي��د ه��ذه امل �ي��اه غ�ير م�ستغلة� ،إال
بن�سبة ب�سيطة ال ت�ؤدي الغر�ض املطلوب ،وميكن
اال�ستفادة منها ب�شكل �أف�ضل لل�سياحة العالجية،
كما هو احلال بالن�سبة للبحر امليت.
ويرى رئي�س اجلمعية الأردنية حلماية احلياة

ال�بري��ة ،عمر ال �ع��ودات ،ان منطقة غ��ور االردن
تفتقر للبنية التحتية ،وحتتاج اىل الكثري من
التمويل ،وج��ذب اال�ستثمار الداخلي للمنطقة،
وبدون �شراكة القطاع اخلا�ص ،ف�إن تطوير البنية
التحتية للمنطقة ،وان�شاء امل�شاريع ال�سياحية
�سيبقى حلماً .وقال ،هي من املناطق ال�سياحية،
وميكن ا�ستثمارها ب�شكل ممتاز.،

يرويها والده...

عام حول �ضرورة تخفي�ض �سن الرت�شح لل�شباب
يف الربملان.
ولفت املعايطة �إىل �أهمية م�شاركة ال�شباب
ب�شكل ف��اع��ل يف االن �ت �خ��اب��ات ت��ر��ش�ح�اً وان�ت�خ��اب�اً
خا�صة يف ظ��ل اقبالنا على ان�ت�خ��اب��ات املجال�س
البلدية وجمال�س املحافظات.
وقال النابل�سي �إن برنامج املعهد ال�سيا�سي يعد
�أحد الربامج الرئي�سة الذي تنفذها وزارة ال�شباب
يف �إط� ��ار ال�ت�م�ك�ين ال���س�ي��ا��س��ي ل�ل���ش�ب��اب ت��رج�م� ًة
ل�ل��ر�ؤى امللكية ال�سامية يف تعزيز م�شاركتهم يف
احل�ي��اة ال�ع��ام��ة وتفعيل دوره ��م يف عملية �صنع
القرار .و�أ�ضاف �أن املعهد ال�سيا�سي بربناجميه
“الربملان ال�شبابي واحلكومة ال�شبابية” ميثل
مظلة �شبابية وطنية ترتجم �أف�ك��ار وط��روح��ات
ال�شباب يف ال�ش�أن العام ،وتفعل دورهم يف عملية
�صنع ال�ق��رار من خ�لال جت�سيد من��وذج الربملان
واحل �ك��وم��ة ع �ل��ى �أر� � ��ض ال ��واق ��ع ،ح �ي��ث ي�ح��اك��ي
ال�شباب �أدوار ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية
من و�ضع الربامج وامل�شاريع .
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تفاصيل استدراج ضابط «الشاباك» للطفل «أبو سلطان» لقتله
نب�ض البلد-وكاالت

ُت�ص ّر عائلة الفتى �أجم��د �أب��و �سلطان (14عاما) ،ال��ذي قتله
جي�ش االح�ت�لال منت�صف �أكتوبر/ت�شرين الأول امل��ا��ض��ي ،على
�أن ابنها ذهب �ضحية خمطط مق�صود لإعدامه بدم ب��ارد ،نفذه
�ضابط خمابرات
و ُقتل �أبو �سلطان قرب اجلدار الفا�صل الذي �أقامه االحتالل
على �أرا� �ض��ي ب�ل��دة بيت ج��اال غ��رب��ي مدينة بيت حل��م (ج�ن��وب)،
بذريعة �إلقاء قنابل حارقة على اجلدار
لكن والده �أ�سامة �أبو �سلطان ،يتهم �ضابطا يف جهاز (ال�شاباك)،
بامل�س�ؤولية الكاملة عن قتله عرب ا�ستدراجه من خالل حمادثات
معه ،متت عرب تطبيق في�سبوك
ويقول والده� ،إن �ضابطا �إ�سرائيليا “ا�ستفز ،وا�ستدرج ،وقتل”
جنله واحتجز اجلي�ش جثمان الفتى ،لأكرث من �شهر ،ثم �سلمه
ي��وم  20نوفمرب /ت�شرين ال�ث��اين اجل ��اري ،و ُدف��ن ي��وم اجلمعة
املا�ضي ويف ّند �أبو �سلطان رواية االحتالل ،والتي تدعي �أنه قتل
حينما كان يقذف زجاجات حارقة على �شارع.
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الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية
نب�ض البلد -املفرق

زار جاللة امللك عبداهلل الثاين ،القائد
الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة ،ام�����س االث��ن�ين،
ق��ي��ادة املنطقة الع�سكرية ال�شرقية ،حيث
ك���ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ج�لال��ت��ه ل���دى و���ص��ول��ه،
رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة اللواء الركن
يو�سف �أحمد احلنيطي ،وقائد املنطقة.
وا�ستمع جاللة القائد الأعلى �إىل �إيجاز
قدمه قائد املنطقة ،حول املهام والواجبات
ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة وال���ت���دري���ب���ي���ة وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة
واخلطط امل�ستقبلية للتطوير والتحديث
يف خم���ت���ل���ف امل�����ج�����االت ،م������ؤك�����داً ج���اه���زي���ة
وحداتهم القتالية واملعنويات العالية التي
يتمتعون بها.
وج����دد ج�لال��ة امل��ل��ك اع���ت���زازه ب��ال��ق��وات
امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي ،م�شيداً
بالدور الكبري الذي تقوم به وباالحرتافية
وامل�����س��ت��وى امل��ت��ق��دم وامل��ت��م��ي��ز ال���ذي و���ص��ل��ت
�إليه.
م��ن جهته� ،أك��د ال��ل��واء ال��رك��ن احلنيطي
ا�ستمرار القيادة العامة بتطوير ت�شكيالت
ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ووح���دات���ه���ا ،وت���زوي���ده���ا
مبختلف الأ���س��ل��ح��ة وامل��ع��دات ال��ت��ي متكنها
م��ن ال��ق��ي��ام ب��واج��ب��ات��ه��ا ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة ،ومب��ا
ين�سجم م��ع طبيعة التهديدات يف الإقليم
وع��ل��ى ج��م��ي��ع امل�����س��ت��وي��ات ،حت��ق��ي��ق��اً ل���ر�ؤى
وت��ط��ل��ع��ات ج�لال��ة ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات
امل�سلحة.
وت���أت��ي ال��زي��ارة حر�صا م��ن ج�لال��ة امللك
على التوا�صل ال��دائ��م مع مرتبات القوات
امل�����س��ل��ح��ة الأردن����ي����ة – اجل��ي�����ش ال��ع��رب��ي يف
خمتلف مواقعهم.

ولي العهد يلتقي أمير دولة قطر في الدوحة
نب�ض البلد -الدوحة

ال��ت��ق��ى ���س��م��و الأم��ي�ر احل�����س�ين ب��ن ع��ب��داهلل
الثاين ،ويل العهد ،يف الدوحة ام�س االثنني،
���س��م��و ال�����ش��ي��خ مت��ي��م ب��ن ح��م��د �آل ث���اين� ،أم�ير
دولة قطر.
ونقل �سمو ويل العهد ،خالل اللقاء الذي
ع��ق��د يف ال��دي��وان الأم��ي�ري ال��ق��ط��ري ،حتيات
ج�ل�ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين لأخ���ي���ه ���س��م��و
ال�����ش��ي��خ مت��ي��م ب���ن ح��م��د �آل ث����اين ،ومت��ن��ي��ات��ه
لل�شقيقة قطر و�شعبها ال��ع��زي��ز دوام التقدم

واالزدهار.
وح�� ّم��ل �أم�ي�ر دول���ة ق��ط��ر� ،سمو ويل العهد
حتياته جلاللة امللك ،مثمناً جهود جاللته يف
تر�سيخ العالقات الأردنية القطرية.
ولفت �سمو ويل العهد �إىل �أهمية ال�شراكة
ب��ي�ن ال���ب���ل���دي���ن يف ال���ع���دي���د م����ن ال���ق���ط���اع���ات
احليوية ،م�شرياً �إىل اهتمام الأردن يف تعزيز
ال��ت��ع��اون م��ع قطر يف امل��ج��االت ك��اف��ة ،بخا�صة
االقت�صادية وال�سياحية.
وبحث �سمو ويل العهد زيادة فر�ص ت�شغيل
ال��ك��ف��اءات الأردن���ي���ة يف ق��ط��ر ،ك��م��ا �أع����رب عن

اع���ت���زازه ب��ال��ط��ل��ب��ة ال��ق��ط��ري�ين ال���دار����س�ي�ن يف
اجلامعات الأردنية ،الذين هم بني �أهلهم.
و�أ�شاد �سموه بالتقدم الذي حتققه قطر يف
خمتلف امل��ج��االت ،خا�صة فيما يتعلق ب�إقامة
الفعاليات الريا�ضية العربية والعاملية.
وع��ب�ر ���س��م��وه ع���ن ف���خ���ره ب����إق���ام���ة ب��ط��ول��ة
ك�أ�س العامل لأول مرة يف دولة عربية �شقيقة،
م�ؤكداً �أهمية البطولة يف تعزيز التعاون بني
البلدين يف خمتلف املجاالت ،ال�سيما يف جمال
اال�ستثمار بالقطاع ال�سياحي.
م��ن ج��ه��ت��ه� ،أع���رب ���س��م��و �أم�ي�ر دول���ة قطر،

خ�لال ال��ل��ق��اء ال��ذي ح�ضره ن��ائ��ب �أم�ير دول��ة
قطر �سمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد �آل ثاين،
عن تط ّلعه لتكثيف التعاون الثنائي يف خمتلف
املجاالت ،وحتقيق التكامل االقت�صادي ،الفتا
�إىل املواقف امل�شرتكة للبلدين حيال خمتلف
الق�ضايا والتطورات.
وح�ضر اللقاء وزير ال�سياحة والآثار نايف
ال��ف��اي��ز ،ووزي����ر اال���س��ت��ث��م��ار امل��ه��ن��د���س خ�يري
عمرو ،وال�سفري الأردين يف قطر زيد اللوزي،
وم���دي���ر م��ك��ت��ب ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د ،م�صطفى
خليفة ،وعدد من كبار امل�س�ؤولني القطريني.

قانون حق الحصول على المعلومات ..عقبات تحول دون تطبيقه
نب�ض البلد – مرمي القا�سم

ي�����س��ع��ى االن�����س��ان م��ن��ذ الأزل وراء احلقيقة
واك��ت�����ش��اف حميطه واحل�����ص��ول على املعلومة ،
ومع تطور االزمنة و�سن القوانني والت�شريعات،
كانت االردن من �أقدم الدول التي �سنت قانون
ح���ق احل�����ص��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات ب�����س��ب��ب ت��ط��ور
االح�����داث و���س��رع��ة ن��ق��ل��ه��ا  ،لي�ستفيد م��ن��ه كل
من ي�سعى للح�صول على املعلومة من م�صادر
موثوقه.
وح�����ول ذل�����ك� ،أك�����د ال���ع�ي�ن ووزي������ر الإع��ل��ام
الأ�سبق حممد املومني � ،أن قانون حق احل�صول
على املعلومات نافذ ومطبق وي�ستفيد منه كل
من ال�صحافة اال�ستق�صائية والباحثون ب�شكل
�أ�سا�سي  ،مبينا �أن هناك تعديالت منتظرة على
هذا القانون ،ويرجع ال�سبب اىل ان املعلومات
املتداولة ب�شكل �سريع حتتاج ل�سرعة اكرب من
امل���دة ال��ت��ي ح��دده��ا ق��ان��ون ح��ق احل�����ص��ول على
املعلومات احلايل.
واو���ض��ح امل��وم��ن��ي �أن ث��ق��اف��ة ت��وف�ير املعلومة
ي���ج���ب ان ت���ك���ون ا����س���ا����س���ي���ة يف ك���اف���ة اجل���ه���ات
ال��ر���س��م��ي��ة ،ب��ال��ت��ايل ي��ج��ب ان ت��ك��ون امل��ع��ل��وم��ات

م��ت��اح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع يف خم��ت��ل��ف امل���ؤ���س�����س��ات وم��ن
جميع امل�س�ؤ�ؤلني ،و�أ�شار اىل انه يجب �أن يكون
����ش����أن ال��ع��م��ل ال�����ص��ح��ف��ي واالع��ل�ام����ي مقت�صر
ع��ل��ى ال�����ص��ح��اف��ة امل��ه��ن��ي��ة وامل��ت��خ�����ص�����ص��ة ول��ي�����س
الي ���ش��خ�����ص ال ي����درك �أب���ع���اده���ا ال��ق��ان��ون��ي��ة و
الأخالقية.
من جهته ،بني الدكتور �صخر اخل�صاونة ،ان
هذا القانون �صدر عام  2007وهو مطبق على
�أر���ض ال��واق��ع ،وه��و ق��ان��ون لكل �أردين والأ���ص��ل
بهذا ال��ق��ان��ون ب���أن يعزز ثقافة ح��ق اجلميع يف
احل�����ص��ول على املعلومة م��ن امل�����ص��در ،وق��د ورد
بن�ص املادة  10و  13من هذا القانون القيود
ال��ت��ي ف��ر���ض��ت ع��ل��ى احل�����ص��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات
وم��ت��ى ي��ح��ق ل��ل��م�����س���ؤ�ؤل رب���ط امل��ع��ل��وم��ات ،لكن
ال��ق��ان��ون ي�����ص��ط��دم ب��ع��ق��ب��ات وم��ن��ه��ا ال�صالحية
برف�ض �إعطاء املعلومات.
وبالن�سبة لتطبيق ه��ذا القانون على �أر���ض
ال��واق��ع� ،أك��د اخل�صاونة �أن��ه ي��وج��د من��وذج حق
احل�������ص���ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ة يف ج��م��ي��ع ال���دوائ���ر
احلكومية ،بالتايل ميكن لأي �شخ�ص ان يح�صل
على هذا النموذج ،لكن باملقابل لي�س بال�ضرورة
�أن يح�صل ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ة ،مو�ضحا ب����أن �أك�ثر

امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��اح��ة ه��ي م��ن دائ���رة الإح�����ص��اءات
العامة خا�صة اذا كانت لأغرا�ض البحث العلمي
 ،وغري ذلك من احلاالت فهي غري مطبقة ،من
هنا جاءت فكرة تعديل القانون .
وبني اخل�صاونة �أن م�سودة م�شروع القانون
امل��ق�ترح احل��ايل �ستتجاوز الكثري م��ن العقبات
املوجودة يف القانون ،من �أهمها  ،حق اي مقيم
احل�����ص��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ة ،ان تف�صح احلكومة
عن خططها وبراجمها دون طلب من املواطن،
تق�صري م��دة اال�ستجابة للطلب م��ن  30اىل
 15يوم  ،بحيث اذا اعتمد تعديل القانون من
قبل جمل�س النواب �سيكون ع�صري و�أف�ضل من
احلايل.
وب��ال��ن�����س��ب��ة مل���واق���ع ال���ت���وا����ص���ل االج��ت��م��اع��ي
وت�أثريها على نقل اخل�بر ،ق��ال اخل�صاونة �أن
مواقع التوا�صل عبارة عن من�صات وف�ضاءات
للتعبري عن الر�أي وا�ستخدامها من حق املواطن
لكن �ضمن �ضوابط احلرية والقيم االن�سانية
والرتبية االع�لام��ي��ة ،وهنا ال يعتربن�شر خرب
من �أي �شخ�ص يجب �أن يكون �صحفي  ،و�أن هذه
االخ��ب��ار ال تعترب م�����ص��درم��ع��ل��وم��ات لل�صحفي
وعلى ال�صحفي الت�أكد من اخلرب قبل ن�شره.

و����ش���دد ع��ل��ى ف���ك���رة �أن ال�����ص��ح��ف��ي ���ص��ح��ف��ي
وامل��واط��ن مواطن  ،بحيث �أن ال�صحفي يتقيد
مبجموعة من القواعد االخالقية و القانونية
التي حتكم عمله  ،بالتايل يجب عليه �أن يكون
حيادي ومو�ضوعي يف نقل اخل�بر� ،أم��ا املواطن
فهو يعرب عن ر�أي��ه بالتايل له احلرية املطلقة
ب���أن يكون �إم��ا حيادي �أو منحاز ،مو�ضحا ب�أنه
يجب �أن يكون هناك ت��دري��ب للمواطنني على
كيفية �إب����داء ال����ر�أي واح��ت�رام ح��ي��اة االخ��ري��ن
وع������دم امل�������س���ا����س ب���ه���ا م����ن خ��ل��ال وج������ود م����ادة
ال�ترب��ي��ة الإع�لام��ي��ة  ،وه��ي خمت�صة يف تربية
الأطفال على كيفية ا�ستخدام مواقع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي م���ن ح��ي��ث ال��ت��ح��ق��ق م���ن الأخ���ب���ار
وم�صداقيتها وتقييم اخل�بر م��ن حيث �أهمية
�إع������ادة ن�����ش��ره �أم ال ،ث���م ال����ق����درة ع��ل��ى حتليل
الأخ��ب��ار بحيث جتعل لديه فكر نقدي لينتقد
هذه الأخبار ثم يكون قادرا على انتاج حمتوى
و�أن يكون املحتوى غري خمل باحلياة اخلا�صة
لالخرين.
لذلك مو�ضوع الرتبية االعالمية مرتبط
بحرية ال��ر�أي و التعبري  ،وهذا حق �شرعه اهلل
تعاىل والد�ستور الأردين.

المعايطة والنابلسي يلتقيان حكومة الشباب وبرلمانهم
نب�ض البلد -عمان
�أكد وزير ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملاين املهند�س
مو�سى املعايطة� ،أهمية دور ال�شباب يف طرح احللول
العملية حول العديد من الق�ضايا التي تواجههم يف
جمتمعاتهم من خالل امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
واحلزبية على �أ�س�س براجمية قابلة للتطبيق ،وفقا
للر�ؤى امللكية يف الو�صول �إىل احلكومات الربملانية
القائمة على العمل احلزبي.
ونوه املعايطة خالل لقائه ،ام�س االثنني يف مبنى
ال����وزارة ،وزي��ر ال�شباب حممد النابل�سي وجمموعة
من ال�شابات وال�شباب الأع�ضاء يف برنامج «احلكومة
ال�شبابية والربملان ال�شبابي» ،للحديث حول خمرجات
عمل املعهد ال�سيا�سي يف وزارة ال�شباب بدورته الأوىل
و�أول���وي���ات عمل قطاعات وجل���ان ال�برن��ام��ج� ،إىل �أن
هناك اهتماما ملكياً بال�شباب� ،إذ �أن���ه عند ت�شكيل

اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية انبثق
عنها جلنة لل�شباب خرجت بتو�صيات تعزز م�شاركة
ال�شباب يف احلياة ال�سيا�سية ،داعياً ال�شباب �إىل خلق
ر�أي عام حول �ضرورة تخفي�ض �سن الرت�شح لل�شباب
يف الربملان.
ولفت املعايطة �إىل �أهمية م�شاركة ال�شباب ب�شكل
فاعل يف االنتخابات تر�شحاً وانتخاباً خا�صة يف ظل
اقبالنا على انتخابات املجال�س البلدية وجمال�س
املحافظات.
وق��ال النابل�سي �إن برنامج املعهد ال�سيا�سي يعد
�أحد الربامج الرئي�سة الذي تنفذها وزارة ال�شباب يف
�إطار التمكني ال�سيا�سي لل�شباب ترجم ًة للر�ؤى امللكية
ال�سامية يف تعزيز م�شاركتهم يف احلياة العامة وتفعيل
دوره����م يف عملية �صنع ال���ق���رار .و�أ����ض���اف �أن املعهد
ال�سيا�سي بربناجميه «ال�برمل��ان ال�شبابي واحلكومة
ال�شبابية» ميثل مظلة �شبابية وطنية ترتجم �أفكار

وطروحات ال�شباب يف ال�ش�أن العام ،وتفعل دوره��م يف
عملية �صنع القرار من خالل جت�سيد منوذج الربملان
واحلكومة على �أر���ض ال��واق��ع ،حيث يحاكي ال�شباب
�أدوار ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية م��ن و�ضع
الربامج وامل�شاريع يف املجاالت كافة� ،إىل جانب مناق�شة
القوانني والت�شريعات الناظمة للحياة العامة ،و�صوال
�إىل و�ضع �أوراق عمل و�سيا�سات من �ش�أنها معاجلة
التحديات والنهو�ض مبختلف القطاعات.
ول��ف��ت النابل�سي �إىل �أن ه��ذا ال��ل��ق��اء يعد ب��اك��ورة
ل��ق��اءات �أع�����ض��اء احل��ك��وم��ة وال�برمل��ان ال�شبابيني مع
احلكومة وجمل�س الأم��ة .وا�ستعر�ض مدير برنامج
املعهد ال�سيا�سي �أحمد �أب��و �شيخة و�أع�ضاء الربملان
واحلكومة ال�شباب خم��رج��ات عمل املعهد يف دورت��ه
الأوىل ،حيث ت�ضمنت �أوراق عمل �أ�صدرتها جلان
احلكومة ال�شبابية يف العديد من القطاعات وتناولت
ال�شراكة ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ص وم�ستوى

جاهزية التعليم عن بعد يف الأردن ،واملنظومة الأمنية
الإلكرتونية ،وعملية التحول الرقمي ،ودور الإعالم
يف تعزيز الهوية الوطنية ،وق�ضايا الت�سول ،وتفعيل
حمطات النقل العام ،وال�صحة النف�سية لدى ال�شباب
الأردين ،وترخي�ص عربات الطعام وال�شراب املتنقلة.
كما ا�ستعر�ض �أع�����ض��اء جل���ان ال�برمل��ان ال�شبابي
التدريبي �أوراق �سيا�سات تناولت عددا من املوا�ضيع،
وه��ي �أث��ر اال�ستثمار ال�سياحي على بع�ض م�ؤ�شرات
االقت�صاد الوطني ،وقيا�س وتعزيز املهارات احلياتية
ل���دى امل��ع��ل��م�ين وامل��ع��ل��م��ات داخ����ل ال���غ���رف ال�صفية،
والتطوير امل�ؤ�س�سي وال��ق��ان��وين للمراكز ال�شبابية،
وان�����س��ج��ام ق��ان��ون ح��ق احل�����ص��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ة مع
املعايري الدولية ،وتطوير منظومة تكنولوجية لقطاع
النقل العام يف الأردن بني الت�شريع والتطبيق ،وقانون
املعرفة الطبية و�أث��ره على تطوير القطاع ال�صحي،
و�أ�سباب تراجع الدخل ال�سياحي العام املا�ضي.

األردن يستضيف المؤتمر األوروبي
العربي األول ألمن الحدود
نب�ض البلد -عمان
ي�ست�ضيف الأردن يف الأول من كانون �أول املقبل،
امل����ؤمت���ر الأوروب�������ي ال��ع��رب��ي الأول لأم����ن احل����دود،
ال����ذي تنظمه ال��وك��ال��ة الأوروب����ي����ة ل��ل��ح��دود وخفر
ال�سواحل وا ألم��ان��ة العامة ملجل�س وزراء الداخلية
العرب ( ،)AIMCالتابع جلامعة الدول العربية،
وبالتن�سيق مع مديرية الأمن العام.
ويت�ضمن امل���ؤمت��ر م�شاركة نحو  100م�شارك
من كبار ممثلي �سلطات احل��دود من  44دولة من
االحت���اد الأوروب����ي وال��ع��امل العربي ،بالإ�ضافة اىل

هيئات م��ن االحت����اد الأوروب�����ي ذات ال�صلة ،مب��ا يف
ذلك املفو�ضية الأوروب��ي��ة وممثلني عن الإنرتبول،
ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية،
واملنظمة الدولية للهجرة واملركز ال��دويل لتطوير
�سيا�سات الهجرة .وي�أتي عقد امل�ؤمتر بهدف تطوير
ح���وار ح��ول �أم���ن احل���دود وم��ن��ع ومكافحة تهريب
امل���ه���اج���ري���ن ،والإجت�������ار ب��ال��ب�����ش��ر ،واجل���رمي���ة عرب
احل����دود ،والإره�����اب .كما �سي�سلط امل���ؤمت��ر ال�ضوء
على �أهمية بناء الثقة وتو�سيع ال�شبكات بني �سلطات
احلدود يف املنطقتني ،ال �سيما فيما يتعلق بالتعامل
مع التحديات امل�شرتكة.

المعاني :وصول متحور أوميكرون لألردن
«مسألة وقت»
نب�ض البلد-عمان
قال الوزير الأ�سبق وليد املعاين ،ام�س االثنني� ،إن
و�صول املتحور اجلديد من فريو�س كورونا للأردن
م�س�ألة وقت
و�أ�ضاف املعاين �أن هناك هلعا مبالغا فيه نوعا ما،
مبينا �أن املتحور اجلديد لفريو�س كورونا لن يكون
�أخطر و�أ�شر�س من متحور دلتا كثريا
و�أك���د امل��ع��اين �أن الو�ضع ال��وب��ائ��ي يف ال��ع��امل لن
يتح�سن قبل منت�صف العام املقبل ،متوقعا �أن ي�صل
الأردن لذروة املوجة الثالثة نهاية �شهر  ،12وت�ستمر
حتى نهاية �شهر  1العام املقبل
و�أو�ضح يف ت�صريحات �إذاعية� ،أن �شدة ذروة املوجة
لن تكون كما كانت يف املوجتني الأوىل والثانية
وبينّ َ املعاين �أن ال�صحة ال ّعامة �أهم من التعليم
ال��وج��اه��ي ،م�ضيفا �أن «ل��ن ينفعنا �شيء �إذا �أُن��ه َ��ك
القطاع ال�صحي»
ودع��ا احلكومة �إىل �ضرورة تطعيم جميع طلبة
املدار�س ،ملنع تف�شي الفريو�س �أكرث يف املدار�س
من جانبه� ،أكد م�ست�شار رئا�سة ال��وزراء لل�ش�ؤون
ال�����ص��ح��ي��ة م�������س����ؤول م��ل��ف ك���ورون���ا ال���دك���ت���ور ع���ادل
البلبي�سي� ،أن الأردن مل ي�سجل �أي �إ�صابة باملتحور
اجلديد «�أوميكرون»
وبني البلبي�سي يف حديثه لربنامج نب�ض البلد،
�إنه مت اتخاذ قرار بالتحري يف جميع املعابر الربية

واجلوية ،عن املتحور اجلديد
و�أ���ش��ار �إىل �أن الأردين ال��ق��ادم من ال���دول ال�ست
املعمم عليها �سيخ�ضع حلجر م�ؤ�س�سي ملدة  14يوما
على نفقته اخلا�صة
و�أك����د البلبي�سي �أن���ه م��ن امل��ب��ك��ر ج���دا �أن تتخذ
احل��ك��وم��ة �إج�������راءات ح��ا���س��م��ة يف م��واج��ه��ة امل��ت��ح��ور
اجلديد «�أوميكرون» ،الفتا �إىل �أنه ال �إغالق للمطار
واحلدود ب�سبب املتحور اجلديد
وعن احتمالية دخول املتحور اجلديد «�أوميكرون»
�إىل الأردن ،قال البلبي�سي« :لو بنينا جدارا لن مننع
دخول الفريو�س املتحور»
وتابع �أنه ال ميكن لأي دولة يف العامل منع املتحور
اجلديد الدخول �إىل �أرا�ضيها
وك��ان��ت وزارة الداخلية بناء على تو�صية وزارة
ال�����ص��ح��ة ق����ررت ات���خ���اذ اج�������راءات اح��ت�رازي����ة بحق
ال���ق���ادم�ي�ن م���ن دول (ج���ن���وب �إف��ري��ق��ي��ا ،ل��ي�����س��وت��و،
زميبابوي ،موزمبيق ،نامبيا� ،إ�سواتيني ،بت�سوانا)،
اع��ت��ب��اراً م��ن ي��وم الأح���د املقبل امل��واف��ق  28ت�شرين
الثاين احلايل
وج����اء ال���ق���رار ن��ظ��را �إىل ظ��ه��ور م��ت��ح��ور جديد
لفايرو�س كوفيد )B.1.1.529( -19يف جنوب
�إفريقيا ويف بع�ض الدول املجاورة لها ،والذي يُعتقد
�أنه �أ�سرع �إنت�شاراً من املتحور (دلتا) ال�سائد حالياً يف
الأردن ويف معظم دول العامل وللحد من دخول هذا
املتحور اجلديد �إىل الأردن

بالسجن  7سنوات
الحكم على شخص َّ
حاول الحصول على نحو مليون دينار بال َّتزوير
عمان
نب�ض البلدَّ -
دانت الهيئة الق�ضائية الثالثة ،املخت�صة بجنايات
الف�ساد لدى حمكمة بداية ع َّمان ،مدير �شركة خا�صة
بالف�ساد بعد حماولته احل�صول على نحو مليون دينار
بطريقة ال َّتزوير من �شخ�ص عربي اجلن�سية متوفى،
وق���ررت حب�سه مل��دة � 7سنوات وتغرميه مبلغ بقيمة
 750دينارا.
و�أ�صدرت املحكمة قرارها القابل لال�ستئناف �أمام
املحكمة املخت�صة ،خالل جل�سة علنية ،عقدتها ام�س
االث��ن�ين ،برئا�سة القا�ضي �أح��م��د العمري وع�ضوية
القا�ضي الدكتور مرزوق العمو�ش ،وح�ضور مدّعي عام
هيئة ال َّنزاهة ومكافحة الف�ساد حممود الفريحات،

َّ
وال�شخ�ص املُدان املوقوف على ذمة الق�ضية وج َّرمته
بجرمية ال َّتزوير املعنوي وجنحة ا�ستعمال مز َوّر.
وت�ضمن ق��رار احلكم قيام َّ
ال�شخ�ص املُ��دان بطرح
اتفاقية وكمبيالة مزورتني؛ للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ
حمكمة امل��وق��ر بحق �شخ�ص يحمل جن�سية عربية
متوفى بقيمة � 988ألف دينار.
وق��ام املُ��دان بتثبيت عنوان وهمي للمتوفى داخل
الأردن ،وبناء على ذلك َّ
مت تبليغه على العنوان الوهمي
ونتيجة عدم ح�ضوره �أو � ٍّأي من ورثتهَّ ،
مت احلجز على
ر�صيده لدى البنك وحتويل قيمة الكمبيالة حل�ساب
الق�ضية التنفيذية وقبل ا�ستالم املُ���دان قيمة املبلغ
املحول حل�ساب الق�ضية َعلِم �أح��د ورث��ة املتوفى وقام
بتقدمي �شكوى.

الثالثاء

الـمـحـلـي
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ارشيد :ارتفاع اإليرادات الضريبية إيجابي وعدم فرض ضرائب جديدة مطمئن

نب�ض البلد – نور حتاملة

بعد �أن �أك��د وزي��ر املالية حممد الع�سع�س �أن احلكومة ت�سعى
لت�سريع عجلة االقت�صاد العام املقبل خالل م�ؤمتر عقده يوم الأحد
مع وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم في�صل ال�شبول ،والذي حتدث فيه
عن انخفا�ض العجز الأويل باالقت�صاد الأردين هذا العام وموازنة
عام .2022
قال اخلبري واملحلل االقت�صادي مازن ار�شيد ،ال يختلف م�شروع
املوازنة العامة لعام  2021ب�شكل كبري عن م�شاريع املوزانات املالية
العامة يف ال�سنوات ال�سابقة ،م�شريا �إىل مالحظته ال�شخ�صية حول

ثالثة بنود تتعلق باملوازنة� ،أول�ه��ا ارت�ف��اع غري طبيعي يف النفقات
الر�أ�سمالية والذي يعتربه ار�شيد �أمرا جيدا ،حيث ارتفعت بحدود
� %50أي ن�صف مليار دينار لإن العام املا�ضي كانت هذه النفقات مليار
دينار.
و�أو� �ض ��ح �أن احل �ك��وم��ة ت �ه��دف م��ن رف ��ع ال�ن�ف�ق��ات ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة
لتوظيف �أكرب عدد من العمال وخف�ض ن�سبة البطالة و�إعادة الزخم
لعجلة االقت�صاد ودفعها �إىل الأمام مرة �أخرى ،لإن هذه النفقات هي
�إقامة م�شاريع ا�ستثمارية وبناء مدار�س وم�ست�شفيات وتعبيد �شوارع
وغريها مما هدفه الرئي�سي �إع��ادة الزخم ب�شكل تدريجي ودوران
عجلة االقت�صاد جم��ددا ال�سيما م��ع ارت �ف��اع ن�سبة البطالة ،التي

و�صلت �إىل م�ستويات غري م�سبوقة بن�سبة  %25وتعد �أعلى الن�سب يف
تاريخ الأردن بالرغم من �أنها حكومية �صادرة عن دائرة االح�صاءات
العامة ،م�ؤكدا يف حال �أخذت من م�صادر م�ستقلة �سوف تتجاوز .%40
و�أ�ضاف ار�شيد ،يرتكز البند الثاين بالنفقات اجلارية التي تتعلق
بدفع روات��ب القطاع العام والت�أمني ال�صحي واحل��زم االجتماعية،
وهذه كلها ثابتة ال ميكن امل�سا�س بها �أو تخفي�ضها ب�شكل كبري لهذا
ا�ستمرت كما هي نوعا ما ،وارتفعت هذه النفقات اجلارية الإجمالية
ه��ذا ال�ع��ام حيث و�صلت �إىل  10.7مليار دي�ن��ار ول�ك��ن بقيت �ضمن
املتوقع باملقارنة مع املوزانات العامة يف ال�سنوات ال�سابقة.
وفيما يتعلق بالإيرادات ال�ضريبية� ،أكد ار�شيد �أنها البند الأهم
ويرى ب�أن االرتفاع يف ت�سجيلها نقطة �إيجابية ،حيث من املفرت�ض
�أن ترتاجع هذه الإي��رادات ال�ضريبية يف حال الأزم��ات االقت�صادية
نتيجة اجل��ائ�ح��ة وت��داع�ي��ات�ه��ا ب�سبب الإغ�ل�اق ��ات وت��راج��ع النمو
االقت�صادي ،الذي �أ�شار �إليه ب�أنه اليزال دون املتوقع حتى لو �سجل
ما ن�سبته .%2
و�أ� �ض��اف بح�سب م��ا ط �م ��أن وزي ��ر امل��ال�ي��ة ال���ش��ارع الأردين فمن
الوا�ضح عدم فر�ض احلكومة �ضرائب جديدة كما لن تقوم برفعها
العام القادم ،اال �أن تفعيل التح�صيل ال�ضريبي ارتفع خا�صة فيما
يتعلق ببند التهرب ال�ضريبي والتجنب ال�ضريبي ،مم��ا �أدى اىل
ارتفاع الإي��رادات ال�ضريبية يف خزينة الدولة بواقع  %15-5والذي
يعد بالأمر اجليد لإن��ه ي�ؤكد على �أهمية تفعيل عملية التح�صيل
ال�ضريبي من املتهربني �ضريبيا عو�ضا عن �أن تقوم احلكومة دائما
مبعاقبة من يدفع ال�ضرائب برفعها.
و�أ�شار� ،إىل التحدي املزمن الذي ال ي�ستطيع الأردن اخلروج منه،
وهو العجز يف املوازنة الذي ارتفع لي�صبح  1.7مليار دينار �أي �أعلى
بقليل من العام املا�ضي ،نتيجة رفع النفقات الر�أ�سمالية بواقع ن�صف
مليار دي�ن��ار ،وح��ل العجز ال��ذي يعني �أن تتجاوز النفقات �إي��رادات
الدولة دائما ما يكون خالل حماولة زيادة املنح اخلارجية التي تقدم
ل ل��أردن خ�لال ال�ع��ام �أو م��ن خ�لال اال�ستدانة م��ن اخل��ارج لتغطية
هذا العجز ،وا�صفا �إياه بالأمر املقلق لإن اال�ستدانة ترتفع حتى لو
بوترية غري �سريعة مقارنة ب�سنوات �سابقة.

وزير الصحة يبحث سبل التعاون الصحي بين األردن والنرويج
نب�ض البلد -عمان

بحث وزير ال�صحة الدكتور فرا�س الهواري
خ�لال لقائه يف مكتبه ،ام�س االث�ن�ين ،ال�سفري
الرنويجي لدى الأردن اي�سبني افينت ليندباك،
�سبل تعزيز التعاون بني البلدين ال�سيما املتعلقة
يف املجال ال�صحي.
ودع��ا ال��دك�ت��ور ال �ه��واري �إىل ت�ب��ادل اخل�برات
يف جم��ال ت��دري��ب ال �ك��وادر الطبية يف البلدين،
مم ��ا ي���س�ه��م ب���ش�ك��ل ك �ب�ير يف حت���س�ين م���س�ت��وى
اخلدمات الطبية املقدمة للمواطنني .وبني �أن
الأردن يقدم خدمات �صحية ذات ج��ودة عالية،
وينفذ خططا لال�ستجابة والتعامل مع فريو�س
كورونا ،وتوفري ال�سبل الكفيلة لتطبيق برامج
ال�سالمة ال�صحية جلميع املواطنني والرعايا
من الدول ال�صديقة وال�شقيقة والالجئني على
�أر�ض اململكة.

و�أ� � �ش� ��اد ال �� �س �ف�ير ال�ن�روي� �ج ��ي ،م ��ن ج��ان �ب��ه،
مب�ستوى ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين ال�صديقني،
م�ؤكدا حر�ص بالده على بناء �شراكة مع الأردن
يف ال �ع��دي��د م ��ن جم � ��االت ال �ت �ع ��اون امل �� �ش�ترك،
و�ضرورة تعزيزها خلدمة م�صالح ال�شعبني.
وق� ��ال ال���س�ف�ير ال�ن�روي �ج��ي �إن الأردن ق��دم
م �� �س �ت��وى مم �ي��زا ب�ف���ض��ل �إدارت � � ��ه احل �ك �ي �م��ة يف
التعامل مع الو�ضع الوبائي وااللتزام بتطبيق
ال �ب�روت ��وك ��والت ال �� �ص �ح �ي��ة ،وال �� �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
م�ستوى اال��س�ت�ق��رار م��ا ب�ين الإ� �ص��اب��ات وت��وف��ر
اخل��دم��ات ال�صحية يف امل�ست�شفيات العالجية
ملر�ضى كورونا.
ورح ��ب ال���س�ف�ير ب��ال �ت �ع��اون امل �ه��م يف امل��رح�ل��ة
املقبلة واملجاالت التي قد تفتح �آفاقا للتعاون بني
البلدين ال�صديقني يف املجال ال�صحي ،ال�سيما
يف ت �ب��ادل اخل �ب��رات ال�ط�ب�ي��ة واالخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات
الطبية النادرة.

نب�ض البلد  -فرح مو�سى

غور االردن جزء من حفرة الإنهدام التي تبد�أ
م��ن جبال ط��ورو���س يف تركيا ،ومت��ر يف الأردن،
وت �� �ص��ل اىل ال �ب �ح�ي�رات اال� �س �ت��وائ �ي��ة يف كينيا
ب�إفريقيا ،وي�سمى هذا الأخدود بحفرة االنهدام
الآ�سيوي الإفريقي.
ُي�ع��د غ��ور الأردن م��ن امل�ن��اط��ق ال�ت��ي حتتوي
على ينابيع �ساخنة ،و�أغلب هذه الينابيع ،وعلى
ط��ول ام �ت��داد غ��ور االردن ،ذات قيمة عالجية
ع��ال �ي��ة ج � ��داً ،وخ �� �ص��و� �ص �اً ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون من
�أمرا�ض جلدية و�أمرا�ض الروماتيزم ،واملفا�صل،
لكن للأ�سف ال�شديد ه��ذه املياه غري م�ستغلة،
�إال بن�سبة ب�سيطة ال ت� ��ؤدي ال�غ��ر���ض املطلوب،
وميكن اال�ستفادة منها ب�شكل �أف�ضل لل�سياحة
العالجية ،كما هو احلال بالن�سبة للبحر امليت.
وي� ��رى رئ �ي ����س اجل �م �ع �ي��ة الأردن � �ي� ��ة حل�م��اي��ة
احل�ي��اة ال�بري��ة ،عمر ال �ع��ودات ،ان منطقة غور
االردن ت�ف�ت�ق��ر ل�ل�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ،وحت �ت��اج اىل
الكثري من التمويل ،وجذب اال�ستثمار الداخلي
ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ،وب � ��دون � �ش��راك��ة ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص،
ف ��إن تطوير البنية التحتية للمنطقة ،وان�شاء
امل�شاريع ال�سياحية �سيبقى حلماً.
وق ��ال ،ه��ي م��ن امل�ن��اط��ق ال���س�ي��اح�ي��ة ،وميكن

وك ��ان ي�صل ع��دد ال ��زوار �إل�ي�ه��ا ع���ش��رات وم�ئ��ات
الآالف من املواطنني وال�سياح العرب والأجانب،
�إىل �أن �أ�صبحت على ما هي عليه الآن دون �أن
يعرف املواطن حقيقة ما حدث لهذه احلمامات
امل�ع��دن�ي��ة ،و��س�ب��ب ه��ذا اخل ��راب وال�ت��دم�ير التي
تعر�ضت لها قبل �أقل من عقدين من الزمن.
و�أك��د على �أن احلمامات املعدنية لي�ست هي
ال��وح �ي��دة امل�ه�م�ل��ة� ،إمن ��ا ه �ن��اك ب �ح�يرة �صغرية
احل �ج��م رمب ��ا ال ي�ع�ل��م امل ��واط ��ن الأردين عنها
�شيئاً ،ت�سمى“ :بحرية العراي�س” ،تقع خلف
احل�م��ام��ات اىل اجلهة ال�شرقية �أ�سفل منطقة
ملكا ،وهذه البحرية مل جتد العناية الكافية من
قبل احلكومات ال�ستغاللها و�إق��ام��ة املنتجعات
ال�سياحية على �ضفافها.
وق��ال التل؛ هناك ع�شرات املواقع ال�سياحية
والعالجية يف منطقة الأغوار ،ميكن ا�ستغاللها
واال�ستفادة منها ،لأنها من �أهم مناطق اجلذب
ال�سياحي والعالجي على م�ستوى الأردن ،ورمبا
على م�ستوى املنطقة العربية.
مواطنون قالوا ان منطقة غور الأردن تتمتع
مب��زاي��ا ف��ري��دة ،وع��دي��دة ،منها م��ا ه��و م�ستغل،
وال�ب�ق�ي��ة م�ه�م�ل��ة ،وم�ن�ه��ا ي�ن��اب�ي��ع ،و�آب� ��ار (امل�ي��اه
ال�ساخنة) ، ،م�شريين اىل ان هذه الينابيع غري
م�ستغلة م��ن ق�ب��ل اجل �ه��ات امل�خ�ت���ص��ة ب��ال��رغ��م

م��ن قيمتها ال�ع�لاج�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ،لال�ست�شفاء،
واال�ستطباب ،ومعاجلة الكثري م��ن الأم��را���ض
اجللدية ،واملفا�صل ،والروماتيزم.
واو� �ض��ح �أح�م��د عبد النعيم بني يا�سني �أك��د
ان املنطقة متتع مبزايا عديدة ،ومنها ينابيع،
و�آب � ��ار امل �ي��اه ال���س��اخ�ن��ة ومت �ت��د ع�ل��ى ط ��ول غ��ور
الأردن ،ونذكر منها ،بئر �شرق منطقة وقا�ص،
ون �ب��ع � �ش��رق ال��زم��ال �ي��ة ،وح �م��ة �أب ��و ذاب �ل��ة �شرق
امل�شارع ،وغريها الكثري ،لكن للأ�سف ال�شديد
هذه الينابيع غري م�ستغلة نهائياً من قبل وزارة
ال�سياحة والآث��ار بالرغم من قيمتها العالجية
العالية ،وكثري منها مهملة من قبل البلديات،
وق���س��م م��ن ه��ذه ال�ي�ن��اب�ي��ع والآب� ��ار مت �إغ�لاق�ه��ا
بالإ�سمنت ،وبئر (وقا�ص) �شاهد على ذلك.
وقال ،لهذه املياه احلارة فوائد عظيمة ،وهي
مياه معدنية بركانية توزعت يف منطقة الأغوار
منذ زم��ن بعيد ،و��ص��ارت تبحث لها عن خمرج
عرب التجويفات ال�صخرية ،وال يجوز ب�أي حالة
من االحوال طمر �أو �إغالق هذه االبار ال�ساخنة.
وا�ضاف :نت�أمل من نواب الأغوار متابعة هذا
املو�ضوع مع وزارت��ي ال�سياحة والآث��ار والإدارة
املحلية لالهتمام بهذا املو�ضوع و�إن�شاء املتنزهات
ال�سياحية والعالجية على طول امتداد (غور
الأردن).

المياه تطلق مشروع حوكمة القطاع
نب�ض البلد -عمان

اط�ل�ق��ت وزارة امل �ي��اه وال ��ري ام����س االث�ن�ين،
م�شروع حوكمة قطاع املياه ،املمول من الوكالة
االمريكية للتنمية الدولية.
ويهدف امل�شروع �إىل حت�سني �أداء امل�ؤ�س�سات
وال���ش��رك��ات العاملة يف ق�ط��اع امل �ي��اه ،م��ن خالل
تخفي�ض الفاقد ،وزي��ادة فعالية التزويد املائي
وحت�سني ا�سرتداد الكلفة.
وق��ال وزي��ر امل�ي��اه وال ��ري حممد ال�ن�ج��ار� ،إن
التحديات املائية ت��زداد مع تزايد االحتياجات،
م � ��ؤك� ��دا �أن ادارة ال� �ق� �ط ��اع ب �� �ص��دد م��راج �ع��ة
اال�سرتاتيجيات وحتديثها لتتواءم مع خمتلف
ال �ت �ح��دي��ات واحل� ��اج� ��ات امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة مل�خ�ت�ل��ف
ال�ق �ط��اع��ات وال �ت �غ�يرات امل�ن��اخ�ي��ة ومب ��ا ي�ضمن
حت�سني التزويد و�سد احلاجة.
و�أك ��د ال��وزي��ر �أه�م�ي��ة التن�سيق ب�ين خمتلف

املعنيني لو�ضع �سلم االول��وي��ات واالح�ت�ي��اج��ات
مب�شاركة جميع االطراف للخروج بربامج عملية
تنعك�س على حت�سني االداء وحوكمة القطاع .من
جهته� ،أكد مدير مكتب البيئة واملياه يف الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية �آندرو مكيم ،التزام
الوكالة بدعم القطاع وحتقيق االم��ن املائي يف
الأردن ،وم��واج�ه��ة خمتلف ال�ت�ح��دي��ات واع�ب��اء
اللجوء من خالل ال�شراكة الفاعلة مع امل�ؤ�س�سات
املعنية لتعزيز التخطيط واالدارة املائية.
وا��س�ت�ع��ر��ض��ت م��دي��ر م���ش��روع ح��وك�م��ة قطاع
امل�ي��اه ب��رب��اره روزم�ي�ل��ر �أه ��داف امل���ش��روع ،وال��ذي
يعمل على م�ساندة قطاع املياه ،لتحقيق التنمية
امل�ستدامة من خالل توفري الدعم الفني الالزم
لإط�ل�اق م �ب��ادرات اال��ص�لاح امل�ؤ�س�سي وتطوير
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات وال�سيا�سات ال�ع��ام��ة للقطاع،
وتنفيذها �إىل ج��ان��ب ب�ن��اء ق��درات العاملني يف
القطاع .و�سيعمل امل�شروع الذي تبلغ مدة تنفيذه

خبير  :نشاط هيئة ومكافحة الفساد انعكس
إيجابا على عالمات األردن في المؤشر العالمي
نب�ض البلد -عمان

حققت اململكة مرتبة متقدمة �إقليميا ودوليا
على م�ؤ�شر الف�ساد العاملي الذي ت�صدره �سنويا
ال�شركة ال�سوي�سرية لإدارة املخاطر ،بحلوله يف
املركز الأول عربيا وال�سابع واخلم�سني من �أ�صل
 196دول��ة عامليا ،فيما �سجل على م�ؤ�شر هذا
العام درجة خطورة منخف�ضة  38.04نقطة من
مقيا�س �صفر �إىل .100
وق ��ال ال��وزي��ر الأ��س�ب��ق واخل �ب�ير ال ��دويل يف
مكافحة الف�ساد الدكتور حمي الدين ت��وق يف
ت�صريح �صحفي ام�س االثنني� ،إن هذه ال�شركة
هي اجلهة الوحيدة يف العامل التي ت�أخذ بعني
االع�ت�ب��ار ح��االت الف�ساد احلقيقية واملعلنة يف
الدول عند احت�ساب العالمة الكلية على عك�س
م�ؤ�شر م��درك��ات الف�ساد ال��ذي ت�صدره �سنويا
منظمة ال�شفافية الدولية.
و�أ�� �ض ��اف �أن منظمة ال���ش�ف��اف�ي��ة تعتمد يف
قيا�ساتها وم�ع��اي�يره��ا ع�ل��ى م��درك��ات ال�ن��ا���س،
فيما تعتمد ال�شركة ال�سوي�سرية على ما تعلنه
الهيئات املعنية يف ال ��دول واحل� ��االت املعاجلة
ون���س��ب ال�ن�ج��اح املتحققة والأح� �ك ��ام ال���ص��ادرة
واال�� �س�ت�ردادات ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أن�ه��ا تعتمد يف
التقييم على الف�ساد املدرك واحلقيقي.
و�أك��د اخلبري ت��وق �أن ن�شاط هيئة النزاهة
ومكافحة الف�ساد �أخ�ي�را ،انعك�س ايجابا على
العالمات التي ح�صل عليها الأردن ،خا�صة �أن
ال�شركة ت�ستمد معلوماتها من  11م�صدرا مبا
فيها ت�ق��اري��ر الأمم امل�ت�ح��دة ،منتدى داف��و���س
االقت�صادي ،البنك الدويل ،ومنظمة ال�شفافية
الدولية.
و�أ�ضاف �أن ال�شركة تعتمد يف تقييمها على 43
م�ؤ�شرا ت�صنف يف �أربعة جماالت ،الأول امل�صادقة

خ�م����س � �س �ن��وات ،ع�ل��ى حت�ف�ي��ز م���ش��ارك��ة ال�ق�ط��اع
اخلا�ص من خالل بناء البيئة املحفزة وتوفري

الفر�ص اجلاذبة لال�ستثمار ،وادم��اج اجلامعات
ومراكز البحث املحلية يف حوكمة القطاع

على االتفاقيات الدولية والإقليمية ،والأردن يف
مقدمة الدول العربية يف هذا املجال ال�سهامه يف
�إن�شاء و�إعالن ت�أ�سي�س ال�شبكة العربية للنزاهة
وم�ك��اف�ح��ة ال�ف���س��اد� ،أم ��ا ال �ث��اين ف�ه��و م�ستوى
ال�ف���س��اد امل� ��درك ،وي�ستند �إىل ت�ق��ري��ر منظمة
ال�شفافية الدولية “م�ؤ�شر م��درك��ات الف�ساد”
 ،وتقارير البنك ال��دويل واملنظمة الق�ضائية
ال��دول�ي��ة ،م�شريا �إىل �أن التطوير ال��ذي طال
الق�ضاء يف الأردن �أخريا والأحكام ال�صادرة عن
الق�ضاء يف ق�ضايا الف�ساد ،وجلها حمالة من
هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد� ،أثر �إيجابيا على
العالمة التي ح�صل عليها الأردن.
وع�ل��ى �صعيد مت�صل� ،أك��د م�صدر م�س�ؤول
يف الهيئة �أن ه��ذا الأم ��ر حتقق للهيئة ب�سبب
ال �ت �ح �ق �ي��ق االح� �ت ��رايف ال � ��ذي � �ش �ه��دت��ه خ�لال
ال�سنوات الثالث الأخرية با�ستحداثها مديريات
ووح ��دات فنية وخ�ب�رات انعك�ست على حرفية
التحقيق الرقمي واملايل يف التعامل مع ملفات
ق�ضايا الف�ساد.
�أم ��ا امل �ج��ال ال �ث��ال��ث ،فيعتمد ع�ل��ى الف�ساد
امل �ع �ل��ن يف ال �ق �ط��اع ال �ع��ام وال �ق �ط��اع اخل��ا���ص،
وه ��و ب� ��دوره يعتمد ع�ل��ى احل� ��االت احلقيقية
املعلنة ع��ن ال�ف���س��اد وع�ل��ى م���ش��روح��ات البنك
ال��دويل والهيئات الرقابية الأخ��رى يف الدولة
وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين ،فيما يعتمد الرابع
على البيئة الإداري � ��ة وامل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول،
خا�صة ر�صد م�شاركة املواطنني وانتظام مواعيد
االنتخابات ،والتح�سن الذي ت�شهده اململكة على
م�ستوى احلكومة الإلكرتونية ،ون�شر تقارير
دي��وان املحا�سبة وحت�سن الإدارة املالية للدولة
وا�ستقاللية الق�ضاء و�سرعة البت يف الق�ضايا
وحت�سن هام�ش حرية التعبري.

الدراسات االستراتيجية يعلن نتائج استطالع حول
مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
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غور األردن ..ينابيع ساخنة ذات قيمة عالجية ومنطقة سياحية مهملة
ا�ستثمارها ب�شكل ممتاز ،لكن �أعتقد �أن التق�صري
م��ن ج�م�ي��ع امل ��ؤ� �س �� �س��ات ،وخ��ا� �ص��ة ف�ي�م��ا يتعلق
بتوفري اخلدمات والبنية التحتية وعدم وجود
ت�سهيالت للم�ستثمرين ،وبالعك�س ق��د تكون
التعليمات معقدة ،وتقف عائق �أم��ام امل�ستثمر
املحلي.
ب��دوره ،بني رئي�س جمعية التنمية للإن�سان
والبيئة الأردنية ،الدكتور �أحمد جرب ال�شريدة
�أن املياه ال�ساخنة املوجودة يف ال�شونة ال�شمالية،
�أق� ��ام� ��ت ال �ب �ل��دي��ة ع �ل �ي �ه��ا م �ن �� �ش ��أة ،ث ��م ق��ام��ت
بت�ضمينها لعدد من امل�ستثمرين ،ومل يتم عمل
�صيانة لهذه املن�ش�آت مما �أفقدها عن�صر اجلذب
ال�سياحي.
وق��ال ،هناك �أي�ضاً احلمة الأردن�ي��ة املوجودة
يف منطقة املخيبة ،هذه احلمة مغلقة منذ اكرث
م��ن ( )١٥ع��ام �اً ،وم�ن��ذ م��دة �أراد املتعهد �إع��ادة
�صيانتها ،وقد مت �إ�ضافة فندق ،وم�سبح �شعبي،
وكانت الأمور جيدة نوعا ما ،لكن جاءت كورونا
وعطلت كل �شيء.
وقال الإعالمي حت�سني �أحمد التل امل�ست�شار
الإع�لام��ي جلامعة ج��دارا �سابقاً ،رئي�س مركز
ح��ق ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة� ،إن م�ن�ط�ق��ة احل�م��ة
الأردن �ي��ة كانت حتى وق��ت ق��ري��بُ ،تعد م��ن �أه��م
املناطق ال�سياحية والعالجية يف �شمال الأردن،
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�أع �ل ��ن م��رك��ز ال ��درا�� �س ��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
يف اجل��ام �ع��ة الأردن� �ي ��ة ،ام ����س االث �ن�ي�ن ،نتائج
ا�ستطالع الر�أي العام حول “خمرجات اللجنة
امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية� :إ�صالح بال
دعم جمتمعي”.
وب�ي�ن م��دي��ر امل��رك��ز ،ال��دك�ت��ور زي��د ع �ي��ادات،
قيام املركز بدرا�سة �آراء املواطنني حول اللجنة
امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية يف الأردن
وخم��رج��ات �ه��ا ،يف جميع م�ن��اط��ق امل�م�ل�ك��ة على
عينة وط�ن�ي��ة ،ممثلة خ�ل�ال ال�ف�ترة م��ن - 15
 21ت�شرين الثاين من العام احل��ايل .و�أ�ضاف
ع �ي ��ادات �أن ه ��ذه ال��درا� �س��ة ت �ه��دف �إىل ر�صد
التوقعات مبخرجات اللجنة و�أثرها على احلياة
ال�سيا�سية يف الأردن ،واملعرفة مبقرتح قانون
االنتخابات النيابية ،وم�ق�ترح تطوير الإدارة
املحلية ،بالإ�ضافة �إىل املعرفة مبقرتح قانون
الأح��زاب ال�سيا�سية ،وتو�صيات جلنة ال�شباب،
وتو�صيات جلنة املر�أة ،والثقة باللجنة ومتابعة
ت�صريحات و�أخ �ب��ار اللجنة .وبينت ال��درا��س��ة
�أن ح��وايل ن�صف الأردن�ي�ين ( 49باملئة) يثقون
باللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية
بعد ت�سليم خمرجاتها �إىل جاللة امللك ،بارتفاع
مقداره  17نقطة عن اال�ستطالع الذي �أجري يف
� 19أيلول العام احلايل ،والذي �أظهر �أن  32باملئة
من الأردنيني يثقون باللجنة امللكية لتحديث
املنظومة ال�سيا�سية ،وبارتفاع ق��دره  11نقطة
عن اال�ستطالع ال��ذي �أج��ري يف  26متوز العام
احلايل ،بالإ�ضافة �إىل �أن  51باملئة من ال�شباب
ما بني �سن  34-18يثقون باللجنة امللكية.
كما بينت الدرا�سة �أن ن�صف الأردنيني (49
ب��امل�ئ��ة) يعتقدون �أن خم��رج��ات اللجنة تدعو
�إىل التفا�ؤل ،مقارنة بـ  31باملئة كانوا متفائلني
مبخرجات اللجنة يف اال�ستطالع ال��ذي �أجري
يف � 19أي �ل��ول ال�ع��ام احل ��ايل ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أن
 57باملئة من ال�شباب يف الفئة العمرية 34-18
�سنة متفائلون مبخرجات اللجنة ،وهم الأكرث
تفا�ؤال.
وي��راه��ن �أك �ث�ر م��ن ن���ص��ف الأردن� �ي�ي�ن (53
باملئة) على خمرجات اللجنة امللكية من �أجل
حتقيق نقلة يف الإ��ص�لاح ال�سيا�سي املن�شود يف
الأردن ،و  29باملئة من الأردن�ي�ين يعتقدون �أن
خم��رج��ات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة
ال�سيا�سية تختلف عن خمرجات اللجان ال�سابقة
املتعلقة بالإ�صالح ال�سيا�سي ،فيما ال يعتقد ب�أنها
تختلف عن �سابقاتها  25باملئة من الأردن�ي�ين،
والغالبية ( 46باملئة) ال يعرفون فيما �إذا كانت
خم��رج��ات ه��ذه اللجنة تختلف ع��ن خمرجات
اللجان ال�سابقة �أم ال.
كما �أن  29باملئة من الأردنيني يعتقدون �أن
املخرجات املتعلقة بقانون االنتخابات النيابية
ه��ي �أه ��م خم��رج��ات اللجنة امللكية ،وحت��دي��داً
التعديالت املقرتحة املتعلقة بتمكني ال�شباب
وخف�ض �سن الرت�شح ،فيما يعتقد  15باملئة �أن

التو�صيات املتعلقة بال�شباب هي �أهم خمرجات
ال�ل�ج�ن��ة ،و 11ب��امل�ئ��ة ي�ع�ت�ق��دون �أن امل�خ��رج��ات
املتعلقة بقانون الأحزاب هي �أهم املخرجات.
وف �ي �م��ا ي �خ ����ص م �ق�ت�رح ق ��ان ��ون االن �ت �خ��اب
وامل�شاركة� ،أو�ضحت الدرا�سة �أن  29باملئة من
الأردن� �ي�ي�ن ع��رف��وا �أو �سمعوا ع��ن التعديالت
امل �ق�ترح��ة ع�ل��ى ق��ان��ون االن �ت �خ��اب ،و 49باملئة
ي�ع�ت�ق��دون �أن م�ق�ترح ق��ان��ون االن �ت �خ��اب ال��ذي
�صاغته اللجنة يت�سم بالعدالة والنزاهة ،فيما
يرى  20باملئة �أن هذا املقرتح �سي�ؤدي �إىل تطوير
�أداء جمال�س ال�ن��واب املقبلة ب�شكل كبري ،و30
باملائة يعتقدون �أن��ه �سي�ؤدي �إىل تطوير الأداء
ب�شكل قليل.
و�أ� � �ش� ��ارت ال ��درا� �س ��ة �إىل �أن  60ب��امل �ئ��ة من
الأردن� �ي�ي�ن را� �ض��ون ع��ن ال�ت��و��ص�ي��ة املتعلقة بـ
“يحق لثلثي جمل�س ال�ن��واب ط��رح الثقة يف
رئي�س املجل�س” ،و 58باملئة را�ضون عن التو�صية
“ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س النواب
�أو الأع�ي��ان والوزارة” ،و 44باملئة را��ض��ون عن
التو�صية “يحق للنائب �أن ي�ستقيل دون �شرط
م��واف �ق��ة جم�ل����س ال� �ن ��واب ع �ل��ى اال�ستقالة”
و 41باملئة را��ض��ون ع��ن التو�صية”ال ي�شرتط
اال�ستقالة م��ن الوظيفة ال�ع��ام��ة واحلكومية
للرت�شح لالنتخابات النيابية” .وفيما يتعلق
مبقرتح قانون الأح��زاب ،بينت الدرا�سة �أن 16
باملئة م��ن الأردن �ي�ين يرغبون باالن�ضمام �إىل
الأحزاب ال�سيا�سية التي تركز على حل امل�شكالت
اليومية وتقدم اخلدمات للمواطنني ،ويعتقد
 59باملئة من امل�شاركني بالدرا�سة الذين يعرفون
ع��ن م�ق�ترح ق��ان��ون الأح� ��زاب �أن ه��ذا القانون
�سيعمل على تطوير العمل احلزبي وامل�شاركة
احلزبية يف الأردن ،فيما يعتقد  24باملئة �أن��ه
�سي�ؤدي �إىل تراجع يف العمل احلزبي يف الأردن.
�أم ��ا ع��ن ت��و��ص�ي��ات ال�ل�ج�ن��ة امل�ل�ك�ي��ة ومتكني
ال�شباب� ،أ�شارت الدرا�سة �إىل اعتقاد  67باملئة من
الأردنيني ب�أن الأولوية لل�شباب هي �إيجاد فر�ص
عمل ومكافحة البطالة ،وي��رى  49باملئة من
الأردنيني �ضرورة �إعطاء الأولوية اليوم مل�شاركة
ال�شباب يف العمل ال�سيا�سي واحل��زب��ي .وفيما
يتعلق بتو�صيات اللجنة امللكية لتمكني املر�أة ،ف�إن
الغالبية العظمى من الأردنيني ،ح�سب الدرا�سة،
مل يطلعوا على خمرجات اللجنة املتعلقة باملر�أة،
بن�سبة ت�صل �إىل  97باملئة ،ويعتقد  35باملئة من
الأردنيني �أن تطبيق خمرجات اللجنة املتعلقة
باملر�أة �سيعمل على حت�سني �أو�ضاعها يف املجتمع.
�أما عن تو�صيات اللجنة املتعلقة بتخفي�ض �سن
املر�شح والتعديالت على ال��دوائ��ر االنتخابية،
ف�إن  68باملئة من الأردنيني يف الدرا�سة ،ي�ؤيدون
وج��ود مر�شح ع�م��ره م��ا ب�ين � 25إىل  30عاما،
�ضمن املر�شحني اخلم�سة الأوائ ��ل يف ال��دائ��رة
االنتخابية العامة على م�ستوى الوطن ،فيما
ي�ؤيد  55باملئة وج��ود ام��ر�أة واح��دة على الأق��ل
�ضمن املرت�شحني الثالثة يف القوائم احلزبية
املرت�شحة للدائرة االنتخابية العامة.

املـحـلـي
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رئيس مجلس األعيان يلتقي سفير أذربيجان لدى المملكة
عمان
نب�ض البلدّ -
بحث رئي�س جمل�س الأعيان في�صل الفايز،
خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه يف م�ك�ت�ب��ه ب ��دار امل�ج�ل����س الأع �ي��ان
ام�س االثنني� ،سفري جمهورية اذربيجان لدى
اململكة ايلدار �سليموف� ،أوجه العالقات الثنائية

بني البلدين ال�صديقني يف خمتلف املجاالت ال
�سيما ال�سيا�سية واالقت�صادية والربملانية و�سبل
تعزيزها وت�ط��وي��ره��ا ،واه�ت�م��ام الأردن بتو�سيع
�آفاق التعاون مع اذربيجان يف خمتلف امليادين.
وت �ن��اول ال �ل �ق��اء خم�ت�ل��ف ال�ق���ض��اي��ا ال��راه �ن��ة،
م�ع��رب��ا ال�ف��اي��ز ع��ن ارت�ي��اح��ه للم�ستوى الرفيع

ال� � � ��ذي و�� �ص� �ل ��ت ال � �ي� ��ه ال � �ع�ل��اق� ��ات الأردن � � �ي� � ��ة
االذربيجانية ،وداع�ي��ا �إىل العمل على تعزيزها
ل�ترت�ق��ي �إىل م���س�ت��وي��ات اك�ب�ر ت�ع�ب�يرا ع��ن عمق
العالقات القائمة بني البلدين ال�صديقني.
ب ��دوره ،ا��ش��اد �سليموف ب�أهمية ال��دور ال��ذي
ي�ضطلع به الأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل

الثاين لتحقيق الأم��ن وال�سالم واال�ستقرار يف
املنطقة والعامل.
واع� ��رب ال���س�ف�ير االذرب �ي �ج ��اين ع��ن اه�ت�م��ام
ب�ل�اده ب�ت�ط��وي��ر ال �ع�لاق��ات م��ع االردن ،م�شيدا
بامل�ستوى ال��رف�ي��ع ال��ذي و��ص�ل��ت ال�ي��ه مبختلف
اجلوانب .

الجغبير 100 :مليون دينار الدخل السنوي من منتجات الزيتون
نب�ض البلد -عمان
�أكد رئي�س غرفتي �صناعة الأردن وعمان ،املهند�س
فتحي اجل�غ�ب�ير� ،أن �صناعة زي��ت ال��زي�ت��ون الأردن�ي��ة
�شهدت ت�ط��ورا ك�ب�يرا خ�لال ال���س�ن��وات الأخ�ي�رة ،من
حيث زيادة الإنتاجية وحت�سن جودة املنتج من الزيت،
وحتقيقه �سمعة ع��رب�ي��ة ودول �ي��ة ،مكنته م��ن دخ��ول
�أ�سواق غري تقليدية يف ظل مناف�سة كبرية.
و�أ�شار اجلغبري ،يف بيان ام�س االثنني� ،إىل قيمة
ال��دخ��ل ال�سنوي م��ن منتجات الزيتون تبلغ نحو
 100مليون دينار ،فيما يقدر حجم اال�ستثمارات
يف القطاع مبئات املاليني �إذا ما مت احت�ساب قيمة
الأر���ض امل�ستغلة يف زراع��ة ال��زي�ت��ون ،وال�صناعات
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل�ي�ه��ا .وث � ّم��ن اجل�غ�ب�ير ،خ�ل�ال زي��ارت��ه
مل �ه��رج��ان ال��زي �ت��ون ال��وط �ن��ي احل ��ادي وال�ع���ش��ري��ن

وم�ع��ر���ض امل�ن�ت�ج��ات ال��ري�ف�ي��ة ال��ذي تنظمه وزارة
ال��زراع��ة ،جهود ال��وزارة واملركز الوطني للبحوث
الزراعية يف تنظيم ه��ذا املهرجان ،ال��ذي ي�شارك
فيه العديد من املعا�صر وامل��زارع�ين واجلمعيات،
وعدد من �سيدات الأرياف واملحافظات.
وب�ي�ن �أن غ��رف ال���ص�ن��اع��ة ح��ري���ص��ة ع�ل��ى دع��م
�إق ��ام ��ة م �ع��ر���ض م�ن�ت�ج��ات ال��زي �ت��ون ،ال� ��ذي ي�ق��ام
��س�ن��وي��ا ،ل� ��دوره يف ت���س��وي��ق امل�ن�ت�ج��ات ال���ص�ن��اع�ي��ة
وال��زراع�ي��ة وك��ذل��ك املنتجات اخلا�صة بال�سيدات
العامالت يف املنازل.
و�أك��د �أن �شركات �إن�ت��اج زي��ت الزيتون حري�صة
على تطوير منتجاتها من حيث اجلودة والتعبئة
والتغليف والأحجام متا�شياً مع توجيهات جاللة
امللك عبداهلل الثاين ب�ضرورة تطوير املنتج املحلي
ليكون مناف�ساً على امل�ستوى العاملي.

و�أ�� �ض ��اف �أن «امل �ه��رج��ان ال ��ذي ت��دع �م��ه غ��رف��ة
��ص�ن��اع��ة ع �م��ان ي���ش�ك��ل ن��اف��ذة ت���س��وي�ق�ي��ة ملنتجات
ال��زي��ت وال��زي �ت��ون وامل�ن�ت�ج��ات ال��زراع �ي��ة ل�سيدات
يعملن م��ن ب�ي��وت�ه��ن ،وي���ش�ك�ل��ن ن�سبة ك�ب�يرة من
امل �� �ش��ارك�ين» ،داع �ي �اً �إىل تخفي�ض ت�ك��ال�ي��ف �إن �ت��اج
الزيت املرتفعة.
و�أ��ش��ار �إىل �أن انتخاب الأردن رئي�سا للمجل�س
ال� ��دويل ل�ل��زي�ت��ون ل�ل�ع��ام  2022ي���س�ت��دع��ي دع��م
قطاع منتجات الزيتون ،خا�صة و�أن زيت الزيتون
الأردين يعد م��ن الأف���ض��ل على م�ستوى ال�ع��امل،
بدليل ح�صول �أكرث من �شركة منتجة لهذا الزيت
ع �ل��ى ج��وائ��ز ع��امل �ي��ة ،ب�ل�غ��ت خ�ل�ال ال �ع��ام احل��ايل
�أك�ثر م��ن  40ج��ائ��زة دول�ي��ة يف م�سابقات �أقيمت
يف ال��والي��ات املتحدة ،وكندا و�إيطاليا وبريطانيا
ودبي.

نب�ض البلد -عمان
بحث وزير ال�سياحة والآث��ار نايف الفايز مع
الرئي�س التنفيذي ملجموعة اخلطوط القطرية
للطريان ورئي�س جمموعة قطر لل�سياحة �أكرب
ب��اك��ر �أوج � ��ه ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك ب�ي�ن اجل��ان�ب�ين
خالل �إقامة فعاليات ك�أ�س العامل العام املقبل يف
قطر ،من خ�لال برامج م�شرتكة بني البلدين
للجماهري العاملية القادمة حل�ضور البطولة.
ك�م��ا ب�ح��ث ال�ف��اي��ز ،خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال ��ذي عقد
على �ضوء زيارة �سمو ويل العهد الأمري احل�سني
الثاين بن عبداهلل لدولة قطر ال�شقيقة ام�س
االث�ن�ين ،وبح�ضور مدير ع��ام امللكية للطريان

� �س��ام��ر امل � �ج� ��ايل ،وم ��دي ��ر ع� ��ام ه �ي �ئ��ة ت�ن���ش�ي��ط
ال���س�ي��اح��ة ال��دك �ت��ور ع �ب��دال��رزاق ع��رب �ي��ات� ،سبل
ت�سويق الأردن خالل فرتة �إقامة ك�أ�س العامل،
الف �ت��ا �إىل اال�� �س� �ت� �ع ��دادات امل �م �ي��زة ال �ت��ي ي �ق��وم
ب�ه��ا اجل��ان��ب ال �ق �ط��ري ال��س�ت���ض��اف��ة امل��ون��دي��ال.
وبح�سب بيان �صحفي لهيئة تن�شيط ال�سياحة،
�أك��د ال��وزي��ر الفايز« ،ا�ستعداد اململكة لل�شراكة
م��ع الأ��ش�ق��اء م��ن دول��ة لقطر ،وت�ب��ادل اخل�برات
ب�ين الطرفني يف امل�ج��االت ال�سياحية ،وتقدمي
الإم �ك��ان �ي��ات امل�م�ك�ن��ة ك��اف��ة ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال�صعد
من اجلانب الأردين للأ�شقاء يف قطر وتقدمي
الإ��س�ن��اد ال�ل�ازم يف تنظيم بطولة ك��أ���س العامل
.»2022

نب�ض البلد -عمان
دان ��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ق���ض��ائ�ي��ة امل�خ�ت���ص��ة ب�ج�ن��اي��ات
الف�ساد ل��دى حمكمة بداية عمان ،مقدرا عقاريا
يعمل يف �إح��دى ال��دوائ��ر الر�سمية بجرم الإهمال
ب��واج �ب��ات��ه ال��وظ �ي �ف �ي��ة وق � ��ررت ح�ب���س��ه � 3أ� �ش �ه��ر
وت �غ��رمي��ه ق�ي�م��ة اخل �� �س��ارة ال �ت��ي حل �ق��ت ب�خ��زي�ن��ة
الدولة والبالغة  91949دينارا.
و�أ��ص��درت املحكمة ق��راره��ا خ�لال جل�سة علنية
ام�س االثنني ،برئا�سة القا�ضي نا�صر ال�صالحني
وع���ض��وي��ة ال�ق��ا��ض��ي ف ��ادي م���ص�ل��ح ،و��س�ي�ك��ون ه��ذا
احلكم قابال لال�ستئناف �أمام املحكمة املخت�صة.
وت�ضمن ق��رار املحكمة ت�غ��رمي امل��وظ��ف امل��دان
مبلغ  500دينار والنفقات الإداري��ة والق�ضائية،
وعدلت و�صف اجلرم من ا�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة
اىل جرم الإهمال بواجباته الوظيفية.
ك�م��ا ق ��ررت امل�ح�ك�م��ة �إدان� ��ة م��وظ��ف �آخ ��ر يعمل

م� �ق ��درا ع �ق��اري��ا ب�ن�ف����س ال� ��دائ� ��رة وح �ك �م��ت ع�ل�ي��ه
ب��احل�ب����س مل ��دة � 3أ� �ش �ه��ر وغ ��رام ��ة م��ال�ي��ة قيمتها
 500دي�ن��ار وت�ضمينه قيمة ال�ن�ف�ق��ات الإداري ��ة
والق�ضائية.
وب�ين ق��رار احل�ك��م �أن امل��وظ��ف امل��دان وامل��وظ��ف
الآخ��ر الظنني يعمالن مقدرين ب��دائ��رة حكومية
ون�ت�ي�ج��ة ع��دم ق�ي��ام�ه�م��ا ب ��إج��راء ال�ك���ش��ف احل�سي
على عقار يف معاملة بيع ،و�أف��ادا ب��أن م�ساحته 3
�آالف مرت مربع فيما م�ساحته احلقيقية � 6آالف
مرت مربع ،و�أن��ه ي�ستخدم لغايات �سكنية رغم �أنه
ي�ستعمل كمجمع جت ��اري ومب��ا ي�خ��ال��ف ال�ق��ان��ون
م��ا ت�سبب بت�ضييع مبلغ م��ايل كبري على خزينة
الدولة.
واك�ت���ش�ف��ت ال�ق���ض�ي��ة ه�ي�ئ��ة ال �ن��زاه��ة ومكافحة
الف�ساد وال�ت��ي حقق مدعوها العامون بها وتبني
وجود ف�ساد بها ومت حتويلها لل�سلطات الق�ضائية
التي �أجرت عملية حماكمة انتهت بقرار الإدانة.

رئيس اللجنة القانونية :سنناقش
مع مختصين التعديالت الدستورية
وقانوني االنتخاب واألحزاب

وزير السياحة والرئيس التنفيذي للقطرية للطيران يبحثان
سبل التعاون خالل كأس العالم
و�أ��ش��ار ال��وزي��ر الفايز �إىل �أن��ه ج��رى االتفاق
ع�ل��ى ت�شكيل ف��ري��ق ع�م��ل م���ش�ترك ب�ين ال ��وزارة
والهيئة بخ�صو�ص هذا ال�ش�أن ،م�ؤكداً �أن دولة
قطر تقف على �أر�ض �صلبة وت�سري بخُ طى ثابتة
وواثقة نحو تنظيم نهائيات ك�أ�س العامل لكرة
القدم ك�أول دولة عربية و�إ�سالمية.
و�أك� ��د ب��اك��ر ،خ�ل�ال ال �ل �ق��اء� ،أه �م �ي��ة ال�ت�ع��اون
مع اجلانب الأردين ،موجهاً فريق العمل لدى
اجلانب القطري بالعمل لو�ضع برامج م�شرتكة
و�آل �ي��ات وا� �ض �ح��ة م��ع اجل��ان��ب الأردين لإجن��اح
التعاون بني اجلانبني وامتام العمل امل�شرتك.
من جهته ،قال عربيات �إن اللقاء كان �إيجابياً
و�سي�سهم يف زيادة التعاون على الأ�صعدة كافة يف

إدانة مقدر عقاري حكومي بالفساد
وإلزامه بـ  91ألف دينار

ال�ش�أن ال�سياحي لال�ستفادة من اخل�برات لدى
الطرفني ،م�شريا �إىل �أنه جرى عقد اجتماعات
م�ك�ث�ف��ة م��ع اجل��ان��ب ال �ق �ط��ري ل��و� �ض��ع ب��رن��ام��ج
تنفيذي للت�سويق امل�شرتك الأن�سب بني البلدين
قبل البطولة وخاللها.
من جانبه� ،أك��د املجايل �أن اللقاء �ستكون له
العديد من الآثار الإيجابية الكبرية ،م�شريا �إىل
�أن امللكية الأردنية للطريان والقطرية للطريان
ج ��زء م��ن ال �ت �ح��ال��ف ال � ��دويل ل �ل �ط�يران one
.world
وبني �أن امللكية على ا�ستعداد لزيادة الرحالت
�إىل ق �ط��ر م��ن خ�ل�ال خ �ط��وط ط �ي�ران امل�ل�ك�ي��ة
خالل بطولة ك�أ�س العامل.

نب�ض البلد -عمان
قال رئي�س اللجنة القانونية النيابية النائب
املحامي عبداملنعم ال�ع��ودات �إن اللجنة �ستبا�شر
ب �ع �ق��د اج �ت �م��اع��ات �ه��ا مل �ن��اق �� �ش��ة و�إق� � � ��رار م �� �ش��روع
ال �ت �ع��دي�لات ال��د� �س �ت��وري��ة ،وم �� �ش��روع��ي ق��ان��وين
االنتخاب والأح��زاب ل�سنة  2021بعد �أن ينتهي
جمل�س النواب من انتخاب كامل �أع�ضاء اللجان
النيابية.
و�أ�� �ض ��اف ال� �ع ��ودات ل��وك��ال��ة الأن� �ب ��اء الأردن �ي ��ة
(ب�ترا) �أن اللجنة �ستعقد لقاءات ح��ول م�شاريع
ال �ت �ع��دي�ل�ات ال��د� �س �ت��وري��ة وق ��ان ��وين االن �ت �خ��اب

والأحزاب مع اجلهات ذات العالقة ،بالإ�ضافة �إىل
اجراء نقا�ش معمق مع املخت�صني.
وك� ��ان جم�ل����س ال� �ن ��واب �أح � ��ال يف وق ��ت ��س��اب��ق
م �� �ش��روع ال �ت �ع��دي�ل�ات ال��د� �س �ت��وري��ة وم �� �ش��روع��ي
ق��ان��وين االن �ت �خ��اب والأح � ��زاب للجنة القانونية
النيابية بعد �أن ار�سلتها احلكومة للمجل�س بناء
على خمرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة
ال�سيا�سية.
ويتطلع امل��واط�ن��ون ب�شغف �إىل ه��ذه امل�شاريع
�أم�ل�ا يف ت�ع��زي��ز امل�ن�ظ��وم��ة ال�سيا�سية وال��و��ص��ول
�إىل جمال�س نيابية حزبية ،وحكومات برملانية،
بالإ�ضافة �إىل متكني ال�شباب واملر�أة.

االقت�صادي
الثالثاء
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وزير االقتصاد الرقمي يبحث مع نظيريه المصري والعراقي سبل التعاون
نب�ض البلد -عمان
بحث وزير االقت�صاد الرقمي والريادة �أحمد
ال�ه�ن��ان��دة ،يف ال�ق��اه��رة م�ساء االح ��د ،م��ع وزي��ري
االت� ��� �ص ��االت وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل��وم��ات امل �� �ص��ري
الدكتور عمرو طلعت واالت�صاالت العراقي �أركان
�شهاب ال�شيباين� ،سبل تعزيز ال�ت�ع��اون وتدعيم
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث�ل�اث �ي��ة يف جم � ��االت االت� ��� �ص ��االت
وتكنولوجيا املعلومات.
وح�ضر اللقاء �سفري اململكة لدى م�صر �أجمد
الع�ضايلة ،ونائب رئي�س جمل�س املفو�ضني لهيئة
تنظيم قطاع االت�صاالت الأردن�ي��ة الدكتور نايل
العدوان.
وت�أتي املباحثات ا�ستنادا لنتائج القمم الثالثية
ال�ت��ي انعقدت على م��دار ال�ع��ام حت��ت رع��اي��ة ق��ادة
ال��دول الثالث ،والتي �أك��دت �أهمية تنفيذ حزمة
من م�شروعات التعاون بينها ،ف�ضال عن تعزيز
ال���ش��راك��ة وتعميق التن�سيق وال�ت�ع��اون والتكامل
اال�سرتاتيجي امل�شرتك.
وقال بيان للوزارة اليوم الإثنني ،انه مت بحث
ق �ي��ام ال� ��دول ال �ث�ل�اث ال���ش�ق�ي�ق��ة ب��ال �ت �ع��اون فيما
بينها للعمل على درا�سة �إمكانية ت�أ�سي�س « نظام
ربط بيني» ،بني العراق والأردن وم�صر ،لتبادل
احلركة الدولية من و�إىل �أوروبا ودول العامل.
ك�م��ا ت�ضمنت امل�ب��اح�ث��ات �إم�ك��ان�ي��ة ال �ت �ع��اون يف
م�شروعات ومبادرات م�شرتكة يف جمال تطبيقات
ال��ذك��اء اال�صطناعي م��ن خ�لال ت�ب��ادل اخل�برات

نب�ض البلد -عمان

و�أف�ضل املمار�سات بني ال��دول ال�شقيقة الثالث،
وا� �س�ت �ك���ش��اف ف��ر���ص ال �ت �ع��اون امل�م�ك�ن��ة يف جم��ال
امل �ه��ارات ال��رق�م�ي��ة ودع ��م ري ��ادة االع �م��ال ،وذل��ك
لبناء جمموعة وا�سعة م��ن امل��واه��ب م��ن ال�شباب
فيها ،يف جمال التكنولوجيات النا�شئة والتعاون
يف جم��ال ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات
واالت�صاالت لبناء القدرات.
واك ��د ال� ��وزراء خ�ل�ال امل�ب��اح�ث��ات �أه�م�ي��ة ادام��ة
التن�سيق مبا يخدم العالقات بني ال��دول الثالث
ال�شقيقة ،و�أهمية توطيد هذه العالقات يف جمال
االت���ص��االت وتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات  ،ومب��ا يعود

بالنفع على �شعوب الدول الثالث ،وذلك يف �ضوء
التطور التكنولوجي وما ي�شهده العامل من ثورة
�صناعية راب�ع��ة تنفتح على ك��ل التقنيات والتي
ميكن اال�ستفادة منها يف الت�صدي للتحديات التي
تواجه املجتمعات.
م��ن ج��ان�ب��ه �أو� �ض��ح ال�ه�ن��ان��دة � ،أن ه��ذا اللقاء
ال�ث�لاث��ي ي�ع�ت�بر ف��ر��ص��ة م�ه�م��ة ج��دا للعمل على
ايجاد �شراكات حقيقية وبرامج وم�شاريع ت�صب
يف م�صلحة جميع الأط� ��راف وذل��ك باال�ستفادة
من نقاط القوة وامليزات التي تنفرد بها كل دولة
م��ن ال ��دول ال �ث�لاث ،ومب��ا ي�سهم يف دع��م �شبابنا

واقت�صادنا جميعا.
و�أك� � ��د �أن ق� �ط ��اع االت� ��� �ص ��االت وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
املعلومات يف البلدان الثالثة ي�ستطيع �أن يلعب
دورا مهما يف ت�ق��وي��ة ال��رواب��ط ال�ت��اري�خ�ي��ة التي
جتمع ه��ذه ال��دول  ،م�شريا �إىل �أن العامل ي�شهد
م��رح �ل��ة م ��ن ال� �ت� �ح ��ول ال� �ف� �ك ��ري واالج �ت �م��اع��ي
وال�سيا�سي والرقمي ،حيث يعد التحول الرقمي
ه��و �أ� �س��ا���س ع�م�ل�ي��ات ال �ت �ح��ول يف � �ض��وء امل�ف��اه�ي��م
اجل��دي��دة ال�ت��ي ي�شهدها ال �ع��امل ،م ��ؤك��دا �أهمية
متكني ال�شباب ودعمهم يف �إط��ار تعزيز ال�شراكة
بني البلدان الثالثة.

حالة البالد  2021يناقش سوق العمل والتعليم والتدريب المهني والتقني
نب�ض البلد -عمان
ناق�ش املجل�س االق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي ،ام�س
االث �ن�ي�ن ،م��راج�ع��ة � �س��وق ال�ع�م��ل وال�ت���ش�غ�ي��ل وق�ط��اع
التعليم والتدريب املهني والتقني� ،ضمن حمور املوارد
الب�شرية ،ا�ستكما ًال لعقد جل�سات تقرير حالة البالد
.2021
وح�ضر املناق�شة وزير العمل نايف ا�ستيتية و�أمني
ع��ام ال ��وزارة ف��اروق احل��دي��دي ،ورئي�س هيئة تنمية
وتطوير امل�ه��ارات املهنية والتقنية قي�س ال�سفا�سفة،
مب �� �ش��ارك��ة ن �خ �ب��ة م ��ن اخل� �ب ��راء وامل �خ �ت �� �ص�ي�ن م��ن
القطاعني العام واخلا�ص.
و�أو� �ض��ح وزي��ر العمل �أن مهمة وزارة العمل هي
تنظيم � �س��وق ال�ع�م��ل وال�ت���ش��ري��ع وت��وح �ي��د اجل �ه��ود،
م�ضيفاً �أن ع��دم م��واءم��ة خم��رج��ات التعليم حتتاج
�إىل حلول ووق��ت ،م�شرياً �إىل �أهمية تهيئة ال�شباب
لال�ستفادة من الفر�ص املتاحة.
و�أك � ��د �� �ض ��رورة ت��وف�ي�ر خ �ط��ة ت�ن�ف�ي��ذي��ة حمكمة
لال�ستفادة مما هو موجود يف �سوق العمل وحتديد
امل�خ��رج��ات ،والكيفية ال�صحيحة لت�أهيل امللتحقني
ب�سوق العمل ،وتفعيل دور جمال�س اللجان القطاعية
وحماكاة ما هو مطلوب.
و�أ�شار ا�ستيتية �إىل �أهمية �إدم��اج القطاع اخلا�ص
مب��ؤ��س���س��ة ال �ت��دري��ب امل�ه�ن��ي وف��ق م�ع�ط�ي��ات ال���س��وق،
�إ� �ض��اف��ة �إىل حت��دي��د اح�ت�ي��اج��ات ال �� �س��وق م��ن خ�لال
امل�ؤ�س�سات املعنية واال�ستجابة للمخرجات احلقيقية.
ون�وّه �أمني عام املجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
الدكتور مرتي مدانات� ،إىل �أهمية اخلروج بتو�صيات
للتخفيف من م�شكلة البطالة ،مبيناً �أنه مع اجلهود
واخلطط احلكومية املطروحة �إلاّ �أن ن�سب البطالة
م��رت�ف�ع��ة وخ��ا� �ص��ة ب�ين ال�ن���س��اء ،وث �م��ة ع ��دم تن�سيق

وت�شعب يف املرجعيات ،مم��ا يتطلب توحيد اجلهود
و�إع�ط��اء دور �أك�بر للقطاع اخلا�ص يف الت�شغيل ،كما
�أ�شار �إىل �أهمية املواءمة بني جانبي العر�ض والطلب
يف �سوق العمل.
واق�ت�رح �أم�ي�ن ع��ام وزارة العمل �إم�ك��ان�ي��ة حتويل
بع�ض اجلامعات املوجودة حالياً �إىل جامعات تقنية
باعتبارها �أح��د احللول لتنمية قطاع التعليم املهني
وال �ت �ق �ن��ي وت �ط��وي��ره .وق��دم��ت م�ن���س�ق��ة ال���س�ي��ا��س��ات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة يف امل�ج�ل����س االق �ت �� �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي
الدكتورة خلود احلالحلة عر�ضاً ح��ول �أب��رز ما جاء
ب��ال��ورق��ة م��ن ت��و��ص�ي��ات ،تتمثل ب��و��ص��ف ق�ط��اع �سوق
العمل والت�شغيل وق�ط��اع التعليم وال�ت��دري��ب املهني
م �� �س ��أل��ة �أم� ��ن وط �ن��ي واج �ت �م��اع��ي ،و�أه �م �ي��ة �إي�ل�ا ِئ��ه

الأولوية الالزمة للعمل على تنفيذه.
و�أ�شار رئي�س هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية
وال�ت�ق�ن�ي��ة �إىل احل��اج��ة ل�ت�م�ك�ين ال�ه�ي�ئ��ة م��ن خ�لال
الت�شريعات الناظمة لت�أخذ دوره��ا التي �أن�شئت من
�أجله.
ونوه امل�شاركون �إىل �أهمية وجود �إح�صائيات دقيقة
تعك�س ع��دم م��واءم��ة التخ�ص�صات اجلامعية ب�سوق
العمل ،والرتكيز على الدرا�سات التي حتدد احلاجة
�إىل مهن امل�ستقبل والتوجه لها� ،إ�ضافة �إىل �أهمية
توفر قاعدة بيانات حقيقية تبني العر�ض والطلب
لتمكن �صانع القرار من معاجلة م�شكلة عدم مواءمة
التخ�ص�صات اجلامعية ب�سوق العمل.
و�أ�شاروا �إىل �أهمية حتفيز القطاع اخلا�ص خللق

فر�ص العمل ،ومراجعة الت�شريعات الناظمة و�ضبط
ج��ودة �سوق العمل ومدخالته ،و��ش��ددوا على �أهمية
�إع�ط��اء الفر�صة للقطاع اخل��ا���ص لر�سم ال�سيا�سات
املت�صلة بالتعليم املهني والتقني و�أال يقت�صر دوره
على اال�ست�شارة وح�سب.
يذكر �أنّ املجل�س �سيعقد يف الأ�سابيع القليلة املقبلة
�سل�سلة من اجلل�سات النقا�شية مب�شاركة نخبة من
�أهل الر�أي واخلربة لتتناول املحاور والقطاعات التي
وردت يف التقرير لهذا العام ،وهي :االقت�صاد الكلي،
والقطاعات االقت�صادية ،وقطاعات البنية التحتية،
واملوارد الب�شرية ،والتنمية املجتمعية ( ،)1والتنمية
املجتمعية ( ،)2وحم��ور التنمية ال�سيا�سية وتطوير
القطاع العام.

ورشة حوارية لبيئة عمل خالية من العنف والتحرش
نب�ض البلد -عمان
ع�ق��دت منظمة العمل ال��دول�ي��ة و��ش��رك��ا�ؤه��ا يف
الأردن ،ور�شة عمل حوارية ملمثلني وممثالت عن
�شركات يف القطاع اخلا�ص املحلي من �أجل دعمها
و�إ� �ش��راك �ه��ا يف ج �ه��ود «خ �ل��ق ع ��امل ع�م��ل خ ��ال من
العنف والتحر�ش».
وناق�شت الور�شة التي عقدتها املنظمة وهيئة
الأمم امل�ت�ح��دة ل�ل�م��ر�أة ب�شراكة م��ع االحت��اد العام
لنقابات عمال/عامالت الأردن ،واللجنة الوطنية
الأردن � �ي� ��ة ل �� �ش ��ؤون امل � � ��ر�أة� � ،س �ب��ل ت �ط��وي��ر �أدوات

و�إر�� �ش ��ادات ف�ع��ال��ة وع�م�ل�ي��ة ،مت�ك��ن ه��ذه ال�شركات
من معاجلة �أفعال و�سلوكيات العنف والتحر�ش يف
عامل العمل.
وا� �س �ت �م��ع امل �� �ش��ارك��ون �إىل �إج � � ��راءات وجت ��ارب
ال�شركات يف م��واج�ه��ة العنف والتحر�ش يف عامل
العمل� ،إ�ضافة �إىل احتياجاتها ذات العالقة من
منظور ت�شريعي.
وتهدف ور�شة العمل �إىل التحاور مع �شركات
متميزة مهتمة يف �إيجاد بيئة عمل �آمنة للعاملني
والعامالت من �أجل التعلم من خرباتها ،والعمل
معها ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ��س�ي��ا��س��ات �سليمة ��ض��د العنف

وال�ت�ح��ر���ش يف ع��امل ال�ع�م��ل ،و�إت��اح��ة ال�ف��ائ��دة من
منظمة العمل الدولية.
و�أك� � ��د امل �� �ش ��ارك ��ون �� �ض ��رورة �إي� �ج ��اد ��س�ي��ا��س��ات
وعقوبات رادع��ة يف الأنظمة الداخلية للحد من
ال�ع�ن��ف وال �ت �ح��ر���ش يف ع ��امل ال �ع �م��ل� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ت �ط��وي��ر �آل �ي��ة ل�ت�ل�ق��ي ال �� �ش �ك��اوى وال �ت �ع��ام��ل معها
ب���س��ري��ة ت��ام��ة م��ن ق�ب��ل ف��ري��ق م ��ؤه��ل ،داع�ي�ن �إىل
ت�ق��ومي ن�ق��اط ال�ضعف يف بيئة ال�ع�م��ل ،وحتويلها
اىل نقاط قوة وفر�ص خللق بيئة عمل �آمنة مت ّكن
امل�ؤ�س�سة من النمو ،اال�ستمرارية ،واحلفاظ على
العاملني والعامالت فيها من االنتقال اىل �أماكن

عمل �أكرث �أمانًا.
وبح�سب اتفاقية الق�ضاء على العنف والتحر�ش
يف عامل العمل التي دخلت حيز التنفيذ يف حزيران
 ،2021ي �ع��رف ال�ع�ن��ف وال�ت�ح��ر���ش ع�ل��ى �أن�ه�م��ا
«ن�ط��اق م��ن ال�سلوكيات وامل�م��ار��س��ات غ�ير املقبولة
�أو ال�ت�ه��دي��دات امل��رت�ب�ط��ة ب�ه��ا� � ،س��واء ح��دث��ت م��رة
واحدة �أو تكررت ،والتي تهدف ،وت�ؤدي� ،أو يحتمل
�أن ت�ؤدي �إىل �إحلاق �ضرر ج�سدي ،نف�سي ،جن�سي،
�أو اق �ت �� �ص��ادي ،وت���ش�م��ل ال �ع �ن��ف وال �ت �ح��ر���ش على
�أ��س��ا���س ال�ن��وع االج�ت�م��اع��ي ،ويت�ضمن ه��ذا التنمر
وامل�ضايقة ،وغريها من الأمور».

هواوي االردن :المواهب التقنية تسهم بدفع عجلة
االقتصاد الرقمي بالمملكة
نب�ض البلد -عمان
ق��ال ال��رئ�ي����س التنفيذي ل�شركة ه ��واوي الأردن
�إي�ث��ان وان��غ �إن تقنية املعلومات واالت���ص��االت ا�سهمت
ب�إحداث حتول تاريخي يف خدمات جميع القطاعات يف
منطقة ال�شرق الأو�سط وحتقيق التنوع االقت�صادي.
وا�ضاف وان��غ يف بيان �صحفي ام�س االثنني ،ان
اجل�ي��ل ال�ق��ادم م��ن التقنيات احل��دي�ث��ة مثل اجليل
اخلام�س واحلو�سبة ال�سحابية و�إن�ترن��ت الأ�شياء
والبيانات ال�ضخمة والأمن ال�سيرباين وال�شبكات،
ادى دوراً ك�ب�يراً بدفع عجلة التنمية االجتماعية
وتعزيز االقت�صاد الأردين من خالل االعتماد على
التقنيات الرقمية.

وزير الطاقة 840 :ألف برميل
واردات المملكة من النفط العراقي الخام
في  3أشهر

وا� �ش��ار اىل ان ت�ق��ري��ر «ال �ع��امل ال��ذك��ي »2030
ت��وق��ع �إج� ��راء �أك�ث�ر م��ن  200م�ل�ي��ار ات���ص��ال على
امل���س�ت��وى ال�ع��امل��ي ،وت��وف�ير �إم�ك��ان�ي��ة االت���ص��ال لكل
�شخ�ص وع��ائ�ل��ة وم��ؤ��س���س��ة ب�سرعة  10جيجابت
بالثانية بحلول عام .2030
وبني �أن الأردن ي�شهد خطوات مت�سارعة لتحقيق
التحول الرقمي يف جميع �أنحاء اململكة مبا يتما�شى
مع «ر�ؤية  »2025ومبادرة «ريت�ش  ،»2025حيث
ي�سهم قطاع االت���ص��االت وتقنية املعلومات بزيادة
الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة  12باملئة.
و�أو�ضح ان االقت�صاد الرقمي يف الأردن �شهد منواً
كبرياً بف�ضل النظام الإيكولوجي للمواهب التقنية
امل�ح�ل�ي��ة ،رغ ��م ال �ف �ج��وة امل �ت��زاي��دة يف امل��واه��ب على

امل�ستوى العاملي ،حيث �أ�شارت �شركة «كورن فريي»
لال�ست�شارات �أن نق�ص املهارات �سي�صل �إىل �أكرث من
2ر 85مليون �شخ�ص على امل�ستوى العاملي بحلول
عام  2030ما قد ي�ؤدي �إىل ت�أثريات مالية �سلبية
تقدر قيمتها بحوايل 452ر 8تريليون دوالر.
وبح�سب وانغ ،ينبغي العمل على تنمية املواهب
التقنية املحلية وب �ن��اء ن�ظ��ام �إي�ك��ول��وج��ي م�ستدام
ملواهب تقنية املعلومات واالت�صاالت يف الأردن لدفع
عجلة االقت�صاد الرقمي بامل�ستقبل.
ودع� ��ا �إىل ات �ب��اع ن �ه��ج ت �ع��اوين م �ف �ت��وح ل�ت�ع��زي��ز
النظام الإيكولوجي لتقنية املعلومات واالت�صاالت
من خ�لال التعاون بني القطاعني العام واخلا�ص
لتنمية امل��واه��ب املحلية ،م�شريا اىل ان «ه ��واوي»

ا�سهمت على مدار العقدين املا�ضيني بتنمية �أكرث
من مليون موهبة يف ال�شرق الأو�سط منها 5000
يف الأردن.
وا� �ض��اف ان ال���ش��رك��ة ت �ع��اون��ت م��ع ال �ع��دي��د من
امل�ؤ�س�سات التعليمية واجلامعات وال�شركاء يف الأردن
م�ن�ه��ا ج��ام �ع��ات ال�ه��ا��ش�م�ي��ة وال�ي�رم ��وك والأم�ي��رة
�سمية للتكنولوجيا والعلوم والتكنولوجيا الأردنية
وال�ب�ل�ق��اء التطبيقية ،ع�ل��ى و��ض��ع م�ع��اي�ير خا�صة
للمهارات وب�ن��اء التحالفات وتعزيز قيمة املواهب
املحلية ،م�شريا اىل ان ال�شركة تنفذ حاليا الن�سخة
اخل��ام���س��ة م��ن م�سابقة ه ��واوي لتقنية املعلومات
واالت���ص��االت وال�ت��ي �شهدت م�شاركة  300طالب
�أردين.

قال وزير الطاقة والرثوة املعدنية ،الدكتور
��ص��ال��ح اخل��راب���ش��ة ،ام����س االث �ن�ي�ن� ،إن واردات
اململكة من النفط العراقي بلغت خالل الفرتة
م��ن � 9أي �ل ��ول  ،2021ول �غ��اي��ة  26ت�شرين
ال� �ث ��اين احل� ��ايل ح� ��وايل � 840أل� ��ف ب��رم �ي��ل،
مبعدل  9700برميل يوميا.
ووف ��ق ال��وزي��ر اخل��راب �� �ش��ة ،ي���س�ت��ورد الأردن
ال�ن�ف��ط اخل� ��ام م��ن ال �ع ��راق مب �ع��دل � 10آالف
برميل يوميا ،ت�شكل نحو  7باملئة من احتياجات
اململكة ،يجري نقلها من م�صفاة بيجي العراقية،
وال �ت��ي تبعد ع��ن احل ��دود الأردن� �ي ��ة -العراقية
 830كيلومرتا ،وج��رى �أخ�ي�را التن�سيق مع
اجلانب العراقي لتجهيز حمطة (ت��ي وان) يف
ق�ضاء القائم /حمافظة الأن �ب��ار ،وال�ت��ي تبعد
م�سافة  435كم عن احلدود الأردنية العراقية
الع �ت �م��اده��ا ل�ت�ح�م�ي��ل ال �ن �ف��ط ب ��دال م��ن بيجي

لقربها من احلدود الأردنية العراقية ،علما ب�أن
اجلانب العراقي مل يبلغ وزارة الطاقة والرثوة
املعدنية ر�سميا بجاهزية هذه املحطة.
وي�ستورد الأردن النفط اخل��ام م��ن ال�ع��راق
مب��وج��ب م��ذك��رة ت�ف��اه��م وق�ع�ه��ا ال �ب �ل��دان ع��ام
 2008مت ��دد � �س �ن��وي��ا وت��وق �ف��ت ب �ن �ه��اي��ة ع��ام
2013؛ نظرا لإغالق معرب طريبيل احلدودي
لأ�سباب �أمنية ،وقامت وزارة الطاقة وال�ثروة
امل�ع��دن�ي��ة يف ع ��ام  2017مب�خ��اط�ب��ة اجل��ان��ب
ال�ع��راق��ي لتجديد ال�ع�م��ل يف م��ذك��رة التفاهم
والتي �أعيد العمل بها مطلع عام .2019
وي�ج��ري العمل حاليا على ا�سترياد النفط
ال �ع��راق��ي مب��وج��ب امل��ذك��رة ال�ت��ي وق�ع��ت مطلع
العام احلايل ومبوجبها ي�شرتي الأردن النفط
اخل ��ام م��ن ال �ع��راق ب�سعر ي�ق��ل ع��ن ��س�ع��ر خ��ام
برنت العاملي مبقدار  16دوالرا لتغطية فرق
املوا�صفة وكلفة النقل والتي يتحملها اجلانب
الأردين.

تواجد شركات تكنولوجيا المعلومات
العالمية في المملكة يؤكد
كفاءة الشباب االردني
نب�ض البلد -عمان
�أك ��د م �� �س ��ؤول��ون وم�ع�ن�ي��ون ب�ق�ط��اع تكنولوجيا
املعلومات �أن تواجد �شركات تكنولوجيا املعلومات
العاملية يف الأردن ،يعترب دليال على مهارة ال�شباب
االردين وكفاءته ،و�أهمية اململكة كموقع ا�سرتاتيجي
جاذب لال�ستثمار.
وق��ال��وا لوكالة الأن�ب��اء الأردن �ي��ة(ب�ترا)� ،إن هذه
ال�شركات تعترب ا�ستثمارات مبا�شرة ت�ؤثر على الناجت
املحلي وت�سهم بتوليد فر�ص عمل عديدة لل�شباب.
وقال وزير االقت�صاد الرقمي والريادة املهند�س
�أح �م��د ال �ه �ن��ان��دة� ،إن ت��واج��د � �ش��رك��ات تكنولوجيا
املعلومات العاملية يف اململكة ،ي��ؤك��د ق��درة ال�شباب
االردين و مهاراته وكفاءته يف خدمة هذه ال�شركات،
و�أهمية االردن كموقع ا�سرتاتيجي حيث يعد بوابة
للمنطقة العربية.
وا�ضاف �أن وج��ود ال�شركات العاملية يعني �إثبات
جلاذبية البنية التحتية االردنية لها ،ما دفعها اىل
�إن�شاء مكاتب �إقليمية يف اململكة تخدم �أعمالها من
خالل الكفاءات واملهارات العالية.
م ��ن ج �ه �ت��ه� ،أو�� �ض ��ح مم �ث��ل ق �ط��اع االت �� �ص��االت
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات يف غ��رف��ة جت� ��ارة الأردن
امل�ه�ن��د���س هيثم ال��رواج �ب��ة� ،أن ا�ستثمار ال�شركات
العاملية يف االردن دالل��ة على البيئة اال�ستثمارية
املهمة امل��وج��ودة يف اململكة ،وال�ت��ي توفر اال�ستثمار
القوي والناجح يف قطاع تكنولوجيا املعلومات .
وا��ض��اف �أن اختيار ه��ذه ال�شركات ل ل��أردن جاء
ن �ظ��را لل�سمعة ال�ط�ي�ب��ة ال �ت��ي يتمتع ب�ه��ا خريجو
اجلامعات االردنية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات،
اذ �أن  20باملئة م��ن خريجي اجل��ام�ع��ات االردن�ي��ة
ي��در��س��ون تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ،م��ا ي��دل على قوة
ت�ع�ل�ي��م ال�ط�ل�ب��ة يف ه ��ذا ال �ق �ط��اع  ،وب��ال �ت��ايل ي��دف��ع
ال �� �ش��رك��ات ال �ع��امل �ي��ة �إىل ا��س�ت�ق�ط��اب�ه��م وت��دري�ب�ه��م
وت��وظ�ي�ف�ه��م االم ��ر ال ��ذي ي�ح��د م��ن ال�ب�ط��ال��ة بهذا
القطاع.
ولفت الرواجبة �إىل �أن تواجد ال�شركات الكربى يف
اململكة يدفع �شركات اخرى عاملية ،وخا�صة تلك التي
تهمتم بتعريب املحتوى ،اىل �أن حتذو حذوها وتختار
االردن ،ملا يعرف عنه من بيئة م�ستقرة و�آمنة .
وب�ين امل��دي��ر التنفيذي جلمعية ��ش��رك��ات تقنية
امل �ع �ل��وم��ات واالت �� �ص��االت الأردن� �ي ��ة «�إن� �ت ��اج» ن�ضال
ال �ب �ي �ط��ار� ،أن �أه �م �ي��ة ت��واج��د � �ش��رك��ات تكنولوجيا
امل�ع�ل��وم��ات ال�ع��امل�ي��ة يف الأردن ي�ع��زز �سمعة االردن
بوجود الكفاءات الب�شرية والبنية التحتية املميزة،
كما ي�سهم يف توظيف ال�شباب االردين ب�شكل كبري،

ونقل التكنولوجيا اجلديدة دائما .
وعن عدد �شركات تكنولوجيا املعلومات العاملية
يف الأردن ،ق��ال �إن�ه��ا ب�ح��دود ال� 30شركة ،م�شريا
اىل نية اجلمعية بناء وح��دة لتحري ال�سوق خالل
العام املقبل لإجراء درا�سات و�إح�صاءات �أ�شمل و�أدق
عن القطاع .
بدوره ،قال املدير االقليمي حللول الأعمال لدى
�شركة مايكرو�سوفت م��اه��ر اخل �ي��اط� ،إن��ه متا�شياً
مع مهمة ال�شركة املتمثلة بتمكني كل �شخ�ص وكل
م�ؤ�س�سة على هذا الكوكب من حتقيق املزيد  ،ف�إن
هدفها يف الأردن ه��و امل���س��اع��دة يف ت�سريع تطوير
جمتمعات عالية الإنتاجية ووا�سعة النطاق تبني
احللول با�ستخدام تقنية «مايكرو�سوفت» .
و�أ�ضاف �أن ا�سرتاتيجية ال�شركة هي بناء �شراكات
عميقة مع ال�صناعة ال��رائ��دة واملنظمات احلكومية
وغري احلكومية ،واال�ستثمار يف البنية التحتية مع
ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ح��ل ال�ت�ح��دي��ات ال�ف��ري��دة م��ن خ�لال
الأ�ساليب ذات ال�صلة عامل ًيا ،وامل�شاركة بالنظام البيئي
التكنولوجي وتنميته للبناء واال�ستفادة ،ما �سيكون
�أكرب جتمع للمواهب يف العامل باجليل القادم.
و�أ� �ش ��ار اىل ال���ش��رك��ات ت��وا� �ص��ل مت�ك�ين امل��واه��ب
امل�ح�ل�ي��ة ل�ل�ع�م��ل وال �ت �ع ��اون م �ع �ه��ا ،ب �ه��دف حتقيق
ال �ط �م��وح��ات وامل �� �ش��ارك��ة يف ال �ن �ه��و���ض ب��االق�ت���ص��اد
الأردين ،و�سد فجوة البطالة التي ت�ؤثر على البلد
واملنطقة ككل.
وعن �أهمية تواجد ال�شركات العاملية يف اململكة،
ق��ال م��دي��ر ال �ع�لاق��ات احل�ك��وم�ي��ة ل���ش��رك��ة «ب�ي�ج��و»
ال�ع��امل�ي��ة لتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ،خ �ل��دون حم�م��ود،
�إن ال �� �ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة ت�ع�ت�بر م �ع �ي��ارا لال�ستثمار
الأجنبي الناجح لكونها تعمل على تعزيز �صناعة
التكنولوجيا املحلية �إىل جانب املزيد من اال�ستثمار
وفر�ص العمل .
و�أو��ض��ح �أن ال�شركة افتتحت ع��ام � 2019أكرب
مكاتبها العاملية يف الأردن ،خ��ارج �سنغافورة املقر
الرئي�سي ،وقامت بتوظيف �أكرث من الف �أردين يف
جم��ال التكنولوجيا والأدوار ذات ال�صلة ،م�ضيفا
ان�ه��ا ح�ت��ى �أث �ن��اء الإغ�ل��اق ال��وب��ائ��ي ظ�ل��ت ال�شركة
م�ل�ت��زم��ة ب�ت�ع��زي��ز ق��وت�ه��ا ال�ع��ام�ل��ة م��ن خ�ل�ال �ضم
�أكرث من  600موظف جديد ،وم�ضاعفة م�ساحة
مكتبها ثالث مرات يف عمان .ولفت حممود �إىل �أن
ال�شركة ح��ددت ر�ؤي�ت�ه��ا لعام  ،2022مب��ا يف ذلك
خطط توظيف �أك�ثر من ال��ف �أردين متخ�ص�ص يف
تكنولوجيا املعلومات والذكاء اال�صطناعي ،وبف�ضل
ا�ستقرار الأردن وجمموعة املواهب الوا�سعة فيه ،
ا�ستطاعت ال�شركة حتقيق جناحات عظيمة .

العمل توقع اتفاقية إلعادة تشغيل
الفرع اإلنتاجي في الشوبك
نب�ض البلد -عمان
وق �ع��ت وزارة ال�ع�م��ل ات�ف��اق�ي��ة رب��اع�ي��ة مع
�شركة ال��زي ل�صناعة الألب�سة و�صندوق امللك
عبد اهلل الثاين للتنمية وهيئة تنمية املهارات
املهنية والتقنية ،لإعادة ت�شغيل الفرع الإنتاجي
يف لواء ال�شوبك مبحافظة معان.
وقال وزير العمل نايف �إ�ستيتية� ،إن الهدف
م��ن االت �ف��اق �ي��ة ه��و ا� �س �ت��دام��ة ف��ر���ص ال�ع�م��ل
ال�ق��ائ�م��ة يف ال �ف��رع الإن �ت��اج��ي وال�ب��ال��غ ع��دده��ا
 120فر�صة عمل لأردن �ي�ين ك��ان��وا يعملون
�سابقا ل��دى ��ش��رك��ة اجل�م��ل ال�ع��امل�ي��ة ل�صناعة
الألب�سة امل�شغل ال�سابق للفرع الإنتاجي ،وتن�ص
على رفع الطاقة اال�ستيعابية للفرع الإنتاجي
�إىل  200عامل خالل الن�صف الأول من العام
املقبل من خالل ت�شغيل  80عامال يف الفرع.
و�أك� ��د ا�ستيتية �أن ال � ��وزارة ح��ري���ص��ة على
ا�ستحداث فر�ص عمل للأردنيني يف املحافظات
الأ� �ش��د ف �ق��را والأع� �ل ��ى ب�ن���س��ب ال �ب �ط��ال��ة ،من
خالل �إن�شاء فروع �إنتاجية يف هذه املحافظات
بتوجيهات ملكية �سامية لتوفري فر�ص عمل
الئقة للأردنيني يف خمتلف القطاعات.
ب ��دوره ،ق��ال مدير �صندوق امللك عبد اهلل
الثاين للتنمية �صائب احل�سن� ،إن االتفاقية

ت�أتي لدعم اجلهود احلكومية يف توفري املزيد
من فر�ص العمل لل�شباب الأردين يف حمافظات
اململكة كافة ،مبينا �أنها ت�ضمن ا�ستئناف العمل
يف الفرع الإنتاجي يف لواء ال�شوبك وا�ستدامة
فر�ص العمل يف هذا الفرع.
من جهته ،قال رئي�س هيئة تنمية وتطوير
امل�ه��ارات الدكتور قي�س ال�سفا�سفة� ،إن الهيئة
ت �ق��دم ال��دع��م الت�شغيلي ل�ل�ع��ام�ل�ين ب��ال�ف��روع
الإن �ت��اج �ي��ة م ��ن خ�ل�ال دع ��م روات � ��ب ال�ع�م��ال
الأردن�ي�ين بن�سبة  50باملئة من احل��د الأدن��ى
ل�ل��أج ��ور مل ��دة ع ��ام واح� ��د و 25دي� �ن ��ارا ب��دل
م��وا� �ص�لات مل��دة ع��ام واح ��د و 25دي �ن��ارا ب��دل
ا�شرتاك يف ال�ضمان االجتماعي ملدة عام واحد.
و�أ�شار �إىل �أن الهيئة ت�سعى �إىل دعم التعليم
املهني والتقني ورف��ع ك�ف��اءة و��س��وي��ة ال�شباب
ل�ت�ل�ب�ي��ة م �ت �ط �ل �ب��ات � �س��وق ال �ع �م��ل مب ��ا يحقق
املواءمة بني املخرجات واحتياجات �سوق العمل
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
م��ن جهته� ،أك��د امل��دي��ر ال�ع��ام ل�شركة ال��زي
ل�صناعة الألب�سة ق�سطندي يغنم� ،أن االتفاقية
ت� ��أت ��ي يف � �س �ي��اق ال �� �ش��راك��ة م ��ع وزارة ال�ع�م��ل
واجل �ه ��ات ال���ش��ري�ك��ة الأخ � ��رى ل�ل�ح�ف��اظ على
فر�ص العمل يف الفرع الإنتاجي بلواء ال�شوبك
وزيادتها.
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هيئة األسرى :االحتالل يواصل سياسة
القتل البطيء بحق األسيرين داوود وزغل
نب�ض البلد-وكاالت
ك�شفت هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين يف تقرير
�أ�صدرته اليوم االثنني،عن �صعوبة الو�ضع ال�صحي
للأ�سري حممد عادل داوود 34/عاما من حمافظة
قلقيلية ،حيث يعاين الأ�سري من مر�ض ال�صدفية
وم�شاكل بالأ�سنان واملعدة � ،أجريت له على �أثرها
عملية ع��ام  2019يف م�ست�شفى “ ا��س��اف هرويف”
ب�سبب متزق باملعدة ،مت خاللها و�ضع �شبك داخلها
ونقل حمامي الهيئة على ل�سان الأ�سري� “ :أن
ال�شبك ال��ذي مت و�ضعه ك��ان ي�ضغط على املعدة
والأمعاء وبعد عامني من �إجراء العملية بد�أ ي�شعر
ب�أوجاع حادة يف املعدة “
وا��ض��اف��ت الهيئة “بعد ال�ف�ح��و��ص��ات واملعاينة
مت اب�لاغ اال��س�ير ب��اغ�لاق الأم�ع��اء الدقيقة لديه،
و�أج��ري��ت ل��ه عملية ثانية ب�ت��اري��خ ،2021/08/16
حيث مت ا�ستئ�صال � 50سم من �أمعائه ،بالإ�ضافة
اىل ذلك فالأ�سري بحاجة اىل زراعة �أ�سنان ،و هذا

ما ترف�ضه �إدارة ال�سجن”
ي��ذك��ر �أن داوود اع�ت�ق��ل ب �ت��اري��خ 1987 /12/8
و�صدر بحقه حكما مدى احلياة  ،وهو �أحد الأ�سرى
املعتقلني قبل اتفاقية �أو�سلو ،وقد رف�ضت �إ�سرائيل
�إدراج ��ه بقائمة الأ��س��رى ال��ذي��ن مت الإف ��راج عنهم
واعتقالهم قبل او�سلو
كما يعاين الأ�سري �سالم ا�سعد زغ��ل /طولكرم
واملحكوم بامل�ؤبد  ،من �إ�صابة يف البطن جراء �إطالق
ال�ن��ار عليه عند اعتقاله � ،إ��ض��اف��ة �إىل �إ�صابته يف
الرجل الي�سرى والتي �أدت �إىل ق�صر بالقدم مبعدل
� 3سم ،خ�ضع على �أثرها اىل عمليتني ،نتيجة لذلك
فالأ�سري بحاجة اىل حذاء طبي خا�ص ليتمكن من
امل�شي
وبالرغم من التقرير الطبي من عيادة الرملة
بحاجة الأ�سري للحذاء الطبي � ،إال �أن �إدارة ال�سجن
تتعمد نقله اىل �أكرث من عيادة و تزويده باحلذاء
الغري منا�سب من حيث القيا�سات ،علما �أن الزغل
دفع مبلغ � 700شيكل بدون فائدة

التعاون اإلسالمي :اقتحام المسجد
اإلبراهيمي استفزاز لمشاعر المسلمين
نب�ض البلد-وكاالت
�أدان � ��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون الإ� �س�ل�ام ��ي ،اق�ت�ح��ام
ال��رئ�ي����س الإ��س��رائ�ي�ل��ي �إ��س�ح��اق ه��رت���س��وغ ،امل�سجد
الإب��راه�ي�م��ي يف مدينة اخلليل ،م��ؤك��دة �أن��ه ميثل
ا�ستفزازاً مل�شاعر امل�سلمني
وعدت املنظمة يف بيان ،حادثة االقتحام� ،إمعاناً
يف اخلطط الرامية لتهويده ،وتكري�س ال�سيطرة
عليه ،وامتدادًا لالعتداءات الإ�سرائيلية على حقوق
ال�شعب الفل�سطيني ،و�أر�ضه ،ومقد�ساته
ودع� ��ا ال �ب �ي��ان امل�ج�ت�م��ع ال � ��دويل �إىل ال�ت�ح��رك
ال�سريع حلماية تلك املقد�سات والأماكن التاريخية،
و�إجبار �سلطات االحتالل اال�سرائيلي على احرتام
حرمة الأماكن املقد�سة ،وتنفيذ القرارات الأممية
ذات ال�صلة وتوفري احلماية لل�شعب الفل�سطيني
و�أر�ضه ومقد�ساته
وك��ان هرت�سوغ ق��د اقتحم م�ساء �أم����س الأح��د،
امل�سجد الإبراهيمي ،بينما �أغلقت قوات االحتالل
ب ��واب ��ات ��ه ،وم �ن �ع��ت امل ��واط �ن�ي�ن ال ��ذي ��ن اح �ت �� �ش��دوا
للتنديد باالقتحام من ال�صالة فيه� ،أو التواجد يف
حميطه ،واعتدت عليهم ،و�أج�برت �أ�صحاب املحال

على �إغ�ل�اق حم��ال�ه��م ،كما �أع��اق��ت عمل الطواقم
ال�صحفية ،واع�ت��دت على ع��دد منهم ،يف حماولة
ملنعهم من تغطية االقتحام
وتزامن اقتحام هرت�سوغ للم�سجد الإبراهيمي
مع �إعالن االحتالل امل�صادقة على بناء  372وحدة
ا�ستيطانية ج��دي��دة لتو�سيع م�ستوطنة “كريات
�أربع” املقامة على �أرا�ضي مدينة اخلليل
وبح�سب اتفاق اخلليل ع��ام  ،1997بني منظمة
التحرير الفل�سطينية و�سلطات االحتاللُ ،ق�سمت
م��دي �ن��ة اخل �ل �ي��ل �إىل م �ن �ط �ق �ت�ين ،الأوىل “خ”1
وت�خ���ض��ع ل�سيطرة فل�سطينية ،وال�ث��ان�ي��ة “خ”2
وتخ�ضع ل�سيطرة �إ�سرائيلية ،و ُتقدر الأخرية بنحو
 20باملئة م��ن م�ساحة امل��دي�ن��ة ،وت�ق��ع فيها البلدة
القدمية وامل�سجد الإبراهيمي
ويف مت��وز/ي��ول�ي��و � ،2017أع�ل�ن��ت جل�ن��ة ال�ت�راث
العاملي التابعة لـ”يون�سكو” امل�سجد الإبراهيمي
موق ًعا تراث ًّيا فل�سطين ًّيا وعلى �إث��ر امل�ج��زرة ،التي
ارت�ك�ب�ه��ا ب ��اروخ غولد�شتاين ع��ام  1994يف احل��رم
الإبراهيمي ،و�أ�سفرت عن ا�ست�شهاد  29فل�سطين ًيا؛
اقتطعت �سلطات االحتالل �أكرث من ن�صف امل�سجد
وحولته �إىل كني�س

عالقات الجزائر وفرنسا ..تأزم متزايد أم
تطبيع بمحددات جديدة
نب�ض البلد-وكاالت

ال ت��زال العالقات اجلزائرية الفرن�سية ،داخل
نفق مظلم ت�سبب فيه الرئي�س �إميانويل ماكرون
بت�صريحات م�سيئة ،وم��ع �صعوبة التكهن مب��آالت
الأزم� � ��ة ،ي�ت��وق��ع حم�ل�ل��ون ب ��روز حم� ��ددات ج��دي��دة
للتطبيع بني البلدين
ومنذ ا�ستدعاء اجلزائر �سفريها لدى باري�س يف 2
�أكتوبر /ت�شرين الأول املا�ضي ،مل تظهر �أي م�ؤ�شرات
عن تطبيع حمتمل للعالقات
وج ��اء �سحب ال�سفري اجل ��زائ ��ري ،ع�ل��ى خلفية
ت�صريحات نقلتها �صحيفة لوموند ع��ن الرئي�س
الفرن�سي ،يت�ساءل فيها عما �إذا ك��ان��ت ه�ن��اك �أم��ة
جزائرية قبل اال�ستعمار الفرن�سي 1962-1830
واتهم ماكرون النظام اجلزائري ،باال�ستثمار يف
ريع الذاكرة وتنمية ال�ضغينة جتاه فرن�سا
و�إث��ر ذل��ك ،ق��رر الرئي�س اجل��زائ��ري عبد املجيد
ت�ب��ون ،حظر حتليق ال�ط�يران الع�سكري الفرن�سي
العامل يف ال�ساحل الإفريقي �ضمن قوة برخان ،يف
الأج��واء اجلزائرية ،وحتى ن�شر التقرير ،مل تعلن
اجلزائر عودة �سفريها عنرت داود �إىل باري�س
تبون غا�ضب
م��ن ال��وا��ض��ح �أن الرئي�س الفرن�سي ،ت�سبب يف
�أخطر �أزمة بني البلدين ،منذ عدة �سنوات ،حيث �أكد
الرئي�س اجلزائري �أنه لن يكون املبادر للتهدئة
فيما نقلت املجلة الأملانية �شبيغل مطلع نوفمرب/
ت�شرين الثاين اجل��اري ،يف مقال ت�ضمن مقابلة مع
ت�ب��ون� ،أن الأخ�ي�ر يرف�ض ال��رد على ات���ص��االت من
نظريه الفرن�سي
واعترب تبون يف هذه املقابلة ت�صريحات ماكرون
خ �ط�يرة ج ��دا  ،وق � ��ال :ال ي�ن�ب�غ��ي امل���س��ا���س ب�ت��اري��خ
ال�شعوب ،وال يجب �أن يهان اجلزائريون
و�أكد �أنه لن يبادر بتخفيف الأزمة ،لأنه ال يوجد
ج��زائ��ري �سيقبل �أن ا��س�ت��أن��ف االت �� �ص��االت م��ع من
�أطلقوا ه��ذه ال�شتائم  ،م�ضيفا :ال ينبغي امل�سا�س
بتاريخ ال�شعوب ،وال يجب �أبدا �إهانة اجلزائريني
وح�سب ما ك�شفته �صحيفة لوبينيون الفرن�سية
 ،رف�ض الرئي�س اجلزائري الرد على ات�صال نظريه
الفرن�سي ال��ذي ك��ان يريد دع��وت��ه حل�ضور م�ؤمتر
باري�س حول ليبيا قبل �أ�سبوعني
و�شاركت اجل��زائ��ر يف امل ��ؤمت��ر ،ب��وزي��ر اخلارجية
رمطان لعمامرة ،الذي �أكد �أن احل�ضور ،كان من �أجل
دعم الليبيني ولي�س ل�شيء �آخر
ومل ي�شهد �سري لعمامرة �إىل باري�س �أي لقاء بينه
وبني نظريه الفرن�سي ،جون �إيف لودريان
ه ��ذا الأخ �ي��ر ،ق ��ال ل�صحيفة ل��وم��ون��د اجلمعة
املا�ضي� ،إن ب�لاده تطمح لعالقة ثقة مع اجلزائر،
تتجاوز اجلروح املرتبطة بالذاكرة والتي تظهر من
حني لآخر و�سبق هذا الت�صريح بيان لق�صر الإليزيه،
ج��اء فيه �أن الرئي�س (م��اك��رون) ي�أ�سف للخالفات
و�سوء الفهم ال��ذي جنم عن الت�صريحات املذكورة،
م�ضي ًفا �أنه يحرتم كثريا الأمة اجلزائرية وتاريخها
و�سيادة اجلزائر

واعتربت اجلزائر حمتوى البيان معقوال  ،مثلما
�صرح وزير اخلارجية رمطان لعمامرة
الت�أزم �أكرث
ويف غ �ي��اب خ �ط��وات م�ل�م��و��س��ة ل �ت �ج��اوز الأزم� ��ة
با�ستثناء ب�ي��ان الإل�ي��زي��ه وت�صريح ل��ودري��ان ،يبقى
امل�ستقبل القريب للعالقات الثنائية بني البلدين
مفتوحا على جميع االحتماالت ،مبا فيها زيادة حدة
الأزمة
وي�ع��زز م��راق�ب��ون ه��ذا ال�سيناريو ،ان�ط�لاق��ا من
ا� �س �ت �ع��داد م ��اك ��رون ل�ت�ح�م��ل ع�ل�اق��ات م �ت ��أزم��ة مع
اجلزائر �إىل غاية االنتخابات الرئا�سية املقبلة ،طمعا
يف �أ�صوات اليمني املتطرف املعادي للجزائر
ويف ال�سياق ،ي�ؤكد امل�ؤرخ عامر رخيلة للأنا�ضول،
وجود ازدواجية يف اخلطاب الر�سمي الفرن�سي جتاه
اجلزائر بني التودد والتهدئة ،وبني اقرتاح م�شروع
قانون اعتذار وتعوي�ض للحركى الذي قتلوا وعذبوا
اجلزائريني �إبان الثورة التحريرية ()1962-1954
وي�شاطر �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية� ،إدري�س عطية،
هذا ال�سيناريو ،بالنظر للحملة امل�سبقة للرئا�سيات
الفرن�سية والتي ت�شهد ت�صريحات غري مقبولة وغري
م�سبوقة جتاه اجلزائر
وق ��ال عطية ل�ل�أن��ا� �ض��ول :ه��ذا ال�ت��وظ�ي��ف غري
امل�ق�ب��ول ل�ل�ج��زائ��ر يف ه ��ذه احل �م��ى االن�ت�خ��اب�ي��ة لن
يدفع جتاه تطبيع العالقات ،التي رمبا تتجه نحو
ت ��أزمي �أك�بر يف انتظار و��ص��ول ق��ادة ج��دد للإليزيه
غري مت�شبعني بالفكر اال�ستعماري القدمي �أو منطق
الأبوية
و�أك��د �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية �أن��ه ال ميكن �أب��دا
اعتبار بيان الأ�سف ال�صادر عن الرئا�سة الفرن�سية
اعتذارا ،وما هو �سوى جمرد مناورة لإعادة العالقات
بعيدا عن التاريخ والأبعاد ال�سيا�سية العميقة
وي�ستند عطية يف قراءته لواقع العالقات بوجد
عوامل ت ��أزم ل��دى اجلانب الفرن�سي كعدم اجلدية
يف معاجلة ال��ذاك��رة ،والت�صرفات امل�سيئة لل�سيادة
اجلزائرية ،ناهيك عن �إيواء باري�س قادة حركة ماك
االنف�صالية التي �صنفها الق�ضاء اجلزائري ال�صيف
املا�ضي منظمة �إره��اب�ي��ة وحم��اول��ة توظيف �أ�شباه
معار�ضني لل�ضغط وابتزاز الدولة اجلزائرية
لن تعود كما كانت
اخل�ب�ير ال ��دويل يف الأزم � ��ات ،ح���س��ان قا�سيمي،
يعتقد من جانبه� ،أن عالقات اجلزائر وفرن�سا متر
ب�أ�سو�أ فرتاتها ،وحتى و�إن ا�ست�أنفت فلن تعود كما
كانت ويق�صد املتحدث ،ح�سب تو�ضيحه للأنا�ضول
�أن اجل��زائ��ر لي�ست تلك املحمية الفرن�سية باملعنى
ال�سيا�سي والتي توفر لها امتيازات اقت�صادية خا�صة
وتابع :جزائر اليوم لي�ست جزائر فال دوغرا�س
 ،يف �إ�شارة �إىل امل�ست�شفى الفرن�سي ال��ذي عالج فيه
الرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة� ،سنة 2013
وق��ال قا�سيمي :فرن�سا ق��ام��ت ب��اب�ت��زاز الرئي�س
ال�سابق (ع�ب��د العزيز بوتفليقة) ،بعالجه وملفه
ال�صحي مقابل احل�صول على ام�ت�ي��ازات مباليني
اليوروهات

06

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني  ٠٠المقاومة النهج الوحيد لتحرير فلسطين
نب�ض البلد-وكاالت

�أك��دت ق��وى و�شخ�صيات فل�سطينية ،حق ال�شعب الفل�سطيني يف
مقاومة االحتالل حتى التحرير والعودة و�إقامة دولته الفل�سطينية،
و�أن عودة الفل�سطينيني �إىل ديارهم “حتمية”
و��ش��ددت يف بيانات منف�صلة تلقت “قد�س بر�س” ن�سخة منها،
مبنا�سبة اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني ،الذي يوافق
 29ت�شرين الثاين/نوفمربمن كل ع��ام ،على مت�سك الفل�سطينيني
بكافة حقوقهم
ووج �ه��ت ف���ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة يف ق �ط��اع غ ��زة ،ال�ت�ح� ّي��ة لـ”ال�شعب
ّ
الفل�سطيني املرابط يف كافة �أماكن تواجده يف دول ال�شتات والداخل
املحتل” ،و�أكد �أن “العودة �إىل الديار حتمية وقريبة”
و�شددت “ف�صائل املقاومة” ،على حق الفل�سطينيني يف مقاومة
االحتالل الإ�سرائيلي ،حتى ا�ستعادة احلقوق الكاملة ،و�أو�ضحت:
“لن يُفلح و�سم قوى املقاومة بالإرهاب ،يف ثنينا عن موا�صلة درب
املقاومة حتى التحرير ال�شامل”
من جهتها ،قالت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني” اعتربت �أن
“ا�ستمرار العدوان على ال�شعب الفل�سطيني ،وت�صفية حقوقه ،يهدف
�إىل �إدام��ة النظام ال��دويل اخلا�ضع يف معظمه لإرادة الإمربيالية
الأمريكية”
و��ش�دّدت “اجلبهة” ،على �أن “املوقف من احلقوق الفل�سطينية
وال�ت���ض��ام��ن م��ع ال���ش�ع��ب الفل�سطيني ،ه��و م��وق��ف م��ن الإن���س��ان�ي��ة
وم�ستقبلها”
بدورها� ،أكدت م�ؤ�س�سة العودة الفل�سطينية� ،أن العودة �إىل كامل
الرتاب الفل�سطيني “حق �شرعي ،فردي وجماعي ،ال يبطل بالتقادم،
وال يقبل التفريط وال التنازل من �أية �شخ�ص �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة
�أو �سلطة”
ودع ��ت �إىل احل �ف��اظ ع�ل��ى ك��رام��ة ال�لاج �ئ�ين ،وعي�شهم ال�ك��رمي
غ�ير املنقو�ص يف ال ��دول امل�ضيفة ،حتى ال �ع��ودة �إىل ك��ام��ل ال�تراب
الفل�سطيني
و�أ� �ض��اف“ :ت�ضامن ال �ي��وم ال يلغي ج��رمي��ة الأم ����س ،وال يرفع
امل�س�ؤولية الأخالقية �إال �إزالة اجلرمية و�آثارها”

وب�ّي�نّ رئي�س دائ��رة العالقات الوطنية يف حركة حما�س باخلارج،
ع�ل��ي ب��رك��ة� ،أن الت�ضامن م��ع ال�شعب الفل�سطيني ي�ك��ون “بدعم
�صموده ون�ضاله �ضد االحتالل الإ�سرائيلي ،وبدعم ق�ضيته العادلة
يف كل امليادين واملحافل الدولية”
بينما �أكد القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني� ،أحمد
املدلل� ،أن��ه “لن ي�ستطيع �أح��د �أن ينزع حق ال�شعب الفل�سطيني يف
املقاومة حتى حترير البالد”
ور�أى امل��دل��ل �أن بريطانيا “ب ّثت �س ّمها يف قلب الأم ��ة العربية
والإ�سالمية بزرعها الكيان ال�صهيوين يف فل�سطني؛ ليكون وكي ً
ال
لال�ستعمار الغربي ال��ذي خرج بجيو�شه ،بعد �أن عمل على تق�سيم

الأمة العربية �إىل دويالت �صغرية متناحرة”
وت �ب �ن��ت الأمم امل �ت �ح��دة ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ل�ل�ت���ض��ام��ن م��ع ال���ش�ع��ب
الفل�سطيني الذي يوافق  29ت�شرين الثاين/نوفمرب من كل عام ،بناء
على قرار اجلمعية العامة رقم “ ”40B/32يف كانون الأول/دي�سمرب
 1977وتنظم الأمم املتحدة ،بهذه املنا�سبة عدة فعاليات يف مقر الأمم
املتحدة يف نيويورك كما يف مكاتبها يف جنيف وفيينا
وتنفذ يف ه��ذه املنا�سبة ن�شاطات تذكارية خا�صة من قبل �شعبة
حقوق الفل�سطينيني التابعة للأمانة العامة للأمم املتحدة بالت�شاور
مع اللجنة املعنية مبمار�سة احلقوق غري القابلة للت�صرف لل�شعب
الفل�سطيني

يرويها والده ...تفاصيل استدرج ضابط «الشاباك» للطفل «أبو سلطان» لقتله
نب�ض البلد-وكاالت

ُت� ��� �ص� � ّر ع��ائ �ل��ة ال �ف �ت��ى �أجم� � ��د �أب� � ��و ��س�ل�ط��ان
(14عاما) ،الذي قتله جي�ش االحتالل منت�صف
�أكتوبر/ت�شرين الأول املا�ضي ،على �أن ابنها ذهب
�ضحية خمطط مق�صود لإعدامه بدم بارد ،نفذه
�ضابط خمابرات
و ُقتل �أبو �سلطان قرب اجلدار الفا�صل الذي
�أقامه االحتالل على �أرا�ضي بلدة بيت جاال غربي
مدينة بيت حلم (ج�ن��وب) ،بذريعة �إلقاء قنابل
حارقة على اجلدار
لكن والده �أ�سامة �أبو �سلطان ،يتهم �ضابطا يف
جهاز (ال�شاباك) ،بامل�س�ؤولية الكاملة عن قتله
عرب ا�ستدراجه من خ�لال حمادثات معه ،متت
عرب تطبيق في�سبوك
ويقول وال��ده� ،إن �ضابطا �إ�سرائيليا “ا�ستفز،
وا�ستدرج ،وقتل” جنله
واح�ت�ج��ز اجل�ي����ش ج�ث�م��ان ال�ف�ت��ى ،لأك�ث�ر من
�شهر ،ثم �سلمه يوم  20نوفمرب /ت�شرين الثاين
اجلاري ،ودُفن يوم اجلمعة املا�ضي
وي�ف� ّن��د �أب ��و �سلطان رواي ��ة االح �ت�ل�ال ،وال�ت��ي
تدعي �أنه قتل حينما كان يقذف زجاجات حارقة
على �شارع متر منه �سيارات امل�ستوطنني ،م�ستندا
ملحادثات بني ال�ضابط الإ�سرائيلي امل�س�ؤول عن
منطقة بيت حل��م يف ج�ه��از “ال�شاباك” وال��ذي
يطلق على نف�سه ا�سم “و�سام �أبو �أيوب” ،وجنله،
عرث عليها بعد مقتله
وي��و� �ض��ح �أن ال���ض��اب��ط ن���ش��ر ع�ل��ى ح���س��اب��ه يف
“في�س بوك” عقب مقتل �أجم��د ،تغريدة قال
فيها “ال�شهيد �أجمد �أبو �سلطان كان يهدد وكان
يطب (يهاجم) يف �أمن الدولة...احفظوا �أوالدكم
بعيدين عن ال�شر” ،وهو ما ي�ؤكد رواية العائلة
ون�شر ال�ضابط على ح�سابه� ،صورة يبدو �أنها
مجُ معة م��ن حم��ادث��ات ج��رت بينه وب�ين الفتى
الفل�سطيني
ومي� �ت� �ل ��ك �� �ض� �ب ��اط خم � ��اب � ��رات االح � �ت�ل��ال،
امل �� �س ��ؤول��ون ع ��ن امل� ��دن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة امل�ح�ت�ل��ة،
ح�سابات على موقع في�سبوك ،باللغة العربية،
حت��ت �أ�سماء م�ستعارة ،ويخاطبون م��ن خاللها
ال�سكان الفل�سطينيني
ويف حت �ق �ي��ق ن �� �ش��رت��ه ��ص�ح�ي�ف��ة “ه�آرت�س”
العربية ي��وم اجلمعة امل��ا��ض��ي� ،أك��د ن��اط��ق با�سم
ال�شاباك �أن احل�ساب املذكور يعود بالفعل لأحد
�ضباط اجلهاز
والحقا ،وبعد �أ�سبوعني من مقتل �أبو �سلطان،
ويف � 31أك�ت��وب��ر/ت���ش��ري��ن الأول ،ن�شر ال�ضابط
املذكور تدوينة� ،أعلن فيها انتقاله لعمل �آخر
البداية

و�أ�ضاف“ :ما حدث جرمية ،وانتهاك حلقوق
الأطفال ،وحقوق املواطن الفل�سطيني ،واعتداء
�صارخ ،وتقع يف �إطار القتل خارج القانون ،والقتل
العمد ،بعد ا�ستدراج لكمني”
وب�ّي�نّ الأط��ر���ش� ،أن “الت�شريح الطبي �أظهر
�أن الفتى �أب��و �سلطان قتل بر�صا�ص �أ�صابه من
اخللف ،مما يعزز فر�ضية وجود كمني يف املوقع”
وق��ال“ :اجلرمية مكتملة الأرك ��ان ،وق��د كان
ب��الإم �ك��ان اع�ت�ق��ال��ه ،ل�ك��ن ي�ب��دو �أن ه�ن��اك ق��رارا
�إ�سرائيليا بقتله”
و�أو�� �ض ��ح �أن ال�ه�ي�ئ��ة امل���س�ت�ق�ل��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
ال�ع��ائ�ل��ة واجل �ه��ات الفل�سطينية املخت�صة ،تعد
ملفات ملحا�سبة املت�سببني مبقتل �أبو �سلطان

ب�ح���س��ب وال� ��د ال�ف�ت��ى “�أجمد” ،ف�ق��د ب ��د�أت
عملية ا� �س �ت��دراج ��ض��اب��ط امل �خ��اب��رات الب �ن��ه ،منذ
� 13أغ�سط�س� /آب املا�ضي ،بعد �أن اعتقل جي�ش
االح �ت�لال جم�م��وع��ة م��ن الفل�سطينيني بينهم
الفتى �أدهم �أبو �سرور (�صديق �أجمد)
وعند ال�ساعة الرابعة م��ن م�ساء ذات اليوم،
ت��وا��ص��ل �ضابط االح �ت�لال م��ع �أب��و �سلطان عرب
حمادثات في�س بوك ،بح�سب الوالد
وج��اء يف امل�ح��ادث��ة ال�ت��ي عر�ضها �أب��و �سلطان
م��ن ال�ه��ات��ف امل�ح�م��ول اخل��ا���ص ب��اب�ن��ه“ ،اعتقلنا
�أده��م ،لأنه ب�ساوي (يفعل) كثري ،و�أنت (�أجمد)
ال ُتهمني”
ورد �أجمد ب�إر�سال �شارة “�أعجبني”
ي�ق��ول �أب��و �سلطان �إن �ضابط االح�ت�لال بقي
ي�ستفز جنله ،الأم��ر ال��ذي دفعه للذهاب ل�شارع
الأنفاق و�ضرب عبوات حارقة على اجلدار
ويت�ساءل ال��وال��د“ :كيف ل�ضابط �أن يرا�سل
طفال ؟! ،ه��ذا تالعب وا�ستفزاز ،بطفل يف هذا
العمر”
تعمد بالقتل
يقول �أبو �سلطان� ،إن �شهود عيان من املنطقة
ال�ق��ري�ب��ة م��ن م�ك��ان ا�ست�شهاد جن�ل��ه� ،أف� ��ادوا �أن
“قوات م��ن اجلي�ش عملت على مت�شيط املوقع
ال��ذي ا�ست�شهد فيه �أجم��د يف �صباح يوم احلادث
(� 14أكتوبر/ت�شرين الأول املا�ضي) ،وب�صوره غري
ع��ادي��ة ،ن�صب كمينا من قبل ثالثة جمموعات
من القوات اخلا�صة يف املوقع”
يتابع“ :كان اجلي�ش ينتظر �أجم��د ،يبدو �أن
ال�ضابط قرر اغتياله يف ذلك اليوم”
وقال�“ :أجمد و�صل املوقع برفقة �صديق له،
م�شيا على الأق��دام ليال ،قطع جبال على �ضوء
هاتفه ،تركه اجلي�ش حتى و�صل املوقع ،وعندما

�أ�شعل العبوة �أطلق عليه الر�صا�ص من م�سافة ال
تزيد عن ثالثة �أمتار ،و�أ�صيب ب�أربعة ر�صا�صات”
واتهم �أبو �سلطان ال�ضابط املُعرف عن نف�سه
بـ”و�سام �أب��و �أيوب” بارتكاب جرمية قتل جنله
الفتى
وق � ��ال“ :كان ب��الإم �ك��ان اع �ت �ق��ال �أجم � ��د� ،أو
حتييده ،لكن يبدو �أن هناك قرار ب�إعدامه”
ويف �صور يعر�ضها الوالد ملوقع اجلرمية تظهر
موقع ا�ست�شهاد يف منطقة منخف�ضة عن جدار
الف�صل الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،ويبعد نحو  30م�ترا عن
ال�شارع الذي متر عربه املركبات الإ�سرائيلية”
وي�شري �إىل �أن الفتيان ي�ق��ذف��ون ال��زج��اج��ات
احل ��ارق ��ة ،ع �ل��ى اجل� ��در امل��رت �ف��ع ن �ح��و � 8أم �ت��ار،
كـ”ر�سائل احتجاجية” ف�ق��ط ،وال ي�شكلون �أي
خطرا على الإ�سرائيليني
وق ��ال�“ :أجمد ذه��ب حت��ت ت��أث�ير اال�ستفزاز
ال ��ذي ت�ع��ر���ض ل��ه ،وذه ��ب ع�ل��ى م��ا ي�ب��دو حتديا
ل�ل���ض��اب��ط ،امل �ك��ان ال ��ذي ا�ست�شهد ف�ي��ه يخربنا
باحلقيقة ،حيث �أنه موقع ال ميكن لطفل بعمر
 14عاما وال حتى لرجل بالغ �أن يت�سبب ب�أي �ضرر
للمركبات الإ�سرائيلية”
ويعتزم الوالد امل�ضي قدما يف “ف�ضح �إ�سرائيل،
وم�ساءلة وحماكمة ال�ضباط واجلنود”
وق��ال “�سوف �أت��وج��ه للمحاكم الإ�سرائيلية
والدولية ويف �أي مكان ميكن �أن نحا�سب القتلة”
جرمية مكتملة الأركان
من جهته� ،أكد املحامي فريد الأطر�ش ،مدير
مكتب الهيئة امل�ستقلة حلقوق االن�سان يف بيت
حلم (دي��وان املظامل-ر�سمية)� ،صحة اتهام والد
الفتى �أبو �سلطان
وقال الأطر�ش�“ :إن قتل �أبو �سلطان جرمية
مكتملة الأركان”

ودع ��ا �إىل �إج� ��راء “حتقيق ج�ن��ائ��ي وحقوقي
ب� ��اجل� ��رمي� ��ة ،م� ��ن �أج � � ��ل وق � ��ف � �س �ي��ا� �س��ة ال �ي��د
(الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة) اخل�ف�ي�ف��ة ع �ل��ى ال ��زن ��اد ،ورف��ع
ال�صوت لوقف ال�ت�ج��اوزات الإ�سرائيلية بحقوق
الإن�سان”
الأط��ر���ش زار امل��وق��ع ال ��ذي ا�ست�شهد يف �أب��و
�سلطان ،برفقة ف��ري��ق وك��ال��ة الأن��ا� �ض��ول ،وق��ال
“املكان يُظهر �أنه مل يكن يُ�ش ّكل �أي خطر ،ال على
قوات اجلي�ش وال املركبات الإ�سرائيلية”
ول�ف��ت �إىل �أن عملية ق�ت��ل �أب ��و ��س�ل�ط��ان ،هي
ر�سالة تفيد “ب�أن من يقرتب من املوقع �سوف
يقتل”
تعمد بالقتل
وي ��ؤي��د ودي ��ع ��ش��اه�ين (��ص��دي��ق ال���ش�ه�ي��د �أب��و
� �س �ل �ط��ان) ،ات �ه ��ام وال � ��ده وامل �ح��ام��ي الأط ��ر� ��ش،
لإ�سرائيل بتعمد ا�ستدراج “�أجمد” بغر�ض قتله
وق��ال �شاهني ( 14عاما) لوكالة للأنا�ضول:
“قتله اجلي�ش الإ�سرائيلي ب�شكل متعمد ،ا�س ُتدرِج،
و ُق �ت��ل ،ق��ام ال�ضابط الإ��س��رائ�ي�ل��ي با�ستدراجه،
وعندما و�صل بالقرب من ج��دار �شارع الأنفاق
ُقتل”
و�أ� �ض��اف�“ :أجمد ك��ان ط�ف�لا ن�شيطا ،كثري
احلركة ،يحب احلياة ،ويحب �أ�صدقائه”
وعادة ما ي�شارك �أبو �سلطان بح�سب “�شاهني”
يف املنا�سبات الوطنية يف كافة مناطق حمافظة
بيت حلم ،وكثري من املواطنني يعرفونه
ووف� � ��ق ت ��وث �ي ��ق وك� ��ال� ��ة الأن� � �ب � ��اء ال��ر� �س �م �ي��ة
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة “وفا” ،ف� �ق ��د ق� �ت ��ل اجل �ي ����ش
الإ�سرائيلي  17فل�سطينيا تقل �أعمارهم عن 18
عاما خ�لال  ،2021يف ح�ين ت��ؤك��د تقارير مكتب
تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع للأمم املتحدة
ا�ست�شهاد  67طفال يف العدوان الإ�سرائيلي على
قطاع غزة يف مايو�/أيار املا�ضي

عباس :الشعب الفلسطيني سيواصل النضال حتى دحر االحتالل
نب�ض البلد-وكاالت

ج ��دد ال��رئ �ي ����س ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي حم�م��ود
ع� �ب ��ا� ��س ال � �ت � ��أك � �ي� ��د ع� �ل ��ى �أن ال �� �ش �ع��ب
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ��س�ي��وا��ص��ل ال �ن �� �ض��ال حتى
دح��ر االح �ت�لال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي وا��س�ت�ع��ادة
حقوقه امل�شروعة غري القابلة للت�صرف
ويف م�ق��دم�ت�ه��ا �إق ��ام ��ة دول �ت��ه امل���س�ت�ق�ل��ة
وعا�صمتها القد�س
ون �ق �ل��ت وك��ال��ة وف ��ا ع��ن ع �ب��ا���س ق��ول��ه
يف ك�ل�م��ة ال �ي��وم مب�ن��ا��س�ب��ة ال �ي��وم ال�ع��امل��ي
للت�ضامن م��ع ال���ش�ع��ب الفل�سطيني �إن
االح �ت�لال اال��س��رائ�ي�ل��ي ي��وا��ص��ل ارت�ك��اب

اجلرائم بحق الفل�سطينيني من خالل
ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ط�ه�ير ال �ع��رق��ي وال�ت�ه�ج�ير
الق�سري وحمالت االعتقال واال�ستيالء
ع� �ل ��ى الأرا� � � �ض� � ��ي وامل� � � � ��وارد ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة
وحماولة تهويد مدينة القد�س املحتلة
ومقد�ساتها امل�سيحية والإ��س�لام�ي��ة ما
ي���س�ت��دع��ي حت��رك �اً ع��اج�ل ً
�ا م��ن امل�ج�ت�م��ع
ال� � ��دويل ل �ت �ط �ب �ي��ق ق � � ��رارات ال �� �ش��رع �ي��ة
الدولية ووقف جرائم االحتالل
ودع � ��ا ع �ب��ا���س �إىل �إن � �ه� ��اء االن �ق �� �س��ام
وحت �ق �ي��ق ال� ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة مل��واج �ه��ة
خم� �ط� �ط ��ات االح � �ت�ل��ال اال� �س �ت �ع �م��اري��ة
التهويدية و�إف�شالها

الثالثاء

الريا�ضي
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نادي معان 250 :ألف دينار تكاليف
مشاركة الفريق بمنافسات المحترفين
نب�ض البلد -عمان

ك�شف نادي معان،عن انفاق � 250ألف دينار
على فريق كرة القدم ،خالل مناف�سات �أندية
املحرتفني خالل املو�سم الكروي .2021
و�أ� �ش��ار رئي�س ال�ن��ادي ماجد اخل��وال��دة� ،أن
هذا املبلغ انفق على الفريق كرواتب العبني
وم��درب�ي�ن وت�ك��ال�ي��ف ا��س�ت�ق�ط��اب امل�ح�ترف�ين،
وغريها من امل�صاريف املتعلقة بالفريق الذي
جنح يف الثبات بدوري املحرتفني رغم العقبات
وال�صعوبات.
وق ��ال اخل��وال��دة ل��وك��ال��ة الأن �ب��اء الأردن �ي��ة
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ليفاندوفسكي والكرة الذهبية 3 ..عالمات تشعل التكهنات
ال�سبق على اجلائزة �أ�صبح �شبه “حم�صور”
ب�ي�ن ال �ن �ج �م�ين ،الأرج �ن �ت �ي �ن��ي ل�ي��ون�ي��ل م�ي���س��ي،
وال�ب��ول�ن��دي روب��رت ليفاندوف�سكي ،حيث تكرث
التكهنات والت�سريبات التي تتوقع فوز واحد على
ح�ساب الآخر يف اليوم الأخري.
ول�ك��ن بع�ض ال�ع�لام��ات ال�ت��ي ظ�ه��رت خ�لال
ال � �ـ�� 24س��اع��ة الأخ �ي��رة� ،أ� �ش��ارت �إىل �أن ال�ه��داف
البولندي هو الذي �سيحقق اجلائزة الثمينة.

(ب�ترا) ام�س االثنني ”،حاولنا ق��در االمكان
تخفيف النفقات ،ب�سبب الأزمة املالية اخلانقة
التي يعي�شها ال�ن��ادي ،ومل نغامر با�ستقطاب
حم�ت�رف�ي�ن �أج ��ان ��ب مب �ب��ال��غ م��ال �ي��ة ع��ال �ي��ة،
وت �ع��اق��دات �ن��ا م��ع ال�لاع �ب�ين امل�ح�ل�ي�ين وك��ان��ت
منطقية وغري مبالغ فيها”.و�أ�ضاف :انفقنا
� 250ألف دينار على فريق كرة القدم يف املو�سم،
حيث جنحنا بتوفري ه��ذا املبلغ ،م��ع بقاء 70
�ألف دينار كمديونية على النادي الذي ي�سعى
ل�سداد املبلغ يف اقرب وقت ،الفتا اىل ان النادي
ينتظر اعالن مواعيد بطوالت املو�سم الكروي
املقبل ،لإعادة ترتيب اوراقه ب�شكل جيد.

شركة زين تقيم بطولة خماسي الكرة
في الجنوب

نب�ض البلد-وكاالت

ت�ت�ج��ه الأن� �ظ ��ار م �� �س��اء االث �ن�ي�ن �إىل م���س��رح

�شاتاليه يف ب��اري����س ،حيث �سيتم تتويج �أف�ضل
الع��ب ك��رة ق��دم يف ال �ع��امل ب��ال�ك��رة ال��ذه�ب�ي��ة ،يف
�سباق هو الأكرث �إثارة على اجلائزة منذ �أعوام.

العالمة الأوىل
�أول ال� � �ع �ل��ام � ��ات ج� � � � ��اءت م� � ��ن ق � �ب� ��ل �آن� � ��ا
ل�ي�ف��ان��دوف���س�ك��ي ،زوج ��ة ال �ه��داف ال �ك �ب�ير ،ال�ت��ي
ن�شرت م�ساء الأحد� ،صورة لها مع ليفاندوف�سكي
يف مطعم فاخر بباري�س.
وظ �ه��ر االث� �ن ��ان وه �م��ا يف غ��اي��ة ال �� �س �ع��ادة يف
ال �� �ص��ورة ،خ�ل�ال “الع�شاء الأخري” ق�ب��ل ي��وم
ت�سليم اجلائزة بالعا�صمة الفرن�سية.
هذا الأمر قد يرجح كفة ليفاندوف�سكي ،الذي
بدا �سعيدا هو وزوجته يف باري�س ،بينما مل ين�شر
مي�سي �أو زوجته �أي �صورة له ع�شية يوم اجلائزة.

العالمة الثانية
�أعلن ن��ادي بايرن ميونيخ الأمل��اين �أن��ه �سيبث
حفل جائزة الكرة الذهبية على ح�سابه الر�سمي
يف املن�صات املختلفة.
�إق ��دام ب��اي��رن ميونيخ على ه��ذه اخل�ط��وة قد
يعني �أن ال�ن��ادي على علم بفوز ليفاندوف�سكي،
وي�ستعد لالحتفاء بهدافه الأول.
العالمة الثالثة
ت�صريحات مدير العالمة التجارية “بالون
دور” ،نيكوال ماني�سييه ،الأح ��د� ،أك��د فيها �أن
اللجنة التي �صوتت“ ،و�ضعت بعني االعتبار �أن
جائزة العام املا�ضي مت �إلغائها”.
العام املا�ضي ،كان ليفاندوف�سكي املر�شح الأبرز
للجائزة ،وكان فوزه بها �أمر �شبه حم�سوم ،لكن
املنظمني ق ��رروا �إل �غ��اء اجل��ائ��زة ،ب�سبب تف�شي
جائحة ك��ورون��ا ،مم��ا اع�ت�بره ال�ك�ث�يرون “قرارا
جمحفا” بحق ليفاندوف�سكي.
ت �� �ص��ري �ح��ات م��ان���س�ي�ي��ه ت �� �ش�ير �إىل �أن ع��دم
ف��وز ليفاندوف�سكي باجلائزة ال�ع��ام املا�ضي ،قد
ي�ساعده على حتقيقها هذا العام.

أبو تريكة يطالب الالعبين المسلمين بعدم المشاركة في جولتين من الدوري اإلنجليزي
نب�ض البلد-وكاالت

نب�ض البلد -عمان

�أق ��ام ��ت � �ش��رك��ة زي� ��ن ،ب�ط��ول�ت�ه��ا خلما�سي
كرة القدم يف جنوب اململكة ،يف �إط��ار حر�صها
املتوا�صل على دعم القطاع الريا�ضي يف اململكة
و�إبراز مواهب ال�شباب واكت�شاف قدراتهم.
وق ��ال ��ت ال �� �ش��رك��ة يف خ�ب�ر ��ص�ح�ف��ي ام����س
االث �ن�ين� ،إن مناف�سات البطولة انطلقت يف
حمافظة العقبة على مالعب �شركة العقبة
لإدارة امل ��راف ��ق ،ب � � ��إدارة ط��اق��م حت�ك�ي�م��ي من
احت��اد كرة القدم ،وا�ستمرت الت�صفيات طيلة
ال�ي��وم و�سط تطبيق ال�بروت��وك��والت املعتمدة
من اجلهات الر�سمية ل�ضمان �صحة و�سالمة

امل �� �ش ��ارك�ي�ن يف ال �ب �ط��ول��ة وامل �ح ��اف �ظ ��ة ع�ل��ى
ال�سالمة العامة.
وج��اء تنظيم البطولة يف �إط��ار الفعاليات
ال��ري��ا��ض�ي��ة ال�ت��ي ت��واظ��ب زي��ن ع�ل��ى �إق��ام�ت�ه��ا
ب�شكل م�ستمر و�ضمن �سل�سلة البطوالت التي
�أطلقتها ال�شركة للعام  ،2021والتي ا�شتملت
ع�ل��ى ب �ط��والت ل �ك��رة ال �ق��دم اخل�م��ا��س�ي��ة وك��رة
ال�سلة  3X3للذكور والإناث يف �أقاليم اململكة
(�شمال ،و�سط وجنوب).
ويف خ�ت��ام ال�ب�ط��ول��ة ،مت ت�ت��وي��ج الفريقني
الفائزين باملركزين الأول والثاين وت�سليمهم
اجل ��وائ ��ز ،ح�ي��ث ظ�ف��ر ف��ري��ق ال �ق��وي��رة بلقب
البطولة ،فيما حل فريق �سول ثانيا.

تعيين بشتاوي مديرا لدائرة الحكام
في اتحاد الكرة
نب�ض البلد -عمان

�أ� �س �ن ��د احت � ��اد ك� ��رة ال � �ق� ��دم ،م� �ه ��ام �إدارة
دائ ��رة احل �ك��ام ،للحكم ال ��دويل ال�سابق عمر
الب�شتاوي ،يف �إط��ار م�ساعي االحت��اد لتطوير
عمل الدائرة ،واالرتقاء ب�أداء احلكم الأردين
حمليا ودوليا.
ويتطلع االحت��اد ،لال�ستفادة من اخلربات
الوا�سعة التي يتمتع بها الب�شتاوي ،وال��ذي
��ش�غ��ل م�ن��ا��ص��ب م�ت�ع��ددة يف االحت ��اد الأردين
�سابقاً ،كع�ضو يف الهيئة التنفيذية ،ونائباً
ل�ل��أم�ي�ن ال� �ع ��ام� ،إىل ج��ان��ب رئ �ي ����س للجنة
احل �ك��ام ،وق�ب��ل ذل��ك م��دي��راً ل�ل��دائ��رة وحكماً

دولياً خم�ضرماً.
ي �ع��د ال �ب �� �ش �ت��اوي حم ��ا� �ض ��راً � �س��اب �ق �اً ع�ل��ى
امل���س�ت��وى ال �ق��اري ،وم�ق�ي�م�اً ل�ل�ح�ك��ام �آ��س�ي��وي�اً
ودولياً ،وع�ضواً يف جلنة حكام العرب من العام
 2003وملدة � 6سنوات ،بالتزامن مع ع�ضويته
يف جلنة تدريب حكام الفيفا ،قبل �أن ي�شغل
من�صب امل��دي��ر ال�ف�ن��ي حل�ك��ام الإم � ��ارات منذ
 2009وحتى  ،2013وعمل كذلك يف �سلطنة
ُع �م��ان ك�خ�ب�ير التحكيم ح�ت��ى ال �ع��ام احل��ايل
 .2021يذكر �أن الب�شتاوي توىل �سابقاً مهام
التعيينات يف دوري �أب�ط��ال ال�ع��رب م��ن 2003
ول�غ��اي��ة  ،2009وه��و �أول �أردين ي��ر�أ���س حكام
ك�أ�س اخلليج .2004

منتخب المصارعة يحصد  8ميداليات
في البطولة العربية

طالب حممد �أبوتريكة ،جنم الأهلي ومنتخب
م���ص��ر ال���س��اب��ق ،وامل�ح�ل��ل ال��ري��ا��ض��ي ب�ق�ن��اة “بي
�إن �سبورت�س” ،الالعبني امل�سلمني يف ال��دوري
الإجنليزي بالت�صدي حلمالت دع��م املثليني يف
الربميريليغ
وبينما كان تريكة يف اال�ستوديو التحليلي لقمة
ت�شيل�سي �ضد مان�ش�سرت يونايتد ،التي جرت على
ملعب “�ستامفورد بريدج” م�ساء الأحد ،وانتهت
بالتعادل الإي�ج��اب��ي ب�ه��دف لكل منهما يف ختام
اجلولة الثالثة ع�شر للدوري الإجنليزي املمتاز،
فج�أة ،انطبعت عالمات الغ�ضب على وجه النجم
امل�صري
وقال”:دعنا من مو�ضوع �سول�شاير وكاريك،
�أري � ��د ال �ت �ح��دث يف م��و� �ض��وع م �ه��م ،مب��ا �أن �ن��ا يف
اجلولتني الزفت دول” ،يف �إ�شارة �إىل اجلولتني
الـ 13و 14التي �أطلق عليها الربميريليغ “جوالت
دعم املثليني”
و�أ�صبح الدوري الإجنليزي على مدار ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،يظهر دعما لالعبني املثليني،
وذلك من خالل ارتداء “قادة” الأندية الـ 20يف
امل�سابقة �شارة ملونة لدعم املثليني

و�أ�شار �أمري القلوب �إىل موقف حمرج تعر�ض
ل��ه �أث �ن��اء م�شاهدة م �ب��اراة ال�سبت ب�ين برايتون
ول �ي��دز ي��ون��اي�ت��د ال�ت��ي ان�ت�ه��ت ب��ال�ت�ع��ادل ال�سلبي
بدون �أهداف ،ب�س�ؤال عفوي من ابنته عن الألوان
املختلفة يف املباراة
و�أ� �ض��اف �أب��و ت��ري�ك��ة“ :ما ي�ح��دث ي�غ��ازل من

ي�شاهد ،لذا يجب �أن يكون هناك تعليم لل�شباب
الذي ي�شاهد �أقوى دوري يف العامل ،ولكن توجد
به ظواهر ال تنا�سب العقيدة اخلا�صة بنا وديننا،
�أك�بر عقوبة حدثت يف التاريخ وذك��ره��ا ال�ق��ر�آن
(قوم لوط)”
و�أ��ش��ار م�ستعينا بن�ص ق��ر�آين“ :فخ�سفنا به

وبداره الأر�ض”�( ،صورة الق�ص�ص)
و�أكمل“ :يف بداية الأمر كان يقولون �إن هذه
الظاهرة ال يجب احلديث عنها ،ولكن الآن الأمر
�أ�صبح فجا ،يف ظل وجود تلك الظاهرة”
وي�ضيف�“ :صحيح ال ��دوري الإجن�ل�ي��زي هو
الأق ��وى عامليا م��ن الناحية الفنية� ،إمن��ا هناك
ظواهر ال تنا�سب عقيدتنا وديننا”
و�أي��د اق�تراح املقدم حممد �سعدون الكواري،
باعتذار النجوم العرب وامل�سلمني عن امل�شاركة يف
هكذا مباريات وجوالت
وخ�ت��م حديثه“ :هذه ال�ظ��اه��رة لي�ست فقط
ع �ك ����س ف �ط ��رة الإ�� � �س �ل��ام ،ب ��ل ع �ك ����س ال�ط�ب�ي�ع��ة
الإن�سانية ،ه��ذه الظاهرة �إهانة ولي�ست تكرميا
للإن�سان” حم��ذرا من دخ��ول هذه الر�سائل �إىل
امل �ن��ازل ،و� �ض��رورة الت�صدي لها م��ن قبل الآب��اء
والأم �ه��ات واملجتمع ع�م��وم��ا ،متمنيا م��ن �إدارة
القناة� ،أن متتنع عن بث هذه املباريات يف امل�ستقبل
يذكر �أنه تتبقى مباراة واحدة فقط من اجلولة
ال� �ـ 13م��ن ال ��دوري الإجن�ل�ي��زي املمتاز(توتنهام
وب�يرن �ل��ي) ،وال �ت��ي مت ت��أج�ي�ل�ه��ا ل���س��وء الأح ��وال
اجل��وي��ة ،فيما تقام مباريات اجلولة ال �ـ ،14هذا
الأ�سبوع ،الثالثاء  30نوفمرب وتنتهي اخلمي�س
 12دي�سمرب

يوم سلمته الكرة الذهبية ..رونالدينيو يستذكر والدته ويفتقدها
نب�ض البلد-وكاالت

�شارك النجم الربازيلي ال�سابق رونالدينيو
متابعيه باللحظة التي تلقى فيه الكرة الذهبية
م��ن وال��دت��ه ال��راح�ل��ة ،يف ملعب كامب ن��و معقل
نادي بر�شلونة عام 2005
وي�أتي ذلك بالتزامن مع الإع�لان عن الفائز

باجلائزة املقدمة من جملة “فران�س فوتبول”
الفرن�سية ،اليوم االثنني يف باري�س
ون���ش��ر رون��ال��دي�ن�ي��و ( 41ع��ام��ا) ع�بر ح�سابه
ال�شخ�صي على موقع �إن�ستغرام ،مقطع فيديو
و�صورا للحظة التي �أخذ فيها الكرة الذهبية من
والدته يف �أر�ض كامب نو ،و�سط ت�صفيق حار من
جماهري بر�شلونة ورئي�س ال�ن��ادي �آن��ذاك خوان

البورتا والالعبني
وك �ت��ب “ال�ساحر” ال�ب�رازي �ل��ي م�ع�ل�ق��ا على
من�شوره -الذي ح�صد �أكرث من مليون �إعجاب-
ريا يل
“ 2005هو العام الذي منحني اهلل فيه خ ً
ولعائلتي ،فزنا يف امللعب ،ويف نف�س ال�ي��وم كنت
ً
حمظوظا حل�صويل على جائزة الكرة الذهبية،
ك�أف�ضل العب يف العامل”

و�أ� �ض��اف “كانت ب�لا � �ش��ك� ،أ��س�ع��د اللحظات
و�أكرثها عاطفية على الإطالق ،حلظة تلقي هذه
اجلائزة من يدي والدتي العزيزة دونا ميغولينا..
�شكرا لك �أمي ،نحبك ونفتقدك كثريا”
وكانت والدة رونالدينيو توفيت يف دي�سمرب/
كانون الأول  ،2020عن عمر ناهز  71عاما ،ب�سبب
م�ضاعفات �إ�صابتها بفريو�س كورونا

الفيفا يعلن موعد مونديال األندية
نب�ض البلد-وكاالت

�أع �ل��ن االحت ��اد ال ��دويل ل�ك��رة ال �ق��دم (ف�ي�ف��ا)،
االثنني ،موعد بطولة ك�أ�س العامل للأندية ،التي
ت�ست�ضيفها الإمارات العام املقبل.
وقال الفيفا �إن البطولة ،التي ت�شارك فيها 3
فرق عربية� ،ستقام يف الفرتة بني  3و 12فرباير
.2022
وجت ��رى ق��رع��ة ال�ب�ط��ول��ة االث �ن�ي�ن يف زي ��ورخ

ال�سوي�سرية ،ح�ي��ث ي�ب��ث احل ��دث م�ب��ا��ش��رة على
موقع االحتاد الدويل.
وي �� �ش��ارك يف ال �ب �ط��ول��ة  7ف ��رق مت �ث��ل ق ��ارات
ال �ع ��امل ،وه ��ي اجل ��زي ��رة مم�ث��ل ال�ب�ل��د امل���ض�ي��ف،
والهالل ال�سعودي بطل �آ�سيا ،والأهلي امل�صري
بطل �إفريقيا ،وت�شل�سى الإجنليزي بطل �أوروبا،
ومونتريي املك�سيكي بطل الكونكاكاف ،وباملريا�س
ال�برازي�ل��ي بطل كوبا ليربتادوري�س ،و�أوك�لان��د
�سيتى النيوزيلندي ممثل �أوقيانو�سيا.

فينيسيوس ..كيف تحول من مادة للسخرية إلى «سوبر مان»؟
نب�ض البلد-وكاالت

نب�ض البلد -عمان

ح �� �ص��د امل �ن �ت �خ��ب ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �م �� �ص��ارع��ة
ال��روم��ان�ي��ة واحل ��رة 8 ،ميداليات (ذهبية و6
ف�ضيات وب��رون��زي��ة) ،يف مناف�سات البطولة
العربية التي اختتمت يف مدينة �شرم ال�شيخ
امل�صرية.
وت � ��وج ال�ل�اع ��ب � �س �ل �ط��ان ع �ل��ي ال �� �ض��ام��ن
ب��امل�ي��دال�ي��ة ال��ذه�ب�ي��ة يف م�ن��اف���س��ات امل���ص��ارع��ة
الرومانية ل��وزن حتت  82كغم ،ويف مناف�سات
امل�صارعة الرومانية حقق املنتخب  5ميداليات
ف�ضية ج��اءت ع��ن ط��ري��ق م�صطفى القا�ضي
(وزن حتت  55كغم) وعمرو عبدالفتاح (وزن

حت��ت  72ك�غ��م) وي�ح�ي��ى ح�سني حم�م��د (وزن
حتت  87كغم) و�أحمد ده�شان (وزن حتت 67
كغم) و�أحمد املرايف (وزن حتت  77كغم).
ون��ال الالعب عبدالكرمي �أب��و دعيج (وزن
حت��ت  92ك�غ��م) ف�ضية ف�ئ��ة امل���ص��ارع��ة احل��رة
وبرونزية من خالل �صالح املرايف (وزن حتت
 65كغم) يف البطولة التي اختتمت مناف�ساتها
�أم�س الأحد .وقالت اللجنة الأوملبية الأردنية
يف خ�بر ر��س�م��ي �إن امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي ح�صد
ميداليتني ف�ضية واخرى برونزية عن طريق
م�صطفى القا�ضي و�سلطان علي ال�ضامن يف
بطولة ابراهيم م�صطفى والتي �أقيمت قبل
انطالق البطولة العربية.

م ��رة �أخ � ��رى ،ح���س��م ال�ب�رازي �ل��ي فيني�سيو�س
ج��ون�ي��ور م �ب��اراة �إ�شبيلية مل�صلحة ف��ري�ق��ه ري��ال
م ��دري ��د ،م �� �س��اء الأح� � ��د ،ل�ي�ث�ب��ت �أن “�سخرية
الكثريين” منه ك��ان��ت ��س��وء تقدير ك�ب�يرا ،و�أن
موهبته العاملية ال غبار عليها.
وا�ستلم الالعب الربازيلي ال�شاب الكرة العالية
ب�صدره يف جهة اجلناح الأي�سر ،ليتجاوز مدافع
�إ�شبيلية ثم ي�سدد �صاروخية يف الزاوية البعيدة،
و��س��ط ده�شة اجل�م��اه�ير يف �سانتياغو برنابيو،
واملاليني خلف �شا�شات التلفاز حول العامل.
ت�ألق فيني�سيو�س “الالفت” هذا املو�سم جاء
بعد �أ�شهر طويلة من حمالت التنمر وال�سخرية
التي تعر�ض لها الالعب على و�سائل التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ،وب�سبب �إه � ��داره للفر�ص ال�سهلة
�أحيانا ومراوغاته الفا�شلة �أحيانا �أخرى.
حمالت ال�سخرية و�صلت حتى للعامل العربي،

ح �ي��ث �أ� �ص �ب��ح ال�ل�اع��ب ال�ب�رازي �ل��ي م� ��ادة د��س�م��ة
ملحتوى الكوميديا الريا�ضية� ،سواء من �صور �أو

فيديوهات.

كيف حدثت النقلة؟

ه � ��ذا امل ��و�� �س ��م ،وحت � ��ت ق� �ي ��ادة امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي
الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي ،حتول فيني�سيو�س �إىل
الع��ب �آخ��ر ،و�أ�صبح �أك�ثر دق��ة خا�صة يف ت�سجيل
الأهداف.
يف املو�سم املا�ضي� ،سجل “فيني” � 6أه��داف يف
 49م�ب��اراة� ،أم��ا ه��ذا املو�سم ف�سجل حتى الآن 11
هدفا يف  19مباراة خا�ضها.
كما �أن “الثقة الكاملة” التي منحها �أن�شيلوتي
ل ��ه ب � ��د�أت ت�ع�ط��ي م�ف�ع��ول�ه��ا ب��و� �ض��وح ،ف��امل��درب
امل�خ���ض��رم ج�ع��ل “فيني” جن��م ال �ف��ري��ق الأول،
واعتمد عليه يف �أق��وى املباريات ،مما كان له �أثر
�إيجابي على �أداء ال�شاب الربازيلي.
وب �ع��د � �ص �م��وده لأ� �ش �ه��ر يف وج ��ه “ال�سخرية
والتنمر” العاملي� ،أ�صبح فيني�سيو�س الآن وخا�صة
بعد هدفه “املذهل” يف مرمى �إ�شبيلية�“ ،سوبر
مان” بالن�سبة جلماهري الفريق امللكي� ،سيكافح
ري� ��ال م��دري��د ل�لاح�ت�ف��اظ ب��ه و� �ص��د “�أطماع”
الأندية الكربى

الأخيـرة
الثالثاء
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«معلومات مثيرة» اك ُتشفت في البتراء القديمة تذهل
علماء اآلثار

نب�ض البلد-وكاالت

نب�ض البلد-وكاالت

ذهل علماء الآث��ار بعد اكت�شاف «معلومات
مده�شة» عن حياة امر�أة ثرية وم�ؤثرة عا�شت
ذات يوم يف مدينة البرتاء القدمية
وك��ان��ت ال �ب�تراء ذات ي��وم واح ��دة م��ن �أه��م
املراكز ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية يف
ال�شرق الأو� �س��ط .و�أ�س�ست يف الأ��ص��ل كمركز
جتاري من قبل ال�سكان الأ�صليني يف املنطقة،
الأنباط
وج �م��ع الأن� �ب ��اط ث � ��روات ��ض�خ�م��ة وك��ان��وا
�أغ �ن �ي��اء ن �� �س �ب �ي��ا ،م ��ا ج �ع��ل الإم�ب�راط ��وري ��ات
املجاورة يف ذلك الوقت حت�سدهم
وهاجمت اليونان القدمية املدينة يف عام
 312ق�ب��ل امل �ي�لاد ،يف �أول ح��ال��ة ت�سجل فيها
البرتاء يف التاريخ
وداف � ��ع الأن� �ب ��اط ع ��ن م��دي�ن�ت�ه��م وه��زم��وا
الإغ��ري��ق ،لكنهم مل يكونوا حمظوظني جدا
�ضد الغزاة الرومان يف عام  106بعد امليالد
ومع حكم املدينة لأكرث من  250عاما ،بعد
مغادرة الرومان� ،سقطت البرتاء يف التدهور
ومل ت�ستعد �أبدا رونقها التاريخي
وم��ع ذل ��ك ،ك�شفت احل�ف��ري��ات الأث��ري��ة يف
امل�ن�ط�ق��ة ع �ل��ى م ��دى ع �ق��ود ع��ن ق���ص����ص من
امل��ا� �ض��ي ،م��ا ي�ع�ط��ي ن �ظ��رة ث��اق�ب��ة مل��دى روع��ة
امل�ستوطنة
ويف ع��ام  ،1961اك�ت���ش��ف ف��ري��ق م��ن علماء
الآثار جمموعة غام�ضة من الوثائق املخب�أة.
ومثل خمطوطات البحر امليت ،ظلت الوثائق
من�سية يف كهف منذ حوايل  2000عام
وا��س� ُت�ك���ش�ف��ت ه��ذه ال��وث��ائ��ق خ�ل�ال الفيلم
الوثائقي لقناة « ،Smithsonianاملواقع
املقد�سة :البرتاء»

و�أو�� �ض ��ح راوي ال�ف�ي�ل��م ال��وث��ائ �ق��ي�« :إن �ه��ا
ت�ك���ش��ف م �ع �ل��وم��ات م��ذه �ل��ة ع��ن ح �ي��اة ام� ��ر�أة
نبطية تدعى �أبي عدن ،عا�شت يف القرن الأول
امليالدي»
وت�ظ�ه��ر ال��وث��ائ��ق �أن �ه��ا مت�ل��ك ب���س�ت��ان��ا من
�أ� �ش �ج��ار ال�ن�خ�ي��ل يف  Maozaب��ال�ق��رب من
البحر امليت .واليوم ،الوثائق يف حوزة �سلطة
الآثار الإ�سرائيلية
وق��ال��ت ه��ان��ا ك��وت��ون بالتيل ،م��ن اجلامعة
ال � �ع�ب��ري� ��ة يف ال� � �ق � ��د� � ��س ،وه � � ��ي خ � �ب�ي��رة يف
املخطوطات الفريدة�« :أبي عدن امر�أة نبطية
وال��وث�ي�ق�ت��ان م �ث�يرت��ان لأن �ه �م��ا ت�ك���ش�ف��ان بيع

نف�س الب�ستان ل�شخ�ص ثم ل�شخ�ص �آخر»
وب ��اع ��ت �أب � ��ي ع� ��دن ال �ب �� �س �ت��ان الأول �إىل
�أرخ �ي�ل�او���س ،وه��و ا��س�ترات�ي�ج��ي ن�ب�ط��ي ،وه��و
عمليا حاكم �إقليمي .ويف ال�شهر التايل ،باعت
ن�سخة مكربة لرجل ُيدعى �شمعون
و ُتظهر الوثيقة �أن �أبي عدن كان ب�إمكانها
ال � �ق� ��راءة وال �ك �ت��اب��ة ،و�أن مم �ت �ل �ك��ات �ه��ا ك��ان��ت
مال�صقة لأرا�ضي امللك النبطي نف�سه .البد
�أن �ه��ا ك��ان��ت ام� ��ر�أة ث��ري��ة وم� ��ؤث ��رة يف اململكة
القدمية
وقالت كوتون بالتيل« :هذه وثائق قانونية
ب�شكل �أ��س��ا��س��ي .ه��ذه لي�ست ي��وم�ي��ات الم��ر�أة.

لكن ،طوال الوقت �أ�شعر �أنه وراء الوثائق التي
ميليها الكتبة هناك ن�ساء يعرفن ما يردن»
و�أب��رز الربوفي�سور جون هيلي من جامعة
مان�ش�سرت ما تخربنا به روايات �أبي عدان عن
الو�ضع االجتماعي للمر�أة يف البرتاء القدمية
وق��ال« :يبدو �أن��ه يف النبطية ،كان ب�إمكان
الن�ساء التملك ،وميكنهن نقل امللكية  -ولهن
وكالة يف تلك الفرتة»
وال ميكن للن�ساء الالئي يع�شن يف �أج��زاء
�أخرى من العامل القدمي �إال �أن يحلمن بهذه
االم �ت �ي��ازات .ول�ك��ن يف النبطية ،ك��ان��ت امل��ر�أة
تتمتع بو�ضع «ا�ستثنائي.

تلوث مناخي
وازدحام
فضائي ..كيف
يتض َّرر كوكبنا
من آالف األقمار
الصناعية التي
تدور حوله؟
نب�ض البلد-وكاالت

يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،كانت الأقمار
ال�صناعية ال�ت��ي ت��دور ح��ول كوكبنا حم��دودة
ل �ل �غ��اي��ة ،وم ��ع ال �ت �ق��دم ال �ه��ائ��ل ال� ��ذي �أح� ��رزه
ع �ل��م ال �ف �� �ض��اء ال �ي��وم ب ��ات ل��دي �ن��ا ال �ي��وم �آالف
الأق �م��ار ال�صناعية ال�ت��ي حت��وم ح��ول الأر���ض
م��ع اح�ت�م��ال�ي��ة زي� ��ادة ع��دده��ا ب���ش�ك��ل ك �ب�ير يف
امل�ستقبل ..لكن ما هي امل�شاكل التي قد ت�سببها
هذه الأقمار؟
كم عدد الأقمار ال�صناعية
حول الأر�ض؟
�أطلق االحتاد ال�سوفييتي �أول قمر �صناعي
يف العامل ،وكان ذلك عام  ،1957وحمل القمر
ا�سم «�سبوتنيك  ..»1ومنذ ذل��ك احل�ين ب��د�أت
�أع ��داد الأق �م��ار اال�صطناعية ب��االزدي��اد ح��ول
امل� ��دار الأر�� �ض ��ي امل�ن�خ�ف����ض؛ �إذ ي �ق��در �أن� ��ه مت
�إط�لاق م��ا ب�ين � 10إىل  60ق�م��راً ب�شكل �سنوي
حتى ع��ام ( .2010م��ع العلم �أن امل��دار الأر�ضي
املنخف�ض هو منطقة متتد حتى ارتفاع �ألفي
كيلومرت من الأر�ض).
ويف عام � 2020أطلق ما يزيد على  1300قمر
��ص�ن��اع��ي ج��دي��د يف امل ��دار الأر� �ض��ي املنخف�ض
و 1400قمر �صناعي �أطلقت يف عام  2021فقط.
ووف�ق�اً مل�ؤ�شر الأج���س��ام املطلقة يف الف�ضاء
ال�ت��اب��ع ملكتب الأمم امل�ت�ح��دة ل���ش��ؤون الف�ضاء
اخلارجي ،كان هناك �إجمايل حوايل  7500قمر
�صناعي ن�شط يف املدار الأر�ضي املنخف�ض حتى
�سبتمرب�/أيلول .2021
ما �سبب هذا االزدحام يف الف�ضاء؟
�سيتوا�صل تزايد عدد الأقمار ال�صناعية يف
امل��دار الأر�ضي املنخف�ض ،مبعدل متزايد على
م��دار العقود املقبلة؛ لأ َّن ال�شركات اخلا�صة
ت�ن���ش��ئ ك��وك �ب��ات �أق� �م ��ار ��ص�ن��اع�ي��ة خ��ا� �ص��ة بها
يحتوي كل منها على �آالف الأقمار ال�صناعية

علماء يخترعون مادة غريبة يمكنها
مقاومة دهس السيارة ..تتك َّون من
 %80من الماء وشبيهة بالزجاج
اخ�ت�رع ال�ع�ل�م��اء م ��ادة ج��دي��دة وغ��ري �ب��ة ت�شبه
ح �ل��وى ال �ه�ل�ام (اجل �ي �ل��ي) ق � ��ادرة ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��ادة
�شكلها الأ�صلي بعد �أن ده�ستها �سيارة يزيد وزنها
ع��ن ط��ن ك��ام��ل ،ط�ب�ق�اً مل��ا �أوردت� ��ه �صحيفة The
 Independentال�بري �ط��ان �ي��ة ،ال���س�ب��ت 27
نوفمرب/ت�شرين الثاين .2021
ف�ي�م��ا ي �ق��ول ب��اح �ث��ون م��ن ج��ام �ع��ة ك��ام�بري��دج
الربيطانية �إن املادة اللينة تتكون من املاء بن�سبة
 ،%80لكنها تعمل مثل «زجاج م�ضاد للك�سر و�شديد
ال�صالبة» عند ال�ضغط عليه.
تعد هذه املرة الأوىل التي يتم فيها �إنتاج مادة
ناعمة قادرة على مقاومة كبرية لقوى ال�ضغط.
فريق البحث ن�شر مقطع فيديو يظهر قطعة
من ه��ذه امل��ادة على �شكل ل��وح �شوكوالتة موجودة
ب�ي�ن ط�ب�ق�ت�ين م��ن امل� �ع ��دن .ث��م ت �ب��د�أ ال �� �س �ي��ارة يف
ال �ت �ح��رك �إىل الأم � ��ام واخل �ل��ف ف ��وق امل �ع��دن ع��دة
مرات .وبعد ذلك ،تظهر املادة وقد عادت �إىل �شكلها
الأ�صلي.
كما �أو�ضح الباحثون �أن املادة �صاحلة لال�ستخدام
يف �أي ��ش��يء ،ب��دءاً م��ن ال��روب��وت��ات اللينة وو��ص��و ًال
�إىل الإلكرتونيات الأحيائية �أو حتى الغ�ضاريف يف
عمليات ا�ستبدال مفا�صل الركبة والورك.

متى يبدأ األطفال حديثو الوالدة
في التفاعل مع الفكاهة؟
هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة
لكيفية المزاح مع الرضع

نب�ض البلد-وكاالت

ال �ف��ردي��ة ،ال �ت��ي �� َ�س� ُت���س�ت�خ��دم ل�ت�ط��وي��ر �شبكات
�إنرتنت �أ�سرع وتقدمي جمموعة من اخلدمات
الأخرى ،مثل مراقبة التغريات املناخية.
ويف واق��ع الأم��ر ت��ز ّودن��ا الأق�م��ار ال�صناعية
ب�خ��دم��ات مهمة .فهي ت� ��ؤدي دوراً رئي�سياً يف
العديد من املجاالت ،من بينها املعامالت املالية
وم��راق�ب��ة ال�ط�ق����س وع �ل��وم امل �ن��اخ واالت���ص��االت
العاملية والبحث والإنقاذ.
و�أو� �ض��ح �آرون ب��ويل ،ع��امل الفلك بجامعة
كولومبيا الربيطانية� ،أ َّن الن�شاط املتزايد يف
�إطالق الأقمار ال�صناعية يحدث الآن �إىل حدٍ
كبري ب�سبب انخفا�ض التكاليف.
وق � ��ال ب � ��ويل مل ��وق ��ع Live Science
الأم��ري �ك��ي« :ن �ع �ل��م �أ َّن � �ش��رك��ات SpaceX
و  OneWebو  Amazonو
 StarNet/GWق� ��د ط ��رح ��ت خ�ط��ط
�إط�ل��اق �إج �م��ايل � 65أل ��ف ق�م��ر ��ص�ن��اع��ي عند
ت �� �ض �م�ي�ن ج �م �ي��ع م� ��راح� ��ل ب� ��رام� ��ج الأق � �م� ��ار
ال�صناعية اخلا�صة بها».
ويف �أك�ت��وب��ر/ت���ش��ري��ن الأول � ،2021أع�ل�ن��ت
روان��دا ع��ن خطط �إط�ل�اق كوكبة �ضخمة من
الأق �م��ار ال���ص�ن��اع�ي��ة اخل��ا��ص��ة ب �ه��ا ،وال �ت��ي قد
حتتوي على �أكرث من � 320ألف قمر �صناعي.
ومل يت�ضح بعد متى �سي�صبح ه��ذا امل�شروع
حقيقة على �أر���ض الواقع ،لكن الدولة طلبت
الإذن ل �ب��دء امل �� �ش��روع ،وذل ��ك وف �ق �اً ل�ت�غ��ري��دة
ن�شرتها وكالة الف�ضاء الرواندية.
ماذا �سيرتتب على حركة املرور
الف�ضائية املزدحمة؟
ق ��ال �آرون ب ��ويل« :ه ��ذا ي���س�ب��ب م���ش�ك�ل��ة يف
و�س ُيفاقم انت�شار
�إدارة حركة املرور يف الف�ضاء َ
احلطام الف�ضائي ،بالإ�ضافة �إىل �أ َّن عمليات
الإط �ل�اق و�إع� ��ادة ال��دخ��ول تت�سبب يف تلويث
ال� �غ�ل�اف اجل� � ��وي ،وم� ��ا زل �ن ��ا ن� �ح ��اول درا� �س ��ة
الت�أثريات الأخرى».
كذلك ُي��رج��ح ارت�ف��اع ع��دد الت�صادمات وما
ي�ت�ب��ع ذل��ك م��ن زي ��ادة احل �ط��ام ال�ف���ض��ائ��ي مع
�إط�لاق املزيد من الأق�م��ار ال�صناعية يف امل��دار

الأر�ضي املنخف�ض خالل العقود املقبلة.
ووف �ق �اً ملتحف ال�ت��اري��خ الطبيعي يف ل�ن��دن،
ي��وج��د ب��ال �ف �ع��ل م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن  128م�ل�ي��ون
قطعة حطام يف امل��دار الأر�ضي املنخف�ض ،من
بينها حوايل � 34ألف قطعة يتجاوز طولها 10
�سنتيمرتات و�سيكون هناك املزيد يف امل�ستقبل.
وم ��ع ذل ��ك ،ال ت�ع��د اال� �ص �ط��دام��ات امل���ص��در
ال��وح �ي��د مل�خ�ل�ف��ات احل �ط��ام ال�ف���ض��ائ��ي .ي�ق��ول
ب ��ويل« :ق��د ت�ن�ه��ار الأق �م��ار ال���ص�ن��اع�ي��ة �أي���ض�اً
ج��راء التعر�ض امل�ط��ول امل ُ�ك� ّث��ف للأ�شعة فوق
البنف�سجية يف املدار الأر�ضي املنخف�ض».
الأم��ر ال��ذي ي ��ؤدي �إىل مزيد م��ن تراكمات
احل�ط��ام الف�ضائي ،وال�ت��ي ق��د حت��دث �أ��ض��راراً
ج�سيمة للأقمار ال�صناعية الأخ��رى ،وكذلك
املركبات الف�ضائية.
ويف النهاية ،قد ي�ؤدي ازدحام املدار الأر�ضي
املنخف�ض بالأقمار ال�صناعية �إىل �سل�سلة من
اال� �ص �ط��دام��ات م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن ت�ن�ثر احل�ط��ام
الف�ضائي حول املدار الأر�ضي ،لدرجة �ستجعلنا
غري قادرين على �إطالق �صواريخ جديدة.
يف هذا ال�صدد ،قال عامل الفلك �آرون بويل:
« ُت� �ع ��رف ه ��ذه االح �ت �م��ال �ي��ة ب��ا� �س��م «م �ت�لازم��ة
ك�ي���س�ل��ر» وت �� �ش�ير ب�ع����ض الأدل� � ��ة ب��ال �ف �ع��ل �إىل
�أ َّن �إزال ��ة احل�ط��ام الن�شط م��ن امل��دار الأر��ض��ي
امل �ن �خ �ف ����ض �أم � ��ر �� �ض ��روري ل �ت �ج � ّن��ب ��س�ي�ط��رة
متالزمة كي�سلر».
ً
وم ��ع ذل� ��ك ،وف �ق �ا مل�ج�ل��ة «Scientific
 ،»Americanف�إ َّن �إزالة احلطام الف�ضائي
م��ن امل� ��دار الأر�� �ض ��ي امل�ن�خ�ف����ض مُي � ّث��ل حت��دي�اً
لوج�ستياً وال توجد حتى الآن طريقة متفق
عليها لتنفيذ ذلك.
الأقمار ال�صناعية وتلوث املناخ
ت�سهم �صناعة الف�ضاء يف ب�صمة كربونية
�أق ��ل ب�ك�ث�ير م��ن ��ص�ن��اع��ات ك �ث�يرة �أخ� ��رى ،من
بينها �صناعة الطريان .وفقاً ل�صحيفة «The
 »Guardianال�ب�ري �ط��ان �ي��ة ،ي �ن �ج��م ع��ن
عملية �إط�لاق �صاروخ يحمل قمر �صناعي ما
بني � 200إىل  300طن م�تري يف املتو�سط من

انبعاثات الكربون يف الغالف اجلوي للأر�ض.
يف املقابل ،تطلق رحلة ط�يران جتارية طويلة
املدى يف املتو�سط حوايل من � 1.8إىل  2.7طن
مرتي من الكربون لكل راكب ،وهناك ع�شرات
املاليني من الرحالت اجلوية كل عام.
ومع ذلك ،فقد زادت انبعاثات الكربون من
�إطالق ال�صواريخ احلاملة للأقمار ال�صناعية
بن�سبة � %5.6سنوياً مع زيادة الطلب عليها.
وال ت�ن�ح���ص��ر امل���ش�ك�ل��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة يف عمليات
�إط� �ل ��اق ال� ��� �ص ��واري ��خ ال� �ت ��ي حت �م ��ل الأق � �م� ��ار
ال�صناعية .فعندما ت�ع��ود الأق �م��ار ال�صناعية
يف نهاية املطاف بعد انتهاء مهمتها وتخرتق
ال �غ�لاف اجل ��وي لل��أر���ض ،ف ��إ َّن �ه��ا تطلق م��واد
كيميائية تلوث الغالف اجلوي.
ماذا عن التلوث ال�ضوئي؟
�سيكون ن�شاط الأق�م��ار ال�صناعية املتزايد
مرئياً بو�ضوح من �سطح الأر���ض يف امل�ستقبل.
�ست�صبح الأج�سام املعدنية مثل امل��راي��ا تعك�س
ال �� �ض��وء م ��رة �أخ� ��رى ب��اجت��اه ��س�ط��ح الأر�� ��ض،
وه��و ما ي ��ؤدي �إىل تلوث �سماء الليل بال�ضوء
اال�صطناعي وتغيري ر�ؤيتنا لها تغيرياً جذرياً.
ك�شفت درا�سة عن التلوث ال�ضوئي� -شارك
يف ك�ت��اب�ت�ه��ا ب ��ويل و ُن �� �ش��رت يف ق��اع��دة ب�ي��ان��ات
« »arXivيف �سبتمرب�/أيلول � -2021أ َّن ما
ي�صل �إىل  %8من ال�ضوء يف ال�سماء بالليل قد
ي�أتي م�ستقب ً
ال من الأقمار ال�صناعية.
ووجدت الدرا�سة �أي�ضاً �أ َّن الأماكن القريبة
م��ن خ��ط ع��ر���ض  50درج� ��ة � �ش �م��ا ًال وج �ن��وب �اً،
م�ث��ل كولومبيا ال�بري�ط��ان�ي��ة وب��ات��اغ��ون�ي��ا ،قد
تت�أثر بالتلوث ال�ضوئي الناجم ع��ن الأق�م��ار
ال���ص�ن��اع�ي��ة ب��درج��ة �أك�ب�ر م��ن م��واق��ع �أخ ��رى،
ب�سبب مدارات الأقمار ال�صناعية حولها.
يف ال�سياق ذاته ،قال بويل إ� َّن ما ي�صل �إىل 1
من كل  10جنوم يف ال�سماء م�ستقب ً
ال قد تكون
يف ال��واق��ع �أق �م��اراً �صناعية .ل��ن ت�ت��داخ��ل هذه
الأق �م��ار ال�صناعية م��ع ت��أم��ل ال �ه��واة للنجوم
فح�سب ،ب��ل ت�ت��داخ��ل �أي���ض�اً م��ع �أع �م��ال علماء
الفلك املحرتفني من مراقبة ومتابعة.

من جهته ،قال الأ�ستاذ �أورين �أ� .شريمان الذي
قاد فريق البحث« :مع تركيبة مائية بن�سبة ،%80
ق��د ت�ع�ت�ق��د �أن �ه��ا �ستنفجر م�ث��ل ب��ال��ون امل ��اء ،لكن
العك�س هو ما يحدث :تظل �سليمة وتتحمل قوى
ال�ضغط الهائلة».
� � �ش �ي�رم ��ان �أ� � � �ض� � ��اف« :ي � �ب � ��دو �أن خ �� �ص��ائ ����ص
الهيدروجيل (امل��ادة الهالمية املائية) متعار�ضة
مع بع�ضها البع�ض».
يف حني �أ�شار الباحثون �إىل �أن مادة الهيدروجيل
حت �ت��وي ع�ل��ى ��ش�ب�ك��ة م��ن ال �ب��ول �ي �م��رات امل���ص�ن��وع��ة
خ�صو�صاً مع «التفاعالت املتقطعة».
ب� � ��دوره� ،أف � ��اد امل� ��ؤل ��ف الأول ل �ل��درا� �س��ة زه ��ان
ه��وان��غ يف ب�ي��ان ل��ه« :ن�ح��ن ن�ستخدم رواب��ط قابلة
لالنعكا�س ل�صنع هيدروجيل لني ومطاطي ،لكن
�صنع هيدروجيل �صلب وم�ضغوط يُعد �أمراً �صعباً،
بالإ�ضافة �إىل �أن �صنع م��ادة ما بهذه اخل�صائ�ص
هو �أمر مناف للعقل».
كذلك لفت امل��ؤل��ف امل���ش��ارك يف ال��درا��س��ة جايد
م��اك�ي��ون ،وه��و م��ن ق�سم الكيمياء �أي �� �ض �اً� ،إىل �أن
الطريقة ال�ت��ي حتمل بها ال�ه�ي��دروج�ي��ل ال�ضغط
ك��ان��ت م �ث�يرة ل�ل��ده���ش��ة؛ ف�ل��م ت�ك��ن م�ث��ل �أي ��ش��يء
�شهدناه من قبل مع املواد الهالمية املائية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الدرا�سة ُن�شرت يف جملة
 ،Natureوهي دورية علمية رائدة

وجدت درا�سة ن�شرتها �صحيفة The Times
ال�بري�ط��ان�ي��ة الإث �ن�ين  29ن��وف�م�بر/ت���ش��ري��ن ال�ث��اين
� 2021أن �أق� ��رب � �س��ن ي�ت�ف��اع��ل ف�ي�ه��ا الأط� �ف ��ال مع
الفكاهة ح��وايل �أرب�ع��ة �أ��س��اب�ي��ع ،و�أن ح��وايل ن�صف
الأط�ف��ال الر�ضع يتفاعلون مع امل��زاح حني يبلغون
�شهرين.
الدرا�سة العاملية �أُجريت على حوايل  700طفل،
وراج��ع باحثون يف جامعة بري�ستول �أن��واع الفكاهة
ينميها الأط�ف��ال م��ع تقدمهم يف العمر؛ من
التي ِّ
خالل ا�ستطالع ر�أي ..ووجد الباحثون �أن الأطفال
الأق��ل من عام يف�ضلون �أ�شكالها املادية والب�صرية
وال�سمعية مثل لعبة البيكابو وال��دغ��دغ��ة والعبث
ب��الأ��ش�ي��اء واحل��رك��ات امل�ضحكة ب��ال��وج��ه وال�ت�ح��دث
ب�أ�صوات غريبة.
فيما وج��د الباحثون �أن من يبلغون من العمر
�سنة واح��دة ي�ضحكون حني ي�شاك�سهم الآخ��رون �أو
ي�ت�ظ��اه��رون بتخويفهم ،وي�ضحكهم �أي���ض�اً تقليد
احليوانات.

الر�ضع الفكاهة درا�سة

وخ �ل �� �ص��وا �إىل �أن الأط � �ف� ��ال يف ع �م��ر ع��ام�ين
ي���س�ت�م�ت�ع��ون ب��ال �ع �ب��ارات ال �ت��ي ال م �ع �ن��ى ل �ه��ا م�ث��ل
«ال�ك�لاب تقول م��وو» ،وه��و م��ا يعك�س تطور اللغة،
بالإ�ضافة �إىل ال�سخرية من الآخرين �أو العدوانية.
�أم��ا الأط�ف��ال البالغون من العمر ث�لاث �سنوات
ال��ذي��ن �شملهم اال�ستطالع فكانوا يفهمون احليل
والتوريات امل�ضحكة وي�ستمتعون بالكلمات البذيئة.
وتقول الدكتورة �إيلينا هويكا ،الأ�ستاذة امل�ساعدة

يف اجلامعة« :نتائج بحثنا ُتظهر �أن الفكاهة عملية
م�ع�ق��دة وم�ت�ط��ورة يف ال���س�ن��وات الأرب ��ع الأوىل من
احلياة» و�أ�ضافت« :نظراً ل�شموليتها و�أهميتها يف
العديد من جوانب حياة الأط�ف��ال والبالغني ،من
املهم �أن نخرج ب ��أدوات حت��دد كيفية تطور الدعابة
�أو ًال حتى نتمكن من فهم ال ظهور الدعابة نف�سها
فح�سب ،و�إمن ��ا ك�ي��ف مي�ك��ن �أن ت�ساعد ال���ص�غ��ار يف
الإدراك املعريف واالجتماعي ويف �صحتهم العقلية».

الر�ضع الفكاهة ال�ضحك

و�أ� �ض��اف��ت« :ا� �س �ت �ط�لاع (ال �ف �ك��اه��ة يف ال���س�ن��وات
الأوىل) مي�ل�أ فجوة مهمة يف حتديد �أوق��ات تطور
�أن ��واع خمتلفة م��ن ال��دع��اب��ة» .كما �أ� �ش��ارت �إىل �أن��ه
«ميكن اال�ستعانة بها ،مع �أبحاث �أخرى ،لت�شخي�ص
اخ�ت�لاف��ات ال�ن�م��و ،ولتثقيف املعلمني يف ال�سنوات
الأوىل وو�ضع املناهج الدرا�سية يف اململكة املتحدة
ملن ترتاوح �أعمارهم بني � 5-0سنوات».
وق ��ال ال�ب��اح�ث��ون �إن من��و دم ��اغ الأط �ف��ال ميكن
مراقبته من خ�لال درج��ة تعقيد امل��زاح ،من �ألعاب
بيكابو يف مرحلة الر�ضاعة �إىل التوريات امل�ضحكة
يف مرحلة الطفولة املبكرة.
ووج ��دت ال��درا��س��ة �أي���ض�اً �أن العن�صر الأ��س��ا��س��ي
املطلوب لتطور الدعابة عند الأطفال هو االندماج
االجتماعي حتى يفهموا �أنهم ي�شاركون جتربة مع
�شخ�ص �آخر.
وقال العلماء �إن القدرة على �سرد ق�صة م�ضحكة
ت �ت �ط��ور ب �ع��د ذل� ��ك م ��ن خ �ل�ال امل � �ه� ��ارات امل �ع��رف �ي��ة
م �ث��ل اخل� �ي ��ال ،وال � �ق� ��درة ع �ل��ى ت �ب �ن��ي وج �ه ��ة ن�ظ��ر
ول �غ��ة خم�ت�ل�ف�ت�ين .وق��د ُن���ش��رت ال��درا� �س��ة يف جملة
Behavior Research Methods
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