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 شكاوى من تأخر وصول املياه ملناطق 
سكنية يف عجلون 

 "املياه" تستجيب ملطالب أهايل 
منشية بني حسن يف املفرق 

 عجلون–علي فريحات

عنجرة  و  راجــب  مناطق  فــي  مواطنون  شكا 
تأخر  من  عجلون  بمحافظة  بكفرنجة  والعامرية 
ثالثة  من  الكثر  منازلهم  الى  المياه  وصــول 
كانوا  ان  بعد  شهر  عن  تزيد  وبعضها  اسابيع 
خالل  منازلهم  الــى  المياه  وصــول  معتادين 

اسبوعين.
فريحات  فايق  راجب  بلدة  من  المواطن  وقال 
ان هناك خلال واضحا في عملية توزيع المياه 
ضخ  بقوه  المياه  تصلها  احــيــاء  ان  خصوصا 
لم  ضعيفة  تصلها  االحياء  بعض  بينما  عالية 
لسد  خزاناتهم  تعبئة  من  ذلك  بسبب  يتمكنوا 
احتياجاتهم وان هناك منازل ما زالت دون مياه.
واكد عدد من المواطنين في بلدة عنجرة وهم 
فارس الصمادي وربة المنزل جواهر المومني 
ان منازلهم لم تصلها المياه منذ اكثر من شهر 
انتظام  وعدم  الخلل  طبيعة  على  مؤشر  وهذا 
توزيع  برنامج  يعتري  الخلل  بــات  حيث  الـــدور 
المياه في المحافظة حيث ان بعض المناطق 

لم تصلها المياه ولغاية االن.
محمود  المهندس  عجلون  مياه  مدير  وقــال 
النظر  بــاعــادة  باشرت  المديرية  ان  الطيطي 
خالل  من  المياه  اليصال  المياه  توزيع  ببرنامج 
اسابيع  ثالثة  من  المائي  التزويد  فترة  تقليل 

الى اسبوعين كحد اقصى.
وضــع  ان  ـــراي"  ـــل ل  " ــث  ــدي ح فـــي  واضـــــاف 
المائية  المصادر  وضعف  المائي  المحافظة 
التي  السكانية  التجمعات  لبعض  المغذية 
تعاني من ضعف ايصال المياه تتطلب العمل 
البدائل  لتوفير  والسعي  الحلول  ايجاد  على 
منها  تعاني  التي  المشاكل  معالجة  اجل  من 
حيث  ســنــوات  منذ  والــمــتــراكــمــة  المحافظة 
الزيادة  مع  تتناسب  تعد  لم  المياه  كمية  ان 
التي  الصيف  فصل  في  وخصوصا  السكانية 
بسبب  الينابيع  مياه  كميات  في  تراجعا  تشهد 
على  الطلب  وزيـــادة  ــرارة  ــح ال درجـــات  ارتــفــاع 

استهالك المياه.
المياه  وزير  من  بدعم  جاءت  الحلول  ان  وبين 
والـــري ومــديــر شركة الــيــرمــوك الــلــذان اوعــزا 

بزيادة كميات المياه المخصصة للمحافظة من 
محطة صمد بواقع 200 م في الساعة وتزويد 
مدة  اطالة  من  تعاني  التي  التجمعات  بعض 
زيــادة  خــالل  من  منازلهم  الــى  المياه  ايصال 
مخصصاتهم من ينابيع القنطرة ورأس منيف 
منازلهم  تغذية  سيتم  حيث  اشتفينا  ومحطة 
مياه  صهاريج  ان  مبينا  اسبوعين  خالل  بالمياه 
المنازل  لتزويد  التوزيع  عملية  تساعد  السلطة 
خزاناتها  تعبئة  من  تتمكن  لم  التي  المرتفعة 

خالل فترة الدور المقرر بالبرنامج.
وشدد على اهمية المتابعة الميدانية من قبل 
العاملين في المديرية من اجل ضمان التوزيع 
يضمن  الــذي  المعلن  البرنامج  وفــق  الــعــادل 
بعض  متابعة  الــى  باالضافة  التوزيع  كفاءة 
وسرقتها  المياه  على  تعتدي  التي  العناصر 
منها  تعاني  التي  الصعبة  الظروف  ظل  في 

المحافظة.
للغايات  المياه  استخدام  المواطنين  وناشد 
وري  لسقاية  استخدامها  وعـــدم  المنزلية 

االشجار. 

 المفرق–توفيق أبوسماقه

أهالي  لمطالب  الّري  و  المياه  وزارة  استجابت 
المفرق)  غربي  كــم   20) حسن  بني  منشية 
المتعلقة بخدمات الصرف الصحي و الرسوم 
من  غيرها  و  المواطنين  على  الــمــفــروضــة 
الخدمات التي تأثر بها القضاء اثر تنفيذ مشروع 

شبكة الصرف الصحي.
بلدي  مجلس  يمثل  وفد  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
عن  ممثلين  و  المركزية  أعــضــاء  و  المنشية 
و  مكتبه  في  المياه  ــر  وزي مع  البلدة  أهالي 
األهالي  مطالب  تضمنت  عريضة  تسليمه 
من  توقيعها  تم  و  الصحي  الصرف  بمشروع 
حوالي ( 800 ) مواطن من أهل البلدة كوسيلة 
وحــدة  و  الشعبي  المطلب  قـــوة  عــن  تعبر 
موقفه بالنسبة لهذه القضية مما كان له األثر 

اإليجابي.
هي  و  األهالي  مطالب  بتحقيق  الوزير  وتعهد 
عدم الزامية توصيل الخدمة للمناهل المنزلية 
من خالل مقاولي شركة المياه ، وعليه يستطيع 
الرسمية  االشتراك  اجراءات  أكمل  مواطن  أي 
على  مباشرة  المجاري  خط  بتوصيل  يقوم  أن 
الذي   ( المنزلي  المنهل   ) المنزلية  الوصلة 

أنشأته شركة الصرف الصحي سابقا.
الشركة  بطريقة  فيتعلق  الثاني  المطلب  أما 
تكييل  في  الصحي  الصرف  لعطاء  المنفذة 
احتساب  بــعــدم  الــوزيــر  ـــز  أوع الــبــيــوت،فــقــد 
و  المسقوفة   ) المباني  على  إال  الــرســوم 
غير  البناء  دخــول  عــدم  )،بمعنى  المسكونة 
عدم  و  ــرســوم  ال مــعــادلــة  ضمن  المسكون 
احتساب مساحات التسوية أو مظالت القرميد 
أو الكراجات ضمن المساحة التي يفرض عليها 

الرسوم أيضا.
على  الــرســوم  تقسيط  على  الــوزيــر  ووافـــق 
كامال  المبلغ  بدفع  الزامهم  وعدم  المواطنين 
على  االقتطاع  احالة  امكانية  على  وافق  كما 
لسلطة  سابقة  مالية  ذمم  عليه  لمن  الراتب 
بشكل  العريضة  بدراسة  الوزير  وعد  و  المياه 
أخرى  تسهيالت  تقديم  إمكانية  لبحث  موسع 

بخصوص مطالب البلدة.
البلدة  شــوارع  قضية  طــرح  اللقاء  خــالل  وتــم 
والتي تأثرت بالمشروع،و عليه فقد أوعز الوزير 
لألمين العام بمخاطبة المعنيين بالوزارة بعدم 
اعطاء الشركة براءة ذمة إال بعد موافقة بلدية 
المنشية و وجه الوزير ألمينه العام إخطار شركة 
مياه اليرموك و مياه المفرق بهذه التفاهمات. 

 مساع إلنشاء منطقة تجارة حرة اورومتوسطية 

ً يف رئاسة دول   كامل: األردن لعب دوراً مه
جنوب املتوسط 

 وقال السفير كامل في حوار مع الرأي أن االردن 
وكان  والدتــه  منذ  االتحاد  مشروع  قلب  في  كان 
توجهات  تحديد  فــي  ســواء  البداية  منذ  شريكا 
بشكل  المنظومة  إدارة  في  أو  الرئيسية  االتحاد 

مباشر.
أخيرًا،  مهامه  تسلم  الــذي  كامل  السفير  واعتبر 
صعبة  فترة  في  المهمة  هذه  تولى  االردن  أن 
نــزاعــات  مــن  المنطقة  تــشــهــده  لــمــا  وحــســاســة 
معتبرا  جذرية  وتغيرات  هجرة  وموجات  وصراعات 
أن االردن استطاع حتى اللحظة أن يقوم بمهامه 

على أكبر وجه.
جمهورية  سفير  منصب  شغل  الذي  كامل  وبين 
أن  سابقًا،  وفرنسا  المتحدة  المملكة  في  مصر 
وأسست   2008 العام  في  أسس  الــذي  االتحاد 
يمثل  االتــحــاد  أن  بعامين  بعدها  العامة  أمانته 
ضفتي  بين  االقليمي  الــتــعــاون  تعزيز  طــمــوح 
حققه  ما  والجنوبية.وحول  الشمالية  المتوسط 
قال  تأسيسة  على  أعـــوام  عــشــرة  بعد  االتــحــاد 
عدد  في  كبير  حد  الــى  نجح  أنــه   ، كامل  السفير 
أن  مبينا  القصيرة  عمره  فترة  خالل  الملفات  من 
االتحاد ركز خالل هذه الفترة على جذور المشاكل 
بين  االقــتــصــادي  التكامل  وأهمها  والــتــحــديــات 
للشباب  الوظائف  خلق  وقضايا  االعضاء  الــدول 
وتمكين  المرأة  دور  وتعظيم  البيئية  والتحديات 
الشباب ورفع قدرات الدول والمجتمعات والربط 
من  المتوسط  منطقة  في  الجديدة  االجيال  بين 
التفاهم  وتعزيز  للتقارب  كوسيلة  التعليم  خالل 

بين ابناء الشعوب.
وقال أن والدة االتحاد لم تكن سهلة حيث تزامنت 
العربي  الــربــيــع  فــتــرة  مثل  عميقة  تــحــوالت  مــع 
والنزاعات التي شهدها عدد من الدول االعضاء، 
أنه  االتحاد  أثبت  المناخ  هذا  ظل  وفي  أنه  مبينا 
يستطيع أن يكون أحد أدوات التغيير االيجابي في 

منظومة العمل االورومتوسطي.
تعزيز  الــى  مستقبال  يسعى  االتــحــاد  أن  ــال  وق
ومواجهة  أعضاءه  شعوب  بين  الحقيقية  الروابط 
التحديات خاصة في الجانب االقتصادي من خالل 
إنشاء منطقة تجارة حرة اورومتوسطية باالضافة 
العمل على إنشاء شبكة مواصالت تربط ما بين 

ومن  ببعض  بعضها  المتوسط  البحر  جنوب  دول 
ثم ربطها مع شمال المتوسط.

وعن دور االتحاد في مساعدة أعضاءه بين السفير 
االعضاء  للدول  تقدم  االتحاد  منظومة  أن  كامل، 
كافة من خالل برامج تمكين الشباب وايجاد فرص 
تعليميا  الشباب  واعــداد  المرأة  وتمكين  العمل 
لمواجهة تحديات المسقبل والتعامل مع تحديات 
تحٍد  وأنــه  خاصة  التقنية  الناحية  من  المياه  نــدرة 

مشترك بين العديد من دوله.
وقال أن االتحاد انطلق لخلقه منطقة رخاء ونماء 
الذي  االسمى  الهدف  وهو  ألعضاءه  واستقرار 
التعاون  خالل  من  جهده  بكل  االتحاد  اليه  يسعى 

الكامل والتشاركية بين االعضاء كافة.
وحول التحديات بين أنه وبرغم كل ما تحقق إال انه 
هنالك تحديات جديدة تطرأ في كل مرحلة معتبرا 
أن االتحاد االن يواجه تحديات الهجرة غير الشرعية 
مسؤولة  المتوسط  دول  تكن  لم  مشكلة  وهي 
عنها بل هي محطة عبور للمهاجرين القادمين إما 

من دول جنوب افريقيا أو من اسيا وغيرها.
غير  الهجرة  حدود  عند  تقف  ال  التحديات  أن  وبين 
االتجاهات  كل  في  تحديات  هناك  بل  الشرعية 
على  وتــأثــيــرة  المتوسط  البحر  تــلــوث  وأبــرزهــا 
معتبرًا  ضفافه  شعوب  وعلى  الدول  اقتصاديات 
أن هذه المشكلة تفاقمت خالل السنوات االخيرة 

وأن االتحاد يسعى جاهدا الى التغلب عليها.
وقال أن هذه التحديات كافة ال يمكن ايجاد حلول 
من  جماعيا  جــهــدًا  تتطلب  هــي  بــل  لها  وطنية 
لآلخر  طرف  كل  ينظر  ان  على  المتوسط  شطري 

باعتباره شريكًا وليس منافسًا.
لالتحاد  الثالث  اإلقليمي  المنتدى  اجتماع  وعن 
شهر  فــي  عــقــده  المقرر   ، المتوسط  أجــل  مــن 
سيجمع   ، برشلونة  فــي  ــقــادم  ال أول  تشرين 
وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد من أجل 
المتوسط لتقييم هذه السنوات العشر الماضية 
للمنظمة،  المستقبلي  العمل  آفاق  ومناقشة 
واستشراف  الـــدروس  واستخالص  العبر  وأخــذ 
المسقبل ليكون االتحاد اكثر فاعلية للوصول الى 
الفضاء  في  واستقرار  رخاء  منطقة  انشاء  هدف 

االورومتوسطي.  عريضة من أهالي المنشية

ناصر كامل

عمان - طارق الحميدي

قال أمين عام االتحاد من أجل المتوسط 
السفير ناصر كامل أن االردن أظهر قدرة 
كبيرة من خالل رئاسة دول الجنوب 
األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط 
التي تسلمها في ظروف صعبة منذ 
العام 2012.
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