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نواب يدعون إلعطاء مهلة للحكومة وتقييم أداء الوزراء بعد 100 يوم

مناقشة الثقة.. الهم االقتصادي يطغى
ومطالب بـ "ثورة بيضاء" تطيح بالفاسدين

      دعم القطاع الزراعي واسرتاتيجية وطنية للمياه والكهرباء والطاقة

     زيادة رواتب القوات املسلحة واألجهزة األمنية واملوظف واملتقاعدين

     مراجعة قوان اإلعالم والحياة السياسية وتنمية الفعل الثقايف

     تخفيض رضيبة املبيعات وإعادة النظر برضيبة الدخل 

اإلقامة من "الجامعة" دون الحاجة لمراجعة "الداخلية"

استقطاب الطلبة الوافدين: حساب  مايل  
وتسجيل الكرتو أويل

   عمان - حاتم العبادي

التعليم  وزارة  عــام  أمين  كشف 
الدكتور  العلمي  والبحث  العالي 
عاهد الوهادنة  عن جملة اجراءات 
في  وافدين  طلبة  الستقطاب 
الرسمية  االردنـــيـــة،  الــجــامــعــات 
موافقة  عن  واعلن  الخاصة.  او 

مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــى إنــشــاء 
حساب امانات في وزارة التعليم 
باسم  العلمي  والبحث  العالي 
الــوافــديــن،  الطلبة  استقطاب 
ـــمـــعـــارض  ــــة ال ــــام بــــغــــرض اق
االردنية  للجامعات  والفعاليات 
واالجنبية  العربية  ـــدول  ال فــي 
الوافدين.  الطلبة  ــداد  اع لــزيــادة 

تسهيل  االجـــراءات  واستهدفت 
في  القبول  اجــــراءات  عمليات 
يحصل  ان  يمكن  إذ  الجامعات، 
قبول  على  االجــنــبــي،  الطالب 
مــبــدئــي، مــن خـــالل مــوقــع تم 
studyinjordan.) أخيرًا  إطالقه 
االنــجــلــيــزيــة  وبــالــلــغــتــيــن   ،(jo

والعربية. 

قناة اململكة تنطلق السابعة 
مساء اليوم

عمان - الرأي

أعلنت إدارة قناة المملكة عن انطالق البث الفضائي والرقمي 
اليوم اإلثنين الساعة السابعة مساًء لتكون بذلك أول قناة خدمة 
بنشرة  بثها  القناة  تبدأ  الساعة.  مدار  على  أردنية  إخبارية  عامة 
"صوت  برنامج  يليها  مساًء،  السابعة  الساعة  الرئيسية  األخبار 
المملكة" الحواري الذي يقدمه اإلعالمي عامر الرجوب متناوًال 

بجرأة وعمق أحداثًا وأخبارًا تهم الشارع األردني.
إنتاج  من  وثائقيًا  مساء  التاسعة  الساعة  "المملكة"  وتعرض 
تاريخ  على  الضوء  يسلط  الــدوار"  إلى  "الطريق  بعنوان  القناة 

االحتجاجات في األردن انتهاء بأحداث الدوار الرابع األخيرة.
طارق  اإلعالمي  تقديم  من  "العاشرة"  برنامج  الوثائقي  يلي 
العاص، الذي يتناول أهم األحداث العربية والدولية بالتحليل مع 

أصحاب الخبرة واالختصاص.

الحكومة تستمع إلى مناقشات الثقة
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7586 مخالفة 
استخدام هاتف 

اثناء القيادة

 عمان - غازي 
المرايات

قال األمن العام 
أن ادارتي السير 

والدوريات الخارجية 
ومختلف مديريات 
الشرطة وشرطة 

النجدة حرروا 7586 
مخالفة استخدام 

الهاتف النقال أثناء 
القيادة في اول 
ايام الحملة في 
مختلف مناطق 

المملكة. واضاف، 
ان كوادر ادارة 

السير ضبطت  
5877  مخالفة 

و510 مخالفات 
ضبطتها ادارة 

الدوريات الخارجية. 

 فرنسا بطل كأس العا للمرة الثانية 
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 االوضاع االقتصادية والسياسية تصدرت الكلمات 

 أول أيام مناقشة الثقة: هدوء رغم انتقاد التشكيلة الحكومية 
      نواب يدعون العطاء مهلة وفرصة للحكومة وتقييم اداء الوزراء بعد 100 يوم 

     إ يجاد حلول لالزمة االقتصادية بعيدا عن امالءات النقد الدويل 

     زيادة رواتب القوات املسلحة واألجهزة االمنية واملوظف واملتقاعدين
 عمان - ماجد االمير

سادت اجواء من الهدوء تحت القبة في اليوم االول من 
رغم  الرزاز  عمر  بحكومة  الثقة  النواب  مجلس  مناقشات 

الحكومية. للتشكيلة  وجهت  التي  االنتقادات 
الــرزاز  عمر  الدكتور  الـــوزراء  رئيس  ــاداء  ب الــنــواب  واشــاد 
الذين  ــنــواب  ال حتى  االنــجــازات  تحقيق  على  وقــدرتــه 
انتقدوا  انهم  اال  بالرزاز  اشادوا  للثقة  حجبهم  عن  اعلنوا 

الوزارية. التشكيلة 
للعمل  فرصة  و  مهلة  الحكومة  اعطاء  الى  نواب  ودعا 
الــوزراء  رئيس  من  نواب  طالب  كما   ، عليها  الحكم  قبل 

تقييم اداء الوزراء بعد مائة يوم.
كلمات  عن  االنتخابية  للدوائر  الخدماتية  المطالب  وغابت 
لالمانة  تسليمها  عــن  االعـــالن  فضلوا  الــذيــن  الــنــواب 
االوضاع  وحضرت   ، للحكومة  الرسالها  للمجلس  العامة 
بشكل  االسعار  وارتفاع  االقتصادية  واالزمة  االقتصادية 

كبير في كلمات النواب.
وشهدت القبة نقاشا لالوضاع السياسية في المنطقة 
وخاصة الحديث عن " صفقة القرن " ، واالحداث الدائرة 
الفلسطيني  الشعب  بدعم  النواب  وطالب  سوريا  في 
ــل لــمــواجــهــة ســيــاســة االحــتــالل  ــوســائ ــل ال وتــوفــيــر ك

االسرائيلي.
وطالب النواب في الجلسة التي عقدها المجلس امس 
الطراونة  عــاطــف  المهندس  المجلس  رئــيــس  برئاسة 
وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة من الحكومة العمل 
سياسات  االقتصادية من خالل  ايجاد حلول لالزمة  على 
صندوق  امالءات  عن  وبعيدا  الذات  من  نابعة  اقتصادية 

الدولي. النقد 
النهج  في  تغيير  ــداث  اح على  العمل  الــنــواب  وطالب 
وتوفير  الوطني  االقتصاد  تعزيز  لصالح  االقتصادي 

للشباب. عمل  فرص 
المستقلة  المؤسسات  دمج  اهمية  الى  نــواب  واشــار 

المديونية. من عبء  التخفيف  على  والعمل 
عبدالله  الملك  جاللة  جهود  كلماتهم  في  النواب  وثمن 
واالقــتــصــاديــة  السياسية  الــمــجــاالت  كــل  فــي  الــثــانــي 
 ، المواطنين  معيشة  مستوى  وتحسين  واالجتماعية 
كما اكدوا وقوفهم خلف جاللة الملك في حمل هموم 
عن  ودفاعه  فلسطين  المركزية  وقضيتها  العربية  االمة 
القدس والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات 

القدس. في  والمسيحية  االسالمية 
الرابع  الــدوار  في  الجماهيرية  بالحراكات  النواب  واشــاد 
والمحافظات في رمضان الماضي والتي كانت سلمية 
وحضارية ، مطالبين من الحكومة العمل على االستجابه 

الشعبية. للمطالب 
واشاد النواب بجهود القوات المسلحة االردنية واالجهزة 
ماليا  بدعمهم  مطالبين  للوطن،  حمايتهم  على  االمنية 
الوطن  عــن  للدفاع  احتياجاتهم  كــل  وتوفير  ومعنويا 

واستقراره.
الزراعي  القطاع  الحكومة  دعم  اهمية  الكلمات  واكــدت 
والمزارعين والعمل على ايجاد اسواق للمنتجات الزراعية

يكون  ان  على  العمل  الحكومة  مــن  ــنــواب  ال وطــالــب 
كما  حكومة.  اعالم  وليس  دولة  اعالم  الرسمي  االعالم 
طالب النواب من الحكومة اعداد قانون جديد لالنتخاب.

الفساد  محاربة  على  القبة  تحت  الخطابات  وشـــددت 
في  الرقابية  االجــهــزة  دور  وتعزيز   ، واالداري  المالي 
الشفافية  نــهــج  وتــعــزيــز  ــعــام.  ال الــمــال  عــلــى  الــحــفــاظ 

والمكاشفة.
وترشيد  العام  االنفاق  ضبط  اهمية  الى  النواب  واشار 

النفقات في الوزارات.

ـــواب مــا طــرحــه رئــيــس الـــــوزراء حـــول العقد  وانــتــقــد ن
االجتماعي ، مطالبين من الحكومه ترك هذا الموضوع.

الفقر  محاربة  على  العمل  الحكومة  من  نــواب  وطالب 
والبطالة من خالل توفير فرص عمل للشباب.

كما طالب نواب بتشجيع االستثمار وتوفير البنية التحتية 
التي تساعد على جذب االستثمارات.

وكيفية  النفطية  المشتقات  تسعيرة  آلية  حضرت  كما 
الخطابات  شــددت  ،كما  النواب  كلمات  في  احتسابها 
المتوسطة  بالطبقة  الــمــســاس  عـــدم  ضــــرورة  عــلــى 

والطبقه الفقيرة في مشروع قانون ضريبة الدخل التي 
النواب. لمجلس  ارساله  الحكومة  تنوي 

واكد النواب على اهمية الحفاظ على الطبقة الوسطى 
افقار"  الى"  تؤدي  اقتصادية  اجــراءات  اية  اتخاذ  وعدم 
مراقبة  الحكومة  من  النواب  وطالب  الطبقة.  هذه  ابناء 

االسعار وضبط االرتفاع وخاصة المواد االساسية.
المديونية  من  التقليل  ضرورة  على  الكلمات  اكدت  كما 
في  مالية  عجوزات  اي  لسد  االقتراض  وعدم  الخارجية 
التكليف  كــتــاب  بمضامين  ــنــواب  ال واشـــاد  الــمــوازنــة. 

نهضة  مــشــروع  بــاطــالق  طــالــب  والـــذي  ـــرزاز  ال لحكومة 
بالشباب  االهتمام  الحكومة  من  نواب  وطالب  شامل. 

واالستماع الى مطالبهم وتوفير فرص عمل لهم
 23 والمسائية  الصباحية  الجلستين  في  امس  وتحدث 
الوزاري  البيان  مناقشات  اليوم  النواب  وسيواصل  نائبا 
الثقة  على  التصويت  لحين  متواصلة  جلسات  فــي 

 . بالحكومة 

الرزاز ووزراء يتابعون الجلسة  (تصوير - حسن التميمي)

 تحقيق مفهوم الحكومة الربملانية 
وتقييم تجربة الالمركزية

 دعم القطاع الزراعي وتفعيل صندوق 
املخاطر

 دمج الهيئات املستقلة

 مراجعة قوان االعالم والحياة 
السياسية وتنمية الفعل الثقايف

تخفيض رضيبة املبيعات واعادة النظر 
برضيبة الدخل

قرارات سياسية سيادية تحفظ الوطن 
وتحمي مستقبله
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ت النواب ك  وتاليا كل
بثتها وكالة االنباء االردنية 

"برتا "

 الدغمي

حجبه  الدغمي  الكريم  عبد  النائب  وأعلن 
التشكيلة  منتقدا  الحكومة،  عــن  الثقة 
تشكيلة  عن  النواب  واستبعاد  الوزارية، 
الــكــفــاءات،  وجــود  رغــم  الــــوزاري  الفريق 
مــــؤكــــدا اهـــمـــيـــة تـــرجـــمـــة "الــحــكــومــة 

البرلمانية" على ارض الواقع.
التي  التشاركية  دعوات  شأن  من  وقلل 
"اننا  الــى  مشيرا  الحكومات،  تطلقها 
متحدين  واحــدة  وقفة  وقفنا  لو  كنواب 
حق  مــوقــف  حــول  الحكومات  هــذه  ضــد 
الحكومات  لكانت  الــدســتــور  لنا  ضمنه 

برلمانية".
بخصوص  الحكومة  قـــرار  عــن  وتــســاءل 
أراضي الباقورة فيما اذا كانت تنوي انذار 
اسرائيل بانهاء العقد قبل ايلول المقبل، 
مليون  ل 45  الحكومة  رصد  صحة  ومدى 
المالية،  لــوزارة  بناء  ترميم  لغايات  دينار 
"المملكة"  لتلفزيون  مليونا   30 ونحو 

في ظل ازمة مالية واقتصادية صعبة.
ودعـــا الـــى مــحــاســبــة الــمــســؤولــيــن عن 
وزراء  "معلولية"  يشوب  الــذي  الفساد 
وأمناء عامين وما فيه من إهدار ألموال 
الهيئات  دمـــج  الـــى  ــاالضــافــة  ب عــامــة، 
المستقلة في "دولة الوزارات" وفق ما 

جاء بالدستور.

الشرفات

بتقييم  الشرفات  صوان  النائب  وطالب 
والالمركزية،  المحلية  المجالس  تجارب 
وتفعيل  لــالنــتــخــاب  قــانــون  دراســــة  مــع 
الفتا  القانون،  وسيادة  االحــزاب،  قانون 
لهم  المشهود  الوزراء  اختيار  اهمية  الى 

بالنزاهة وتحسين الخدمات للمواطنين.
وشــــدد عــلــى وضــــع خــطــة اقــتــصــاديــة 
على  االتــكــال  وعـــدم  ـــاالردن  ب للنهوض 
ــارطــة  ــخ ــــي، ودراســـــــة ال ــــدول ــنــك ال ــب ال
االســتــثــمــاريــة واعــطــاء االولـــويـــات لكل 
ودعم  المشاريع  واقامة  لوحدها  منطقة 
لمشكلة  حــل  وايــجــاد  والصحة  التعليم 

التنقل وخاصة في العاصمة عمان.
واضاف ان الزراعة في االردن واستغالل 
البادية  في  وخاصة  الواسعة  المساحات 
الــزراعــة  بيئة  للحكومة  توفر  الشمالية 
داعيا  الحيوانية،  والثروة  الجوفية  والمياه 
الى االهتمام بالتعليم والتعلم والمعلم 
عن  السكوت  وعــدم  الشمولية  بالنظرة 

الفاسدين والمفسدين.

العجارمة

الثقة  حجبه  العجارمة  حسن  النائب  واعلن 
الفريق  اختيار  آلية  وانتقد  الحكومة،  عن 
التصريحات  ان  الــى  مشيرا  الـــــوزاري، 
الحالية  الحكومة  وزراء  من  انطلقت  التي 

واحراجاتهم دليل على عدم الكفاءة.
يختلف  ال  ــــوزاري  ال الــبــيــان  ان  واضـــاف 
السابقة،  الحكومات  بيانات  عن  بالمجمل 
استراتيجية  خطة  دون  الوعود  يضع  حيث 
عمل  خطط  الى  تترجم  المعالم  واضحة 
المواطن  يــرى  محدد  زمني  برنامج  لها 

االردني اثاره على الواقع.
البيان  يتضمن  ان  اتمنى  "كنت  وقــال 
رئاسة  في  المشاريع  ادارة  وحدة  تفعيل 
بشكل  المشاريع  بمراقبة  لتقوم  الوزراء 
ورفــع  اداء  مــؤشــرات  خــالل  مــن  فعلي 
تطور  لتوضيح  دوري  بشكل  تقاريرها 
لمحاسبة  وموازناتها  الحيوية  المشاريع 

اي جهة مقصرة".
الــوزارات  من  العديد  تراجع  الــى  واشــار 
من  تعاني  الــتــي  الصحة  وزارة  ومنها 
علما  الصحية،  الخدمات  في  كبير  تراجع 
المتقدمة  الــــدول  مــن  كـــان  االردن  ان 
صحيا، اال ان سياسات الوزارة تجاه تاهيل 
المجال  وفــتــح  الــجــدد  ــاء  االطــب ــدريــب  وت
نفتقرها  التي  لالختصاصات  امامهم 
وبالمقابل  سنويا،  خريج  وجود 1800  مع 
تشتكي من نقص حاد في مستشفيات 

المحافظات باالطباء االختصاصيين.

الخزاعلة

الحكومة  الخزاعلة  مفلح  النائب  وطالب 
ــزراعــي مــن خــالل منح  بــدعــم الــقــطــاع ال

صــغــار الــمــزارعــيــن قــروضــا دون فــوائــد، 
ــزراعــيــة،  ــدوق الــمــخــاطــر ال وتــفــعــيــل صــن
وعالجية  ووقائية  توعوية  برامج  ووضع 
لألمراض الزراعية، فضال عن دعم مربي 

المواشي.
كما دعا الى زيادة رواتب القوات المسلحة 
العاملين  والموظفين  االمنية  واالجهزة 
عن  رواتبهم  تقل  الذين  والمتقاعدين 
800 دينار، واعادة النظر في السياسات 
وتوزيع  االستثمارات  وجلب  االقتصادية 
عن  متسائال  بعدالة،  التنمية  مكتسبات 
اسباب خسارة الشركة الوطنية المملوكة 
ال  والتوزيع  التوليد  شركة  بينما  للحكومة 

تحمل اي خسائر.
مع  المستقلة  الهيئات  دمج  ضرورة  واكد 
تعمل  الكترونية  منصة  وتوفير  الوزارات 
الــمــوظــف  مــع  ــكــاك  االحــت تقليل  عــلــى 
عن  فضال  البيروقراطية،  وتقليل  العام 
الطبقة  على  تحافظ  بخطة  المطالبة 
ــوســطــى بــاعــتــبــارهــا صــمــام االمـــان  ال

للمجتمع.

القرامسة

"ثورة  بـ  القرامسة  عبدالله  النائب  وقال 
الفاسدين،  ومحاسبة  لمالحقة  بيضاء" 
في  الحكومات  وفشل  تقصير  وعلى 
والهدر  المعيشي،  المستوى  تحسين 
في اإلنفاق العام، اضافة الى ازالة كافة 
لتحسين  واالداريــة  القانونية  المعوقات 

بيئة االعمال واالستثمار.
واضاف، ان الحكومات المتعاقبة اعتادت 
العمل بطريقة الفزعة ما رتب آثارا سلبية 
والواقع  الوطني  االقتصاد  على  بليغة 
االجتماعي، داعيا الى اجندة عمل مركزية 
فليس  عــابــرة،  لحكومات  استراتيجية  ال 
ضنك  حالة  فــي  يعيش  ان  االردن  قــدر 
ورحمة  هيمنة  تحت  وترقب  وتوتر  مزمن 

المساعدات وصندوق النقد الدولي.
الناظمة  القوانين  بمراجعة  طالب  كما 
وتنمية  السياسية  والحياة  االعالم  لحرية 
ـــذي يــعــزز االنــتــمــاء  الــفــعــل الــثــقــافــي ال
المواطنة  ويــرســخ  التطوعي  والــعــمــل 
واحترام  التسامح  قيم  وينشر  الصالحة 
ــًال عن  ــبــذ الــعــنــف، مــتــســائ ــن اآلخــــر وي

المقصود بالعقد االجتماعي الجديد.

الفناطسة

الفناطسة  خالد  النائب  طالب  جهته  من 
كافة  على  المبيعات  ضريبة  بتخفيض 
وإعــادة  الــمــواطــن،  تمس  الــتــي  السلع 
الــنــظــر فـــي قـــانـــون الــضــريــبــة الــعــامــة 
يتعلق  فيما  الدستور  مــع  ينسجم  بما 
زيادة  مع  التهرب،  ومحاربة  بالتصاعدية 
المدنيين  والمتقاعدين  العاملين  رواتب 

والعسكريين بما ال يقل عن 50 دينارا.
هيئة  رئيس  مع  تحقيق  بفتح  طالب  كما 
تصريحه  حــول  األسبق  الفساد  مكافحة 
إلحدى القنوات بأن مجلس النواب سحب 
وتوضيح  الهيئة  عــمــل  وأعــــاق  مــلــفــات 
عن  فضال  فيها،  والتحقيقات  الملفات 
تطال  وان  الكبيرة،  الفساد  ملفات  تتبع 

يد الحكومة "الحيتان".
واكد اهمية االسراع في بناء مستشفى 
بعد  البري  معان  وميناء  العسكري  معان 
عام  منذ  ملكية  لمكارم  االنتظار  طال  ان 
الحسين  جامعة  دعم  الى  اضافة   ،2011
بن طالل، وبلدية معان، وافتتاح مديرية 
بتحويل  واإلســراع  المحافظة  في  للبيئة 
سكة حديد العقبة الى شركة والمحافظة 

على حقوق العاملين فيها.

ابو محفوظ

أهمية  محفوظ  ابو  سعود  النائب  واكــد 
مواجهة ازمات الوطن الداخلية والخارجية 
نحو  سياسية  وقـــرارات  حلول  خــالل  من 
ورفــاه  حرية  فيها  التي  الديموقراطية 
المحور  البرلمان  فيها  ويصبح  وسعادة 

المركزي للفعل السياسي.
هو  الوطنية  االزمة  من  المخرج  ان  وقال 
على  مفتوحة  وابـــواب  أقــطــاب  حكومة 
العالم  على  نافذة  وتكون  المواطنين 
النهج  فــي  المتدرج  التأثير  على  قـــادرة 

والمنهج، ومواجهة الخطر الصهيوني.

خوري

واشار النائب طارق خوري الى ان قانون 
الضريبة يرفع الضرائب على الناس، مع 
الضريبة  تدفع  ال  واسعة  قطاعات  وجود 

وغير خاضعة.

العساف

ان  الــعــســاف  مصطفى  الــنــائــب  وقـــال 

سيادية  سياسية  قرارات  يريد  المواطن 
مستقبله  وتحمي  الوطن  كرامة  تحفظ 
البيان  خلو  الى  الفتا  العدالة،  وتحقيق 
االقــتــصــادي،  االصـــالح  تفصيالت  مــن 
المستثمرين  عــلــى  بــالــحــفــاظ  مــطــالــبــا 

االردنيين.

الخشاشنة

عن  الخشاشنة  عيسى  النائب  وتساءل 
في  الوزراء  رئيس  اعتمده  الذي  المعيار 

الحكومة. تشكيل 
في  رؤيتها  تحدد  لم  الحكومة  ان  وقال 
االصالح االقتصادي من خالل استحداث 
تدور  راحــت  بل  تنموية،  كبرى  مشاريع 

الضريبة. فلك  في 

البكار

ــار بــوضــع  ــك ــب ــب خــالــد ال ــائ ــن وطـــالـــب ال
المياه  لــقــطــاعــات  وطــنــيــة  استراتيجية 
التي  النفطية  والمشتقات  والكهرباء 
يخسر االردنيون فيها قرابة مليار دوالر، 
بالتهرب  الــعــالــقــة  الــقــضــايــا  ومــعــالــجــة 

الماليين. بمئات  المقدرة  الضريبي 
وقال النائب نضال الطعاني ان الشعب 
معالجة  كــيــفــيــة  ـــول  ح االجـــابـــة  يــنــتــظــر 
والكهرباء  المحروقات  اســعــار  تحديات 
عليها  يعتمد  الــتــي  الغذائية  والسلع 

يومي. بشكل  المواطن 
النواب  ووضــع  المكاشفة  اهمية  واكــد 
والمالي  االقــتــصــادي  الــوضــع  بــصــورة 
ان  الــى  الفــتــا  نــقــصــان،  او  زيـــادة  دون 
زال  ما  العام  للدين  المرتفع  المستوى 
في  وخاصة  رئيس  قلق  مصدر  يشكل 
االقتراض  الى  المستمرة  الحاجة  ضوء 

التمويلية. الفجوة  لسد 

الدرابسة

بمناقشة  طالب  الدرابسة  جودت  النائب 
تدور  التي  الحكومية  العطاءات  جميع 
حولها شبهات فساد، وعطاء مستشفى 
الذي  الوقت  نفس  في  العسكري  معان 
االميرة  مستشفى  عطاء  طرح  فيه  يتم 
مستشفى  معاناة  الى  اضافة  بسمة، 
طرق  صيانة  وحقيقة  الحكومي  الرمثا 

دينار سنويا. مليون  بمبلغ 50 
لدعم  الدنانير  ماليين  ان  الــى  ولــفــت 

ألصحاب  تذهب  الجامعات  طالب  نقل 
عــدد  اال  منها  يستفيد  وال  الــشــركــات 
الجامعات  وتهرب  الطالب،  من  محدود 
الخاصة من الضرائب بحجة عدم االنتهاء 

االنشاء.  عمليات  من 

 الزبن

سبب  إن  قــال  الــزبــن  سليمان  الــنــائــب 
هو  ــرابــع  ال الــــدوار  إلــى  الشعب  خـــروج 
مجلس  ان  ــدا  ــؤك م الــضــريــبــة،  ــون  ــان ق
ـــواب ســيــمــارس حــقــه فـــي صــون  ـــن ال
ــور االردنـــــي عــنــد الــتــعــامــل مع  ــدســت ال

القانون. مشروع 
شديدة  محنة  في  الدولة  ان  الى  ولفت 
وعلينا  دولــيــة،  بمواقف  مرتبط  وذلــك 
على  التوافق  واستثمار  دعمها،  جميعا 
مختلف  مــع  للتعامل  الــرئــيــس  شخص 
رئــيــس  ان  الــــى  ــرا  مــشــي الـــتـــحـــديـــات، 
مسؤولية  يتحمل  مــن  وحــده  الحكومة 

الوزاري. الفريق  اختيار 

طهبوب

تقديم  الى  طهبوب  ديما  النائب  ودعت 
يعزز  عــصــري  انــتــخــاب  ــون  قــان مــشــروع 
الى  وينتقل  البرلمانية  والكتل  االحزاب 
الحكومة البرلمانية، فبعد مرور ما يقرب 
ان  يمكن  ال  االردن  عمر  على  سنة   100
رؤوس  واحالة   ، "بالتدرج"  نقول  نظل 
ملفات  وفــتــح  الــقــضــاء،  الـــى  الــفــســاد 
بــيــع الــشــركــات الــوطــنــيــة واالراضـــــي 
على  تجرأ  من  كل  ومحاسبة  والخصخصة 

وممتلكاته. الوطن  اموال 

وصفي

النائب وصفي حداد... شدد على اهمية 
تفعيل االصالح االداري والنهوض بأداء 
المقصرين،  ومحاسبة  الحكومي  الجهاز 
وبناء برنامج اقتصادي متكامل، ومحاربة 
عن  فضال  واالداري،  المالي  الفساد 
والمؤسسات  الهيئات  وتقليص  الغاء 
بعض  ودمـــج  العمل  فــي  المتشابهة 
واالنتاجية  ــتــاج  االن وتحفيز  الـــــوزارات، 
ــول لــمــشــكــالت الــتــســويــق  ــل وايـــجـــاد ح
ــطــاقــة، ودعــم  والــعــمــالــة والـــزراعـــة وال

والسياحة. الزراعة 
المسيمي

الحكومة  المسيمي  حياة  النائب  وطالبت 
العام  الخبز  دعم  بإعادة  يوم  المئة  خالل 
القادم، والتزام الحكومة بعدم فرض اي 
ضريبة جديدة في موازنة العام القادم ، 
اضافة الى تقليص عدد الوزراء في اول 

تعديل قادم الى 15 وزيرا.
واقترحت دراسة اوضاع االطباء العاملين 
ظروفهم  وتحسين  الصحة  وزارة  فــي 
بالمستشفيات  واالهتمام  المعيشية، 
من  الكاف  العدد  وتوفير  االطــراف،  في 

التجهيزات الطبية واالدوية.

مراد

وقف  اهمية  اكــد  مــراد،  منصور  النائب 
لــالنــدمــاج  وتــحــضــيــرهــا  الـــدولـــة  تفكيك 
فــــي اقـــلـــيـــم شـــــرق اوســــطــــي تــحــت 
عن  متسائال   ، الصهيونية  الــســيــطــرة 
ــصــورات الــحــكــومــة الســتــبــدال الــدولــة  ت
هذا  تحقيق  وامكانيات  وشــروط  الريعية 

االستبدال.
المتعلقة  التعليم  مشاكل  الــى  واشــار 
الوطني  الطابع  وغياب  العالية  بالرسوم 
التعليمية،  للمنظومة  الــديــمــقــراطــي 
حول  الوعود  تكون  ال  ان  امله  عن  معربا 
السياحة لها عالقة بما يسمى "السياحة 

االسرائيلية".

الشوحة

محاربة  الى  الشوحة  راشــد  النائب  ودعــا 
واصــالح  الضريبي،  والــتــهــرب  الفساد 
من  التخلص  عن  فضال  الــعــام،  القطاع 

سيطرة صندوق النقد الدولي.
ــب، واصـــدار عفو  ــروات وطــالــب بــزيــادة ال
الجميع،  امام  الفساد  ملفات  وفتح  عام، 
قانون  وتجميد  االبنية،  نظام  وتجميد 
ــة، فــضــال عـــن زيـــــادة الــمــبــالــغ  ــب ــضــري ال
ـــمـــرصـــودة لــمــجــلــس مــحــافــظــة اربـــد  ال
"الالمركزية" في الموازنة لتأثرها الكبير 
اسكان  مشكلة  وحــل  الــســوري،  باللجوء 
التطوير الحضري في بيت راس، وفرض 
واالعتناء  والكهرباء  الــمــاء  على  رســوم 
نتيجة  اهاليها  وتعويض  المنطقة  بآثار 

التنقيب عن اآلثار.

النعيمات

قرب  ان  النعيمات  نــواف  النائب  وقــال 
يتطلب  االردنية  الدولة  بمئوية  االحتفال 
منا جميعا مضاعفة الجهود للحفاظ على 
الى  للوصول  عليها  والبناء  المكتسبات 
قيام  ضــرورة  مؤكدا  مشرق،  مستقبل 
وملموسة  عملية  بـــإجـــراءات  الحكومة 

لتنمية المناطق المهمشة.
ــجــربــة االحــــزاب  وشــــدد عــلــى تــقــيــيــم ت
الزامها  خــالل  مــن  وتفعيلها  المرخصة 
للمشكالت  وحلول  وخطط  برامج  بوضع 
في  لتساهم  واالجتماعية  االقتصادية 
قضاء  بترفيع  طالب  كما  االردن،  تطوير 
ايل الى لواء، وسرعة انجاز الميناء البري 
في معان، وصيانة طريق المدورة معان 
تم  ما  عن  والكشف  مستعجل،  بشكل 
المعايير  وفق  الصحراوي  بالطريق  انجازه 
الدولية، اضافة الى دراسة نظام الخدمة 
الــمــؤســســات  هيكلة  واعــــادة  الــمــدنــيــة 

المستقلة.

القويسم

وقـــــال الـــنـــائـــب مـــاجـــد الــقــويــســم ان 
حيال  اجراءاتها  بتوضيح  مطالبة  الحكومة 
يكلف  الــذيــن  للمساجين  الــعــام  العفو 
دينارا،   750 الدولة  خزينة  منهم  الواحد 
وقضايا  الدبلوم،  الصحاب  والتعيينات 
سكان وادي االردن فيما يتعلق بمزارعهم 
التي هي دون كهرباء وماء، اضافة الى 
ــان ضــبــاط االمـــن الــعــام  ــدوق اســك صــن

وتعيين الخريجين من االطباء.

الصرايرة

محاربة  الى  الصرايرة  رجا  النائب  واشــار 
المجتمعي  االمن  على  والحفاظ  الفساد 
ومحددة  واضحة  استراتيجيات  خالل  من 
انــشــاء  الـــى  ــا  ــي داع الــحــكــومــة،  تطبقها 
مـــشـــاريـــع الــصــخــر الـــزيـــتـــي الهــمــيــتــه 
العشرة  المشاريع  واقامة  االستراتيجية، 
اقترحتها  والــتــي  الــكــرك  محافظة  فــي 
هيئة االستثمار بعد دراستها والتأكد من 
التعليمات  تعديل  الى  اضافة  جدواها، 
ووضع  والتدريب  بالتشغيل  المتعلقة 

الكرك على الخارطة السياحية. 

حوارات نيابية حكومية

الطراونة يترأس الجلسة  (تصوير حسن التميمي)

المتحدثين  ¶ اول  كــان  الدغمي  عبدالكريم  النائب    
ووصف منيف الرزاز والد رئيس الوزراء بانه كان ابا 

للثقة. حجبه  واعلن  العروبيين  من  كامل  لجيل 
حجبه  ¶ عن  كلمته  في  اعلن  العجارمة  حسن  النائب   

للثقة. حجبه  عن  البكار  خالد  النائب  اعلن  للثقة.كما 
ولــوحــظ  ¶  ، الــقــبــة  تــحــت  حــضــرت  بكاملها  الــحــكــومــة 

الــنــواب  لكلمات  والــــوزراء  الـــوزراء  رئــيــس  متابعة 
المالحظات. وتدوين 

في  ¶ القبة  تحت  حاضرا  كان  الرابع  الدوار  مصطلح   
وحراك  بالمسيرات  اشــادوا  الذين  النواب  كلمات 

الماضي. رمضان  في  الرابع  الدوار 

في  ¶ استفتاء  اجــرى  انــه  اعلن  خــوري  طــارق  النائب 
منح  مع  االغلبية  وكانت  الثقة  حول  الزرقاء  محافظة 
لك  هنيئا  الرئيس  مخاطبا  وقال   ، للحكومة  الثقة 

الثقة. اعطي  لن  ولكني  الشعب  بثقة 
وكرواتيا  ¶ فرنسا  بين  العالم  لكاس  النهائية  المباراه 

مجلس  رئــيــس  اشـــار  بــعــدمــا  الــقــبــة  تــحــت  حــضــرت 
النواب انه يخير النواب بين االستمرار في الجلسة 

المباراة. قبل  رفعها  او  المسائية 
ــنــائــب ســلــيــمــان الــزبــن طــالــب مــن "الـــنـــواب "  ¶ ال

الحراكات  اثناء  حــدث  الــذي  الــدرس  من  االستفادة 
المجلس  يمارس  وان  الرابع  الدوار  على  الشعبية 

الدستورية. صالحياته 
 ابن خلدون ومقدمته حضرا تحت القبة في كلمات  ¶

من  كلمات  الـــوزراء  رئيس  ذكــر  ان  ان  بعد  الــنــواب 
الوزاري. الحكومه  بيان  في  خلدون  ابن  مقدمة 

القاء  ¶ اثناء  الدغمي  عبدالكريم  للنائب  النواب  صفق 
طهبوب  ديمة  للنائب  الــنــواب  صفق  ،كما  كلمته 
للشاعر  بابيات  ختمتها  التي  كلمتها  انتهاء  عقب 

ايوب ". صبر  يا   " عبدالواحد  عبدالرزاق  العراقي 
عطية  ¶ خميس  النواب  مجلس  لرئيس  االول  النائب 

لمناقشات  المسائية  الجلسة  مــن  جانبا  تـــرأس 
الثقة. 

   لقطات 

 استراتيجية وطنية لقطاعات المياه والكهرباء والطاقة

ثورة بيضاء ملالحقة الفاسدين ومناقشة جميع العطاءات
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 بحث التعاون العسكري مع باكستان 

 وسام السالم العاملي للواء البزايعة 

إ رسال فريق عمل لخدمة األردني رشق 
السعودية 

 عمان - بترا 

ــحــث رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــان  ب
المشتركة الفريق الركن محمود 
مع  امس  فريحات،  عبدالحليم 
الباكستاني  العسكري  الملحق 
يوسف  محمد  الــركــن  العقيد 
مــالــك آخـــر الـــتـــطـــورات على 
والدولية،  اإلقليمية  الساحتين 
في  والتنسيق  التعاون  وأوجه 
تخدم  التي  القضايا  من  عــدد 
في  المسلحة  القوات  مصلحة 

البلدين 

 عمان -  بترا

منحت المنظمة العالمية لحقوق 
للدفاع  العام  المدير  اإلنــســان 
المدني اللواء مصطفى عبدربه 
البزايعة وسام السالم العالمي 
اإلنسانية  للجهود  تقديرًا  وذلك 
األمن  تحقيق  في  يبذلها  التي 
كافة  الوطن  ألبناء  والسالمة 

من خالل جهاز الدفاع المدني.
وأكد أمين عام المنظمة العالمية 
علي  الدكتور  اإلنسان  لحقوق 
أن  لــه  المرافق  والــوفــد  عقيل 
األردنــي  المدني  الــدفــاع  جهاز 
على  طــيــبــة  بــســمــعــة  يــحــظــى 
مستوى العالم حيث وصل إلى 
المدني  الدفاع  أجهزة  مصاِف 
ــة بـــالـــدول  ــي ــمــدن ــة ال ــاي ــم ــح وال
يقدمه  ما  خالل  من  المتقدمة 
وبــدرجــة  إنسانية  خــدمــات  مــن 
سيما  ال  االحترافية  من  عالية 
لالجئين  ــدة  ــمــســان وال الــدعــم 
السوريين. من جهته، أكد اللواء 
البزايعة أن جهاز الدفاع المدني 
توجيهات  تجسيد  على  يعمل 
الله  حفظه  األعلى  القائد  جاللة 

تقديم  إلى  دومًا  الداعية  ورعاه 
لكل  اإلنسانية  الخدمات  أفضل 
الوطن  هذا  ثرى  على  يقيم  من 
ممتلكاتهم  وحــمــايــة  الــطــهــور 
بتشاركية  المخاطر  شتى  مــن 
المؤسسات  كافة  مع  وتكاملية 
واألجهزة األمنية، مشيرا الى ان 

هذا التكريم دافع له ولمنتسبي 
لتقديم  المدني  الــدفــاع  جهاز 
العون والمساعدة لمن يحتاجها.
يشار إلى أن المنظمة العالمية 
على  تعمل  ــســان  اإلن لحقوق 
والمحبة  الــســالم  ثقافة  نشر 

واالحترام وحوار األديان. 

 عمان - الرأي

في  ــة  ــي األردن الــســفــارة  اعلنت 
الـــريـــاض انـــه فــريــق عــمــل من 
السفارة سيتوجه إلى المنطقة 
الشرقية في السعودية ، لخدمة 
وتقديم  األردنــيــة  الجالية  أفــراد 

الخدمات القنصلية لهم.
االجراء  هذا  أن  الخارجية  وافادت 
من  مباشر  توجيه  على  بناء  تم 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
للتسهيل  الـــصـــفـــدي  ايـــمـــن 

والتيسير على االردنيين.
ـــى إعـــالم  ــارة ال ــســف ودعــــت ال

بتقديم  الــراغــبــيــن  المواطنين 
باشر  الفريق  ــأن  ب معامالتهم 
امس  صباح  من  اعتبارا  العمل 
وحتى غد الثالثاء من الساعة 9 
عصرا،   5 الساعة  وحتى  صباحا 
بمدينة  ان  بــــارك  فــنــدق  فــي 

الدمام. 

خطة استقطاب الطلبة الوافدين:

 إنشاء حساب مايل خاص وتسجيل إلكرتو اويل 
 اإلقامة من "الجامعة" دون الحاجة ملراجعة "الداخلية" 
     قبول مبد خالل 3 أيام وخط ساخن الستقبال الشكاوى واملالحظات 

 عمان - حاتم العبادي

العالي  التعليم  وزارة  عام  أمين  كشف 
الوهادنة  عاهد  الدكتور  العلمي  والبحث 
طلبة  الستقطاب  اجــــراءات  جملة  عــن 
سواء  االردنية،  الجامعات  في  وافدين 

الرسمية او الخاصة.

حساب امانات

ــــوزراء  ــن مــوافــقــة مــجــلــس ال ــن ع ــل واع
وزارة  في  امــانــات  حساب  إنشاء  على 
باسم  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
بغرض  الــوافــديــن،  الطلبة  استقطاب 
للجامعات  والفعاليات  المعارض  اقامة 
واالجنبية  العربية  ــدول  ال في  االردنــيــة 

لزيادة اعداد الطلبة الوافدين.
ــرأي"  "ال حصلت  الــذي  الــقــرار،  وبحسب 
تنشيط  هيئة  تكليف  منه،  نسخة  على 
السياحة وهيئة االستثمار، بتوفير الدعم 
العالي  التعليم  لــوزارة  والفني  المالي 
خبرات  والبحث العلمي واالستفادة من 
وكفاءات العاملين فيها لتعزيز النشاطات 

الترويجية والدعاية واالستقطاب.
الــدعــم  مــن  جـــزء  تخصيص  جــانــب  الـــى 
لرفد  الرسمية  للجامعات  الحكومي 
الوافدين"،  الطلبة  "استقطاب  حساب 
من  مالية  مخصصات  رصــد  جانب  الــى 
رغبت-  -إن  الخاصة  الجامعات  موازناات 
لرفد الحساب وتقديم الدعم اللوجستي 

تنفيذ  مــن  المرجوة  االهـــداف  لتحقيق 
الطلبة  الستقطاب  االستراتيجية  الخطة 
في  بالدراسة  لاللتحاق  واالجانب  العرب 
االردنـــي  الــعــالــي  التعليم  مــؤســســات 

.(2020-2017)

قبول مبدئي الكتروني

عمليات  تسهيل  االجراءات  واستهدفت 
اجراءات القبول في الجامعات، إذ يمكن 
قبول  على  االجنبي،  الطالب  يحصل  ان 
إطالقه  تــم  موقع  خــالل  مــن  مبدئي، 
وباللغتين   ،(studyinjordan.jo) مؤخرا 
يتضمن  ـــذي  وال والــعــربــيــة،  االنجليزية 
بيانات ومعلومات تفصيلة عن الجامعات 
الرسمية والخاصة من حيث التخصصات 
والرسوم وعدد واية بيانات اخرى يحتاجها 

الطالب.
وقال الوهادنة ان تقديم اي طلب، فإن 
عمل،  ايام  ثالثة  خالل  سيتم  عليه،  الرد 
من خالل الحساب االلكتروني الذي يتم 
وجود  الى  الفتا  المراسالت،  خالله  من 
مرتبطين  جامعة  كل  في  ارتباط  ضباط 
ان  الــى  الفــتــا  مــركــزي،  ــتــاط  ارب بضابط 
الرد  وتقديم  االولـــي،  التقديم  عملية 

عليه مجانا.
عــلــى  ـــمـــم  انـــــه "ع أن  الـــــى  ـــفـــت  ول
وكذلك  الخارج  في  االردنية  السفارات 
في  والعربية  االجنبية  السفارات  على 
لتعميم  ــراءات  االج تلك  على  المملكة، 

الفكرة والتسهيل على الطلبة".

إذن اقامة بدون مراجعة 
"الداخلية"

على  يحصل  ـــذي  ال الــطــالــب  ان  وبــيــن 
ارفــاق  فقط  تتطلب  ـــي،  االول القبول 
ـــر مؤهل  ـــواز الــســفــر واخ صـــورة عــن ج
االلتحاق  يريد  الــذي  والتخصص  علمي 
رغب  اذا  الطالب  ان  بحيث  بالجامعة،  به 
الوزارة  يراجع  االردن،  في  الدراسة  في 
بموجب  وانه  الرسمية،  الوثائق  الحضار 
الداخلية  وزارة  مراجعة  يتطلب  ال  اتفاق 
ربط  لوجود  االقامة،  إذن  على  للحصول 

مع جميع الجامعات االردنية.

دليل ارشادي بعشر لغات

الوافدين  الطلبة  شؤون  مديرية  وأعدت 
في وزارة التعليم العالي نشرة ارشادية 
العربية  شملت:  لــغــات  بعشر  شاملة 
واالنــجــلــيــزيــة والــصــيــنــيــة والــفــرنــســيــة 
وااللمانية وااليطالية واليابانية والكورية 
والروسية واالسبانية والتركية، بإعتبار ان 
هذه الدول االكثر ايفاد لطلبتها للدراسة 

بالخارج.
الى جانب تحديد ارقام هواتف، موجودة 
في النشرة االرشادية، يستطيع الطالب 
التي  المساعدة  على  الحصول  الوافد 
"الــواتــس  تطبيق  خــالل  مــن  بها  يرغب 

اب".
مع  اتفاقية  توقيع  الى  الوهادنة  ولفت 
الموقع  الدخــال  السياحة  تنشيط  هيئة 

ضمن  ـــوافـــديـــن  ال بــالــطــلــبــة  ـــخـــاص  ال
منشوراتها ونشاطاتها الترويجية.

تغذية راجعة

والتقت مديرية شؤون الطلبة الوافدين 
جميع  مــع  العالي  التعليم  وزارة  فــي 
والسفارات  الثقافيين  المستشارين 
ــــواردة  ووقــفــت عــلــى مــالحــظــاتــهــم ال
على  وتعميمها  ــدول  ال تلك  طلبة  من 
الخدمات  وتطوير  لمعالجتها  الجامعات 
المالحظات  غالبية  أن  إذ  لهم،  المقدمة 
تتعلق بالسكن وسرعة انجاز المعامالت.

للجامعات،  التسويقية  الخطة  وبحسب 
 (30) ــاء  زه الستقطاب  تسعى  فإنها 
ليرتفع  واالجانب،  العرب  من  طالب  الف 
الحالي  العام  الف   (40.5) من  عددهم 
الى  ليصل  جنسيات،   (107) يمثلون 

(70) الفا بحلول عام 2020.
اعدتها  التي  الخطة،  تفاصيل  وبحسب 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة 
الطلبة  عــدد  ــادة  زي على  ستعمل  فإنها 
سنويا   (%15  -%10) بنسبة  الوافدين 
نسبة  لتصبح  الحالي  العدد  أجمالي  من 
المسلجين  الطلبة  مجموع  الى  الطلبة 

(25%)، خالل خمس سنوات.
الوافدين  الطلبة  أعداد  احصائيات  تظهر 
العالي  التعليم  مؤسسات  في  حاليا 
وجــود  والــخــاصــة)  الرسمية  (الجامعات 

(44688) طالبا وطالبة غير اردنيين. 

البزايغة يتسلم الوسام

فريحات والملحق الباكستان

   املنظري :مستعدون لتقديم الدعم الفني 
لألردن عىل املستوى الصحي 

 عمان - بترا 

قال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب 
ان التحديات التي يواجهها االردن ارخت 
الصحي  القطاع  على  الثقيلة  بظاللها 

وفي مقدمتها استضافة السوريين.
بــيــن خـــالل اســتــقــبــالــه امـــس الــمــديــر 
العالمية  الصحة  لمنظمة  االقليمي 
احمد  الدكتور  المتوسط  شرق  إلقليم 
في  المنظمة  ممثل  بحضور  المنظري 

عمان الدكتورة كرستينا بروفيلي والوفد 
السنوات  عبر  حقق  االردن  ان  المرافق 
الرعاية  صعيد  على  انــجــازات  الماضية 

الصحية االولية والثانوية والثالثية
على  التحديات  من  جملة  الــى  واشــار 
ورفع  الشاملة  الصحية  التغطية  صعيد 
نسبة المواطنين المؤمنين صحيا وعالج 
وبناء  الكلف  وارتفاع  السرطان  مرضى 
االختصاصات  وتوفير  الصحية  القدرات 
الطبية ال سيما التي نعاني نقصا فيها 

نسعى بشتى السبل لسده.
باإلنجازات  المنظري  اشــاد  جهته  مــن 
حققها  التي  الحيوية  النوعية  والنقالت 
الكبيرة  التحديات  رغم  الصحي  القطاع 
كافة.  الصعد  على  االردن  تواجه  التي 
جراء  ثقيلة  اعباء  تحمل  االردن  ان  وقال 
السنوات  مر  على  لالجئين  استضافته 
السنوات  خــالل  استقباله  سيما  وال 
الالجئين  مــن  كبيرة  اعــــدادا  الماضية 

السوريين.

وابدى المنظري االستعداد التام لتقديم 
المستوى  على  لــألردن  الفني  الدعم 
الصحي في االحتياجات التي يتطلبها.

خارطة  وضــع  حاليا  يجري  انــه  واوضــح 
طريق تأخذ باعتبارها جملة من القضايا 
وطب  المجتمعية  للصحة  اكبر  والتفاتا 
وادماجها  النفسية  والصحة  االســرة 
فضال  ــيــة  االول الصحية  الــرعــايــة  فــي 
للتغطية  مدروسة  خطوات  وضــع  عن 

الصحية. 
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محليات

التميمي يتحدث للزميلة القبالوي (تصوير: رعد العضايلة)

عمان - منال القبالوي

كي ال تزيد حاالت التفكك االسري 
واليجاد حياة كريمة لالسر التي 
يتخلى االب فيها عن مسؤولياته 
تجاه زوجته او اطفاله وحتى االب 
واالم في كبرهما وتعثر تحصيل 
النفقة لهم، جاءت فكرة صندوق 
تسليف النفقة محليا والتي 
بدأ تطبيقها عام 2015 فيما 
بدأ الصندوق بالتسليف بداية 
العام الحالي ليكون مؤسسة 
ذات استقاللية مالية وادارية وله 
شخصيته االعتبارية.

وز 2018م - العدد 17386 6االثن 3 ذو القعدة 1439 هـ - املوافق 16 
ة سمية: القدرة اإلبداعية   األم

للمجتمع العلمي تعزز السلم واألمن 

 ..وتؤكد أهمية تشجيع االبتكار وردم 
ية والصناعية  الهوة ب الجوانب األكاد

 ارتفاع طفيف عىل الحرارة اليوم 

 بحث أسس قبول الطلبة
ذوي اإلعاقة ضمن "القبول املوحد" 

 عمان - بترا

اختتمت الجمعية العلمية الملكية، وبالتعاون 
نــزع  ــشــؤون  ل الــمــتــحــدة  ـــم  األم مكتب  مــع 
حول  إقليمية  عمل  ورشــة  امــس  الــســالح، 
العلوم  فــي  األخــيــرة  الــتــطــورات  تــداعــيــات 
والــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى اتــفــاقــيــة األســلــحــة 
وشمال  األوســط  الشرق  في  البيولوجية 

أفريقيا.
األميرة  افتتحتها  التي  الورشة  عقد  ويأتي 
سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية 
الــمــلــكــيــة، ضــمــن ســلــســلــة خــمــس ورش 
المتحدة  األمم  مكتب  مع  ينظمها  إقليمية 
االتحاد  مجلس  برعاية  السالح  نزع  لشؤون 
 2016/51 رقـــم  ــرار  ــق ال ضــمــن  األوروبـــــي 

الداعم التفاقية األسلحة البيولوجية.
وأشارت سمو األميرة سمية في كلمة لها 
القدرة  عليها  تنطوي  التي  اإلمكانية  إلــى 
اإلبداعية للمجتمع العلمي في تعزيز السلم 

واألمن بوجود التكنولوجيا الحديثة.
موضوع  على  الــضــوء  سموها  وسلطت 
"العلم من أجل السلم" والذي شكل المحور 
للعلوم  العالمي  المنتدى  فــي  الــرئــيــس 
نوفمبر  في  الميت  البحر  في  عقد  والــذي 
في  األردن  ودعمه  استضافه  والذي   2017

حينه.
االتــحــاد  بعثة  مستشار  ـــر  وزي أكـــد  ــــدوره،  ب
على  داســن  كوينراد  األردن  في  األوروبــي 
سلط  عندما  والعلم  السلم  بين  الــروابــط 
االتحاد  يوليها  التي  األهمية  على  الضوء 
بين  ــق  األوث التفاعل  تعزيز  في  األوروبـــي 

الحديثة  التكنولوجيا  ومجتمعات  العلم 
اتفاقية  ضمن  العاملة  التقليدية  والجهات 
األوسط  الشرق  في  البيولوجية  األسلحة 

وشمال أفريقيا.
ونيابة عن مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع 
تنفيذ  دعم  وحــدة  رئيس  نائب  أكد  السالح، 
اتفاقية األسلحة البيولوجية أليكس المبالزر 
العلم،  لتطور  السلم  على  الحفاظ  أهمية 
السياسية  الشؤون  مسؤولة  قدمت  فيما 
نزع  لــشــؤون  المتحدة  األمـــم  مكتب  فــي 
الذي  الدعم  عن  عامة  نظرة  إيزار  آنا  السالح 
مكتب  جهود  لتعزيز  األوروبي  االتحاد  قدمه 
في  الــســالح  نــزع  لــشــؤون  المتحدة  األمــم 
تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية وذلك من 
منذ  أجريت  التي  األنشطة  استعراض  خالل 

صدور القرار في عام 2016.
وضمت الورشة أكثر من 50 مشاركًا، بينهم 
الوطنية  المؤسسات  مختلف  من  أردنيون 
اإلقليميين  الخبراء  عن  فضال  واألكاديمية، 
الشرق  في  لالتفاقية  األطــراف  الدول  من 
بالجزائر  والممثلة  أفريقيا  وشمال  األوسط 
ــة  ــعــراق والــمــغــرب وعــمــان وقــطــر ودول وال
فلسطين وتركيا واإلمارات العربية المتحدة. 
من  ممثلين  الــعــمــل  ورشــــة  ضــمــت  كــمــا 
االتحاد  ومركز  للعلوم،  العالمية  األكاديمية 
األوســـط،  الــشــرق  فــي  للتميز  ــــي  األوروب
شمال  في  للتميز  األوروبــي  االتحاد  ومركز 
أفريقيا، ونخبة من خبراء القرار 1540 الصادر 
المتحدة،  لألمم  التابع  األمــن  مجلس  من 
الجزائر  من  مستقلين  خبراء  إلى  باإلضافة 

ولبنان والمغرب والسعودية. 

 عمان - طارق الحميدي

اهمية  الحسن  بنت  سمية  االمــيــرة  اكــدت 
تشجيع االبتكار عند الطلبة وصقل مهاراتهم 
العلوم  خاصة  العلوم  بحقول  يتعلق  فيما 
الدوائية وردم الفجوة بين الجوانب االكاديمية 
والصناعية فيما يتعلق بالتعليم الصيدالني 
بهدف تحقيق االزدهار المطلوب في مجال 

الصناعات الدوائية.
المؤتمر  افــتــتــاح  خـــالل  ســمــوهــا  وبــيــنــت 
مع  بالتعاون  الصيادلة  نقابة  نظمته  الــذي 
العمل  أن  الصيدلة  لطلبة  الدولي  االتحاد 
بالمهارات  وتسليحه  الشباب  تمكين  على 
االبتكار  على  تشجع  اجواء  وخلق  االساسية 
والريادة هي الخطوة االولى والرئيسية لبناء 

مؤسسات تربوية وبحثيه ذات جودة عالي.
زيد  الــدكــتــور  الصيادلة  نقيب  قــال  ـــدوره  ب
عند  يتوقف  ال  الصيدلة  دور  ان  الكيالني 
الصحية  للرعاية  يمتد  انما  الوصفة  صرف 
وعلى الصيدلي ان يستمر في طلب العلم 

وان يكون صانع قرار لمصلحة المريض.
وقال الكيالني ان هذا المؤتمر يهدف الى 
التحديات  وتناول  المهنة  حول  الحوار  متابعة 
الشابة  الطاقات  بأن  مؤكدا  بها  المتعلقة 
مشرق  بمستقبل  تبشر  المؤتمر  هذا  في 
وأن ما اظهره الطلبة من قدرة على القيادة 
المهنة  مستقبل  وان  الجميع  دهشة  ــار  اث

سيكون بايدي امينة.
شرق  اقليم  مكتب  رئيسة  قالت  جهتها  من 
المتوسط المنبثق عن االتحاد الدولي لطلبة 
االتحاد  ان  السودان  من  جمال  اية  الصيدلة 
مسيرته في تقديم ما هو جديد  سيواصل 
ومهم في مجال الصيدلة من اجل بناء جيل 
التي  الرسالة  وهــي  التطور  يواكب  جديد 

لطالما دعونا اليها.

ان  قيسية  زينه  المؤتمر  منسقة  وقــالــت 
 350 يضم  الصيدلة  لطلبة  الدولي  االتحاد 
وحديثي  الصيدلة  كليات  طلبة  مــن  الــفــا 
خمسة  على  يتوزعون  دولة   80 في  التخرج 
المتوسط  شــرق  هي  العالم  حــول  اقاليم 
اسيا  واقليم  واالمريكيتين  وافريقيا  واوروبا 
الدول  ان  قيسية  وبينت  الهادي  والمحيط 
االردن  الى  اضافة  المؤتمر  في  المشاركة 
وايران  والجزائر  فلسطين  دول  في  تتمثل 
والمغرب  ولبنان  والكويت  ومصر  والعراق 

وقطر والسودان واالمارات.
يتعلق  وثائقي  فيلم  المؤتمر  خالل  وعرض 
اعالم  عــرض  الــى  اضافة  الصيدلة  بمهنة 
ختام  وفي  المؤتمر،  في  المشاركة  الدول 
الحفل كرم نقيب الصيادلة الكيالني سموها 
الداعمين  سموها  كرمت  فيما  تذكاري  بدرع 

للمؤتمر بدروع تذكارية.
وافــتــتــحــت االمـــيـــرة ســمــيــة عــلــى هامش 
فيه  تشارك  ودوائيا  طبيا  معرضا  المؤتمر 
يشتمل  والعربية  المحلية  الشركات  كبريات 
على ادوية وعالجات ومعدات واجهزة طبية.
ايام  خمسة  يستمر  الذي  المؤتمر  ويناقش 
المستجدات  اخــر  تتناول  بحثية  عمل  اوراق 
في مجال علم ادوية الجهاز العصبي يحاضر 
وهيئات  جامعات  من  واكاديميون  خبراء  فيه 
ومراكز بحثية في االردن اضافة الى متحدثين 
ــة كما  ــي مــن جــامــعــات غــربــيــة وهــيــئــات دول
اهمها  من  المحاور  من  عددا  المؤتمر  يتناول 
مدير  فيه  يحاضر  المخدرة  والعقاقير  االدمان 
جمال  الدكتور  االدمان  لعالج  الوطني  المركز 
ستة  على  يشتمل  المؤتمر  ان  كما  العناني 
والمحور  العلمي  المحور  في  تتمثل  محاور 
ومحور  الشباب  تمكين  ومــحــور  التعليمي 
المشروع البحثي اضافة الى المحور الثقافي 

ومحور صناعة القرار وتطوير المهارات. 

 عمــان - الراي

الــحــرارة  درجـــات  على  طفيف  ارتــفــاع  يــطــرأ 
في  نسبيًا  حارة  األجواء  تكون  بحيث  اليوم، 
في  وحــارة  والسهول،  الجبلية  المرتفعات 
باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية 

معتدلة السرعة تنشط أحيانًا بعد الظهر.
اما غدا تنخفض درجات الحرارة قليًال، وتكون 
الجبلية  المناطق  في  عادية  صيفية  األجواء 
في  حــارة  ــواء  األج تبقى  بينما  والسهول، 
والــريــاح  الــمــيــت،  والــبــحــر  والعقبة  األغــــوار 
شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. 

 عمان - بترا

االشخاص  لحقوق  االعلى  المجلس  عقد 
ذوي االعاقة أمس لقاء تشاوريا لبحث اسس 
قوائم  ضمن  االعــاقــة  ذوي  الطلبة  قبول 

القبول الموحد في الجامعات الحكومية.
وتخلل اللقاء عرض ألسس القبول الموحد 
للطلبة ذوي االعاقة في الجامعات الرسمية 
وطرحها   2015/2016 الــجــامــعــي  لــلــعــام 
واعتماد  ختامية  بتوصيات  للخروج  للنقاش 

من  المقترحة  للتعديالت  وفقا  االســس 
االطراف المعنية.

من  كــل  عــن  ممثلون  اللقاء  فــي  وشـــارك 
ومستشفى  الملكية  الطبية  الــخــدمــات 
الملك  ومستشفى  ـــيـــة  االردن الــجــامــعــة 
الصحة  ووزارة  الجامعي  عبدالله  المؤسس 
وزارة  في  الموحد  القبول  تنسيق  ووحــدة 
باإلضافة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
الى ممثلين عن االعاقة الحركية والسمعية 

والبصرية. 

 التحقيق بتداول مشهدين 
يف غرفة غسيل مو 

ن ينتظر امام مصعد  وجث
 " يف "البش

 عمان - احمد النسور

قرر وزير الصحة الدكتور محمود 
الشياب تشكيل لجنة للتحقيق 

في مالبسات مسألتين تم 
تداولهما تتعلقان بغرفة غسل 

الموتى بالطب الشرعي وتداول 
مشهد جثمان متوفى امام احد 

مصاعد مستشفى البشير.
وقال الناطق باسم الوزارة حاتم 

االزرعي في تصريحات صحفية ان 
الشياب ابدى استياء جراء تداول 

هذه المشاهد عبر وسائل االعالم 
ومنصات التواصل االجتماعي.

واضاف ان تشكيل اللجنة 
يأتي للوقوف على الحقائق 
والظروف والمالبسات خلف 

هذه المشاهد والمسؤولين عنها 
مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون ازاء 
اي تقصير او تلكؤ واهمال في 

تقديم الخدمة الصحية الالئقة 
بالمواطنين في جميع مواقع 

تقديم الخدمة الصحية.
واشار الى ان االنسان يجب ان 

تحترم كرامته وتصان وان الوزارة 
ال تقبل اي اساءة لكرامة االنسان 

حيا وحرمته ميتا وان على جميع 
االدارات والكوادر ان تلتزم بذلك 

وتبذل اقصى جهودها في 
تقديم الخدمة الفضلى. 

 التسليف يحل مكان المتخلي عن واجبه ماليا ً

 التميمي: مخصصات تسليف النفقة متواضعة 
وتوجه لفتح ثالثة فروع 

 استقبال (300) معاملة والرصف لـ 370 يف خمسة شهور 

جمال  الدكتور  الصندوق  عام  مدير   وقال 
التميمي، ان فكرة الصندوق انبثقت من 
رقم  االردنــي  الشخصية  االحــوال  قانون 
المجتمعي  االمن  لحفظ   2010 لعام   36
وتحسين  الــمــالــيــة  ــخــدمــات  ال وتــقــديــم 
االســرة  وتمكين  المعيشي  المستوى 
االردنية لتنهض بدورها في بناء الوطن.

أجرتها  مقابلة  فــي  التميمي  وقـــال 
خالل تمكن  الصندوق  ان  "الـــرأي"  معه 
(4-5) شهور من افتتاحه استقبال (300) 
معاملة،   270 لـــ  الــصــرف  وتــم  معاملة 
فيما بعض المعامالت تم رفضها لعدم 

انطباق الشروط عليها.
التميمي  قال  الصندوق،  اهــداف  وعن 
العوز  من  االســرة  حماية  اهدافه  من  ان 
تقديم  ضمان  لها،  دخل  بتوفير  والحاجة 
كافة الخدمات االدارية وفق معايير الكفاءة 
المساهمة  ضمان  والشفافية،  والجودة 
كما  االجتماعي.  التكافل  في  الفعالة 
المماطلين  عبث  من  للحد  الصندوق  جاء 
بدفع النفقة وفي ذلك حماية لمستحق 
النفقة من انتظار اشهر او سنوات طويلة 
بانتظار حكم قضائي مما يساهم بتأمين 

حياة كريمة لمستحقي النفقة.
مشكلة  بحل  يسهم  الصندوق  ان  كما 
فعندما  مالية،  بطريقة  االسري  التفكك 
يتخلى االب عن القيام بواجبه تجاه اوالده 
سواء بالسفر او التوجه لطريق االنحراف 
االســرة  ،فــان  معيل  دون  اسرته  ويترك 
ستتعرض للتفكك االسري اذا ما وجدت 
دخال دائما يدعمها. فالصندوق يعين االم 
امنة  بيئة  في  اوالدهــا  على  بالمحافظة 
المقدمة  المبالغ  ان  ومستقرة.ورقم 
قليلة اال انها تحافظ على بناء واستمرار 

االسرة.
التميمي  اوضح  الصندوق،  مــوارد  وعن 
ان "الدولة تخصص له من موازنة الدولة 
سنويا حيث خصصت مبلغ (مليون و450 
الف دينار) من موازنة 2017، وهذا المبلغ 
مع  المبلغ  قسنا  اذا  وبسيط  متواضع 
حجم الفقر والبطالة في المجتمع وحجم 
واالزواج  االمور  اولياء  من  الكبير  التهرب 
من مسؤولياتهم اتجاه ابنائهم وزوجاتهم 

السباب ثقافية وفقر وبطالة".
لديه  النفقة  صندوق  "نظام  واضـــاف: 
والــمــســاعــدات  الــمــنــح  لتقبل  الــمــرونــة 
بموافقة  ولكن  كذلك  والخارجية  الداخلية 

مجلس الوزراء".
قال  المستقبلية  الصندوق  خطط  وعن 
هذا  في  االولــى  الخطة  ان  التميمي، 
اقليمية  فروع  ثالثة  بانجاز  تتمثل  العام 
في المملكة في اربد - بالشمال - وفي 
لخدمة  الزرقاء  وفي   - بالجنوب   - معان 
المنطقة الشرقية. وستقدم هذه الفروع 
خدماتها لكافة شرائح المملكة الى جانب 
تقديم الخدمة لكافة االردنيين في الفرع 

الرئيسي بالعاصمة.
ال  للصندوق  لطلب  المتقدم  ان  واوضح 
وتقديم  للصندوق  واحدة  زيارة  اال  يحتاج 
يصدر  يوما   30 وبعد  المطلوبة  االوراق 
النظام،  حسب  الرفض  او  القبول  قــرار 
معاملة  الي  رسوم  اي  تقاضي  يتم  وال 

تقدم.
بعض  ان  قـــال  الـــرفـــض،  حـــاالت  وعـــن 
للشروط  تطبيقه  لعدم  ترفض  الحاالت 
وهي  تسليف  بطلب  الزوجة  تقدم  مثل 
وهو  تسليف  بطلب  له  المحكوم  عاملة، 

غني بكسبه.
وزارة  مع  "سنتواصل  التميمي  وتابع 
العمل  حجم  ارتفع  ما  كل  بحيث  المالية 
لدينا سنطلب رفع ميزانية الصندوق من 
المصروفة  الموازنة  ان  مؤكدا  المالية"، 
طموح  من  اقل  الحكومة  من  للصندوق 

المستقبل لكنها حاليا تفي بالحاجة.
واوضح التميمي ان الصندوق كان مجرد 
مادة قانونية واصبح واقعا وحقيقة يخدم 
وجــوه  على  ويــرســم  االســر  مــن  العديد 
الصندوق  حل  حيث  البسمة،  المراجعين 

مكان االب وقام بدوره ماليا.
التميمي  قال  النفقة،  تقدير  كيفية  وعن 
يكون  بحيث  النفقة،  لتقدير  معايير  هنالك 
هــنــالــك اعـــالم حــكــم صـــادر عــن محكمة 
وتعذر  التفيذ  جهات  لدى  ومنفذ  مختصة 
النفقة  طالب  يأتي  ثــم  النفقة  تحصيل 
انه  للصندوق.منوها  ــاوراقــه  ب ويتقدم 
دون  فما  دينارا  خمسين  النفقة  كانت  اذا 

يتقاضاها المراجع كاملة واذا كانت النفقة 
المراجع %80  يعطى  دينار)   100-50) بين 
فقط واذا كان بين (100-150 دينارا) نعطيه 
 %30 )نعطيه  (150-200دينار  ومن   %60

فيما يبلغ اعلى قيمة معطاة 200 دينار.
اوضــح  الــنــفــقــة،  احــتــســاب  كيفية  وعـــن 
التميمي ان الصندوق قام بدراسة ماذا 
كمظلة  الوطنية  المعونة  صندوق  يقدم 
امـــان اجــتــمــاعــي وبـــدراســـة مـــاذا يقدم 
مظلة  فــي  كمساهم  ــاة  ــزك ال صــنــدوق 
االدنى  الحد  ودراسة  االجتماعي  االمان 
مــوازنــة  ودراســـة  المملكة  فــي  لــالجــور 
الصندوق  مع  فخرج  وحاجاته،  الصندوق 
ــة  هـــذا الــرقــم ضــمــن مــعــطــيــات مــوازن
تواجه  التي  المالية  والتحديات  الصندوق 

عمله.
بأثر  النفقات  دفــع  إمكانية  وبخصوص 
ان  التميمي  بين  لمستحقيها،  رجعي 
التسليف  بقرار  النفقة  يعطي  الصندوق 
وليس بأثر رجعي فهنالك قضايا محكوم 
السنوات  عشرات  تتجاوز  النفقة  فيها 
الماليين. تــتــجــاوز  مــتــراكــمــة  وبـــامـــوال 

تأمين  تستطيع  ال  الصندوق  فموازنة 
الرقم  هــذا  مقابل  المالية  احتياجاتهم 

الكبير.
ــدوق ، قــال  ــصــن وعـــن ابــــرز مــشــاريــع ال
على  الربط  بطور  الصندوق  ان  التميمي 
بداية  في  االلكترونية  االردنية  الشبكة 
يتيح  مما  المقبل  العام  من  االول  الربع 
للمنتفعين  الخدمات  تقديم  للصندوق 
ذات  لمراجعة  الحاجة  ودون  الكترونيا 
ــدوق  ــصــن ــمــا يــســتــطــيــع ال الـــعـــالقـــة، ك
أو  له  المحكوم  امــوال  عن  االستفسار 
عليه من خالل الشاشة االلكترونية ودون 

عناء المراجعة.
بمحطات  تتعلق  طموحة  خطة  وهنالك 
محطة   (170) ولدينا  المنتشرة  المعرفة 
معرفة منتشرة. بحيث تستطيع المحكوم 
المحطات  هــذه  الحـــدى  تــذهــب  ان  لها 
ونوافق  ويصلنا  الكترونيا  الطلب  وتقدم 
الكتروني  وكله  بالموافقة  ونخبرها  عليه 

قبل نهاية العام الحالي.
البنك  مع  بالتعاون  الصندوق  قــام  كما 

تعد  اتفاقية  بتوقيع  االسالمي  العربي 
(الــعــون)  بطاقة  بتقديم  طموحة  نقلة 
رســوم  اي  ودون  المجانية  االجتماعي 
بالنفقة  لهم  للمحكوم  تتيح  الصــدارهــا 
من  االلي  الصراف  عبر  النفقة  باستالم 

احد فروع البنك دون عناء المراجعة.
يدفع  الصندوق  ان  التميمي  وكشف 
شهريا (52 الفا و872) دينارا كون انطالقة 
الصندوق حديثة، مؤكدا ان المبلغ بازدياد 

حسب عدد الحاالت.
وعن اكثر الحاالت المراجعة، قال التميمي 
فيما  الحاالت  اغلب  واالبــنــاء  الزوجة  ان 

الوالدين (االب واالم) حاالت قليلة جدا.
الصندوق،  امــوال  تحصيل  كيفية  وعــن 
الــصــنــدوق  ـــون  دي ان  التميمي  اوضـــح 
معدومة وان دور الصندوق ليس القيام 
صــنــدوق  دور  او  ــاة  ــزك ال صــنــدوق  ـــدور  ب
الصندوق  ففلسفة  الوطنية.  المعونة 
مساعدة  ولــيــس  ــه  ل الــمــحــكــوم  حــمــايــة 
مسؤولياته  من  بالتهرب  عليه  المحكوم 
الصندوق  قــام  االســريــة.ولــذا  وواجباته 
على  بالنص  الــداخــلــي  نظامه  وحسب 
ــــــوال الــصــنــدوق  ـــــوب تــحــصــيــل ام وج
امام  ــاوى  دع رفــع  (االولـــى)  بطريقتين، 
مديرية  قــبــل  مــن  المختصة  الــمــحــاكــم 
الــشــؤون الــقــانــونــيــة لـــدى الــصــنــدوق، 
و(الثانية) تحصيل االموال بطرق تحصيل 
جهة  الصندوق  باعتبار  العامة  االمـــوال 
حكومية. وفي هذا االطار تقدم اكثر من 
مع  تسوية  بعمل  عليه  محكوم  شخص 
الصندوق ودفع جزء من المبلغ المحكوم 

به.
النفقة  تسليف  صندوق  ان  الــى  يشار 
قاضي  بــرئــاســة  ادارة  بمجلس  مرتبط 
وزارة  مـــن  مــمــثــل  ــة  وعــضــوي ــقــضــاة  ال
وممثلين  التنمية  لوزارة  وممثل  المالية 
لهما  مشهود  المحلي  للمجتمع  اثنيين 
المجلس  وهـــدف  ــفــاءة  ــك وال بــالــنــزاهــة 
للصندوق  الــعــامــة  الــســيــاســات  رســـم 
واستثمار اموال الصندوق وفق الشريعة 
المالي  الحساب  واعــتــمــاد  االســالمــيــة 
التعليمات  واصـــدار  السنوية  للموازنة 

الدامة عمل الصندوق. 

 قيمتها 30 مليون دينار 

 مناقشة مسودة مشاريع الالمركزية يف 
محافظة إربد لعام 2019 

 اربد - محمد قديسات

ناقش اجتماع مشترك لمجلس محافظة 
امس  فيها  التنفيذي  المجلس  مع  اربد 
العتوم  رضـــوان  اربـــد  محافظ  بــرئــاســة 
المحافظة  مــوازنــة  مــســودة  بنود  ابــرز 
وخــطــتــهــا   2019 لـــعـــام  الـــالمـــركـــزيـــة 
االستراتيجية للسنوات الثالث القادمة.

كــان  ـــد  ارب محافظة  ان  الــعــتــوم  وقـــال 
الخطة  مسودة  اعــداد  في  السبق  لها 
للمحافظة  والتنفيذية  االستراتيجية 
ـــالعـــوام الــثــالثــة  ــهــا ل ــت واعـــــداد مــوازن
مشيدا  الالمركزية  اطــار  فــي  القادمة 
بالتعاون القائم بين المجلسين والحرص 
والموازنة  الخطة  انجاز  على  المشترك 
وفق المحددات والمعايير المعمول بها 
للتنمية  االميركية  المنظمة  دعم  مثمنا 
في  القدرات  وبناء  تنمية  في  البشرية 
مجال اعداد الخطط والدراسات المتصلة 

بالموازنات.
انجاز  على  كثيرا  يعول  انــه  الــى  واشــار 
الــخــطــة واقـــرارهـــا وتــوزيــعــهــا بــعــدالــة 
للنهوض  دافعا  يشكل  بما  وشفافية 
مستوى  وتحسين  المحلي  بالمجتمع 
احتياجاته  وتلبية  الــمــواطــن  معيشة 
صياغتها  يتم  والتي  والخدمية  التنموية 
المجلسين  بــيــن  متقدمة  بــتــشــاركــيــة 
ــة شــعــبــيــة وفـــــرق الــعــمــل  ــمــشــارك وب

الــداخــلــيــة  وزارتـــــي  فــي  المتخصصة 
والتخطيط والتعاون الدولي.

المحافظة  ــة  ــوازن م ان  الــعــتــوم  وبــيــن 
لعام 2019 تبلغ 30 مليون دينار موزعة 
تبعا  التسعة  وااللوية  القطاعات  على 
لمؤشرات السكان والمساحة ومعدالت 
فيها  التنمية  ومستوى  والبطالة  الفقر 
بالمئة   30 تخصيص  تم  انه  الى  الفتا 
الموازنة  اجمالي  من  ثابتة  كنسبة  منها 
توزع بالتساوي بين االلوية بقيمة مليون 
حجم  باقي  يــوزع  بينما  لــواء  لكل  دينار 

الموازنة بحسب المؤشرات السابقة.
واكد رئيس مجلس المحافظة الدكتورعمر 
ــة  ــعــدال وال الــشــفــافــيــة  ان  الــمــقــابــلــة 
والتكاتف والتشاركية هي السائدة في 
مجلس  بين  المشتركة  االعــمــال  انــجــاز 
وباقي  التنفيذي  والمجلس  المحافظة 
مشاركة  وســـط  والــهــيــئــات  الــمــجــالــس 
بــلــورة  فــي  الــمــواطــنــيــن  مــن  شعبية 
اولوياتهم واحتياجاتهم الملحة من خالل 

ممثليهم في مجلس المحافظة.
الداخلية  وزارة  دور  المقابلة  وثــمــن 
التنمية  ووحـــدة  اربـــد  بمحافظ  ممثلة 
بالوزارة  المحلية  التنمية  ومديرية  فيها 
وكوادر وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
مثلما قدر دعم المنظمة االميركية لبناء 
الموازنات  اعداد  في  المجالس  قدرات 
والــخــطــط االســتــراتــيــجــيــة مــشــيــرا الــى 

سرعة االستجابة من قبل جميع الشركاء 
التخاذ  الموازنة  مشروع  مسودة  بانجاز 
االجراءات الكفيلة بالحيلولة دون االبطاء 

فيها او تاخير طرح مشاريعها.
ولفت ممثل المنظمة االميركية منتصر 
دعــم  مــشــروع  دور  ان  ـــى  ال ــاري  ــي ــح ال
تدعمه  الذي  المحلي  والحكم  الالمركزية 
المنظمة ينحصر في مجال بناء القدرات 
والتنفيذية  االستراتيجية  الخطط  العداد 
من  الكــثــر  ــات  ــوازن ــم ال اعــــداد  وكيفية 
على  تطرأ  التي  لالختالالت  تجنبا  عام 
امكانية  على  تؤثر  المقترحة  المشاريع 
تنفيذها ضمن سقف زمني محدد كما 

حصل في مشاريع سابقة.
وعرض مدراء الدوائر التنفيذية لتفاصيل 
مسودة  على  المدرجة  المشاريع  بنود 
المتعلقة   2019 لعام  المحافظة  موازنة 
بقطاعاتهم. وجاء توزيع الموزانة قطاعيا 
الف   917 االوقــاف  التالي:  النحو  على 
دينار،  الــف   392 وتــجــارة  صناعة  ديــنــار، 
الف   155 االثــار  دينار،  الف   654 سياحة 
و634  ماليين   6 العامة  االشغال  دينار، 
الف دينار، الزراعة 917 الف دينار، المياه 
5ر8  والتعليم  التربية  ديــنــار،  ماليين   4
دينار  ماليين   5 الصحة  ــنــار،  دي مليون 
دينار،  االف   806 االجتماعية  التنمية 
التدريب المهني 892 الف دينار، الشباب 

682 الف دينار الداخلية مليون دينار. 

 22 مليون دينار موازنة محافظة الكرك 
التقديرية للعام املقبل 

 الكرك - نسرين الضمور

ان  الــنــصــرات  صالح  الــكــرك  محافظ  قــال 
 2019 الــقــادم  للعام  المحافظة  مــوازنــة 
وفق  وذلــك  دينار  مليون   (22) ب  قــدرت 
ـــذي اعــده  مــشــروع مــســودة الــمــوازنــة ال
الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي حــســب اولـــويـــات 
لمختلف  والخدمية  التنموية  المشاريع 
احالة  تــم  ــه  ان ــى  ال مشيرا   ، الــقــطــاعــات 
المحافظة  مجلس  الى  الموازنة  مشروع 

لمناقشتها واستكمال االجراءات القانونية 
بخصوصها.

بحسب  ايضا  التنفيذي  المجلس  وانتهى 
الــمــحــافــظ الــنــصــرات مـــن اعـــــداد دلــيــل 
للمحافظة  والخدمية  التنموية  االحتياجات 
الحكومية  المؤسسات  من  ــاورد  م وفــق 
انه  موضحا   ، المحافظة  في  والبلديات 
تمت في بداية شهر حزيران الماضي احالة 

الدليل الى مجلس المحافظة القراره.
التنفيذي  المجلس  ان  المحافظ  واضــاف 

فرغ من اعداد مشروع الخطة االستراتيجية 
وتم   (2022-2019) لالعوام  والتنفيذية 
المحافظة  مجلس  الــى  كــذلــك  تحويلها 

الستكمال االجراءات القانونية حيالها.
وبين المحافظ ان اعداد المجلس التنفيذي 
للمشاريع المشار اليها جاء استنادا الحكام 
المادة رقم (5/أ) من الفقرات (1،2،3) من 

قانون الالمركزية رقم (49) لسنة 2015.
للعام  المحافظة  مــوازنــة  ان  الــى  يشار 

الحالي بلغت (5ر14) مليون دينار. 

سموها ومشاركون في حفل االفتتاح
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 شاهد أساسي على مراحل تطور اإلعالم 

 "برتا" تحتفل بعيدها ال 49: الس نحو إعالم الدولة بأسس مهنية 
   عمان - بترا

في الوقت الذي تسير فيه وكالة االنباء االردنية 
(بترا) نحو إعالم دولة يستند على أسس مهنية 
وموضوعية، عبر وضعها قضايا الوطن والمواطن 
والتحديات الماثلة في مقدمة أولوياتها، تضطلع 
إلى  يهدف  بارز،  وإعالمي  صحفي  بدور  الوكالة 
واألمــة،  الوطن  بثوابت  ملتزمة  رسالة  إيصال 

ورسالته الحضارية واإلنسانية بوجه عام.
وتواصل (بترا) التي تحتفل اليوم اإلثنين، بعيدها 
التاسع واألربعين، مساعيها الدؤوبة لتحقيق أداء 
اإلبداع  على  يقوم  تميزًا،  وأكثر  أفضل  إعالمي 
والمهنية والحرية المسؤولة في متابعة مختلف 
وآماله،  المواطن  هموم  ونقل  الوطن  قضايا 
فضًال عن تعزيز الوحدة الوطنية وتسليط الضوء 
شتى  في  ومنجزاتها  الــدولــة  مكتسبات  على 
الوطنية  مسؤولياتها  إطـــار  ضمن  الــمــيــاديــن، 

والمجتمعية والمهنية.
اليوم  الوكالة  تقوم  الحديثة  للتطورات  ومواكبة 
ومستحدث  جــديــد  الــكــتــرونــي  مــوقــع  ــإطــالق  ب
لالرتقاء  خططها  ضمن  أفضل  فنية  بمواصفات 
وسرعة  عالية  بمهنية  ليكون  الصحفي  بالعمل 
االعالمية  خدماتها  وتقديم  وموضوعية،  ودقة 
أعدت  كما  المهنية،  الممارسات  افضل  وفــق 

مؤشرات جديدة في العمل الصحفي والمهنية 
تشمل جميع العاملين في الوكالة من صحفيين 

واداريين وفنيين بهدف تحسين االداء.
وعبر مسيرتها الممتدة الى 49 عامًا، تعتز (بترا) 
وهي تحتفل بهذه المناسبة، بإنجازاتها المتعددة 
الوطن،  منجزات  ذاتــه  الوقت  في  تحاكي  التي 
بالكلمة  ونقلت  ووثقت  وسجلت  رافقت  حيث 
والعربية  المحلية  الساحة  شهدته  ما  والصورة 
والعالمية من أحداث مهمة على مدى ما يقارب 
رسم  فــي  بمجملها  أثـــرت  عــقــود،  خمسة  مــن 

صورة تاريخ األردن الحديث.
الزميل  الوكالة  عــام  مدير  قــال  الــصــدد،  وبــهــذا 
له  (بترا)  في  العمل  إن  العمري،  محمد  الدكتور 
متميزة  ثقافة  فيها  العاملين  تكسب  خصوصية 
تحكمها المسؤولية والدقة والمهنية تجاه الوطن 
ريــاديــة  أســس  على  بنيت  حيث  ومــؤســســاتــه، 
انتهجتها الوكالة عبر مسيرة عطائها الطويلة في 
جيل،  بعد  جيًال  والممتدة  الوطن  أرجــاء  مختلف 
للجميع  المعلومة  يوفر  وطنيا  عطاء  نبع  لتغدو 

دون تهويل أو تهميش.
وأضاف، إن (بترا) ليست مجرد مؤسسة إعالمية 
تنقل الخبر والصورة فحسب، بل شاهدًا أساسيًا 
بمختلف  ـــي  األردن اإلعـــالم  تطور  مــراحــل  على 
والمهنية  الخبرة  بيت  أنها  عن  فضًال  مكوناته، 

التي أسسه رواد وأعالم في عالم الصحافة، كما 
لحظة  يتوانوا  لم  صحفيون  النبيلة  رسالتها  حمل 
صاحب  ذي  وكــل  وقيادتهم  وطنهم  خدمة  عن 

قضية أو رأي أو حق.
كل  مواكبة  على  الوكالة  حــرص  العمري  وأكــد 
عبر  الصحافة واإلعالم  عالم  في  ومستجد  جديد 
الحديثة  التقنيات  مختلف  وتطبيق  عملها  أتمتة 
مختلف  في  عملها  جانب  إلى  أدخلت  حيث  فيه، 
الفنون الصحفية "اإلعالم الرقمي" الذي يحظى 
وأسست  الشباب،  جيل  بين  واســعــة  بمتابعة 
األخــبــار  بنشر  يعنى  متخصصًا  قسمًا  لــذلــك 
الصحفية  والمتابعات  األخبار  وملخصات  العاجلة 

على مختلف منصات التواصل االجتماعي.
خاصة،  أهمية  التدريب  تولي  (بترا)  أن  وأوضــح 
جودة  تحسين  على  القائم  نهجها  من  انطالقًا 
اإلعالمية  الــرســالــة  لتصل  الصحفي،  المنتج 
وبمستوى  لــبــس،  غير  مــن  واضــحــة  للمتلقي 
مهني متقدم، عبر تركيزها على شمولية التغطية 
ونوعيتها بصورة عامة، الفتًا بالوقت ذاته إلى أن 
برامجها التدريبية الداخلية  تستهدف في  الوكالة 
لرفع  المتخصص  للتدريب  فيها  العاملين  حاجة 
المسؤولية  تحتل  فيما  المهني،  األداء  مستوى 
ومؤسساته  الوطن  وبنات  أبناء  تجاه  االجتماعية 
الرسمية وغير الرسمية مساحة من برامج الوكالة 

في  تركز  حين  في  منها،  واالستفادة  التدريبية 
بينها  القائمة  التعاون  أطر  على  الخارجي  تدريبها 

وبين الوكاالت العربية والدولية.
بوصلة  زالــت  ما  الوكالة  أن  إلى  العمري  ولفت 
زالت  وما  والحديث،  المتطور  الوطني  لإلعالم 
لألخبار  رئيسًا  مصدرًا  اليومية  اإلخبارية  نشرتها 
والمسموعة  المكتوبة  اإلعـــالم  وســائــل  فــي 
والمرئية، حيث تبث يوميًا نحو 160 خبرًا صحفيًا، 
عن  فضًال  اإلنجليزية،  باللغة  خبرا   30 من  وأكثر 
موقعها  طريق  عن  تبث  التي  الصحفية  الصور 
يوميًا،  صورة   60 على  تزيد  والتي  اإللكتروني 
والتقارير  والــصــور  األخــبــار  عــشــرات  جانب  إلــى 
عبر  بنشرها  تقوم  التي  الصحفية  والمتابعات 

صفحاتها على منصات التواصل االجتماعي.
وأشـــار الــى بــث 258 الــف رســالــة خــالل العام 
الف  و95  "فيسبوك"،  موقع  على  الماضي 
عشرات  بث  جانب  الــى  "توتير"،  على  تغريدة 
وتستضيف  ــيــوب".  ــوت "ي قــنــاة  على  االفـــالم 
وكاالت  التحاد  التدريب  مركز  مقرها  في  الوكالة 
الدورات  بعقد  يقوم  حيث  (فانا)،  العربية  االنباء 
التدريبية للصحفيين العاملين في وكاالت االنباء 
العربية التي تسهل عملية تبادل االخبار بين هذه 

الوكاالت.
في  خدماتها  بتقديم  تقوم  الوكالة  أن  وبين 

الصحافة  كليات  في  الجامعات  لطلبة  التدريب 
برامج  بموجب  االردنية  الجامعات  من  عدد  في 
بموجبها  يتم  والتي  الجانبين  بين  موقعة  تعاون 
أيضا تقديم منح للعاملين في الوكالة وابنائهم.

يشار الى انه استجابة لرغبة الدولة بايجاد وسيلة 
صورة  وتعكس  الوطن  انجازات  تترجم  اعالمية 
االردن في الخارج صدرت االرادة الملكية السامية 
االنباء  وكالة  بإنشاء   1969 عام  تموز   16 بتاريخ 
االعالم  وزارة  دوائر  من  مستقلة  كدائرة  االردنية 
االردني  االعــالم  غايات  بتحقيق  مهامها  حددت 
عن طريق تغطية االنباء وبثها الى الداخل والخارج 
ورسالة  رؤية  المناسبة،ضمن  الفنية  بالوسائل 
ابنائه،  وتطلعات  الوطن  ضمير  عن  فيها  تعبر 
دولة  اعــالم  ايجاد  في  الملكية  ــرؤى  ال وترجمة 
واعالمية  صحفية  خدمات  تقديم  في  يسهم 

تخدم الوطن والمواطن.
كــمــا تــقــوم رســالــة الــوكــالــة عــلــى نــقــل هموم 
وترجمة  الــقــرار  ألصــحــاب  واحتياجاته  المواطن 
ــراز  وإب والهيئات،  السلطات  وقـــرارات  انــجــازات 
صورة الوطن وانجازاته، والتطورات التي تحققت 
أن  ضمان  على  والعمل  المجاالت،  مختلف  في 
تكون تلك الرؤية والرسالة االعالمية في االتجاه 
والمتواصلة  الحثيثة  المتابعة  خالل  من  الصحيح 

المتواصلة والدائمة. 

وذجي لتفريغ   موقع أهل الكهف.. مكان 
الطاقة السلبية 

 عمان - حيدر المجالي

إلثبات  علمية  دراســات  وجــود  عــدم  رغــم 
 " السلبية  الــطــاقــة  "تــفــريــغ  ــظــاهــرة،  ال
منطقة  في  الكهف  موقع  زوار  ان  بيد 
الرقيم شرق العاصمة عمان، يؤكدون أن 
الطاقة  من  للتخلص  الجسم  يحفز  المكان 
على  فيه  الــمــكــوث  ويــســاعــد  السلبية، 

الراحة واإلسترخاء والشعور بالسعادة.
خصوصية  تعكس  مــؤشــرات  إذن  تلك 
المكان الذي جعله الله آية للناس، ومعجزة 
ذكرها القرآن في سورة الكهف؛ حين أوى 
يقع  الذي  الكهف  لهذا  بربهم  آمنوا  فتية 
على منحدر صخري للسفح الجنوبي لجبل 

الرقيم الذي يقع في منطقة أبو علندا.
جذب  نقطة  بات  المكان  بأن  القول  يمكن 
للزوار من مختلف أنحاء العالم، ومن يأتي 
البقاء،  فيه  يطيل  أن  إال  يمكنه  ال  إليه 
لديه  يكن  لــم  لــو  حتى  تلقائية  بــصــورة 
السبب  ولعله  بالمكوث،  مسبق  ترتيب 

الذي يشجع على ارتياده أكثر من مرة.
ويــــؤكــــد إمــــــام مــســجــد أهـــــل الــكــهــف 
عبدربه  محمد  الشيخ  الموقع  ومشرف 
من  العديد  أن  "الــــرأي"  إلــى  الحنيطي 
الــدكــتــور  أمــثــال  مــن  المسلمين  عــلــمــاء 
العوضي  محمد  والدكتور  القرني  عائض 
وقتا  فيه  أمضوا  خالد،  عمرو  والداعية 
من  امتدت  للزيارة،  جــاؤوا  حينما  طويال 
على  أكــدوا  وقــد  المساء،  وحتى  الظهر 
الكهف،  لفتية  والدينية  التاريخية  األهمية 

وعبروا عن مدى ارتياحهم بهذه الزيارة.
من  سلبية  شحنات  لتفريغ  اإلنسان  يحتاج 
ــارة  زي ســواء  الــوســائــل،  بشتى  جسمه، 
الرياضة،  ممارسة  او  الطبيعية  المواقع 
حالة  تسوء  وقد  بالعمل،  اإلنغماس  أو 
حــادة  نفسية  حالة  مــن  ليعانوا  البعض 
الذي  السبب  وهو  اإلكتئاب،  لدرجة  تصل 
اإلختصاص  وأصحاب  األطباء  فيه  ينصح 
السفر لألماكن المفتوحة، أو دور العبادة، 
دينية  خصوصية  لها  الــتــي  االمــاكــن  او 

كموقع أهل الكهف.
ال يمكن الحديث عن ظاهرة تفريغ الطاقة 
دون  الكهف،  أهــل  موقع  في  السلبية 
إلى  والدخول  المكان،  ذات  في  التأمل 
فتية  سبعة  رفـــاة  تضم  الــتــي  الــمــغــارة 

آمنوا بربهم، وثامنهم كلبهم، ففي أنحاء 
القبور  من  عدد  على  يحتوي  الذي  الكهف 
مشاهدة  يمكن  إحــداهــا  وفــي  الحجرية، 

عظام آدمية.
للمسجد  والــتــصــمــيــم  ــحــجــارة  ال أن  كــمــا 
فترة  والتأمل  الراحة  على  يبعث  األثــري، 
قصة  نستحضر  ونحن  خاصة  الوقت،  من 
او  للتعذيب  تعرضوا  الذي  الفتية  هؤالء 
ربما للقتل من قبل أهل مدينتهم لمجرد 
الفرار،  قرارهم  فكان  بربهم،  أمنوا  أنهم 
ثالثمائة  الله  فأماتهم  للهكف،  اللجوء  ثم 

وتسع سنين.
اآليات  دلت  الرباني،  اإلعجاز  يتم  وحتى 
التي وردت في سورة الكهف على كيفية 
نومهم طيلة ثالثة قرون ويزيد، من حيث 
تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، حتى 
ثابت  كلبهم  بينما  بتقرحات،  يصابوا  ال 
أثبت  فقد  بالوسيط،  ذراعيه  باسط  فهو 
العلم أن الكلب لديه ماده تمنع تعفنه او 
كانت  أيضا  الطويل،  النوم  خــالل  تقرحه 

الشمس تنحرف عنهم حتى ال تؤذيهم.
الشيخ الحنيطي يؤكد أن الدالئل العلمية 
أهل  موقع  أن  تؤكد  والدينية،  والتاريخية 
الكهف في الرقيم الذي يقع في األردن، 
المواقع  بين  من  الحقيقي  الموقع  هو 
التي تتوزع على ثالثين دولة في العالم.

في  وردت  التي  ــدالالت  ال على   مؤكدا 
أن  حسبت  أم  تعالى:"  كقوله  الــقــرآن، 
آياتنا  من  كانوا  والرقيم  الكهف  أصحاب 
عجبا" موضحا ان المقصود بكلمة الرقيم 
الفتية  أسماء  عليه  كتبت  الذي  اللوح  هو 
وليس هناك موقع اخر سوى بلدة الرقيم 

األردنية التي تحمل هذا االسم.
ـــذي قــالــه الشيخ  أمـــا الــدلــيــل الــثــانــي ال
سبعة،  وهم  الفتية  عدد  فهو  الحنيطي، 
مستدال  القرآن،  تفسير  علماء  يؤكد  كما 
عددهم  ان  قــال:  الــذي  الطبري  بتفسير 
سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا مطابق الى 
الذي  عنهما  الله  رضي  العباس  ابن  قول 
يعلمهم"،  ممن  القليل  مــن  أنــا  قــال:" 
كلبهم،  وثامنهم  سبعة  عددهم  ان  مبينا 

كما جاء في تفسير القرطبي.
ما يميز هذا الصرح الروحاني أن الزيارة له 
المغارة  يدخل  أن  للزائر  فيمكن  بالمجان، 
لشرح  ويستمع  الحجرية،  القبور  ويشاهد 
تم  الــذي  المكان  في  ويتجول  مفصل، 
مباشر،  ملكي  بدعم  وتــطــويــره  تحديثه 
وتم  الموقع،  بجانب  مسجد  بني  حيث 
وإنشاء  الحديثة،  الطرق  من  شبكة  عمل 

حدائق، وممرات.
تشي  الهادئة،  المكان  اجــواء  أن  واألهــم 
للعباد،  إلهية  معجزة  هم  الكهف  اهل  بأن 

القيامة،  يوم  إلى  للناس  موعظة  وهي 
تونس  من  حبيب  بو  فاطمة  أكــدت  وقد 
مغارة  أن  للموقع،  زيارة  في  كانت  التي 
ــر بــالــراحــة  ــزائ الــكــهــف مــذهــلــة وتــشــعــر ال
على  تأثيرا  للمكان  ان  مؤكدة  والسكون، 
المحمودة،  بالقوة  يمدنا  وقــد  الجسم، 

ويصرف عنا الطاقة السلبية.
للمكان  يحضر  ــه  ان اكــد  النبالي،  محمد 
يدفعه  باستمرار، وال يعرف السبب الذي 
وهو  كبير  بــارتــيــاح  يشعر  لكنه  للمجيء 
الفتية  قصة  ويستحضر  المغارة  يدخل 
فهي  الكريم،  الــقــرآن  فــي  وردت  التي 

تثيره لدرجة البكاء في بعض األحيان.
اما مشرف الموقع الشيخ الحنيطي، فقد 
الترويج  في  القصور  مواطن  إلى  أشــار 
الدخول  وان  خاصة  للموقع،  السياحي 
الهيئات  الوقت  بذات  داعيا  بالمجان،  إليه 
لزيارة  الترويج  الرسمية  وغير  الرسمية 
الدينية  السياحة  يعزز  بما  الكهف،  أهــل 
انعكاسها المالي على  والتاريخية، ومدى 

خزينة الدولة.
مهمة  ومحطة  معجزة،  الكهف  أهل  حقا 
وعــدم  والــمــلــل  بــاإلكــتــئــاب  يشعر  لــمــن 
واإلرتياح  المتعة  بقمة  للشعور  الراحة، 
الماضي  حضارة  فيه  أمتزجت  مكان  في 

بالحاضر. 

 سبعة آالف أرسة تنتفع من "املعونة الوطنية " 
يف الزرقاء 
   الزرقاء - نبيل محادين

قال مدير مكتب صندوق المعونة الوطنية 
يتم  انــه  الصمادي  موسى  الــزرقــاء  في 
 200 من  ألكثر  شهرية  معونات  تخصيص 
أسرة شهريا، فيما العدد اإلجمالي لألسر 
التي  الشهرية  المعونات  من  المنتفعة 
يقدر  بالزرقاء  الصندوق  مكتب  يقدمها 

بنحو سبعة آالف أسرة.
تم  انه  امس  صحفي  لقاء  خالل  واضاف 
تخصيص معونات شهرية لنحو 140 أسرة 
وذلــك  الحالي،  تموز  بــدايــة  منذ  محتاجة 
والتعليمات  والمعايير  األســـس  ضمن 
المناطق  كافة  في   ، بالصندوق  الخاصة 
الضليل  فــي  الصندوق  لمكتب  التابعة 

واألزرق وبيرين.
وأشار إلى أنه تم إيقاف المعونة الشهرية 
عن 25 أسرة منذ بداية شهر تموز الحالي 
مستوى  تحسن  مثل  متنوعة  ألســبــاب 
األســـرة الــمــادي وحـــاالت الــوفــاة وغيرها 
على  الطارئة  والمستجدات  األسباب  من 
لها  يخصص  كـــان  الــتــي  األســـر  ظـــروف 

معونة شهرية.
فئات  مع  يتعامل  الصندوق  أن  وأوضــح 
المطلقات،  العاجزين،  أسر  منها:  عديدة 
المسنين  السجناء،  أسر  واأليتام،  األرامل 
الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، إضافة إلى 
تحتضن  التي  األسر  وهي  البديلة،  األسر 
آباؤهم  انفصل  الذين  أو  األيتام  األطفال 
وأمهاتهم وتم ضمهم ألسر من أقاربهم 

وتتولى  ــة  ــاي ــرع وال الــعــنــايــة  لــهــم  تــقــدم 
أمورهم المعيشية.

وأكد أن الصندوق ينظر إلى كل حالة تتقدم 
معونة  تخصيص  أجــل  مــن  المكتب  إلــى 
المعايير  على  بناًء  حدة  على  لها  شهرية 
مشيرا  بالصندوق،  الخاصة  والتعليمات 
مكتب  بين  الكترونيًا  ربطًا  هناك  أن  إلى 
الصندوق وعدد من المؤسسات والدوائر 
الحكومية األخرى للتحري عن حقيقة الحالة 

التي تريد تخصيص معونة شهرية لها.
ولفت إلى أن الكادر الوظيفي العامل في 
للقيام  يكفي  ال  بالزرقاء  الصندوق  مكتب 
المستفيدة  الــحــاالت  تجاه  العمل  بأعباء 
عدد  يتطلب  حيث  الصندوق،  معونات  من 
ــادة  زي اليومية  والمعامالت  المراجعين 

بدراسة  القيام  أجل  من  الوظيفي  الكادر 
الحاالت ومتابعتها بالشكل المطلوب وبما 

ينسجم مع تعليمات الصندوق.
بموضوع  يعنى  الــصــنــدوق  إلــى  ولــفــت 
أجهزة  بمنح  الخاص  الجسماني  التأهيل 
صناعية"  أطراف  متحركة،  كراسي   " طبية 
لمن يحتاجها لمن يقل دخله عن 327 دينارا 

شهريا.
وبخصوص الراتب الذي يتم تخصيصه بين 
الصمادي أن الراتب يتراوح مقداره بين 45 
خدمات  تقديم  يتم  كما  دينار،  وحتى 200 
أخرى  ومساعدات  مجاني  صحي  تأمين 
العينية  والمعونات  الملكية  المكارم  مثل 
والطرود الخيرية للعائالت المستفيدة من 

مكتب الصندوق. 

كاراغوز يتحدث في المؤتمر الصحفي (بترا)مشاهد  من موقع أهل الكهف (الرأي)

 السف الفرنيس: رشاكتنا مع األردن 
تعكس ثقتنا 

: عالقاتنا مع األردن   السف الرت
ستشهد انطالقة جديدة 

 عمان - بترا

متانة  برتولوتي  دافيد  الفرنسي  السفير  أكــد 
بدعم  بالده  والتزام  الفرنسية  االردنية  الشراكة 
التي  العصيبة  االوقات  هذه  في  خاصة  االردن 

تمر بها المنطقة.
أقامته  استقبال  حفل  خــالل  برتولوتي  وقــال 
الوطني  العيد  بمناسبة  السبت  مساء  السفارة 
لبالدها، بحضور عدد من المسؤولين والبرلمانيين 
الشراكة  ان  والمدعوين،  والصحفيين  والسفراء 
أواصـــر  عـــدة  عــلــى  تــقــوم  األردنـــيـــة  الفرنسية 
السياح  الــى  الخصوص  بهذا  مشيرا  إنسانية، 
والخبراء  األعمال  ورجــال  أعدادهم  تتزايد  الذين 
والمتطوعين من المنظمات غير الحكومية الذين 
إن  وأضاف،  ويحبونه.  ويعرفونه  األردن  يزورون 
بهذا  ثقتنا  عن  تعّبر  األردن  مع  فرنسا  شراكة 
الغني  الشاب  االردن  بشعب  فرنسا  وثقة  البلد 
االردن  حققه  بما  مشيدا  والتطلعات،  بالطاقات 
واجتماعية،  واقتصادية  سياسية  اصالحات  من 

وهي اصالحات صعبة لكنها ضرورية.
واكد حرص السفارة الفرنسية على التواصل مع 
َملموسة  مشاريع  واقتراح  االردنيين  المواطنين 
الهدف  فإن  ولهذا،  الناس،  َحياة  َتحسين  ِبَهَدف 
من مشروع (سوا) في الوكالة الفرنسية للتنمية 
آالف  مساعدة  المهني،  الــتــدريــب  مجال  فــي 

ُمحاَفظات  في  السوريين  والالجئين  اُألرُدنيين 
الشمال، لزيادة ُفرصهم في الُعثور على َعَمل، 
فــاع  الــدِّ مجال  فــي  التعاون  الــى  أيضا  مشيرا 
المدني  الدفاع  بين  توأمة  وتأسيس  المدني 

األردني واألمن المدني الفرنسي.
وعرض برتولوتي لتطورات الوضع في المنطقة، 
في  بداعش  لحقت  التي  الهزيمة  الــى  مشيرا 
العراق، وكذلك التطورات في جنوب غرب سوريا 
وموقف بالده الداعي لضرورة التوصل إلى حل 
سوريا  في  المستمرة  المأساة  ينهي  سياسي 

منذ سنوات.
الفلسطيني  االسرائيلي  الصراع  أن  الى  واشار 
االستقرار  لغياب  كبيرًا  مصدرا  يشكل  زال  ما 
ــر الــمــاضــيــة، الفــتــا الـــى اتــخــاذ  وخـــالل األشــه
أضعف  ما  الدولي  القانون  مع  تتنافى  قرارات 
مستمر  غزة  في  الوضع  أن  كما  السالم،  آفاق 
االردن  سعي  واكـــد  خطير.  بشكل  بــالــتــدهــور 
ًمن  سويا  والعمل  الــســالم  لتحقيق  وفرنسا 
ذلك  ومثال  السكان،  معاناة  من  التخفيف  أجل 
المساعدات المقدمة من خالل الخدمات الطبية 
األردني  الميداني  المستشفى  لصالح  الملكية 

في غزة.
على  المترتبة  الكبيرة  المخاطر  إلــى  أشــار  كما 
خطة  من  المتحدة  للواليات  األحــادي  االنسحاب 

العمل المشتركة الشاملة مع إيران. 

 عمان - د. صالح العبادي

كاراغوز  مراد  المملكة  لدى  التركي  السفير  قال 
انطالقة  ستشهد  التركية  االردنية  العالقات  ان 
في  جديدتين  حكومتين  هناك  وان  خاصة  جديدة 

البلدين يعول عليهما في دفع هذه العالقات.
مقر  في  عقده  صحفي  مؤتمر  خــالل  واضــاف 
محاولة  على  عامين  مرور  عن  للحديث  السفارة 
الديموقراطي  النظام  على  الفاشلة  االنقالب 
وشعبا  قيادة  االردن  ان  تركيا،  في  الدستوري 
الحقيقي"  "الصديق  موقف  تركيا  مع  وقفت 
هذا  وان  الفاشلة  االنقالب  محاولة  فترة  في 
ويستحق  وشعبا  قيادة  تركيا  تنساه  الموقف لن 
الشكر باستمرار، وان االردن قام باغالق المدرسة 
التابعة لمنظمة فتح الله غوالن االرهابية وابعاد 

من لهم عالقة بها.
اثبتت  التي  الدالئل  التركي  السفير  واستعرض 
تورط منظمة فتح الله غوالن بمحاولة االنقالب 
مرتبطة  قضية   95 نحو  هناك  ان  الــى  مشيرا 
ينظر  التركي  القضاء  اليــزال  االنقالب  بمحاولة 

بها.
تجاوز  من  تمكنت  تركيا  ان  الــى  كــاراغــوز  واشــار 
ونجحت  بسرعة  الفاشلة  االنقالب  محاولة  ازمة 
افتتاح  تم  حيث  التنموية  مشاريعها  اكمال  في 
(جسر  البسفور  مضيق  على  الــثــالــث  الجسر 
درع  عملية  واطـــالق  سليم)  يــافــوز  السلطان 
نموا  الفترة  تلك  خالل  تركيا  حققت  كما  الفرات، 
اقتصاديا وصل الى 7.4%، وتم دفع عجلة النمو 

االقتصادي.
من  ايجابية  رسائل  تتلقى  تركيا  ان  الى  ولفت 
وبريطانيا  المانيا  وخاصة  العالم  دول  مختلف 
واعترافها  االنقالب  محاولة  من  موقفها  بشان 

بتورط منظمة فتح الله غوالن االرهابية فيها.
بالديموقراطية  تمسكها  اكــدت  تركيا  ان  وبين 
وباتت اكثر اصرارا عليها، وانجزت مؤخرا االنتخابات 
الرئاسية التي فاز بها الرئيس رجب طيب اردوغان، 
وصلت  التي  البرلمانية  االنتخابات  جــرت  كما 
وانتقلت   ،%88 ــى  ال فيها  الــمــشــاركــة  نسبة 
وقام  الرئاسي  الى  البرلماني  النظام  من  تركيا 
الرئيس اردوغان بتشكيل الحكومة والتي خفض 

عدد الوزراء فيها من 26 وزيرا الى 16 وزيرا.
حيث  ممتازة  التركية  االردنية  العالقات  ان  وقال 
كان هناك اربعة لقاءات بين جاللة الملك عبدالله 
 11 خالل  اردوغــان  طيب  رجب  والرئيس  الثاني 
المستمرة  االتصاالت  عن  عدا  الماضية،  شهرا 
المسؤولين  بين  ــلــقــاءات  وال الزعيمين،  بين 
وخاصة  ستستمر  والــتــي  واالتـــراك  االردنــيــيــن 
بعد نيل حكومة الدكتور عمر الرزاز الثقة، متمنيا 

للحكومة االردنية التوفيق ونيل ثقة البرلمان.
تشكيل  رافقت  ايجابية  اجواء  هناك  ان  واضاف 
حكومة الرزاز وخاصة فيما يتعلق باتفاقية التجارة 
العمل  االردن  اوقــف  التي  البلدين  بين  الحرة 
ما  نوعا  محقة  اردنية  مبررات  هناك  وكــان  بها، 
حول  تركية  اردنية  مباحثات  هناك  وان  اليقافها، 

االتفاقية لم يتم التوصل الى نتيجة بشانها.
لها  الجديدة  االردنــيــة  الحكومة  ان  الــى  واشـــار 
موجودة  تكن  لم  االتفاقية  نحو  ايجابية  توجهات 
يتم  بان  امله  عن  معربا  السابقة،  الحكومة  لدى 

التوصل التفاق قريب بهذا الشأن.
لالردن  سفيرا  سيكون  انه  التركي  السفير  وقال 
مدينة  في  وخاصة  االردن  في  السياحة  لتطوير 
عدة  العقبة  بزيارة  قام  انه  الى  مشيرا  العقبة، 
التركية  الجوية  الخطوط  وان  الغاية،  لهذه  مرات 
توقف  رغــم  العقبة  مدينة  الــى  تصل  الزالـــت 

اتفاقية التجارة الحرة.
جذب  على  عملت  التركية  الــســفــارة  ان  واكـــد 
االستثمارات التركية الى االردن اال ان االمر كان 
يصطدم باالوضاع االقتصادية وارتفاع الضرائب 
مستمرة  مــحــاوالت  هناك  وان  المملكة،  فــي 
لــجــذب تــلــك االســتــثــمــارات وتــعــزيــز الــعــالقــات 

االقتصادية والسياحية والثقافية بين البلدين.
يتعلق  فيما  وخــاصــة  ـــالردن  ل تركيا  دعــم  واكـــد 
االقصى،  المسجد  على  الهاشمية  بالوصاية 
السلبية  ــتــطــورات  ال مــن  الــمــخــاوف  وتــشــاركــه 
الفلسطينية  القضية  من  االميركي  والموقف 
اليمينية  االسرائيلية  الحكومة  وجــود  ظل  في 
ــات في  ــاك ــه ــت ــتــي تـــمـــارس االن الــمــتــطــرفــة ال
العودة،  مسيرة  وضــد  الفلسطينية  االراضـــي 
لم  التي  القرن  صفقة  عن  الحديث  ظل  وفــي 

تتضح معالمها. 
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 بدء عملية اجالء 500 مسلح من درعا 

 الجيش السوري يهاجم القنيطرة 

  هدوء هش في القطاع بعد اتفاق لوقف النار

استشهاد فلسطيني بانفجار غامض يف غزة

   عواصم - وكاالت

اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  قال 
قـــوات  إن  ــارضــة  ــمــع ال مـــن  ومـــصـــادر 
في  هجومها  وسعت  السورية  الحكومة 
جنوب غرب البالد امس ليشمل محافظة 
هضبة  مع  للحدود  المتاخمة  القنيطرة 

الجوالن التي تحتلها إسرائيل.
وما زال معارضون يسيطرون على قطاع 
والقنيطرة  ــا  درع محافظتي  فــي  يمتد 
بعصابة  صلة  على  ارهابيون  ويسيطر 
المنطقة  في  جيب  على  كذلك  داعــش 

الواقعة على الحدود مع األردن.
ويستعد، في الوقت نفسه، بضع مئات 
من مسلحي المعارضة السورية لمغادرة 
مدينة درعا، مهد االنتفاضة في سوريا، 
لنقلهم في حافالت إلى مناطق تسيطر 
بموجب  الشمال  في  المعارضة  عليها 
اتفاق استسالم أبرم األسبوع الماضي.
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وقال 
يعتقد  مقاتلة  طــائــرات  إن  ومعارضون 
محافظة  في  قرية  قصفت  روسية  أنها 
نوعها  من  جوية  غارة  أول  في  القنيطرة 

منذ نحو عام.
وقال المرصد إن القوات سيطرت على 
قــريــة مــســحــرة الــواقــعــة عــلــى بــعــد 11 
قصف  بعد  الجوالن  حدود  من  كيلومترا 
عنيف وتحاول اآلن السيطرة على أراض 
مترفعة جنوبي القرية بالقصف والغارات 

الجوية.
وقالت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية 
السوري  الجيش  إن  دمشق  من  المقربة 

يتقدم باتجاه منطقة تل مسحرة.
أربعة  مسافة  على  العنف  أعمال  وتقع 
بداية  يوضح  الذي  الخط  من  كيلومترات 
لمراقبة  المتحدة  األمـــم  قــوة  منطقة 
تراقبها  منطقة  وهــي  االشتباك  فض 
في  عام 1974  منذ  المتحدة  األمم  قوة 

أعقاب حرب 1973.
ـــســـؤول بــالــمــعــارضــة في  ونـــفـــى م
قد  السورية  القوات  تكون  أن  القنيطرة 
القتال  إن  وقــال  القرية  على  سيطرت 
من  "أكثر  الرحيل  صهيب  وقال  مستمر. 
28 غارة على مسحرة وقصف صاروخي 

ومدفعي عنيف جدا".
الحكومية  ــقــوات  ال إن  الــمــرصــد  وقـــال 
تسيطر  التي  الحارة  بلدة  أيضا  قصفت 
درعــا  محافظة  فــي  الــمــعــارضــة  عليها 

المجاورة.
في  البلد  درعــا  حي  المقاتلون  ويــغــادر 
سيطرة  تحت  ظلت  الــتــي  درعـــا  مدينة 
أن  إلــى  لسنوات  المسلحة  المعارضة 
استسالم  ــفــاق  ات إلـــى  الــتــوصــل  جـــرى 
األسبوع الماضي. وسيسلم المقاتلون 
نقل  وسيتم  أسلحتهم  االتفاق  بموجب 
من ال يريد البقاء منهم تحت حكم الدولة 

إلى خارج المنطقة.
في  مــســؤول  وهــو  شيماء  ــو  أب وقـــال 

األقل  على  مقاتل   500 إن  المعارضة 
سيستقلون نحو 15 حافلة وإنه من بين 

المغادرين.
في  عسكري  قائد  وهو  بيان،  أبو  وقال 
درعا  في  المقاتلين  أغلب  إن  المعارضة، 
مصير  مواجهة  مــن  ــدال  ب البقاء  قـــرروا 
عليه  تسيطر  الذي  الشمال  في  غامض 
روسيا  تفي  أن  أمــل  على  المعارضة 
أي  مــن  بحمايتهم  الــخــاصــة  بــوعــودهــا 
عمليات انتقامية من السلطات السورية.
الــذي  مسالمه  الله  عبد  المقاتل  لكن 
وشك  على  كان  بينما  قال  المغادرة  قرر 
آالف  ننسى  "لن  الحافلة  إلى  الصعود 
الجرحى  غير  اليتامى  وآالف  الشهداء 
والمعتقلين الذين قتلهم النظام.. أنا ال 

أثق بالروس أو النظام".
لألنباء  السورية  العربية  الوكالة  وقالت 
المسلحة  المجموعات  "واصلت  امــس 

المنتشرة في منطقة درعا البلد تسليم 
للجيش  والمتوسطة  الثقيلة  أسلحتها 
سياق  ــعــربــي الـــســـوري وذلــــك فــي  ال
األربعاء  إليه  التوصل  تم  الــذي  االتفاق 

الماضي".
مدرعة  لعربات  صــورا  الوكالة  ونــشــرت 
جمعتها  إنــهــا  قــالــت  ثقيلة  ومــدفــعــيــة 

منهم.
مساعدات  عملية  االسبوع  هذا  وبــدأت 
التي  المناطق  فــي  ضخمة  إنسانية 
غرب  جنوب  في  الحكومة  عليها  تسيطر 
يوم  المتحدة  األمم  قالت  أن  بعد  سوريا 
االثنين الماضي إن الحكومة طلبت منها 

بدء تسليم المساعدات.
األلوف  مئات  نــزوح  إلى  الهجوم  وأدى 

من األشخاص.
السوري  العربي  األحمر  الهالل  وقــال 
إنسانية  مساعدات  قافلة  إن  بيان  في 

عليها  تسيطر  التي  األجــزاء  إلى  وصلت 
الحكومة في جنوب غرب سوريا امس.

آالف  ثالثة  تحمل  شاحنة   16 ووصلت 
وأم  نصيب  بلدتي  إلــى  غذائية  عــبــوة 

المياذن في محافظة درعا.
وقال الهالل األحمر كذلك إن المساعدات 
وصلت إلى أربعة مناطق أخرى في درعا 

في وقت سابق هذا األسبوع.
منسق  يضم  وفد  امس  القافلة  ورافق 
في  المتحدة  باألمم  اإلنسانية  الشؤون 
سوريا علي الزعتري وممثلون عن اللجنة 

الدولية للصليب األحمر.
ـــحـــن مــســتــمــرون  ـــري "ن ـــت ـــزع وقـــــال ال
فــي تــقــديــم الــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة 
ــلــى أســـاس  ــضــاعــف جــهــودنــا ع وســن
ــاه والــصــحــة  ــمــي ـــاس. ال ـــن ــاجــات ال ــي ــت اح
للسكان  االحتياجات  أهم  هي  والتعليم 

الذين نقدم لهم المساعدات العاجلة". 

 القدس المحتلة - كامل ابراهيم
- وكاالت

استشهد مواطنان وأصيب ثالث بانفجار لم 
ورجحت  غزة  مدينة  غرب  بعد  طبيعته  تعرف 
بسبب  االنــفــجــار  يــكــون  ان  طبية  مــصــادر 

تفكيك قنبلة.
والطوارئ  االستقبال  قسم  رئيس  وأفــاد 
في مجمع الشفاء الطبي أيمن السحباني 
حسان  منصور  أحمد  المواطن  باستشهاد 
منصور  أحمد  لؤي  الطفل  ونجله  (35عاًما) 
حسان (13 عاًما) في االنفجار، واصابة ثالث 
بجراح حرجة في انفجار قرب برج الوحدة غرب 

غزة امس.
أحمد  الشهيد  أن  غزة  في  مصادر  وذكــرت 
منصور هو قائد الوحدة الصاروخية بكتائب 
ايمن  الشهيد  مجموعات  االقصى  شهداء 

جودة.
استهداف  جــراء  بجراح  مواطن  أصيب  كما 
طائرة استطالع، لمجموعة مواطنين شمال 

قطاع غزة.
طفالن،  بينهم  مواطنين  أربعة  أصيب  كما 
االسرائيلية  الغارات  تجدد  جراء   ، امس  فجر 
هدنة  إلى  التوصل  رغم  غــزة،  قطاع  على 

بعد تدخل أطراٍف عربية ودولية.
من  مجموعة  أن  محلية،  مصادر  وأفـــادت 
اسرائيلي  قصف  مــن  نــجــوا  المقاومين 
مدينة  شرق  التفاح  حي  شرق  استهدفهم 

غزة.
وقالت المصادر أن صاروًخا أصاب منزًال في 
المنطقة وأدى إلى إصابة 4 مواطنين بجراح 
متوسطة، وجرى نقلهم إلى المستشفى 
اإلندونيسي شمال القطاع لتلقي العالج.

ــهــداف  ــعــد مــــرور دقـــائـــق عــلــى االســت وب
الفلسطينية  المقاومة  ت  ردَّ اإلسرائيلي، 
ــــة صـــوب  ــــي بـــــإطـــــالق رشــــقــــة صــــاروخ

"مستوطنات غالف غزة".
في  امــس  صباح  نسبيًا  التصعيد  وتراجع 
المجاورة  االسرائيلية  والبلدات  غزة  قطاع 
المنطقة  في  عسكرية  مواجهة  أعنف  غداة 
بين اسرائيل وحركة حماس التي أكد رئيس 
ضربة"  تكبدت "اقسى  انها  اسرائيل  وزراء 

منذ حرب 2014.
على  تسيطر  التي  حماس  حركة  واكـــدت 
اتفاق  الــى  التوصل  المحاصر  غــزة  قطاع 
لكن  مصرية.  بوساطة  النار  إطالق  لوقف 
اطالق  تسجيل  بعد  هشة  تــزال  ال  التهدئة 

قذائف وغارات ليال.
وشهد السبت تصعيدًا في إطالق القذائف 
غداة  اإلسرائيلية  والغارات  غزة  قطاع  من 
احتجاجات على الحدود شرق القطاع الجمعة 
استشهد خاللها فلسطينيان وأصيب وأكثر 

من 200 بجروح.
ان  بعد  امس،  الشهيدين  االف  عدة  وشيع 
اثار مقتلهما غضبا اثر انتشار واسع لشريط 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  فيديو 
مبنى  سطح  على  ينزفان  وهما  يظهرهما 
خـــال يــطــل عــلــى مــنــتــزه عـــام غـــرب مدينة 

الشبان  مــن  مجموعة  تــحــاول  بينما  غــزة 
اسعافهما.

اطلقته  صـــاروخ  بشظايا  االثــنــان  واصــيــب 
المبنى  على  اسرائيلية  استطالع  طائرة 
الحقا  الــحــربــيــة  الــطــائــرات  تــقــوم  ان  قــبــل 
باطالق عدة صواريخ عليه وتدميره بالكامل، 

بحسب شهود عيان.
نتنياهو  بنيامين  اسرائيل  وزراء  رئيس  وأكد 
ان  الــــوزراء  مجلس  اجتماع  مستهل  فــي 
منذ  ضربة"  "أقسى  حماس  كبد  الجيش 

.2014
على  وافقت  اسرائيل  ان  "يقال  وأضــاف 
وقف الطالق النار يتيح متابعة أعمال الرعب 
الحارقة باستخدام بالونات وطائرات ورقية، 

هذا خطأ، لن نقبل بشن أي هجوم علينا".
نيكوالي  المتحدة  األمـــم  مبعوث  حــذر  و 

جديدة  مواجهة  جولة  بــدء  من  مالدينوف 
في قطاع غزة إذا لم تتراجع كافة األطراف 
إلى  خطوة  األخير  التصعيد  في  المتسببة 

الوراء.
وقال مالدينوف في مؤتمر عقده أمام مقر 
األمم المتحدة بمدينة غزة ظهر امس: "نحن 
أمام مشهد معقد جًدا في غزة، وباألمس 
مواجهة  وأي  حقيقية،  حرب  بداية  أمام  كنا 
إلى  مشيًرا  الجميع"،  فيها  سيخسر  قادمة 

أنه ال يوجد أي أحد يريدها.
مع  تواصلت  المتحدة  األمــم  أن  وأضـــاف 
الدائرة،  هذه  تتوقف  لكي  األطــراف  كافة 

ويجب أن تتوقف".
الصحة  وزارة  اعلنت  الغربية  الضفة  وفي 
خالل  االحتالل  برصاص  مواطنين   ٩ اصابة 

اقتحام مخيم الجلزون شمالي رام الله.

مواطنين   ٦ اصــابــة  الــــــوزارة  واوضـــحـــت 
السفلية  باالطراف  بينهم  الحي  بالرصاص 
المغلف  المعدني  بالرصاص  و3  والحوض 
لمجمع  االصـــابـــات  وتـــم نــقــل  بــالــمــطــاط، 
فلسطين الطبي للعالج، حيث اعلن االطباء 

ان حالة المصابين مستقرة.
خالل  شبان   7 االحتالل  قوات  اعتقلت  كما 

اقتحام المخيم.
اليهود،  المستوطنين  عشرات  اقتحم  كما 
القدس  في  المبارك  األقصى  المسجد 
عناصر  بحماية  المغاربة،  باب  من  المحتلة، 
الخاصة  والـــقـــوات  ــالل  ــت االح شــرطــة  مــن 
وصلواتهم  طقوسهم  أدوا  و  لها،  التابعة 
التلمودية عند الجهة الشرقية من المسجد 
الصخرة  قبة  رؤيتهم  لدى  خاصة  األقصى، 

المشرفة. 

 متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى محافظة البصرة     

 مقتل اثن من املحتج يف اشتباكات 
مع قوات األمن العراقية  

 البصرة - رويترز

المحتجين  من  اثنين  إن  أمني  مسؤول  قال 
قتال في اشتباكات مع قوات األمن العراقية 
تزايد  وسط  األحد  امس  السماوة  بلدة  في 
حدة االضطرابات في المدن الجنوبية بسبب 

سوء الخدمات العامة وتفشي الفساد.
األشخاص  مئات  "حاول  المسؤول  وأضاف 
علينا  النار  إطالق  جرى  محكمة.  مبنى  اقتحام 
ولم يتضح من الذي يطلق النار لم يكن أمامنا 

أي خيار سوى إطالق النار".
من جهتها قالت مصادر في الشرطة العراقية 
لتفريق  الهواء  في  النار  أطلقت  قواتها  إن 
مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام مبنى 
آخــرون  تظاهر  فيما  امــس  البصرة  محافظة 
 48 إصابة  عن  أسفر  ما  نفطي،  حقل  قرب 
شخصا في سابع يوم من االضطرابات التي 
تــردي  بسبب  الــعــراق  جنوب  مــدن  تشهدها 

مستوى الخدمات.
الرد  قوات  قائد  الحسيني  ثامر  اللواء  وقال 
السريع في وزارة الداخلية إن بعض المحتجين 
األمــن  قــوات  لكن  المبنى  اقتحام  حــاولــوا 
المحتجين  من  طلبوا  أنهم  وأضاف  منعتهم. 

تجنب المواجهات مع قوات األمن.
وقــال إن 28 فــردا من قــوات األمــن أصيبوا 

في اشتباكات مع المتظاهرين.
الوزراء  رئيس  المتنامي  الغضب  هذا  ويضع 
وقت  في  صعب  موقف  في  العبادي  حيدر 
يأمل فيه بوالية ثانية عندما يشكل الساسة 
ــدة بعد  ــدي الــعــراقــيــون حــكــومــة ائــتــالفــيــة ج
االنتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 أيار 

وشابتها اتهامات بالتزوير.
ينتمي  الــذي  الدعوة  حــزب  محتجون  وانتقد 
المشهد  على  هيمن  والـــذي  العبادي  إليه 
قادته  الــذي  الغزو  منذ  العراقي  السياسي 

بصدام  وأطاح   2003 في  المتحدة  الواليات 
حسين.

عن  عاطل  وهو  عاما)   38) فضيل  زياد  وقال 
العمل "حزب الدعوة يحكم العراق منذ 15 عاما 
وقادته لم يتمكنوا من الوفاء ولو حتى بوعد 

واحد من الذي قطعوه".
وقالت الشرطة إن ثمانية متظاهرين أصيبوا 

عند مبنى محافظة البصرة في الجنوب.
كما تصدت قوات األمن الحتجاجات على بعد 
نحو أربعة كيلومترات من حقل الزبير النفطي 

الذي تديره شركة إيني قرب البصرة.
شخصا   40 إن  الشرطة  في  مصادر  وقالت 

أصيبوا ثالثة منهم برصاص حي.
وفي بلدة قرب مدينة العمارة بجنوب البالد 
لتفريق  الــهــواء  فــي  الــنــار  الشرطة  أطلقت 
في  النار  متظاهرون  أضرم  أن  بعد  محتجين 
من  شخصا   13 ــب  وأصــي الــبــلــديــة.  مبنى 
في  الشرطة  ــال  رج مــن  وسبعة  المحتجين 

االشتباكات.
العراق  فــي  للشيعة  األعــلــى  المرجع  وعبر 
مع  تضامنه  عن  السيستاني  علي  الله  آية 
حادا  يواجهون "نقصا  إنهم  وقال  المحتجين، 

في الخدمات العامة".
لكن  السياسة  في  السيستاني  تدخل  ويندر 

له تأثير كبير على الرأي العام.
كما تراجعت بشكل حاد خدمات اإلنترنت في 

البالد.
االحتجاجات  بــأن  محليون  مسؤولون  ــاد  وأف
لم تؤثر على إنتاج النفط في مدينة البصرة 
من 95  أكثر  منها  النفط  صــادرات  تدر  والتي 
منظمة  عضو  العراق  عائدات  من  المئة  في 

البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ضررا  يلحق  أن  لإلنتاج  تعطل  أي  شأن  ومن 
شديدا باالقتصاد المتعثر ويقود أسعار الخام 

العالمية لالرتفاع. 

 درع بشري من الشرطة العراقية في مواجهة المحتجين في البصرة   (ا.ف.ب) 

هآرتس تكشف مخططا لتهج
سكان الخان األحمر عمره 40 عاما

 القدس المحتلة - كامل ابراهيم

مقترح  عن  امس،  هآرتس  صحيفة  كشفت 
االحتالل  حكومة  في  الحالي  الزراعة  لوزير 
عاما   40 قبل  اريئيل،  اوري  اإلسرائيلي 
الواقعة  المنطقة  من  البدو  بطرد  يقضي 

إلى الشرق من القدس.
وثيقة  على  خبرها  في  الصحيفة  وتستند 
معاليه  منطقة  لتخطيط  "مقترح  بعنوان 
جماهيرية–معاليه  بلدة  وإقــامــة  أدومــيــم 
ــر". ــوزي "ال توقيع  وتحمل  ب"،  أدومــيــم 

وتشير الى انه ومن الناحية العملية، فقد 
منطقة  تحويل  الــى  تهدف  الخطة  كانت 
إلى   100،000 حوالي  تضم  فلسطينية 
يهودية  منطقة  إلــى  دونـــم،   120،000
"رواق  أنها  على  وتطويرها  (مستوطنات) 
من  يمتد  أريئيل،  ُيعرفها  كما  يــهــودي"، 

السهل الساحلي إلى نهر األردن.
كبيرًا  جزءًا  أن  للخطة  مراجعة  من  ويستدل 
طرد  يتم  لــم  ــه  أن تنفيذه–رغم  تــم  منها 
بـ "اإلدارة  تسمى  ما  وتقوم  البدو،  جميع 
بتسريع  حاليًا،  االحتالل  وقــوات  المدنية" 
قرية  في  المواطنين  منازل  هدم  إجراءات 
كفار  مستوطنة  من  بالقرب  األحمر،  الخان 

أدوميم.
وأشارت الصحيفة الى ان الحديث عن أحد 
في   25 عددها  البالغ  البدوية  المجتمعات 
مقاومة  في  الرائدة  كانت  التي  المنطقة 
لنية  "ج"،  المسماة  المنطقة  في  البدو 

الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة اقــتــالعــهــم من 
مناطق  في  وتجميعهم  سكناهم،  أماكن 
وإجبارهم   ،A المنطقة  أراضــي  تالمس 
على االنتقال إلى نمط حياة تزعم سلطات 
االحـــتـــالل انـــه "نــصــف حــضــري" بحسب 

وصفها.
يرسمها  التي  المساحة  ــدود  ح وتشمل 
الفلسطينية  الــقــرى  خطته،  فــي  أريئيل 
حزما، عناتا، العيزرية وأبو ديس في الغرب، 
إلى  األردن  وادي  على  المطلة  والــتــالل 
الشرق، وادي القلط في الشمال، ووادي 

قدرون، وغور هوركانيا في الجنوب.
في  "يعيش  أنه  خطته  في  أريئيل  وكتب 
المنطقة الكثير من المواطنين البدو الذين 
يعملون في زراعة األرض"–ما يفند تماما 
البدو  ــأن  ب المستوطنين،  ـــر  دوائ مــزاعــم 
يظهروا  ولــم  األرض  على  فجأة  سيطروا 

فيها إال مؤخرًا.
فيه:  جاء  حينه،  في  حًال  اقترح  الوزير  لكن 
لــألغــراض  تستخدم  المنطقة  أن  "بــمــا 
العسكرية ويخدم جزء كبير من العمل فيها، 
المنطقة  إغالق  يجب  األمنية،  المؤسسة 

أمام البدو وإجالؤهم منها".
الدكتور  قبل  من  الوثيقة  على  العثور  وتم 
أدوميم،  كفار  أرشيف  في  عوفاديا،  يارون 
الضفة  صحراء  عن  لكتاب  تأليفه  إطار  في 
الغربية المحتلة، حيث كتب عوفاديا أطروحة 
الدكتوراة عن قبيلة الجهالين، التي عاشت 

في قرية الخان األحمر. 

 تشييع جثماني شهيدين في غزة   (االناضول)

 حافالت تستعد الجالء مسلحين من درعا  (االناضول )

 بلدة الخان االحمر 

   القدس المحتلة - أ ف ب

امس  االسرائيلية  العليا  المحكمة  ردت 
قــرار  ضــد  العامة  النيابة  استئناف  طلب 
عامين  مــنــذ  مــســجــون  اســرائــيــلــي  وضـــع 
الى  ادى  حريق  في  تورطه  في  لالشتباه 
االقامة  قيد  فلسطينية،  اسرة  استشهاد 

الجبرية.
الثالثة  الفلسطينيين  استشهاد  وكـــان 
الفلسطينيين  صفوف  فــي  صدمة  ــار  اث

القيت  تـــمـــوز2015   31 فــفــي  ــعــالــم.  وال
في  فلسطيني  منزل  على  حارقة  زجاجات 
احراق  الى  ادى  ما  المحتلة  الغربية  الضفة 
اثناء  حيا  شهرا)   18) دوابشة  علي  الطفل 

نومه.
وتوفي والداه سعيد وريهام ايضا مـتأثرين 
ووحــده  التالية  االسابيع  فــي  بحروقهما 
حينها)  في  سنوات  ــع  (ارب احمد  شقيقه 
نجا. وفي كانون الثاني 2016 وجهت تهم 
به  المشتبه  الى  القضية  هذه  في  القتل 

يحاكم  ان  على  اوليل  بن  عميرام  الرئيسي 
ادلى  وكان  احمد.  قتل  محاولة  قضية  في 

كاملة. بشهادة 
في  قاصرا  كان  الذي  الثاني  به  والمشتبه 
مع  الجبرية  االقامة  قيد  "سيوضع  حينها 
من  منظمة  اكــدت  كما  الكتروني"  ســوار 

الرجلين. عن  تدافع  المتطرف  اليمين 
الخميس  امــرت  اسرائيلية  محكمة  وكانت 
االقــامــة  فــي  الثاني  بــه  المشتبه  وضــع 
الجبرية لكن النيابة العامة استأنفت القرار. 

«العليا االرسائيلية» ترص عىل إبقاء أحد قتلة 
الدوابشة باالقامة الجربية

 دمشق - أ ف ب 

قال الرئيس السوري بشار االسد امس 
ان االنجازات العسكرية و"دحر االرهاب" 
ــة تــمــهــد الــى  ــســوري مــن االراضـــــي ال
نقلت  حسبما  سياسية،  لنتائج  التوصل 

(سانا). الرسمية  االنباء  وكالة  عنه 
ـــرت الــوكــالــة ان االســـد اكــد خــالل  وذك
استقباله مساعد وزير الخارجية االيراني 
على  "الــقــضــاء  أن  االنـــصـــاري  ــر  ــاب ج
االرهاب في معظم االراضي السورية 
الى  للتوصل  االنسب  االرضــيــة  حقق 

تنهي  السياسي  المستوى  على  نتائج 
سورية". على  الحرب 

يــحــول  ـــا  م أن  "اال  االســـــد  واوضــــــح 
والــشــروط  السياسات  هــو  ذلــك  دون 
الداعمة  الدول  تضعها  التي  المسبقة 

لالرهاب".
على  تسيطر  الــنــظــام  ـــوات  ق ــاتــت  وب
فيما  ــبــالد  ال فــي  شــاســعــة  مــســاحــات 
لضربات  المعارضة  الفصائل  تتعرض 

متالحقة.
عــدة  جـــوالت  جنيف  مــديــنــة  وشــهــدت 
للحكومة  ممثلين  بين  التفاوض  مــن 

برعاية  المعارضة  ومجموعات  السورية 
سياسي  حــل  اليــجــاد  المتحدة  االمـــم 
الى  تفض  لم  لكنها  سوريا  في  للنزاع 

ملموسة. نتيجة  اي 
في موازاة ذلك، ترعى موسكو وانقرة 
اتاحت  الــتــي  آســتــانــا  عملية  وطــهــران 
التوتر  لخفض  مــنــاطــق  ــعــة  ارب اقــامــة 
بهدف الحد من المواجهات في سوريا.
االيرانيين  المقاتلين  آالف  وينتشر 
طــهــران  تعتبرهم  ــذيــن  ال ــان  ــغ االف او 
ــك "مــســتــشــارون  ــذل "مــتــطــوعــيــن" وك

السوري.  النظام  لدعم  عسكريون" 

هدان   األسد: اإلنجازات العسكرية ودحر اإلرهاب 
لنتائج سياسية 
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قناة المملكة تنطلق السابعة مساء اليوم7586 مخالفة استخدام هاتف اثناء القيادة
تتمة املنشور عىل الصفحة األوىلتتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

 فيما ضبطت قيادات االقاليم المختلفة  
1199 مخالفة، مؤكدة ان الحملة مستمرة 
وستستمر  الحالي  االسبوع  نهاية  حتى 
من  للتوعية  اوال  الهادف  النسق  بــذات 
خطورة تلك المخالفة القاتلة التي تشتت 
والسيطرة  التركيز  وتفقده  السائق  ذهن 
على  خطرا  منه  يجعل  مما  القيادة  اثناء 

وثانيا  الطريق  مستخدمي  وعلى  نفسه 
لضبط كل من يقوم بها وتحرير المخالفة 

القانونية بحقه.
الحملة  من  الهدف  ان  العام  األمن  واكد 
ـــمـــروري ضــد تلك  هــو نــشــر الــوعــي ال
مكونات  كــافــة  مــع  والــعــمــل  المخالفة 

المجتمع.

والخطر  الخاطئ  السلوك  هــذا  لتغيبر   
بالحوادث  يتسبب  ــذي  وال القيادة  اثناء 
وفايات  ـــا  وراءه تخلف  التي  الــمــروريــة 
االمن  لمشاركة  الجميع  داعية  واصابات، 
الــعــام والــقــيــام بــالــدور الــواجــب عليهم 
وتجنب  المخالفة  تلك  حول  الوعي  لنشر 

ارتكابها.

الرياضية  األحــداث  وعشاق  ولجماهير 
الساعة  المملكة  قناة  تبث  المتنوعة، 
"الكابتن"  برنامج  مساء  عشرة  الحادية 
األخبار  على  يركز  الذي  محادين،  لمهند 
ــا والــتــحــلــيــالت واألنــشــطــة  والــقــضــاي

الرياضية المحلية والعالمية.
وستقدم قناة المملكة محتوى إعالميًا 
فئات  مختلف  يخاطب  ومتنوعًا  ثــريــًا 
شاشة  خــالل  مــن  المحلي  الجمهور 
األردنيين  وهــمــوم  قضايا  على  تركز 
البرامجية  الـــدورة  القناة  بنت  وقــد   ،
تراعي  معمقة  علمية  دراســـات  على 

اهتمامات المشاهد األردني.
قناة  ستخضع  عامة  خدمة  قناة  وكونها 
األردنــي  المشاهد  لمساءلة  المملكة 
تساهم  التي  الجمهور  لجان  خالل  من 
حيث  الــمــقــدم،  المحتوى  تقييم  فــي 
من  القناة  إنطالق  بعد  تشكيلها  سيتم 
دوريا  يجتمعون  الجمهور  عن  ممثلين 
توصيات  وتــقــديــم  محتواها  لتقييم 
ــدورات  وال اإلخبارية  التغطية  لتحسين 

البرامجية.
هـــــذا وفـــــي ظــــل مــشــهــد إعـــالمـــي 
وضمن  متسارع  بشكل  متغير  عالمي 

ستلعب  عالمية،  ــحــوالت  وت تــحــديــات 
تطوير  في  محوريًا  دورًا  المملكة  قناة 
وإيصال  األردنــي  اإلعالمي  المشهد 

رسالة األردن إلى المنطقة والعالم.
تبث قناة المملكة عبر الترددات التالية:

 H (HD) 11958 (SD) ســـات  ــايــل  ن
 HD) 12054 V) 12304 وعرب سات H

.OSN 454 و
www. إضافة إلى الموقع االلكتروني
مختلف  ــــى  ــــل almamlakatv.comوع
وعبر  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  منصات 

تطبيق الموبايل.

قمة هلسنكي وصفقة لحساب إسرائيل

كشف سر "جثث األطفال الثالثة" بمصر

   حّراس محارق الموتى في الهند يتوارثون مهنة عبر السنين 

 سعر الطائرة إف35- ينخفض 6% لما دون 90 مليون دوالر 

   قمة هلسنكي تضع عالقات ترمب بروسيا تحت المجهر 

تركيا تعيد هيكلة مؤسسات الدولة

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

حرينا  على  الــحــفــاظ  هــو  المهم  واألمـــر 
ضدنا"  تعمل  جهة  أيــة  ضد  العمل  في 
الله.  وحزب  إيران  إلى  واضحة  إشارة  في 
سياسة  "وضــعــت  أنــه  نتانياهو  وادعـــى 
وهذا  نتدخل.  ولم  نتدخل  ال  بأننا  واضحة 
داعش  هو  أقلقنا  الــذي  واألمــر  يتغير.  ال 
ولب  حاله.  على  يزال  ال  وهذا  الله  وحزب 
الموضوع هو الحفاظ على حرية عملنا ضد 
هو  الثاني،  واألمر  ضدنا.  تعمل  جهة  أية 

إخراج اإليرانيين من األراضي السورية".
أميركية  صفقة  عــن  الحديث  أن  شــك  ال 
سوريا  فــي  ـــران  إي حــســاب  على  روســيــة 
دفع  مما  إيـــران،  في  القيادة  أزعجت  قد 
إيفاد  إلى  خامنئي  علي  األعلى  المرشد 
لنقل  واليتي  أكبر  علي  مستشاريه  كبير 
فالديمير  الــروســي  الرئيس  إلــى  رســالــة 
في  ألمحت  قــد  روســيــا  وكــانــت  بــوتــيــن، 
وقت سابق إلى أن جميع القوات األجنبية 
سوريا  تغادر  أن  يجب  اإليرانية  فيها  بما 
الخارجية  ــر  وزي لكن  المطاف،  نهاية  في 
الروسي سيرغي الفروف قال في الرابع 
القوى  إحـــدى  ـــران  إي إن  تــمــوزالــجــاري  مــن 
الرئيسية في المنطقة ومن غير الواقعي 
سوريا،  في  مصالحها  عن  تخليها  توقع 
بارزة  سمة  بات  التصريحات  تناقض  لكن 
للديبلوماسية الروسية، التي اعتادت على 
تقديم تعهدات وضمانات ألكثر من طرف 
وإيران  بها،  االلتزام  دون  من  سورية  في 
لــن تــخــرج مــن ســوريــة مــن خــالل الضغط 
سورية  في  متجذرة  باتت  فقد  الروسي 
والعراق ولبنان بسبب السياسات األميركية 
التي ساهمت بإضعاف السلطات المحلية 

ونشر الفساد في هذه البلدان. 
هلسنكي  فــي  المرتقبة  الصفقة  إن 
دون  تنجز  أن  يمكن  ال  إسرائيل  لحساب 
مدى  على  عملت  فقد  إيـــران،  موافقة 
وفــرض  نــفــوذهــا  توسيع  على  ســنــوات 
وهــي  مــهــمــة،  إقليمية  كــقــوة  نفسها 
تــتــمــاهــى مـــع أطـــروحـــات الـــحـــرب على 

اإلرهاب، وتؤكد أن تدخلها ساهم في دحر 
في  روسيا  تدخلت  أن  ومنذ  اإلرهابيين، 
سوريا في ايلول/سبتمبر 2015 باتت في 
شراكة مع إيران النقاذ نظام األسد، وهو 
نطام أصبح مرتهنا لكال القوتين، وإذا كانت 
سوريا،  في  فعال  بالتفرد   ترغب  روسيا 
بالحد  األســد  إقناع  من  تتمكن   لن  فإنها 
سوريا،  في  اإليرانية  القوات  وجــود  من 
بطرائق  إيران  تجذرت  سنوات  مدى  فعلى 
واقتصاديا،  عسكريا  ســوريــا  فــي  عــديــدة 
التي  اإليرانية  الميليشيات  أصبحت  فقد 
تقاتل في سوريا جزءا ال يتجزأ من الجيش 
اندماج  عمليات  خالل  من  وذلك  السوري، 
وحسب  إيــران،  من  بتعليمات  تنفيذها  تم 
مسؤولين  فإن  بوليسي"  "فورين  مجلة 
والمحّللين  الخبراء  من  وغيرهم  إيرانيين 
دمشق  في  استثمرت  إن "طهران  قالوا: 
أنفقته  ما  حجم  بلغ  حيث  والرجال"،  المال 
من 30  أكثر  فيها  الحرب  اندالع  منذ  هناك 
القتلى  عدد  وصل  حين  في  دوالر،  مليار 
قتيل،   2000 نحو  إلى  بسوريا  اإليرانيين 
وحسب منصور فارهنج، وهو باحث إيراني 
أميركا  فــي  مقيم  ســابــق  ودبــلــومــاســي 
فإنه "بغّض النظر عن قيمة المبالغ التي 
صرفتها إيران فهي بعد ذلك من الصعب 
فقواتها  ــخــروج؛  وال حقائبها  حمل  عليها 
تعمل في 11 قاعدة بأنحاء سوريا، فضًال 
الشيعية  للمليشيات  تابعة  قواعد   9 عن 
ودير  وحمص  حلب  في  منها  المدعومة 
تابعة  مراقبة  ونقطة  قاعدة  و15  الـــزور، 
لبنان  مــع  الــحــدود  طــول  على  الله  لحزب 

وبحلب".
إذا كانت الواليات المتحدة ليست مستعدة 
للمخاطرة بدخول حرب مع إيران، فإنها لن 
طريق  عن  سوريا  من  إيران  إخراج  تستطيع 
تعتبر  إيران  أن  ذلك  الروسية،  الضغوطات 
مسألة  والمنطقة  ســوريــا  فــي  وجــودهــا 
اإليراني  الثوري  الحرس  أن  كما  وجودية، 
حافة  لعبة  في  لالنخراط  الدافعية  لديه 

هو  كــالوســون  باتريك  وحسب  الــهــاويــة، 
ـــحـــاث فـــي مــعــهــد واشــنــطــن  مــديــر األب
عكس  فعلى  األدنـــى،  الــشــرق  لسياسة 
حزًما،  األكثر  اإليــرانــي"  الــثــوري  "الــحــرس 
مواجهة  في  مصلحة  ترمب  إلدارة  ليس 
اشتكى  وقد  األوســط.  الشرق  في  أخرى 
أنفقته  مــا  مــقــدار  مــن  ــرمــب  ت الــرئــيــس 
الشرق  صــراعــات  في  المتحدة  الــواليــات 
األوســــط. ومـــع انــســحــابــه مــن"االتــفــاق 
كان  أنه  ترمب  أوضــح  اإليــرانــي،  النووي" 
إيران  على  اقتصادية  ضغوطات  يمارس 
من أجل الوصول إلى صفقة دبلوماسية 
جديدة، فقد بذل جهده لتجنب اإلشارة إلى 
وقد  عسكرية.  مواجهة  لوجود  احتمال  أي 
تنشب حرب كبيرة ينخرط فيها إيران/ "حزب 
الله" وإسرائيل، إن لم تشمل بعض دول 
"الحرس  أن  هو  السبب  لكن  أيضًا،  الخليج 
ممارسة  في  يستمر  اإليــرانــي"  الــثــوري 
أنها  تشعر  إيران  ألن  وليس  الضغوطات، 

تخضع ألي قيود كبيرة.
سوف  هلسنكي  قمة  أن  القول  خالصة 
إسرائيل  لحساب  صفقة  انجاز  على  تعمل 
عبر البوابة السورية، لكن هذه الصفقة ال 
فقد   ، إيران  موافقة  دون  تكون  أن  يمكن 
باتت إيران اليوم تفرض هيمنتها ونفوذها 
وحتى  طهران  من  الممتد  القوس  على 
البحر األبيض المتوسط، ومن حدود حلف 
األراضــي  ــدود  ح إلــى  األطلسي  شمال 
امتداد  على  وأيضًا  المحتلة،  الفلسطينية 
العرب،  جزيرة  شبه  من  الجنوبي  الطرف 
المليشيات  من  اآلالف  اليوم  إيران  فلدى 
تقاتل  التي  والجيوش  معها،  المتحالفة 
في  األمامية  الخطوط  فــي  عنها  وكــالــة 
آالف  عن  فضًال  واليمن،  والعراق  سوريا 
الذين  اإليراني  الثوري  الحرس  أعضاء  من 
يشاركون في تلك المعارك، وتدرك أمريكا 
وروسيا فضال عن إسرائيل أن إيران قادرة 
المنطقة  في  عديدة  مشاكل  خلق  على 

وأن كلفة مواجهة إيران باهظة جدا.

وجود  تبين  الشقة،  تلك  إلى  وبالوصول 
أنها  وتبين  الــحــجــرات  بــإحــدى  حــريــق  آثـــار 
بملهي  تعمل  (سها)  لسيدة  مستأجرة 
معها  وتــقــيــم  ــا،  ــام ع  38 عــمــرهــا  ليلي 
الفنادق  بأحد  تعمل  (أماني)  أخرى  سيدة 
عمرها 36 عاما، وتم ضبط األخيرة وأدلت 

بتفاصيل جديدة.
هي  توجهت  الحادث  يوم  "مساء  وقالت 
بشارع  الكائنة  الفنادق  أحــد  إلــى  وسها 
عودتهما  ولدى   ، القاهرة)  (غربي  الهرم 
للشقة  ت.غ)   4:00) صباحًا   6 الساعة 
اكتشفتا حدوث حريق بإحدى الغرف ووفاة 

داخل  بوضعهم  فقامتا  الثالثة  األطفال 
األكياس والسجادة والتخلى عنهم بمكان 

العثور".
وكشفت أن األطفال الثالثة، من 3 أزواج 
وسجال  عرفي،  زواج  عقود  عبر  مختلفين 
اثنين منهم باسم زوجها الحالي، وهو ما 
فيما   DNA .الوراثية البصمة  تحليل  أكده 
"وجود  تبين  الداخلية،  بيان  وبحسب  بعد. 
آثار حريق بإحدى غرف الشقة وآثار إحتراق 
ببابها تشير إلى غلقه أثناء نشوب الحريق 
ذو  سريع  ــرارى  ح مصدر  اتصال  بسبب   ،
ببعض   " ثــقــاب  ــود  ع  " مكشوف  لهب 

بأرضية  االشــتــعــال  سهلة  الــمــحــتــويــات 
ليحدث  ومــفــروشــات"  "مــالبــس  الحجرة 

الحريق بالحالة التى وجد عليها".
للتحقيق،  للنيابة  متهمين   3 إحالة  وتــم 

بحسب المصدر ذاته.
فوري  تعقيب  على  الحصول  يتسن  ولم 

من المتهمين أو محامين عنهم.
وهذا أول بيان رسمي بخصوص الواقعة 
المصري  الــشــارع  في  قلقا  ــارت  أث التي 
بجريمة  مرتبطة  الواقعة  تكون  أن  خشية 
سرقة أعضاء بشرية، لكن السلطات نفت 

ذلك.

ويقوم على هذه الطقوس الضاربة في 
داليت  طبقة  من  دوم  جماعة  أبناء  القدم 
اسم  السابق  في  عليها  يطلق  كان  التي 
في  ـــى  األدن وهــي  المنبوذين،  طبقة 

سّلم الطبقات في الهند.
الطبقات  ألغى  الهندي  الدستور  أن  ومع 
رســمــيــا، إال أنــهــا مــا زالـــت مــتــجــّذرة في 
من  "كــثــيــر  شــــودري  ــقــول  وي المجتمع. 
بسبب  بــأمــراض  يصابون  هنا  العاملين 
ــات الــعــمــل الــطــويــلــة تــحــت أشعة  ســاع

الشمس وفي حّر المحارق".
أجيال  أربعة  منذ  ُتعنى  عائلة  ابــن  وهــو 

بمحرقة مانيكارنيتا.
طقوس  بكّل  الجماعة  هذه  أبناء  ويتكّفل 
وبيع  بالحطب،  الــنــار  تغذية  مــن  الــحــرق، 
ترافق  التي  األشياء  من  وغيرها  ــورود  ال

الميت في رحلته األخيرة.
مدينة  فــي  الــمــتــعــرجــة  ـــشـــوارع  ال فــي 

تشييع  مـــواكـــب  ــوالــى  ــت ت فـــارانـــاســـي، 
الموتى إلى المحارق، وال ُيسمح للنساء 
قد  دمــوعــهــّن  ألن  فــيــهــا  ــشــاركــن  ي أن 
المعتقدات  بحسب  الميت،  روح  تحبس 

الهندوسية.
ويعيش أبناء الدوم على مكرمات عائالت 
من  يختلف  األمــر  لكن  فقط،  المتوفين 

عائلة ألخرى.
بالكاد  لديهم  "البعض  شــودري  ويقول 
اآلخر  والبعض  الحرق،  تكاليف  يكفي  ما 
ــّرعــات ســخــّيــة ومــنــهــم من  ــب يــدفــعــون ت

يعرضون إطعام كّل العاملين هنا".
في بعض األحيان ال يكسب شودري أكثر 
من 150 روبي (1,9 يورو) في يوم عمل 
أياما  لكن  ساعة،  على 18  يمتّد  قد  شاّق 

أخرى تجلب له ما يصل إلى 65 يورو.
يضطر  المتقّلبة،  الــظــروف  هــذه  وفــي 
بعض أبناء الدوم "للبحث عن أشياء ذات 

أسنان  حتى  أو  المجوهرات  مثل  قيمة، 
بحسب  الموتى"،  ــارب  أق يتركها  ذهبية 

شودري.
ويقول "حين يجد العّمال شيئا بين الرماد 

يبيعونه ليحّصلوا ما أمكن من نقود".
في  الرماد  ُينثر  الحرق،  عملية  انتهاء  ومع 

نهر الغانج.
مستقبال  إلبنائه  يرسم  أن  شودري  حاول 
مختلفا عما عاشه هو، فأرسلهم لتحصيل 

العلوم عسى أن تكون لهم أيام أفضل.
ـــادوا  وع تحصيلهم  يكملوا  لــم  لكنهم 
بذلك  وليكونوا  والدهم،  مهنة  ليمارسوا 
هذا  في  العائلة  من  الخامس  الجيل  أبناء 

العمل الجنائزي.
شيء  ال  لكن  الزمن،  يتغّير  "قد  ويقول 
بهم  وينتهي  يموتون  الناس  هنا،  يتغّير 
من  وُيطلب  فاراناسي،  مدينة  في  األمر 

الدوم أن يقوموا بالعمل المقّدس".

هويتها  إخفاء  مشترطة  المصادر  وقالت 
نظرا لسرية المحادثات إن الصفقة الحالية 
في  أخــرى  وشــروط  األسعار  مع  ستتأكد 

عقد سيعلن عنه في األسابيع المقبلة.
األمريكية  الدفاع  وزارة  مع  االتفاق  ويزيل 
سبيل  فــي  تــقــف  كــانــت  رئيسية  عقبة 
من  صفقة  على  الــجــاريــة  الــمــفــاوضــات 
المتوقع أن تتألف من ثالث دفعات على 
إلى   2018 مــن  المالية  السنوات  ــدار  م

.2020
وقالت إلين لورد رئيسة إدارة المشتريات 
وشركة  الوزارة  إن  بيان  في  الدفاع  بوزارة 
لوكهيد مارتن" حققتا تقدما ووصلتا إلى 

المراحل النهائية من التفاوض".
إلى "اتفاق  توصال  الجانبين  أن  وأضافت 
الــدفــاع  وزارة  ــتــزام  ال إلــى  يــرمــز  مبدئي 
بتزويد" قوات الواليات المتحدة وحلفائها 
التخفيف  نفسه  الوقت  وفــي  بالسالح 

على دافعي الضرائب األمريكيين.
وفـــي الــصــيــف الــمــاضــي قــالــت رويــتــرز 
استراليا  بينهم  ومــن  الطائرة  زبــائــن  إن 
واليابان  وإيطاليا  وإسرائيل  والدنمرك 
الجنوبية  وكوريا  وتركيا  والنرويج  وهولندا 
المتحدة  الــواليــات  جانب  إلــى  وبريطانيا 
في  أكثر  أو  طائرة   135 شراء  طلبوا  وقد 
السنة المالية 2018 لتسلمها في 2020 
للطائرة  تقريبا  دوالر  مليون   88 بسعر 

الواحدة.
باإلضافة إلى ذلك تجري مفاوضات على 
أن  قيل  التي  األكبر  األمريكية  الصفقة 
قيمتها تزيد على 37 مليار دوالر وتشمل 
من  طائرة   440 يبلغ  قياسي  عــدد  شــراء 

المقاتلة إف35-.
ــاك ثـــالث نــســخ مــن هـــذه الــطــائــرة  وهــن
ــالقــالع والــهــبــوط  األولــــى إف35-ايـــــه ل
لالقالع  إف35-بــــي  والثانية  التقليدي 

إف35-ســـي  والثالثة  عموديا  والهبوط 
لالستخدام على حامالت الطائرات.

ــرة لــزيــادة  ــطــائ ــاج ال ــت ــهــدف بــرنــامــج إن وي
وخفض  طائرة   3000 من  ألكثر  أسطولها 
 80 إلــى  األول  الطراز  من  الــواحــدة  سعر 
الوفر  خالل  من   2020 في  دوالر  مليون 

الذي يتحقق من طلب أعداد أكبر.
وواجه إنتاج الطائرة مشاكل في 2017 لكن 
المستهدف  تحقيق  من  تمكنت  لوكهيد 
للواليات  طائرة   66 وسلمت   2017 في 

المتحدة وحلفائها.
في  طائرة   91 لتسليم  الشركة  وتهدف 
طائرة  من 160  ألكثر  االنتاج  وزيادة   2018

في 2023.
رحالتها  الطائرة  أتمت  التحديات  ورغــم 
قالت  أيــار  وفــي  نيسان  فــي  التجريبية 
تستخدم  دولة  أول  أصبحت  إنها  إسرائيل 

الطائرة في العمليات الحربية.

الملياردير  لصالح  مانافورت  عمل  كذلك 
الكرملين  من  المقرب  فيرتاش  ديمتري 
وقــســطــنــيــن كــيــلــيــمــنــيــك الــســيــاســي 
مرتبط  انـــه  يعتقد  ـــذي  ال ــا  ــي ــران اوك فــي 
الحملة  وخــالل  الروسية.  باالستخبارات 
مع  مانافورت  تواصل  االميركية  الرئاسية 

الرجلين.
التهم  مــن  مجموعة  مــانــافــورت  ويــواجــه 

الفدرالية.
وهو  بابادوبولوس،  جورج  تواصل  بدوره 
رجل اعمال غير معروف على نطاق واسع 
عمل مستشارا في حملة ترمب، مع روس 
في لندن بهدف التحضير لزيارة ترمب الى 

موسكو او لقائه بوتين.
موسكو  بان  الحملة  بابادوبولوس  وابلغ 
ــضــر بــالــمــنــافــســة  ــومــات ت ــهــا مــعــل ــدي ل
كلينتون.  هيالري  لترمب  الديموقراطية 
كبار  بموافقة  حظيت  التي  جهوده  ان  اال 
على  تثمر  لم  الحملة  في  المسؤولين 

االطالق.
تهمة  فــي  بالذنب  بــابــادوبــولــوس  واقــر 
واحدة هي الكذب على مكتب التحقيقات 

الفدرالي.
للسياسة  آخر  مستشارا  التحقيق  وشمل 
الخارجية هو المصرفي السابق كارتر بايج 
سنوات  مــدى  على  لقاءاته  خلفية  على 
ضمنها 2016 مع مسؤولين روس وآخرين 
او  الروسية  االستخبارات  في  يعملون 

مرتبطين بها.
التقى مانافورت ومعه صهر ترمب جاريد 
كوشنر وابنه دونالد جونيور في نيويورك 
الروسية  المحامية   2016 حزيران   9 في 
تزويد  عرضت  التي  فيزيلنيتسكايا  ناتاليا 
الحكومة  تملكها  بمعلومات  ترمب  حملة 

الروسية من شانها الحاق الضرر بكلينتون.
اذربيجاني  روسي  متمول  اللقاء  وسهل 
مقرب من بوتين كان شريكا سابقا لترمب 

في موسكو.
الى  وصــلــت  فيزيلنيتسكايا  ان  ويــبــدو 
بحث  وارادت  الــوفــاض،  خالية  االجتماع 

قضايا اخرى.
ترمب  علم  مــدى  حــول  شــكــوك  وتــحــوم 
باالجتماع والسبب الذي دفع اعضاء في 

فريق حملته البقائه سريا.
 12 الــى  مــولــر  وجــه  الماضي  والجمعة 
تهمة  الروسية  االستخبارات  في  عنصرا 
الديموقراطي  الحزب  حواسيب  قرصنة 
خالل حملة االنتخابات الرئاسية، في قرار 
يشكل مؤشرا واضحا بان المحقق الخاص 
التسريب  يــكــون  ان  احــتــمــال  فــي  ينظر 
حصل نتيجة تواطؤ بين فريق حملة ترمب 

وحلفائه.
ــواصــل بــيــن مــســتــشــار ترمب  وحــصــل ت
ـــنـــه دونـــالـــد جــونــيــور  روجـــــر ســـتـــون واب
"ويكيليكس"  التسريب  وقناتي  وغيرهما 
ــقــول  ي ــن  ــي ــت ــل ال  "2.0 و"غـــوتـــشـــيـــفـــر 
ــرار االتــهــامــي ان جــواســيــس روســا  ــق ال

استخدموهما لنشر الوثائق.
وتواصل السفير الروسي حينها سيرغي 
مع  وبعدها  االنتخابات  قبل  كيسلياك 
عدة  واجــرى  ترمب  حملة  في  مسؤولين 
اتـــصـــاالت بــكــوشــنــر ومــســتــشــار االمــن 

القومي مايكل فلين.
ــل الــحــمــلــة، تــلــقــى فــلــيــن، ضــابــط  وقــب
البنتاغون،  فــي  الــســابــق  االســتــخــبــارات 
في  للمشاركة  ــدوالرات  ال آالف  عشرات 
في  جلس  روســيــة،  لشركات  مناسبات 

احداها الى جانب بوتين.

فلين  اقـــر  االول2017،  كــانــون  وفـــي 
الفدرالي  التحقيقات  مكتب  على  بالكذب 
في  روس  مسؤولين  مع  تواصله  بشان 

فترة انتقال الرئاسة لترمب.
شخصا   13 الــــى  ـــهـــام  االت مــولــر  وجــــه 
على  لالبحاث  روسية  بشركة  لعالقتهم 
تالعب  عملية  عــن  مــســؤولــة  االنــتــرنــت 
كفة  رجحت  االجتماعي  التواصل  بوسائل 

حملة ترمب.
وتوصلت التحقيقات الى حصول تواصل 
والمجموعة  ترمب  حملة  في  افــراد  بين 

التي يحتمل انهم لم يدركوا انها روسية.
االعمال  في  ينظر  مولر  بان  تقارير  تفيد 
وسعى  روس.  مــع  ترمب  يجريها  التي 
عقود  مــدى  على  ــروســي  ال الــمــلــيــارديــر 
موسكو.  فــي  الــعــقــارات  قطاع  لــدخــول 
وفي 2013 اجرى حفل انتخاب ملكة جمال 
باءت  حيث  الروسية  العاصمة  في  الكون 

محاولته لقاء بوتين بالفشل.
وتفيد تقارير بان مستشارين لترمب بينهم 
في  الحملة  خالل  واصلوا  كوهين  مايكل 
صفقة  الـــى  للتوصل  الــســعــي   2016

عقارية كبرى في موسكو.
ومنذ مطلع االلفية الثانية اجرت مجموعة 
لــروس  عقارية  بيع  عمليات  عــدة  تــرمــب 
تلك  كانت  اذا  ما  حــول  تساؤالت  اثــار  ما 

الصفقات عبارة عن تبييض اموال.
ترمب  بيع  الصفقات  تلك  ضمن  ومــن 
عقار "ميزون دو الميتيه" (بيت الصداقة) 
في بالم بيتش بوالية فلوريدا للملياردير 
بمبلغ  ريبولوفليف  ديــمــتــري  ــروســي  ال
 2008 عام  دوالر  مليون   95 بلغ  قياسي 
اشتراه  االميركي  الملياردير  كان  ان  بعد 

قبل اربع سنوات لقاء 41 مليون دوالر.

الــذكــرى  مــع  التغييرات  تلك  وتــتــزامــن 
الثانية لمحاولة انقالب قتل خاللها 250 
مدنيون  أغلبهم  األقــل  على  شخصا 
اإلطاحة  منشقون  جنود  حــاول  عندما 

بحكومة إردوغان.

في  الطوارئ  حالة  السلطات  وفرضت 
 15 في  الفاشل  االنقالب  بعد  البالد 
يوليو تموز 2016 ومن المقرر أن ينتهي 

العمل بها هذا األسبوع.
العدالة  حزب  إن  لرويترز  مصدران  وقال 

والتنمية، الذي يتزعمه إردوغان، وحلفاءه 
القوميين يعتزمون طرح قواعد تنظيمية 
جديدة في مجال األمن لضمان استمرار 
انتهاء  بعد  اإلرهــــاب"  ضــد  "المعركة 

الحكم بحالة الطوارئ.
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رغم  المعاصر  العربي  التاريخ  في  الشخصيات  أهم   أحد 
رئيس  فهو  االبعاد،  متعددة  واهميته  عربيا،  ليس  انه 
زمنية  حقبة  وفــي  كــالــعــراق  مــحــوري  بلد  فــي  ــوزراء  ــل ل
وعقله،"ابو  العربي  الشرق  قلب  فيها  العراق  كان  فارقة 
في  مرة  الول  العراق  في  الــوزراء  رئاسة  صباح"استلم 
اكتوبر من عام 1932 واستمر وعلى فترات زمنية يتولى 
الحكم  على  المشبوه  االنــقــالب  حتى  المنصب  ذات 
الملك  حكم  زمن  عام 1958  في  العراق  في  الهاشمي 
بن  الحسين  للملك  الــصــدوق  الصديق  الثاني  فيصل 
منه  يراد  كان  المشبوه  واالنقالب  ثراه،  الله  طيب  طالل 
ابادة العرش الهاشمي سواء اكان في العراق او االردن 
اال ان حكمة وحنكة "الحسين"وطريقة تعامله قللت حجم 
الكارثة وجعلت االردن خارج مشروع االلغاء والشطب رغم 
قناعتي ان المشروع لم يدفن وهو متجدد في الكثير من 

دوائر صنع القرار تحديدا في واشنطن وتل ابيب.
اعداء  نظر  في  السعيد  نوري  للباشا  االكبر"  الخطيئة   "
بين  الــهــاشــمــي  االتــحــاد  مــشــروع  كــانــت  الهاشميين 
نوري  الباشا  ودفــع  ــيــة"،  واالردن "العراقية  المملكتين 
السعيد حياته ثمنا لهذا المشروع، وتم قتله وسحله في 
شوارع بغداد بصورة همجية تؤكد غياب الرحمة واالخالق 

في ضمائراالنقالبيين.
ال اود االستفاضة في حيثيات ما جرى في تلك الحقبة 
بن  الكبير"الحسين  الراحل  لدى  وتحديدا  وألــم،  جراح  من 
على  الضوء  تسليط  منه  اردت  هــذا  فمقالي  طــالل"، 
االبــرز  السياسية  الشخصيات  من  انها  ادعــي  شخصية 
شأن  من  التقليل  عدم  مع  الحديث  العربي  التاريخ  في 

شخصيات كثيرة زامنته او اعقبته.
الباشا  لدولة  التاريخي  االستحضار  هذا  في  يهمني  ما 
نوري السعيد، ليس ادارة الدولة وعالقاتها الخارجية التى 
العجيبة  صالبته  وليس  والدهاء،  الذكاء  بمنتهي  ادارهــا 
في التعامل مع بريطانيا العظمى التى طالما اتهم بانه 
لمصر  التبعية  رفض  في  عنفوانه  وال  لها،  عميل  مجرد 
الشخصية  ذي  الناصر  عبد  جمال  الرئيس  حكم  ظل  في 
مع  التعامل  فــي  تعنته  وال  والــشــعــبــيــة"،  "الــمــؤثــرة 
المشروع االميركي للسيطرة على نفط العراق، كان"ابو 
صباح"، وصباح هو ولده الوحيد وكان يطرب لمناداته بهذا 
اللقب، كان انتحاريا بحكم ادراكه للظروف الخطيرة الداخلية 
واالقليمية التى كانت توثر على العراق، اال انه لم يكن 

يعيرها ذلك االهتمام المطلوب.

يكن  لم  انــه  السعيد"  نــوري  في"نموذج  ــرز  االب الميزة 
فاسدا في ظل والية عامة مارسها على مدى 28 عاما.

تلك  من  واحــدة  ســرد  من  المقام  هــذا  في  لي  ــد  والب
القصص الكثيرة التى كان فيها نوري السعيد يمارس دوره 
كرجل دولة يحترم القانون ويمارس الوالية العامة، القصة 
وهي منقولة من عدة مراجع تاريخية تتحدث عن ان الملك 
احتفال  خالل  السعيد  نــوري  ابن  صباح  من  طلب  غــازي 
خالل  من  باالحتفال  المشاركة   1936 عام  اقيم  عسكري 
بعض االلعاب الجوية كونه من امهر الطيارين العراقيين 
اال ان الملك اشترط على صباح اصطحاب احد خدم القصر 
الملكي المعروف عنهم خفة الدم والفكاهة والخوف من 
الطيران، وخالل العرض امسك الخادم ونتيجة للهلع بيدى 
صباح ومنعه من الحركة مما افقده القدرة على التوازن 
نوري  صباح  واصيب  الخادم  وتوفى  الطائرة  فسقطت 
لندن  في  للعالج  اثرها  على  نقل  بالغة  بجروح  السعيد 
وهناك تماثل للشفاء وكانت كلفة العالج وقتذاك قرابة 
ذلك  وقيمة  بارقام  باهظ  مبلغ  وهو  عراقي  دينار   400
الوقت، دفعها نوري السعيد من جيبه الخاص، وبعد فترة 
قدم نوري السعيد مطالبة مالية بالمبلغ كون المتسبب 
بالحادث هو الملك غازي الذي اقترح اصطحاب الخادم في 
عرض الطيران، فقام وزير المالية برفض المطالبة والذي 
مجلس  داخل  خالف  وتفجر  السعيد  نوري  لدى  وزير  هو 
الوزراء بسبب القضية، استقال على اثره عدد من الوزراء 
من  وعــدد  المالية  وزيــر  كون  برمتها  الحكومة  وسقطت 
زمالئه كانوا على قناعة ان الخالف المالي محصور بين 
العامة  للمالية  عالقة  وال  والملك  السعيد  نوري  صباح 

للدولة به.
السعيد؟،  نوري  عراق  من  اليوم  العراق  والسؤال..اين 
واين حكوماتنا في االردن من نموذج نوري السعيد الذي 

كان اول رئيس وزراء لالتحاد الهاشمي؟ 

فكرة
رجـــا طـلـب
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الباشا نوري السعيد 

د. زهير طاهات

يا جيشنا يا عر
 في بادرة تفيض بالحس الوطني من رئيس لجنة وأعضاء 
نقابة الصحفيين في إقليم الشمال بتنظيم جولة بالتعاون 
مع جامعة اليرموك والتوجيه المعنوي لزيارة حماة الوطن من 
المبادرة  هذه  قابل  الشمالية،  الحدود  على  العربي  جيشنا 
ثقة بالنفس من قبل قيادة وضباط أفراد القوات المسلحة 
الذي يحملون الوطن في قلوبهم وتتماهى أرواحهم على 
امتداد حدوده ونقاط الّتماس مع الحدود السورية الساخنة 
وما تشهده في اآلونة األخيرة من تداعيات أدت إلى نزوح 
مفاجئ ألكثر من مئة ألف مواطن سوري تعاملت مع هذه 
األزمة قواتنا الباسلة بمنتهى الحرفية والمهنية المتشابكة 
المساعدات  كل  تقديم  تم  بحيث  اإلنسانية  الجوانب  مع 
لألشقاء السوريين على أرضهم من مأكل ومشرب ومأمن 

وعالج ولم يبق منهم أحد عالق على الحدود مع األردن.
شهدت حدود الّتماس في اآلونة األخيرة مع سوريا قتاًال 
وكــان  والــمــعــارضــة،  الــســوري  النظام  قــوات  بين  شــرســًا 
من  والــتــردد  والريبة  بالخوف  شعور  ينتابهم  الصحفيون 
الذين  ــود  اُألُس كتائب  ولوجنا  بعد  أنه  إال  طائشة،  قذيفة 
داخل  ويتحركون  الوطن  وسماء  أرض  يحرسون  بوجدانهم 
الحدود وكأنهم شهب بالسماء تصطاد كل شيطان مريب، 
في  وتسمو  الحدود،  طول  على  تتمدد  أجسامهم  وكانت 
وعندما  الغيوم  تطاول  الفضاء  عنان 
الــذيــن  والــضــبــاط  ــقــادة  ــال ب التقينا 
عكسوا روح الجندية والعقلية الواعية، 
أنفسنا،  هــدأت  القتالية  والحرفية 
وداعبتنا أمنيات أن ال نبرح المكان بل 
الوطن  تراب  نحمي  بالجندية  ننخرط 
كما  تصرفهم  تحت  أرواحــنــا  ونضع 
هم أقسموا أن يضحوا بالروح والدم 

ليحيا الوطن.
"يا جيشنا يا عربي " نعم كنا نرددها 
استقرت  حتى  طفوليًا،  لحنًا  صغارًا 
أرواحــنــا،  في  وسكنت  قلوبنا  في 
والضمير،  ــوجــدان  ال لتحتل  وثبتت 
التي  الجسام  األحــداث  أكدته  الــذي 
مرت بها األمة. نعم إن هذا الجيش 
األبي المصطفوي لم يشتبك على 
اإلطالق مع فصيل أو جيش عربي، 
بل على الدوام كان مناصرًا لجيوش 
الجندي  حــفــر  فــقــد  وأهــلــهــا،  األمـــة 
األردني في الوجدان العربي صورته 
سوريا،  من  الجريح  أخــاه  يحمل  وهو 
ويحتضن  الــمــســن  الــشــيــخ  ويــقــبــل 
أعــراض  ويحمي  الصغير،  الطفل 

المرأة العربية.
الصحفي  الـــوفـــد  ـــال  ج لــقــد  نــعــم 
اليرموك  جامعة  رعته  الذي  األردنــي 
"أبو  ُأُســود  واستقبلتهم  والنقابة، 
الشرسة،  القتالية  الـــروح  أصــحــاب  عرينها،  فــي  حسين" 
نتوه  والجبال،  والصحاري  السهول  وأبطال  العالية،  والجباه 
بين من يحمل اآلخر هم يحملون الدبابة أم الدبابة تحملهم، 
يتجندون بالرشاش والمدفع وكأنه مسبحة بين يدي ناسك 
واعتزاز  بفخر  رؤوسنا  نرفع  كنا  الوطن،  محراب  في  متعبد 
وتحمي رؤوس  حين نرى تلك الصقور التي ترقب األجواء 
الجبال والهضاب الوعرة، يرصدون األرض والسماء ويغيرون 

كالشهب تجاه الهدف لحرقه وإبادته.
أرواحنا  في  واستقر  المترددة،  الخائفة  مشاعرنا  تغيرت 
األمن والسكينة التي غرستها الثقة الحقيقية بهذا الجيش 
لدينا  بأن  قناعتنا  وتعززت  والمحن،  األحداث  تقهره  ال  الذي 
ُأُسود الميادين التي ال تخاف والتي ال تهزم ألنها اعتادت 
بالوالء  وأطاعت  والوطن  بالله  آمنت  أن  بعد  النصر  على 
وقيادته  وأهله  الوطن  الله  حمى  حكيمة،  قيادة  والوفاء 
من كل شر، وتحية شكر وتقدير لنقابة الصحفيين، وجامعة 
اليرموك، والتوجيه المعنوي، وتحية تقدير لكل أفراد وضباط 

جيشنا العربي. 
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فارق مهم بين الهواية واالحتراف هو الذي أحدث التطورات 
المميزة في مجاالت متعددة، ونرى المشهد السياسي 
األردني مليئًا بشخصيات كثيرة تدعي ممارسة السياسية، وأنها 
جزء رئيس من هذا المشهد وإحدى محركات الحياة فيه، ولكنها 
في حقيقتها شخصيات هامشية ال تملك تصورًا سياسيًا 
أو مرجعية فكرية سياسية تركن إليها أو يمكن مناقشة اآلراء 
السياسة بالرجوع إليها، حتى بات المشهد السياسي األردني 
أشبه بسوق شعبي، مليء بالبسطات السياسية ال أكثر.

وفي ظل هذا الوضع القاتم يبرز السؤال هو هل يوجد مهنة 
في األردن اسمها السياسي؟
حقيقة األمر أن قلة ممن دخل المجال السياسي في األردن 
احترف السياسة بمفهوم االحتراف الحقيقي، وقلة من هؤالء 
المحترفين يؤدي دوره باحترافية، وربما هذا أحد أسباب ضعف 
المجال السياسي األردني، وعدم وجود روافع سياسية حقيقية 
في المشهد الداخلي.
حين تجلس مع معارضين من العيار الثقيل في زمن سابق 
تراهم يتحسرون على رجاالت الدولة الذين كانوا محل اتهام 
من المعارضة ومحل هجوم ال يستكين، ورغم التأكيد على أن 
هناك مبررات حقيقية لمعارضة من كانوا من رجاالت الحكم، إال 
أن ذلك ال يمنع من إظهار االحترام لهم ألنهم كانوا مؤمنين 
بالدولة وهيبتها، ويرفضون أي تعد عليها، مدركين أن وجودهم 
في مناصبهم يحتم عليهم الحفاظ على هيبتهم التي هي 
شكل لهيبة الدولة.
من القصص التي تروى أن توفيق باشا أبو الهدى وهو صاحب 
الرقم القياسي في عدد مرات تشكيل الحكومة كان على خالف 
مع أحد الموظفين من الدرجات العليا، فاقترح أحد المقربين 
من (الباشا) أن يحيل الموظف على التقاعد، فما كان من 
(أبو الهدى) إال أن رفض الفكرة وقال بالحرف الواحد (أرفض 
تكليف خزينة األردن راتبًا إضافيًا ألنني على خالف شخصي مع 
شخص).

في  تداولها  يتم  التي  القصص  آالف  وربما  مئات   وهناك 
هيبتها  منظور  من  الدولة  إدارة  كيفية  حول  مغلقة  مجالس 
وكل  قريبة،  فترة  حتى  الدولة  نشوء  منذ  العليا  ومصالحها 
رجال  بين  الشاسع  الفرق  تظهر  تــروى  قصة  أو  ُيذكر  مثال 
الدولة سابقًا ورجال الدولة اآلن، وتؤشر إلى أسباب فقدان 
ولكن  المطلوبة،  النقالت  إحداث  على  القدرة  الدولة  آليات 
هذه القصص ال يتم توثيقها وال نشرها للعامة، وال يعرفها 
ال  فهم  وبالتالي  المسؤولية،  موقع  يحتلون  اآلن  هم  من 
ومؤسساتها  الــدولــة  أصــاب  الــذي  التدهور  حجم  يــدركــون 

وهيبتها.
ما أثار هذا الموضوع في ذهني ودفعني للكتابة عنه هو 
ما قام به السياسي سمير الرفاعي، وهنا أركز على لقب 
السياسي وأبتعد عن لقب دولة، فكثيرون في األردن حملوا 
استطاعوا  أو  سياسيين  كانوا  منهم  وقليلون  دولة  لقب 
فما  ومدلوالت،  معاٍن  من  يحمل  ما  بكل  دولة  لقب  حمل 
التي  ـــاءات  واالدع االتهامات  على  بــرده  الرفاعي  به  قــام 
تسعى للتشكيك بالدولة ورموزها من باب اإلشارة لوجود 
كنه  يــدرك  بامتياز،  سياسة  رجــل  الرفاعي  أن  يؤكد  فساد 

الفكرة أن تكون سياسيًا.
أهمية  ــدرك  وي العام  بالهم  منشغًال  يبقى  فالسياسي 
خدمة  فــي  ومعلوماته  وقناعاته  آرائـــه  وتقديم  تدخالته 
مع  االشتباك  عن  فاالبتعاد  مجتمعه،  خدمة  وفي  الدولة، 
العام لحظة مغادرة الموقع الرسمي يعني أن من يشغله 
كان ينظر لنفسه موظفًا ال سياسيًا يستحق المنصب، ومن 
يرتاح لنشر شائعات تطال الدولة ورموزها أو شخوصًا بارزين 
عليه  يجب  كسياسي  أنه  يدرك  ال  فإنه  العام  المجال  في 
حماية الدولة ألنها إن ضعفت فال معنى لوجوده وال قدرة 
له ليكون فاعًال ومؤثرًا، فحالة الخراب تأتي على الجميع دون 

استثناء.
كثيرون  به  يقم  لم  بما  قــام  السياسي  الرفاعي  سمير 
اشتبك  بل  تسلم)،  (سّكن  قاعدة  يتبع  لم  فهو  آخـــرون، 
ووّضح األمر وأشار بإصبعه إلى غياب دور بارز لكثيرين من 
مؤسسات أو شخوص في تبيان الحقيقة والدفاع عن كثير 

من اإلجراءات التي اتخذتها الدولة، ليستعيد المواطن ثقته 
بالدولة ورجاالتها.

الخلل الحقيقي في الجسم السياسي األردني هو هؤالء 
سياسية،  غير  بوابات  عبر  السياسي  المجال  دخلوا  الذين 
فرصة  السياسية  النخبة  نادي  ضمن  وجودهم  أن  واعتبروا 
إلظهارهم أكثر في المجال العمومي، ويساعدهم بصورة 
أكبر في تسهيل أعمالهم األخرى، دون أن يدركوا أن العمل 
السياسي االحترافي له أصوله وأبجدياته التي ال يتقنوها، 
وعبر وجودهم هذا في المشهد السياسي يصيبون الحالة 
السياسية في األردن بالوهن، ويفقد العديد من األردنيين 

ثقتهم بالمشهد السياسي العام.
عددًا  يشهد  زال  وما  الماضية  الفترات  خالل  شهد  األردن 
من الشخصيات السياسية التي احترفت وتحترف السياسة، 
سواء اتفقنا مع هذه الشخصيات أم لم نتفق، ولكنها كانت 
كذلك  وكونها  وتطبيق،  كمفهوم  للسياسة  حقيقية  روافع 
بصورة  حــادة  سياسية  منعطفات  عبر  العبور  استطاعت 

احترافية.
والسياسي  الــســيــاســة  مفهومي  اســتــعــادة  مــن  بــد  ال 
سياسي  تحرك  وجــود  من  والبــد  ودورهــمــا،  لحضورهما، 
المشهد  إلنقاذ  األردنــيــة  السياسية  النخبة  بين  حقيقي 
حقيقي  أمل  يوجد  ال  ذلك  دون  فمن  الداخلي،  السياسي 
نراوح  وسنبقى  الداخل،  في  سياسية  نوعية  نقلة  بإحداث 

مكاننا فقط في أحسن األحوال.
السياسي سمير الرفاعي قام ويقوم بمهمته دائمًا ويبتكر 
األساليب المختلفة للتواصل الحقيقي والدخول بنقاشات 
عامة عبر مواقع التواصل االجتماعي، ويقبل الدخول في 
معترك نقاشات سياسية مهمة كما حدث قبًال عبر حسابه 
ويــدرك  كسياسي  دوره  يعرف  ألنــه  ذلــك  كل  تويتر،  على 
أهمية ممارسته باحتراف ومسؤولية، وهو ما يبقيه حاضرًا 
في المشهد، وجوابًا لكثير من الحاالت وخيارًا دائمًا لصاحب 
أن  لي  يمكن  بل  السياسية،  لياقته  يفقد  لم  فهو  القرار، 
أكثر،  التواصلية  مهاراته  صقل  استطاع  أنه  وأقول  أجازف 
من  راكــم  ما  بحكم  المسؤوليات  تولي  على  أقــدر  وبــات 
خبرات سعى لها وتعلم من تجارب اختبرها وبات أقدر على 
المكاتب  رفاهية  عن  بعيدًا  األرض  على  يحصل  ما  معرفة 

والمكيفات.
محترف  كسياسي  به  الخاص  طريقه  شق  سمير  الرفاعي 
الجرأة  ولكن  القدرة  يملكون  لكثيرين  العدوى  تنتقل  فهل 
فاعلين  سياسيين  وجـــود  ففي  تنقصهم،  الــتــي  هــي 
يستعيد األردن عافيته ونستعيد ثقتنا بالسياسة ويستعيد 
لك  أرفع  الرنان،  لفظه  وصوت  بريقه  السياسي  مصطلح 
الحق  لي  وأبــق  الرفاعي،  سمير  السياسي  أيها  القبعة 

باالختالف معك. 

 شهد اليوم األول لجلسة مجلس النواب لمناقشة بيان 
تشكيلة  على  مكثفًا  قصفًا  ــرزاز  ال عمر  الدكتور  حكومة 
بعض  أن  الى  األمر  وصل  بل  الــوزراء،  وبعض  الحكومة 
النواب أعلنوا حجب الثقة عن الحكومة قبل الوصول الى 
جلسة التصويت عليها المتوقع أن تكون نهاية األسبوع.

بداية أود القول أن ما يدور من نقاشات تحت القبة، يثري 
عال  وكلما  الديمقراطي،  الجو  اطــار  في  ويأتي  ويفيد 
سقف النقاشات كلما أعطى زخمًا ديمقراطيًا وجوًا مريحًا 
نواب  ومجلس  تنفذ  حكومة  هناك  بأن  المواطنين  لدى 

يراقبها ويحاسبها.
يبعث  الــنــقــاشــات  فــي  خشونة  مــن  الــيــوم  يـــدور  فما 
لسياسات  تصديه  في  النواب  بمجلس  جديد  من  األمل 
أن  ســابــقــًا  يــشــاع  كــان  كما  يــكــون  ال  وأن  الــحــكــومــات، 
"المجلس في الجيبة"، أو من الممكن ارضاء النواب من 
خالل منحهم "حفنة" من التنفيعات، فقد سمعنا بهذه 

القصص كثيرًا، لكن ال ندري مدى دقتها وصحتها.
من  للخروج  فرصة "ذهبية"  الحالي  النواب  مجلس  أمام 
عباءات االتهامات له بالضعف وسوء االداء، خاصة أيام 
الملقي  هاني  الدكتور  السابق  الـــوزراء  رئيس  حكومة 
التي لم يستطع ان يجابه قراراتها التي أرهقت الشعب 
ترتقي  أن  تستطع  ولــم  وســوءًا  فقرًا  وزادتــه  األردنــي 
بالبلد ووضعه االقتصادي، بل زادت المديونية وارتفعت 
األسعار واتسعت رقعة الفقر، مما دفع المواطنين إلى 

االعتقاد أن النواب "تآمروا" عليهم مع حكومة الملقي.
على  بالهتافات  استهدفوا  أنهم  اليوم  النواب  يعلم 
الدوار الرابع في احتجاجات رمضان المباركة، التي طالب 
مختلف  في  أو  الرابع  الدوار  على  سواء  األردنيون  فيها 
إلى  ــوة  ــدع وال ــنــواب  ال مجلس  بــإســقــاط  المحافظات 
جيدًا  اإلشــارة  التقط  أغلبهم  أن  ويبدو  مبكرة،  انتخابات 
والجميع  للمجلس،  فشل  هو  الحكومة  فشل  أن  ويعلم 
ومهمة  للغاية  صعب  االقتصادي  البلد  وضع  أن  يعلم 

الحكومة أصعب.
وشخوصها  الحكومة  استهداف  يكون  ال  أن  يجب  ولكن، 
شعبيًا،  االنــتــاج  وإعـــادة  إنتخابية  مكاسب  تحقيق  بغية 
ال  كاملة  العطاء  مسيرة  على  ويحكم  واعــي  فالشعب 
أوًال  الهدف  يكون  أن  فيجب  موقفين،  أو  موقف  على 
أن  ويجب  المواطن،  حياة  وتحسين  الوطن  رفعة  وأخيرًا 
بـ  وصفتها  التي  الفرصة  هذه  النواب  مجلس  يستغل 
"الذهبية" وأن يستعيد دوره الرقابي ويبتعد عن شبهات 
دوره  ويستعيد  الشخصية،  والمكاسب  "التنفيعات" 

الحقيقي ويكون معبرًا عن إرادة الشعب.
أما فيما يتعلق بشخوص بعض الوزراء والهجوم العنيف 
بعضهم  يحاسب  أن  المعقول  مــن  فليس  عليهم، 
أن  فيجب  نظرهم،  وجهات  أو  السياسية  آرائهم  على 
وفق  المجلس  أروقــة  في  األداء  على  الحساب  يكون 
بيتهم  يكون  وأن  الجميع  يحترم  وأن  الدستور،  أحكام 
يكون  وأن  أجله  من  الجميع  يعمل  أن  يجب  الذي  األردن 
لم  فــإن  أجــلــه،  مــن  وجــدوا  ــذي  ال وهدفهم  بوصلتهم 
الوطن  لمنفعة  العمل  في  والنواب  الحكومة  تستقم 
والمواطن، قد يخرج الناس مجددًا للشارع، فاألردن بعد 
ديمقراطية  رقابية  مرحلة  في  دخل  رمضان  احتجاجات 

رديفة جديدة يجب التنبه لها. 

طايل الضامن

احتجاجات رمضان تسخن 
مجلس النواب

وتوقف  روسيا،  في  القدم  كرة  مونديال  وانتهى  صفارته  الحكم   أطلق 
بطرسبيرغ،  سان  مدينة  في  البيضاء  الليالي  انتهاء  مع  المالعب  صراع 
يشمل  الذي  الكوني  النظام  وهو  الليل،  منتصف  شمس  غروب  وأعني 
مناطق في فنلندا أيضا، التي يعتبرها البعض بوابة روسيا الغربية منذ 
هلسنكي  عاصمتها  في  عقد  كما  كامل،  قرن  قبل  األحمر  الجيش  عبرها 
القارة  في  واألستقرار  األمــن  لتحقيق  والغرب  الشرق  بين  مؤتمر  اول 
االوروبية واألتفاق على تخفيض مخزون األسلحة االستراتيجية، وتخفيف 
خطر سباق التسلح بين الكتلتين، تم ذلك في مثل هذه األيام من العام 

.1975
السوفياتي  االتحاد  انهيار  سر  كلمة  غورباتشوف  سّلم  فنلندا  وفــي 
للرئيس األميركي جورج بوش األب، وفيها استسلم يلتسين نهائيا وتنازل 
عن آخر ذرة من كرامة روسيا وسّلم مفتاح موسكو للرئيس كلينتون خالل 
سياسية  انتصارات  عدة  أن  يعني  هذا  أيضا.  هلسنكي  في  به  اجتماعه 
التي  الفنلندية،  العاصمة  في  واشنطن  حققتها  دبلوماسية  وانجازات 
أصبحت تشكل محطة مهمة في العالقات السياسية والدبلوماسية بين 

موسكو وواشنطن.
اليوم يعيد التاريخ نفسه بصورة أخرى وبمشهد آخر فيه الكثير من التفاصيل 
المختلفة في الشكل والمضمون، حيث تعقد قمة هلسنكي بين الرئيس 
السلم  تهديد  لدرجة  التوتر،  ذروة  بلغت  أجواء  في  ترمب،  والرئيس  بوتن 
الدولي، بسبب جنوح وجموح الرئيس األميركي، الذي يشكل حالة فريدة 

غير مسبوقة في تاريخ الواليات المتحدة، وهي الحالة التي قد ال تتكرر.
قبل وصوله الى هلسنكي حامالحقيبة طافحة بالملفات واألزمات، قام 
الرئيس ترمب بجولة طويلة متعددة المحطات. خالل جولته أكثر ترمب من 
الظهورعلى الفضائيات، وأطلق تصريحات مثيرة للجدل أغضبت مواطني 
الدول الحليفة للواليات المتحدة في أوروبا، وفتحت الشهية للكتابة عنه 
وعن المزيد من كبواته وهفواته، حتى أن بعض االعالميين وصفه بعدم 
االستقرار واتهمه باالزدواجية، ألنه ال يثبت على موقف، ويتراجع في كثير 
من االحيان عن تصريحاته المتهورة، كما حدث عندما أنكر وصفه لرئيسة 
الحكومة البريطانية بانها "مقرفة"، إضافة الى تصريحاته حول االنتقادات 

القاسية التي وجهها الى المستشارة األلمانية انجيالميركل !!
وصول الرئيس األميركي ترمب الى هلسنكي يثير سحابة من الغبار، فهو 
واألزمــات،  العواصف  واثــارة  األعــداء  كسب  فن  يتقن  إشكالية،  شخصية 
وألنه  والمهاجرين،  واألقليات  للمرأة  الكراهية  يحمل  ابيض  عنصري  ألنه 
الساخنة  األزمــات  هاوية  نحو  لسانه"ينزلق  على  يمون  ال   " منضبط  غير 
يتعامل  الذين  أوروبــا،  قادة  حلفائه  مع  أزماته  ننسى  ال  وهنا  والساخرة، 
معهم باستعالء مّذل، إضافة الى تصعيد الوضع في الشرق األوسط ، 
ومحاولة فرض "الصفقة الكبرى" لتصفية القضية الفلسطينية، وخالفاته 

الحادة مع الصين، وفرضه عقوبات على ايران وكوبا وفنزويال.
خطوة  وفــي  التهدئة،  أجــل  من  بوتن  للقاء  هلسنكي  الــى  جــاء  اليوم، 
استباقية، اشار الى حسن نواياه فأعلن قبل وصوله، أن بوتن"قد يكون 
األوروبية  الــدول  بتحريض  قــام  الوقت  ذات  في  ولكنه  جيدا"،  صديقا 

أجل  مــن  كبيرة  ضغوطا  ومـــارس  ــا،  روســي ضــد 
استمرارالحصاراالقتصادي على روسيا.

التحريضية  ترمب  وحركة  يتغير،  لم  الموقف  هذا 
دول  حـــدود  عند  تتوقف  لــم  لــروســيــا  الــعــدائــيــة 
الشرقية  ـــدول  ال الــى  تعدتها  بــل  أوروبــــا،  غــرب 
االتحاد  من  سقطت  التي  أو"الدناديش"  التائهة، 
لواشنطن،  حليفة  دول  الى  وتحولت  السوفياتي 
لروسيا،  عدائها  في  وتشددا  تطرفا  األكثر  هي 
من  حــزامــا  فيها  واشنطن  اقــامــت  الــتــي  وهــي 
االتحاد  بــدول  يحيط  واألمنية  العسكرية  القواعد 
تشكل  السابق  في  كانت  الــدول  هذه  الروسي. 
عــبــئــا ثــقــيــالعــلــى روســـيـــا واقــتــصــادهــا، وأكـــل 
يبدو  ولكن  الروسي،  المواطن  رغيف  مواطنوها 

أن الخبز الروسي بال ملح !!
أعتقد أن بوتن، الذي يعيش نشوة نجاح المونديال 
انتصارا  سيحقق  التفاوض،  فن  ويتقن  الروسي، 
سياسيا كبيرا في لقائه مع ترمب المعجون بكتلة 
من المشكالت الدولية، والذي يحمل شحنة ضخمة 
روسيا  يخص  مــا  منها  واألزمــــات،  القضايا  مــن 
والحصار  الغربية  والعقوبات  أوكرانيا،  مع  وازمتها 

األمني واألقتصادي األميركي لروسيا،وملف األسلحة االستراتيجية.
الذي  االيــرانــي  الــنــووي  الملف  في  البحث  سبق  ما  الــى  الــى  نضيف 
تصل  أن  الى  الشمالية،  وكوريا  الصين  وقضية  بقوة،  ترمب  فتحه  أعاد 
بالصفقة  يتعلق  ما  وهو  األهم،  بل  المهم،  المفصل  الى  المفاوضات 
الكبرى، وإخراج ايران وحزب الله من سوريا، أوعلى األقل ابعاد هذه القوات 
عن الحدود مع الجوالن المحتل، وبالتالي الضغط على الحكومة السورية 

للعودة الى مبدأ فصل القوات واتفاق الهدنة، وإيجاد منطقة عازلة.
لهذه  حلول  إيجاد  على  قادر  هلسنكي  اجتماع  أن  اعتقد  ال  النهاية  في 
الحزمة من األزمات"الترامبية"، حتى أن الرئيس األميركي ال يستطيع أن 
يّدعي التفاؤل، فاألزمات التي خلقتها ادارته في سنة تحتاج الى قرن من 
الزمن للبحث عن حلول لها، فهو الذي رمى صخرة في البئر الدولي، وكل 

عقالء العالم عجزوا عن إخراجها !! 

محمد كعوش

موسكو - هلسن من املنافسة 
الرياضية اىل الرصاع السيايس !

ال اعتقد 
ع  أن اجت
هلسن 
قادرعىل 

إيجاد حلول 
لهذه الحزمة 

من األزمات 
"الرتامبية"

لدينا أُُسود 
امليادين 

التخاف 
والتهزم 

ألنها اعتادت 
عىل النرص 

بعد أن 
آمنت بالله 

والوطن 
وأطاعت 

بالوالء 
والوفاء 

قيادة 
حكيمة

وذج نوري السعيد"  امليزة األبرز يف"
انه  يكن فاسدا يف ظل والية عامة 

مارسها عىل مدى 28 عاما

البد من وجود تحرك سيايس حقيقي ب 
النخبة السياسية األردنية إلنقاذ املشهد 

السيايس الداخيل

سم الرفاعي.. السيايس الذي أعاد للسيايس معناه
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 الحكومة والنواب أمام تحدي استعادة 
الثقة مع الشارع

ببيانها  أساسها  على  الحكومة  تقدمت  والتي  الثقة  مناقشات  انطلقت 
لنيل ثقة مجلس النواب بعد أسابيع من تجاذبات شهدتها الساحة األردنية 
السابقة  للحكومة  االقتصادي  النهج  على  االحتجاجات  انطالق  منذ  ابتدأت 
واسقاطها مرورًا بتكليف الرزاز بالحكومة الجديدة وصوًال إلى تشكيلة هذه 
الحكومة وما دار حولها من لغط وانتقاد لبعض الوزراء وليس انتهاء بحاالت 
مواقع  وتناولتها  وأفرادها  ورئيسها  بالحكومة  تتعلق  العام  الرأي  أشعلت 

التواصل االجتماعي بشكل كبير بشكل إيجابي وسلبي على حد سواء.
معركة الرزاز ابتدأت مع مجلس النواب قبل أوانها خالل مشاورات التشكيل 
حيث كان هناك محاوالت لبعض نواب إلرسال رسائل قوية للرزاز وحكومته 
حتى قبل تشكيلها بضرورة التعاطي بأهمية أكبر واتهامه بالنيل من هيبة 
الرئيس  يقوض  أن  قبل  معهم  اجتماع  موعد  على  التأخر  بسبب  المجلس 
الشعب  مجلس  أن  معلنًا  المحاوالت  تلك  المعهودة  وحنكته  بحكمته  الرزاز 
ومؤسسة البرلمان المنطلق األساسي والشريك الذي ليس له بديل في 

مساعدة الحكومة لخدمة الوطن ومصالحه العليا.
يرضي  لن  البيان  هذا  أن  ذهنه  في  الوزاري  بيانه  القاء  وبعد  الرزاز  الرئيس 
سمعها  التي  والمناقشات  المالحظات  أهمية  مــدى  ويــعــرف  الجميع 
بالذكاء  يتمتع  الرجل  أن  وأعتقد  النواب  السادة  كلمات  خالل  وسيسمعها 
على  وإضافتها  تنفيذها  حكومته  تستطيع  ردود  تضمين  من  يمكنه  الذي 
البيان الوزاري وأعتقد أن الرجل أيضًا بدأ يتدرب على فتح قنوات مجامالت 
أن  بإعالنه  تتعلق  المجماالت  وهــذه  غيره  يفعل  كان  كما  تنازالت  وليس 
الحكومة تنسق مع النواب خالل زيارات الوزراء للمحافظات األمر الذي أدخله 
هذا  يعتبرون  حيث  المحافظات  في  الالمركزية  مجالس  عتاب  دائــرة  في 

دورهم ويرفضون التغول عليه.
قبل  اإلصــالح  ومسيرة  األردن  في  السياسية  الحالة  أن  الجميع  ــدرك  ي
اختالفًا  تختلف  الملقي  حكومة  أسقطت  والتي  األخيرة  رمضان  احتجاجات 
كثيرًا عن معطيات المراحل السابقة سيما في الفترة ما بعد انتهاء موجات 
ثورات الربيع العربي وتأثر الساحة األردنية بها مرورًا بحالة االنقسام الكبيرة 
وفي  المملكة  في  معارض  حزب  أهم  اإلسالمية  الحركة  تعيشها  التي 
المعطيات  ظل  في  مستبعد  أمر  الحراك  عودة  ان  الكثير  ظن  الذي  الوقت 
ولكن  بحتة  اقتصادية  بصبغة  عاد  المرة  هذه  الحراك  عودة  أن  غير  السابقة 
بصورة حراك أفقي لم يكن له راس وال قيادة وهو أمر يمكن اعتباره إيجابيا 

وسلبيا في نفس الوقت من وجهة نظر الدولة ومؤسساتها.
ثقة  تطلب  جديدة  حكومة  امام  ونحن  اليوم  األردني  المشهد  في  الجديد 
البرلمان ان االثنين معا اليوم باتا في الزاوية نفسها فثمة أزمة ثقة يعاني 
منها المجلسان مع المواطن بالدرجة األولى وثانيا ال يمكن أن نغفل عن 
االنتقادات واإلشارات الملكية للحكومات السابقة وبصريح العبارة، لذا فإن 
امتحان  إنها  بل  النواب  من  فقط  حكوميا  مطلبا  ليست  اليوم  الثقة  معركة 
امام المجلسين معا كل بممارسة دوره الدستوري األول بالتنفيذ والثاني 
بالتشريع والرقابة وصوال إلى طموحات ورؤى جاللة الملك عبدالله الثاني 
والتي طرحها غير مره سيما ما طرحه في األوراق النقاشية الملكية األخيرة.

ال نملك إال أن نتمنى الخير للحكومة والنواب ومؤسسة البرلمان التي يجب 
أن تبقى وتحظى باالحترام المطلوب ألنها جزء من هيبة نظامنا السياسي 
مع التاكيد على دور النواب مع الحكومة لخدمة الوطن واستعادة الثقة مع 

المواطن األردني الذي ضحى كثيرا. 

 د. فايز بصبوص الدوايمة 
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 االستحقاقات الكربى وصخرة 
ة العودة مس

في  الدولية  التحركات  مع  السياسي  الواقع  تفاعل  ان 
او  الطرف  هذا  لمصلحة  النتائج  استباق  وتسارع  المنطقة 
ذلك التجمع او التكتل او التحالف بين ان نهاية المهادنات 
السياسية والتي تجلت بلقاء نتانياهو بوتين األخير خرجت 
وعودته  السوري  الجنوب  في  الوضع  استقرار  ان  بنتيجة 
لحضن الحكومة السورية الشرعية جعل الكيان الصهيوني 
الخاسر األكبر، فمن اسقاط األسد والتراجع عن هذا المطلب 
الى اخراج القوات اإليرانية وقوات حزب الله والمليشيات 
العراقية األخرى من سوريا حتى اخر جندي، كما صرح العدو 
كل  عن  القوات  هذه  بأبعاد  مرورا  فشلت  قد  الصهيوني 
الجنوب السوري وصوال لقبولها ان تبتعد لمسافة 80 كلم 
عامالضاغطا  يكونوا  ان  يمكن  ال  الروس  بان  يوضح  وذلك 
على حلفائهم في المنطقة، دون قيد او شرط وان نتانياهو 
ذلك  كل  الجديد  الواقع  مع  التكيف  بوتين  من  سمع  قد 
من  وللهروب  حقيقية  ازمة  في  الصهيوني  الكيان  وضع 
هذا الفشل لجأ نتانياهو للتصعيد العسكري ضد غزة ألن 
غزة شكلت الجانب الدبلوماسي من إخفاقات الدبلوماسية 
الصهيونية، أي استمرار مسيرات العودة وابتكارها أساليب 
تبقى  ما  يستنزف  بات  مستحدثة  سلمية  جديدة  نضالية 
عن  تدافع  مظلومة  كدولة  الصهيوني  الكيان  صورة  من 
النزيف  الى  اضافة  معادية،  قوى  وسط  بالوجود  حقها 
تراكمه  والذي  العالمي  العام  الراي  توجهات  في  الحاصل 

قد  أخــرى،  بعد  جمعة  العودة  مسيرات 
ساحته  في  الصهيوني  الفشل  جعل 
ان  يمكن  ال  فنا  يعتبرها  والتي  الخاصة 
األعــالم  وهــو  الصهاينة،  ســوى  يجيده 
والــتــحــكــم فــي تــوجــهــات الــــراي الــعــام 
نقول  المونديال  وبمناسبة  الغربي، 
استطاعت  جماهيره  وبين  ارضــه  في 
نقاطا  تحرز  ان  الــعــودة  ومسيرات  غــزة 
فعالة في داخل هذه البيئة التي كانت 
وهذا  الصهيوني  االعالم  على  محتكرة 
العسكرية  القيادة  جعل  اآلخــر  النزيف 
النتائج  محدودة  معركة  تبدأ  الصهيونية 
األخفاقات  عن  الصهاينة  بوصلة  لحرف 
فــي الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة والــفــســاد 
وفي  نتانياهو  عائلة  في  المستشري 
شخصه الحقير، ولكن هل من المطروح 
تصعيد محدود ام فرض قواعد اشتباك 
جديدة على قاعدة االستنزاف العسكري 
ان  يمكن  ال  وانــهــا  الــمــقــاومــة  لــقــوى 
حرب  فــي  مصلحة  لها  ليس  ألن  ــرد  ت
تراكم  التي  الفترة  هذه  خالل  مفتوحة 
ومسيرات  السلمي  عملها  خــالل  من 
استمرت  اذا  ونجاحات،  نجاحات  العودة 
واتباعه  الصهيوني  الــكــيــان  ستعري 
الى  دفعها  يجب  ولذلك  المنطقة  في 

دوليين  وتوقيت  بتفويض  المباشر  العسكري  الــصــدام 
تراكم  ووقف  غزة  أبناء  من  االنتقام  خاللها  من  تستطيع 
النجاحات التي افرزتها مسيرة العودة السلمية هذا هو جزء 

غير مخفي وواضح للعيان اما المخفي فهو كالتالي:
مسيرات  وانهاء  غزة  حصار  قضية  ربط  على  حماس  إصرار 
كل  من  واألهــم  الفلسطيني  الكل  اطــار  ضمن  الــعــودة 
غزة  بجعل  واألميركية  الصهيونية  للتسريبات  رفضها  ذلك 
عاصمة  لتكون  والرخاء  لالستثمار  جاذبة  حضارية  منطقة 
اقتصادية لدولة فلسطين، نتيجة لتشابك وتعقيدات الحل 
اليها  يضاف  سياسية  لعاصمة  تدريجيا  تتحول  السياسي 
النقب  صحراء  او  المصرية  سيناء  من  كيلومترات  بضعة 
وتعتبر هي الدولة الفلسطينية، كما يتسرب من ما يطلق 
والذي  االغــراء  هذا  العصر  صفقة  او  القرن  صفقة  عليه 
مطلقا  رفضا  رفضته  ثالث  طرف  طريق  عن  حماس  تلقته 
فمسيرة العودة للغزاويين تعني القدس وحيفا ويافا ورام 
على  يلعب  من  هيهات،  فهيهات  ايالت  الى  وصوال  الله 
السياسية  المعركة  غنائم  جني  في  المحاصصة  قاعدة 

والعسكرية التي تخوضها دول العالم في منطقتنا. 
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 حنكة ملك وإخالص شعب
استخدمت القيادة األردنية بدبلوماسيتها الهادئة والمتزنة التي قادها جاللة 
الصراع  قضية  في  المستوى  عالي  وأمنيا  سياسيا  تكتيكا  شخصيا  الملك 
أراد  حرب  دخول  جيشنا  وجنب  الحدودي  أمننا  على  بذلك  فحافظ  السوري، 
البعض ان يفرضها علينا منذ سنوات لغايات بنفس يعقوب، كما أعاد فتح 
جسور الثقة بينه وبين النظام السوري الشرعي، االمر الذي أدى الى بسط 
األردن،  مع  الحدودي  نصيب  معبر  وبخاصة  الحدود  على  المطلقة  سيطرته 
وإبعاد الجماعات المسلحة عنها، فحقق لألردن مصلحة كبيرة من الناحيتين 

األمنية واالقتصادية، لسببين:
سبع  منذ  مرة  ألول  الحدودي  نصيب  معبر  على  النظام  سيطرة  إن  االول: 
سنين والذي كان يشكل لالردن بوابة اقتصادية مهمة، سيعود بالنفع على 
الميزان التجاري األردني الذي تضرر كثيرا جراء اغالقه بسبب الحرب، والذي 
قدرت خسائره سنويا بحوالي 600 مليون دينار، كما ان فتح الحدود سيجعل 
االردن مركزا مهما إلعادة االعمار في سوريا األمر الذي سيساعد في تعزيز 

نمو االقتصاد األردني.
شعبه  مع  المصالحة  باب  وفتح  الحدود  على  النظام  سيطرة  أن  الثاني: 
قرابة  تعدادهم  والبالغ  األردن  في  الالجئين  من  الكثير  عودة  إلى  سيؤدي 
مليون ونصف إلى مناطقهم في سوريا، مما سيخفف من معدل التضخم 
االقتصادي الذي كان احد اسبابه الضغط على موارد الخزينة وزيادة الطلب 
وبخاصة  االردني  للشعب  مقلقا  أمرا  يشكل  أصبح  والذي  المساكن  على 
األمن  تحقيق  الى  سيؤدي  كما  االيجار،  تكاليف  ارتفاع  بسبب  الشباب  فئة 
الوطني واستتبابه على الحدود بإعادة الهدوء اليها وإبعاد شبح االرهابيين 

عنها.
نقول لمن ركب موجة اإلنسانية بإن إغالق حدودنا أمام موجات الالجئين كان 
أمرا صائبا، رغم أنه لم يكن باالمر الهين على اإلطالق على القيادة االردنية، 
مخاطر  من  تحمله  لما  منها  بد  ال  كان  خطوة  ولكنها 
االقتصادية  االمنية  النواحي  على  كبيرة  وتأثيرات 

واالجتماعية لالردن.
االتهامات  والقاء  التصريحات  وإطالق  المنابر  فاعتالء 
والتشكيك بالمواقف االردنية حيال تلك القضية، هو 
عالمات  اصحابها  على  طياته  في  ويحمل  مخجل  امر 

استفهام كثيرة.
فلم يعد من المناسب على اإلطالق أن يبقى األمر 
محاولة  كل  في  التشكيك  مظلة  تحت  االردن  في 
يحاول فيها البحث عن ذاته ومصالحه والوقوف على 

قدميه.
فإغالق الحدود أغلق األبواب بوجه المتربصين وأرباب 
استغالل  من  لمنعهم  عليهم  الطريق  وقطع  الفتن 

تلك االحداث لزعزعة امننا الداخلي.
فاألردن حين قرر إغالق حدوده أمام موجات الالجئين، 
لم يكن ذلك من باب المناكفة او تضييق الخناق على 
اإلنسانية،بل  شعارات  اصحاب  يتوهم  كما  األشقاء 
هو قرار استراتيجي مهم لحماية أمنه، إال أنه رغم ذلك 
لم يخلع ثوبه اإلنساني الذي بقي مشرعا بممارساته 
المرضى  بعالج  الواقع  أرض  على  العملية  اإلنسانية 
العيش  مستلزمات  كل  ــال  وأدخ لبالدهم  واعادتهم 
لالجئين في مناطقهم، متحديا أزيز الرصاص وانفجار 

الصواريخ فوق ارضه وعلى مقربة من جيشه.
الحرب  انطالقة  منذ  سعت  بحنكتها  األردنية  فالقيادة 
في سوريا عام 2011 والى اليوم تجنيب األردن إراقة 
بها  له  ناقة  ال  حرب  في  جيشها  زج  رافضة  الدماء، 
وال جمل، فحافظ الملك على قدرات جيشه وشعبه وحدوده رغم تعرضه 
لكل انواع اإلغراءات المالية والضغوطات السياسية التي كانت تسعى لجر 
األردن الى هذه الحرب، فحافظ على وطنه وأبقى على عالقاته الودية مع 

كل االشقاء واالصدقاء بحياديته دون تمييز.
تخندقوا  الــذيــن  السياسي  البعض  نفاق  مــن  بكثير  أهــم  األردن  فأمن 
تلك  البلدين،  سكان  بين  والدينية  واالقتصادية  االجتماعية  الروابط  خلف، 
تساوي  ال  ألنها  مطوال،  لحنها  على  عزفوا  التي  المشروخة  االسطوانة 

خسارة حياة أردني واحد ال قدر الله.
اعتقد بأن األردن بفضل قيادته ويقظة جيشه ومهنية أمنه تجاوز تلك األزمة 

التي ابتعدت قليال عن حدودنا إال أن خطورتها ال تزال قائمة.
يرى  كما  فقط  علينا  وإنسانيا  سياسيا  تاثيرها  يعد  لم  السورية  فاالزمة 
وعلى  علينا  كبيرا  عبئا  تشكل  وأصبحت  ذلــك  تأثيرها  تعدى  بل  البعض، 
الشأن األردني من كل الجوانب، فأنهكت اقتصادنا وضغطت على مواردنا 
واستباحت مقدراتنا ،وفتحت أعين األردنيين على خطورة البعد االنساني، 

الذي أصبح مدار حديث في الشارع االردني بشكل يومي.
درعا  حرب  مع  تعاملت  التي  والعسكرية  األمنية  أجهزتنا  لكل  جزيال  شكرا 
وقضية إغالق الحدود وحمايتها من اإلختراق بمهنية عالية وحرفية متميزة، 
فحافظنا على حدودنا واكتسبنا احترام غيرنا، وتوحدت صفوفنا خلف قيادتنا 

وهذا اكبر مكسب لألزمة األخيرة على حدودنا مع سوريا. 

 المهندس وائل سامي السماعين 
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ملاذا تفشل الحكومات يف تحقيق أما الشعب

التعديل املرغوب لنظام الخدمة املدنية
(3) العقود الشاملة

الملك   – الرابع  الفصل  االردنــي  الدستور   حسب 
الــوزراء  رئيس  الملك  يعين   ،35 المادة  وحقوقه- 
ويقيلهم  الــوزراء  ويعين  استقالته  ويقبل  ويقيله 
ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء. 
الـــوزراء  رئــيــس  على  فــان   43 الــمــادة  على  وبــنــاء 
بتأدية  يقوموا  ان  عملهم  مباشرة  قبل  والـــوزراء 
تأتي  ذلك  بعد  ثم  الملك.  امام  القانونية  اليمين 
مرحلة نيل ثقة مجلس النواب المنتخب، فبناء على 
الدستور،  من   3 البند   53 الــمــادة  عليه  نصت  ما 
الى  تتقدم  ان  تؤلف  وزارة  كل  على  يترتب  فانه 
خالل  عليه  الثقة  تطلب  و  ببيانها  النواب  مجلس 
ينعقد  ذلك  اثر  وعلى  يوما،  ثالثون  اقصاها  مدة 
للبيان  النقاشية  جلساته  في  ويبدأ  النواب  مجلس 
لفترة قد تطول الى اسبوع، ومن خالل التصويت 
وهذا  الحكومة.  عن  الثقة  المجلس  يحجب  او  يمنح 
يكون  الــوزراء  رئيس  ان  العملية  الناحية  من  يعني 
سيساعدونه  الذين  الوزراء  تشكيلة  اختيار  في  حرا 
هؤالء  يكون  الغالب  وفي  البالد  شؤون  ادارة  في 
من ضمن دائرة المعارف االولى له او من الحلقة 
التي  الثقة  بيان  واما  وهكذا.  معارفه  من  الثانية 
مجلس  ثقة  لنيل  حديثا  المشكلة  الوزارة  به  تتقدم 
الحكومة،  عمل  برنامج  عليه  البعض  يطلق  النواب، 
الحكومة  نهج  بــان  يأمل  والكل  طريق،  خارطة  او 
الــجــديــدة يــكــون مــغــايــرا عــن نــهــج الــحــكــومــة التي 
االقتصادية  المواطن  طموحات  لتلبية  سبقتها 
اوالسياسية اواالجتماعية وعلى راسها االمنية. اال 
تضعها  التي  اآلمال  او  االمنيات  او  التوقعات  ان 
الغالبية العظمى من الناس على الحكومة الجديدة 
ولهذه  وجيزة.  زمنية  فترة  بعد  بالواقع  تصطدم 

الحالة اسباب رئيسية عديدة اهمها:-
1 - اليمكن ألي حكومة خالل ثالثين يوما ان تقوم 
بتقديم بيان ثقة يشمل برنامج عمل مفصل. ولهذا 
هو  ما  الجديدة  الحكومة  به  تتقدم  التي  الثقة  بيان 
المثال  سبيل  على  ومنها  عامة  ووعود  االتعهدات 
محاربة الفساد، تخفيف حدة الفقر والبطالة، محاربة 
الواسطة والمحسوبية، تحفيز االقتصاد، رفع كفاءة 
الجهاز االداري للحكومة وهكذا. فبيانات الثقة تخلوا 
من برنامج زمني مرتبط بمدد زمنية محددة لتحقيق 
لقياس  مؤشرات  اليوجد  وبالتالي  معينة.  اهداف 
الحكومة  تفقد  زمنية  فترة  مرور  بعد  ولهذا  االداء 
الثقة الشعبية لعدم وجود اي برنامج عمل مفصل.

اعتمدت،  قد  تكون  للدولة  العامة  الموازنة   -  2
توفير  في  صعوبة  الجديدة  الحكومة  تجد  ولهذا 
لتحقيق  تحتاجها  قــد  التي  المالية  المخصصات 
– الدستور  من  السابع  الفصل  الن  معين،  هدف 

الشؤون المالية –المادة 112 البند 3 يمنع الحكومة 
فالموارد  بقانون،  اال  اخر  الى  نفقات  بند  نقل  من 

المالية غير متوفرة.
في  الـــجـــديـــدة  ــحــكــومــة  ال اعـــضـــاء  يــنــشــغــل   -  3
تلك  او  النواب  مجلس  في  السياسية  المناوشات 
القيام  عن  تلهيهم  والتي  العام  الرأي  من  الصادرة 

االساسية بأعمالهم 
وزاراتهم  عمل  بالية  تأقلم  فترة  الــوزراء  يحتاج   -  4
لهم  تكون  ان  قبل  اشهر  عدة  الى  تمتد  قد  التي 

بصمات في سير اعمال وزاراتهم
5 - المطالب الشعبية في معظمها قد تكون نابعة 
االداء  الشخصية،فمثالمقياس  االنسان  حاجة  من 
في  الحكومة  قــدرة  هو  المواطن  لــدى  للحكومة 
ألبنائه  والسيارة  والمسكن  والــزواج  العمل  توفير 
وهذه  العام  الــرأي  استطالعات  في  نشاهد  كما 
الدستور  مع  تتضارب  انها  وحتى  مستحيلة،  شبه 
وواجباتهم  األردنيين  الثاني-حقوق  الفصل  ففي 
-المادة السادسة -البند الثالث تنص على ان الدولة 

تكفل العمل والتعليم ضمن حدود إمكانيتها
6 - تركب معظم االحزاب السياسية وبعض اعضاء 
مجلس النواب في البالد، الموجة الشعبية وتبتعد 
عن تقديم خبراتها اذا وجدت لتكون سندا للحكومة 
صف  الى  باالنحيازالتام  وتكتفي  االردنية،  والدولة 

بدورها  تقوم  بانها  وتعتقد  الدائمة  المعارضة 
المجتمع اتجاه  الدستوري 

7 - فقدان أي حكومة جديدة االدوات الالزمة ألحداث 
البشري  والعنصر  المالية  الموارد  وهي  تغير  أي 
الحكومات  تفتقر  ولذلك  الكافي,  والزمن  الكفؤ 
في  والكفيلة  عليها  االعتماد  يمكن  التي  للبرامج 

تحقيق االهداف التي يتطلع لها الشعب.
اللجان  تشكيل  على  الجديدة  الحكومات  -8تستند 
إليجاد الحلول للمعيقات وينتهي عمل هذه اللجان 

في معظم الحاالت عند التغير الوزاري.
لوضع  تصورات  وضــع  في  الكثيرون  اجتهد  وقــد 
المجتمع  منها  يــعــانــي  الــتــي  للمشاكل  حــلــول 
تحويل  أي  الحل  هو  االســالم  ان  ومنها  االردنــي, 
ارادوا  واخــرون  دينية،  دولــة  الــى  االردنــيــة  الــدولــة 
بتغيير  طالب  االخر  والبعض  جديدا،  اجتماعيا  عقدا 
بعض نصوص الدستور على انه الحل االمثل، بل 
والبعض منهم ما زال يطالب بتقليص الصالحيات 
طالبت  واالكثرية  للملك،  الدستور  منحها  التي 
ادارة  فــي  العامة  الــواليــة  بممارسة  الحكومات 
الناحية  من  االجتهادات  هذه  جميع  البالد.  شؤون 
ان  على  وتشعرهم  الناس  مشاعر  تدغدغ  النظرية 
اذا  ستنتهي  المجتمع  يواجهاها  التي  المشاكل 
قد  التي  او  الغائبة  والحقيقة  منها.  أي  طبق  ما 
يتجاهلها البعض لحاجة في نفس يعقوب،اننا في 
على  يزيد  ما  منذ  ثابت  اجتماعي  عقد  لدينا  االردن 
قرن من الزمان، ويقوم على الوالء والحفاظ على 
العرش الملكي الهاشمي المتحضر، وعلى الحفاظ 
االردنية  المملكة  اراضــي  ووحــدة  استقالل  على 
التي  النبيلة  االجتماعية  القيم  الهاشمية،وعلى 
وباآلخرين،  البعض  ببعضه  االردني  الشعب  تربط 
وهذه كلها معكوسة بالدستور االردني، وان الدولة 
االنسانية،  المدنية  المبادئ  على  قامت  االردنية 
وان صالحيات الملك الممنوحة له ضمن الدستور 
ان  للملك  فاليمكن  بالقانون،  مكبلة  ايضا  هي 
التشريعية  بالقنوات  مــروره  االبعد  قانونا  يصدر 

الدستورية.
من  بأكثر  مطالبة  تكون  قــد  االردنــيــة  الحكومات 
قدرتها في كثير من االحيان بسبب تطلعات وامال 
المواطنين وهو حق مشروع، ولكن الحقيقة تبقى 
تطلعات  من  تحد  مــحــدودة  ــوارد  م لدينا  ان  تقول 
ــاتــج االجــمــالــي  ــن ــــال الــشــعــب، فــمــتــوســط ال وام
السنة  في  دوالر   6000 يتجاوز  ال  لألردن  القومي 
دولة   180 بين  من   120 المرتبة  في  االردن  وتقع 
في العالم ، ولهذا تعتمد االردن على المساعدات 

الخارجية في تنقيد مشاريع تنموية.
ـــى بــنــاء  ـــواقـــع، نــحــن بــحــاجــة ال فـــي ظـــل هـــذا ال
كفاءة  لرفع  الطويل  للمدى  ثابتة  استراتيجيات 
قاطبة،  الــدولــة  لمؤسسات  التشغيلي  النظام 
العامة  الشؤون  ادارة  الحكومات  على  يتعين  بحيث 
العامة  والثوابت  االستراتيجيات  تلك  ضمن  للبالد 
صالحيات  يعطي  الــدســتــور  ان  وحــيــث  لــلــدولــة. 
لوضع  مــخــرج  هــنــاك  يــكــون  فقد  للملك  واســعــة 
للحكومة  العامة  واالستراتيجيات  الثوابت  تلك 
اولى  هي  التي  التشغيلية  كفاءتها  رفع  اجل  من 
اولويات المواطن، وذلك بتشكيل لجان ملكية تخرج 
التي  الحكومية  القطاعات  لكافة  واضحة  بتصورات 
يجب ان تتعهد بتنفيذها الحكومات وترصد االموال 

الالزمة لتنفيذها ضمن برنامج زمني محدد. 

نحن بحاجة اىل بناء اسرتاتيجيات ثابتة 
للمدى الطويل لرفع كفاءة النظام 
التشغييل ملؤسسات الدولة قاطبة

الحد  األصــل  شامل  عقد  بموجب  التعيين   عملية 
منها ألقصى درجة ممكنة ولوظائف بعينها ويتعذر 
وربما  العامة،  التوظيف  عملية  ضمن  توفيرها 
الوظائف  بعض  في  اإلعتماد  األنسب  من  يكون 
الدوائر  تحتاجها  التي  المخرجات  شراء  نظام  على 
لما  مسبقا  معتمدة  شركات  قائمة  من  الحكومية 
الجودة  و  الضبط  في  عديدة  فوائد  من  ذلك  في 

والتعلم.
لهذه  الــلــجــوء  تــســتــدعــي  الــتــي  ل  األحــــوا  وفـــي 
لمأسستها  التالية  المنهجية  إتباع  يمكن  الوظائف، 

وضبطها:
أوال: المبادئ العامة:
1 - طبيعة الوظائف:

الفنية  لــلــوظــائــف  الــعــقــود  اســتــخــدام  يــتــم  أن  أ - 
وليس  الدائرة  عمل  في  والمتخصصة (االساسية) 
من  تحويل  واليجوز  والمساندة،  االدارية  للوظائف 

يوظف كخبير الى وظيفة اشرافية دائمة!!!.
من  الوظيفة  طبيعة  العقد  قيمة  تعكس  أن  ب - 
حيث درجة الصعوبة والمؤهالت العلمية والخبرات 
القيادية  الــوظــائــف  بــيــن  الــتــبــايــن  و  الــمــطــلــوبــة، 
والمتخصصة  الفنية  والــوظــائــف  ــة  واإلشــراقــي

األخرى.
تدفع  التي  االجور  مع  العقد  قيمة  تتناسب  أن  ت - 

للوظائف المماثلة في سوق العمل.
2 - االنسجام والعدالة:

العقود  قيمة  في  والتقارب  االنسجام  مراعاة  أ - 
للوظائف المتشابهة على مستوى الدائرة الواحدة 

من جهة وبين الدوائر المختلفة من جهة أخرى.
األجور  من  أعلى  العقد  قيمة  تكون  أن  مراعاة  ب - 
نظرًا  المدنية  الخدمة  نظام  بموجب  الممنوحة 
مثل  بعقد  الموظف  يفقدها  التي  لالمتيازات 
األمــان  مستوى  االبتعاث،  ــب،  رات بــدون  (االجـــازة 

الوظيفي،....).
أي  فــي  الممنوح  العقد  قيمة  تتجاوز  ال  أن  ت - 
(االمناء  االجمالية  العليا  االدارة  رواتب  قيمة  دائرة 
عــالوة  فيها  بــمــا  الــعــامــيــن)  والـــمـــدراء  الــعــامــيــن 

المؤسسة.
ث - توحيد التنسيبات بقيمة العقود في حال ثبات 

المعطيات.
في  تشجيعية  أفضلية  إعطاء  الفردية:  الندرة   -  3
رواتب األشخاص الذين يتمتعون بخبرات ومؤهالت 
الدائرة  لدى  ملحة  حاجة  وجود  مع  ومتميزة  فريدة 

لالحتفاظ بمثل هذه الخبرات.
العقد  مدة  تتجاوز  ال  بحيث  المؤقتة:  الطبيعة   -  4
للوظيفة الخمس سنوات ، وعلى الدائرة أن تلتزم 

قبل  الوظيفي  لإلحالل  الــالزمــة  البدائل  بتهيئة 
انتهاء مدة العقد.

بموجب  المعين  الــمــوظــف  الــتــزامــات  ثــانــيــا:   -  5
المكلف  المهام  يإنجاز  يلتزم  بحيث  شامل،  عقد 
المستهدفة  األداء  مؤشرات  ضمن  للوظيفة  بها 
والــقــابــلــة لــلــقــيــاس ، ونــقــل الــخــبــرة والــمــعــرفــة 
لــلــمــوظــف/ الــمــوظــفــيــن الـــبـــدالء فـــي اإلحـــالل 

الوظيفي.
ثالثا: أسس احتساب الرواتب:

اقتراح  يمكن  أعاله  العامة  المبادئ  إلى  باالستناد 
العقود  لوظائف  والعليا  الدنيا  الحدود  يبين  جدول 
مقدار  يستند  بحيث  العام،  القطاع  في  الشاملة 
التباين  على  األعلى  للحد  األدنى  الحد  من  الحركة 
المقترحة،  الفرعية  المعايير  تطبيق  عند  يظهر  الذي 
مدير  لوظيفة  واالعلى  االدنى  الحد  يتراوح  بحيث 
ادارة / مساعد مدير عام ومن في سويتهم مابين 
(1800-2100) دينار، ومدير مديرية / خبير ومن في 
ووظيفة   ، دينار   (1800-1500) مابين  سويتهم 
سويتهم  في  ومــن  قسم  رئيس  رئيسي/  باحث 
الفنية  الوظائف  و  ديــنــار،   (1400-1100) مابين 
ومن  محلل،....)  أخصائي،  (باحث،  والمتخصصة 

في سويتهم مابين (700-1000) دينار.
لتحديد  المقترحة  الفرعية  بالمعايير  يتعلق  وفيما 
األعلى  والــحــد  ـــى  األدن الــحــد  بين  الــحــركــة  مــقــدار 
أن  الغاية  لهذه  فنقترح  واألوزان  الوظيفة  لراتب 
وتعطى  للماجستير)،  دكتوراه /%10  تكون:( %20 
عن  تزيد  التي  الصلة  ذات  العملية  الخبرة  سنوات 
كل  عن   %5 بواقع  المطلوبة  للخبرة  االدنــى  الحد 
المهارات  تعطى  فيما   ، اليتجاوز%25  وبما  سنه 
الفنية "الفريدة " وزنا يمقدار(20%).، وعليه ؛ يتم 

احتساب الراتب النهائي وفق المعادلة التالية:
المعايير  عالمات  مجموع  للشريحة+  االدنــى  الحد 
االعلى  الــحــد  بين  (الــفــرق  ديــنــار   300  * الفرعية 

واالدنى للراتب).
مساعد  إدارة/  مدير  وظيفة  لشغل  االدنى  الحد   -
الى  إضــافــة  عملية،  خــبــرة  سنة   (15) عــام  أمــيــن 

المتطلبات المهارية االخرى ولكافة الوظائف.
 (10) مديرية  مدير  وظيفة  لشغل  االدنــى  الحد   -

سنوات خبرة عملية.
 (8) رئيسي  باحث  وظيفة  لشغل  االدنــى  الحد   -

سنوات خبرة عملية نوعية.
سنوات   (6) باحث  وظيفة  لشغل  االدنــى  الحد   -

عملية نوعية. خبرة 
على أن يتم إعادة تسكين موظفي العقود ؛ الذين 

تثبت الحاجة اليهم ؛ ضمن هذه المنهجية. 

ة  مس
العودة 

للغزاوي 
تعني 

القدس 
وحيفا ويافا 

ورام الله 
وصوالً اىل 

ايالت

األردن بفضل 
قيادته 
ويقظة 

جيشه 
ومهنية 

أمنه تجاوز 
تلك األزمة 

التي ابتعدت 
قليال عن 

حدودنا إال أن 
خطورتها ال 
ة تزال قا

 د. عبدالله محمد القضاه 
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ة  ر ا د ال ا مــعــهــد  م  عــا يــر  مــد و م  لــعــا ا ع  لــقــطــا ا يــر  تــطــو ة  ر ا ز و م  عــا مــيــن  ا

بــقــا ســا مــة  لــعــا ا

ذكرت في مقال سابق ، أن التوظيف في القطاع 
العام األردني يأخذ عدة صور منها: التوظيف العام 
، والتوظيف الخاص " عقد شامل " وخاص الخاص 
" عقد شامل بصالحيات مباشرة من رئيس الوزراء " 
من غير تدخل ديوان الخدمة المدنية ، وتعيين وظائف 
الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب 
بناء  المجلس  وقرار  الثانية  للمجموعة  المعني  الوزير 
االولى. للمجموعة  الرئيس  تنسيب  على 

وفي هذا المقال ؛ سأعرض مشكلة في غاية األهمية 
، وهي تعيين العقود الشاملة في مؤسسات القطاع 
العام ، ومن خالل التجربة والتحليل ؛ تبين أن العديد 
من هذه الوظائف غير فنية أو تخصصية ، كوظيفة 
مدير مكتب ببعض الوزارات ، رئيس قسم عالقات 
مجلس.،
باحث ،....الخ.
كما تبين أن هناك تفاوتا ملموسا في رواتب العقود 
الشاملة ، فوظيفة باحث رئيسي بوزارة ما ، مثال 
؛ تعطى (1200) دينار في حين تجد نفس الوظيفة 
بهيئات اخرى تصل الى (2500)، واألغرب من ذلك 
انه يتم تعيين موظف تخرج من جامعة خاصة بتقدير 
سنة كمستشار قانوني  مقبول وبخبرة التتجاوز (12) 
براتب (2000) دينار ـ، في حين أن زميله في الثانوية 
العامة والذي تخرج بتقدير امتياز وعين على التنافس 
لم يصل راتبه (600) دينار !!!.
وال تستغرب عندما تجد التفاوت لنفس الرواتب 
بالوزارة الواحدة ، والهدف من ذكر هذه األمثلة ، ليس 
التشهير ، وإنما للتأشير على مواطن الخلل التي 
تقديرية  سلطة  بمنحه  المدنية  الخدمة  نظام  سببها 
واسعة للمرجع المختص بالتعيين ، وعدم وجود معايير 
موضوعية تضبط هذا النوع من التعيين ، والذي بات 
مدخال للمتنفذين في اختراق مبدأ الجدارة وتكافؤ 
شغل  في  والموضوعية  العدالة  وبالتالي  الفرص 
العامة. باالدارة  النوعية  الوظائف 
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 في ندوة لـ "الرأي للدراسات" وغرفة تجارة عمان 

الدعوة إىل إصدار أنظمة ترتجم قانون اإلعسار

 مراد: مواجهة التحديات

ورأى رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد 
والتي  جدًا  المهمة  القوانين  من  اإلعسار  قانون  أّن 
تمس االقتصاد األردني وخاصة الشركات والمواضيع 
أزمة  هناك  أّن  من  منطلقًا  األردن،  في  االستثمارية 
قال  وكتاجر،  جدًا،  كبيرة  شركات  على  أثرت  اقتصادية، 
في  نقص  أيضًا  هناك  ولكْن  مشاريع  هناك  إّن  مراد 
السيولة، مضيفًا أّن كثيرًا من الشركات فيها األصول 
ثالثة أرباع السهم، بينما السيولة شحيحة، ولكن في 
البنوك السيولة مرتفعة وإيداعات الناس مرتفعة، مع 

أّن لديهم نوع من التخّوف. 
لتواجه  للشركات  فرصة  يعطي  القانون  هذا  إّن  وقال 
كثيرًا  إذ  اإلفــالس،  تواجه  أن  من  بــدًال  التحديات  هذه 
ما نسمع بأّن في أمريكا أعطيت شركات كبيرة فرصة 
ألنه  جدًا  مهم  الموضوع  وهذا  نفسها،  هيكلة  إلعادة 

يحمي الموظفين في الشركات بدًال من فصلهم.
وطالب مراد بالترويج لهذا القانون بعد أن تم إقراره من 
سيبدأ  الذي  القانون  وهو  واألعيان،  النواب  مجلسي 
تنفيذه بعد 180 يومًا من إقراره، مبّينًا أّن الترويج لهذا 
الشركات،  تتفهمه  لكي  هو  الفترة  هذه  في  القانون 

وهو كما قال مربوط بأنظمة.

نزهة: االلتزامات والموجودات

وقال مراقب الشركات رمزي نزهة إّن من يقرأ القانون 
كثير  فــي  ث  تــحــدَّ تفصيلي،  إجــرائــي  قــانــون  أنــه  يــرى 
ووثائق  متطلبات  وعن  مدد  وعن  إجــراءات  عن  مــواده 
أّن  يجد  للقانون  ينظر  فمن  وبالتالي  تقدم،  أن  يجب 
لتتم  صغيرًا  وليس  كبير  قانون  أنه  أي  مادة،  فيه 142 
قراءته واستيعابه من أول مرة، مضيفًا أّن طبيعة هذه 
فهي  الشركات،  بإعسار  عالقة  لها  التي  القوانين 
ــراءات  واإلج الشكلية  األمــور  وتراعي  إجرائية  قوانين 
تخص  التي  األمور  معالجة  لغايات  اتباعها  يجب  التي 

تعثر أو إعسار الشركات.
نتحدث  إعــســار  عــن  نتحدث  عندما  أنــنــا  مــن  وانطلق 
أدائها  في  ر  وتعثُّ صعب  ظرف  من  تعاني  شركة  عن 
فيها  يتوقف  التي  الحالة  في  االقتصادي،  لنشاطها 
عليه  المستحقة  الــديــون  ســداد  عن  يعجز  أو  المدين 
المترتبة  االلتزامات  إجمالي  يتجاوز  عندما  أو  بانتظام 
خرجنا  قد  نكون  وبالتالي  أمواله،  قيمة  إجمالي  عليه 
إشهار  لغايات  الدفع  عن  التاجر  ف  توقُّ مفهوم  عن 

وحسب  األحــيــان،  بعض  في  أنــه  موّضحًا  اإلفــالس، 
من  الدفع  عن  التاجر  ف  توقَّ إذا  القديم،  المفهوم 
أنه  من  الرغم  على  إفالسه  إشهار  نطلب  أن  الممكن 
بسبب  أو  ضيق  بسبب  الدفع  عن  ف  توقَّ يكون  قد 
لديه،  المتوفرة  والنقدية  المالية  السيولة  في  ضعف 
فجاء  متطلباته،  تغطي  عنده  التي  الموجودات  لكنَّ 
عن  نقول  أن  من  فبدًال  المفهوم،  ر  وغيَّ القانون  هذا 
ما  نقارن  أن  يجب  معسر  غير  أو  معسر  إنه  التاجر  هذا 
الموجودات  وإجمالي  عليه  المترتبة  االلتزامات  بين 

الموجودة عنده.

الخروج من التعثر

مراقب  تحدث  القانون،  تناولها  التي  األمور  أبرز  وعن 
أو  للتاجر  أو  للشركة  الــقــانــون  مــنــح  عــن  الــشــركــات 
وبالتالي  التعّثر،  من  للخروج  فرصًة  المتعثر  للمشروع 
التجاري،  نشاطه  ممارسة  يعيد  ألن  المجال  إعطاؤه 
إدارة  في  ويستمر  يبقى  أن  نفسه  للمعسر  أتاح  كما 
مشروعه، ولكْن، تكون هذه اإلدارة تحت إشراف وكيل 
التقّيد  خــالل  ومــن  المحكمة  إشــراف  وتحت  اإلعسار 
بين  ما  عليها  التوافق  يتم  التي  التنظيم  إعادة  بخطة 

التاجر ومجموعة الدائنين. 

اإلعسار الوشيك

مجرد  من  أبعد  نزهة،  قــال  كما  القانون،  ذهــب  وقــد 
باإلعسار  يتعلق  جديد  مفهوم  نحو  اإلعسار،  موضوع 
اإلعسار،  على  مقدم  بأّني  اإلحساس  أي  الوشيك، 
اإلعسار،  إلشهار  بطلب  للمحكمة  التقدم  واستطاعة 
قدرته  يفقد  أن  المدين  بها  يتوقع  التي  الحالة  فهي 
المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خالل 6 
أشهر قادمة، على الرغم من أنه حاليًا قادر أن يتعامل 
إلى  ننظر  حينما  فبالتالي  عليه،  المترتبة  الديون  مع 
يعيد  ألن  التاجر  لهذا  فرصة  يعطي  أنه  نجد  القانون 
ب  يصوِّ ألن  الفرد  أو  التاجر  فيشجع  أعماله،  تنظيم 
تنظيم  إعــادة  خطة  تقديم  خالل  من  المالية  أوضاعه 
من  الخروج  لغايات  الدائنون  عليها  فيوافق  مشروعه 

اإلعسار.
يسهم  أن  ذلــك  شــأن  من  أّن  الشركات  مراقب  ورأى 
في المحافظة على استمرارية هذه المشاريع ويحقق 
بالمشروع،  العالقة  ذات  األطـــراف  لكافة  مصلحة 
حتى  فرصة  بإعطائه  نفسه  للمدين  مصلحة  فهناك 
يعيد تقدير موقفه ويعيد تنظيم أوراقه ويعيد تنظيم 
ألن  فرصة  نعطيه  وبالتالي  بالشركة،  الخاصة  أمــوره 

يسدد االلتزامات المترتبة عليه.

مصلحة الدائن وخدمة المدين

الدائن  ألن  الدائن،  يخدم  القانون  هذا  إّن  نزهة  وقال 
يهمه أن يسترجع أمواله أو يسترجع حقوقه من الطرف 
المدين، فإذا أنت أعطيت فرصًة للمدين أن يعيد تنظيم 
أموره فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى أن تعود الشركة 

للعمل وبالتالي فهو يسدد االلتزامات المترتبة عليه.
وقال مراقب الشركات إنَّ االشخاص الذين يشتغلون 
فرصة  هناك  تكون  أن  مصلحتهم  من  المشروع  بهذا 
وظائفهم  على  يحافظوا  حتى  فيه  للعاملين  متاحة 
المشروع،  هــذا  اســتــمــراريــة  على  نحافظ  وبالتالي 
كل  فليس  الوطني،  االقتصاد  نخدم  فنحن  وأخــيــرًا 
نشاطها  بممارسة  عالقة  لها  لتحديات  تتعرض  شركة 
نقول إننا سوف نصّفيها، وبالتالي فنحن نجد طريقة 
أمورها،  تصوب  حتى  فرصة  الشركات  هذه  نمنح  ألن 
وبالتالي فإّن هذا سينعكس على االقتصاد الوطني 
المشاريع  هذه  على  بالمحافظة  المساهمة  خالل  من 

وإعادة تنظيمها.

قابلية االستمرار

نالحظ  نزهة،  قال  كما  اإلعسار،  لقانون  ننظر  فعندما 
بها  التعامل  يمكن  التي  المراحل  قسم  المشّرع  أّن 
المرحلة  هــي:  مراحل،  ثــالث  إلــى  اإلعسار  لموضوع 
األولى، وهي المرحلة التمهيدية والتي تبدأ من تاريخ 
إشهار اإلعسار، وبهذه المرحلة يتم حصر ذمة اإلعسار 
المعلومات  فنجمع  المدين  بدائني  قائمة  حصر  ويتم 
تحليل  على  نعمل  وأيضًا  المشروع  هذا  تخص  التي 
إلى  أو  الشركة  هذه  إعسار  إلى  أدت  التي  األسباب 
إعسار المدين، وأهم نقطة في هذه المرحلة أن يتم 
توجد  ال  أم  لالستمرار  قابل  المشروع  هذا  هل  تقييم 
الوقت،  نضيع  أن  نريد  ال  ألننا  يستمر؟..  ألن  قابلية 
عن  نقفز  لالستمرار  قابل  غير  المشروع  هذا  كان  فإذا 

المرحلة التي تليها ونذهب للتصفية.
ولكْن، إذا تبّين في المرحلة التمهيدية أّن هذا المشروع 
مرحلة  وهي  الثانية،  للمرحلة  فنأتي  لالستمرار  قابل 
إلى  التوصل  يتم  المرحلة  هذه  وخالل  التنظيم،  إعادة 
اتفاق ما بين المدين ودائنيه على خطة إعادة التنظيم، 
وخالل هذه المرحلة يتم وقف كل اإلجراءات التنفيذية 
بحق  القضائية  اإلجـــراءات  وقف  ويتم  الشركة،  على 
على  الــفــوائــد  احتساب  وقــف  يتم  وأيــضــًا  الــشــركــة، 
الشركة إذا كانت هناك فوائد على الشركة أو غرامات 

يتم وقفها أثناء إعادة التنظيم.
وإذا تبّين لنا أّن هذه الشركة أو هذا المشروع غير قابل 
وبمرحلة  التصفية،  مرحلة  إلى  فسنذهب  لالستمرار 
التصفية يتم تكليف وكيل اإلعسار أو المصّفي حتى 
المطلوبة  والعمليات  اإلجـــراءات  بكّل  القيام  يتولى 
التجاري  النشاط  هذا  أو  الشركة  أعمال  إنهاء  لغايات 

الحقوق  كــّل  باستيفاء  اإلعــســار  وكيل  يقوم  أن  بعد 
لنقود  موجوداته  كّل  ويحول  المشروع  لهذا  المترتبة 
ويقوم بعمل توزيع أو تسديد للمتطلبات والمطالبات 
باقي  عنده  توفر  وإذا  الشركة  هذه  على  المستحقة 

يوزعه على مالكي هذه الشركة أو المشروع.

الشخص الطبيعي واالعتباري

وقال مراقب الشركات إّن من األشياء اإلضافية التي 
أضافها هذا القانون أنه عندما تحّدث عن وكيل اإلعسار 
شخصًا  أو  طبيعيًا  شخصًا  اإلعسار  وكيل  يكون  أن  أجاز 
أن  سنرى  المقبلة  المرحلة  في  أننا  بمعنى  اعتباريا، 
هناك أشخاصًا اعتباريين أو أن عندنا شركات متخصصة 
أن  الممكن  فمن  وبالتالي  اإلعــســار،  موضوع  في 
اإلعسار  حالة  معالجة  عملية  تتولى  ألن  شركة  نكلف 

التي تتعرض لها شركة ثانية.
يتعلق  ما  في  الشروط  حدد  أيضًا  القانون  إّن  وقــال 
بوكيل اإلعسار، فاذا كّنا أمام شخص طبيعي يجب أن 
الحد  في  مثًال  يكون  كأن  معينة،  شروط  لديه  تتوافر 
في  البكالوريوس  درجة  على  وحاصًال  جامعيًا  األدنى 
القانون،  أو  األعمال  إدارة  أو  االقتصاد  أو  المحاسبة 
ويكون قريبًا من طبيعة العمل وعنده خبرة ال تقل عن 
خمس سنوات مثًال. وقال نزهة إننا ونحن في المرحلة 
المشاكل  أكثر  أّن  نجد  التصفية  موضوع  في  الحالية 
التي تواجهنا في موضوع التصفية هي في شخص 
المصّفي، ففي العديد من الحاالت يكون عندنا تباطؤ 
بسبب  الشركات  بتصفية  الخاصة  لألمور  إنجاز  عدم  أو 
تصفية  لغايات  اختياره  تم  الذي  الشخص  أهلية  عدم 
الموضوع  هــذا  عالج  القانون  فهذا  ولذلك  الشركة. 
واشترط متطلبات معينة يجب أن تتوفر في الشخص 

الذي يتم اختياره حتى يكون وكيل إعسار.
اشترطها  التي  الشروط  من  الشركات  مراقب  وذكــر 
القانون أن يكون اإلعسار ال عالقة له بالتاجر المعسر 
إذ  ُجنحة،  أو  بجناية  محكومًا  يكون  ال  أن  أو  بالشركة  أو 

نتوّخى من لديهم مصداقية للقيام بهذا العمل.

الوكيل واإلعسار

إعداد  عند  واإلعسار،  الوكيل  مسألة  عن  نزهة  وتحدث 
وإعداد  اإلعسار  ذمة  أموال  لحصر  شهرين  خالل  تقرير 
عليهم،  المستحقة  والمبالغ  الدائنين  بأسماء  قائمة 
الشركة،  هذه  على  المقامة  بالدعاوى  قائمة  وكذلك 
أم  لالستمرار  قابًال  المشروع  كان  إذا  معرفة  وبالتالي 

غير ذلك.
كما تحدث عن نقطة مهمة عالجها القانون، وهي تحديد 
حاليًا  نواجهها  مشكلة  باعتبارها  اإلعسار،  وكيل  أتعاب 
األتعاب  مشكلة  ألن  الشركات،  تصفية  موضوع  في 
تتم  وحتى  موجودة،  التصفية  بموضوع  والمماطلة 
قاله  ما  الشركات  مراقب  أورد  الموضوع  هذا  معالجة 
القانون من أنه عندما نريد تعيين وكيل اإلعسار فيجب 
أن تكون األتعاب معروفة من البداية، فبإنجاز المهّمة 
نحدُّ  وبالتالي  له،  المستحقة  األتعاب  على  سيحصل 
إعسار  معالجة  موضوع  في  المماطلة  عمليات  من 

الشركات.
وقال نزهة إّن القانون نصَّ أيضًا على موضوع ترخيص 
على  نصَّ  كما  معينة  متطلبات  وعلى  اإلعسار،  وكيل 
موضوع ترخيص أشخاص بمهنة وكالء إعسار، لكنَّ هذا 
يصدر  سوف  نظام  بموجب  تنظيمه  سيتم  الموضوع 
لهذه الغاية، وهذا من ضمن األنظمة التي يتّم العمل 
وكالء  مع  التعامل  يتم  كيف  بها  نحدد  والتي  عليها 
وبالتالي  الصفة،  هذه  إعطاؤهم  يتم  وكيف  اإلعسار 

منحهم الرخصة لمزاولة هذا العمل. 
والشركات  األشخاص  هم  من  أيضًا  القانون  حدد  كما 
والجهات التي سيسري عليها قانون اإلعسار، فتحدث 
عن األشخاص االعتباريين بمن فهم الشركات المدنية، 
خاضعة  فستكون  للحكومة  المملوكة  الشركات  وحتى 
الحال  بطبيعة  التجار  إّن  وقــال  القانون.  هــذا  ألحكام 
المهن  وأصحاب  أيضًا  الفردية  المؤسسات  وأصحاب 
المسجلين والمرخصين حسب التشريعات التي تحكم 

عملهم سيكونون خاضعين ألحكام هذا القانون.
وشركات  البنوك  استثنى  القانون  إّن  نزهة  وقــال 
ومعالجات  نصوص  لها  الشركات  هذه  ألن  التأمين، 
هي  ما  القانون  حدد  كما  عملها،  تحكم  القوانين  في 
الجهات التي تطلب أو التي يجوز لها أن تطلب إشهار 
اإلعسار، مبينًا أن أول جهة أجاز لها طلب اإلعسار هو 

المدين نفسه.

إشهار اإلعسار

وقال إّنه باإلمكان إن كنت بحالة إعسار أن تقدم للمحكمة 
وضمن متطلبات معينة وشروط حددها القانون وثائق 
وبالتالي  إعسارك،  إشهار  طلب  بموضوع  تنظر  حتى 
يمكن  عندها  كتاجر  أو  كمدين  الطلب  قّدمت  كنت  فإذا 
للمحكمة أن تجعلك قائمًا على تنفيذ نشاطك التجاري 
على  األقــدر  فأنت  وبالتالي  بمشروعك  أعلم  ألنــك 
إشراف  تحت  سيكون  األمر  هذا  ولكّن  األمور  معالجة 

وكيل اإلعسار وتحت إشراف ورقابة المحكمة.
يتقدموا  أن  لهم  يجوز  الذي  األشخاص  من  إّن  وقال 
بطلب إشهار اإلعسار الدائنين أو الدائن نفسه، فمن 
إشهار  بطلب  الشركات  مــراقــب  يتقدم  أن  الممكن 
ألي  المالية  البيانات  على  اّطالعه  خالل  من  اإلعسار 

شركة إذا تبّين له أّن هذه الشركة في حالة إعسار.
هذا  إدارة  فــي  يعملون  الــذيــن  األشــخــاص  أّن  كما 

المشروع أو في الشركة من الممكن إن هم تبّين لهم 
موضوع  يتوّلوا  أن  إعسار  حالة  في  الشركة  هذه  أنَّ 
فقد  وبالعكس  اإلعسار،  إشهار  لغايات  الطلب  تقديم 
لم  حال  في  مسؤولية  عليهم  ورّتب  القانون  ألزمهم 
يأخذوا هذه المبادرة فيتقدموا بطلب إشهار اإلعسار. 

اإلنفاق على الشركات

التي  الجيدة  األمــور  من  أّن  الشركات  مراقب  ورأى 
تكون  التي  الشركات  حاالت  وعالجها  القانون  ناقشها 
بحالة إعسار، ولكن ال يتوفر لديها النقد وهذه مشكلة 
تبعثها  أن  تريد  شركة  هناك  أنَّ  بمعنى  حاليًا،  قائمة 
وال  المال  لديها  يوجد  ال  الشركة  هذه  ولكنَّ  للتصفية 
لكي  أتعاب  توجد  ال  ألنه  ُمصفيًا  لها  تجد  أن  تستطيع 
تدفعها، فنصَّ القانون على إنشاء حساب في وزارة 
على  اإلنفاق  لغايات  تخصيصه  يتم  والتجارة  الصناعة 

الشركات التي تعاني من اإلعسار.
اإلعسار  حالة  في  الدائنين  ف  صنَّ القانون  إّن  وقــال 
وحدد تصنيفًا معينًا لهم، فهم يتفاوتون بين المدينين 
الذين لهم حق، والدائنين أصحاب الحقوق المضمونة 
تناول  وأيضًا  الممتازة،  الديون  أصحاب  الدائنين  أو 

موضوع الدائنين أصحاب الديون العادية.
وسمح  الدائنين  تصنيف  موضوع  القانون  تناول  كما 
لهم أن يشّكلوا هيئة عامة وسمح أن تنبثق عن الهيئة 
"لجنة  بمسمى  العامة  الهيئة  تمثل  لجنة  العامة 
يمكن  الذين  واألشخاص  الصالحيات  د  وحدَّ الدائنين"، 

أن يكونوا أعضاء في هذه اللجنة.

التعاون الدولي

التعاون  لموضوع  نزهة  بحسب  القانون  تعّرض  كما 
أن  حالة  في  اإلعسار،  بحاالت  يتعلق  ما  في  الدولي 
نكون أمام تاجر تم إشهار إعساره في الخارج أو ال يحمل 
ضمن  معه  نتعامل  كيف  لمعرفة  األردنية،  الجنسية 

التشريعات األردنية.
على  انعكاس  له  سيكون  القانون  هذا  أنَّ  نزهة  وأّكد 
البيئة االستثمارية في األردن وسيعطي فرصة لهذه 
الشركات التي تواجه تعثرًا لتستطيع أن تخرج من حالة 
التعثر وتعيد النظر بترتيب بيتها الداخلي وتستطيع أن 
تكون  حتى  وتعود  والمالية  ــة  اإلداري إجراءاتها  تصحح 

شركة فاعلة ضمن منظومة اقتصادنا الوطني.
في  درجتنا  على  سيؤثر  القانون  هذا  تبني  إّن  وقال 
المؤشرات الدولية، ألنها واحدة من األمور التي كانت 
لها عالقة بتحسين درجة األردن في هذا المجال، كما 
هناك  يكون  أن  يستلزم  دائمًا  اقتصادنا  تعزيز  أن  أّكد 
في  ســواء  االقتصادية  للتشريعات  مستمر  تحديث 
القائمة  التشريعات  تحديث  أو  جديدة  تشريعات  تبني 
ألننا نعتبر أنَّ البنية التشريعية ُتعدُّ هي العمود الفقري 
لتشريعاتنا  بد  فال  ومعاصر،  حديث  اقتصاد  أي  لقيام 
االقتصادية  التطورات  وتواكب  تتماشى  أن  من  دائمًا 
اإلعــســار  قــانــون  أّن  نــزهــة  ـــد  وأّك الــحــديــثــة.  العالمية 
سيسهم بشكل فاعل في توفير مظلة قانونية تمنح 
لمعرفة  ثانية  للنهوض  فرصًة  المتعثرة  المشاريع 

نشاطها من جديد.

أبو صعيليك: القانون إصالحي

وقال رئيس لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية النائب 
ُوضع  اإلعسار  قانون  مشروع  إّن  صعيليك  أبو  د.خير 
في أدراج المؤسسة التشريعية منذ 13 عامًا، وقامت 
إلى  أخــرى  مرة  بإرساله  ثم  القانون  بسحب  الحكومة 
مجلس النواب، نظرًا ألن النسخة من القانون لم تكن 
من  الكثير  فيها  وكان  الطموح،  مستوى  إلى  لترتقي 
السلبيات التي قد يصعب على المشّرع تعديلها نظرًا 

لترابط النصوص مع بعضها بعضًا وبشكل كبير جدًا.
من  ينظر  عندما  كّله  العالم  إّن  صعيليك  أبــو  وقــال 
منظور استثماري فإّنه إّنما ينظر إلى إجراءات الدخول 
تسهيل  إجـــراءات  إلــى  ينظر  وبالتوازي  السوق،  في 
الخروج من السوق، معربًا عن أسفه ألن تظّل الطريقة 
النمطية والتقليدية دائمًا في الحديث عن االستثمار، 
وربما  والكلف  الضرائب  تخفيض  عن  دائمًا  نتحدث  إذ 
ال نتحدث عن إجراءات الخروج من السوق وخاصة في 
المرتفعة  الخطورة  ذات  المغامر،  المال  رأس  شركات 
استجابة  الــقــانــون  هــذا  ــاء  ج فقد  وبالتالي  نسبيًا، 
مع  نتحدث  كنا  طالما  ــخــاص،  ال الــقــطــاع  لمتطلبات 
من  الخروج  تسهل  إجراءات  وجود  ضرورة  عن  الحكومة 
للتعامل  أكثر  وديناميكية  أطول  مدة  وتعطي  السوق 

مع إجراءات الخروج من السوق. 
فإّن  صعيليك،  أبو  قال  كما  ذلــك،  إلى  وباإلضافة 
تقرير سير األعمال دائمًا ما نحصل خالله على عالمة 
متدنية نتيجة عدم وجود قانون اإلعسار، وأخيرًا صدر 
ولذلك  منه  األولــى  النسخة  وهذه  اإلعسار،  قانون 
فهو بكل تأكيد يحتاج إلى تعديل، وتابع أبو صعيليك 
المجلس  ــام  ق ــنــواب  ال لمجلس  ــاء  ج وعــنــدمــا  بــأّنــه 
بإرساله إلى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة 
االقتصاد واالستثمار ، وأضاف: لقد كلفني زمالئي 
في كال اللجنتين بأن أترأس اللجنة المشتركة وقمنا 
القانون  نصوص  على  وتغييرات  تعديالت  بوضع 
أكثر  عبر  النواب  لزمالئنا  القانون  هذا  بشرح  وقمنا 
القبة،  تحت  إقــراره  َمهّمة  ل  سهَّ مما  اجتماع،  من 
للتطبيق  ننظر  فنحن  مقدسًا،  كتابًا  ليس  هذا  ولكنَّ 
الذي سيبدأ من 6 أشهر من إقرار القانون، حيث نشر 
وبالتالي   5/25 في  الرسيمة  الجريدة  في  القانون 

فهو بحاجة لستة أشهر لنفاذه.
تقدمًا  ويــشــكــل  إصــالحــي  الــقــانــون  هـــذا  أّن  ورأى 
لتجاوز  أطول  وقتًا  المعسر  منح  إلى  يهدف  تشريعيًا 
جملة  الموجبة  باألسباب  جــاء  حيث  المالي،  التعّثر 
الموجبة  لألشياء  نرجع  أن  أهمية  مع  التفاصيل،  من 

ونتحدث عنها.
وشرح أبو صعيليك بأّن هذا القانون جاء لتنظيم إجراءات 
إعسار التاجر سواء كان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا، إذ تم 
استثناء مجموعة مبينة بنصوص القانون، وتمكين هذا 
التاجر سواء كان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا من تجاوز حالة 
إلعادة  الفرصة  بإتاحة  وذلك  لها،  تعرض  التي  التعّثر 
لممارسة  تنظيم  إعادة  خطة  خالل  من  أعماله  تنظيم 
نشاطه االقتصادي، وهذه الخطة يجب أن يوافق عليها 

الدائنون.
الختيار  محددة  وشروطًا  آلية  تضمن  القانون  إّن  وقال 
وكالء اإلعسار وبيان مهامهم وطرق محاسبتهم، موردًا 
أّن أحد األشخاص اتصل به مبديًا اعتراضه على اختيار 
ممثلين،  ليسوا  المحامين  أّن  حيث  اإلعــســار،  وكــالء 
إّنه  تقول  والتي  القانون  1من  أ   49 للمادة  وبالرجوع 
يشترط في وكيل اإلعسار أن يكون حاصًال على شهادة 
القانون  أو  األعمال  إدارة  أو  االقتصاد  في  جامعية 
 5 عن  تقل  ال  خبرة  ولديه  الهندسة  أو  المحاسبة  أو 
سنوات، وكانت وجهة النظر أنَّ الشهادة الجامعية في 
القانون ال تعني أن يكون محاميًا، ألن المحامي عندما 
يجاز ليكون محاميًا يخضع إلجراءات، لكّن المشرع عندما 
أراد وضع هذا النص كان حصيفًا أو دقيقًا، كما قال أبو 
دعا  اإلعسار،  وكيل  إجراءات  موضوع  ففي  صعيليك، 
إلى رأي الخبراء في هذا المجال، معلًال بأّن كثيرًا ممن 
لمهنتهم  مزاولين  غير  هم  القانون  شهادات  يحملون 

ويعملون بمهن أخرى.
إدارة  أو  االقتصاد  في  الجامعية  الشهادة  أّن  ورأى 
كافية  الهندسة  أو  المحاسبة  أو  القانون  أو  األعمال 
والمحامون يندرجون على أنهم حاصلون على شهادة 

في القانون.

إجراءات التصفية

وحول األسباب الموجبة لهذا القانون رأى أبو صعيليك 
التصفية،  إجــراءات  تنظيم  بهدف  جاء  القانون  هذا  أنَّ 
التمهيدية  المرحلة  وكانت  مراحل،  ثالث  عن  متحدثًا 
الثالثة  والمرحلة  التنظيم  إعادة  هي  الثانية  والمرحلة 
التصفية  ــراءات  إج تنظيم  وبالتالي  التصفية،  مرحلة 
ر  تعذُّ حالة  في  إليها  اللجوء  وحــاالت  أحكامها  وتحديد 
الموافقة على خطة إعادة التنظيم أو تعثر تنفيذها بعد 

الموافقة عليها.
وشرح أبو صعيليك تناُول القانون لطرق وآليات سداد 
وأيضًا  اإلعــســار  ذمــة  مــوجــودات  مــن  الُمعسر  ــون  دي
نقاشًا  إّن  وقــال  األجنبية،  اإلعــســار  إجـــراءات  تطبيق 
إجراءات  على  التوافق  حول  النواب  مجلس  في  كبيرًا 
ألحكام  وفقًا  المملكة  داخل  أجنبية  محكمة  بها  قامت 
اعتبر  إذ  فيها،  طرفًا  المملكة  تكون  التي  االتفاقيات 
بالسيادة  مساس  هناك  يكون  قد  أنه  النواب  بعض 
الوطنية. وقال إننا نظرنا للجانب اآلخر ووضعنا تعديًال 
اعتراف  هناك  يكون  بحيث  القانون،  نصوص  على 
متبادل بين الدولتين وبالتالي ال توجد أية شبهة في 
الشركات  في  وخاصة  السيادة  بموضوع  يتعلق  ما 
الموجودة في أكثر من دولة والتي قد تخضع ألحكام 

من الدولة المستضيفة لها.
وشرح أّن المادة 140، األخيرة ، كانت مادة مضافة من 
سيكون  المضافة  المادة  غير  من  ألنه  النواب  مجلس 
الواقي  والصلح  اإلفــالس  أحكام  مع  تعارض  هناك 
التجارة  قانون  من  حتى 477  المواد 290  في  الواردة 
لسنة 1966 ، ولذلك فال يعمل بهذه المواد إلى الحد 
وقال  هذا القانون،  مع أحكام  تعارض  فيه  يكون  الذي 
النواب  أّن  موّضحًا  تشريعي،  تعارض  هناك  كان  إّنــه 
تنبهوا لذلك تحت القبة أثناء النقاش وليس في اللجنة 
وتم تدارك هذا الموضوع وكانت هذه المادة كما رأى 
مصاريف  مناسبًا.وبخصوص  وتعديًال  حصيفًا  تعديًال 
للمصفي’  تذهب  المصاريف  سابقًا  كانت  المصفي 
للمصفي،  ملكية  تعطي  كأنك  شركة  تصفي  فحين 
وهذا القانون جاء ليضع األجور والمزايا مقدمًا ومسبقًا 
فتكون معروفة وبالتالي حددت إطارًا زمنيًا واضحًا لهذا 

الموضوع .

نقاش مستفيض

النواب  مجلس  في  وزمــالءه  إّنه  صعيليك  أبو  وقال 
النقاش  من  الكافي  حقه  أخذ  القانون  أنَّ  يعتقدون 
بمناقشة  اللجان  تشرع  أن  وقبل  المختصة،  باللجان 
القانون الذي أرسلته الحكومة على صفة االستعجال 
واللقاءات  الندوات  من  كبيرة  مجموعة  هناك  كانت 
نحن  وتابع:  القانون،  لهذا  مهدت  التي  واالجتماعات 
وإصالحي،  متقدم  قانون  القانون  هــذا  أنَّ  نعتقد 
األنظمة  من  ف  تخوُّ لدينا  ــه  ذات الوقت  في  ولــكــْن، 
وتنظم  تفصل  التي  الحكومة  عــن  تصدر  قــد  التي 
االستثمار  بقانون  سابقة  تجربة  فلدينا  القانون،  هذا 
لسنة 2014 وهو القانون الذي كان باعتقادنا متقدمًا 
دت  وديناميكيًا وجيدًا، ولكنَّ األنظمة التي صدرت قيَّ
هذا القانون وجعلت تطبيقه على أرض الواقع تطبيقًا 

صعبًا.

أدار الندوة: د.خالد الشقران
حررها: إبراهيم السواعير

نظم مركز الرأي للدراسات بالتعاون مع 
غرفة تجارة عّمان - أكاديمية التدريب وتطوير 
األعمال- جلسة حوارية بعنوان "قراءة في 
قانون االعسار" 
شارك فيها نخبة من األعيان والنواب 
والمعنيين من القطاعين العام والخاص، 
إضافة إلى قانونيين وأكاديميين، تناولوا 
عددًا من المحاور منها: مواد قانون اإلعسار 
وأبعاده االقتصادية والمجتمعية ومحددات 
تطبيقه، وإيجابيات وسلبيات تطبيقه.
الندوة، التي لقيت نقاشاٍت ثرّية من جوانب 
متنوعة، تعّرض فيها المشاركون إلى 
تفاصيل مهّمة منها التعرف على القانون، 
الذي ُنشر في الجريدة الرسمية في 25 
أّيار، ومدى مناسبته لبيئتنا التشريعية، 
والسرعة المفاجئة في إنجازه، خصوصًا 
وهو قانون بقي في األدراج مّدًة طويلة، 
مهتمين بما ينشأ من تحديات تطبيقه الذي 
سيبدأ تنفيذه بعد 180 يومًا من إقراره 
واألنظمة التي تصدرها الحكومة التي 
تفصل وتنظم هذا القانون .

وفي جلسة ثرّية شارك متحدثًا رئيسًا 
مراقب الشركات رمزي نزهة مبينًا منح 
القانون للشركة أو التاجر أو المشروع 
المتعثر فرصًة مهّمًة للخروج من التعّثر، 
وبالتالي إعطاؤه المجال ألن يعيد ممارسة 
نشاطه التجاري.
وتحّدث مراقب الشركات عن القانون بما 
هو أبعد من مجرد موضوع اإلعسار، متوخيًا 
مفهومًا جديدًا يتعلق باإلعسار الوشيك، أي 
اإلحساس باإلقدام على اإلعسار، وإمكانّية 
التقدم للمحكمة بطلب إلشهار اإلعسار. 
وأّكد نزهة أّن من شأن ذلك أن يسهم في 
المحافظة على استمرارية هذه المشاريع 
ويحقق مصلحة لكافة األطراف ذات العالقة 
بالمشروع، فهناك مصلحة للمدين نفسه 
بإعطائه فرصة حتى يعيد تقدير موقفه 
ويعيد تنظيم أوراقه وأموره الخاصة 
بالشركة، وبالتالي منحه الفرصة ألن يسدد 
االلتزامات المترتبة عليه.
وقال إنَّ من األمور المهّمة التي أضافها 
هذا القانون أنه عندما تحّدث عن وكيل 
اإلعسار أجاز أن يكون وكيل اإلعسار شخصًا 
طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا، كما تحدث 
عن نقطة مهمة عالجها القانون، وهي 
تحديد أتعاب وكيل اإلعسار، باعتبارها 
مشكلة نواجهها حاليًا في موضوع تصفية 
الشركات، ألن مشكلة األتعاب والمماطلة 
بموضوع التصفية موجودة، وحتى تتم 
معالجة هذا الموضوع أورد مراقب الشركات 
ما قاله القانون من أنه عندما نريد تعيين 
وكيل اإلعسار فيجب أن تكون األتعاب 
معروفة من البداية، فبإنجاز المهّمة 
سيحصل على األتعاب المستحقة له، 
وبالتالي نحدُّ من عمليات المماطلة في 
موضوع معالجة إعسار الشركات.
وأّكد أنَّ هذا القانون سيكون له انعكاس 
على البيئة االستثمارية في األردن 
وسيعطي فرصة لهذه الشركات التي تواجه 
تعثرًا لتخرج من حالة التعثر وتعيد النظر 
في ترتيب بيتها الداخلي فتصحح إجراءاتها 
اإلدارية والمالية وتعود شركة فاعلة ضمن 
منظومة االقتصاد الوطني.
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األنظمة والسلطة التشريعية

فهي  باألنظمة،  الحكومة  مع  شركاء  لسنا  إننا  وقال 
العملية  في  األســود  الثقب  أنَّ  معتقدًا  يعّدها،  من 
مجلس  عن  تصدر  التي  األنظمة  تلك  هو  التشريعية 
على  النواب  بين  معلن  غير  اتفاق  حدث  حيث  الــوزراء، 
عدم تفويض صالحيات النواب إلى الحكومة، وبالتالي 
ألن  القادمة  بتشريعاتنا  اإلمكان  قــدر  محاولة  فهي 
كثرة  أنَّ  نعتبر  ألننا  األدنى،  بالحد  إال  لألنظمة  نلجأ  ال 
الشتريعية  السلطة  عن  تنازل  التشريع  في  األنظمة 

التي هي أصًال حقٌّ واضح ألعضاء مجلس النواب.
بحاجة  إننا  صعيليك  أبو  قال  التطبيق،  محددات  وعن 
هذا  أحكام  تجاه  الوعي  حالة  ورفع  الوعي  من  لمزيد 
القانون التي تبدو بعض النصوص غير واضحة فيه، إذ 
قيل إّنه مترجم، مستدركًا أّن القانون عندما وصل إلى 
مجلس النواب تّم التعامل معه من منطلق المصلحة 
الوطنية، فهو لذلك بحاجة إلى رفع، وأّكد أبو صعيليك 
حالة  من  جــزءًا  باعتبارها  ــرأي"،  "ال ندوة  أعمال  أهمّية 
كانت  أنفسهم  النواب  ألنَّ  القانون،  هذا  تجاه  الوعي 

لديهم مشكلة وتم سحب القانون بناء على طلبهم.

تدريب وكالء اإلعسار

إلى  بحاجة  أننا  هو  رأى  كما  للتطبيق  اآلخــر  والمحدد 
القضاة  تدريب  وأيضًا  اإلعسار  وكالء  لتدريب  إجــراءات 
القواعد  يخالف  أنه  يعتقد  فيه  الناظر  ألن  المختصين، 
والقضاة  فالخبراء  وبالتالي  الــقــانــون،  فــي  العامة 
مع  تتعامل  حتى  ــاٍف  ك وقــت  إلــى  بحاجة  والمحكمة 
إلى  أدى  الــذي  السبب  وهــو  القانون،  هــذا  نصوص 

وضع 180 يومًا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
تظهر  قــد  السلبيات  بعض  إّن  صعيليك  أبــو  وقــال 
بلجنة  يعتّد  بأّنه  مستدركًا   ، القانون  مواد  تطبيق  بعد 
مالحظة  أّيــة  لمناقشة  تحديدًا  واالستثمار  االقتصاد 
تجارة  غرفة  وتحديدًا  التجارة  غرف  من  ســواء  تصلهم 
والقطاع  تحتها،  العمل  يتم  التي  المظلة  ألنها  عمان، 
أّية  فــإّن  وبالتالي  المجال،  بهذا  والمهتمين  الخاص 
مالحظة ستؤخذ على محمل الجد والوجاهة والنقاش 
وال مانع من إعادة فتح بعض مواد القانون إذا ظهر أن 

هناك حاجة في تعديلها.

العرموطي: تشريعات مستوردة

من  كثيرًا  إّن  العرموطي  صالح  المحامي  النائب  وقال 
استيرادها  تم  األردن  في  بها  المعمول  التشريعات 
مع  وال  المصطلحات  مع  تتناسب  ال  ترجمة  وترجمتها 
ت، وهناك من القوانين ما تم  عاداتنا وال تقاليدنا، فُأقرَّ
على  ذاكرًا  التعديالت،  بعض  مع  فعلية  بترجمة  نشره 
صندوق  من  جاءنا  قد  القانون  هذا  أّن  المثال  سبيل 
فيما  الحكومة  العرموطي-  سأل-  وقد  الدولي،  النقد 
لم  إّنه  فقيل  الدولي،  النقد  صندوق  تمويل  زّوده  إذا 
هل  ،وســأل:  الدولي  النقد  صندوق  من  تزويده  يتم 
بحسب  أم  األجنبي  رغبة  بحسب  هو  لدينا  التصنيف 
الشركات  ومصلحة  التاجر  ومصلحة  المواطن  رغبة 

الوطنية؟!
وحول اعطاء الصالحية لمراقب الشركات ، سأل: لماذا 
نأتي بمراقب الشركات ونزُجُه؟!... موّضحًا أن مراقب 
في  وتدخل  شكوى،  تقدم  أن  أما  يصفي  الشركات 
صراعات إجرائية قانونية انت في غنى عنها، فالدائن 
ال  ـــراءات  إج هــذه  ــإّن  ف وبالتالي  واضــحــان،  والمدين 

ضرورة لها.
الشركات  وقانون  التجارة  قانون  إّن  العرموطي  وقال 
والقانون المدني عالج كلَّ مواضيع التصفية واإلفالس 
فيه نص إذا  والصلح لإلفالس، وأّن القانون المدني 
تم اإلعسار يجوز الحجر على المدين بموجب النصوص 

القانونية.
وقال إّن كثيرًا من النصوص جاءت لنزع ما هو موجود، 
تشريعاتنا  في  موجودة  النصوص  هذه  سنجد  ولذلك 
ُتسلق  قوانيننا  معظم  إّن  وقــال  بتعديل.  وقوانينا، 
سلقًا وُتقر، منتقدًا بأّن األصل في القوانين أن تكون 

بصورة هادئة.
بالمفهوم  تقر  التي  األنظمة  إّن  العرموطي  وقــال 
جديدة،  قانونية  مــراكــز  تحدث  أن  يجوز  ال  القانوني 
إحداث  يتم  أن  أما  القوانين  لتنظيم  هي  فاألنظمة 
وبالتالي  تشريعي،  نص  فهذا  جديدة  قانونية  مراكز 
أو  صالحيات  يعطي  وال  قاطعًا  رفضًا  مرفوض  فهو 

والية.

الخلل والنص التشريعي

وقال إّنه إذا كان هناك خلل في القانون فال يجوز أن 
يقر بالنظام ليحدث مركزًا قانونيًا . وزاد العرموطي: إذا 
كان هناك خلل فال بد أن يعالج بنص تشريعي، موّضحًا 
بقرار  ال  تشريعي  بنص  يعالج  التشريعي  النص  أّن 
يصدر عن مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية، ألن الدستور 
القوانين  تعد  التي  هي  التشريعية  السلطة  إّن  يقول 

والتشريعات.
هل  العرموطي:  ســأل  الحكومية،  الشركات  وحــول 
سبيل  على  الحكومية  للشركات  تفليس  وكيل  أعطي 
المثال؟!..، فمن الممكن أن يكون الوكيل الذي أعطى 
الصالحيات غير محام، ويجب أن يكون محاميًا ألننا بذلك 
نوّفر على الشركة مبالغ كبيرة في سبيل عدم توكيل 
محام للفهم القانوني، وبالتالي فالنص كما يرد في 
القانون ال يعني المحامي، واجراءات التقاضي وكيل 
التفليس تحتاج الى إجراءات قضائياة، وإجراء قانونية، 

وقاضيًا يبتُّ في ذلك.
وقال أن األنظمة الموجودة في اخر مادة للقانون غير 

دستورية.
ففي ظل هذا القانون يحق له أن يوجد التصفية ويحق 
له كذلك أن يتجرد من كل صالحياته، وتابع العرموطي: 
في موضوع الشركات األجنبية، هناك نص آخر يقول 
إّنه إذا تعارضت األحكام األجنبية مع القانون الوطني 
فستتقدم االتفاقيات الدولية على القانون الوطني، 
منتقدًا بأّن هذا القانون يرفع سلطته عن أي تصرف، 
الصناعة  وزارة  في  يفتح  الذي  الحساب  حول  متسائًال 
الصندوق  هذا  يتكبد  ومن  يدفعه  الذي  من  والتجارة، 
بهذا  النظر  إعادة  من  بّد  فال  ولذلك  نفقاته؟!  ويتحمل 

القانون، طالما هو ليس ساري المفعول.

عوض: مصلحة التنافسية

ورأى أستاذ االقتصاد الدكتور طالب عوض أّن القانون 
بشكل أساسي يصبُّ في مصلحة التنافسية، وفي 
عملية  تسهيل  التنافسية  مبادئ  أحد  فإّن  االقتصاد 
القانون  فإّن  وبالتالي  األسواق،  من  والخروج  الدخول 
عوض:  وزاد  الخروج،  عملية  يسّهل  الحالة  هذه  في 
القانون أيضًا له أهمية من الناحية االقتصادية في أّنه 
إذا طبق بشكل صحيح، فإنه من الممكن أن يوفر على 
االقتصاد هدرًا في الموارد، بمعنى أنَّ الشركة التي 
رها في الوقت المناسب وقبل أن تستفحل  يتم تعسُّ
المشكلة في هذه الشركة يمكن إعادة برمجة عملياتها، 
مشكلة  خلق  عدم  في  أيضًا  القانون  إسهام  عدا  هذا 
البطالة. وقال إّن القانون يسند االقتصاد األردني من 
خالل البيئة االستثمارية، والبيئة االستثمارية تريد ثقًال 

بالمستثمرين، خصوصًا وأّن أحد األهداف المتوخاة من 
هذا القانون تعزيز الثقة بين المؤسسات، ولذلك فهو 
بتعزيز  ويسهم  واالستثمار  الثقة  يعزز  عوض  رأى  كما 
في  يساعد  مما  والخارجية  المحلية  االستثمارية  البيئة 
ورأى  األردنــي.  لالقتصاد  األجنبية  االستثمارات  جلب 
عوض أنَّ القانون من الممكن أن يحّد من المعانتين: 

االجتماعية والنفسية.

العماوي: تعديل القانون

وانطلق النائب السابق د. مصطفى العماوي، من أّن 
معربًا  تعديله،  يجوز  وإنما  مقدسًا  كتابًا  ليس  القانون 
عن أمله في أن تكون هناك لجنة كمجموعة من الخبراء 
من  المقترحات  كل  تقدم  عمان  تجارة  غرفة  خالل  من 

تعديل وبحث ومناقشتهامع السلطة التشريعية.
وقال إّن هناك قوانين لها أكثر من 10 سنوات بدون 
هذا  أن  وبما  ذلك،  "الغرفة"  تتبنى  أن  موجبًا  نظام، 
في  هي  والشركات  الشركات  مراقبة  يخص  القانون 
هذه  فــإّن  عمان  تجارة  غرفة  مع  ومطلق  وثيق  تعاون 

المقترحات كما رأى يجب أن تقدم لمجلس النواب. 

عبابنة: اإلفالس والتصفية القانونية

عبابنة  محمود  الدكتور  السابق  الشركات  مراقب  وقال 
والتصفية  اإلفـــالس  نــظــام  أّن  ــراف  ــت االع يجب  إّنـــه 
القانونية الخاصة المتبع هو نظام ال يبعث على الرضا 
وال يلبي الحاجة لمناخ استثماري متقدم على مستوى 
إلعــادة  األوان  آن  وقــد  وتسليمها،  الخدمات  تقديم 
على  المتبعثر  النظام  هذا  من  أكبر  بشمولية  النظر 
تداخل  به  يمتاز  ما  أهم  والــذي  وأنظمة  قوانين  عدة 

اإلجراءات والمرجعيات المشرفة.
وطــول  التصفية  انــتــقــد  اإلفــــالس  ــار  إشــه ـــول  وح  
اإلجراءات وعدم وجود ضمانات شفافة وعادلة في ما 
يتعلق بأعمال المصفي وأتعابه المستمرة حتى نفاذ 

أموال الشركة.

بيئتنا القانونية

وقال إّن تشريع قانون شامل لإلعسار يعطي الفرصة 
للمدين التاجر المعسر إلعادة تنظيم أعماله من خالل 
الدائنون  عليها  يــوافــق  واضــحــة  تنظيم  إعـــادة  خطة 
قبل  من  اختياره  يجري  الــذي  اإلعسار  وكيل  وينفذها 
القضاء وتحديد أتعابه سلفًا وإعطاؤه مهلة محددة، هو 
قانون يجب أن يكون بحكم الضرورة ، متمنيًا لو كان هذا 
استجابة  وليس  األردنية  القانونية  البيئة  وليد  القانون 
في  القانون  مشروع  نــام  "فقد  دولــيــًا،  واستحقاقًا 
األدراج أكثر من عشر سنوات ، ثم حصلت االستفاقة 
المفاجئة لهذا القانون وتقديمه لمجلس النواب وقد تم 
إقراره بيوم واحد ، فال أرى خيرًا باألخذ ببعض القوانين 
التجارية واشتقاقها من قانون أو دليل نموذجي دولي 
كتلك التي تصدرها منظمة األونسترال، لكنَّ علينا أن 
نضيف ما يناسب بيئتنا القانونية وأن نتخلص مما ال 

يتناسب مع القواعد العامة للقانون الوطني" .
اإلعسار  قانون  في  إيجابية  نقاطًا  هنالك  إّن  وقــال 
الجديد كما أن هناك مآخذ، مؤّكدًا أّن القانون سيخضع 

ألكثر من تعديل بعد تطبيقه بفترة وجيزة .
 ومن المآخذ على القانون ذكر عبابنة أن تطبيقه ارتبط 
تجربة  األنظمة  مع  لنا  وأّن  خصوصًا  أنظمة،  بإصدار 
مرة ، فكثير من المرات تلوي األنظمة عنق النصوص 
إجــراءات  أن  كما  معناها  وتفقدها  للقانون  القانونية 
العامة  القواعد  على  تسود  قــد  األجنبية  التصفية 

للقانون الوطني وهذا يحتاج إلى توضيح .
كما أن وضع قانون شامل لإلعسار بلغت مواده ( 412 
عبابنة،  قــال  كما  قدميه،  على  يقف  أن  يجب  مــادة   (
وأن تكون له كفاية ذاتية ، وأن ال يتوقف إلغاء أحكام 
التجارة  قانون  في  الواردة  الواقي  والصلح  اإلفالس 
مع وجود تعارض ألن ذلك سيدخلنا في نفق وجود أو 
عدم وجود تعارض وإن أي قرار قضائي بهذا الخصوص 
الصريح  النص  األفضل  من  وكان   ، فيه  للطعن  قابل 
في  النصوص  لنفس  المعالجة  النصوص  إلغاء  وهو 

قانون اإلفالس .
ــغــرامــات  كــمــا ذكـــر مــن الــمــآخــذ كــثــرة الــعــقــوبــات وال
في  بعضها  وجــود  من  بالرغم  بالقانون  المفروضة 
اإلعسار  قانون  وجــود  إّن  وقــال  الجزائية،  التشريعات 
أفضل من عدم وجوده، مستدركًا بأّن القانون المترجم 
أكثر  معمقة  دراســة  إلى  بحاجة  كان  جزئيًا  والمجهول 
تشريعي  وتداخل  الشريعة  بعثرة  في  الدخول  لعدم 

وأنظمة أقل من ذلك .

تجارب الدول

الحسابات  ومدقق  السياسي  االقتصاد  خبير  وقــال 
في  للقانون  الموجبة  األسباب  إّن  الخفش  أنــور  د. 
األصل هي حماية االقتصاد الوطني الحقيقي، وفي 

يستهدف  فالقانون  إجرائية  ناحية  من  الثانية  المرتبة 
حماية األصول وموجودات الشركات وكذلك االلتزمات 
القائمة على الشركة، فال يعني ذلك أن القانون الذي 

يأتي من الخارج هو ُمضر.
االقتصادية  الخبرة  من  االستفادة  إلى  الخّفش  ودعا 
أّن  رأى  اإلعسار،  وكالء  يخص  ما  وفي  الدول،  لتجارب 
يترك  أن  الجسيم  الخطأ  من  موضوع  اإلعسار  وكــالء 
ألصحاب  محددًا  يكون  أن  يجب  إذ  معينين،  أو  ألفــراد 
المحامين،  قبل  الحسابات  مدققي  مــن  هــم  ِمهن 
الخبرة  تقرير  أّن  مضيفًا  فقط،  المحاكم  لدى  والخبراء 
مالي  شخص  أو  محاسب  من  صدر  إذا  المحاكم  في 
غير مرخص سيرفض وال ُيعتد به، ولذلك تساءل: كم 

إنسان ُظلم من تقارير الخبرة!
ودعا إلى التفريق في إدارة اإلعسار بين الشركات إذا 
حيث  عامة،  مساهمة  وشركات  حكومية  شركات  كانت 
سواء  الحكومية  فالشركات  تختلف،  أن  يجب  الطريقة 
يجب  مساهمة  شركات  أم  حكومية  مؤسسات  كانت 
أن تكون أمام لجنة إدارة ولجنة إعسار ويكون المحامي 
اختصاص  صاحب  وشخصًا  حسابات  ومدقق  مرخصًا 
هي  وهــذه  المحاكم،  في  المسجلين  من  أي  وخبرة 
أن  في  مشكلة  من  ما  إّنه  وقال  المصنفة.  الشركات 

يكون الشخص اعتباريًا واحدًا أو شخصًا مهنيًا واحدًا. 
واالقتصادي  السياسي  الحقيقي  اإلصــالح  أّن  ورأى 
في األردن هو في تغيير البيئة االستثمارية وإصالح 
التعليمات  كذلك  ننمي  أن  يجب  ولذلك  االقتصاد، 
بمستثمرين  نجيء  فحتى  كليًا،  واألنظمة  واإلجراءات 
وليس  واألنــظــمــة  التعليمات  كــل  إلــغــاء  يجب  للبلد 

استحداثها.

سمور: روح القانون

أّن  ســمــور  محمود  لــالســتــشــارات  سمر  مــديــر  ورأى 
والتعليمات  والتشريعات  األنظمة  فــي  مشكلتنا 
وجه  وعلى  العربية  البلدان  مختلف  فــي  المطبقة 
عن  تعّبر  ال  القوانين  من  كثيرًا  أن  األردن،  الخصوص 

دستورية وروح القانون نفسه.
هو  المستثمر  أّن  رأى  المستثمرين،  عن  حديثه  وفي 
مستثمرون،  المهن  أصحاب  وأّن  المحلي،  المستثمر 
عن  أبحث  فال  وبالتالي  مستثمر،  بالبنك  والمساهم 
استثمار عربي وأجنبي وأفّصل له القوانين، متسائًال 
فهناك  كثيرة،  وهي  لإلعسار،  الرئيسية  األسباب  عن 
مسببات أنظمة من ضريبة مبيعات ودخل وقوانين... 
وتعليمات  المركزي  البنك  من  أنظمة  لدينا  إّن  وقال 
البنك المركزي وأنظمة من الهيئات المالية وأنظمة من 
نقابة المحامين.... الخ، فأي أنظمة نعتمدها؟!... فقبل 
وصلنا  لماذا  نبحث  أن  يجب  القانون  هذا  مثل  إصــدار 
الشركات  ولمعالجة  األسباب،  هي  وما  النقطة  لهذه 
القائمة حاليًا، والكثير منها متعثر، قال سمور إّن هناك 
كثيرًا من المعونات الخارجية التي تصل لألردن، ونريد 
أن نعالج مشاكل قائمة، وبإشراف البنوك والحكومة، 
أن  معينة  بآلية  ويمكن  أصول  عندها  الشركات  فهذه 
يتم تخصيص هذا الصندوق بالتنسيق مع البنوك ومع 
اإلدارات الحكومية المعينة لتتم معالجة مشكلتها بحيث 
يتم إنقاذ هذه الشركات، وبالتالي فال يمكن أن ننقذ 

الشركات بقانون اإلعسار هذا.

أموال جديدة

ولم يتفق أبو صعيليك حول القول بأن التقارير الدولية 
ليست مهمة في الحديث عن المنظومة االستثمارية، 
لالقتصاد  االقتصادية  الـــدورة  فــي  نقوله  مــا  وأّكـــد 
خارج  من  جديدة  أمــوال  لضخ  بحاجة  أننا  من  الوطني 
مباشرًا.  أجنبيًا  استثمارًا  نريد  أننا  بمعنى  الدورة،  هذه 
التقارير  إلى  النظر  يتم  بلد  أي  في  استثمار  وبالتالي 
الدولية التي هي جزء مهم من المنظومة االستثمارية 
التقارير  في  االردن  تصنيف  نحسن  أن  عيبًا  وليس 

الدولية.
وحول أتعاب المحاماة المحددة بالقانون، قال إّن المادة 
نذهب  حتى  بالمحامين  اإلعسار  وكــالء  تحصر  لم   49
اقتصاديون  فلدينا  المحاماة،  أتعاب  ليحدد  قانون  إلى 
حكرًا  فقط  ليس  فالموضوع  وبالتالي  ومهندسون 

على المحامين.
وعلينا  جدًا  فمهمة  القانون  هذا  من   135 المادة  أما 
أن ننظر إليها،كما قال، متحدثًا عن العرف المتبع في 
التزامات  تعارضت  إذا  أّنه  في  العالمية،  التشريعات 
ُتقدم  الوطنية  القوانين  مــع  الــدولــيــة  الــمــعــاهــدات 

المعاهدة الدولية.
وقال إّنه إذا حصل تعارض بين هذا القانون والتزامات 
نتحدث  فإننا  الدولية  المعاهدات  عن  الناشئة  المملكة 
قد  دولية  معاهدات  بموجب  للممملكة  التزامات  عن 
هناك  تكون  ال  حتى  القانون،  نصوص  مع  تتعارض 

التزامات على األردن.

أبو  قال  الخارج،  من  هو  القانون  أّن  موضوع  وحــول 
النواب  مجلس  في  فنحن  نعرف،  ال  إننا  صعيليك 
مــادة  ـــادة  م ــوده  ــن ب وقــرأنــا  ــون،  ــقــان ال عــلــى  اطلعنا 
من   11 نائبًا:   22 هناك  كان  اللجنة  وفي  وناقشناه، 
االستثمار و11 من اللجنة القانونية، وقال إّن الحديث 
عن أن هذا القانون فيه 6 أنظمة ليس دقيقًا، فالمادة 
الالزمة  األنظمة  يصدر  الــوزراء  مجلس  إّن  تقول   141
بالضرورة  فليس  وبالتالي  القانون،  هذا  أحكام  لتنفيذ 

أن يكون ستة أنظمة. 
المركزي،  البنك  أنظمة  مع  التعارض  موضوع  وحــول 
إّن  تقول  والتي  ب   3 المادة  إلى  صعيليك  أبو  أحال 
أحكام هذا القانون ال تسري ال على البنوك وال على 
شركات التأمين وال الجمعيات، وبالتالي فالتعارض مع 
التأمين  وشركات  البنوك  ألن  وارد  غير  البنوك  أنظمة 

مغطاة بغطاء آخر ويوجد لها قانون آخر.
وحول التعارض مع قانون التجارة، دعا إلى إعادة قانون 
صياغة للتجارة ، مع أّنه يحتاج إلى وقت، مبينًا أّن قانون 
اإلعسار ونظرًا ألهميته ال يمكن أن ينتظر، فتم وضع 
قانون  تعيد  بأن  للحكومة  توصية  وأرسلنا  النص،  هذا 
بحاجة  اليوم  فنحن  المواد،  من  بكثير  التجارة  صياغة 

إلعادة صياغة قانون التجارة.

حياصات: حقيقة التعثر

من  فترة  وفي  أّنــه  حياصات  أحمد  المستثمر  وأورد 
الفترات هناك شركات في سوق عمان المالي كانت 
تبدو متعثرة وفي الحقيقة كانت حينما يراجعها يعرف 
من مديرها العام أو من رئيس مجلس اإلدارة أن لديهم 
ومن  دنانير،   5 الدفترية  وقيمتها  أراضي  مليون   100
األزمة المالية حتى اليوم ظّل المساهم ال يعرف كيف 

يأخذ حقه، فهل يترك هذا للمستقبل؟!
فت على أنها متعثرة، وكانت  وقال إّن هناك شركات ُصنِّ
مليون   2 يساوي  رأسمال  ذات  الشركات  هذه  إحــدى 
الدفترية  قيمتها  دينار  مليون   100 أراٍض  ولديها  دينار 
ال  والمساهم  اليوم  حتى   2008 عام  ومن  دنانير،   5

يستطيع أن يأخذ حقه؟!
إّنه  يقول  الذي  المالية  األوراق  هيئة  بقانون  واستدل 
فإن  رأسمالها  من   %75 من  أكثر  الشركة  فقدت  إذا 
السهم يحجب عن التداول بيعًا وشراء، وهناك كثير من 
الشركات بسنة 2006 و2007 وصلت القيمة السوقية 
الشركة  هذه  واآلن  دينارًا،   18 لديها  عمان  سوق  في 
مفلسة،  فهي  رأسمالها،  من  أكثر  فقدت  إنها  يقال 
والسهم يتداول اآلن بقرش، وهذا سبب من األسباب 

التي تنفر المستثمرين في هذا السوق.
ورأى المحامي د.عمر الجازي أّن أّي قانون تظهر ثغراته 

بعد تطبيقه، مقترحًا 
وحول  التطبيق  بعد  والنقاشات  الــحــوارات  تكون  أن 
أن  ويمكن  ــد  واح بنظام  االختصار  ويمكن  األنظمة 

نغطيها بالتعليمات . 

ارشيد: حداثة القانون

وقال المحامي رائد ارشيد إّن القانون حديث وسيواجهنا 
الــواقــع،  أرض  على  تطبيقه  عند  الــنــقــاط  مــن  كثير 
الشركات  من  للعديد  االقتصادي  الوضع  إلى  الفتًا 
أو  فهناك%30  األردن،  داخــل  والمتوسطة  الصغرى 
أكثر من حجم القضايا الحقوقية في المحاكم األردنية 
مدينون،  وكلهم  وأفــراد  الشركات  أصحاب  عن  عبارة 
ألن  الشركات  لهذه  مجاًال  سيفتح  اإلعــســار  وقــانــون 
على  المقامة  القضايا  إليقاف  اإلعسار  لقانون  تلجأ 
هؤالء االشخاص، األمر الذي يؤثر على هذه الشركات 
الوسطى األصول التي لها ضمانات للبنوك، فالبنك 
الشركة  صاحب  يحس  وعندما  أمواله،  يحّصل  أن  يريد 
القضايا  لوقف  منه  ونستفيد  إعسار  قانون  هناك  أّن 
المال  يدفعوا  أن  وعليهم  القانونية،  والضغوطات 
الذي عليهم، إذًا نحن أمام مماطلة وتسويف للقضاء، 
وبالتالي فبدًال من أن نسّرع بالعجلة االقتصادية نكون 
المذكورة  األنظمة  على  فيجب  ولذلك  أوقفناها،  قد 
في نهاية القانون أن توضع بطريقة تحمي الطرفين، 

فيكون النظام محايدًا وليس مع جهة ضد أخرى.

جميل: الترجمة الحرفية

االتــحــاد  بنك  فــي  القانونية  ــرة  ــدائ ال رئــيــس  وتــحــدث 
التعويل  ومــدى  القانون  عن  جميل  مــازن  المحامي 
يكون  ألن  كمحامين  معه  والتعامل  بالبنوك  عليه 
على  األخيرة  المادة  بنفس  يكون  فال  وعامًا،  شامًال 
القوانين  وبين  بينه  تعارض  هناك  كان  إذا  أنه  أساس 
أّن  مؤّيدًا  المشكلة،  هذه  حّل  يستلزم  ما  وهو  يترك، 
هذه القوانين جاءت من الخارج وبالتالي ترجمت ترجمًة 
فرعّيًة سّيئًة في بعض الحاالت. ودعا غرفة التجارة أن 
تنظم ندوة عن قانون ضمان حقوق األموال المنقولة 
لتشجيع االقتصاد في ما يتعلق بالمؤسسات الفردية 

أحكام  اإلعسار  قانون  يعالج  أن  وتمّنى  والصغيرة. 
التصفية واإلعسار ويحدد مددًا معينة ال يجوز تجاوزها. 
التجارة  قانون  إّن  قال  التجارة،  بقانون  يتعلق  ما  وفي 

في الستينات، متمنيًا التحديث عليه وتطويره.

آلية العمل

وأّكد د.مصطفى عماوي أهّمية أن يكون هناك تعاون 
والغرفة  المختصة  والجهات  الشركات  مراقب  بين 
أجل  من  والتوصيات  النصائح  بتقديم  والخبراء  التجارية 
بهذا  العمل  آلية  على  يحافظ  نظام  هناك  يكون  أن 

القانون.

الصرايرة: أولوية التطبيق

ــق الــلــواء  ــســاب ـــــرة الـــجـــمـــارك ال ـــســـاءل مــديــر دائ وت
يطبق  الــقــانــون  هــذا  هــل  الــصــرايــرة:  المتقاعدغالب 
المناطق  وفي  الصناعية  المدن  في  الشركات  على 
تعريفات   5 أفــرد  القانون  هــذا  إّن  وقــال  التنموية؟، 
ـــراءات  واإلج األجنبية  والمحكمة  األجنبية  للشركات 
أّن  مستبعد  غير  الثانوية،  األجنبية  واإلجراءات  األجنبية 
وقــرارات  قوانينها  عليها  ستطبق  األجنبية  الشركات 
محاكمها إذا كانت الشركات األم خارج األردن ولها فروع 
في األردن. وتساءل: هل هذا يحمي العاملين وحقوق 
العاملين وحقوق الخزينة، هل هناك تعارض لتشريعاتنا 
ومع  الخارج  في  األجنبية  المحاكم  قرارات  مع  الوطنية 

اإلجراءات األجنبية، وأّيهما األولى بالتطبيق؟!

سالمة: الخبرات األجنبية

النا  المحامية  قالت  للقانون،  الحرفّية  الترجمة  وحول 
سالمة -مكتب المستشار األردني إّن هذا القانون أو 
يترجم  لم  المنقولة  باألموال  الحقوق  ضمان  قانون 
حرفيًا، موضحًة االستعانة بخبرات أجنبية ال يستهان بها 
في  يتردد  الذي  الحديث  من  متعجبًة  الــوزارة،  بمعرفة 
كّل جلسة ومفاده أّن القوانين تترجم حرفّيًا، وأضافت 
األولى  مسوداته  إعــداد  في  ساعد  القانون  هذا  أّن 
وأفكاره وهيكلّيته له نائب مدير األونروا، وبالتالي فإّن 

هذا القانون تم تعديله للسياق المحلي.
خيارات،  تضمن  لإلعسار  التشريعي  الدليل  إّن  وقالت 
منها: هل يجوز لمراقب الشركات أن يتخذ بصفة محرك 
خيارات  لدينا  كانت  وقالت  ال؟...  أم  اإلعسار  إجــراءات 
أو  الكافية  العلل  الدائنين  بين  تكون  قد  أّنــه  فوجدنا 
فأعطينا  اإلجــــراءات،  يحركوا  ألن  المادية  اإلمكانات 

المراقب الحق.
فكرة  وأّن  سنوات،   9 عمره  القانون  هذا  إّن  وقالت 
العقد  أواخـــر  بــدت  التنظيم  وإعـــادة  اإلعــســار  قــانــون 
وأخذ   2010 بعام  التشريع  لديوان  فوصل  الماضي 
سنتين في ديوان التشريع حتى ذهب لمجلس النواب 
ومن  أمريكا  من  منه  جزئية  مقتطفات  عن  عبارة  وكان 
التصفية  به  ووضعت  الشركات  قانون  من  جزئيات  ثم 

االختيارية.
مثًال  تاجر  أّي  إّن  قالت  اإلعسار،  قانون  فكرة  وحــول 
أو  لغيره  عائدة  أموال  لديه  تكون  قد  بالسوق،  موجود 
أخذوا  يكونون  قد  والمدققون  والتزامات  حقوق  عليه 
مطلوب  هو  ما  يعملون  فال  لألمام،  سنة  أتعابهم 
منهم، فهؤالء أدخلوا بنطاق القانون وباللجنة القانونية 
وبمجلس النواب بالتحديد، حيث أخذ هذا النقاش وقته 

الكافي والموضوعي.
وبالنسبة للشركات التي تملكها الحكومة، وحتى في 
القواعد العامة لقانون التجارة والقانون الدولي، قالت 
أن  نستطيع  فال  وبالتالي  التجارة،  لقانون  تخضع  إّنها 
نستثني الشركات الحكومية. وقالت إّن القانون خضع 
 2012 قانون  روجع  أن  ومنذ   2015 سنة  من  للتشاور 
غرفة  ومع  البنوك  مع  تشاركية  حلقة  من  ألكثر  خضع 
التجارة، فكل هذه القوانين وضعية، وبالتالي فالقانون 

سيكون مشتمًال على ثغرات.
واحدًا  نظامًا  تكون  قد  إّنها  قالت  لألنظمة،  وبالنسبة 
وليس بالضرورة أن تكون عدة أنظمة، فحتى األنظمة 
التي أحال عليها القانون هناك محددات وسمات يجب 
أسس  تحديد  في  مضمونها  وهناك  فيها  تتوافر  أن 
أتعاب الوكالء وال أحد يحدد أتعابًا دون أن يرجع لألسس 

التي في القانون.

النظرة الشمولية

التي  التعليقات  كل  يأخذ  بأن  الشركات  مراقب  ووعد 
النظرة  تكون  وأن  الجد،  محمل  على  واآلراء  طرحت 
الموضوع  هذا  مثل  مهم  لموضوع  وأوسع  شمولّية 

قيد لنقاش.
التجارب  من  االستفادة  موضوع  عن  متحدثًا  وأفــاد 
عيبًا  ليس  أنــه  مبينًا  تشريعاتنا،  إعــداد  في  الدولية 
هذه  مع  تعاملت  كيف  األخــرى  الــدول  ونــرى  ننظر  أن 
شيء،  أي  نأخذ  بــأن  ملزمين  غير  ونحن  المواضيع، 
استخدمت  كيف  ننظر  ونحن  علينا،  يفرض  أحــد  فال 
التجربة بهذه الدول وكانت ناجحة ونستطيع أن نأخذها 

ونستفيد منها ضمن التشريعات. 
على  نّص  الدستور  إّن  قال  األنظمة،  موضوع  وحول 
دستور  األردن  ففي  عملنا،  تحكم  التي  التشريعات 
النظام  أن  متفقون  جميعًا  ونحن  وتعليمات،  ونظام 
مخالف  بنظام  ذهبنا  وإذا  القانون،  يخالف  أال  يجب 
للقانون فمن الممكن أن يكون هناك طعن دستوري 
أمام المحكمة الدستورية، وقال: ألتزم بصفتي ممثًال 
والذي  عنه  نتحدث  الذي  النظام  نناقش  أن  للحكومة 
الرأي  مركز  في  القانون،  هذا  أحكام  بموجب  سيصدر 
إصالحي  التشريع  فهذا  بذلك،  وأتعّهد  للدراسات. 
ونريد أن نخدم القطاع وال توجد مكاسب للحكومة من 

هذا القانون.
حتى  التجار،  طبقة  لحماية  هو  النظام  هذا  أّن  وأوضح 
عادلة  الــســوق  مــن  ــروج  خ استراتيجيات  هناك  تكون 
ومتوازنة، فال توجد مصلحة للحكومة، ألّن هذا القانون 

يوفر بيئة استثمارية جاذبة داخل األردن.
وحول موضوع استغالل القانون، قال إّن هذا التشريع 
الشركة  قرار  ليس  بالنتيجة  والقرار  معينة  حالة  ينظم 
الطلب  ليدرس  للمحكمة  الذهاب  يجب  إذ  المتعثرة، 
إنه  فنقول  الشيء  هذا  يثبت  أن  إلى  وثائق  وهناك 
بالمرحلة  تقرير  هناك  يكون  أن  ويجب  باإلعسار،  دخل 
فال  ال،  أم  لالستمرار  قابل  المشروع  هذا  إن  يقول 
نعطي فرصة ألي أحد ألن يتحايل أو يحاول أن يستغل 

هذا القانون ليماطل في دفع الحقوق لآلخرين.

سلبيات وإيجابيات

بالنسبة  القانون  هــذا  إّن  مــراد  عيسى  العين  وقــال 
إجراء  أو  قانون  يوجد  ال  ولكن  مهم  تجاري  كقطاع  لنا 
عندما  وحتى  وإيجابيات  سلبيات  وفيه  إال  نظام  أو 
وضعنا بالبرنامج كان أن ندرس اإليجابيات والسلبيات، 
القانون  وجود  لكن  مشاكل،  عندنا  سيفرز  والتطبيق 
مهم، وهناك شركات في األردن وبحاجة لهذا القانون، 
ولذلك فال نستطيع أن نقول إننا نخشى من استغالل 
ونوه  مهّمًة  خطوًة  القانون  هذا  مراد  واعتبر  القانون. 
ان الندوة عقدت للتعرف بهذا القانون ومن ثم ننتقل 
في الحوار في جلسات تناقش االنظمة التي تتناسب 

مع الواقع قبل تطبيق القانون. 

نحتاج إىل إجراءات لتدريب القضاة املختص ووكالء اإلعسار.. 
وزيادة حالة الوعي تجاه أحكام القانون
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 األمير الحسن يتوسط أبطال القتال الجماعي بعد التتويج   

 المنتخب الوطني ثالثاً في بطولة آسيا الـ15 للكراتيه للكبار 

عي   األم الحسن يتوج أبطال القتال الج

 عمان - محمود اللوانسة

االعلى  المجلس  رئيس  طــالل  بن  الحسن  االمير  سمو  تــوج 
لرياضات الدفاع عن النفس أبطال القتال الجماعي في بطولة 
بقاعة  أمس  اختتمت  التي  للكبار  للكراتيه  عشر  الخامسة  آسيا 

االمير حمزة بن الحسين بمدينة الحسين للشباب.
بعدما  الرجال  صعيد  على  األول  بالمركز  االيراني  الفريق  وفاز 
جاء  بينما   ،0-3 بنتيجة  ثانيًا  حل  الذي  السعودي  منافسه  تجاوز 

الفريقي الياباني ثالثًا وكازاخستان ثالث مكرر.
بعدما  المنافسات  من  مبكرًا  خرج  الرجال  منتخب  كان  وبــدوره 

سيدات  على  انطبق  ذاته  والحال  بنتيجة 0-3،  اليابان  أمام  خسر 
حققت  ذاته  الوقت  في   ،0-2 الصين  أمام  بالخسارة  المنتخب 
 ،1-2 بنتيجة  كازاخستان  حساب  على  الذهبية  اليابان  سيدات 

وجاءت فيتنام ثالثًا والصين مكرر.
المركز  في  الوطني  المنتخب  حل  العام  الترتيب  صعيد  وعلى 
الثالث على مستوى القارة االسيوية على الترتيب العام، وجاء 

المنتخب اليابان اوال، والمنتخب االيراني ثانيا.
في  ميداليات  على  الحاصلين  اللعبة  ابطال  سموه،  كرم  كما 
النجار  بشار  وهم:  عمان  العاصمة  تحتضنها  الى  اسيا  بطولة 
تحت  وزن  ذهبية  مساطفة  الرحمن  وعبد  كغم،   75 وزن  ذهبية 

67 كغم، ومحمود السجان فضية وزن تحت 84 كغم، باالضافة 
الى االبطال عبدالله حماد الحاصل على ذهبية اسيا في اليابان 
والمتاهل الى دورة األلعاب األولمبية للشباب القادمة، وزكي 
للناشئين،  اليابان  في  اسيا  ذهبية  على  الحاصل  قاعود  ابو 

وحسن مصاروة الحاصل على ذهبية الدوري العالمي.
من  اكثر  بمشاركة  اقيمت  التي  البطولة  ختام   حفل  وتضمن 
الملكي  السالم  عــزف  ــة،  دول  29 يمثلون  والعبة  العبًا   300
تلخصت  الفاعوري  معين  د.  االتحاد  لرئيس  كلمة  ثم  االردنــي، 
لهذه  المستمر  دعمه  على  الحسن  االمير  لسمو  الكبير  بالشكر 

الرياضة. 

 "ناشئو الكرة" إىل تونس اليوم 

 "املدفعية" بطل الدوري العسكري 
لكرة القدم 

 عمان - الرأي

الى   16 ت  القدم  لكرة  الناشئين  منتخب  يغادر 
تدريبي  معسكر  فــي  لــلــدخــول  الــيــوم  تــونــس 
تأهبا  ـــودي،  ال اإلطـــار  ضمن  مباراتين  يتخلله 
ماليزيا  في  تقام   التي  آسيا  كــأس  لنهائيات 

بالفترة من 20 أيلول الى 7 تشرين أول.
حديثه  فــي  القططي  عبدالله  الــمــدرب  وقــال 
المعسكر  :يأتي  لالتحاد  االلكتروني  للموقع 
في إطار اإلعداد لنهائيات كأس آسيا وسنحقق 
تونس  منتخب  سنالقي  حيث  منه،  كبيرة  فائدة 

الذي يتميز بالقدرات البدنية والفنية العالية.
الخطة  ضمن  المباريات  هــذه  تعتبر   : وأضــاف 
منسوب  لــرفــع  للمنتخب،  وضعها  تــم  الــتــي 
الجوانب  على  والوقوف  الالعبين  عند  اللياقة 
على  لنكون  عليها،  التركيز  يتم  التي  التكتيكية 
أتم الجاهزية قبل انطالق النهائيات االسيوية“.

االولى  المباراة  أن  نمر  خالد  اإلداري  بين  بدوره 
والثانية  المقبل،  األربــعــاء  المنتخبين  ستجمع 

السبت 21 الحالي.

د.  لإلتحاد  الفني  المدير  مــن  الــوفــد  ويتكون 
لترتيب  األحد  امس  غادر  الذي  مالوش  بلحسن 
للمنتخب،  اإلقامة  و  اللوجستية  األمــور  كافة 
المنتخب  مدير  القططي،  عبدالله  والــمــدرب 
مدرب  الشقران،  بدران  العام  المدرب  نمر،  خالد 
ــحــراس كــامــل جــعــارة، الــمــســؤول اإلعــالمــي  ال
علي  المعالج  البشتاوي،  نــزار  د.  الزاغة،  احمد 
رزق،  ابــو  موسى  ــلــوازم  ال مــســؤول  جــــرادات، 
باإلضافة الى 23 العبا: اسامة الكواملة، يامن 
المحمود، رجائي اردكاني، محمد هشام، محمد 
فايز  الحياري،  محمد  الــرزي،  عبادة  ياسين،  بني 
احمد  هاني،  بني  رزق  الحناحنة،  راشد  لطفي، 
عثمان  الزايد،  مجد  الزغول،  احمد  العقرباوي، 
اسماعيل،  عمرو  الشناينة،  أمين  البشابشة، 
البابلي،  شريف  طير،  أبو  خليل  المصري،  عادل 
سمرين،  مهند  الديرباني،  ثائر  جاموس،  عامر 

محمد جمال.
أوقعت  للناشئين  آســيــا  كــأس  قــرعــة  وكــانــت 
جانب  الــى  الثانية  المجموعة  فــي  المنتخب 

منتخبات كوريا الشمالية وعُمان واليمن. 

بترا  -  عمان 

بلقب  المدفعية  ســالح  قــيــادة  فــريــق  ــوج  ت  
بعد  الــقــدم،  لــكــرة  المسلحة  الــقــوات  دوري 
العسكرية  المنطقة  فريق  مع  أمس  تعادله 
التي  الــمــبــاراة  فــي   1-1 بنتيجة  الشمالية 
الحسين  بمدينة  البولو  ملعب  على  اقيمت 

للشباب.
اغلب  فــي  ومــثــيــرة  قــويــة  الــمــبــاراة  وجـــاءت 
منح  الــذي  بالتعادل  تنتهي  ان  قبل  فتراتها 
للدوري. تصدره  بعد  البطولة  لقب  المدفعية 

المنطقة  فــريــق  حــقــق  ثــانــيــة  مــبــاراة  وفـــي 
فريق  على  كبيرا  فــوزا  الوسطى  العسكرية 
بنتيجة  الملكية  والزوارق  البحرية  القوة  قيادة 

على  ايضا  اقيمت  التي  المباراة  في   2-7
فريق  ضمن  النتائج  وبــهــذه  الــبــولــو،  ملعب 

باللقب. والفوز  الصدارة  المدفعية  سالح 
صباح  مــن  والــنــصــف  التاسعة  عند  وتختتم 
المسلحة  الــقــوات  دوري  منافسات  الــيــوم، 
الخاص  الملكي  الحرس  فريقي  يجمع  بلقاء 

الشرقية. العسكرية  والمنطقة 
موعدا  العسكري  الرياضي  االتحاد  وسيحدد 
فريق  تجمع  استعراضية  مباراة  إلقامة  جديدا 
لتتويج  الــحــرس  فــريــق  مــع  المدفعية  ســالح 

باللقب. المدفعية 
العسكري  الــريــاضــي  االتــحــاد  ان  الــى  يــشــار 
القدم  لــكــرة  المسلحة  الــقــوات  دوري  نظم 

فرق.   7 بمشاركة 

 تواصل تساقط األرقام يف البطولة الصيفية للسباحة 
 عمان- رغد البطيخي 

في  القياسية  االرقــام  تساقط  مسلسل  تواصل 
شهدت  ان  بعد  وذلــك  للسباحة  الصيفية  البطولة 
االولمبي،  المسبح  في  الثالث  اليوم  منافسات 
إلى  األرقـــام  عــدد  لترتفع  جديدين  رقمين  تحطيم 

سبعة.
البدنية  لياقتهم  اظهار  في  ابدعوا  االندية  سباحو 
تفاعل  وسط  الفئات،  ارقام  تحطيم  في  ومهارتهم 
مؤشرات  بارتفاع  ساهم  ما  المتابعين  من  الفــت 

االثارة.
القياسي  الرقم  العبدالالت  عدنان  السباح  حطم  و 
والرقم  0:36:24د   بزمن  ظهر  م   50 سباق  فــي 

السابق باسم السباح  محمد البدور  0:36:34د
اما علي العتال  فقد تمكن من تحطيم سباق  200 م 
متنوع بزمن 2:48:31 د، والرقم السابق باسم علي 

قصاب بزمن 2:48:43 .
سماوي،  بيال  الــكــردي،  ماسا  حسين،  عمرو  وكــان   
أرقام  تسجيل  من  تمكنوا  كنعان  ورزان  عليان  مريم 
البطولة،   من  والثاني  االول  اليومين  في  قياسية 
عن  الــرقــم  تحطيم  تــم  صــدر   م   100 سباق  ففي 
طريق السباحة  الكردي بزمن 1:45:27د   ناسخة  زمن 
 100 سباق  وفي   1:46:46 الــردايــدة   دينا  السباحة 
زمن  ناسخا    1:23:77 زمن  حسين  السباح  صدر   م 

فارس قبعين 1:33:96 د .
 وفي سباق 50 م  تمكنت السباحة سماوي بزمن  

4:05  من تحطيم رقم وسن طوالبة 0:41:42،    
وحطمت السباحة عليان بزمن 1:06:41  رقم السباحة 

فرح الرواشدة 1:08:4 في سباق 100 م، 
وكذلك السباحة كنعان بزمن 1:21:67  رقم السباحة 
زين ثلجي 1:22:79 في نفس السباق (100 م حرة ).
الساعة  عند  البطولة  منافسات  الــيــوم  وتختتم  
امس  المسبح   شهد  حين  في  مــســاءا   الخامسة 

منافسات اليوم الرابع، وتاليا النتائج: 

 سباق 400 م  حرة
ذكور 12 سنة/ غالب عاشور ، كمال ابو عساف 

13 سنة /  امين السبول/ امين نوفل 
امير   ، السعلوس  زياد   ، الباشا  حمزة  سنة/    15-14

عماري 
16-18 سنة / نديم سعد ،مكسيم السبول 

فوق 19 سنة / عثمان كريم 

 سباق 50 م  ظهر
10 سنوات / غيث خواج، عمر ابورزق ،جاد ابو عساف 
كريم   ، مطاوي  ــزن  ،ي العبداالت  عدنان   / سنة   11

عكوك 
12 سنة / كريم ابزة ، كريم العريدي ، زيد فانوس 

13 سنة / ليث حياصات ،  عماد الزبن ، لؤي رمضان 
14-15 سنة / عدنان عطوان ،  رامي عيسى، عبدالله 

الزبيدي 
اناث

،جنى  الــكــردي  الطويل،ماسا  جنى   / ســنــوات   10
جنيدي 

11 سنة/ رند ابو جابر، شهد زيد، سلينا العزوني 
،ياسمين  ــعــدوان  ال ــا  ان  ، بــرهــوش  ســنــة/ربــاب   12

الريماوي 
13 سنة / بان طوالبة ، سندرا قموه

14-15 سنة / منى الكيالني 
16-18 / ساندرا سابا 

 سباق 200 م 
يزن   ، حسين  ،عــمــرو  الــعــبــداالت  عــدنــان   / سنة   11

مطاوي 

12 سنة / علي  العتال ، يزيد الصالحات ، عمر بركات 
حسين   ، جـــرار  جعفر   ، الــعــمــوش  زيـــد   / ســنــة   13

الصالحات 
14-15 سنة / اسامة زيد ، ليث النمري ، زيد مخامرة 

اناث
11 سنة / زين ثلجي ، جود الديسي

12 سنة / نايا حنانيا ، ايلنا المومني 
13 سنة / سنيثا السوسي 

يارا   ، الصفدي  يارا   ، البدور  ياسمين   / سنة   15-14
الدجاني 

سباق 800م اناث
13 سنة /نادين فانوس

،ميس  رزيقات  ليلى   ، فورشة  /دينيز  سنة   15-14
مهيار 

16-18 سنة /مريم شعبان 

 عمان - الرأي 

الكردي  شيرجو  للجولف،  الوطني  المنتخب  العبا  أحـــرز    
على  ظبي  أبــو  و  ويلز  بطولتي  لقب  شناعة،  ومــوســى 

التوالي.
من  الكردي،  للناشئين،  العرب  وبطل  المنتخب  نجم  وتمكن 
تسطير انجاز جديد بتحقيقه لقب بطولة ويلز التي تقام ضمن 
ضربات   4 نتيجة  سجل  حين  فالدو)،  (نيك  بطوالت  سلسلة 
فوق المعدل بفارق ضربتين عن الالعب االنجليزي (فورسيث) 
الذي تصدر خالل اول يومين، حيث دخل الكردي اليوم األخير 
الثالث  اليوم  في  قدمه  الذي  األداء  أن  إال  ضربات   4 بفارق 
مكنه من الفوز باللقب عندما سجل نتيجة ضربة تحت المعدل 
لينتزع اللقب وهو ما يعزز من مركزه  على التصنيف العالمي 

للهواة والناشئين.
بطولة   في  المقبل  األسبوع  الــكــردي،  ابــداعــات  وتتواصل 
The junior open وهي إحدى أهم بطوالت الناشئين على 
 R&A  مستوى العالم وينظمها نادي سنت اندروز  للجولف
وتضم  اسكتلندا  في  أنــدروز  سنت  مالعب  في  عامين  كل 
اول  الكردي  يعتبر  حيث  العالم  مستوى  على  الناشئين  أهم 
يعود  الــذي  االمــر  البطولة  هــذه  في  يشارك  أردنــي  العــب 

بااليجابية على الجولف األردنية.
في  المنافسات  من  طويال  موسما  بدأ  الكردي  ان  يضاف، 
بطوالت متقدمة على الصعيدين العربي والقاري من خالل 
المشاركة في البطوالت أسيا باسيفيك للجولف والبطوالت 

العربية للرجال والشباب.
موسى  الناشئين،  منتخب  نجم  ظفر  متصل،  سياق  وفي 
للشباب  للجولف  لينكس  ياس  نــادي  بطولة  بلقب  شناعه، 
التي نظمت من قبل االتحاد االماراتي للجولف على مالعب 

جزيرة ياس في أبو ظبي (ملعب ياس لينكس للجولف).
 وحقق شناعه أفضل نتيجه مسجله بين جميع الالعبين (50 
العب) الذكور للفئة االولى حيث سجل نتيجه 73 ضربة بواقع 
ماركوس  اإلنجليزي  كان  فيما  المعدل،  فوق  واحــدة   ضربه 
فوق  ضربتين  بواقع  ضربه  بواقع 74  الثاني  بالمركز  نيلسن 

المعدل.
يشار الى ان شناعة البالغ من العمر 10 سنوات اصغر العب 

مشارك في البطولة. 

 اتحاد الكرة يحدد مواعيد بطوالت 
الفئات العمرية 

 عمان - الرأي

 حددت دائرة المسابقات في اتحاد كرة القدم مواعيد 
بطوالت "البنك العربي" للفئات العمرية الندية المحترفين 

لموسم 2019-2018.
وتنطلق بطولة ت19 يوم 16 الشهر المقبل وبطولة ت 

15 يوم 17 الشهر ذاته وبطولة ت 17 يوم 13 تشرين اول 
المقبل وبنظام الدوري الكامل ذهابا وايابا، اما بطولة ت 21 
تنطلق منافساتها يوم 25 شباط المقبل على نظام الدوري 

المجزأ من مرحلة واحدة. 

 الكردي وشناعه يظفران بلقبي 
بطولتي ويلز وأبو ظبي للجولف 

 جاد أبو عساف (أحمد العساف)   

 عدنان العبدالالت   

 عمرو حسين    علي العتال   

 منتخب الناشئين لكرة القدم ت 16   
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 المؤتمر الصحفي لـ "طاولة غرب آسيا" 

: مشاركة واسعة يف منافسات   الرشا
الفردي والزوجي لتسع فئات عمرية 

 عمان - غازي القصاص

وغرب  االردنــي  االتحادين  رئيس  كشف 
ــطــاولــة الــمــهــنــدس فــواز  آســيــا لــكــرة ال
الذي  الصحفي  المؤتمر  في  الشرابي 
عقده امس االحد في فندق حرير باالس 
منافسات  فــي  واســعــة  مــشــاركــة  عــن 
اتحاد  كــأس  بطولة  من  االولــى  النسخة 
غرب آسيا للفردي والزوجي "يشارك في 
يمثلون  والعبة  العبًا   115 نحو  البطولة 
والــعــراق  واالمــــارات  االردن  دول:  ســت 

والسعودية والبحرين وسوريه".
واوضح بان التنافس سيكون على تسعة 
تنطلق  التي  البطولة  "تشتمل  القاب 
قصر  بقاعة  االربــعــاء  غد  بعد  مبارياتها 
للشباب  الحسين  مدينة  فــي  الرياضة 
مسابقات  على  أيــام  خمسة  وتستمر 
الفردي والزوجي لفئات: الرجال والشباب 
ــنــاشــئــات  ــنــاشــئــيــن وال والـــشـــابـــات وال
واالشبال والزهرات والبراعم والبرعمات، 
وتــخــلــو الــبــطــولــة مــن مــنــافــســات فئة 
المشاركة  الــفــرق  عــدد  لقلة  الــســيــدات 

فيها".
ولــفــت مــديــر الــبــطــولــة الــشــرابــي الــى 
المنافسات  النطالق  التنظيم  جهوزية 
"اتحاد غرب آسيا الذي تشكل قبل سنتين 
البطولة  ينظم  عمان  العاصمة  ومقره 
تم  وقــد  االردنـــي،  االتحاد  مع  بالتعاون 
المختصة  اللجان  عبر  الترتيبات  كافة  انجاز 
لتوفير كل اسباب النجاح للبطولة التي تم 
تعيين عمر سعاده عضو لجنة المسابقات 

في اتحاد غرب آسيا نائبًا لمدير البطولة".   
أمله  عــن  اعــرب  الفني  الصعيد  وعلي 
اجواء  الوطنية  المنتخبات  العبو  بدخول 
الــمــنــافــســة عــلــى الـــقـــاب مــســابــقــات 
المنتخبات  العــبــو  يــنــهــي   " الــبــطــولــة 
الثالثاء  غد  مساء  استعداداتهم  الوطنية 
من:  المكون  التدريبي  الجهاز  باشراف 
ويوسف  هاشم  وغـــزال  مكناي  ــاد  اي د. 
اجواء  دخولهم  بتفاؤل  ونتطلع  ابويمن، 
التي  البطولة  الــقــاب  على  المنافسة 

ستكون منافساتها ساخنة".
النسخة  منافسات  في  االردن  ويمثل 

الثالثة من البطولة الالعبون:
الدميسي  ـــاد  وزي ابويمن  ــد  زي ــرجــال:  ال

محفوظ  وسالمه  سالمه  بني  ومحمد 
وايــــوب جــابــر وجــمــيــل الــجــعــافــره وعمر 
وحسن  خضر  خالد  الناشئون:  الــحــاوي، 
ابويمن  وليث  قصول  وحماده  الحوراني 
المومني  وهــاشــم  الــجــعــافــره  وجميل 
خوري  تينا  الناشئات:  الشريف،  ومعتز 
الدميسي  رائــد  األشــبــال:  خاطر،  وليما 
ومحمود  باكير  واسامه  ابوتايه  ومحمد 
راشــد،  ونــوار  قضماني  وقصي  االزم 
معلوف  وجويس  الخطيب  دانا  الزهرات: 
وساره رائد، البراعم: حماده قصول وجاد 
انجادات،  وحبيب  زيادين  وكــرم  بيساني 
خضر  وبتول  الحسيني  ريناد  البرعمات: 

وميرا هاشم وسرى سليم". 

 جانب من المؤتمر الصحفي   

ن الدولية للتنس   الدور الـ 32 من بطولة ع
ينطلق اليوم 

 عمان - غازي القصاص

وكرم  شلباية  عبدالله  االردن  العبو  يبدأ 
المجالي  وسارة  القطب  ومحمد  حتاملة 
وتمارا  الخطيب  وجنا  القدسي  ورنـــده 
بطولة  في  مشوارهم  اليوم  فــاخــوري 
تحت  والناشئات  للناشئين  الدولية  عمان 
18 سنة التي ُيقيمها اتحاد التنس إعتبارًا 
في  مالعبه  على  صباحًا  التاسعة  من 

مدينة الحسين للشباب. 
التصفيات  االحد  امس  مساء  واختتمت 
لتأهيل  يومين  مـــدار  على  جــرت  الــتــي 
مسابقة  في   32 الـ  لــدور  العبين  اربعة 

الناشئين.
وكان ثالثة من العبي  االردن قد ودعوا 
مستهل  فــي  لخسارتهم  منافساتها 
المشوار، عالء سلمان خسر امام الهندي 
نــيــهــال كــوتــهــاري، وعــمــر مــحــمــد امــام 
السوري فارس خوجا، وعمر فاخوري امام 

الهندي جاري باهيل.
قــواهــم  بــكــامــل  االردن  العــبــو  ــدفــع  وي
التأهل  اجــل  من  اليوم  مبارياتهم  في 
مشوارهم  ومواصلة  عشر  الستة  لــدور 
اجــواء  بــدخــول  طموحاتهم  تحقيق  نحو 
رغم  االردن  العبو  ويتسلح  المنافسة، 
قوة المنافسين بمعنويات عالية للدخول 

على اجواء المنافسة بقوة. 
الدولي  للبطولة  الــعــام  الحكم  وأجـــرى 
االردني  ومساعده  صالح  علي  المصري 
مقر  فــي  الماضية  الليلة  الــزيــود  علي 
االتحاد وبحضور الالعبين والالعبات قرعة 

مسابقتي الناشئين والناشئات. 

وبحسب امين سر االتحاد ومدير البطولة 
كافة  االتحاد  انجز  فقد  العودات  موسى 
منافساتها  تقام  التي  البطولة  ترتيبات 
اسبوعًا،  منهما  كل  فترة  نسختين  على 
العبًا   (151) مشاركة  عن  النقاب  كاشفًا 

والعبة يمثلون (29) دولة في البطولة.
ادارة  مجلس  يجتمع  اخـــرى،  ناحية  مــن 
مساء  مــن  الخامسة  عند  التنس  اتــحــاد 

برئاسة  االتحاد  مقر  في  االربعاء  غد  بعد 
موعد  لتحديد  عــدس  حـــازم  المهندس 
بعد  االتحاد  ادارة  مجلس  انتخابات  اجــراء 
تم  حيث  العامة،  هيئته  تشكيل  اكتمال 
ضمن  اعــضــاء  ستة  اختيار  االول  امــس 
خالد  هـــم:  المعتزلين  الــالعــبــيــن  فــئــة 
ويزيد  عدس  واحمد  عدس  ومحمد  نفاع 

نصيرات ورند العزوني وعال اسعد. 

 كرم حتاملة 

 الفيصيل ينهي معسكر العقبة.. وينجز 
مفاوضات بني ياس وحداد 

يس الكرة   اختتام بطولة ذيبان لخ

 منتخب الشباب يالقي تونس يف البطولة 
العربية لكرة السلة اليوم 

 عمان - شاكر الخوالدة

اختتم فريق الفيصلي لكرة القدم امس معسكره 
مدار  على  العقبة  بمدينة  أقامه  الذي  التدريبي، 
عشرة أيام في إطار تحضيراته المكثفة للموسم 

الكروي الجديد 2019/2018.
خليج  نــادي  مع  وديــة  مباراة  اقــام  الفريق  وكــان 
الذي  التدريبي  المعسكر  هامش  على  العقبة 

يقيمة النادي أسفرت عن فوزه برباعية دون رد.
إلى ذلك اشتملت التدريبات من خالل المعسكر 
الى وجبتين يوميًا فترة الصباحية، لرفع الجاهزية 
على  شاقة  تمارين  خالل  من  لالعبين  البدنية 

شاطئ البحر، والى تدريبات مكثفة في المساء 
التكتيكي،  الجانب  على  الفني  الجهاز  بها  يتركز 
إلى  ستسند  التي  الواجبات  على  واالطمئنان 
الالعبين في المباريات، بقيادة مدربه التونسي 

نبيل الكوكي.
بها  افــاد  معلومات  وبحسب  السياق،  وبــذات 
لـ "الرأي"،  الحوراني  سامر  االدارة  مجلس  عضو 
الدولي  المدافع  مع  المفاوضات  جلسة  فــإن 
لموسمين،  وسيجدد  ايجابية  ياسين  بني  انس 
مع  التوصل  تــم  كما  الــيــوم،  التوقيع  وسيتم 
االطراف  كافة  يرضي  اتفاق  الى  حداد   احسان 

من المتوقع التوقيع معه غداً. 

 الكرك - محمد الطراونة

ذيبان   ببطولة  الساليطة  إتحاد  نادي  فريق  ظفر 
ذيبان  شباب  نظمها  التي  القدم  كرة  لخماسي 
في    2/4 ذيبان   إتحاد  على  تغلبه  عقب  وذلك 
في  األول   أمس  جرت  التي  النهائية  المباراة 

قاعة مجمع ذيبان الرياضي.
أحمد  للفائز  االهـــداف  تسجيل  على  وتــنــاوب 
 ( منهما  لكل  (هدفين  حسين  وهاني  سلمان 

وللخاسر عدنان حمد وعمار محمد.
وسلم راعي البطولة عادل الجنادبة رئيس بلدية 
ذيبان الكبرى كأس المركز األول إلتحاد الساليطة 
والميداليات  ذيبان  إلتحاد  الثاني  المركز  وكأس 
الساليطة  لفيصل  الــهــداف  وكــأس  للفريقين 
برصيد 10 أهداف وأفضل حارس مرمى  لسالم 

منظم  وقــدم  الساليطة،  اتحاد  من  الساليطة 
لراعي  تــذكــاريــًا  درعـــًا  الــرواحــنــة  شــادي  البطولة 
البطولة التي شارك بها 12 فريقًا من لواء ذيبان 

وقضاء ام الرصاص.
التأسيسية  اللجنة  وجهت  متصل  صعيد  على 
الهيئة  ألعضاء  الدعوة  الساليطة  إتحاد  لنادي 
العامة للنادي لحضور االجتماع الذي يعقد مساء 
يوم 26 الجاري وذلك النتخاب هيئة إدارية جديدة، 
الساليطة  فرحان  ان  الــى  المعلومات  وتشير 
الوحيد  المرشح  كونه  النادي  برئاسة  سيحتفظ 
ومن المتوقع أن تحظى االدارة الجديدة بالتزكية.

على  مضى  الساليطة  إتــحــاد  نـــادي  أن  يــذكــر 
تأسيسه عام واحد ويخدم قرى تجمع الساليطة 
الدامخي،  الفيصلية،  المشيرفة،  الرامة،  وهي 

الباهون والمنشية. 

 عمان - الرأي

السادسة  عند   (18 (ت  الشباب  منتخب  يلتقي 
في  الــتــونــســي  المنتخب  ــوم  ــي ال مــســاء  مــن 
البطولة العربية السابعة عشرة بكرة السلة التي 
منتخبات  سبعة  بمشاركة  القاهرة  في  تقام 
المصري،  المنتخب  الــشــبــاب،  منتخب  هــي: 

تونس، الجزائر، االمارات، البحرين والسودان.
التقى  حيث  امــس  انطلقت  البطولة  وكــانــت 
نظيره  مع  متأخرة  ساعة  في  الشباب  منتخب 
القاهرة  الستاد  الثانية  الصالة  في  المصري 

الدولي.
وتم خالل االجتماع الفني للبطولة تحديد نظام 
الــدور  في  سويًا  الفرق  تلتقي  حيث  البطولة 
األول وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة وفي 
يلتقي  الحالي  في 23  يقام  الذي  الثاني  الدور 
وصاحب  ــرابــع  ال الــمــركــز  صــاحــب  مــع  المتصدر 
المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث، ويتأهل 

للمنافسة  والخاسران  النهائي  للدور  الفائزان 
 24 البطولة  ختام  في  البرونزية  الميدالية  على 

الحالي.
منتخب  الثالثاء  يلتقي  البطولة  برنامج  وبحسب 
ويخضع  عصرًا  الرابعة  عند  الجزائر  مع  الشباب 
البحرين  منتخب  ــالقــي  وي ــراحــة،  ــل ل االربـــعـــاء 
مع  ويلتقي  مــســاءًا،  السادسة  عند  الخميس 
االمارات الجمعة عند الرابعة عصرًا ويختتم الدور 
االول امام تونس 21 الحالي عند الرابعة عصرًا 
ايضًا وتخضع الفرق المشاركة للراحة 22 الحالي.
ويرأس وفد المنتخب الوطني للناشئين مروان 
مدير  طليب،  هيثم  المدرب  جانب  إلى  معتوق، 
حسن  المعالج  النوباني،  عبدالحافظ  المنتخب 
برهومة، الحكم محمد الطراونة، والالعبين: عالء 
ترجلي،  فهد  الصغير،  حمزة  الحسيني،  الدين 
صبحا،  مؤمن  الهزايمة،  محمود  برهوش،  رعد 
نبيل  غازي الصالح،  شوبير،  شاكر  البدور،  محمد 

أبو شريخ، عمر البخاري وأدهم الدجاني. 

 من مباراة الفيصلي وخليج العقبة  (موقع الفيصلي)   

 منتخب الشباب لكرة السلة   

 فريق  نادي اتحاد الساليطة   

 "كرة ذات راس" 
يخترب محرتف 

عراقي 

  
 عمان - بترا

 يواصل نادي ذات راس 
اختبار محترفين عراقيين، 

في اطار سعيه لتعزيز 
صفوف فريق كرة القدم، 

استعدادا لمنافسات 
دوري المحترفين لكرة 

القدم.
واشار المدير االداري 

لفريق ذات راس يونس 
الرواشدة الى ان الفريق 
بقيادة المدرب العراقي 

علي جواد، بدأ باختبار 
المحترفين العراقيين 
علي كاظم ومرتضى 

حسين اللذين شاركا في 
التدريبات االخيرة.

ولفت الرواشدة  الى ان 
النتائج االولية لالختبارات 
تفيد بإمكانية االستغناء 

عن العراقي مرتضى 
في ظل ضعف مردوده 

الفني في التدريبات 
االولية، مشيرا الى 

مواصلة منح الالعبين 
العراقيين فرصة اخرى 

قبل اصدار القرار النهائي 
بالتعاقد معهما أو 

احدهما أو االستغناء 
عنهما. 

   "كرة البقعة" 
يستقطب الخطيب 

 عمان - الرأي 

 استرجع فريق البقعة 
لكرة القدم مدافعه 

عثمان الخطيب لتمثيله 
في الموسم القادم.

وجاء استقطاب الخطيب 
لتدعيم صفوف الفريق 

بعد جملة تعاقدات 
سابقة، حيث يواصل 

البقعة تدريباته اليومية 
المكثفة تحت اشراف 

المدير الفني راتب 
العوضات.

وينتظر ان يخوض الفريق 
العديد من المباريات 
الودية قبل انطالقة 

الموسم الجديد المنتظر 
ان يباشر اعماله منتصف 

الشهر القادم. 

 "ست ابوها" مدرباً 
لـ النرص الُع 

 عمان - بترا

 اعلن المدرب الوطني 
منتصر ست ابوها، 

تعاقده مع نادي النصر 
العماني، لالنضمام الى 

الجهاز الفني لفريق كرة 
القدم.

واشار ست ابوها الى 
تعيينه مدربا مساعدا في 
النادي، الى جانب المدير 

الفني السوري عماد 
خانكان الذي سيتولى 
االشراف على الفريق.

ولفت المدرب في 
تصريح لوكالة االنباء 

االردنية "بترا" الى ان 
التعاقد معه جاء بناء على 
طلب خانكان، اضافة الى 

اطالعه على امكانيات 
الكرة العمانية بحكم 

تجارب سابقة مع الفرق 
العمانية.

وشدد ست ابوها على 
سعيه لعكس صورة 
حضارية عن المدرب 
االردني الذي يسير 

بخطى ثابته نحو االلق. 

 دوالت يفوز بعضوية اتحاد الريشة 
 عمان-الرأي

مجلس  بعضوية  دوالت  فـــراس  فــاز   
مقعد  عن  الطائرة  الريشة  اتحاد  ادارة 
جرت  التي  االنتخابات  في  المدربين، 

أمس األول في بيت شباب عمان.
فيما  صــوتــا،   15 على  دوالت  وحصل 
وأصبح  أصـــوات  ستة  حلس  عــالء  نــال 
بعضوية االحتياط، بينما حصل د. معين 
على  االنــتــخــابــات  يحضر  لــم  الـــذي  طــه 

صوت واحد.
العامة،  الهيئة  اجتماع  عضوا   23 وحضر 
محمد  د.  االتــحــاد  رئيس  استهله  الــذي 
واستعرض  باألعضاء  بالترحيب  ذيابات 

مسيرة االتحاد خالل المرحلة الماضية.
اإلداري  التقريرين  العامة  الهيئة  وأقرت 

عملية  عــلــى  اشـــرف  فيما  والــمــالــي، 
مأمون  الزميل  برئاسة  لجنة  االنتخابات 

اللجنة  عــن  ممثال  وحــضــرهــا  بــيــضــون 
البري.  هاشم  األولمبية 

 جانب من انتخابات اتحاد الريشة   

 عربيات يحتفظ برئاسة نادي السلط بالتزكية 
 عمان- الرأي

 جددت الهيئة العامة لنادي السلط ثقتها 
جديدة  لدورة  عربيات  خالد  النادي  برئيس 
الليلة  جرت  التي  االنتخابات  خالل  وذلك 
بحضور  النادي  مقر  في  الماضي  قبل 

مندوبي مديرية شباب البلقاء.
كما اختارت الهيئة العامة مجلس االداردة 
بالتزكية، حيث ضم المحامين عمر موسى 
حازم  د.  الجزازي،  الريان  ومهند  العطيات 
أشرف  د.  حياصات،  اشرف  م.  النسور، 
سليمان  عاصم  د.  النسور،  عبدالكريم 

غنيمات، راتب األلفي  
واشرف العواملة. 

تعاقدت  السابقة  االدارة  ان  الى  يشار 
ــمــدرب علي  ــوع الــمــاضــي مــع ال االســب
الفنية  االدارة  مــهــام  لــتــولــي  الــزعــبــي 
للفئات العمرية، حيث باشر امس مهامه 
العمرية  الفئات  فرق  عناصر  اختيار  في 
من خالل تجمع اقيم في ملعب السلط، 
تمهيدًا  مهاراتهم  الالعبون  فيه  قــدم 

للبدء في عملية االنتقاء.
على صعيد كرة اليد، فهم ان ادارة النادي 
قررت المشاركة ببطولة األندية اآلسيوية 
جلسة  عقد  طلبت  حيث  الدوري-،  -أبطال 

معه  لالتفاق  اللعبة  اتحاد  مع  مشتركة 
الدعم  حيث  مــن  الــمــشــاركــة  آلــيــة  على 
المالي، وامكانية المساهمة في تدعيم 

صفوف الفريق بمحترفين من الخارج. 

 اإلدارة الجديدة لنادي السلط   
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 موسكو - أ ف ب

توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب 
الثانية  للمرة  الــقــدم  لكرة  العالم  كــأس 
الكرواتي  نظيره  على  بفوزه  تاريخه،  في 
لمونديال  النهائية  الــمــبــاراة  فــي   2-4
ملعب  على  بينهما  أقيمت  التي  روسيا 

موسكو. في  لوجنيكي 
سجله  الى  الفرنسي  المنتخب  وأضــاف 
من  عاما   20 بعد   ،2018 مونديال  لقب 
عام  أرضــه  على  األولـــى  للمرة  تتويجه 
الكرواتي،  المنتخب  أخفق  فيما   .1998
فــي إحــــراز الــلــقــب لــلــمــرة األولــــى في 
بلغ  بعدما  االحــتــرام  كسب  لكنه  تاريخه، 
أيضا،  األولـــى  للمرة  النهائية  الــمــبــاراة 
نادي  على  روسيا  مونديال  بذلك  ليبقي 
التي  المنتخبات  يضم  الـــذي  الثمانية 

باللقب. توجت 
ديشان،  ديدييه  "الــديــوك"  مــدرب  وبــات 
لقب  يحرز  اللعبة  تاريخ  في  شخص  ثالث 
كأس العالم كالعب ومدرب، بعد البرازيلي 
بكنبارو.  فرانتس  واأللماني  زاغالو  ماريو 
عام  المنتخب  تشكيلة  قائد  ديشان  وكان 

.1998

ماندزوكيتش  مــاريــو  الــكــرواتــي  وافتتح 
فريقه  مرمى  في  خطأ  بهدف  التسجيل 
نفذها  حــرة  ركلة  بعد   ،18 الدقيقة  في 
رأس  لمست  جريزمان،  انطوان  الفرنسي 
ان  قبل  فـــاران  رافــايــل  الــمــدافــع  زميله 
الى  الكرواتي  المهاجم  رأس  من  تتحول 
شباك حارس مرماه دانيال سوباشيتش. 
إيفان  الكرواتي  عادل   ،28 الدقيقة  وفي 
داخل  من  بيسراه  بتسديدة  بيريشيتش 
الــحــارس  شــبــاك  هـــزت  الـــجـــزاء،  منطقة 

لوريس.
التقدم  عــاود  الفرنسي  المنتخب  ان  اال 
عبر ركلة جزاء نفذها غريزمان في الدقيقة 
نستور  األرجنتيني  الحكم  ان  علما   ،38
االستعانة  بعد  الجزاء  ركلة  احتسب  بيتانا 
التحكيم  في  بالفيديو  المساعدة  بتقنية 
وجــود  أظــهــرت  والــتــي  آر")،  ــه  اي ("فـــي 

بيريشيتش. على  يد  لمسة 
هدفين  الــفــرنــســي  الــمــنــتــخــب  وســجــل 
العب  عبر  بــدايــة  الــثــانــي،  الــشــوط  فــي 
الدقيقة  فــي  بــوغــبــا  بــول  الــوســط  خــط 
خارج  من  قوية  تسديدة  عبر  وبعدها   ،59
كيليان  الشاب  لمهاجمه  الــجــزاء  منطقة 
قلص  ماندزوكيتش  ان  اال   .(65) مبابي 

في  خطأ  اثر   ،(69) الدقيقة  في  الفارق 
تشتيت الكرة من الحارس لوريس.

كاين هداف البطولة.. ومودريتش 
أفضل العب

المونديال  كاين  هاري  االنجليزي  وأنهى 
وبات  أهــداف،  ستة  مع  هــداف  كأفضل 
من  البالغ  االنجليزي  المنتخب  قائد  كاين، 
لقب  يحرز  انجليزي  أول  عاما،   24 العمر 
جاري  مواطنه  بعد  العالم  كــأس  هــداف 
 1986 المكسيك  مونديال  هداف  لينيكر، 

نفسه. بالرصيد 
في  الهدافين  ابــرز  ترتيب  يأتي  ما  في 

كأس العالم في كرة القدم 2018:
- 6 أهداف - هاري كاين (انجلترا)

ـــدو  ـــال رون ــانــو  ــي كــريــســت  - أهــــــداف   4  -
(بلجيكا)،  لــوكــاكــو  (الــبــرتــغــال)،رومــيــلــو 
انطوان  ــا)،  (روســي تشيريشيف  دينيس 

(فرنسا) مبابي  وكيليان  جريزمان 
(اسبانيا)،كافاني  كوستا   - أهــداف   3  -
دزيوبا  (كولومبيا)،  مينا  (األوروجــــواي)، 
بيريشيتش  (بلجيكا)،  هـــازار  (روســـيـــا)، 

(كرواتيا) وماندزوكيتش 
لكرة  الــكــرواتــي  المنتخب  قــائــد  واخــتــيــر 

في  العب  أفضل  مودريتش  لوكا  القدم 
مبابي  كيليان  والفرنسي  المونديال، 
أعلن  مــا  بحسب  نــاشــئ،  العــب  أفــضــل 

(فيفا). للعبة  الدولي  االتحاد 
الى ذلك، وحصل حارس مرمى المنتخب 
أفضل  لقب  على  كورتوا  تيبو  البلجيكي 

حارس مرمى في البطولة.

اللقب نستحق  ديشامب: 

الفني  الــمــديــر  ديــشــامــب  ديــديــيــه  قـــال 
لمنتخب فرنسا، إن فريقه لم يقدم مباراة 
من  تمكن  ولكنه  النهائي  في  استثنائية 
ويستحق  كــرواتــيــا  ــام  أم أهـــداف   4 إحـــراز 

باللقب. التتويج 
أكد:  لديشامب،  تليفزيوني  تصريح  وفي 
كرواتيا،  أمام  استثنائية  مباراة  نقدم  لم 
واستحقينا  أهــــداف،   4 سجلنا  ولكننا 

العالمي. باللقب  التتويج 
لالعبين  بالنسبة  ــع  رائ شــيء  وأضـــاف: 
هناك  جيد  جيل  هذا  بالمونديال،  التتويج 
فقط،  عاما   19 وهو  بطل  هو  من  منهم 

كبير. مستقبل  أمامهم 
مررنا  بالتأكيد  تصريحاته،:  المدرب  وختم 
يحتفلوا  أن  البــد  ولكن  صعبة،  بلحظات 

فهم اآلن على قمة الكرة العالمية ألربع 
مواسم.

على  سأنفذها  كنت  جريزمان: 
زيدان طريقة 

المنتخب  مهاجم  جريزمان  أنــطــوان  قــال 
لركلة  تــســديــده  أثــنــاء  إنـــه  الــفــرنــســي، 
الهدف  فريقه  منها  سجل  التي  الــجــزاء 
على  سينفذها  كان  النهائي  في  الثاني 
ــن زيــــدان فــي مرمى  ــدي طــريــقــة زيـــن ال
ولكنه   ،2006 مونديال  بنهائي  إيطاليا 
تصريح  وفــي  ضياعها.  من  خوًفا  تراجع 
المباراة  في  التسجيل  قال:  تليفزيوني، 
كنت  للغاية،  رائع  أمر  للمونديال  النهائية 
نهائي  في  زيدان  طريقة  على  سأنفذها 
ضياعها،  من  خوًفا  تراجعت  ولكن   2006

فضلت أن أركلها على جانب المرمى.
أعبر  كــيــف  ـــرف  أع ال  الــالعــب:  وأضــــاف 
بدأنا  بالمونديال،  بالتتويج  فرحتي  عن 
المباراة متراجعين، ولكن بعد ذلك صنعنا 

الفارق، هذه من أجمل لحظات حياتي.
وختم تصريحاته: كنا نعلم أن كرواتيا فريق 
قوته  نــقــاط  نــعــرف  وكــنــا  ومــحــتــرم،  كبير 

وضعفه. 
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 أم قطر يتسلم شارة تنظيم مونديال 2022 
 الرأي - انترنت 

حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  أمير  تسلم 
آل ثاني أمس شارة تنظيم كأس العالم 
اختتام  من  ساعات  قبل  وذلــك   ،2022

روسيا. مونديال 
ــيــن في  ــكــرمــل ــفــل بــقــصــر ال وفــــي ح
تسلم  مــوســكــو،  الــروســيــة  الــعــاصــمــة 
ـــشـــارة مـــن الــرئــيــس  ــشــيــخ تــمــيــم ال ال
حضور  في  بوتين  فالديمير  الــروســي 
رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 

إنفانتينو. جياني 
بوتين  للرئيس  التهنئة  قطر  أمير  ووجه 
على نجاح روسيا في تنظيم المونديال، 
مونديال  لحضور  لدعوته  يتطلع  أنه  وأكد 

.2022
وشكر الشيخ تميم لجنة تنظيم مونديال 
التنظيم  لجنة  استقبالها  على  روسيا 
تجربة  مــن  اســتــفــادت  الــتــي  الــقــطــريــة 
لمواصلة  تطلعه  ــن  ع ــر  وعــب روســـيـــا، 
التنسيق من أجل التحضير بشكل مثالي 

قطر. لمونديال 
 2022 مــونــديــال  إن  قــطــر  أمــيــر  وقـــال 

سيكون بطولة كل العرب، ووعد بتنظيم 
بطولة ناجحة على كافة األصعدة.

ــروســي أنــه  مــن جــانــبــه أكــد الــرئــيــس ال
تنظيم  في  ستنجح  قطر  بأن  يقين  على 

المونديال.

النسخة  الســتــضــافــة  قــطــر  وتــســتــعــد 
في  مـــرة  ألول  لــلــمــونــديــال  المقبلة 
في  البطولة  وستنظم  العربي،  العالم 
 18 إلى  الثاني  تشرين   21 من  الفترة 

كانون األول 2022. 

 هازار يلمح القرتاب موعد رحيله عن 
تشيليس 

 سان بطرسبورج - أ ف ب 

ألمح قائد المنتخب البلجيكي لكرة القدم 
احتمال  الى  االول،  امس  ــازارد،  ه اديــن 
ناديه  عن  المقبل  الموسم  في  رحيله 
"حان  انــه  مؤكدا  االنجليزي،  تشيلسي 
وذلك  مختلف"،  أمر  الستكشاف  الوقت 
اهتمام  عــن  صحافية  تقارير  ظــل  فــي 
متزايد من ريال مدريد االسباني بالتعاقد 

معه.
-2) انجلترا  على  بالده  منتخب  فوز  وبعد 
في  الثالث  المركز  تحديد  مباراة  في   (0
كأس العالم في روسيا، قال هازارد الذي 
سجل الهدف الثاني لمنتخب بالده، "بعد 
ستة أعوام رائعة في تشلسي، ربما حان 

الوقت الستكشاف أمر مختلف".
وأضاف "يمكنني ان أقرر اذا ما كنت أريد 
النهائي  القرار  ان  اال  الرحيل،  أو  البقاء 
يعود الى تشيلسي، اذا ما كانوا يريدون 
ان يسمحوا لي بالرحيل. تعرفون وجهتي 

المفضلة".
في  قــال  ان  عــامــا)  ــهــازار (27  ل وســبــق 
تصريحات في حزيران 2017، انه مستعد 
حال  في  مدريد  ريــال  الــى  "لالستماع" 
تقدم أبطال أوروبا بعرض لضمه، مشيرا 
في الوقت نفسه الى انه قد يبقى مع 

تشيلسي "ألعوام".
مع  االنجليزي  ــدوري  ال لقب  هــازار  وأحــرز 
تشيلسي مرتين في 2015 و2017، منذ 
انضمامه الى صفوفه قبل ستة أعوام 

قادما من نادي ليل الفرنسي.

الفترة  في  عدة  صحافية  تقارير  وأشارت 
الماضية، الى ان ريال يرغب في التعاقد 
مع النجم البلجيكي، لتعويض رحيل نجمه 

أفضل  رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي 
الى  مـــرات،  خمس  الــعــالــم  فــي  العــب 

يوفنتوس االيطالي. 

 امير قطر يتسلم شارة التنظيم من الرئيس الروسي بحضور رئيس فيفا  (اناضول)   

 هازارد (االناضول)   

 جولوفين (يسار) يتخطى راموس 

 أنباء عن رحيل سامباويل عن 
منتخب األرجنت 

 املونديال بلغة االرقام 

 بوينوس ايرس - أ ف ب 

 أبـــدى خــورخــي ســامــبــاولــي مــوافــقــتــه على 
لكرة  االرجــنــتــيــن  منتخب  تــدريــب  عــن  التخلي 
الـــ16  دور  مــن  المخيب  ــروج  ــخ ال بــعــد  الــقــدم 
أكدت  ما  بحسب   ،2018 روسيا  مونديال  في 

امس. المحلية  الصحف 
ذكر  دون  من  الرياضية  "اوليه"  صحية  وكتبت 
مدربا  سامباولي  خورخي  يعد  "لم  مصادرها 
اتحاد  مع  االتفاق  ان  الى  مشيرة  لالرجنتين"، 
أميركي  دوالر  "مليوني  بدفع  يقضي  اللعبة 

التوقيع". سوى  يبق  لم  له)،  (كتعويض 
واشارت صحف اخرى الى ان االعالن عن القرار 

(اليوم). االثنين  سيصدر 
وبحسب كالرين فان هذا المبلغ يصب لمصلحة 
االتحاد االرجنتيني اذ "ترتفع قيمة فسخ العقد 

إلى أكثر من 8 ماليين دوالر".
في   4-3 فرنسا  امام  االرجنتين  اقصاء  ومنذ 
المدرب  ــام  اي اصبحت  الــروســي،  المونديال 
المنتخب  رأس  على  معدودة  عاما   58 البالغ 

حتى 2022. عقده  امتداد  برغم  االرجنتيني 
ــوع  وكــــان االتـــحـــاد األرجــنــتــيــنــي أعــلــن االســب
الماضي انه سيبقي في الوقت الراهن على 
 20 دون  منتخب  قيادة  اليه  وأوكل  سامباولي، 
تموز،  في  اسبانيا  في  ودية  دورة  في  عاما 

الشهر. أواخر  لتجربته  تقييما  يجري  ان  قبل 

حــزيــران  مطلع  مــهــامــه  ســامــبــاولــي  وتــســلــم 
2017، وقاد المنتخب في 15 مباراة حقق فيها 
ان  يذكر  خسارات.  و4  تعادالت   4 انتصارات،   7
بين  تشيلي  منتخب  على  اشرف  سامباولي 
2012 و2016 وقاده الى لقب كوبا اميركا في 

.2015
ميسي  ليونيل  نجمها  مع  االرجنتين  وعانت 
حلولها  بــعــد  الــمــونــديــال  الــى  للتأهل  كــثــيــرا 
وقــد   ،2014 ــرازيــل  ــب ال مــونــديــال  فــي  ثــانــيــة 
التشرذم  حالة  على  المحلية  الصحف  ــزت  رك
المشوار  في  المنتخب  ــوادر  وك المدرب  بين 

الروسي.
جاريكا  ريكاردو  فان  المحلية  الصحافة  وبحسب 
تشيفاس  مدرب  الميدا  وماتياس  البيرو  مدرب 
لخالفة  الــمــرشــحــيــن  أبــــرز  مـــن  الــمــكــســيــكــي 
السابقين  العالم  بطال  عبر  فيما  سامباولي، 
المنتخب  على  سابقا  (اشرف  مارادونا  دييجو 
بين 2008 و2010) وماريو كمبيس عن رغبتهما 

المنصب. بتولي 
بوكيتينو  ماوريسيو  اسماء  ايضا  وذكــرت 
ــهــام االنـــجـــلـــيـــزي، مــارســيــلــو  ــن ــوت مــــدرب ت
جوسيب  االسباني  (ريفرباليت)،  جــايــاردو 
االنجليزي)  سيتي  (مانشستر  جــوارديــوال 
ــونــي (اتــلــتــيــكــو مـــدريـــد  ــمــي وديـــيـــجـــو ســي
اكثرية  بافضلية  يحظى  الــذي  االســبــانــي) 

 . لمشجعين ا

 الرأي - إنترنت

مــبــاريــات  عــلــى  امـــس  ليلة  ــارة  الــســت اســدلــت 
المونديال، ليسجل الحدث األكبر أرقام ستتذكرها 

جماهير كرة القدم  وتدونها كتب التاريخ.
موقع سكاي نيوز رصد أبرز األرقام التي حطمها 

المونديال الروسي بالتالي:

حاالت الطرد

البطوالت  أقــل  مــن  واحـــدة  شهد  الــمــونــديــال 
خالل  فقط  طــرد  حـــاالت  وســجــل 4  "خــشــونــة" 
المونديال، لم تأت أي منها بعد دور الـ16. وعلى 
في   2006 مــونــديــال  شهد  الــمــقــارنــة،  سبيل 

ألمانيا 28 حالة طرد، وهو الرقم القياسي.

األهداف "القاتلة"

شهدت البطولة 19 هدفا بعد الدقيقة 90، وهو 
األهــداف  المونديال.  تاريخ  في  قياسي  رقــم 
من  ولحظات  اإلثـــارة  من  جــوا  خلقت  الحاسمة 
تأثيرها  عن  فضال  البطولة  في  والفرح  الحزن 

على عدد كبير من النتائج.

ال للسلبيات

في  والدنمارك  فرنسا  بين  واحد  سلبي  تعادل 
المونديال، وهو الرقم األقل للتعادالت السلبية 

منذ مونديال سويسرا عام 1954.

دور المجموعات "األكثر إثارة"

هدف  بفارق  انتهت  التي  المباريات  معدل  بلغ 
األول،  الـــدور  مباريات  مــن  بالمئة   61.5 واحــد 
مونديال  بعد  تاريخيا  نسبة،  أعلى  ثاني  وهي 

2010 في جنوب أفريقيا (61.8 بالمئة).

النيران الصديقة

لــألهــداف  القياسي  الــرقــم  الــمــونــديــال  حطم 
وسجل  المدافعين.  قبل  من  بالخطأ  المسجلة 
ليحطموا  الصديقة،  بالنيران  هدفا   11 العبون 
الرقم القياسي السابق في مونديال 1998 (9 

أهداف).

ركالت الجزاء

لعبت  مباراة   51 خالل  جزاء  ركلة   28 الحكام  منح 
لتقنية  كان  قياسي  رقم  وهو  المونديال،  في 
إعادة الفيديو دور كبير في تحقيقه. ويعود الرقم 
منح  عندما   ،2002 لمونديال  السابق  القياسي 
الحكام 18 ركلة جزاء. ومن المفارقات أن معظم 
ركالت الجزاء منحت في الدور األول، ولم تمنح 

أي ركلة جزاء بعد دور الـ16.

أسرع إنذار

دخل المكسيكي خيسوس غاياردو التاريخ عندما 
تاريخ  فــي  صــفــراء  بطاقة  أســـرع  على  حصل 
المونديال، وذلك بعد 15 ثانية فقط من انطالق 

مباراة منتخب بالده أمام السويد.

حاالت "غريبة"

من أبرز الحاالت خالل المونديال، هي االحتكام 
ــراء لــتــحــديــد الــمــتــأهــل من  ــصــف لــلــبــطــاقــات ال
والسنغال  اليابان  تعادل  بعد  الثامنة،  المجموعة 
منتخب  أول  أصبحت  اليابان  واألهداف.  بالنقاط 
البطاقات  سجل  بفضل  الثاني  لــلــدور  يتأهل 

الصفراء.
عاشها  التي  تلك  األخرى،  الغريبة  الحاالت  ومن 
المنتخب الكرواتي، إذ بات أول منتخب في تاريخ 
 3 لعب  بعد  النهائية  للمباراة  يتأهل  المونديال، 

مباريات متتالية باألشواط اإلضافية.
يشار الى ان جميع اإلحصاءات كانت قبل المباراة 

النهائية. 

 سامباولي 

 احدى حاالت الطرد كانت لبواتنج العب ألمانيا   

   باكياو يستعيد حزام 
رابطة املالكمة 

العاملية 

 كوااللمبور - أ ف ب 

 استعاد المالكم 
الفيليبيني الشهير 

ماني باكياو حزام وزن 
الويلتر لمنظمة رابطة 

المالكمة العالمية (دبليو 
بي ايه)، بعد فوزه 

بالضربة القاضية في 
الجولة السابعة على 

حامل اللقب االرجنتيني 
لوكاس ماتيس امس في 

كوااللمبور.
وهيمن باكياو (39 عاما) 

بشكل واضح على خصمه 
فاسقطه ارضا في 

الجولة الثالثة، قبل أن 
يضع الحكم كيني بايليس 
حدا للمواجهة اثر سقوط 

ماتيس في الجولة 
السابعة بعد سلسلة 
من اللكمات السريعة 

للفيليبيني.
وقال باكياو السعيد 

بعد فوزه للمرة االولى 
في تسع سنوات بهذه 

السرعة "أنا متفاجىء 
من الفوز عليه باكرا 

بالضربة القاضية. فوجئت 
باسقاطه ارضا في 

الجولة الثالثة ثم في 
الخامسة واخيرا في 

السابعة. لم انجح بتحقيق 
ذلك منذ زمن بعيد. حقا 
كنت في قمتي اليوم". 

بر وديوكوفيتش      ك
بلدون"  أبطال "و

 لندن - أ ف ب 

 توجت االلمانية انجيليك 
كيربر بلقبها االول 

في بطولة ويمبلدون 
االنجليزية للتنس بعد 
فوزها على االميركية 

سيرينا وليامس 6-3 و3-6 
في النهائي.

وستتقدم االلمانية، 
االولى في العالم 
سابقا، الى المركز 

الخامس في التصنيف 
العالمي لالعبات 

المحترفات الذي يصدر 
اليوم، علما بأنها كانت 

مصنفة في المركز 
الحادي عشر في البطولة 

الحالية.
وباتت كيربر (30 عاما) اول 
المانية تحرز اللقب منذ ان 

حققت ذلك جراف في 
.1996

وكان النهائي بين 
الالعبتين اعادة لنهائي 

البطولة االنجليزية 
عام 2016 حين توجت 

االميركية.
واحرزت التشيكيتان 

باربورا كرتشيكوفا وكاترينا 
سينياكوفا المصنفتان 
في المركز الثالث لقب 

فئة زوجي السيدات 
بفوزهما على مواطنتهما 
كفيتنا بيتشكه واالميركية 

نيكول ميليشار 4-6 
و4-6 و6-0 في المباراة 

النهائية.
وعند الرجال، توج الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف 12 بلقبه 

الكبير األول منذ 2016، 
بعد فوزه على الجنوب 

أفريقي كيفن اندرسون 
الثامن 6-2 و6-2 و6-7 

.(3-7)
وهو اللقب األول 

لديوكوفيتش في الجراند 
سالم منذ 2016 حين 

أحرز لقب روالن جاروس 
الفرنسية للمرة األولى 

في مسيرته. 

كاتو"   الـ مونديال ينعش سوق "امل
 الرأي - إنترنت 

المواهب  مــن  الكثير  المونديال  قــدم   
في  مميزة  مستويات  قــدمــوا  الــذيــن 
سوق  في  سعرها  سيرفع  ما  البطولة، 
خــوان  الكولومبي  امــثــال  اإلنــتــقــاالت، 

كوينتيرو والكرواتي أنتي ريبيتش.
ــورو  هـــذا الــتــقــريــر الـــذي اعـــده مــوقــع ي
 5 أبــرز  يستعرض  االلكتروني،  سبورت 
الميركاتو  في  سعرهم  سيرتفع  العبين 

بعد ما قدموه في كأس العالم.

خوان كوينتيرو
العبي  أفضل  أحد  كوينتيرو  خوان  يعتبر 
العالم  كأس  في  الكولومبي  المنتخب 
لما قدمه من أداء قوي فقد شارك في 
من  وتمكن  المونديال  في  مباريات   4
آخرين  هدفين  وصناعة  هــدف  تسجيل 
ريفر  فريق  لصالح  عامًا  ال25  ذو  ويلعب 
إلى  التقارير  من  الكثير  وأشـــارت  بــالت 

رغبة العديد من األندية لضمه.

أنتي ريبيتش
كأحد  ريبيتش  أنتي  على  داليتش  يعتمد 

أهم أسلحة المنتخب الكرواتي الهجومية 
الالعب  يسببه  لما  المونديال  هذا  في 
من إزعاج ألي دفاع إلى جانب قدرته في 
بعيدة  مسافات  من  والتسديد  المراوغة 
فقد  جيد  بشكل  للفرص  واســتــغــاللــه 
سجل هدفًا من المشاركة في 5 مباريات 
عامًا  ال24  ذو  ويلعب  العالم  كأس  في 
األلماني  فرانكفورت  آينتراخت  لفريق 
فوزه  في  الفريق  العبي  أهم  أحد  وكان 

على بايرن ميونيخ في كأس ألمانيا.

هيرفينج لوزانو
ممتعًا  أداًء  المكسيكي  المنتخب  قدم 
التشكيلة  ظــل  فــي  العالم  كــأس  فــي 
المتناغمة التي يمتلكها الفريق الالتيني 
وكان لوزانو أحد أبرز العبي منتخب بالده 
الفوز  هــدف  سجل  فقد  البطولة  فــي 
صناعته  جانب  إلى  ألمانيا  منتخب  على 
بقدراته  عامًا  ال22  ذو  ويتميز  آخر  لهدف 
ــمــراوغــة ومــشــاركــتــه فــي خلق  عــلــى ال
إيندهوفن  فريق  لصالح  ويلعب  الفرص 
الــدوري  في  نجومه  أهم  أحد  كان  الــذي 

الهولندي.

جولوفين أليكساندر 

إليه  األنظار  غولوفين  أليكساندر  لفت 
منتخب  مع  الرائعة  لمستوياته  بشدة 
روسيا في كأس العالم فقد شارك ذو 
ال22 عامًا في 4 مباريات في البطولة 
وصناعة  هـــدف  تسجيل  مــن  وتــمــكــن 
ــعــب غــولــوفــيــن  ــل ـــن وي ــن آخـــري ــي هــدف
وقاد  الروسي  موسكو  سسكا  لفريق 
بطولة  فــي  النهائي  ربــع  ــدور  ل فريقه 

اليوروباليغ.

بافارد بينيامين 

العبي  أهــم  أحــد  بــافــارد  بينيامين  كــان 
فضله  ــد  ــق ف ــســي  ــرن ــف ال ــتــخــب  ــمــن ال
مدافع  سيسيه  جبريل  على  ديشامب 
موناكو ويلعب بافارد لصالح شتوتغارت 
الظهير  مركز  في  شارك  فقد  األلماني 
األيمن طوال البطولة إلى جانب إتقانه 
فريقه  مع  الدفاع  قلب  مركز  في  للعب 
الفرنسي  ويــبــلــغ  البوندسليغا  فــي 
الشاب 22 عامًا ويعتبر هدفًا مهمًا لكبار 

األوروبية.  الفرق 
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   قدم خدمات جليلة لـ «الضاد»
مجمع اللغة العربية األرد يستذكر مناقب 

مة الفرحان  العالَّ

 عمان ـ إبراهيم السواعير 

تأبينية  جلسة  األردني  العربية  اللغة  مجمع  عقد 
المجمع  رئيس  الكركي  خالد  الدكتور  برئاسة 
مجلس  وأعضاء  عام  أمين  حضرها  أمس  صباح 
وعــدد  والـــمـــؤازرون  الــشــرف  وأعــضــاء  المجمع 
الدكتور  الراحل  المجمع  لعضو  الضيوف،  من 
اإلسالمي  المفكر  الــفــرحــان،  إسحق  العّالمة 
والعالم الجليل الذي يعد من كبار أعالم األردن 
ــوا أنــفــســهــم فــي خــدمــة الــوطــن،  ــذيــن أفــن ال
بمؤلفاته  العربية  المكتبة  أثرى  وقد  خصوصًا 
وتــرجــمــاتــه  ــة  واإلســالمــي والــتــربــويــة  العلمية 

الفنية. وتقاريره  ومقاالته  وبحوثه 
فيها:  جاء  الكركي  للدكتور  بكلمة  الجلسة  بدأت 
سالٌم  الجليل،  الشيخ  أيها  عليك  "فالسالم 
فيه من ُمدن األمة عطر أضرحة شهدائنا في 
شقيقة  القدس  وأولــهــا  العظيمة،  معاركها 
جميعًا  وأخواتها  ودمشق  بغداد  ومن  عمان، 
استعمارًا  واألمر  والحصار  بالحرب  تذبح  وكّلها 
كّلهم- الكرام  والزمالء   – أنا  ها  واستبدادا!! 

الناعي  نعاك  أن  منذ  والحزن  األسى  يحاصرنا 
فأسمع أهل الجهاد والعلم والّصبر في أرض 
األمة نبأ رحيل واحٍد من كبار المّؤسسين في 

هذا المجمع العزيز».
الكركي  وتابع 

مجلسك  إلى  نظرُت  الّصباح،  هذا  جئت  «وقد 
وموقعي منه، فصاح بي الوجد:

مكانك  في  أفتش  طرفي  أدير  حين  علي  يعزُّ 
ال أراك

أرضك  فارقت  وقد  يراني..  أْن  إلهي  من  حييٌّ 
واصطفاك

األمة  أسندوا  الذين  الكبار  رحيل  توالى  وقــد 
حتى ال تميد بها األرض، وظّل الفرد غريبًا:

وما أنا غير سهٍم في هواٍء
فسالم عليك، يعود ولم يجد فيه امتساكا

سنة  أربعين  لي  ممدودة  يدك  ظلّت  الذي  أنت 
الوطن  تحوالت  أفياء  في  والّنصيحة،  بالّرضا 

والثقافية والفكرية  السياسية 
فانهض يا أبا أحمد...
حالها، على  فالدنيا 

وأمة اإلسالم في ضيق وضنك،
وقــد تــرّســخ الــعــدو واالســتــعــمــار واالســتــبــداد 

واالستالب» والتبعية  والجهل 
واقرأ  انهض  الحكيم  أّيها  «فيا  الكركي  وقال   

األخيرة، رسالتك  فينا 
سبحانه  الله  من  ووعد  وموسم  مؤتمر  فأمامنا 
وتعالى: "ونريد أن نّمن على الذين استضعفوا 
في األرض ونجعلهم أئمًة ونجعلهم الوارثين"

وفي  هناك  إلى  صفوفنا  يتقدم  غيرك  فمن 
الوطن  هذا  ثرى  على  اإلســالم  شهداء  الركب 
وعين  وحطين  اليرموك  إلى  مؤتة  من  الحبيب 

بالنصر  والقادم  والكرامة...  الواد  وباب  جالوت 
العظيم.

وصفاء  بعلمك،  علينا  كريمًا  كنت  الذين  نحن 
روحك، ونصائحك، ودورك التربوي الكبير.

اآلن، نفتقدك 
وقد ظّل بين جدران هذا البلد الكريم غير مكان 
مثل  أهل العلم والحكمة  من  جمع  يلتقي فيها 
في  ونجم  العربّية،  حصن  لكنه  المكان!!  هذا 

سماء اإلسالم.
فيا رفاق أبي أحمد،
صحبه وإخوانه، يا 

جميعًا، مّنا  السالم  له 
مجمعه، في  العاملين  سائر  من 

والتربويين، والباحثين،  األكاديميين  زمالئه  من 
ضريحه  حيث  إلى  القدس  من  يمتد  سالم  وله 

الّندي..
أســوار  عند  األمـــة  خيل  تصهل  غـــدًا  أحــمــد  ــا  أب

القدس،
وغــدًا يــؤذن بــالل فــي الــقــدس وابــن الخطاب 
يؤذن  مّرة  أول  فتلك  يجهشون،  جيوشه  وقادة 
عليه  الله  صلى  الرسول  وفاة  منذ  بالل  فيها 

وسلم،
نقرأ في كتاب الله الكريم،

المؤمنين" "وبشر 
وزمالئنا  أساتذتنا  من  للراحلين  السالم  ونمّد 

من أهل هذا المجمع".
المجمع  في  وأصــدقــاؤه  زمــالؤه  استذكر  كما 
على  وحرصه  الطيبة،  وخصاله  الجمة،  مناقبه 
وجــهــوده  ــه،  ــازات ــج وإن المجمع  أعــمــال  متابعة 
الكبيرة في خدمة اللغة العربية واإلسالم عالمًا 
وأشــاروا  واألمــة،  للوطن  مخلصًا  ومعلمًا  فــّذًا 

التربية  وزارتـــي  فــي  الفاعلة  مساهمته  إلــى 
والمقدسات  والــشــؤون  واألوقـــاف  والتعليم 

إياهما» توليه  إبان  اإلسالمية 
وقدم أصدقاء الفرحان قصائد في رثائه، فقال 

مؤثرة: قصيدة  في  نصير  عبدالمجيد  الدكتور 
"إسحاق لئن قد غاب جسم ستبقى الحيَّ ما بعد 

الوفاة
في  النبراس  هي  فيها  الناس  خدمت  وأعمال 

دنيا الدجاة
وغايتك التي جاهدت فيها رضى المولى وليس 

رضى البغاة
الحياة  ستمنحنا  قلبي  نبض  في  التي  وذكراك 

على حياة
دافــق  كنهر  يــجــري  إســحــاق  فــي  الخلق  وحــســن 

بالمكرمات
كل  في  النور  تشع  رؤاهــا  كانت  طلعًة  سأفقد 

الجهات"
قصيدته  فــي  استيتية  سمير  الــدكــتــور  ورثـــاه 

(تجود الحياة) التي جاء فيها:
تجوُد الحياة ببعض الرجال وبعض الرجال بها أجوُد
إلسحاق فينا صدًى راسٌخ فطول الحياة له مولد
حروفك كانت ِشفا الهف وعطُر السماحة ال ُيغمد

وَمن طاف في الناس يسقيهم بجوٍد من الكف 
ال ُيغمُد

ـــاح بــك المجد  ــه وب ــًا ُحــجــبــَت ب ــرب ســقــى الــلــه ت
والسؤدد»

مجلس  فــي  عضو  الــفــرحــان  إســحــق  والــدكــتــور 
وحتى  1976م  ــام  ع تأسيسه  منذ  المجمع، 
وفاته، وعضو في معظم لجان المجمع الدائمة 
التأليف  ولجنة  المجمع،  مجلة  تحرير  لجنة  أبرزها: 

والترجمة. 

الفرحانمن الجلسة التأبينيه

( 1 ) 
هل مّر ِظّلي من هنا...

أم مّر ظّلْك..
هل مّر حزني من هنا....

أم مّر ُحزنْك....
َمْن مّر ِمن أمامي اآلن..

وَمن مّر أماَمْك...
هل كان وجهنا....

أم كان عمرنا...
هل جاء ُيكمل موج حزني..

أم جاء ُيكمل خيبتْك..

وهل ما مّر يلزمني..
بهذا العمر يا صديقي،
أم كان يلزمْك..........؟

فأجبتني ،
بعدما رأيت في عينيَك دمعتين..

ساَلتا على سفوح الخْد..؟
يا صديقي :

ما مّر من هنا أحْد...!!!
( 2 )

مثل ُحلٍم،.
مّر ما مّر من العمر علينا..

مثل برٍق،.
لثواٍن مّر وانسّل ،.

بعيدا في المدى....
صار بعدها صدى....!

هكذا هو عمرنا......
يأتي لنا بحزمٍة محدودٍة،.

من األياْم.....
وينتهي بلحظةٍ عبثيٍة،.

في ساحة اإلعدامْ...!!! 

مازن شديد
m a z e n s h a d e d 5 5 @ g m a i l . c o m

   ما مّر ِمن أحد....!! 

   "هائم عىل املاء".. فيلم 
لقصة يخت يف مواجهة إعصار 
 عمان – محمود الزواوي

درامي  غرامي  فيلم   (Adrift) الماء"  على  "هائم 
خالل  وقعت  حقيقية  وأحــداث  شخصيات  عل  مبني 
الــعــام  فــي  الـــهـــاديء  المحيط  فــي  إعــصــار  هــبــوب 
1983. وهذا الفيلم من إخراج وإنتاج المخرج والمنتج 
كتابة  في  واشترك  كورماكور.  بالتاسار  األيسلندي 
برانسون  ديفيد  السينمائيون  الكّتاب  السيناريو 
سميث وأرون كانديل وجوردان كانديل، وذلك استنادا 
إلى كتاب من تأليف الكاتبة تامي أشكرافت بعنوان 
"السماء الحمراء في الصباح: القصة الحقيقية للحب 

والفقدان والنجاة في البحر".
على  "هائم  فيلم  في  الرئيسيتان  والشخصيتان 
(الممثلة  أولدهام  تامي  الشابة  من  كل  هما  الماء" 
شارب  ريتشارد  والشاب  وودلي)  شايلين  األميركية 
(الممثل البريطاني سام كالفلين)، وهما من هواة 
كل  قيام  يتخللها  التي  المتواصلة  البحرية  الرحالت 
نفقاتهما.  لتغطية  تكفي  وخدمات  بأعمال  منهما 
وتلتقي تامي بعد وصولها إلى جزيرة تاهيتي في 
في  مثلها  يتجول  الــذي  بريتشارد  الهادىء  المحيط 
هذين  بين  العالقة  وتتطور  العالم.  حول  بحرية  رحلة 
زوجين  ريتشارد  ويقابل  حــب.  عالقة  إلــى  الشابين 
ثريين يعرضان عليه نقل يختهما الخاص من تاهيتي 
كاليفورنيا  بوالية  الساحلية  دييجو  سان  مدينة  إلى 
ترافقه  بحيث  وذلــك  مجزية،  مالية  مكافأة  مقابل 
معها  ــعــودة  وال الرحلة  هــذه  خــالل  تامي  صديقته 
حساب  على  بالطائرة  تاهيتي  إلى  دييجو  سان  من 

الزوجين الثريين.
ومن سوء حظ الصديقين تامي وريتشارد أن اليخت 
إلى  يؤدي  شديد  إلعصار  الرحلة  بداية  في  يتعرض 
هبوب  وبعد  بالغة.  إلصــابــات  وتعرضهما  تدميره 
اإلعصار تستيقظ تامي لتجد صديقها ريتشارد مصابا 
مدمرا.  يستقالنه  الــذي  القارب  وتجد  خطيرة  بجراح 
الهادىء  المحيط  وســط  في  السبل  بهما  وتنقطع 
وليس  النجدة،  لطلب  السلكي  جهاز  لديهما  وليس 
على  هــاوايــي  ــزر  ج إلــى  الــوصــول  ســوى  أمامهما 
لنقل  البحر  أمواج  على  باالعتماد  المدمر  اليخت  متن 
اليخت في اتجاه هاوايي. وتهيمن أحداث الرحلة إلى 
هاوايي على تطورات العالقة بين تامي وريتشارد. 
إلنقاذ  والعزيمة  القوة  تجد  أن  تامي  على  ويتعين 
وبينها  بينه  ربطت  الذي  الوحيد  الرجل  وحياة  حياتها 

عالقة الحب الوحيدة في حياتها.
من  العديد  بين  الــمــاء"  على  "هائم  فيلم  ويجمع 
المقومات الفنية، كقوة اإلخراج والسيناريو والتصوير 
وبراعة استخدام أسلوب العودة في مشاهد الفيلم 
واالســتــخــدام  السابقة  والــمــشــاهــد  األحــــداث  ــى  إل
يتميز  كما  والبصرية.  الخاصة  للمؤثرات  الواقعي 
الفيلم بقوة أداء الممثلين، وخاصة الممثلة شايلين 
تامي  الشابة  الفيلم  بطلة  دور  تعيش  التي  وودلي 
نقاد  من  كبير  ثناء  على  حــازت  وحساسية  بواقعية 
السينما. وتم تصوير أكثر من 90 بالمائة من مشاهد 
عرض  لتقديم  البحر  في  الماء"  على  "هائم  فيلم 
 12 التصوير  واستغرق  الفيلم،  لمشاهد  واقعي 

ساعة يوميا في كثير من األيام.
أسبوعه  فــي  الــمــاء"  عــلــى  "هــائــم  فيلم  واحــتــل 
التي  األفــالم  قائمة  في  الثالث  المركز  االفتتاحي 
األميركية.  السينما  دور  في  اإليرادات  أعلى  حققت 
دوالر،  مليون  اإلجمالية 40  العالمية  إيراداته  وبلغت 

فيما بلغت تكاليف إنتاجه 35 مليون دوالر.
خالل  وودلي  شايلين  الممثلة  الفيلم  بطلة  وقامت 
مسيرتها الفنية ببطولة 33 فيلما سينمائيا ومسلسال 
جوائز  شملت  جائزة  وثالثين  بثالث  وفازت  تلفزيونيا 
الدولي  وهامبتونز  وسندانس  كــان  مهرجانات  من 
نقاد  روابــط  جوائز  من  وعــددا  الدولي  باربرا  وسانتا 
السينما وجائزة هوليوود السينمائية وجائزة المجلس 
القومي األميركي الستعراض األفالم السينمائية، 

كما رشحت الثنتين من جوائز الكرات الذهبية.
أعداد  الماء"  على  "هائم  فيلم  إنتاج  في  واشترك 
من   39 شملت  التي  الفنية  العناصر  من  معتدلة 
المؤثرات  فــي  وسبعة  البصرية  الــمــؤثــرات  فنيي 
الخاصة و17 في التصوير وإدارة المعّدات الكهربائية 
و17 في قسم الموسيقى و16 في القسم الفني 
و14 في قسم الصوت و13 في المونتاج وستة من 

البدالء، باإلضافة إلى خمسة من مساعدي المخرج. 

   اإلعالن عن منح صندوق 
األردن لألفالم 

 عمان  -  الرأي

أعلنت الهيئة الملكية األردنية لألفالم عن ثالثة 
الدعم  على  حصلت  سينمائيًا  مشروعًا  عشر 
بمبلغ  لــألفــالم  األردن  صــنــدوق  مــن  الــمــالــي 

إجمالي مقداره 233 ألف دينار أردني.
الروائية  األفالم  مشاريع  العام  هذا  منح  ونالت 
أبو  زيد  (المخرج:  الرحمن"  عبد  "بنات  الطويلة: 
الكلب"  "ذيــل  مــبــارك)،  صبا  المنتجة:  حمدان، 
مطاوع)،  ليندا  المنتجة:  ياسين،  رامي  (المخرج: 
روال  المنتجة:  غندور،  باسل  (المخرج:  "الزقاق" 
ناصر)، "كلشي ماكو)" المخرجة: ميسون الباجه 

جي، المنتج: رامي العدوان(.
األفــالم  لمشاريع  ــاج  ــت اإلن منح  على  وحــصــل 
البرية"  فــي  "محاصرين  الطويلة:  الوثائقية 
(المخرج: كريستيان أبو عبود، المنتج: خالد حداد)، 
الوثائقية  األفالم  لمشاريع  اإلنتاج  بعد  ما  منح 
ناصر،  دينا  (المخرجة:  صغيرة"  "أرواح  الطويلة: 

المنتجة: دينا ناصر وبلمير بادينير).
الروائية  األفالم  لمشاريع  التطوير  منح  وذهبت 
الطويلة لكل من: " ملكة جمال المخيم" (الكاتبة: 
هنادي عليان)، "أمنيجية" (الكاتبة: ديمة حمدان)، 
والكسيا  الطيبة  فـــراس  (الــكــاتــب:  "الــمــشــاع" 
(الــكــاتــب:  ـــا"  وأن و"جــثــتــي  تيليس)،  دو  مـــاري 
لمشاريع  التطوير  منح  ــال  ون منصور)،  أصيل 
وثائقية طويلة: "المياه الهادئة عميقة“ (الكاتبة 

والمخرجة: هند الدباغ).
األفــالم  لمشاريع  ــاج  ــت اإلن منح  على  وحــصــل 
الشبح"  عن  "التخلي  من:  كل  القصيرة  الروائية 
األسعد)  عالء  المنتج:  الدريعي،  زين  (المخرجة: 
األطـــرش،  فيصل  ــرج:  ــمــخ (ال الــجــبــل"  و"مـــن 

المنتجة: ديما دعيبس). 

في  ¶ الصويركي  علي  د.محمد     يلقي 
محاضرة  الثالثاء  غد  مساء  السادسة 
في  ودورهــــم  األردن  ـــراد  أك بــعــنــوان: 
الكتاب  رابــطــة  بين  بــالــتــعــاون  األردن 
األردنيين ومركز "تعلم واعلم"لألبحاث 
والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات 
ويدير  المحاضر  ويــقــدم  والـــــدورات، 

الحوار د. أحمد ماضي. 

مرصد

   " كريس عرار" ينظم ندوة " الثقافة املجتمعية 
يف األردن" 

 إربد-أحمد الخطيب

واألدبية  الثقافية  للدراسات  عرار  كرسي  ينظم 
ــيــرمــوك، فــي الــحــاديــة عشرة  فــي جــامــعــة ال
نــدوة  المقبل،  الــثــالثــاء  صباح  مــن  والنصف 
األردن،  فــي  المجتمعية  الثقافة  بــعــنــوان:" 
صالح  د.  فيها:  يشارك  والحلول"،  اإلشكاليات 
إشكاليات  المجتمعية:  الثقافة   " بورقة  جرار، 
يعرض  بورقة  ربيحات  صبري  ود.  المفهوم"، 
الشفوي  األدب  فــي  الــســاخــر  للنقد  فيها 
فيها  تتناول  بورقة  مامكغ  النا  ود.  األردنــي، 

المجتمعية. بالثقافة  اإلعالم  عالقة 
الجامعة  لرئيس  كلمة  االفتتاح  حفل  ويتخلل 
موسى  د.  عــرار  كرسي  وشاغل  كفافي،  د. 
الثقافة  عن  يتحدث  فيديو  ُيعرض  كما  ربابعة، 

واآلفاق. الرؤى  المجتمعية: 
مفرداتها  يرعى  التي  الــنــدوة  انعقاد  ويأتي 
في  وتقام  كفافي،  زيــدان  د.  الجامعة  رئيس 

إسهامًا  ليشّكل  والمحاضرات،  الندوات  مبنى 
بفئة  خاصة  وطنية  ثقافة  تأسيس  في  حقيقيًا 
موهبة  يعزز  ثقافي  وعي  وترسيخ  الشباب، 
نفوسهم،  في  والمواطنة  واالنتماء  الــوالء 
منظور  من  الشبابية  المبادرات  فكرة  وتكريس 
التي  اإلنجازات  تحقيق  نحو  لالنطالق  ثقافي، 
من  وتحريرهم  شخصيتهم  صقل  على  تعمل 
النزعات التي ال تعود عليهم بالنفع والفائدة.

وكـــان كــرســي عـــرار عــقــد مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
حول  دارت  التي  ــنــدوات  ال مــن  باقة  الحالي 
والتي  األردن،  في  واألدبي  الثقافي  المنجز 
وأدبية  ثقافية  قامات  على  الضوء  فيها  سلط 
المحلي  الــنــطــاق  على  الكبيرة  مكانتها  لها 
الشديد  لحرصه  وذلــك  ــي،  ــدول وال والــعــربــي 
ـــي،  واألدب الثقافي  األردن  ــه  وج ـــراز  إب على 
وترسيخ الهوية الثقافية، وتجسيد دور الجامعة 
مع  والتفاعل  التواصل  في  والتنويري  الريادي 

المجتمع. 

ره الخامس عرش     " إربد الثقايف" ينظم مؤ
 إربد-أحمد الخطيب

المرأة  وملتقى  الثقافي  إربد  ملتقى  ُينظم 
ثقافة  مديرية  مع  بالتعاون  الثقافي،  للعمل 
إربد، في التاسعة والنصف من صباح الخميس 
العام  لهذا  عشر  الخامس  مؤتمرهما  المقبل، 
والفعل"،  الفكر  بين  "الــقــدس  عــنــوان  تحت 
مفرداته  تدير  الــذي  االفتتاح  حفل  ويشتمل 
األول  يومه  ويقام  عالونة،  نسيبة  الشاعرة 
الثقافي،  إربــد  مركز  في  الندوات  قاعة  في 
برعاية مدير ثقافة إربد د. سلطان الزغول، على 
كلمات لرئيس المؤتمر المهندس هشام التل، 
ورئيس ملتقى إربد د. خالد الشرايري، وراعي 
نايا  تلقيها  للقدس  مهداة  وقصيدة  الحفل، 
األولى  الجلسة  وتتضمن  ملحم.  بني  حسن 
محمود  د.  يديرها  التي  المؤتمر  جلسات  من 
الحموري، ورقة للدكتور محمد صالح الشنطي 
بين  القدس  حول  األدبــي  الخطاب   " بعنوان 

أسامة  د.  يقدم  فيما  وتزييفه"،  الوعي  إيقاظ 
منهجية  لــقــراءة  فيها  يــؤســس  ورقـــة  عــايــش 
تاريخية نقدية لكتاب اختالق إسرائيل القديمة، 
ــدور  ال محافظة  حسين  د.  يــقــرأ  جهته  ومــن 
األردني في نصرة القدس: المناضل عبد الله 
التل أنموذجًا، وتختتم د. ماجد الزبيدي الجلسة 
األولى بتسليط الضوء على الوضع القانوني 

الدولي للقدس عبر التاريخ.
تديرها  التي  الثانية  الجلسة  فــي  وُتناقش 
يقدم  حيث  المحاور،  من  باقة  الزعبي،  فايزة 
األقصى  بعنوان"  ورقــة  الــبــدور  سليمان  د. 
االفتراض"،  مواجهة  في  الحقيقة  والهيكل: 
تحت  ورقة  السباتين  بكر  د.  يقدم  جهته  ومن 
القانونية  الــمــحــافــل  بــيــن  ــقــدس  ال عــنــوان" 
يتناول  فيما  الجماهيرية"،  العصبية  والبرمجة 
في  القدس   " موضوع  نصير  مهدي  الشاعر 
محمود  الشاعر  ويسلط  التوراتية"،  السردية 
في  ــقــدس  ال  " عــلــى  ــضــوء  ال الــتــل  فضيل 

عيون الشعراء"، ومن جهتها تتتبع ليلى العزة 
موضوع "قضية القدس وصفقة القرن".

في  تقام  والتي  الثاني  اليوم  فعاليات  أما 
في  المقبل  السبت  مــســاء  مــن  الــســادســة 
قاعة الندوات بغرفة تجارة إربد، فتشتمل على 
الرحيم  عبد  د.  الناقد  األولــى  يدير  جلستين، 
الحمد  قــاســم  د.  فيها:  ويــشــارك  مــراشــدة، 
ويتناول فيها المواقف األردنية لنصرة القدس، 
 " بعنوان  ورقة  الجمرة  يونس  د.  يقدم  فيما 
د.  يقدم  جهته  ومن  أوسلو"،  وإعالن  القدس 
"قضية  فيها  يــدرس  ورقــة  الخضور  سلطان 
القدس وخطورة عبرنة الكلمات العربية"، فيما 
المقدسيين  دعم  آلية  العبدي  علي  د.  يتتبع 
عبد  الــبــاحــث  ويختتم  أرضــهــم،  فــي  للتثبت 
تحت  بورقة  األولــى  الجلسة  جــرادات  المجيد 
عنوان " أين يقف الخطاب اإلعالمي من نصرة 
الجلسة  في  الفعاليات  وتختتم  الــقــدس؟"، 

الثانية بالتوصيات وقراءة البيان الختامي. 

   عدد جديد من مجلة بوح القلم 
 عمان  -  الرأي

القلم"  "بــوح  مجلة  من  الجديد  العدد  احتوى 
الصادرة عن الهيئة األردنية للثقافة اإلنسانية، 
جملة من المقاالت والنصوص والموضوعات 
والتنموية  والــفــكــريــة  اإلبــداعــيــة  والـــقـــراءات 
المجلة  على  العام  المشرف  كتب  المتنوعة. 

مبينًا  االنتماء،  صدق  عن  حتاملة  وليد  الدكتور 
أن نهضة األمم وقيام حضاراتها تنمو بصدق 
بين  وبالتماسك  للجميع  فالوطن  االنــتــمــاء 
حماية  بــهــدف  االجتماعي  نسيجه  مكونات 
وفي  الجميل  بوجهه  الوطن  وإظهار  المواطن 

التصدي لسائر اشكال الفساد واعداء الوطن.
يا  اللقاء  إلــى  الــعــدد:  موضوعات  بين  ومــن 

رمضان (الدكتورة ريم الناصر)، بّرهم في البعد 
عنهم (زينب البحراني)، أنشودة اإلصالح (عبد 
الرحيم مراد)، استراتيجية الطاقة 2018 (الدكتور 
حزيران  لحرب   51 الذكرى  في  ديــة)،  أبو  أيوب 
(عبدالله كنعان)، هل ابتعد الشباب عن الكتاب 
خدمة  في  النظافة  غرايبة)،  فيصل  (الدكتور 

صحة اإلنسان البدنية والعقلية  .

وصفاء  بعلمك،  علينا  كريمًا  كنت  الذين  نحن 
روحك، ونصائحك، ودورك التربوي الكبير.

اآلن، نفتقدك 
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 عمان - فاتن الكوري

للتدريب  الجنوبية  البادية  جمعية  تنظم 
والتوعية والعمل التطوعي، وبالتعاون 
مع مركز راجع، المؤتمر الدولي للطفل، 
الذي ينطلق في 17 من الشهر الجاري 

في عمان.
مدير  برعاية  يفتتح  الذي  المؤتمر  ويرّكز 
وزارة  فــي  اإلنــســان  حــقــوق  مــديــريــة 
بمشاركة  دلبوح،  أبو  الله  عبد  الداخلية 
15 دولة، في ثالثة أيام، على التجارب 
الرائدة في مجال رعاية الطفولة وتبادل 
هذا  فــي  والــدولــيــة  المحلية  الخبرات 
والتحديات  المشاكل  مناقشًا  المجال، 
على  للعمل  الطفل،  يواجهها  التي 
لتقديم  داعمة  وأساليب  طــرق  تحديد 
الوسائل  خــالل  مــن  للطفل  الــرعــايــة 

التكنولوجية الحديثة.
إن  الهندي  ماي  المؤتمر  مديرة  وقالت 
هذا المؤتمر يهدف من خالل فعالياته 
على  تنعكس  التي  ــار  اآلث تحديد  إلــى 
واألزمـــات  الــصــراعــات  بسبب  الطفل 

واكتشاف  المنطقة،  بها  تمر  الــتــي 
الطفل  استثمار  في  الصحيحة  الطرق 
بفعاليات  وإشــراكــة  الصحيح  بالشكل 
أبرز  من  أن  مؤكدًة  المختلفة،  الطفولة 
المؤتمر  في  ستناقش  التي  المحاور 
التشريعات والقوانين الدولية، والواقع 
خصوصًا  للطفل،  الموجه  اإلعــالمــي 
الواقع  الى  إضافة  منها،  التكنولوجي 
الــصــحــي والــنــفــســي والــتــعــلــيــمــي ، 

وأشكال العنف ضد الطفولة
من  ضــيــوف  المؤتمر  فــي  ويــشــارك 

موريتانيا،  ــســودان،  ال مصر،  األردن، 
ليبيا،  الكويت،  اإلمـــارات،  السعودية، 
لبنان،  فلسطين،  ســوريــا،  الـــعـــراق، 
كما  عمان،  سلطنة  المغرب،  ماليزيا، 
اليمنية،  الجالية  عن  ممثلون  يشارك 
إلى جانب استضافة والد الطفلة عهد 
ميدانية  جوالت  إلى  إضافة  التميمي، 
جرش،  محافظة  في  غــزة  مخيم  على 
يقدمها  األطــفــال،  مــع  فعالية  لعمل 
العظيم  عبد  السعودي  السالم  سفير 

الضامن. 

 كفايف يفتتح معرض "األزياء 
والحيل التقليدية يف األردن" 

من المعرض

2
 جعبور والقييس يستهالن أمسيات الشعر برابطة الكتاب 

عمان - الرأي

الشعر  لجنة  افتتحت  طــيــب   بــحــضــور 
فعاليات  األردنيين  الكتاب  رابطة  في 
شعرية  بــأمــســيــة  ــد  ــجــدي ال مــوســمــهــا 
والشاعر  جعبور  وفاء  للشاعرة  مشتركة 

سلطان القيسي.
بدأت األمسية ببيان لمقرر لجنة الشعر 
أبو  الله  عبد  د.  الشاعر  الرابطة  فــي 
المبادئ  بعض  فيه  أوضـــح  شميس 
في  اللــتــزامــهــا  اللجنة  تسعى  الــتــي 
أّن  مــؤكــدًا  فعاليات،  من  تستقبله  ما 
فعاليات اللجنة المقبلة لن تقتصر على 
الشعراء من أعضاء الرابطة وأن الرابطة 

هي بيت لكل الشعراء األردنيين.
هدف  أّن  إلــى  شميس  أبــو  أشــار  كما 
لجنة الشعر في الرابطة هو رفع سوية 
أن  ضـــرورة  على  ــد  وأك الفني،  الـــذوق 
في  الشعر  منبر  على  التواجد  يكون 
الرابطة شهادة بالجودة. وقال إّن اللجنة 
وغايتها  منطلقها  الفنية  الــجــودة  تعّد 

في كل فعالية أو نشاط لها، موضحًا أّن 
مفتوحًا  يكون  سوف  الشعر  لجنة  منبر 

لألسماء الجديدة والشابة المميزة.
كما أعلن عن برنامج الفعاليات للشهرين 
إلى  إضافة  يتضمن  والذي  المقبلين، 
جديدة  فعالية  الشعرية،  األمــســيــات 
إلى  تهدف  ديــوان)  مع  (جلسة  بعنوان 
بحضور  جديد  شعرّي  إصــدار  مناقشة 
الشعر  قـــراءة  تعميم  بهدف  شــاعــره، 

والحوار حوله.
ــة مع  ــــك، انــطــلــقــت األمــســي إلـــى ذل
ـــاء جــعــبــور، الــتــي تحمل  الــشــاعــرة وف
والنقد،  األدب  في  الماجستير  شهادة 
وسبق لها الحصول على جائزة الشارقة 
"تقول  مجموعتها  عن  العربي  لإلبداع 
هادئة  قصائد  جعبور  قرأت  القصيدة". 
ومنها  الصافي،  الشعر  بــروح  مفعمة 
و"تقول  و"فـــرح"  "الغيمات"  قصائد 
القصيدة" و"مهرة التأويل" و"األبواب" 
جدًا.  القصيرة  القصائد  من  ومجموعة 

ومن قصيدة "تقول القصيدة":

"تقُول القصيدُة
إّني صنعت لروحي غياًبا

فطارت مع الروح روُح الفراشِة
حتى إذا التقتا في امتداد الفواِصِل

ُرّدت إلى الشعر أسراُبُه
من َيمام المعاني

وفاض بأبحرِه الياسميْن
كأّن المدى ُقبلٌة في المجاِز

ونرجسها عالٌق
في الجبيْن"

الذي  القيسي،  سلطان  الشاعر  وقــرأ 
موزاييك  لـــدار  تنفيذًيا  ــًرا  مــدي يعمل 

للترجمات والنشر والتوزيع، وصدرت له 
مجموعتا "أؤجل موتي" و"بائع الّنبّي"، 
آل  ســيــرة   – ــوطــن  "ال لكتاب  وتــرجــمــة 
تراوحت  القصائد  من  مجموعة  أوباما"، 
وتميزت  النثر.  وقصيدة  التفعيلة  بين 
واألســطــورّي.  الــواقــعــي  بين  بالمزج 
أن  قبل  الصبر،  يقتلَك  أن  "قبل  وقــرأ 
يأخذني التّنين"، و"نشيد األنشاد الذي 

للكنعانيات" ومنها:
في  كثيرٍة  لسماواٍت  يؤسسن  إنهن 

أعماق األرض
إلى  أو  الــمــاء،  عين  إلــى  مشين  كّلما 

دكان العطور،
انسكب  عَلِمنا،  في  األحمر  اللون  حتى 

قبل الفداْء،
ولم َيِسل من جّثة التضحية والهتافات 

العارية،
يستقبلن  وهــّن  خــدودهــّن  شفق  ــه  إن

عشاقهّن العائدين من الحصاد؛
الحب  بنواصيهن  معقود  فالكنعانيات 

إلى يوم القيامة! 

غناة   مهرجان الفحيص يفتتح 
 " "القدس يف قلوب الهاشمي

 عمان - فاتن الكوري

ـــر الــحــســيــن  ـــي بـــرعـــايـــة ســمــو األم
العهد  ولـــي  الــثــانــي  عــبــدالــلــه  بــن 
السابع  الفحيص  مــهــرجــان  ُيفتتح 
وحضارة"  تاريخ  والــعــشــرون"األردن 
ــقــدس فـــي قــلــوب  ــت"ال ــري ــي ــأوب ب
فيه  يــشــارك  الـــذي  الهاشميين"، 
الــفــنــانــون:  المقبل  آب   2 مــســاء 
والفنان  بشناق،  لطفي  التونسي 
الفلسطيني محمد عساف، والفنان 
والفنانة  توفيق،  إيهاب  المصري 
زين،  وسامو  شــرارة،  نــداء  األدرنية 
ووعد، وهو من كلمات الشاعر رامي 

الموسيقار  ألــحــان  ومــن  اليوسف 
المصري صالح الشرنوبي.

الفنان  فيه  يشارك  الــذي  المهرجان، 
زوجته  وترافقه  توفيق  وليد  اللبناني 
يحتفي  السابقة،  لبنان  جمال  ملكة 
لرحيل  العاشرة  بالذكرى  الــعــام  هــذا 
خالل  مــن  ـــش،  دروي محمود  الشاعر 
فيما  خليفة،  مارسيل  الفنان  مشاركة 
تم اختيار "رام الله" مدينة المهرجان، 
الفلسطيني  الثقافة  وزيــر  بحضور 
بلدية  ورئيس  بسيسو  إيهاب  الدكتور 
منذر  والدكتور  حديد  موسى  الله  رام 

حدادين.
ويشارك في دورة هذا العام الفنانون 
ناصيف زيتون من سوريا، وزياد صالح 
المطرب  لــبــنــان  ومـــن  األردن،  مــن 
ـــن ومـــن ســوريــا الــمــطــرب  مــلــحــم زي
قيصر  وعيسى  خيري  محمد  الحلبي 
وسائد حتر من األردن ومن فلسطين 
الــمــطــرب أمــيــر دنــــدن وفـــي الــيــوم 
والموسيقار  المطرب  يحيي  التاسع 
رامي  ابنه  بمشاركه  خليفه  مارسيل 
يختتم  فيما  رئــيــســيــًا،  حــفــًال  خليفه 
المهرجان مع المطرب التونسي صابر 

الرباعي، ومشاركة فنانين آخرين. 

 إربد - أحمد الخطيب

في  األردنــي  التراث  متحف  نظم 
في  واألنثروبولوجيا  اآلثـــار  كلية 
األزيــاء   " معرض  اليرموك  جامعة 
األردن"،  فــي  التقليدية  والحلي 
وحـــضـــر الــمــعــرض الـــــذي افــتــتــح 
زيــدان  د.  الجامعة  رئيس  فعالياته 
كفافي، وأقيم بالتعاون مع جمعية 
ـــد،  ـــمـــوروث الــشــعــبــي فـــي إرب ال
رئيس مجلس أمناء الجامعة د. خالد 
للرابطة  الــعــام  واألمــيــن  العمري، 
الدولية للجامعات د. هيليحيه فانت 

الند، وحشد من الطلبة.
وتضمن المعرض مجموعة منتقاة 
تم  التي  التقليدية  المالبس  من 
ومحافظات  مناطق  في  ارتداؤها 
تنوعت  والتي  المختلفة،  األردن 
ــــظــــروف  ـــســـب ال ـــفـــت ح ـــل ـــت واخ
للمنطقة  واالجــتــمــاعــيــة  البيئية 
التي  الخارجية  الــمــؤثــرات  وبعض 
الحلي  إلــى  إضــافــة  عليها،  أثـــرت 

تستعمل  كانت  التي  والمجوهرات 
من  ومجموعة  المناطق،  تلك  في 
األولية  والــمــواد  النسيج،  أدوات 
المستخدمة للغزل وصناعة الثياب، 
صباغة  في  المستخدمة  والمواد 

خيوط الغزل، ومصادر النسيج.
وأشاد رئيس مجلس أمناء الجامعة 
بذلتها  التي  بالجهود  العمري  د. 
على  ــعــاقــبــت  ت الـــتـــي  األجــــيــــال 
كانت  والتي  نشأتها  منذ  اليرموك 
ــــادرة عــلــى الــحــفــاظ عــلــى هــذه  ق
ـــمـــوروث الــعــلــمــي والــثــقــافــي  ال
للجامعة، داعيًا للعمل على الدوام 
على  للحفاظ  الواحد  الفريق  بــروح 
سمعة اليرموك األكاديمية، مشيدًا 
بالدور الهام والمحوري الذي تقوم 
به إدارة الجامعة في سبيل تحقيق 
مسيرتها،  وتطوير  اليرموك  رفعة 
الذي  النشاط  هذا  أن  إلى  مشيرًا 
مدى  على  يدل  اآلثــار  كلية  نظمته 
بأسرتها  الــجــامــعــة  إدارة  ارتـــبـــاط 

األكاديمية واإلدارية. 

" فيالدلفيا" تطلق ملتقاها الدويل األول للفنون 

 عمان - الرأي

مواصلة منها لمسؤوليتها الثقافية 
وبــرعــايــة  المجتمع،  تــجــاه  والــفــنــيــة 
كمال،  مــروان  الدكتور  مستشارها 
ملتقاها  فيالدلفيا  جامعة  تطلق 
بمشاركة  للفنون،  األول  الــدولــي 
26 فناًنا وفنانة ينتمون إلى ثمانية 
أقــطــار عــربــيــة وأجــنــبــيــة، صــبــاح غــٍد 
 21 السبت  مساء  وحتى  الــثــالثــاء 

تموز.
ــجــرى في  ــاح الــــذي ي ــت ــت حــفــل االف
كلية  بــمــدرج  والــنــصــف  الــتــاســعــة 
على  يشتمل  ــــــة،  اإلداري الــعــلــوم 
كلمات لرئيس الجامعة الدكتور معتز 
اآلداب  كلية  وعميد  سالم  الشيخ 
الخالق  عبد  غسان  الدكتور  والفنون 
الجرافيكي  التصميم  قسم  ورئيس 
العمري  فيصل  الدكتور  والداخلي 
الفنان  الملتقى  شـــرف  وضــيــف 
ليتلوه  كــريــم،  أبــو  حسني  الدكتور 
البدء في األعمال الفنية من الحادية 
عصًرا،  الرابعة  وحتى  صباًحا  عشرة 
برحلة  تختتم  أيام  ثالثة  امتداد  على 

ويتم  الرابع.  اليوم  في  البتراء  إلى 
الجماعي  الفني  المعرض  افتتاح 
ــســادســة من  لــلــمــشــاركــيــن فــي ال
مساء السبت 21 تموز في (جاليري 
الذين  الفنانين  بأن  علًما  قــدرات)، 
الملتقى  فــي  مشاركتهم  أّكــــدوا 
حتى اآلن هم: دارين روكز وباسكال 
من  مطر  كــادي  لبنان،  من  مسعود 
البحرين، منى الشيخ من السعودية، 
معتز  ود.  الفضيل  عبد  سمير  د. 
كمال من مصر، إيفجينيا الهندي من 
فلسطين/  من  المزين  ريما  روسيا، 
إيطاليا، ومن األردن: د. حسني أبو 
م.  الملتقى)،  شرف  (ضيف  كريم 
نشوان،  حسين  الدغليس،  محمد 
بقاعين،  سهيل  الـــجـــراح،  رســمــي 
أحمد شاويش، غاندي الجيباوي، عبد 
الرحيم العرجان، وداد الناصر، سيرين 
الخصاونة، لينة بكر، سوسن شناق، 
البطاينة،  إيــمــان  الــلــبــون،  إســـالم 
مروان  العمري،  عادل  البزور،  عصام 

العالن، فيصل العمري.
رئيس  سالم  الشيخ  معتز  الدكتور 
اهتمام  أّكـــد  فــيــالدلــفــيــا،  جــامــعــة 

ــامــعــة بـــإنـــجـــاح هــــذه الــتــجــربــة  ــج ال
معنى  تعمق  الــتــي  االستثنائية 
المجتمع  مــع  اإلبــداعــيــة  الــشــراكــة 
العربية،  والــمــجــتــمــعــات  ــــي  األردن
الجامعة  وطــالب  ألســاتــذة  وتــوفــر 
الخبرات  وتــبــادل  االحتكاك  فرصة 
األردنيين  الفنانين  مــن  نخبة  مــع 

والعرب.
عبد  غسان  الدكتور  أّكد  جهته،  ومن 
كلية اآلداب والفنون،  عميد  الخالق، 
أن الملتقى يمّثل استكماًال ضرورًيا 
التي  النوعية  التظاهرات  من  لحزمة 
سنوًيا  بتنظيمها  الكلية  تضطلع 
الجامعة،  رئاسة  من  مشكور  وبدعم 
الدولي  فيالدلفيا  مؤتمر  من  بــدًءا 
وملتقى  الشعراء  بمهرجان  ــروًرا  م

الشباب. القصاصين 
العمري،  فيصل  الدكتور  ثّمن  فيما 
رئيس قسمي التصميم الجرافيكي 
الملتقى،  ــق  مــنــسِّ  – ــي  ــل ــداخ وال
وتفاعلهم  الــمــشــاركــيــن  اســتــجــابــة 
عكست  التي  ومبادراتهم  اإليجابي 
هذه  إنجاح  في  الحقيقية  رغبتهم 

التجربة الفنية االستثنائية. 

من األمسية

شعار المهرجان

 دارة الفنون تطلق كتاب 
"فلسط الحضارة عرب 

التاريخ" 
 عمان - الرأي

أطلقت دارة الفنون- مؤسسة خالد شومان كتابًا جديدًا 
فيه  احتفلت  الذي  المنقضي  للعام  نشاطاتها  رصد 
على  عامًا  وسبعين  بلفور،  وعد  على  عام  مئة  بمرور 

قرار التقسيم.
عبر  الحضارة  "فلسطين  عــنــوان  حمل  ــذي  ال الكتاب 
الفنون  دارة  في  الفلسطيني  الحضاري  الثراء  التاريخ.. 
في  ويـــقـــع   ،"2017
القطع  من  صفحة   252
على  اشــتــمــل  الــكــبــيــر، 
عـــــدد مــــن الــعــنــاويــن 
ـــشـــاطـــات الـــتـــي  ـــن ـــل ل
على  الـــــدارة  نظمتها 

مدار عام.
تــــنــــاولــــت الــمــقــدمــة 
تـــفـــاصـــيـــل الـــبـــرنـــامـــج 
الـــــذي أرفـــــق بــالــصــور 
والحفالت  للمحاضرات 
ــة والـــمـــعـــارض  ــي ــن ــف ال
ــــــــــروض األفـــــــالم  وع

والحوارات والندوات.
واشـــتـــمـــل الــمــحــتــوى 
بداية  مع  وفلسطين  بــعــنــوان"األردن  محاضرة  على 
االستقرار وأولى المدن"، لمعاوية إبراهيم، ونبذة عن 
ومعرض  الضامن،  لروان   ،"2008-1779 فيلم"النكبة 
األكحل،  تمام  الفنانة  مع  ولقاءات  بعنوان"الرواد"، 

ووداد قعوار ود. هشام الخطيب.
مصّورة  ألول  معرض  على  المحتويات  اشتملت  كما 
لعصام  ومحاضرة  عــبــود،  كريمة  وهــي  فلسطينية، 
ومحاضرة  وبداياته،  فلسطين  في  التصوير  عن  بدر 
بعنوان  ومعرض  الخالية،  المكتبة  عن  الجعبة  لنظمي 
الفلسطينية،  الصحافة  عن  ومعرض  طير"،  يا  "قول 
الصحافة  بدايات  عن  النجار  عايدة  للدكتورة  ومحاضرة 

الفلسطينية.
عن  الهادي  عبد  لفيحاء  محاضرة  على  الكتاب  واحتوى 
مع  ولقاء  السياسية،  الفلسطينيات  النساء  مساهمة 
فلسطين،  في  الموسيقية  الحياة  عن  خوري  سهيل 

كما اشتمل على عرض أدائي لفرقة الحنونة.
ـــذي زيـــن غــالفــه األمـــامـــي بــخــريــطــة البــن  الــكــتــاب ال
الخلفي  غالفه  بينما  وفلسطين،  لسوريا  اإلدريسي 
التراث  عن  محاضرة  أيضًا  ضم  حوراني،  خالد  للفنان 
عن  ولقاء  بشارة،  لخلدون  فلسطين  في  المعماري 
في  الذاتية  والسير  والسير  يعقوبي،  لمهند  الحداثة 

قراءة التاريخ لسليم تماري.
المعارض  مــن  مجموعة  عــن  إضـــاءات  الكتاب  وضــم 
بــدران،  سميرة  حــورانــي،  خالد  للفنانين:  التشكيلية 
لقيس  ومحاضرات  خماش،  وعمار  عبود،  أميل  جمانة 
شعرية:  وقــراءات  الفلسطينية،  السينما  عن  الزبيدي 
أداء هال بدير، ولقاء مع وليد الخالدي عن "تاريخ النكبة"، 
باإلضافة إلى عروض أفالم عن إدوارد سعيد ، وكوكب 

الشرق أم كلثوم.
التي  ــــدارة  ال كلمة  عــلــى  ــر  األخــي الــغــالف  واشــتــمــل 
في  مبدعيها  ومساهمة  فلسطين  أهمية  تناولت 
الحضارة اإلنسانية، ومنها"منذ بداية التاريخ، توسطت 
كمركز  الكبيرة  االمبراطويات  بين  موقعها  فلسطين 
مــرور  ذكــرى  وفــي  ــحــضــارات،..  وال الثقافات  تقاطع 
ــرار  ــًا عــلــى ق ــام 100عــــام عــلــى وعـــد بــلــفــور، و70 ع
الدارة  كرست   ،1967 حرب  على  عامًا  و50  التقسيم، 
الستعراض   2017 للعام  والثقافي  الفني  برنامجها 
الجوانب الثرية للحضارة الفلسطينية قبل عام 1948". 
والمثقفين  والكتاب  المفكرين  من  عدد  فيها  وشارك 
االجتماع،  وعلماء  والصحفيين  والمؤرخين  والفنانين 
وتناولت حقول العمارة والفن واألدب والتراث المادي 

والالمادي. 

 مرسحية (عنب أسود) للجريان 
تجول املحافظات 

 عمان - الرأي

للمخرج  أســـود)  (عنب  مسرحية  عــروض  أولــى  تنطلق 
في  الثاني  عبدالله  الملك  مركز  فــي  جــريــان  عبدالله 

محافظة الزرقاء يوم 24 من الشهر الحالي.
عنوان  يحمل  نــص  عــن  أحــداثــهــا  المسرحية  وتستمد 
(كوميديا لأليام السبعة) للكاتب العراقي علي عبد النبي 
ظل  في  العربي  المجتمع  تحديات  عن  تتحدث  الزيدي، 
التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وأثر ذلك 

على مصائر أفراد أسرة.
عبد  مؤسسة  من  بدعم  أنجزت  التي  المسرحية  تناقش 
الحميد شومان، أهم القضايا التي يعيش فيها اإلنسان 
العربي في الوقت الراهن، فهي تبدأ من زيارة شخص 
منزلهم  في  ليقيم  وزوجــة،  زوج  من  مكونة  أســرة  إلى 
السطوة  من  أنماطا  عليهم  يمارس  أيــام   7 مدة  قسرًا 

والتسلط.
يشارك في العمل العديد من الممثلين من بينهم: مرام 
أبو الهيجاء وبكر الزعبي وطارق التميمي وأحمد الجيزاوي 
وسيف المشاقبة ويزيد العتوم وعناد بن طريف ويوسف 

جودة وعبدالله مشهراوي.
التجربة  هــذه  إن  جــريــان  عبدالله  العمل  مــخــرج  ويــقــول 
المسرحية الثالثة التي أنجزها بالتعاون مع مؤسسة عبد 
الحميد شومان عقب مسرحيتين سابقتين هما: (شرود) 
التي  المسرحية  من  الهدف  أن  إلى  مشيرًا  عابر)،  و(ألم 
يوم  عمان  في  الملكي  الثقافي  المركز  في  ستعرض 
الثالثين من شهر آب المقبل، هو تعميم ونشر الثقافة 
ألهالي  الفرصة  وإلتاحة  المملكة  أرجاء  في  المسرحية 
المسرحية  االشتغاالت  من  نماذج  بمتابعة  المحافظات 

المحلية.
يشار إلى أن المخرج جريان حاصل على بكالوريوس الفنون 
المسرحية من الجامعة األردنية العام 2013، ولديه طموح 
أن يزدهر المسرح األردني ليصل إلى مواقع متقدمة في 
الحياة الثقافية والفنية المحلية، وأن يجد االهتمام الالزم 
من القائمين على المؤسسات الثقافية والتعليمية في 

القطاعين الخاص والعام. 

غالف الكتاب

شعار المؤتمر

 عمان - الرأي

وقع الروائي د.نعمان أبو عيشة أول 
الكبار  الـــرواد  منتدى  في  أمــس  من 
الحياة  عن  يتذكر-  قلب  "جـــّراح  كتابه 

والموت وما بينهما".
وشــــارك فــي الــحــفــل الــــذي أدارتــــه 
المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة 
والناشر  القاص  الزميل  ملص،  سحر 
الروائية  ألقت  العقيلي،كما  جعفر 
كلمة  نــومــار  نريمان  مريم  الجزائرية 
المنتدى  ومديرة  صالح،  هيا  األديبة 

هيفاء البشير.
ــو عيشة عــن الــكــتــاب الــذي  وقـــال أب
جوائز  سلسلة  "إبداعات  ضمن  صدر 
بجائزة  وفــاز  لــالبــداع"،  الثقافة  وزارة 
السيرة الذاتية ضمنها عام 2016، إنه 
الطبية  المعلومات  بين  ما  فيه  زاوج 
الكتابة  وأسلوب  بها،  وعمله  العلمية 

األدبية. وأضاف

أن قصص الكتاب التي صنفت سيرة 
تتحدث  غيرية،  بسيرة  مختلطة  ذاتية 
المرضى  لــدى  وشفائه  المرض  عن 
كما تتحدث بالوصف عن طريقته في 
مكافحة المرض، وقال: لم أترك أثناء 
القص الحديث عن األمل لدى هؤالء 
وعن  غالبًا،  النجاحات  وعن  المرضى، 
إلى  مشيرًا  أحــيــانــًا،  الفشل  بعض 
أدت  طبية  أخطاء  عن  تتحدث  قصص 
في نهايتها ولصعوبة الموقف إلى 
إلى  المرضى  من  قليل  عدد  وصول 
النهاية يدفعهم في ذلك أملهم في 
الشفاء، كطريق وحيد لتجشم صعاب 
إلى  فيها  التحول  باإلمكان  يكن  لم 
مسرب آخر، إذا ما أخذنا بعين االعتبار 
محدودة  البشرية  العقلية  القوة  أن 

في تقدير موازينها.
عن  العقيلي  تحدث  آخــر  سياق  في 
في  صدرت  التي  "واهيفاء"،  روايــة 
حيث  ذلــك،  جانب  إلــى   ،1957 العام 

قال إن الرواية تقدم صورة عن مجتمع 
عّمان اآلخذ بالنشوء في تلك الفترة، 
السيل  بين  جغرافيًا  تنحصر  كانت  إذ 
والدوار الثالث، و"كان معظم سكانها 
ينأون  أصيلة،  عربية  عائالت  أبناء  من 
ويتحّلون  الرذائل،  فعل  عن  بالنفس 

باألخالق العربية األصيلة".

العقيلي  بحسب  تحضر  الرواية  في 
ــجــوء  ــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وال
من  متفرقة  صفحات  في  والشتات 
في  بؤرة  تشكل  أن  دون  من  الرواية 
ــك ألن  ــان ذل أحــداثــهــا. ولــكــن: هــل ك
تجربة  ألن  أم  حــجــاب"،  "الــمــعــاصــرة 
النكبة وما تالها من تداعيات لم تكن 

بوضوح  تحضر  كي  مداها  أخــذت  قد 
في المنجز األدبي في ذلك الوقت؟

هيا  الــقــاصــة  ورقـــة  فــي  جـــاء  فيما 
يتذكر"،  قلب  "جــراح  كتاب  أّن  الصالح 
حياة  مــن  جانبًا  تتناول  ذاتــيــة  ســيــرة 
كاتبها يختص بمهنته، لكن هذا الجانب 
ستتغلغل وتتداخل معه جوانب أخرى 
الشخصية  بالسيرة  يتعلق  مــا  منها 
بالسيرة  يتعلق  ما  ومنها  والحياتية، 
المهنة  ألن  أوًال  أيــضــًا،  الــوجــدانــيــة 
هي  نعمان  دكتور  عنها  يكتب  التي 
بحياة  مباشرة  تتعلق  التي  "الجراحة" 
اإلنسان، وهي ليست أي جراحة أيضًا 
مصدر  هو  الذي  "القلب"  جراحة  إنما 
مصدر  أنه  على  له  ينظر  كما  للحياة، 

للحب واأللم والمعاناة كذلك.
يذكر أن أبو عيشة صدر له رواية األولى 
أما  طبعات،  ثــالث  في  "واهــيــفــاء"، 
كتاب  فهو  يتذكر"،  قلب  "جــّراح  كتاب 

علمي طبي بأسلوب روائي. 

ته الذاتية "جّراح قلب يتذكر"   أبو عيشة يوقع س

من الندوة

ر الطفل الدويل   انطالق فعاليات مؤ
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رص  كشف رس "جثث األطفال الثالثة" 
 القاهرة - األناضول

 3 على  العثور  سر  األحد،  امس  المصرية،  الداخلية  وزارة  كشفت 
جثث ألطفال ملقاة بأحد الطرق غربي العاصمة، مشيرة إلى أن 
مصرعهم جاء إثر حريق شب بغرفة مغلقة بمسكنهم بينما كانت 

األم بملهى ليلي.
مرتكي  وضبط  غموض  بشأن "كشف  للوزارة  بيان  في  ذلك  جاء 
على  الجيزة  محافظة  شوارع  بأحد  الماضي  الثالثاء  العثور  واقعة 
تعفن  حالة  في  وسجادة  بالستيكية  أكياس  داخل  أطفال  جثث   3

وبهم آثار حروق".
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى توصل التحريات األمنية، إلى شاهد 
رؤية يعمل بائع مشروبات متجول بمنطقة العثور، أقر بمشاهدة 
عقب  بالستيك  وكيسي  سجادة  بإلقاء  قامتا  وطفلة  سيدتين 

نزولهم من "توك توك" (مركبة بثالثة عجالت).
لإلدالء  للنيابة  سائق  تقدم  المركبات،  تلك  سائقي  حصر  وعقب 
السيدتين  تلك  بتوصيل  قام  بالفعل  أنه  إلى  مشيرا  بأقواله، 
وتحصل على أجرته وانصرف، قبل أن يتم تحديد عقار سكن تلك 

السيدتين، وفق بيان الداخلية.

   

تركيا تعيد هيكلة مؤسسات الدولة 
 اسطنبول – رويترز

أصدرت تركيا مراسيم رئاسية امس األحد إلعادة هيكلة مؤسسات 
في  الرئيسية  الحكومية  الهيئات  من  وغيرها  وعسكرية  سياسية 
التنفيذ  حيز  دخلت  التي  التنفيذية  الرئاسة  نظام  نحو  التحول  إطار 

بعد انتخابات جرت الشهر الماضي.
وأدى الرئيس رجب طيب إردوغان اليمين االثنين في ظل النظام 
بإصدار  له  ويسمح  النطاق  واسعة  سلطات  يمنحه  الذي  الجديد 
مراسيم بشأن أمور تنفيذية وبتعيين وإقالة كبار موظفي الدولة.

وقال إردوغان إن الرئاسة التنفيذية ضرورية لزيادة كفاءة الحكومة 
بما  منتقدون  ويندد  األمــن.  وضمان  االقتصادي  النمو  ودفــع 

يقولون إنه نزوع نحو الشمولية وحكم الرجل الواحد.
وقالت وكالة أنباء األناضول الرسمية إن أحدث التغييرات شملت 
تعيين  بعد  الدفاع  وزيــر  سلطة  تحت  العامة  األركــان  هيئة  وضع 

إردوغان قائد الجيش خلوصي أكار وزيرا للدفاع.
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا سبعة مراسيم في المجمل 
تتعلق بالعديد من مؤسسات الدولة بما في ذلك األمانة العامة 
والمجلس  الدفاعية  الصناعات  ومديرية  القومي  األمن  لمجلس 

اإلشرافي.

هالة  المعدنية  والثروة  الطاقة  وزيرة  بأن  إستقر   االنطباع 
المفاجآت،  من  بإعتبارها  وزارتها  ملفات  تكتشف  زواتي 
أن  هنا  ينبغي  لكن  المتتالية،  تصريحاتها  عنه  تنم  ما  هذا 
تكون  أن  بين  شاسع  الفرق  بأن  إقرارها  إيجابا  لها  نسجل 

مسؤوال أو تكون باحثا ومحاضرا  .
خذ مثال معادلة تسعير الكهرباء التي تعتمد على أسعار 
صحيح،  والعكس  التعرفة  زادت  إرتفعت  كلما  البترول 
منتدى  في  مرافعاتها  الوزيرة  بنت  التي  المعادلة  وهي 
اإلستراتيجيات األردني عليها بإعتبارها لغزا يجب أن يحل .

إقتضى  الذي  المحروقات  لتسعيرة  المستفيض   الشرح 
وبدال  للوقت،  مضيعة  كان  خاص  صحفي  مؤتمر  عقد 
اليه  يحتاج  كان  ما  فكل  مجددا،  أثاره  الجدل  ينهي  أن  من 
وما  هي،  كما  التسعيرة  تفاصيل  نشر  إعــادة  هو  األمــر 
الى  لدفعها  المبرر  فما  االلية  تغيير  هي  النية  تكن  لم 
شيء  الى  يقودان  ال  وجدل  ورطة  هذه  النقاش،  طاولة 
تحاشتهما حكومات سابقة الى أن زجت الحكومة والوزيرة 
إســداء  المستشارين  طاقم  على  ــان  وك نفسها  فيها 

النصح .
في سياق آخر وفر حديث الوزيرة الملتبس عن تبّخر النفط 
بفعل عوامل الطبيعة خالل نقله من العقبة إلى محّطات 
ألن  ذلــك  يضطرها  أن  قبل  للنقد  منصة  البترول  تكرير 
هو  النفط  تبخر  أن  فيها  تقول  تويتر  عبر  بإيضاحات  تدفع 
جزء بسيط و ال يذكر في فرق أسعار المحروقات اليتجاوز 

(3) فلسات .
ليس في األردن بترول يوفر له فوائض مالية يستغني 
الكهرباء  فواتير  وتخفيض  والضرائب  الــرســوم  عن  بها 
وحتى  تنزيلها  أو  الضرائب  بشطب  المحروقات  وأسعار 
الطاقة  انظمة  لمالكي  الوقود  أسعار  فرق  بند  تعديل 

المتجددة كما وعدت الوزيرة ألن البديل هو المديونية .
حال  بإعتبارها  المتجددة  للطاقة  الوزيرة  حماس  نتفهم   
استراتيجيا  لكنها تعرف من واقع خبراتها كباحثة أنه حتى 
مع  إستثمارات ناهزت ملياري دوالر في هذا القطاع فإن 
تتجاوز  لن  الطاقة  خليط  في  المصادرالمحلية  مساهمة 
20% في عام  2020 لتبقى فاتورة الطاقة المستوردة 
تمارس ضغوطها على الموازنة وتعادل 18 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي. 
تسعير  آلية  ومــا  وواسعة  شائكة  الطاقة  وزارة  ملفات 
لمختلف  مفتوحًأ  أصبح  لكنه  منها  جزء  سوى  المحروقات 
سيد  التسعير  آلية  في  التشكيك  وسيبقى  االجتهادات، 
ذلك  وحتى  بالكامل  السوق  تحرير  يتم  لم  ما  الموقف 

الحين يجب  إقفال باب مناقشة هذه التسعيرة.   

مؤرش
عصام قضماني
q a d m a n i i s a m @ y a h o o . x o m

ة إقفال مناقشة التسع

 سعر الطائرة إف- 35 ينخفض 6% ملا 
دون 90 مليون دوالر 

   فارنبورو  - انجلترا - رويترز  

المتحدة  ــات  ــوالي ال إن  مــصــادر  قــالــت 
ــفــاق مــبــدئــي لــشــراء  تــوصــلــت إلـــى ات
شركة  من   35 إف-  طــراز  من  مقاتالت 
لوكهيد مارتن بنحو 13 مليار دوالر مما 
على  تنفذ  أكبر  لصفقة  الطريق  يمهد 
عدة سنوات بهدف خفض سعر الطائرة 

إلى 80 مليون دوالر بحلول 2020.

سير  على  المطلعة  المصادر  وقالت 
شراء  تشمل  الصفقة  أن  المحادثات 
141 طائرة ليهبط سعر الطائرة الواحدة 
من طراز إف- 35 إيه األكثر شيوعا من 
 89 حوالي  إلــى  الشبح  المقاتلة  تلك 
مليون دوالر بانخفاض ستة في المئة 
الصفقة  في  دوالر  مليون   94.3 من 

السابقة التي أبرمت في 2017.
للعتاد  برنامج  أغلى  ثمن  خفض  ويعد 

حاسما  أمـــرا  الــعــالــم  فــي  ــدفــاعــي  ال
أخرى  طلبيات  على  الحصول  لضمان 
من  أو  المتحدة  ــات  ــوالي ال مــن  ســـواء 
الخارج. وقد انتقد الرئيس دونالد ترمب 
ومسؤولون آخرون برنامج إنتاج الطائرة 
إف35- بسبب تأخيرات وتجاوز التكاليف 
المقدرة غير أن سعر الطائرة الواحدة ظل 
األخيرة  السنوات  في  باطراد  ينخفض 

مع زيادة اإلنتاج.

 فاراناسي - أ ف ب

في  المتدّنية  دوم  جماعة  أبناء  يتكّفل 
بمراسم  الــهــنــد،  فــي  الطبقات  هــرم 
حرق الموتى جيال بعد جيل في مدينة 
الهندوس  يقّدسها  التي  فــارانــاســي 
أبناء  أحــد  ويــقــول  الــبــالد.  شمال  فــي 
هذه الطبقة التي تتولى تاريخيا العناية 

وسيلة  هم  "الموتى  الجثث  بمحارق 
قــرون.  منذ  الــوحــيــدة"  عيشنا  كسب 
تلقي  التي  المحارق  هــذه  من  ينبعث 
رماد الجثث في نهر الغانج دخان أسود 
مرأى  وعلى  المكان.  بها  يعبق  ورائحة 
ــشــاردة،  ال ــكــالب  وال المتسّولين  مــن 
بتغذية  مساعديه  شــودري  بهادور  يأمر 
النار بمزيد من الحطب. وال تكاد النيران 

نهارا،  ليال  تنطفئ  المحارق  هذه  في 
وضع  على  فيها  العاملون  يواظب  إذ 
من  إليهم  يــرد  ما  وحــرق  فيها  الحطب 
جثث. ويعتقد الهندوس أن حرق الجثة 
تبلغ  الــروح  يجعل  فارناسي  في  هنا 
أعلى الدرجات وهي "الموشكا"، أي 

حين تتحّرر الروح من دورة التناسخ.

   حّراس محارق املو يف الهند 
يتوارثون مهنة عرب السن 

 يبدو أن تحقيق صفقة لحساب إسرائيل تمثل مدخال مناسبا 
إلصالح العالقات األميركية الروسية المتوترة، فلقاء القمة 
والرئيس  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  بين  المنتظر 
في   2018 تموز/يوليو   16 اإلثنين  ترمب  دونالد  األميركي 
أساسية  بصورة  يتناول  سوف  الفنلندية،  هلسنكي  مدينة 
ترميم  باتجاه  الطريق  تمهد  صفقة  إلنجاز  التوصل  سبل 
العالقات بين البلدين عبر مدخل تثبيت االستقرار والسلم في 
اإلسرائيلي،وقد  األمن  لمتطلبات  تلبية  إيران  وإبعاد  سوريا 
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن الرئيسين 
السورية  األزمــة  قمتهما  خالل  سيناقشان  ترمب  و  بوتين 

والوجود اإليراني في سوريا.
في ظل اإلجماع األميركي الروسي على ضرورة بقاء األسد 
لمصلحة  اعتبار  أدنى  دون  المنطقة،  ألمن  الحيوية  وفائدته 
والعدالة،  الحرية  وضحايا  المغدورة  وثورته  السوري  الشعب 
يعني  سوريا  في  واالســتــقــرار  السلم  عن  الحديث  أصبح 
ضمان يقاء األسد في السلطة وتأمين المتطلبات األمنية 
مدخال  كونها  عن  هلسنكي  قمة  تعدو  وال  اإلسرائيلية، 
القضية  بتصفية  تتلخص  التي  القرن"  "صفقات  لترتيبات 
عبر  المنطقة  نسيج  في  إسرائيل  واستدخال  الفلسطينية 
استبعاد إيران، فحسب صحيفة "هآرتس" العبرية ثمة فرص 
محتملة لــ"صفقة قرن"إيرانية في سوريا، موضحة أن بوادر 
القوات  النسحاب  روسية  خطط  على  ترتكز  الصفقة  هذه 
السوري،  النظام  إيذاء  بعدم  إسرائيلي  وعد  مقابل  اإليرانية 
في  القرن"،  "صفقة  بأنه  المتبلور  التفاهم  هذا  واصفة 
ترمب  األميركي  الرئيس  أعلن  التي  التسوية  إلــى  إشــارة 
طرحها لحل الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، ولم يقدمها 
رفع  على  ترمب  موافقة  على  الصفقة  وتنص  اآلن،  حتى 
العقوبات التي فرضت على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا 
القوات  سحب  روسيا  من  الطلب  مقابل  القرم،  واحتالل 
اإليرانية من سوريا، أو على األقل تحريكها إلى ما وراء 80 

كيلومترًا من الحدود اإلسرائيلية.
بنيامين  اإلسرائيلي  الــوزراء  رئيس  مع  بوتين  اجتماع  عقب   
لسحب  بالفعل  تخطط  روسيا  بأن  التقارير  توالت  نتانياهو 
األسد  إيــذاء  بعدم  إسرائيلي  وعد  مقابل  اإليرانية  القوات 
األسد  ببقاء  مهتمة  إسرائيل  أن  على  وأكــدت  نظامه،  أو 
فك  اتفاق  وباستئناف  ســوريــا،  على  الكاملة  وبسيطرته 
وقد  األسد،  حافظ  والده  وقعه  الذي   1974 عام  االشتباك 
الخميس  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  قال 
الماضي، إنه ال توجد مشكلة لدى إسرائيل مع نظام عائلة 
تم  حال  في  سورية  في  تتدخل  لن  إسرائيل  وأن  األســد، 
الحفاظ على اتفاقيات وقف إطالق النار في هضبة الجوالن 
المحتلة، ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن نتانياهو قوله 
إنه "لم تكن لدينا مشكلة مع أنظمة األسد، فطوال 40 عاما 

لم تطلق رصاصة في هضبة الجوالن. 

 حسن أبو هنيّة 
 h a s a n a b u h a n y a @ h o t m a i l . c o m  

قمة هلسن وصفقة لحساب 
إرسائيل   
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   قمة هلسن تضع عالقات ترمب بروسيا تحت املجهر 
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واشنطن - أ ف ب

فالديمير  والروسي  ترمب  دونالد  االميركي  الرئيسين  قمة  ج  تتوِّ
بوتين جهودا بذلها قطب العقارات االميركي القامة عالقات على 
ظل  في  المجهر  تحت  تضعه  انها  اال  موسكو  مع  مستوى  اعلى 

اتهام موسكو بالتدخل لصالحه في االنتخابات.
وفي واشنطن يحاول المحققون كشف ما اذا كان لترمب او عائلته 
او مستشاريه عالقات سرية مع روس خالل حملته االنتخابية التي 

فاز فيها بالرئاسة في 2016.
في  التحقيق  يتولى  الــذي  مولر،  روبــرت  الخاص  المحقق  ووجــه 
احتمال حصول تدخل روسي لمصلحة ترمب في االنتخابات التي 
جرت في 2016، االتهام الى 31 شخصا، بينهم 12 عميال روسيا 
االتهامات الجمعة، بقرصنة حواسيب  لالستخبارات وجهت اليهم 

الحزب الديموقراطي.
او  روس  مع  اوســع  تواصل  حصل  اذا  ما  كشف  يريد  مولر   لكن 
اشخاص مرتبطين بروسيا قد يرقى الى مصاف المؤامرة لتغيير 

مسار السباق الرئاسي.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية التي يتناولها تحقيق مولر:

سنوات  مانافورت  بــول  ترمب  لحملة  السابق  المدير  امضى 
الملياردير  يانوكوفيتش  فيكتور  االوكراني  الرئيس  لصالح  بالعمل 

13المدعوم من موسكو.

   1600 قتيل مد يف 
أفغانستان منذ مطلع العام 

 كابل - األناضول

أفغانستان  في  للمساعدة  المتحدة  األمــم  بعثة  أعلنت 
نحو  وأصيب  قتلوا،  مدني  و600  ألف  من  أكثر  أن  (أوناما)، 
بسبب  عام 2018،  من  األول  النصف  خالل  آخرين،  آالف   5

الحرب الدائرة في البالد بين الحكومة وجماعات مسلحة.
موقعها  على  األممية  البعثة  نشرته  تقرير  في  ذلك  جاء 

اإللكتروني، امس األحد.
وأضاف التقرير، أّن "العدد هو األعلى خالل تلك الفترة من 
أي عام، منذ بداية توثيق البعثة ألعداد الضحايا المدنيين في 

."2009
غير  البدائية  والعبوات  االنتحارية  "العمليات  أن  إلى  وأشار 
االنتحارية تسببتا في حوالي نصف أعداد الضحايا المدنيين".

وتابع التقرير: "البالد شهدت عدًدا قياسًيا للضحايا المدنيين، 
وصل إلى ألف و692 قتيل، و5 أالف و122 مصابا".

وحّمل البعثة األممية، تنظيم "داعش" اإلرهابي مسؤولية 
طالبان  وحركة  الضحايا،  عدد  إجمالي  من  بالمئة   52 مقتل 
جماعات  حّملت  فيما  الضحايا.  من  بالمئة   40 مسؤولية 
وإصابة  مقتل  مسؤولية  الهوية  محددة  غير  أخرى  مسلحة 

النسبة المتبقية من الضحايا (8 بالمئة). 
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ّ بنسبة 6.42٪ مقارنة   املؤرش العام يتد
مع نفس الفرتة من العام املايض 
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أســعــار

لعمالت ا

مــقــابــل

الــديــنــار 

األرد

0.71دوالر

0.82يورو

0.93جنيه اسرتليني

0.0063ين يابا

0.70فرنك سويرسي

0.189ريال سعودي

0.193درهم إمارا

2.34دينار كويتي

0.039جنيه مرصي

ن املــــايل ـــــ ســـــوق ع

شــــــر ملؤ نقطة2039ا

ــداول ـــ ـــ ــت مليون دينار1.5ال

مليون سهم1.6األســــهــــم

ـــط ـــف ـــن أســـــــعـــــــار ال
دوالر74بـــــــرنـــــــت

ـــكـــس دوالر70نـــا

النفيسـة املعـادن  أسـعـار 
دوالر1241ذهــــــــــــب

دوالر15.79فــــــضــــــة

دوالر823بــــــالتــــــ

ــــوم ــــالدي دوالر934ب

ــــــات ــــــرشك ــــــم ال ــــــه أس

شركة25الـــرابـــحـــة

ــــخــــارسة شركة25ال

ة ملستقــر شركة35ا

ر غ األرد    50.38% االستث
يف قطاع الصناعة بحزيران 

 عمان - نضال الوقفي

ملكية  نسبة  بلوغ  عن  المالية  األوراق  إيــداع  مركز  كشف 
قطاع  في  المالية  األوراق  من  األردنـــي  غير  االستثمار 

الصناعة نحو %50.38 بحزيران الماضي.
قيمة  فإن  اإليــداع"  "مركز  أعلنها  التي  لألرقام  واستنادا 
الصناعة  قــطــاع  فــي  عربيا  المملوكة  المالية  األوراق 
الماضي،  الشهر  في  دينار  مليون   750.58 نحو  بلغت 
بلغ  فيما  مالية،  ورقــة  مليون   210.6 حوالي  بلغ  وبعدد 
حوالي  الشهر  ذلك  في  االستثمارية  مساهماتهم  عدد 
المالية  األوراق  قيمة  فاقت  بينما  مساهمة.  ألف   12.08
المملوكة أجنبيا 572.3 مليون دينار، وبعدد تجاوز 158.44 
مليون ورقة مالية، و بمساهمات وصل عددها لزهاء 1.55 

ألف مساهمة استثمارية أجنبية.
قيمة  وصول  األرقام  أظهرت  المحلي،  االستثمار  ولجهة 
األوراق المالية المملوكة أردنيا في قطاع الصناعة إلى ما 
يربو على 1.3 مليار دينار في حزيران الفائت، وبعدد تجاوز 
المساهمات  عدد  بلغ  بينما  مالية،  ورقة  مليون   683.73
في  مساهمة  ألف   152.21 حوالي  المحلية  االستثمارية 

ذلك الشهر.
وبحسب األرقام، فإن عدد سجالت قطاع الصناعة المودعة 
الماضي  الشهر  في  بلغ  المالية  األوراق  إيداع  مركز  لدى 

63 سجال.
من  كل  في  وصلت  المالية  األوراق  قيمة  أن  إلى  يشار 
قطاع الصناعة، البنوك، التأمين، والخدمات لما يربو على 
17.85 مليار دينار بحزيران المنصرم، وبعدد تجاوز ٧.٦ مليار 

ورقة مالية. 

 4 مالي دينار مبيعات األعالف 
يف املفرق شهريا 

 المفرق - توفيق أبوسماقه

بلغت قيمة مبيعات األعالف للمزارعين في محافظة المفرق 
شهريا نحو (4) مليون دينار.

و قال مدير مديرية صناعة و تجارة المفرق المهندس فتحي 
المفرق  محافظة  في  الحيوانية  الثروة  حجم  البشابشة،ان 
من  عالية  لكميات  يحتاج  مليون  نصف  و  بمليون  المقدر  و 

األعالف بشكل يومي.
و أضاف إلى "الرأي" أن كمية األعالف المصروفة للمزارعين 

من مربى الثروة الحيوانية تصل إلى (5) آالف طن شهريا.
المحافظات  أكــبــر  مــن  تعد  الــمــفــرق  محافظة  أن  أوضـــح  و 
استهالكا لالعالف بسبب حجم الثروة الحيوانية فيها و هذا 
و  البلدية  باللحوم  األســواق  تزويد  في  أهميتها  على  دليل 

كذلك التصدير للخارج.
التموين  و  التجارة  و  الصناعة  وزارة  البشابشة،أن  أوضح  و 
متوزعة  مراكز  تسعة  وفرت  المفرق  في  بمديريتها  ممثلة 
من  األعــالف  لبيع  مخصصة  المحافظة  مناطق  جميع  على 

شعير و نخالة.
الدكتور  المفرق  محافظة  زراعة  مديرية  مدير  أكد  ناحيته  من 
ــار  اآلب على  العلفية  المحاصيل  ـــة  زراع أن  ــزيــود  ال حسين 
االرتوازية هو استراتيجية تشجعها وزارة الزراعة ألنها تغطي 
جزءا من الغذاء للثروة الحيوانية و تقلل االعتماد على الشعير 

و المحالة.
للثروة  عالية  غذائية  قيمة  تعد  البرسيم  مــادة  أن  أوضــح  و 
الحيوانية بما يعود عليها بالنفع،الفتا إلى أنه تم الكشف عن 
بالطرق  عولجت  و  المزارعين  بين  دقيقة  غير  زراعية  قواشين 

القانونية واجبة اإلتباع. 

عمان - الرأي

أصدرت دائرة االحصاءات العامة تقرير نتائج المؤشرات 
الرئيسية لمسح السكان والصحة األسرية في األردن لعام 
.2018-2017
ويعتبر هذا المسح السابع من سلسلة المسوح 
الديموغرافية والصحية التي يتم تنفيذها في األردن، 
ويهدف إلى توفير بيانات شاملة عن اإلنجاب، والوفاة، 
وتنظيم األسرة، وصحة وتغذية األم والطفل على المستوى 
الوطني، والحضر والريف، واألقاليم، والمحافظات باإلضافة 
إلى تمثيل المجتمع حسب الجنسية (أردني، سوري 
وجنسيات أخرى) لغايات تقييم البرامج والسياسات السكانية 
والصحية الموجودة حاليًا.
ويوفر هذا التقرير نتائج المؤشرات الرئيسية للمسح. أما 
النتائج التفصيلية فسيتم عرضها في التقرير النهائي للمسح 
المتوقع إصداره في الربع األول من عام 2019. 
وبلغت نسبة االستجابة لألسر التي تمت مقابلتها %98 
على المستوى الوطني، في حين بلغت نسبة االستجابة 
للسيدة المؤهلة في الفئة العمرية 15-49 سنة 99%. كما 
بلغت نسبة االستجابة للرجال ممن أعمارهم15-59 سنة 
.%97

 صدور المؤشرات الرئيسية لمسح السكان والصحة األسرية 

   انخفاض معدل االنجاب للمرأة إىل 2.7 طفل 
عدل 4.1  واملفرق األعىل 

43٪ من النساء يعان فقر الدم
 وأظــهــرت الــنــتــائــج انــخــفــاض مــعــدل اإلنــجــاب 
األطفال  عــدد  متوسط  يمثل  (والـــذي  الكلي 
فترة  نهاية  مع  الــمــرأة  تنجبه  أن  يمكن  الــذي 
إلى  عام 1990  في  من 5.6  اإلنجابية)  حياتها 
إمرأة  عام 2002وإلى 3.5طفال ًلكل  في   3.7
عام  في  سنة   49-15 من  العمرية  الفئة  في 
مما   ،2018-2017 مسح  2012وإلــى2.7فــي 
طفًال   2.7 تنجب  األردن  في  المرأة  أن  يعني 
اإلنجابية.  حياتها  فترة  طيلة  المتوسط  في 
ويرتفع مستوى اإلنجاب في المناطق الريفية 
الحضرية  المناطق  مع  مقارنة  طفُال   3.1 الى 
مع  منسجمة  النتيجة  هـــذه  ــأتــي  وت  .(2.7)
متوسط حجم األسرة األردنية والبالغ 4.8 فرد 
والذي أفرزه التعداد العام للسكان والمساكن 
لعام 2015. أما بحسب المحافظة، فقد سجلت 
محافظتي العاصمة والكرك أقل معدل انجاب 
الفئةالعمرية  في  إمرأة  طفًاللكل   2.3 بلغ  إذ 
من 15-49 سنة، في المقابل سجلت محافظة 
المفرق أعلى معدل إنجاب حيث بلغ4.1 طفل 
سنة.   49-15 العمرية  الفئة  في  ــرأة  ام لكل 
الكلي  اإلنجاب  في  األكبر  التفاوت  يكمن  كما 
حسب الجنسية عند السيدات السوريات، حيث 
بلغ 4.7طفل لكل امرأة سورية ممن أعمارهن 
15-49 سنة مقابل 2.6 طفل لكل سيدةأردنية 

و1.9للسيدات من الجنسيات األخرى.
في  المراهقات  لدى  باإلنجاب  يتعلق  وفيما 
فقد  األردن،  في  سنة   19-15 العمرية  الفئة 
في  بـــدأن  قــد  منهن   ٪5 أن  النتائج  أظــهــرت 
و٪2  حي،  مولود  لديهن  منهن  و٪3  اإلنجاب 
كّن حوامل في طفلهن األول وقت المقابلة. 
أن  النتائج  بينت  فقد  سبق،  ما  على  عــالوة 
شيوعًا  األكثر  كان  المراهقة  سن  في  اإلنجاب 
وبنسبة  المفرق  محافظة  السيداتفي  بين 
ـــلـــغـــت(13%). وبــحــســب الــجــنــســيــة، كــانــت  ب

السورية  الجنسية  يحملن  السيداتاللواتي 
مقارنة  المراهقة  سن  في  باإلنجاب  األعلى 
بلغت  حيث  األخــرى  الجنسيات  من  غيرها  مع 
(28%).وبـــلـــغ مــعــدل وفــيــات األطــفــال دون 
مولود  ألف  لكل  وفاة  العمر 19  من  الخامسة 
حي خالل فترة الخمس سنوات التي سبقت 
المسح (للسنوات 2013-2017). وتحدث أغلب 
حيث  العمر  من  األولى  السنة  خالل  الوفيات 
بلغ المعدل 17 وفاة لكل ألف مولود حي، في 
حين بلغ معدل الوفيات بين السنة األولى من 
لكل  وفيات   3 الخامس  الميالد  وعيد  العمر 
عيد  حتى  الحياة  قيد  على  بقي  طفل  ألــف 
ميالده األول. وكما هو متوقع، فإن الوفيات 
حديثي  العمر (وفيات  من  األول  الشهر  خالل 
حديثي  بعد  مــا  وفــيــات  مــن  أعــلــى  الــــوالدة) 
 6 مقابل  طفل  ألــف  لكل  وفــاة   11) الـــوالدة 
حوالي  تشكل  حيث  طفل)  ألــف  لكل  وفيات 

65% من مجموع وفيات الرضع.
السيدات  من   %98 أن  إلى  البيانات  وتشير 
مختص  مــن  مبكرة  صحية  رعــايــة  تلقين  قــد 
صحي (طبيب، ممرض، أو قابلة) أثناء الحمل 
بطفلهن األخير خالل الخمس سنوات السابقة 
ساعدوا  قد  الصحيين  المختصين  وإن  للمسح 
أن  تقريبًا.وُيذكر  المواليد  جميع  والدة  في 
المتعلمات  وغــيــر  األردنـــيـــات  غير  الــســيــدات 
ُخميس  أدنى  في  يعشن  اللواتي  واألمهات 
األخريات  السيدات  من  ميًال  أقل  الثروة  من 
أكثر  حصلت  كما  صحي.  مرفق  في  للوالدة 
الالتي  10سيدات  كل  بين  من  8سيدات  من 
على  للمسح  السابقتين  السنتين  خالل  ولدن 
الرعاية بعد الوالدة في غضون يومين. ولقد 
تلقتما نسبته 83% من السيدات ممن ولدن 
خالل السنتين السابقتين للمسح على الرعاية 
وبحسب  يومين.  غضون  فــي  ـــوالدة  ال بعد 

الجنسية فقد بلغت ٪85 بين األردنيات و٪76 
بين السوريات.

الذين  األطــفــال  من   %86 أن  النتائج  وبينت 
تلقوا  قد  شهرًا   23-12 بين  أعمارهم  تتراوح 
يتعلق  وفيما  األســاســيــة.  الــلــقــاحــات  جميع 
لوحظ أن واحدًا  بين األطفال، فقد  بفقر الدم 
الــدم  فقر  مــن  يعاني  أطــفــال  ثــالثــة  كــل  مــن 
الــذيــن  األطــفــال  معظم  ويــعــانــي   .(%32)
لديهم فقر الدم من فقر دم خفيف (21% من 
من   %11) يعاني  حين  في  األطفال).  جميع 
وجود  مقابل  معتدل،  دم  فقر  من  األطفال) 
نسبة ضئيلة (أقل من 1%) ممن يعانون من 
فقر الدم الحاد. وبحسب اإلقليم، فقد بلغ فقر 
الدم بين األطفال الذين يعيشون في إقليم 
إقليمي  فــي   %29 مقابل   %38 الــشــمــال 
فإن  الجنسية،  وبحسب  والــجــنــوب.  الــوســط 
السوريات  األمهات  ذوي  األطفال  من   %43
يعانون من فقر الدم مقارنة بحوالي 32% بين 

أطفال األمهات من جنسيات أخرى.
السيدات  نسبة  أن  إلــى  النتائج  أشــارت  كما 
 (%43) بلغت  الدم  فقر  من  يعانين  اللواتي 
 %36) خفيف  دم  بفقر  مصابات  ومعظمهن 
من   (%6) تعاني  بينما  السيدات)،  جميع  من 
ضئيلة  ونسبة  معتدل  دم  فقر  من  السيدات 
وبلغت  ــاد.  ح دم  فقر  لديهن  مـــن%1)  (أقــل 
السيدات  بين  ــدم  ال انتشارلفقر  نسبة  اقــل 
بلغت  حين  في   (%35) مأدبا  محافظة  في 
السيدات  بين  الدم  لفقر  انتشار  نسبة  أعلى 
االشــارة  وتــجــدر  مــعــان(%49).  محافظة  فــي 
الى ان معدالت انتشار فقر الدم بين النساء 
عليه  هي  مما  قليًال  أعلى  كانت  السوريات 
بين السيدات من الجنسيات األخرىحيث بلغت 
مقابل%43   %45 السوريات  السيدات  بين 

للسيدات من جنسيات أخرى. 

لية   اطالق مرشوع تطوير املنطقة الش
يف العقبة بكلفة ملياري دينار 

على  الجديدة  التطويرية  المنطقة   وتشتمل 
الــعــديــد مــن الــعــنــاصــر الــمــحــفــزة والــداعــمــة 
والــصــرف  الــطــرق  شــبــكــات  مــثــل  لالستثمار 
ومعالجة  االمــطــار  مــيــاه  وتــصــريــف  الصحي 
مشكلة ارتفاع الطاقة على االستثمار من خالل 
بتوليد  يبدأ  المتجددة  للطاقة  مشروع  انشاء 
20 ميجا واط كل عام ليصل الى طاقة توليدية 

تبلغ 200 ميجا واط مع اكتمال المشروع.
الجديدة  االســتــثــمــاريــة  المنطقة  تضم  كما 
 20 تبلغ  بطاقة  البحر  مياه  لتحلية  مشروعا 
 120 الــى  لتصل  سنويا  مكعب  متر  مليون 
فيها  العمل  انــتــهــاء  مــع  مكعب  متر  مليون 
وتكلنوجيا  االتصاالت  من  شبكة  الى  اضافة 

المعلومات.
الجديد  التطويري  المشروع  ان  الشريدة  واكد 
سياحية  وخدمات  منتجعات  على  سيشتمل 
السياحي  المنتتج  تطوير  على  تعمل  مختلفة 
من خالل ربط السياحة البيئية في وادي عربه 
من  لالستفادة  رم  وادي  ومنطقة  البترا  مع 
ضمن  المناطق  هــذه  توفرها  التي  الــمــزايــا 

اضافة  المتكاملة  البيئية  السياحة  مفهوم 
الغرف  من  االستيعابية  القدرة  عدد  زيادة  الى 

الفندقية.
وبين الشريدة ان المنطقة التطويرية الجديدة 
ستشتمل على اراض لالستثمارات الصناعية 
مستفيدة  جديدة  صناعات  خلق  على  تعمل 
الموانيء  ومنظومة  اللوجستية  المدن  من 
تم  التي  العقبة  في  والمنافسة  المتطورة 
داعمة  صناعية  مــدن  وايــجــاد  منها  االنــتــهــاء 
والصناعات  المتخصص  الصناعي  لالستثمار 
اعمال  حاضنة  انــشــاء  سيتم  كما  التحويلية 
القيمة  ذات  والتحويلية  االنتاجية  للمشاريع 

المضافة على الاقتصاد الوطني.
مشروعات  ستضم  المنطقة  ان  الــى  واشــار 
في  الحديثة  التكنلوجيا  على  تعتمد  زراعــيــة 
المعالجة  المياه  من  واالستفادة  الزراعة  عالم 
زراعي  مشروع  اول  بدء  الى  مشيرا  والمحالة 
مساحتها  ارض  على  صــحــارى  مــشــروع  وهــو 
المنطقة  ان  الــى  الشريدة  دونــم.ونــوه  الفا 
استثمارات  ايضا  ستضم  الجديدة  التطويرية 

خدمية مثل المدن العمالية والخدمات الصحية 
ونادي  االولمبية  لاللعاب  ومدينة  والتعليمية 
ومــضــمــار لــرالــي الــســيــارات وســتــوديــوهــات 

للتصوير السينمائي.
واكد الشريدة على ان حملة ترويجية تسويقية 
ستترافق مع اطالق هذه المنطقة بهدف جذب 
االستثمارات العربية والعالمية لالستفادة من 
هذه الفرص التي توفرها المنطقة في افاق 
االستثمار وتنوع المنتج السياحي ما بين البحر 
والصحراء االمر الذي يجعل تجربةالسائح القادم 
عكس  على  وقــادرة  حقا  مثيرة  تجربة  للعقبة 
ايضا  والربط  والتراثي  السياحي  منتجنا  تنوع 

بين عناصر المنتتج بصورة تكاملية.
االستثمار  جذب  عملية  ان  ان  الشريدة  وبين 
معقدة وصعبة وال يمكن جلب االستثمار بمنح 
الحوافز فقط ولكن يبنغي تقليل كلف االنتاج 
العاملة  وااليــدي  والمياه  الطاقة  مجالي  في 
وهو ما يمكن ان تساهم المنطقة التطويرية 
وتشجيعه  للمستثمر  تقديمه  في  الجديدة 

على االستثمار وسط بيئة منافسة . 

موقع المشروع  

   الذهب ينخفض 30 قرشا للغرام 
وعيار 21 يسجل نحو 26.7 دينار 

بالسوق املحيل 
 عمان -سيف الجنيني - رويترز

دوالرات   8 بواقع  الماضي  االسبوع  خالل  الذهب  اسعار  انخفضت 
مدفوعا  المحلي  بالسوق  للغرام  قرشا   30 بواقع  لينخفض  لالونصة 
اسامة  والمجوهرات  الحلي  تجار  نقيب  قاله  ما  وفق  الــدوالر  بصعود 

امسيح.
ولفت امسيح في تصريح الى "الرأي " ان االونصة اغلقت يوم الجمعة 
دوالرات   8 الى   7 بنحو  انخفضت  االونصة  ان  مبينا  دوالر  نحو 1241 

االسبوع الماضي.
وبين ان الطلب على المصاغ الذهبي ضمن مستوياته الطبيعية في 
مثل هذا الوقت من العام موضحا ان الطلب يرتفع خالل فصل الصيف 

مقارنة بفصل الشتاء بسبب زيادة المناسبات االجتماعية.
وسجل متوسط سعر غرام الذهب ليوم امس لعيار 24 نحو 31.9 و عيار 

21 نحو 26.7دينار للغرام بينما وصل سعر عيار 18 نحو 23.95 دينار
وهبطت أسعار الذهب والفضة إلى أدنى مستوياتها في سبعة اشهر 
الجمعة مع صعود الدوالر إلى أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من 
بين  الجارية  الجمركية  الرسوم  حرب  وسط  اآلمن  لالستثمار  مشتريات 

الواليات المتحدة والصين.
بزيادات  توقعات  بفعل  أيضا  النفيسة  المعادن  على  الطلب  وانحسر 

في أسعار الفائدة األميركية.
وتراجع الذهب في المعامالت الفورية 0.5 بالمئة إلى 1240.66 دوالر 
لألوقية (األونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك بعد 
أن هبوط في وقت سابق إلى 1236.58 دوالر، وهو أدنى مستوى له 

منذ الثاني عشر من كانون األول.
التسوية  عند  لتبلغ  بالمئة   0.4 للذهب  األمريكية  العقود  وانخفضت 

1241.20 دوالر لألوقية.
وأسعار الذهب منخفضة حوالي 9 بالمئة عن مستوياتها في منتصف 
في   1 قــدره  هبوط  على  األسبوع  األصفر  المعدن  وينهي  نيسان. 

المئة.
وتراجعت الفضة في المعامالت الفورية 0.7 بالمئة إلى 15.79 دوالر 
لألوقية بعد أن المست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى 
المعدن  وينهي  دوالر.   15.67 عند  األول  كانون  من  عشر  الثالث  منذ 

األبيض األسبوع على خسارة قدرها 1.3 في المئة.
وهبط البالتين 1.8 في المئة إلى 823.90 دوالر لألوقية بينما تراجع 

البالديوم 1.5 بالمئة إلى 934.80 دوالر لألوقية. 

   

امللكية األردنية تعلق رحالتها 
الجوية إىل النجف مؤقتاً 

 عمان - الرأي

الجوية  رحالتها  تعليق  األردنية  الملكية  الجوية  الخطوط  شركة  قررت 
وحتى  اليوم  من  اعتبارًا  العراقية  النجف  ومدينة  عمان  بين  المنتظمة 

إشعار آخر في ضوء التطورات األمنية الجارية في مطار النجف.
األردنية  الملكية  تعلق  التي  التاسعة  المحطة  هي  النجف  وتعتبر 
دمشق،  الموصل،  من  كل  جانب  إلى  أمنية،  ألسباب  إليها  التشغيل 

حلب، طرابلس، بنغازي، مسراطة، صنعاء وعدن.
يشار إلى أن الملكية األردنية تشغل أربـع رحالت منتظمة أسبوعيًا بين 

عمان والنجف. 

العقبة - رياض القطامين

اعلن رئيس مجلس مفوضي سلطة 
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
ناصر الشريدة، اطالق مشروع تطوير 
المنطقة الشمالية للعقبة بمساحة 
اجمالية تصل الى 109 كيلو مترات 
مربعة منها 87 كلم مربع ضمن 
الشريط الحدودي لوادي عربه و 22كلم 
من اراضي منطقة العقبة االقتصادية 
الخاصة، متوقعا ان تكون الكلفة 
التطويرية للمنطقة من بنى تحتية ما 
يقارب ملياري دينار موزعة على سبع 
سنوات بدءا من االتنفيذ العام القادم 
وانتهاء بعام 2025.
واوضح الشريدة في مؤتمر صحفي 
عقده امس في مقر السلطة 
ان المشروع ياتي ضمن الخطة 
االستراتيجية لسلطة المنطقة الخاصة 
لتحفيز النمو والنشاط االقتصادي 
في المنطقة من خالل اضافة مناطق 
استثمارية جديدة موضحا ان المنطقة 
الجديدة المطورة سيطبق عليها قانون 
المنطقة الخاصة والحوافز والمزايا 
االستثمارية المعمول بها في 
المنطقة لتكون اكثر قدرة على جذب 
االستثمار وتشجيعه.
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ّ بنسبة 6.42٪ مقارنة   املؤرش العام يتد
مع نفس الفرتة من العام املايض 

ر  تقرير مجموعة العر لالستث
األسبوعي للبورصة

   عمان - الرأي 

بنسبة  ــمــؤشــر")  ("ال الــعــام  الــمــؤشــر  انخفض 
٪0.95 خالل األسبوع الماضي ليغلق عند 2038 
نقطة، حيث تراجع بنسبة ٪4.20 منذ بداية العام، 
وتدّنى بنسبة ٪6.42 مقارنة مع نفس الفترة من 

العام الماضي.
خالل  الرئيسية  المؤشرات  جميع  انخفضت  وقد 
القطاع  مؤشر  تراجع  حيث  الماضي،  األســبــوع 
قطاع  بمؤشر  مــتــأثــرًا   1.10٪ بنسبة  الــمــالــي 
الخدمات المالية المتنوعة الفرعي الذي انخفض 
التأمين  قطاع  حقق  حين  فــي   ،1.37٪ بنسبة 
وتراجع   .0.13٪ بنسبة  طفيفًا  ارتفاعًا  الفرعي 
أثر  على   0.63٪ بنسبة  الخدمات  قطاع  مؤشر 
الفرعي  والمنافع  الطاقة  قطاع  مؤشر  انخفاض 
كان  فيما   ،0.99٪ نسبته  ما  بــدوره  فقد  الــذي 
الخدمات  قطاع  في  أداء  األفضل  النقل  مؤشر 
تراجع  وأخـــيـــرًا،   .0.78٪ بنسبة  ارتــفــع  أن  بعد 
أثر  على   0.51٪ بنسبة  الصناعي  القطاع  مؤشر 
الصناعات  قطاع  مؤشر  قبل  من  ضعيف  أداء 
الهندسية واإلنشائية الفرعي الذي تراجع بنسبة 
والصناعات  األدويـــة  قطاع  مؤشر  أمــا   ،2.30٪
خالل   2.16٪ بنسبة  ارتفع  فقد  الفرعي  الطبية 
األسبوع ليكون افضل مؤشرات قطاع الصناعة. 
وكان سهم الشركة األردنية لإلدارة واالستشارات 
المالية  الخدمات  قطاع  فــي  الــمــدرج   (JOMC)
بعد  لألسبوع  السوق  أسهم  أفضل  المتنوعة 
دينار،  عند 1.50  ليغلق   10.29٪ بنسبة  ارتفع  أن 
حيث تاله سهم شركة المجموعة العربية األردنية 
ارتفع  الذي  التأمين  قطاع  من   (ARGR) للتأمين 
بنسبة ٪8.57 ليغلق عند 0.67 دينار. ومن قطاع 
للتنمية  الــمــوارد  شركة  سهم  ارتفع  العقارات، 
عند  ليغلق   7.69٪ بنسبة   (JOMA) واالستثمار 
في  أداء  سهم  أفضل  ثالث  وليصبح  دينار   0.14
لصناعة  الوطنية  الشركة  سهم  وجــاء  الــســوق. 
الصلب (NAST) في المرتبة الرابعة، حيث ارتفع 

بنسبة ٪6.67 ليغلق عند 1.44 دينار.
من جهة أخرى، جاءت األسهم الثالثة األسوأ أداء 
من قطاع الخدمات المالية المتنوعة، حيث تراجع 
واألســـواق  للوساطة  العالمية  الشركة  سهم 
المالية (IBFM) بنسبة ٪13.64 ليغلق عند 0.19 
لالستثمارات  تهامة  شركة  سهم  وتراجع  دينار، 
عند  ليغلق   13.21٪ بنسبة   (THMA) المالية 
العربي  الــشــرق  شــركــة  سهم  أمــا  ديــنــار.   0.46
فقد   (AEIV) واالقتصادية  المالية  لالستثمارات 
كان ثالث أسوأ األسهم أداء في السوق بعد أن 
جاء  وأخيرا،  دينار.   0.45 عند  ليغلق   8.16٪ فقد 
حيث  العقارات،  قطاع  من  أداء  سهم  أسوأ  رابع 
 (REDV) العقارات  تطوير  شركة  سهم  انخفض 

بنسبة ٪7.69 ليغلق عند 0.48 دينار.
وفي نفس الوقت، ارتفع نشاط السوق بنسبة 
٪0.28 خالل األسبوع الماضي حيث بلغت قيمة 
التداول 16.4 مليون دينار، كما ارتفع عدد األسهم 
المتداولة بنسبة ٪3.74 ليصل إلى 16.7 مليون 
على  المالي  القطاع  استحوذ  وقد  هذا  سهم. 

بلغ  حيث  السوق  نشاط  إجمالي  من   55٪ نسبة 
وكان  دينار،  مليون   9.1 يقارب  ما  تداوالته  حجم 
األسبوع  عــن   15٪ بنسبة  تــداولــه  انخفض  قــد 
الخدمات  لقطاع  بالنسبة  أما  الماضي.  قبل  ما 
قيمة  إجمالي  من   25٪ على  استحوذ  قد  فكان 
دينار  مليون   4 فيه  التداول  حجم  وبلغ  التداول 

قبل  ما  األسبوع  عن   19٪ بنسبة  مرتفعًا  تقريبًا، 
ما  الصناعي  القطاع  تــداول  وأخــيــرا،  الماضي. 
يقارب 3.2 مليون دينار مشكال ٪20 من إجمالي 
تداول السوق، حيث ارتفع تداول القطاع المذكور 
بنسبة ٪45 مقارنة بحجم التداول خالل األسبوع 

الذي سبقه.
أمـــا مــن حــيــث نــشــاط األســهــم الـــفـــردي، فقد 
الجنوب  شركة  سهم  نشاطا  األسهم  أكثر  كــان 
يقارب  مــا  تــداول  ــذي  ال  (SECO) لاللكترونيات 
نشاطًا  األسهم  أكثر  ثاني  أمــا  دينار.  مليون   2
بلغت  الذي   (ARBK) العربي  البنك  سهم  فكان 
بلغ  وقد  هذا  دينار.  مليون  حوالي 1.3  تداوالته 
الفوسفات  مناجم  شركة  لسهم  الــتــداول  حجم 
ديــنــار،  مليون   1.2 حــوالــي   (JOPH) األردنــيــة 
باإلضافة  نشاًطا.  سهم  أكثر  ثالث  بذلك  وكــان 
العربي  الشرق  شركة  سهم  أصبح  ذلــك،  إلــى 
رابع   (AEIV) واالقتصادية  المالية  لالستثمارات 
أكثر األسهم نشاًطا بعد أن بلغت قيمة تداوالته 

1.1 مليون دينار. 

تنويه
مجموعة  شركة  قبل  من  النشرة  هــذه  إعــداد  تم 
توفير  بــقــصــد  (الــشــركــة)  لــالســتــثــمــار  الــعــربــي 
يمكن  ال  بحيث  للمستثمرين  فقط  المعلومات 
اعتبار هذه النشرة بمثابة تقديم نصح أو مشورة 
تتعلق باالستثمار أو التعامل في األوراق المالية.

هي  النشرة  هــذه  فــي  الـــواردة  المعلومات  إن 
مختلفة  مصادر  من  الشركة  استقتها  معلومات 
بشكل  تتحرى  لــم  الــشــركــة  أن  غير  ومتخصصة 
مستقل مدى دقة وصحة هذه المعلومات وعليه 
أو  دقــة  أو  صحة  عن  مسؤولة  غير  الشركة  فــان 

اكتمال المعلومات الواردة فيها.
ال يحق ألي جهة نقل أو نسخ أو نشر أو توزيع هذه 
الخطية  الموافقة  دون  كانت  طريقة  بأي  النشرة 

المسبقة للشركة.
شركة مجموعة العربي لالستثمار وموظفيها غير 
مسؤولين بأي شكل من األشكال عن أي خسائر أو 
أضرار قد تلحق بأي شخص أو جهة نتيجة االعتماد 
في  ــواردة  ال المعلومات  جميع  و/أو  بعض  على 

هذه النشرة.

 البورصة تربح نقطة وتسجل أول ارتفاع
بعد 7 جلسات انخفاض 

  
 عمان - الرأي 

في  ارتفاعا  عمان  لبورصة  العام  المؤشر  سجل 
دام  انخفاض  بعد  أمس  جلسة  تعامالت  نهاية 
ارتفع  حيث  واحـــدة،  واســتــقــرار  جلسات  لسبع 
مع  مقارنة  نقطة،   2039 مستوى  الــى  أمــس 

2038 نقطة لجلسة الخميس.
اغــالق  سعر  صعود  لــالرتــفــاع،  المؤشر  ودفــع 
األردنـــي  بالمئة،   2.43 االتــحــاد  بنك  أســهــم: 
الكويتي 1.70 بالمئة، بنك األردن 0.85 بالمئة، 
العربي  والبنك  بالمئة   0.40 العربية  البوتاس 

0.14 بالمئة.

األعلى تداوال

وســجــل ســهــم تــطــويــر األراضــــي اعــلــى حجم 
تداول خالل الجلسة بـ 195 ألف دينار، التحديث 
دينار،  ألف   128 للطاقة  آفاق  دينار،  ألف   132
 95 العربي  البنك  دينار،  ألف   101 الفوسفات 
دينار،  ألــف   83 القابضة  فينيكس  دينار،  ألــف 
االتحاد للسجائر 69 ألف دينار، مساكن 64 ألف 
دينار  ألف   50 األردنــي  اإلسالمي  بنك  دينار، 

وبنك المال 48 ألف دينار.

األعلى أسهما

كمية  اعلى  القابضة  فينيكس  سهم  وسجل 
ـــف ســهــم،  أســهــم خـــالل الــجــلــســة بــــ 298 أل
التحديث 190 ألف سهم، تطوير األراضي 112 
سهم،  ألــف   87 البتروكيماويات  سهم،  ألــف 
 53 المال  بنك  سهم،  ألــف   68 للطاقة  آفــاق 

سهم،  ألف   51 المتحدة  الكابالت  سهم،  ألف 
 50 واإلســـكـــان  الــتــغــذيــة  لــخــدمــات  التجمعات 
سهم  ألف   44 للوساطة  العالمية  سهم،  ألف 

واالستثمارية القابضة 40 ألف سهم.

األعلى عقودا

عقود  حجم  اعلى  العربي  البنك  سهم  وسجل 
األردنــيــة  الكهرباء  عــقــدا،   57 بـــ  الجلسة  خــالل 
عقدا،   41 األردن-جــوبــتــرول  مصفاة  عقدا،   44
تهامة  عــقــدا،   39 ــــي  األردن اإلســالمــي  بــنــك 
 36 القابضة  فينكس  عقدا،   37 لالستثمارات 

عقدا، حديد األردن 35 عقدا، مساكن 34 عقدا، 
المتحدة  والكابالت  عقدا  للوساطة 32  العالمية 

31 عقدا.

25 شركة رابحة

للوساطة  العالمية  اســهــم:  أســعــار  وارتفعت 
فينيكس  بالمئة،   4.83 سبائك  بالمئة،   5.25
الوطنية 3.44  المحفظة  بالمئة،  القابضة 2.57 
األردنية  االنابيب  بالمئة،   2.94 الركائز  بالمئة، 
 2.73 للتأمين  األوســط  الشرق  بالمئة،   2.85
بنك  بالمئة،   2.63 الخرسانية  القدس  بالمئة، 

لالستثمارات  عربي  شرق  بالمئة،   2.43 االتحاد 
2.22 بالمئة، تهامة لالستثمارات 2.17 بالمئة، 
للتأمين  األولــى  بالمئة،   2.12 للنقل  السالم 
بالمئة،   1.70 الكويتي  األردنــي  بالمئة،   1.85
 1.38 الجاهز  الباطون  بالمئة،   1.55 الــدواء  دار 
بنك  بالمئة،   1.02 العقارية  الشامخة  بالمئة، 
 0.74 األردنــيــة  الكهرباء  بالمئة،   0.85 األردن 
الحرة  األســواق  بالمئة،   0.47 مساكن  بالمئة، 
بالمئة،   0.43 لالستثمار  العصر  بالمئة،   0.43
اإلسالمي  بنك  بالمئة،   0.40 العربية  البوتاس 
 0.14 العربي  والبنك  بالمئة   0.30 األردنـــي 

بالمئة.

25 شركة تراجعت أسهمها

االستثمارية  العربية  اسهم:  أسعار  وتراجعت 
بالمئة،   6.25 العالمية  البطاقات  بالمئة،   14
 4.62 البحرية  الخطوط  بالمئة،   4.86 الصلب 
بالمئة،   4.25 االستثمارية  التجمعات  بالمئة، 
بالمئة،   3.93 الوطنية  الفارس  بالمئة،   4 سرى 
 2.73 واالستثمار  األراضــي  لتطوير  متكاملة 
بالمئة،   2.70 الــعــربــيــة  المستقبل  بــالــمــئــة، 
الملكية األردنية 2.32 بالمئة، كهرباء اربد 2.24 
المال  بنك  بالمئة،   2.17 األردن  حديد  بالمئة، 
 2.15 المتعددة  األوسط  الشرق  بالمئة،   2.17
لالستثمار  زارة  بالمئة،   2.10 االسمنت  بالمئة، 
1.72 بالمئة، رم للوساطة 1.51 بالمئة، األولى 
واالستثمار  للنقل  رم  بالمئة،   1.49 للتمويل 
بالمئة،   0.71 للسجائر  االتــحــاد  بالمئة،   1.33
الفوسفات  بالمئة،   0.60 األردنية  االتصاالت 

0.59 بالمئة والدولية للتعليم 0.37 بالمئة. 

   اتفاقية لتوليد الكهرباء 
من الطاقة الشمسية يف 

جامعة الحس بن طالل 
 معان - هارون ال خطاب

وّقع رئيس جامعة الحسين بن طالل الدكتور نجيب أبو كركي 
المهندس  والدكتور  طالل،  بن  الحسين  جامعة  عن  ممثًال 
 ،SOL9 أحمد صالح ممثًال عن إئتالف شركة سدين وشركة
عّمان،  في  طــالل  بن  الحسين  جامعة  إرتباط  مكتب  في 
وتشغيل  تملك،  بناء،  (تصميم،  بموجبها  يتم  إتفاقية 
وربط، وإدامة) مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 
 AC ميجاواط   20 وباستطاعة  الفوتوضوئية،  الشمسية 

داخل حرم جامعة الحسين بن طالل.
وقد حصلت جامعة الحسين بن طالل على قرار من رئاسة 
توقيع  بــإجــراءات  السير  على  الموافقة  تضمن  ـــوزراء،  ال
الشمسية،  الطاقة  من  الكهربائية  الطاقة  توليد  إتفاقية 
وباستطاعة 20 ميجا واط، وذلك بعد أن تم استدراج عروض 
وشركة  سدين  شركة  إئــتــالف  عليه  حصل  الغاية،  لهذه 

.SOL9
مساحتها  أرض  على  سيقام  المشروع  أن  كركي  أبو  وبّين 
ويتم  اإلئتالف،  به  يلتزم  سنوي  إيجار  وببدل  دونم،   400
عاًما،   20 ولمدة  المشروع  إقامة  لغاية  األرض  هذه  تأجير 
ملكيته  ستعود  والذي  اإلستثمارية،  الشراكة  نظام  وعلى 

بعد إنتهاء المدة للجامعة بشكل كامل.
وأضاف ابو كركي، أن إقامة هذا المشروع سيقوم بتأمين 
دخل إضافي للجامعة، يساعدها على القيام بواجباتها على 

أكمل وجه.
رئيس  ذنيبات  محمد  الــدكــتــور  اإلتفاقية  توقيع  وحــضــر 
مجلس أمناء جامعة الحسين بن طالل، ومن الجدير ذكره أن 
جامعة الحسين بن طالل، قد أنشأت محطة لتوليد الطاقة 
الكهربائية من الطاقة الشمسية وبنظام BOT التشاركي، 
من  الجامعة  احتياجات  يؤمن  والــذي  واط،  ميجا   3 وبقدرة 

الكهرباء لتصل فاتورة الجامعة الى صفر. 

 

منتدى الفكر العر يشارك 
بندوة يف املغرب 

 عمان -بترا

العربي  الوضع  "مــأزق  نــدوة  في  العربي  الفكر  منتدى  شــارك 
أصيلة  لموسم   40 الــدورة  ضمن  واآلفــاق"  الممكنات  الراهن: 

الثقافي الدولي بالمغرب.
وقال األمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبو حمور 
إن مستقبل التنمية العربية يرتبط باإلنسان وإيالئه رعاية شاملة 
المعرفية،  والثقافية  والروحية  المعيشية  حياته  جوانب  لمختلف 
مة تشريعيًا ومؤسسيًا في صنع  والمشاركة المسؤولة والُمنظَّ

القرار.
وأوضح أبو حمور في الورقة التي قدمها بالنيابة عنه نائب األمين 
المستقبلي  المصير  أن  هاشم،  كايد  الثقافية  للشؤون  العام 
إعداد  في  والمنهج  الكيفية  على  متوقف  والمجتمعات  للدول 
بمتطلبات  لإليفاء  الشابة  الطاقات  وتأهيل  البشرية  الموارد 
المستقبل  صنع  في  الحقيقية  والمشاركة  المعرفة،  مجتمع 
وتساوي  العدالة  لضمان  وسياسية  تشريعية  منظومة  ضمن 

الفرص بين الجميع على أسس الكفاءة والنزاهة.
ودعا إلى خطط استراتيجية عربية مشتركة لتجنيب الوطن العربي 
المزيد من الخسائر البشرية والمادية ما يهدد السلم االجتماعي 
والطبيعية  البشرية  الموارد  على  القائمة  التنمية  ومستقبل 

واألرض. 



ن–األردن   السنة الثامنة واألربعون–ع
اقتصاد

ن بأمسية تحتفي بالصناعة  "شغل الخليل" يدشن يف ع
الوطنية الفلسطينية

لألحذية  الخليل  شغل  معرض   احتفى 
وذلك  عمان  في  األول  فرعه  بتدشين 
والتجارة  الصناعة  وزير  معالي  بحضور 
ــدكــتــور طـــارق الــحــمــوري  والــتــمــويــن ال
ومــعــالــي وزيــــرة االقــتــصــاد الــوطــنــي 
في  عودة  عبير  األستاذة  الفلسطيني 

مميزة. احتفالية 
و استهل الدكتور طارق الحموري كلمته 
فخره  عن  أعرب  كما  بالحضور  بالترحيب 

بأن تكون انطالقة معرض شغل الخليل 
نحو األسواق الخارجية من عمان مشيرا 
يجعل  ما  األردنــي  السوق  حيوية  إلى 
منه وجهة مثالية لالنطالق نحو الخارج.

ـــازي  ــدس مــحــمــد غ ــن ــمــه واســـتـــهـــل ال
وصناعة  تــجــارة  غرفة  رئيس  الــحــربــاوي 
اتحاد  رئــيــس  ونــائــب  الخليل  محافظة 
ــغــرف الــتــجــاريــة الــصــنــاعــيــة الــزراعــيــة  ال
فيها  شدد  بكلمة  الحفل  الفلسطينية 

األســواق  نحو  االنــطــالق  أهمية  على 
التي  الخليل  شغل  وتسويق  الخارجية 
تشتهر بصناعة األحذية وتعد واحدة من 

أهم الصناعات الحرفية في المدينة.
من جهته أعرب رئيس غرفة تجارة عمان 
انطالقة  أهمية  عن  مراد  عيسى  العين 
مشيرا  عمان  من  الخليل  شغل  معرض 
إضافة  ستمثل  الخطوة  هــذه  أن  إلــى 
شغل  ومعرض  األردنــي  للسوق  كبيرة 

الخليل على حد سواء.
ــيــس مــجــلــس إدارةمـــعـــرض  ــــرب رئ وأع
شغل  تجمع  سر  وأمين  الخليل  شغل 
برؤية  سعادته  عن  عرفة  عامر  الخليل 
التجمع  انطلق  الــذي  والــهــدف  الحلم 
ظهر   ": قــائــال  ــا  ــع واق يتحقق  ألجــلــه 
كي  أساسية  بصورة  النور  إلى  التجمع 
الفلسطينية  الوطنية  الشركات  تتمكن 
داخل  األســواق  في  حضور  تحقيق  من 
تشتهر  فــالــخــلــيــل  فــلــســطــيــن  وخـــــارج 
ومكونا  إرثا  تعد  التي  األحذية  بصناعة 
التي  القديمة  المدينة  مكونات  مــن 
ــحــويــل هــذا  ــطــاع أبـــنـــاؤهـــا مـــن ت اســت
ثم  ومـــن  هــامــة  صــنــاعــة  ـــى  إل اإلرث 
االقتصاد  أعمدة  من  هــام  عمود  إلــى 

الفلسطيني". 

أمنية تفتتح معرضها الجديد يف املبنى الرئييس

في  الجديد  معرضها  أمنية  شركة   افتتحت 
حيث  الشميساني،  في  الرئيسي  المبنى 
يوفر المعرض مجموعة متنوعة من الخدمات 
التي  الجودة  عالية  الرقمية  األعمال  وحلول 

تلبي احتياجات عمالئها من األفراد والشركات.
الشباب  بــروح  يمتاز  الــذي  المعرض  ويشمل 
على عدد من محطات التجربة الرقمية والتقنية 
أمنية  قبل  من  المقدمة  للخدمات  المتطّورة 

خيارات  أيضًا  ويقدم  كما  واألفــراد،  للشركات 
األعمال  بقطاع  الخاصة  الخدمات  من  متنوعة 
األعمال  باقة  للشركات،  اآلمــان  حلول  مثل 
والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  المتكاملة 

خدمة  مــع  وأمــنــيــة)  سيسكو  مــن  (المقدمة 
المكاتب،  داخــل   (Video Conferencing)
باإلضافة   ،(UCC) الموّحد  االتصال  وخدمة 

 .(VR) إلى محطة الواقع اإلفتراضي

طلبة من ايليا نقل ينهون الربنامج التدريبي "iLead" بدعم من 
بنك األردن

نقل  ايــلــيــا  مــؤســســة  طــلــبــة  ــهــى   أن
ركز   'iLead' بعنوان  تدريبيًا  برنامجًا 
القيادة  مهارات  وتطوير  تعزيز  على 
الـــذاتـــيـــة لــديــهــم. وقــــد دعــــم هــذا 
أحد  األردن،  بنك  التدريبي  البرنامج 
للمؤسسة،  اإلستراتيجيين  الشركاء 
بمسؤوليته  االلتزام  على  منه  حرًصا 
االجــتــمــاعــيــة نــحــو تــطــويــر الــمــهــارات 
ــة والــعــمــلــيــة لــلــشــبــاب  ــشــخــصــي ال
لدخول  فرصهم  يزيد  مما  األردنـــي 

العمل. سوق  تحديات  ومواجهة 
التخريج،  حفل  خــالل  لــه  كلمة  وفــي 
شدد غسان نقل، رئيس مجلس أمناء 
البرنامج  أهــمــيــة  عــلــى  الــمــؤســســة، 
ثقة  تعزيز  فــي   'iLead' التدريبي 
قــائــًال:  وأضـــاف  بأنفسهم،  الطلبة 
'إننا نسعى دائمًا في مؤسسة إيليا 
التدريبية  البرامج  وتنفيذ  لوضع  نقل 
تــهــدف  ــتــي  وال لطلبتنا  الــمــنــاســبــة 
سوق  متطلبات  بآخر  تعريفهم  الى 
لما  ونفسيًا  فكريًا  وإعدادهم  العمل 
حياتهم  في  تحديات  من  سيواجهونه 

المقبلة.' والمهنية  العملية 
ـــه، أشـــــــار صــــالــــح رجـــب  ـــت ـــه مـــــن ج
األردن،  لبنك  الــعــام  الــمــديــر  حــمــاد، 

األردن  ــنــك  ب دعـــم  'يـــأتـــي  ــه:  ــول ــق ب
اســتــمــراًرا  التدريبي  البرنامج  لــهــذا 
ــاون الــُمــشــتــرك فــيــمــا بــيــنــنــا  ــع ــت ــل ل
والــــــذي يــســتــهــدف فـــئـــة خــريــجــي 
ــمــؤســســة وطــلــبــتــهــا إلمـــدادهـــم  ال
حياتهم.'  لقيادة  الالزمة  بالمهارات 
تنفيذ  على  يعمل  البنك  ان  وأضاف 

مــجــمــوعــة مــن الــمــبــادرات الــهــادفــة 
الشراكات  وبناء  التعاون  تعزيز  إلى 
ــمــؤســســات  ـــع ال االســتــراتــيــجــيــة م
األنشطة  على  ُتــركــز  التي  الوطنية 
أثر  ولــهــا  المستدامة  التنمية  ذات 
الحال  هو  كما  المجتمع  في  ملموس 

نقل.'  إيليا  مؤسسة  مع 

 عّبر فندق البوليفارد أرجان من روتانا، عن سعادته لحصوله 
 Loved By Guests /على لقب الفندق المحبوب من الزوار
بتصويت   Hotels.com موقع  من  والمقدمة   2018 لعام 

من الضيوف.
 8.6 معدل  على  روتانا  من  أرجان  البوليفارد  فندق  وحصل 
أظهرها  التي  العالية  الرضى  مستويات  يعكس  مما   10 /
الضيوف والزوار تجاه اإلقامة والخدمات النوعية والمميزة 
والكفاءات  المهارات  إلى  إضافة  الفندق،  في  المقدمة 

العالية التي يتمتع بها العاملون فيه.
اإللكترونية  المواقع  أبــرز  من   Hotels.com موقع  ويعد 
المتخصصة في حجز الفنادق ويستقبل أكثر من 25 مليون 
متابع، وتستند جوائز الموقع إلى عدد من المعايير المبنية 
على آراء الضيوف وتجاربهم وتقييماتهم للخدمات المقدمة 

من خالل نقاط تصل في حدها األعلى إلى 10 نقاط.
فندق  عــام  مدير  قــال  التقييم،  هــذا  على  تعقيبه  وفــي 
اليوم  فخورون  زابــوره:"  عماد  روتانا،  من  أرجان  البوليفارد 
المرموق  الموقع  مــن  الضيوف  تقييم  على  بالحصول 
التجارب  على  يــؤكــد  ـــذي  وال  ،Hotels.com والــمــوثــوق 
وعمل  فندقنا  وزوار  ضيوف  بها  يحظى  التي  االستثنائية 

فريقنا الجاد والمخلص". 

فندق البوليفارد أرجان من روتانا يحصل عىل 
Loved By Guests جائزة

مؤخرًا  األردن"  "بيبسي  شركة   وقعت 
األردني  االتحاد  مع  حصرية  رعاية  اتفاقية 
ــمــاد مــيــاه  ــرة الــســلــة تــنــص عــلــى اعــت ــك ل
رسميًا  مشروبًا  "أكوافينا"  النقية  الشرب 
ضمن  االتحاد  يستضيفها  التي  للمباريات 
كأس  إلى  المؤهلة  اآلسيوية  التصفيات 

العالم في الصين 2019.
و صرح معتصم سالمة، مدير عام الموارد 
األردن":  "بيبسي  شركة  فــي  البشرية 
التصفيات  ــات  ــاري ــب م ــرعــايــة  ب "ســـعـــداء 
 2019 السلة  لكرة  العالم  لكأس  المؤهلة 
على  يؤكد  بما  األردن،  في  ستقام  التي 
مختلف  ودعــــم  بــرعــايــة  اهــتــمــامــنــا  مـــدى 
بلدنا  في  والشبابية  الرياضية  الفعاليات 
التوفيق  كّل  "نتمنى  وأضــاف:  الحبيب". 
خــالل  الــســلــة  ــرة  ــك ل ـــــي  األردن للمنتخب 
مشواره في التصفيات، وكلنا ثقة بجميع 
الالعبين والجهاز الفني واإلداري وقدرتهم 
على التأهل لكأس العالم، خاصة في ظل 
المنتخب  حققها  التي  اإليجابية  النتائج 

خالل الجوالت األولى من التصفيات". 

"بيبيس األردن" توقع اتفاقية رعاية 
مع االتحاد األرد لكرة السلة

ــا  ــه ــت ـــــن عــــن شــراك  أعـــلـــنـــت شـــركـــة زي
(األردن  الفحيص  لمهرجان  االستراتيجية 
السابعة  دورتــــه  فــي  وحـــضـــارة)  ــخ  ــاري ت
رعاية  تحت  سينطلق  والذي  والعشرين، 
سمو األمير الحسين بن عبدالله الثاني، 
ولـــي لــعــهــد،ويــقــام فــي الــفــتــرةمــن 2 

وحتى10من شهر آب المقبل.
منذ  للمهرجان  رعايتها  زين  شركة  وتقدم 
المتواصل  دعمها  إطار  في  أعــوام  عدة 
في  واألدبــيــة  والثقافية  الفنية  للحركة 
في  المهرجان  يستقطب  حيث  المملكة، 
والشعراء  الفنانين  من  مجموعة  عام  كل 
تسليط  إلى  باإلضافة  الثقافية،  والنخب 
الــضــوء عــلــى الــجــانــب الــســيــاحــي في 
من  للسياح  مقصدًا  تعد  التي  المملكة، 
األردن  يحتويه  لما  العالم،  أنحاء  مختلف 
نظرًا  ودينية  وأثرية  سياحية  معالم  من 
عليه،  تعاقبت  التي  المختلفة  للحضارات 
ــضــرورة دعــم  حــيــث تــؤمــن شــركــة زيـــن ب
رفد  في  إلسهامها  السياحة  وتنشيط 
ــاألردن  ب والتعريف  الوطني  االقتصاد 

كوجهة عالمية للسياحة. 

زين تواصل دعمها ملهرجان الفحيص 
يف دورته السابعة والعرشين

شــركــة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  ــحــضــور   ب
اإلقبال للتطوير العقاري توفيق فاخوري 
العقارية  أستيكو  مجموعة  ومــؤســس 
اتفاقية  توقيع  عمان  في  تم  جونز،  الين 
المبيعات  مــجــال  فــي  مشترك  تــعــاون 
في  كارلتون"   – الريتز  لمشروع"شقق 
عّمان بموجبه سوف تقوم شركة أستيكو 

بإدارة المبيعات للشقق السكنية.
الرئيس  الكيالني  عماد  االتفاقية  ووقع 
التنفيذي لشركة اإلقبال للتطوير العقاري 
المطور لمشروع "فندق وريزيدنسالريتز–

الصفدي  حسين  و  عّمان  في  كارلتون" 
االردن.  أستيكو  لشركة  الــعــام  المدير 
يتكون  ســوف  السكني  الــبــرج  ان  حيث 
من 20 طابقُا، على مساحة بناء إجمالية 
ملبيًا  مربع،  متر   51,000 بحوالي  تقّدر 
لساكنيه  المتنوعة  الحياة  أنماط  بذلك 
ومختلف توقعاتهم لضمان تحقيق أعلى 
مستويات الرضا. ويتألف المبنى من 90 
بمساحات  للبيع  مخصصة  سكنية  شقة 
مجموعة  الــمــشــروع  سيقدم  متنوعة، 
المخصصة  المرافق  من  وفريدة  مبتكرة 

للتسلية والترفيه. 

اإلقبال للتطوير العقاري "توقع اتفاقية 
“Asteco” مع رشكة أستيكو العقارية

بوضع  "فــيــديــو"  مجلة  مــن  ــراء  ــب خ  قـــام 
لمدة  تحمل  اختبار  تحت   QLED تلفزيونات
تيست  "كونيكت  مختبر  فــي  ســاعــة   72
الب" وأكدوا عدم ظهور أي تأثيرات سلبية 

على شاشة العرض
ــة "فـــيـــديـــو" األلــمــانــيــة  ــل ــج أعـــلـــنـــت م
مستوى  على  التقنية  باألخبار  المتخصصة 
العالم بالتعاون مع مختبر التجارب العالمية 
"كونيكت تيست الب"، اعتماد تلفزيونات 
خالية  تلفاز  كأجهزة  سامسونج  من   QLED
تمامًا من مشكلة تطبع الصورة أو احتراق 
وأكدت   .burn-in الشاشة  في  البيكسل 
ُأجريت  التي  االختبارات  أن  المؤسستان 
لعام  سامسونج  تلفزيونات  تشكيلة  على 
2018 تثبت عدم ظهور أي عالمات لتطبع 
الصورة أو توهجها، وبذلك فإن أجهزة تلفاز 
العرض  شــاشــات  أكثر  مــن  واحـــدة   QLED

متانة وتطورًا في سوق اليوم.
وباتت متطلبات شاشات التلفاز تزداد في 
من  العديد  إدخال  نتيجة  األخيرة  السنوات 
العالي  الديناميكي  النطاق  مثل  التقنيات 

  .(HDR)

مجلة "فيديو" األملانية ومخترب "كونيكت 
QLED تيست الب" يعتمدان تلفزيونات

بنك صفوة اإلسالمي يفتتح فرعاً له يف العقبة

العقبة  منطقة  سلطة  رئــيــس  رعــايــة   تحت 
ناصر  السيد  معالي  الخاصة  االقــتــصــاديــة 
للبنك  التنفيذي  الرئيس  وحضور  الشريدة 
أعضاء  مــن  وعـــدد  التميمي  ســامــر  السيد 
اإلدارة التنفيذية للبنك وكبار الشخصيات في 
مدينة العقبة، افتتح بنك صفوة اإلسالمي 
العقبة  مدينة  في  والعشرين  الثامن  فرعه 

يوم الثالثاء الموافق 2018/7/10.

ويذكر أن بنك صفوة اإلسالمي ينتهج خطة 
لخدمة  المملكة  أنــحــاء  جميع  فــي  لالنتشار 

المتعامل األردني في مختلف المحافظات.
األردن  ثغر  في  الجديد  الفرع  افتتاح  ويعتبر 
ـــدة فــي مــشــوار التقدم  الــبــاســم خــطــوة رائ
وأنــه  خاصة  البنك،  بــه  يسير  ــذي  ال والنماء 
تمتاز  ووســـائـــل  بــأســالــيــب  خــدمــاتــه  يــقــدم 
بالحداثة والتطور وفقًا أحدث ما توصلت إليه 

التكنولوجيا الحديثة.
وعّلق سامر التميمي على هذا الحدث قائًال: 
"نــحــن فــي بــنــك صــفــوة اإلســالمــي نتابع 
بخطًى  بها  ونسير  والتطّور  التوّسع  مسيرة 
جميع  فــي  االنــتــشــار  األول  هــدفــنــا  ثــابــتــة، 
محافظة  في  وبتواجدنا  المملكة.  محافظات 
الجنوب  في  أهلنا  من  أكثر  اقتربنا  العقبة 

ساعين لخدمتهم أينما كانوا." 
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 المخترع يريد تنظيف العالم من "القمامات البيولوجية" 

   "الحوت األزرق".. لعبة أم تحريض لالنتحار؟ 
عية  ية األطفال واملراهق من "التطبيقات" الخطرة مسؤولية ج       ح

الدخول  حاولت  لقد  (12عــامــا)  سعيد  محمد   يقول 
على هذه اللعبة إذ لم تكن بعد معروفة أو مشهورة 

وكان الحديث عنها قد َكُثَر.
يتابع: عند البدء بهذه اللعبة تم طرح أسئلة ويجب أن 
أجيب عليها فكان السؤال األول هل أنت ذكر أو أنثى 
َأم  أمك  لديك..  شخص  أعز  من  الثاني  السؤال  ثم 
أبوك؟ ثم السؤال الذي يليه إذا كنت، أستطيع رسم 

الحوت على ذراعي؟
هنا، يقول محمد، "أصابني الخوف وترددت وخرجت 

ومسحت الرابط عن الجهاز فورا".
ويشرح بالقول: بدأ القلق يتسرب إلى نفسي، كنت 
أسمع عنها، حاولت أن ألعبها فقط من باب الفضول.
أني  أعــرف  كنت  أنني  خصوصا  وتـــرددي  "خــوفــي 
جعلني  عائلتي  أفــراد  أحد  أو  نفسي  أؤذي  سوف 
أشطبها وأنسى أمرها، لكنني بقيت لفترة أفكر وأنا 

خائف".
وجلست  والدتي  بلّغُت  عندما  "الحمدلله  ويضيف 
الكثير  واعــرف  عنها  اقــرأ  وجعلتني  معي  وتحدثت 

اقتنعت وطويت الموضوع".
ويعتقد إياد محمد (15عاما) أن "الحوت األزرق" لعبة 
أوامر  تعطي  فهي  عنها،  االبتعاد  و"يجب  الموت، 

إلى أن تصل الى االنتحار".
االبتعاد  على  والشباب  المراهقين  الشاب  ويحض 
وهنالك  خطرة  فهي  بها،  اللعب  محاولة  وعدم  عنها 
او  المحاولة  عــدم  يجب  خطيرة  مثلها  أخــرى  ألعاب 

االقتراب من هذه اللعبة.
عن  اللعبة  هــذه  حجب  إمكانات  عن  ــاد  إي ويتساءل 

المراهقين هنا في األردن..
عنها  سمعت  أنها  (16عاما)  العمري  يمنى  وقالت 
و"بصراحة  المدرسة،  في  وزميالتها  صديقاتها  من 
لكن  فقط،  الفضول  باب  من  عليها  الدخول  أردت 
واالطفال  الشباب  عن  وسمعت  عنها  قرأت  عندما 
بالسعودية  كان  وآخرها  العالم  بدول  انتحروا  الذين 
خفت ولم احاول أاالقتراب منها لكن داخليا أتمنى أن 

أجربها لكنني خائفة.

منشئ اللعبة "مريض نفسيا"

فيليب  الروسي  الشاب  على  القبض  أخيرا  وجــرى 
أطفال  أرواح  حصد  التي  اللعبة  منشئ  بوديكين، 

وشباب في كل أنحاء العالم.
العمر  من  يبلغ  شاب  وهو  منزله  في  عليه  وقبض 

بعدة  ســنــوات  خمس  لــمــدة  اللعبة  طــور  عــامــا   21
تجارب، كان يدرس علم النفس وحصدت هذه اللعبة 
العالم  من  متعددة  مناطق  في  األطفال  من  الكثير 
االلكترونية  المواقع  كل  في  بكثرة  انتشرت  حيث 
شيطانية  وكتب  سجالت  على  ُعِثر  حيث  والحسابات 
ضحاياه  في  للتحكم  يستعملها  كان  غامضة  ورموز 

وبعض العبارات تعبر عن كرهه لألغبياء.
ل على أنه يكره البشر، إذ يقول: أريد  فكانت إجاباته تدلِّ
البيولوجية"،  من "القمامات  المجتمع  تنظيف  فقط 

ووفق تقرير الشرطة فإنه "مختل عقليا".
خطر التقليد واالقتداء بالنماذج

المستشارة األسرية في دائرة قاضي القضاة هند 
ناصر الدين تقول أن األلعاب األلكترونية التي تحتوي 
على العنف "تولد الشعور بالعدوانية لدى األطفال 
عن  عــبــارة  األلــعــاب  شخصيات  ألن  والمراهقين.. 

"نماذج" في حياة األطفال والمراهقين".
بتقليد  مولعون  والمراهقين  األطفال  أن  إلى  وتنبه 
هذا  يقترن  "عندما  خصوصا  أمامهم،  التي  النماذج 
يشعر"،  أن  دون  العنف  فيقلد  لديه  بلعبة  العنف 
أسرة  األسري  المحيط  في  لديه  كانت  "إذا  وبخاصة 

يمارس فيها العنف الذي يعيش به".
على  القدرة  األلعاب "تسلبهم  هذه  أن  إلى  وتشير 
جاهزة،  ألعاب  ألنها  والتحليل..  ـــداع  واإلب التفكير 
فيتعود على عدم التحليل والتفكير وعدم اإلبداع وال 
ألنها  التسلية  ألجل  التطبيق  غير  األوالد  أمام  يكون 

هكذا تكون أسهل عليهم".
وتؤشر إلى أن اإلنسان، "بالفطرة يميل لكل شيء 

سهل".
وتلفت الناصر الى أن محيط األسرة التي ال تساعد 
كانت  إذا  خصوصا  واالبــداع،  والتحليل  التفكير  على 
الرعاية الوالدية يوجد فيها الدالل الزائد والتسيب وما 
القرارات  ويتخذون  يفعله  المراهق  أو  الطفل  يريده 
اللعبة  يختار  فعندما  عنه،  المسؤولية  ويتحملون 
التنشئة  طريقة  وفق  عليها  المعتاد  اللعبة  فسيختار 

االجتماعية التي يعيش بها.
التي  الموجودة  الشخصية  نمط  نوعية  بأن  وتوضح 
تعتمد على هذه األلعاب دون التحليل والتفكير هي 
عند  المسؤولية  تتحمل  وال  تزيد  اعتمادية  شخصية 
يعيش  مستقل  غير  اعتمادي  إنسان  هو  ألنه  الفرد 
نيابة  تقوم  التي  أي  المركزية،  األســرة  نمط  ضمن 

عنه بجميع المهمات وتتخذ القرارات حتى يبقى في 
محيط األسرة وال ينطلق خارج فضائها، وهي عكس 
االستقاللية  على  تشجع  التي  الالمركزية  األســرة 

وتكوين الذات".
توحد  الى  يؤدي  األلعاب  بهذه  التعلق  بأن  وتكشف 
األلعاب  بــوجــود  اجتماعية  أســرة  وتــوحــد  اجتماعي 
عدوانية  األلــعــاب  هــذه  كانت  إذا  "فكيف  العادية، 
الموت  سبيل  في  جسديا  األوالد  على  تؤثر  خطيرة 

وتفضيل عدم البقاء في الحياة؟"..
الجيل  على  تؤثر  التي  السلبية  ــار  اآلث الــى  وتشير 
والنفسية  والعقلية  "الجسدية  النمو  جوانب  وعلى 
المستشارة  وفــق  هنا،  فالمشكلة  واالجتماعية" 
النمو  جــوانــب  مــن  جانب  كــل  على  تأثيرها  نــاصــر، 
التحرك  وعــدم  جلوسه  بسبب  جسديا  يتأثر  حتى 
التأثير  إلــى  باإلضافة  اجتماعية  عزلة  في  وتضعه 
األوالد  على  تعرض  التي  المزاجية  النواحي  على 
كالموسيقى التي يستمع إليها األوالد التي تؤدي 
إلى  باإلضافة  اكتئابيا)  مزاجا  (فيولد  االكتئاب  الى 
الجسدية  ثم  العقلية  ثم  النفسية  الحالة  على  التأثير 

التي تؤدي الى الموت واالنتحار.

المسؤولية مجتمعية وأسرية ورسمية

لألبناء؛  اآلباء  برعاية  تكمن  المشكلة  أن  ناصر  وترى 
أبنائهم".  حياة  عن  مغيبين  اآلبــاء  "يكون  فأحيانا 
وتشدد هنا على وجوب مراقبتهم واإلشراف عليهم 
ومتابعة المشكالت التي يقعون فيها من ممارسات 

سلبية قد تحدث بسبب غياب متابعة اآلباء.
ــهــود جميع  ــشــدد عــلــى ضـــــرورة تــضــافــر ج كــمــا ت
والمدارس  األســرة  من  بداية  المعنية  المؤسسات 
الرفاق  وجماعة  الرعاية  ودور  والكنائس  والمساجد 
ووسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي حتى 

نتخلص من الهوس.
وتنصح الناصر الدولة وجميع المؤسسات المجتمعية 
المعنية أن يكون لها دور فاعل وتكاملي فيما بينهم 
باالنتباه  األولــى  النواة  هي  ألنها  األســرة  من  بدءا 
لألوالد ورفاقهم الذين يلعبون معهم واالنتباه إلى 

طبيعة الحياة التي يعيشها اإلبن.
نماذج  وتقديم  واأللعاب  اإلنترنت  مراقبة  وكذلك 
سلبية  أو  بها،  لالقتداء  إيجابية  أكانت  المجتمع  من 
جيدا،  حوله  يجري  ما  يفهم  وأن  عنها،  االبتعاد  بغية 

والتنبه إلى خطورة هذه األلعاب، حتى تساعد على 
ترسيخ الصحة النفسية القويمة وأن يستخدم الجانب 

الوقائي والبنائي والعالجي.

تعزيز العدوانية والتنمر

عبد  الدكتور  واإلدمـــان  النفسي  الطب  استشاري 
الرحمن مزهر يذهب إلى أن هذه اللعبة تندرج ضمن 
"نوع من أنواع التنمر.. وبتحليلي البسيط المتواضع 
المغناطيسي  التنويم  أنواع  من  نوع  هذا  أن  أعتقد 

اإليحائي".
ويشرح بالقول: أسلوب اللعبة يعتمد على الضغط 
النفسي على الفئة المستهدفة، وهي حسب قول 
مؤسس اللعبة الذي سماهم (بالنفايات البيولوجية) 
اللعبة  بداية  في  عنهم  المعلومات  جمع  يتم  حيث 
ويجري اختيار الفئة المستهدفة التي تمتاز بأنها فئة 
من  عليها  المعروضة  األفكار  وتقبل  اإليحاء  تتقبل 
قبل أشخاص لديهم دراية وتدريب في علم النفس.
بميولهم  يــتــمــيــزون  الــفــئــة  هـــذه  أفــــراد  أن  وبــيــن 
واالستهتار  بالعدوانية  تمتاز  (شخصية  السيكوباثية 
جريمة  ونسبة  واآلخرين  النفس  ــذاء  وإي بالقوانين 
عالية)، وهدفهم من هذه اللعبة استعباد المراهقين 

والتلذذ في إيذائهم.
فئة  هــي  المستهدفة  الفئة  ــون  ك مــزهــر:  وعــلــق 
على  العالية  بقدراتهم  يمتازون  حيث  المراهقين 

االندفاعية والتحدي ليكونوا فريسة سهلة.
ويتابع: يتم تهيئتهم نفسيا من خالل اللعبة بمشاهدة 
أفالم الرعب والسهر لعدة أيام "حيث من المعروف 
ان السهر المتواصل لعدة أيام يفقد اإلنسان القدرة 
له  اإليحاء  السهل  من  فيصبح  التركيز  على  الكاملة 
بأي أفكار" فيطلب منه التدرج بتنفيذ األوامر بدء من 

ايذاء النفس البسيط حتى االنتحار.
عن  نسمع  "أن  الحالة  هــذه  في  يستبعد  ال  وهــو 

حاالت إيذاء آلخرين والمقربين".
ويقول مزهر: اللعبة مأخوذة من ظاهرة طبيعية غير 

مفسرة علميا؛ وهي جنوح الحيتان لالنتحار.
على  تسيطر  التي  اللعبة  حيثيات  مزهر  ويــشــرح 
المراهق  تقدم  البداية  في  خطوات:  بعدة  المراهق 
وتبدأ  الحوت،  إنقاذ  على  القادر  الوحيد  أنــه  على 
وتنطلق  للتلفون  اختراقها  بعد  أوامر  بإعطاء  اللعبة 
الطلبات  مــن  بـــدءًا  بــالــتــدرج  األوامـــر  إعــطــاء  مرحلة 

الصغيرة إلى أن تصل إلى االنتحار.
ويتفق مزهر مع المستشارة ناصر في ضرورة بذل 
بدءا  والمراهقين  األوالد  لحماية  والتضافر  الجهود 
األمــن  وحـــدات  مثل  األمنية  والجهات  األهــل  مــن 
بجميع  حجبها  على  والعمل  والداخلية  السبراني 

الطرق مثلها مثل المواقع اإلرهابية.
وينصح األهل باالنتباه إلى عالقتهم مع األوالد وأن 
تكون المصارحة موجودة بينهم دون الخوف منهم، 
السلوكية  التغيرات  ومتابعة  األوالد  ومالحظة 

عندهم.
انتباههم  األهــل  تركيز  أهمية  على  مزهر  ويشدد 
عطلة  (وقت  زائد  بشكل  الفترة  هذه  أوالدهم  على 
صيفية) ألن وقت الفراغ عند األطفال والمراهقين 

كبير.

التكييف القانوني لأللعاب اإللكترونية الخطرة

يطالع  مــن  أن  مــحــاديــن  وضـــاح  الــمــحــامــي  يــقــول 
النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم االلكترونية أو 
قانون االتصاالت أو قانون المعامالت االلكترونية ال 
يجد أي نص يجّرم االستخدام الخطير لهذه البرمجيات 
أن  يمكن  برمجيات  أي  او  موسيقى  أو  ألعابا  أكانت 

تستخدم استخدامًا ضارًا بالنفس أو بالمال.
المحادين، الذي أعد مطالعة قانونية عن الموضوع، 
تنشرها "الرأي" قريبا، يستطرد بالقول أنه ال مجال 
هنا للتحجج بأن هذه ألعاب رياضية كما في األلعاب 
الرياضية ذات القوانين التي تسمح بنوع من العنف 
توقف  وإمكانية  السيطرة  وسائل  فيه  تتوافر  الذي 

اللعب في حال اإلصابة أو توقع حدوث الضرر.
المستهدفة  الــعــمــريــة  الــفــئــة  أن  مــحــاديــن  ويــبــيــن 
فــي هــذه األلــعــاب هــي األطــفــال، وهــي "الفئة 
في  العامة  القواعد  كرست  وقد  بالرعاية"،  اَألولى 
في  الطفل  حق  أن  والدولية  المحلية  التشريعات 
في  جاء  كما  به  المساس  يجوز  ال  أصيل  حق  الحياة 
المادة (3) وبقراءة مسودة قانون حقوق الطفل كما 
المقدم  الطفل  حقوق  قانون  مشروع  في  وردت 
الموجبة  األســبــاب  فــي  ــاء  ج كما  الــــوزراء  لرئاسة 
ما  منه   (5) المادة  نص  في  الطفل  حقوق  لقانون 
اإلساءة  أو  العنف  أنواع  من  االطفال  يلي: "حماية 
والتدخل للوقاية منها أو منع حدوثها أو عالج آثارها 

إن وقعت".
بوصفها  (التطبيق)  اللعبة  هــذه  مثل  ان  ويوضح 
جرائم  ثــالث  فــي  قانونيا  متابعتها  يمكن  فعال، 
على  التحريض  وجريمة  القتل،  جريمة  هي:  رئيسة؛ 

االنتحار، وجريمة االتجار بالبشر.
األلــعــاب  جرمية  تعبيرات  أوضـــح  أن  إلــى  ويلفت 
االتجار  مفهوم  مظلة  تحت  تقع  الخطرة  االلكترونية 
بالبشر واعتبار أي تطبيقات تؤدي الى الحاق ضرر او 
فعل استغالل او استعمال العنف بغض النظر عن 
طبيعة الوسائل أكانت الكترونية او بأي وسيلة أخرى 
خصوصًا وأن أغراض االستغالل هنا هو (االسترقاق 

او االستعباد والدفع لالنتحار او إيذاء النفس).
والحظ أن مثل هذه التطبيقات التي تمس الحقوق 
ما  حسب  ــســان  اإلن لحقوق  االصــيــلــة  األســاســيــة 
والتشريعات  والمعاهدات  المواثيق  عليه  استقرت 
الوطنية وكون الحق في الحياة حق مقدس وأصيل 
او  العنف  أنواع  جميع  من  حمايته  في  الطفل  وحق 
بأي  حدوثها  منع  أو  منها  للوقاية  والتدخل  اإلساءة 

شكل من أشكالها هو من واجبات الدول.
وعليه، يدعو المحادين إلى التدخل لوقف مثل هذه 
الدولة  وعلى  الطرق،  بكافة  اإللكترونية  التطبيقات 
"واجب باتخاذ الوسائل التشريعية او التنفيذية كافة 
وأن  خصوصا  بالحماية،  األولـــى  هــم  مــن  لحماية 
وحماية  االنــســان  حماية  هي  التشريعات  وظيفة 
حقوقه األساسية واهمها حق االنسان في الحياة. 

زج الريادة  ن العربية"     "ع
واملسؤولية املجتمعية 

 عمان  -  الرأي

عمان  جامعة  في  الطلبة  شؤون  عمادة  تنشط 
مهارات  لصقل  عــديــدة  مــجــاالت  فــي  العربية 
دعم  ريادية  برامج  تنفيذ  عبر  الشباب  ومعارف 

التحفيز. وتضمن  االبتكار 
متجاوزة  األنشطة  من  العديد  العمادة  ونفذت 
الجامعي  الــعــام  خــالل  وفعالية  نشاط  المئة 
الــمــنــتــديــات،  بــيــن  ــنــوعــت  وت  (2018-2017)
والــمــؤتــمــرات، والـــمـــبـــادرات، والــمــشــاركــات 
رفع  منها  عــديــدة  أهـــداف  لتحقيق  الــخــارجــيــة، 
الشباب،  لدى  التطوعي  العمل  بأهمية  الوعي 
الصالحة  والــمــواطــنــة  ــمــاء  ــت االن روح  وإذكــــاء 
واالبــتــكــار،  االبـــداع  مــهــارات  وتنمية  لــديــهــم، 

العمل. لسوق  مهاراتهم  وصقل 
الجامعة  وظــائــف  إحــدى  تجسيد  منطلق  ومــن 

المجتمعية. بالمسؤولية  المتمثلة  المهمة 
ـــشـــأن الــمــحــلــي  وتــــجــــاوز هــــذه األنـــشـــطـــة ال
بها  تتمتع  لخصوصية  العربي  إلى  والوطني 
المحلي  المجتمع  لرفد  تسعى  التي  الجامعة 
نشأتها  بواكير  في  وأنها  خصوصا  والعربي، 

والهوى. المنشأ  عربية  ومازالت  كانت 
سليم  مــاهــر  الــدكــتــور  الــجــامــعــة  رئــيــس  وقـــال 
كاهلها  عــلــى  تــقــع  الطلبة  شـــؤون  عــمــادة  إن 
التطبيق  في  المساهمة  في  كبيرة  مسؤولية 
الجامعة،  واهـــداف  ورســالــة  لــرؤيــة  الحقيقي 

األعمال. في  الريادة  ثقافة  ونشر 
وحـــض الــطــلــبــة والــبــاحــثــيــن والــمــبــدعــيــن على 
بأفكارومقترحات  المبادرةالشخصيةوالتقّدم 

تنميتهاوتطويرهاورعايتها. يمكن  لمشاريع 
العمادة  تنفذها  التي  االنشطة  أن  وأضــاف 
تحقيق  في  تسهم  العربية  عمان  جامعة  في 
الــدورالــمــعــاصــر،عــبــراالرتــقــاءبــوظــيــفــة خــدمــة 
ــاإلــى وضــع  ــواصــل مــعــه،داعــي ــت الــمــجــتــمــع وال
وتقديم  المجتمع  مع  للتواصل  مدروسة  برامج 
من  بحاجاته  وتزويده  باحتياجاته  ترتبط  خدمات 
العاملةالمؤهلةوالمدربةوالمتناسبةمع  القوى 

بالمؤسسات  الجامعة  وربط  المهنية،  التغيرات 
عالقةمتبادلة،وتعزيزالبحوث  فــي  اإلنتاجية 
المجتمع  مــشــاكــل  تــعــالــج  ــتــي  ال الــتــطــبــيــقــيــة 
ــــه وتــــســــهــــم فــي  ــــاجــــات ــــي ـــي واحــــت ـــل ـــح ـــم ال
الخبرةوالمشورةلمؤسسات  حّلها،وتقديم 

الخاص. القطاع  الدولةومؤسسات 
ــور فــؤاد  ــت ــدك ــيــن عــمــيــد شـــؤون الــطــلــبــة ال وب
ومميز  بدوركبير  تضطلع  العمادة  إن  الجوالده 
فلسفة  تبنت  التي  الجامعة  رسالة  تحقيق  في 
والصدق  الخلق  بقواعد  االلــتــزام  على  تقوم 
ــزاهــة وااللـــتـــزام بــمــبــادئ الــحــق والــعــدل  ــن وال
الثوابت  من  ذلك  مستمدة  والتسامح،  والحرية 
والمثل  والقيم  األصيلة  اإلسالمية  العربية 

لنبيلة. ا
ــجــامــعــة) وتــطــورهــا  وأضـــــاف: "فــنــشــأتــهــا (ال

ــكــز عــلــيــه الــجــامــعــات  ــرت ــدان إلــــى مـــا ت ــن يــســت
ومنهجه  العقل  احترام  تؤكد  المعاصرة،التي 
بالطالب  االهــتــمــام  أن  مبينا  التفكير"،  فــي 
وطنه  لخدمة  ضــرورة  يعد  متكاملة  كشخصية 

وبيئته.
الوطن  أبناء  لكل  الجامعة  إن  الجوالده  وقــال 
تدرك  لذلك  لطلبتهاالعرب،  ذراعيها  وفتحت 
عن  الكشف  فــي  دورهـــا  خصوصية  الــعــمــادة 
جديٍد  جيٍل  المتعددة،وإعداد  الطلبة  مواهب 
نهضة  فــي  دوره  يــدرك  المسؤولية  يتحمل 
هذا  ان  على  مشددا  العربية"،  وأمتنا  الوطن 
ــاع ســيــاســة الــبــاب  ــب اليــتــأتــى إال مــن خـــالل ات
مناسبة  جامعية  بيئة  وتوفير  وإيجاد  المفتوح 
األنشطة  في  المشاركة  للجميع  الفرص  وإتاحة 

المتنوعة. 

   14باملئة نسبة الطلبة الوافدين 
األردنية  بالجامعات 

 عمان - الرأي

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  ــر  وزي قــدر 
الطلبة  نــســبــة  الــطــويــســي  عــــادل  الــدكــتــور 
 14 بنحو  االردنــيــة  الجامعات  فــي  الــوافــديــن 

بالمئة.
ــاحــه الــنــدوة  ــت ــــال الــطــويــســي خــــالل افــت وق
الجامعات  بين  الــخــبــرات  لتبادل  المتخصصة 
الدولي  االكاديمي  التبادل  مجال  في  االردنية 
عقدت  الــذي  بلس  ايراسموس  برنامج  ضمن 
في البحر الميت اليوم االحد ان الوزارة تسعى 
من خالل االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد 
خالل  وافد  طالب  الف   75 استقطاب  البشرية 

المقبلين. العامين 
شارك  التي  الندوة  خالل  الطويسي  وأضاف 
التعليم  مــجــال  فــي  ومختصين  خــبــراء  فيها 
ان  االردنــيــة  الجامعات  عن  وممثلين  العالي 

دعم  في  يسهم  الوافدين  الطلبة  استقطاب 
ميزانية الدولة من خالل الرسوم التي يدفعها 
الــعــالقــات  تــعــزيــز  وزيــــادة  للجامعات  الطلبة 
الثقافية بين المملكة وبلدان الطلبة الوافدين 

كما يعدهم سفراء لألردن في بلدانهم.
لدعمه  ـــي  االوروب االتــحــاد  الطويسي  وشكر 
ايراسموس  برنامج  عبر  العالي  التعليم  قضايا 

بلس الذي أسهم في بناء قدرات الطلبة.
األردن  فــي  ايــراســمــوس  مكتب  مــديــر  وقــال 
تهدف  الــنــدوة  أن  الهيجاء  ابــو  أحمد  الدكتور 
بالجامعات  األردنية  الجامعات  ارتباط  زيادة  إلى 
نحو  االردنــيــة  الجامعات  ومساعدة  العالمية 
االردنــيــة  الجامعات  جاذبية  ـــادة  وزي العالمية 

الوافدين. للطلبة 
الذي  االردنيين  الطلبة  عدد  الهيجاء  ابو  وقدر 
 2000 بنحو  االوروبــيــة  الجامعات  في  درســوا 

العلمية.  المستويات  مختلف  في  طالب 

عمان - جوان الكردي

بعد أن صارت لعبة الحوت األزرق حديث 
مواقع التواصل األجتماعي وبعد أن ربط 
وفاة حالتين من المزار الجنوبي والزرقاء 
بانتحار فتاة (17عاما) شنقا في منزل ذويها 
بحي معصوم والحالة األخرى كانت صديقة 
للفتاة التي انتحرت قبلها بأيام وأن سبب 
انتحار الفتاتين هو لعبة الحوت األزرق.
أغلب األمهات اللواتي سئلن عن الموضوع 
قلن إنه لم يكن لديهن فكرة عن هذه اللعبة 
ومنهن من أبدين استغرابهن ومنهن لم 
يصدقن وقلن إن هذه مجرد دعاية لّلعبة، 
ومنهن من كّن مطلعات على هذه اللعبة 
ويعرفونها وحذروا أوالدهن.
"الرأي الشبابي" حاورت مراهقين لمعرفة 
آرائهم وتعليقاتهم إن كانوا مروا بتجربة 
اللعبة وماذا يعرفون وما تعني لهم هذه 
اللعبة.
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في  كولومبيا  جامعة  أجــرتــهــا  دراســـة   كشفت 
من  يعانين  الــلــواتــي  الــســيــدات  أن  نــيــويــورك 
لإلصابة  عرضة  أكثر  األرق  أو  النوم  اضطرابات 

بارتفاع ضغط الدم أو اإلصابة بأمراض القلب.
وقال العلماء إن التأثيرات الخطيرة لألرق تستمر 
إلى   7 مدة  النوم  من  النساء  تمكنت  لو  حتى 
أن  إلى  مشيرين  واآلخــر،  الحين  بين  ساعات،   9
النساء يعانين أكثر من الرجال من مشاكل النوم 
أن  كما  بينهن،  شيوعًا  أكثر  األرق  أن  وُيعتقد 

تأثيراته أسوأ على صحتهن.
كذلك بحثت الدراسة، التي نقلت نتائجها صحيفة 
ارتفاع  بين  الصلة  البريطانية،  ميل"  "ديــلــي 
ولفتت  سيدة.   323 لــدى  والــنــوم  ــدم  ال ضغط 
النتائج إلى ضرورة زيادة االهتمام بأنماط النوم 
لدى النساء وضرورة مراجعة الطبيب للتمكن من 

ذلك.
أن  أغاروال  بروك  الدكتور  الباحث  أكد  جانبه،  من 
يمكن  كبير  بشكل  األرق  أو  النوم  اضطرابات 
لدى  الدموية  األوعية  التهابات  إلــى  تــؤدي  أن 
بأمراض  اإلصابة  إلــى  يــؤدي  قد  مما  النساء، 

القلب وغيرها من األمراض القاتلة.
الناس  تجعل  التي  األسباب  من  العديد  وهناك 
يعانون من مشاكل النوم، بما في ذلك العمل 
المشروبات  تناول  أو  التوتر  أو  طويلة  لساعات 

الكحولية.
أكثر  حاالت  الشديدة  النوم  اضطرابات  وشملت 
ووجد  النوم.  أثناء  التنفس  توقف  مثل  خطورة، 
اللواتي  النساء  لــدى  ــدم،  ال ضغط  أن  العلماء 
عند  منه  أعلى  خفيفة،  اضطرابات  من  يعانين 

اللواتي ال يعانين من اضطرابات النوم.
يذكر أن أكثر من ثلث البالغين ال يحصلون على 
مراكز  إحصائيات  وفــق  النوم،  من  كــاف  قسط 

السيطرة على األمراض والوقاية منها.

(وكاالت) 

 اضطرابات النوم خطر عىل قلوب السيدات 

 صندوق العروس.. ذاكرة الحياة الزوجية 

 أبواب: نداء الشناق

على  مقبلة  فتاة  كل  حلم  كان  الجميل  الزمن  في 
مصنوع  جميل  خشبي  صــنــدوق  اقتناء   ، ـــزواج  ال
للزينة  أدوات  يحتوي   ، الــشــام  أو  الــقــدس  فــي 
والكحل  والورد  المسك  من  المصنوع  العطر  ،منها 
والذهب  الــزواج  وعقد  المطرزة  واالثــواب  االســود، 
والفضة واألقمشة ، تكون مقدمة من أهل الزوجة 

وصديقاتها وجيرانها تكريما لها.
هو   ، وقيمته  بمحتوياته  الجميل  الصندوق  هــذا 
قديما  الجميع  اهتمام  أخذ  الذي  العروس  صندوق 
الحرفي  ـــداع  وإب الخشب  ــوع  ون الصنع  ــودة  ج مــن 
الذي صنعه ، لكنه في الزمن الحالي لم يعد بتلك 
البساطة وقلة التكاليف بل فاق ذلك إلى أن أصبح 
لطلبات  ــدا  أب يتسع  ال  باهظا  و  للتفاخر  صندوقا 

العروس.
تعيش  زالـــت  مــا  الزعبي  تــرفــة  السبعينية  الــجــدة 
ذكرياتها الجميلة وبهجة افراحها مع صندوق عرسها 
خمسين  على  يزيد  ما  منذ  به  تحتفظ  زالت  ما  الذي 
عامًا ، إذ تحتفظ فيه بجميع اغراضها واثواب عرسها 
ومكحلتها القديمة الى يومها هذا ، وتسرد ذكرياتها 
إحضار  لحظة  من  تبدأ  التي  احفادها  على  دائما 
استخدامه  وطريقة  العرس  نهاية  وحتى  الصندوق 

واراء نساء البلدة فيه.
وتصف الزعبي أن الصندوق كان يصنع من الخشب 

مزينا  وكــان   " "البلوط  بخشب  والمعروف  القوي 
بالزخارف اليدوية ومرصعا بالصدف والمرايا ويغلق 
اذ  الــعــروس  غرفة  في  يوضع  وكــان   ، كبير  بقفل 

تتباهى فيه أمام الجميع.

اتصال الماضي بالحاضر

لها  بالنسبة  الصندوق  أهمية  على  الزعبي  وتؤكد 
،فهي مازالت تحتفظ به رغم وفاة زوجها النه يعتبر 
لحظاتها  كل  معه  يحمل  ولزوجها  لها  جميلة  ذكرى 
الصبا  أيــام  احالمها  من  جــزءا  كان  فقد   ، الجميلة 

والشباب.

وقتنا  في  موجودا  يعد  لم  العروس  صندوق  أما 
كبيرة  خشبية  بخزانة  استبداله  تم  والــذي  الحاضر 
متطلبات  الســتــيــعــاب  ــــاالدراج  ب ممتلئة  الــحــجــم 

الكثيرة. العروس 
ارشيد  خديجة  الــحــاجــة  تــقــول  الــصــدد  هــذا  وفــي 
تجهيز  أساسيات  مــن  كــان  الــعــروس  صــنــدوق  إن 
يقمن  الوقت  ذاك  في  النساء  فغالبية  العروس 
الخطبة  قبل  لبناتهن  الــعــروس  صــنــدوق  بــإعــداد 
أثاث  من  ويعتبر  كبيرة  أهمية  من  له  لما  والــزواج 
واهــل  ــن  ــري اآلخ أمـــام  للتباهي  وايــضــا  الــمــنــزل 

بالصندوق. العريس 
الصناديق  من  كثيرة  أنواعا  هناك  أن  ارشيد  وتذكر 
ولكن  زوجها  لبيت  معها  الــعــروس  تأخذها  التي 
األشهر بينهم هو الصندوق المزخرف ،وذو الغطاء 
من  المهمة  العروس  أشياء  يحوي  والذي  المقبب 
الخاصة  وامورها  والفضة  والذهب  وزينتها  ثيابها 
كلها ، أما الصناديق األخرى وهي عبارة عن صندوق 
استعماالت  عدة  وله  الخارج  من  مصفح  خشبي 
وايضا  كمقعد  واستخدامه  عليه  الجلوس  منها 
الهامة  والحاجيات  االوراق  تخزين  في  يستعمل 
يخرجون  الــزوجــة  اهــل  مــن  المقتدرين  وبــعــض   ،
العروس  مع  الصندوق  لهذا  مشابهًا  اخر  صندوقًا 
وبرغل  وقمح  وعدس  جريش  من  به  المونة  لوضع 

مجفف. وتين  مجففة  وبندورة  وفريكة 
من  صندوقها  باحضار  أوصى  والدها  أن  وتضيف 

يصنع  مــن  اشهر  كــان  حيث  فلسطين  او  الــشــام 
األماكن  تلك  مــن  بالعرائس  الخاصة  الصناديق 
مع  فلسطين  من  إحضاره  على  األمر  رسى  ولكن 

هناك. يقطنون  الذين  االقارب 
تستعد  والتي  المخلواني  دانا  العشرينية  تقول 
كبيرة  خزائن  الى  تحتاج  عرسها  اغــراض  ان  للزواج 
مختلفة  ومالبس  ثيابا  اشترت  وأنها  لتستوعبها 
من  والذهب  المجوهرات  إلى  باإلضافة  األنــواع 
لم  انها  وتشعر   ، الثمن  باهظة  معينة  مــاركــات 
وانها  المحلية  البضائع  مــن  الــشــراء  مــن  تكتف 
الستكمال  دبــي  أو  تركيا  فــي  للتسوق  تستعد 

والمتطلبات. التجيهزات 
صندوق  يعود  أن  العطيات  سامي  الشاب  يتمنى 
وقتنا  إلى  الزوجة  اهل  قبل  من  المقدم  العروس 
اصبح  حيث  الزواج  الشباب  يستطيع  حتى  الحالي 
االقتصادية  األوضـــاع  وبسبب  الشباب  معظم 
العروس  طلبات  كثرة  بسبب  الــزواج  عن  يعزفون 

التي التنتهي وتحتاج الى اآلف الدنانير.
عالء  األســري  واإلرشــاد  التوجيه  مستشار  ويشير 
العادات  من  الــعــروس  صندوق  ان  الــى  الله  حــرز 
من  باالفراح  متصلة  تقاليد  لها   ، الجميلة  الماضية 
الزوجية  بيت  الى  العروس  صندوق  ايصال  خالل 
أهل  من  مقدمة  هدايا  أغراضه  اغلب  كان  فقد   ،
يترتب  ال  بحيث  وصديقاتها  واقربائها  الــعــروس 

عالية. تكاليف  الزوج  على 

صندوق  الحالي  الوقت  في  انه  الله  حرز  ويضيف 
محتوياته  جميع  اي   ، جديدة  بحله  أصبح  العروس 
من  نوعا  أصبح  حيث   ، الـــزوج  نفقة  على  تكون 
شراء  بكمية  العروس  قبل  من  والتباهي  التفاخر 
امام  تظهر  ان  اجل  من  جدا  عالية  بمبالغ  المالبس 

خطيبها. اشتراه  الذي  ما  والناس  صديقاتها 
من  ــروس  ــع ال تجهيز  فــي  اإلســــراف  ان  ــؤكــد  وي
معظم  لــدى  والنقص  الشخصية  ضعف  أسبابه 
الى  باالضافة   ، الـــزواج  على  المقبالت  البنات 
توعية  هناك  يكون  ان  البــد  اذ   ، المجتمع  ارضــاء 
لهن من قبل اهل الزوج والزوجة في هذه االمور 
شراؤها  تم  التي  الكثيرة  فالمالبس  جدا  المكلفة 
يتغير  المرأة  جسم  طبيعة  الن   ، منها  تستفيد  لن 
بعد الحمل وبذلك لن تستطيع االستفادة من تلك 
على  بالمهر  تشتري  ان  االولــى  وكــان  المالبس 
منه  تستفيد  ان  يمكن  ذهبيا  مصاغا  المثال  سبيل 

بعد الزواج وعند الحاجة.
من  هو  العروس  متطلبات  كثرة  أن  الله  حرز  ويبين 
االسباب الرئيسية في عزوف الشباب عن الزواج.
التركيز  الـــزواج  على  المقبلين  الله  حــرز  وينصح 
وهي  االســـرة  بناء  فــي  المهمة  الجوانب  على 
الجانب الفكري والعاطفي واالنساني والثقافي، 
على  التركيز  وليس  العروسين  بين  واالنسجام 
بناء  اجــل  مــن  فقط  ــمــادي  وال الشكلي  الــجــانــب 

االسرة . 

 كان يصنع من الخشب القوي 
واملعروف بخشب "البلوط " وكان مزيناً 

بالزخارف اليدوية ومرصعاً بالصدف 
واملرايا ويغلق بقفل كب ، وكان يوضع 

يف غرفة العروس اذ  تتباهى فيه 
أمام الجميع 
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كشفت دراسة أميركية حديثة، بأن األغذية التي 
وعلى  أوميجا3  الدهنية  األحماض  على  تحتوي 
مضادة  تأثيرات  لها  الدهنية،  األسماك  رأسها 
ألكثر سرطانات العظام شيوًعا وهو الساركوما 

العظمية.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة إلينوي األميركية، 
دورية  من  األخير  العدد  في  نتائجها،  ونشروا 
(Journal of Medicinal Chemistry) العلمية.
ينشأ  سرطاني  ورم  هو  العظمية  والساركوما 
العظام  سرطانات  أكثر  من  ويعد  العظام،  في 
ويظهر  األطفال،  لدى  انتشارًا  وأكثرها  شيوًعا 
المراهقين  وعــنــد  الــعــاشــرة  ســن  قبيل  ـــادًة  ع
إلى  تصل  بنسبة  معدله  ويــزيــد  والبالغين، 

الضعف عند الذكور عنه لدى اإلناث.
المحيطة  بالعظام  الورم  ينشأ  أن  المعتاد  ومن 
إلى  ينتقل  مــا  وكــثــيــًرا  خــاصــة،  بصفة  بالركبة 
الرئتين، حيث أن حوالي 80% من حاالت انتقال 

الورم تكون إلى الرئتين.
المصابة  الــفــئــران  على  أجــريــت  دراســـة  وفــي 
الغنية  األطعمة  أن  الفريق  اكتشف  بالمرض، 
باألحماض الدهنية أوميجا3 ساعدت على عرقة 

نمو وانتشار الخاليا السرطانية.
غنية  أوميجا3  الدهنية  األحماض  أن  وأضافوا 
خصائص  لها  اإليبوكسيدات  تسمى  بمركبات 
األورام  وتــســتــهــدف  ــات،  ــهــاب ــت ــالل ل مـــضـــادة 
عدم  على  وتساعد  العظام،  في  السرطانية 

انتشارها وانتقالها إلى الرئة.
نباتية  مصادر  من  األحماض  تلك  وتستخلص 
الصويا  زيــت  مثل  والــزيــوت  الكتان  ــذور  ب مثل 
مثل  الــدهــنــيــة  األســمــاك  مــن  أو  ــوال،  ــان ــك وال
ــتــونــة والــمــاكــريــل والــســرديــن  الــســالــمــون وال

والسالمون، زيت السمك والطحالب.
وقال الدكتور أديتي داس، قائد فريق البحث، إن 
األحماض الدهنية أوميجا3; لها خصائص مضاد 
الــدراســة  لكن  األلـــم،  مــن  وتقلل  لاللتهابات 
اكتشفت أنها مضادة للسرطان وتوقف الخاليا 

السرطانية من االنتشار.
باألحماض  الغنية  األغــذيــة  تناول  أن  وأضــاف 

في  الــمــواد  هــذه  تكوين  إلــى  ــؤدي  ي الدهنية 
مفيدة،  عالجية  تــأثــيــرات  لــه  ويــكــون  الــجــســم، 
وخاصة لمرضى السرطان إذا تناولونه بالتزامن 
ــــة الــســرطــان  مــع الــعــالجــات الــكــيــمــاويــة وأدوي

األخرى.
كانت دراسة سابقة كشفت أن تناول األسماك 

 ;3 الدهنيةأوميجا  باألحماض  الغنية  الدهنية، 
العصبية،  األنسجة  وتطور  نمو  في  دوًرا  يلعب 

ما قد يجعلها تعزز الذكاء.
في  دوًرا  الدهنية  األحــمــاض  تلك  تلعب  كما 
النوم  ينظم  الــذي  الميالتونين،  هرمون  إنتاج 

واليقظة.

ــاول الــحــوامــل  ــن وأشـــــارت األبـــحـــاث إلـــي أن ت
الدهنية  باألحماض  الغنية  الدهنية،  لألسماك 
من  أطــفــالــهــن  يحمي  أن  يمكن   ،;3 أومــيــجــا 

اإلصابة بالربو في مرحلة الطفولة.

األناضول

معلومات  بعد  حاليا  ايسلندا  في  جدل  يستعر 
فيها  تؤكد  بالحيوانات  للرفق  منظمة  أوردتــهــا 
تسجلها  حادثة  في  بالحربة  أزرق  حوت  اصطياد 

البالد للمرة األولى منذ نصف قرن.
غير  الدولية  شيبرد"  "ســي  منظمة  وأشـــارت 
يراقبون  الــذيــن  متطوعيها  أن  إلــى  الحكومية 
هفالفيوردور  في  اف"  اتش  "هفالور  منطقة 
ليل  أزرق  حوت  صيد  عملية  وثقوا  ايسلندا  في 

السابع من تموز.
بالمعلومات  الخبراء  من  عدد  يشكك  ذلــك،  مع 

التي أوردتها "سي شيبرد".
نتيجة  هو  الحيوان  هذا  كان  إذ  عما  سؤال  وطرح 
منذ  المحمية  الفصيلة  أزرق،  حــوت  بين  ــزاوج  ت
الدولية  اللجنة  مــن  صيدها  والمحظور   1966

لحماية الحيتان، وآخر من الحيتان الزعنفية.

المطعون  الحيوان  يحمل  األخصائيين،  وبحسب 
لدى  الــمــوجــودة  بتلك  شبيهة  خصائص  بحربة 
وهي  الزعنفية  الحيتان  وأيضا  الزرقاء...  الحيتان 
ثاني أكبر الحيوانات الموجودة على األرض خلف 
"هالفور  لشركة  سمح  والتي  الــزرقــاء  الحيتان 
اتش اف" االيسلندية الوحيدة المخولة صيدها، 

باستئناف عملياتها مجددا في نيسان.
في  والمتخصص  البحرية  األحياء  عالم  ويقول 
الحيتان في معهد البحوث البحرية والمياه العذبة 
غيسلي فيكينغسون إن هذا الحوت عريض من 
الموجودة  كتلك  صغيرة  زعنفة  مع  الظهر  جهة 
لدى الحيتان الزعنفية ما قد يفسر سبب القضاء 

على هذا الحيوان بهذه الطريقة.
ويضيف ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان 
"حجمه واآلثار الموجودة على الجلد عند الجوانب 

قريبة في المقابل من خصائص الحوت األزرق".
فحص قريب للحمض النووي

اتش  لشركة "هفالور  التنفيذي  الرئيس  ويوضح 
اف" كريستيان لوفتسون ردا على أسئلة وكالة 
فرانس برس "لقد طعناه بحربة اعتقادا منا بأنه 

من الحيتان الزعنفية".
النظرة  من  تبدو  أنها  إلى  فيكينغسون  ويشير 
تزاوج  من  متأت  هجين  جنس  من  كأنها  األولى 
وهي  الزعنفي،  والــحــوت  األزرق  الــحــوت  بين 
خمسة  شــوهــدت   ،1987 ومنذ  نـــادرة.  ظــاهــرة 
في  البحر  أعماق  في  النوع  هذا  من  حيوانات 
هذه  كل  وتعاني  لوفتسون.  بحسب  ايسلندا 

الحيوانات من العقم.
معرفة  المتوقع  من  تموز،  شهر  نهاية  وبحلول 

أولى نتائج التحاليل غير أنها قد ال تكون كافية.

كذلك سيجرى فحص للحمض النووي في وقت 
المقبل،  الخريف  خالل  مقررا  كان  بعدما  قريب 

وذلك إثر الجدل الناشئ عن هذه الحادثة.
عن  المسؤول  ماسون  سيغورستين  ويقول 
الفرع االيسلندي في الصندوق الدولي لحماية 
الحيوانات إن هذا األمر "يظهر إلى أي مدى هذا 
النشاط غير دقيق ودونه شوائب ويجب التوقف 

تماما عنه".
الحيتان  صيد  ينظم  قانوني  إطار  أي  يوجد  وال 
بهذه  ــجــار  االت يخضع  المقابل،  فــي  الهجينة. 
العالمية  التجارة  معاهدة  لمندرجات  الحيوانات 
ــات الـــبـــري الــمــهــدد  ــب ــن ــوان وال ــي ــح ألصـــنـــاف ال

باالنقراض (سايتس).

(أ ف ب)

ك الدهنية تكافح رسطان العظام األس

جدل يف ايسلندا بسبب صيد حوت نادر 
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 لشباب دائم.. تناول األغذية 
مدين الغنية بالسب

غنية  أغذية  تناول  أن  إلى  حديثة  دراســة  خلصت 
بمركب السبيرمدين ربما ُيساعد في الحفاظ على 
شباب الجسم وإطالة العمر أكثر مما هو متوقع. 
الدراسة فسرت نتائجها بتجربة علمية حديثة. فما 

هي األغذية التي تحتوي على السبيرمدين؟
هوسا  شــاب  مظهر  على  الحفاظ  شكل  لطالما 
إطالة  فــي  يرغبون  الــذيــن  الــنــاس،  مــن  للعديد 
اإلنسان  عمر  في  المميزة  الزمنية  المرحلة  هذه 
الشخص  وأن  السيما  ممكن،  وقت  أقصى  إلى 
قوته  أوج  في  بجسد  يتمتع  شبابه  مرحلة  في 

وعنفوانه.
إيجاد  الصحة،  خبراء  ُيــحــاول  سنوات  عــدة  ومنذ 
الشباب،  على  الحفاظ  تضمن  مناسبة  توليفة 
مستحضرات  بعض  على  الغالب  في  باالعتماد 
التي  الــجــراحــيــة،  العمليات  بعض  أو  التجميل 

ازدهرت كثيرا في اآلونة األخيرة.
بيد أن دراسة علمية توصلت إلى طريقة بسيطة 
الشباب  مرحلة  تمديد  على  ُتساعد  قد  وفعالة 
نوع  على  فقط  باالعتماد  وذلــك  طويلة،  فترة 

معين من التغذية.
أن  إلى  حديثة  دراســة  خلصت  الشأن  هذا  وفي 
شبابا  الناس  ُتبقي  بالسبيرمدين  الغنية  التغذية 
ما  وفق  العمر،  وُتطيل  المعتاد  من  أطول  فترة 
الطبي،  براكسيس"  "هــايــل  موقع  إليه  أشــار 
العلمية  المجلة  فــي  ُنــشــرت  دراســـة  عــن  نقال 
."American Journal of Clinical Nutrition"
عملية  فــي  يــشــارك  مــركــب  هــو  والسبيرمدين 
في  معتدلة  بنسب  ويتواجد  الخلوية،  األيــض 
في  أيــضــا  يــتــواجــد  كما  الــفــطــر.  وأنــــواع  الجبنة 

البقوليات ومنتجات الصويا والحبوب الكاملة.
وأوضــــحــــت الــــدراســــة الــــصــــادرة عـــن جــامــعــة 
أغذية  يتناولون  الذين  األشخاص  أن  "انسبرك"، 
زمنية  مــدة  يعيشون  قــد  بالسبيرمدين  غنية 
أطول، وأضاف موقع الجامعة األلمانية أن بعض 
بشكل  التأثير  على  قـــادرة  الغذائية  المكونات 

منتظم على عملية الشيخوخة.
 American Journal" مــجــلــة  مــوقــع  ــــاد  وأف
اعتمدت  النتائج  أن   "of Clinical Nutrition
تتراوح  شخصا،   829 فيها  شــارك  دراســـة  على 
المجلة  موقع  وأضــاف  و84،   45 بين  أعمارهم 
الحظوا  الدراسة  خبراء  أن  المتخصصة  العلمية 
ــذيــن يــتــنــاولــون عــلــى األقــل  أن األشـــخـــاص، ال
من  ميكرومول   80 حــوالــي  على  تحتوي  أغــذيــة 

السبيرمدين تنخفض نسبة موتهم بشكل كبير.
الدكتور  الــدراســة  فــي  المشاركين  أحــد  وقـــال 
إلى  ُيعطي إشارة  كيشل "السبيرمدين  ستيفان 
الخاليا من أجل أن تبدأ في عملية التنظيف بشكل 
والشيخوخة  الترسبات  من  نفسها  وحماية  ذاتي 

المبكرة".
جدير بالذكر، أن دراسة سابقة أكدت أن السبب في 
في  ربما  يكمن  للعمر  السبيرمدين  مركب  إطالة 
عملية  أثناء  الُمحفز  دوره  على  المركب  هذا  قدرة 
من  وتنقيته  القلب  من  المعطوبة  الخاليا  التهام 
المجلة  موقع  إليه  أشار  ما  وفق  الخاملة،  الخاليا 

العلمية المتخصصة "نتشر ميديسن".
(وكاالت)

 عصابات اتجار بالبرش تهّرب قارصين يف املغرب 
يونيو/ أواخــر  اإلسبانية  الشرطة  إعــالن  أعــاد 

لتهريب  عصابتين  تفكيك  المنصرم،  حزيران 
بالبشر  االتجار  قضية  المغرب،  من  القاصرين 

إلى واجهة البلد األفريقي.
التحديات،  من  مجموعة  يواجه  الذي  المغرب 
بسبب قربه الجغرافي من أوروبا، يعاني من 
مسألة توافد اآلالف من المهاجرين األفارقة 
سنويًا إلى أرضه، والذين يرغبون في العبور 

إلى الضفة الشمالية.
لتهريب  عصابتين  اإلسبانية  الشرطة   وفككت 
القاصرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألفين 
و8 آالف يورو عن كل عملية، بحسب ما أعلنت 

في بيان لها.
تمت  العصابتين  تفكيك  عملية  إنها  وقالت 
(أوروبـــول)،  األوروبــيــة  الشرطة  مع  بالتعاون 
حيث تشير المعطيات إلى أن العصابة األولى 

تمكنت من تهريب نحو 100 قاصر.

قضية شائكة

الشمال  مــرصــد  رئــيــس  عــيــســى،  بــن  محمد 
قال  حكومي)،  (غير  بالمغرب  اإلنسان  لحقوق 
يعد  بالده  في  بالبشر  االتجار  إن  لألناضول، 

الجغرافي  للقرب  نظرا  الشائكة؛  القضايا  من 
من أوروبا.

اعتماد  إلــى  بــالده  دفــع  الوضع  هــذا  أن  وأكــد 
والذي  بالبشر،  االتجار  بمكافحة  يعنى  قانون 
 ،2016 سبتمبر/أيلول  في  التنفيذ  حيز  دخل 
على  الموقعين  إلــى  المملكة  انضمام  بعد 
لمنع  الدولية  باالتفاقية  الملحق  البرتوكول 

االتجار بالبشر؛ خاصة النساء واألطفال.
عملية  كلفة  فإن  اإلسبانية،  الشرطة  وبحسب 
التهريب عبر دراجة مائية بحرية (قارب)، تبلغ 5 
آالف يورو، وترتفع إلى 8 آالف في األحوال 

الجوية السيئة.
توقيف  عــن  أســفــرت  العملية  أن  وأوضــحــت 
عملية  في  الوسيطة  العصابة  أفــراد  من   22
(من  عناصر   3 بينهم  من  القاصرين؛  تهريب 
احتجاز  مركز  فــي  يعملون  مغربية)،  أصــول 
للقاصرين في منطقة استورياس اإلسبانية.

دعوات لتكثيف الجهود

الشمالية  الجارة  من  القادمة  األخبار  ــارت  وأث
المحلي  المدني  المجتمع  حفيظة  للمغرب، 
الــمــخــتــص بــحــمــايــة األطـــفـــال والـــدفـــاع عن 

ناقوس  مؤسساته  دّقـــت  الــتــي  حقوقهم، 
السلطات  وطــالــبــت  ــظــاهــرة،  ال إزاء  الــخــطــر 

المغربية واإلسبانية بفتح تحقيق.
طالبت  الــمــاضــي،  يــونــيــو/حــزيــران   7 وفـــي 
منظمة مدنية مغربية تعنى بحماية األطفال، 
بالتحقيق  واإلسبانية،  المغربية  السلطات 
فــي ادعـــــاءات بــاالخــتــطــاف والــمــتــاجــرة في 
ومليلية،  سبتة  مدينتي  في  مغاربة  قاصرين 
وتعتبرهما  مـــدريـــد،  لــســيــادة  الــخــاضــعــتــيــن 

الرباطمحتلتين.
ولدي  تقيش  ما  لمنظمة  بيان  في  ذلك  وجاء 
حصلت  الــحــكــومــيــة،  غــيــر  ــنــي)  اب تلمس  (ال 
األناضول على نسخة منه، واصفة اإلدعاءات 

بـالخطيرة.
وقالت إن المتاجرة واختطاف قاصرين مغاربة 
أمر مرعب يمس كرامة شعب. والتمست من 
كشف  وإسبانيا  المغرب  فــي  المسؤولين 
من  به  القيام  تعتزمان  ومــا  وقــع،  ما  حقيقة 
أخذ  إلــى  المغربية  األســـر  داعــيــة  إجـــــراءات، 

االحتياط ومراقبة أبنائها.

(األناضول) 
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 كريشان:  ال مربر لتهويل املخاطر 
الحكومات املتعاقبة و النواب واألعيان مسؤولون عن عدم مناقشة األوراق امللكية باملعنى الصحيح 

     هناك بعض التخوفات املربرة من «صفقة القرن» 

     دور مجلس النواب  األسايس إعادة النظر يف قانون االنتخاب  وكافة القوان املتعلقة باألحزاب والالمركزية والبلديات

السياسيين  من  مجموعة  عن  صــدرت     
ـــوزراء  ـــادة الــــرأي، وآخــرهــم رئــيــس ال وق
األسبق طاهر المصري، الشهر الماضي 
موجة من القراءات الراهنة والمستقبلية 
تتسم بالكثير من القلق والتوجس، لقيت 
تقرأون   كيف  واسعة.  تفاعلية  استجابات 
ــررات  ودواعــــي  هــذا الــمــنــاخ العام   ــب م
ترون  فهل  والتحذير  بالقلق  الموسوم  
مبررًا لهذا الحذر المتشائم؟ وهل الوضع 
من  األخيرة  الفترة  شهدته  بما  الحالي 
قلقًا  ثناياه  في  يحمل  وشعارات  حراكات 

يستدعي فعًال اإلستنفار؟
ليست  السياسيين  آراء  ان  نعرف  كلنا 
على نفس النمط فيما يتعلق بالسياسة 
العامة ألي دولة. وقد تابعت باهتمام ما 
األنباء  ووكــاالت  الصحف  بعض  تناقلته 
الذي  القلق  حول  االلكترونية  والمواقع 
يدور في المملكة األردنية الهاشمية من 
كبار السياسيين في الوطن، خاصة فيما 
«صفقة  بـ  يسمى  ما  بموضوع  يتعلق 

القرن».
هذا الموضوع أثار قلق الكثيرين، وتحدث 
عبر  بعضهم  السياسيين،  من  عــدد  فيه 
لغاية  التي  الصفقة،  هذه  من  قلقه  عن 
اآلن ال نعلم ما هو فحواها وال على ماذا 

تدور.
ال شك أن هناك بعض التخوفات وهي 
ال  حدها  عن  تزيد  عندما  وبعضها  مبررة، 

تكون مبررة أبدا. 
فيما  تــدور،  الخفاء  في  اتفاقيات  هناك 
الــمــوضــوع  ـــقـــرن...  ال بصفقة  يسمى 
قضية  الفلسطينية  بالقضية  يتعلق 
الدينية  ألهميتها  والمسلمين،  العرب 
ال  الله  عبد  الملك  والقومية.  والتاريخية 
الفلسطينية  والقضية  إال  محفال  يترك 
يكون  أن  يجب  يطرحه..  ما  أولويات  من 
موقفنا العربي موحد لمواجهة أي حلول 
األســـاس.   القضية  حــل  فــي  عــادلــة  غير 
التي  العربية  بالمبادرة  التمسك  يجب 
بيروت  مؤتمر  فــي  الــســعــوديــة  تبنتها 
العرب  لقبول  األدنــى  الحد  تمثل  والتي 

باقامة  الــصــراع  إلنــهــاء  والفلسطينيين 
من  الرابع  حــدود  على  فلسطينية  دولــة 
حزيران وعاصمتها القدس الشرقية وهذا 
وحكومة  قيادة  الثابت  األردن  موقف  هو 

وشعبا.   
مــن جــانــب آخـــر هــنــاك مــن يــتــحــدث في 
موضوع  وهــذا  الكونفدرالية،  مــوضــوع 
أي  به  يقبل  أن  يمكن  وال  جدا  جدا  بعيد 
من الشعبين األردني والفلسطيني في 
من  األردني  الشعب  وال  الغربية  الضفة 
إتحاد  هناك  يكون  بأن  فلسطينية  أصول 

كونفدرالي ما بين الدولتين. 
األخيرة  الفترة  شهدته  لما  بالنسبة  أمــا 
ــذي  مــن حـــراكـــات وشـــعـــارات فــالــقــلــق ال
حملته تلك الشعارات كانت نتيجة للوضع 
لها  عــالقــة  وال  ــردي  ــمــت ال اإلقــتــصــادي 

بالوضع السياسي.

بها  ــرى  ج الــتــي  ــة  ــي األول الفعل  ردود    
استقبال الحكومة الجديدة اتسمت بعدم 
إلى  تــحــول  أن  يلبث  لــم  الـــذي  الــرضــى 
«عطوة مائة يوم»... مهلة  إلختبار جدية 
السقف  تنفيذ الوعود ذات  في  الحكومة 
ال  أو  منطق  مــن  تـــرون  كــم  الــمــرتــفــع... 
تجعل  التي  السياقات  هذه  في  منطق 

اإلنتظار اللغة المشتركة للجميع؟
لقد تعودنا في هذا البلد ومنذ تأسيس 
الدولة األردنية، إعطاء أي  حكومة جديدة 
مائة يوم حتى تظهر عملها. علينا أن نركز 
هم  من  شخوص  إلــى  ننظر  ال  أن  حاليًا 
تغيير  إلــى  ننظر  ما  بقدر  الحكومة  في 

النهج في األداء.
تغيير النهج في األداء هو أهم ما يمكن: 
أن تكون الحكومة قريبة من نبض الشارع، 
في  الثاني  الله  عبد  الملك  تحدث  وقد 
يبقى  ال  بأن  مــرات،  عدة  الموضوع  هذا 
مكاتبهم  داخـــل  والــمــســؤولــيــن  الــــوزراء 
ويتخذون القرارات من خلفها أو من خالل 

ما يأتيهم من تقارير.
إتخاذ القرارات  كان يتم من خالل الغرف 
حكومة  في  مــؤخــرًا  حصل  كما  المغلقة 

قرار  اتخاذ  تم  عندما  الملقي  هاني  د. 
الــعــودة  دون  الـــدخـــل  ــبــة  ضــري قـــانـــون 
ودون  الــمــدنــي،  المجتمع  لمؤسسات 
القطاعات  كافة  مع  والتواصل  الــعــودة 
التي يشملها قانون الضريبة وأثره على 
واألفـــراد  والــبــنــوك  والصناعيين  التجار 
..الخ... هذه القرارات المتسرعة التي تم 
باإلضافة  السابق،  القانون  في  اتخاذها 
شهر  فــي  المحروقات  أســعــار  رفــع  إلــى 
الحراك  إلــى  ذلــك  أدى  المبارك  رمضان 

الذي حصل.

 ُطـــرحـــت بــشــكــل واســــع شـــعـــارات عن 
نهجًا  باعتمادها  والمطالبة  المشاركة 
أي  يسبق  أن  ُيفترض  الــذي  الحوار  في 
الخبرة  زاوية  من  توجهات..  أو  تشريعات 
طريق  ــرى  ت كيف  العريضة،  ــة  واإلطــالل
وآلية تنفيذ مطالب الشراكة والمشاركة؟

دور  فيها  الوزير  دور  يكون  أن  يجب  أوًال 
سياسي وليس تكنوقراطي. تعودنا منذ 
ولكن  سياسية،  الحكومات  تكون  أن  زمن 
حكومات  تشكيل  تم  األخيرة  اآلونــة  في 
من تكنوقراط ومتخصصين في وزاراتهم، 

فال يعني أن أكون وزيرا للزراعة مشروطا  
هندسة  شــهــادة  على  حاصال  أكــون  بــأن 
العمل  أساسيا.  شرطا  ليس  هذا  زراعية، 
الــوزاري عمل سياسي، ويجب على  كل 
وزير ومسؤول أن يعي ويعرف أن أعضاء 
مجلس الوزراء متضامنين متكافلين في 
فيما  والتعاون  باإلتفاق  قراراتهم   اتخاذ 

بينهم لمصلحة الوطن والمواطن.
التشاركية،  عملية  على  تحدثنا  إذا  اآلن   
عدة  جاللته  قــال  كما  الــوزيــر  على  يجب 
مرات، أن ينزل إلى الشارع ليشعر بنبض 
المواطن األردني، وعلى ضوء ذلك يتم 

دراسة الموضوع واتخاذ القرارات.

 لماذا لم تحظ األوراق النقاشية الملكية 
بما تستحقه من بحث وشراكات في الرأي 

والرؤية؟
جاللة الملك تعب على األوراق النقاشية 
خارطة  تكون  أن  أساس  على  بها  وتقدم 
يترك  ولم  الوطن،  هذا  لمستقبل  طريق 
السبع  في  وُبحثها  إال  واردة  وال  شــاردة 
التعليم  مــن  ابــتــداًء  النقاشية،  أوراق 
ــتــهــاًء بــالــقــضــاء وإصـــالحـــه، وقـــد تم  وان
القضاء  موضوع  في  عدة  لجان  تشكيل 
لم  لألسف  لكن  التعليم،  موضوع  وفي 
أرض  على  النقاشية  األوراق  هذه  تترجم 
الواقع، وهي من مسؤوليات الحكومات 
مسؤوليات  مــن  وانــهــا  كما  المتعاقبة 
على  وضعوها  التي  واألعــيــان  الــنــواب 
الرف ولم تناقش بالمعنى الصحيح، ولم 

محاضرة  في  ال  بها  يتعلق  شيئا  نسمع 
وال في ندوة،  المسؤولية مشتركة، وال 
بد أن يكون هناك تواصل لشرح مضامين 
ما  وتفعيل  النقاشية،  األوراق  ومفاهيم 

ورد بها.

بتقديركم: ما هي الطريقة الفضلى التي 
النقاشية  األوراق  هذه  تصبح  أن  تضمن 
الرأي  وصناعة  السياسية  البيئة  من  جزءًا 

العام في هذه المرحلة الدقيقة؟
ال بد من إعادة النظر في كافة القوانين 
مجلس  قــوانــيــن  بــاإلنــتــخــاب،  المتعلقة 
والالمركزية  األحـــزاب،  قوانين  الــنــواب، 
جديدة،  قوانين  أنها  صحيح  والبلديات، 
إال أننا شعرنا من خالل تطبيقها كقانون 
فقانون  كبيرة،  ثغرات  فيه  مثال  اإلنتخاب 
لتطبيقه  المناسب  الوقت  ليس  النسبية 
دولـــة  فـــي  يــطــبــق  ــون  ــان ــق ال هـــذا  اآلن 
وليس  متطورة،  أحــزاب  ولديها  متقدمة 
مكونة  البلد  تكون  عندما  يطبق  عندنا.. 
نفسها  تدير  األحـــزاب  من  مجموعة  من 
بنفسها وتكون قادرة على أن تطرح في 
في  أعضاء  ليصبحوا  مرشحين  الــشــارع 
في  نحبو  زلنا  مــا  نحن  الــنــواب.  مجلس 
هذا  فــي  نصل  ولــم  الحزبية،  مــوضــوع 
الموضوع إلى ما يريده الملك من خالل 

األوراق النقاشية.

من  جــزءًا  تكون  أن  لألحزاب  نضمن  كيف 
الــرأي  فــي  والمشاركة  الشراكة  ورشــة 
من  مقطوع  األمل  أن  أم  والمسؤولية؟ 
المنظومة  من  جــزءًا  األحـــزاب  تصبح  أن 

السياسية الحقيقية؟
أن  يجب  لكن  األمـــل،  أقطع  ال  شخصيا 
يعاد النظر في قانون األحزاب كما قلت 
ينص  األحزاب  قانون  كان  عندما  سابقا.. 
 500 يشترط  كــان  حـــزب،  تأسيس  على 
فردًا في التاسيس يمثلون أكثر من 7-6 
محافظات في المملكة، اآلن أصبح العدد 
من  حزبه  المؤسس  يشكل  حيث   150
أوالده وأحفاده وأقربائه حتى يحصل في 

النهاية على الـ50 ألف دينار.
السبب في هذا هو قانون األحزاب، الذي 
ال  فيه  المؤسسين  عــدد  يكون  أن  يجب 
يقل عن 1000 إلى 1500 عضو مؤسس 
ويكون حزبا ذا ايديولوجية وأفكار صحيحة 
وليست  الــواقــع،  أرض  على  لتطبيقها 

أحزاب أشخاص.

مرتفع  ســقــف  ذات  ــعــات  ــوق وت أحــــالم 
الحصيلة  لكن  الــالمــركــزيــة.  على  بنيت 
عززت  الالمركزية  أن  اآلن  نشهدها  التي 
يمكن  وكيف  الخطأ؟  حصل  أين  المركزية. 

إصالحه؟
القانون  رد  تم  تعرفون  وكما  صحيح،  هذا 
كنا  عندما  الثاني  عبدالله  الملك  قبل  من 

مرة  إعادته  وتمت  األعــيــان،  مجلس  في 
أخرى إلى أن جاء القانون الحالي. ما أريد 
قوله أن أي قانون في الدنيا ال تكتشف 
عيوبه إال بعد تطبيقه، فعندما تم تطبيق 

قانون الالمركزية ظهرت فيه الشوائب.
الصالحية  إعطاء  مفهومها  الالمركزية، 
الكاملة.. كنا نفكر بالمركزية على مستوى 
ثالثة أقاليم: شمال، جنوب، وسط، ومن 
وحتى  محافظات.  إلى  األمور  تحولت  ثم 
يجب  فــانــه   محافظات  إلــى  تحولت  ولــو 
إعطاء الصالحية الكاملة إلى مدراء الدوائر 
فــي تــلــك الــمــحــافــظــات، ويــجــب إعــطــاء 
الصالحية الكاملة للمحافظ،. فهو  عندما 
له  يعود  ال  الداخلية  بوزير  مرتبطا  يكون 
يرتبطون  الذين   الدوائر  لمدراء  وال  دور 

بالوزير المعني.
 أيضا  في موضوع الموازنة العامة، يجب 
أن توزع على 12 محافظة، كما حصل في 
عام 1997، وأتمنى لو نستمر في تجربة 
فهي  الالمركزية.  تطبيق  بدأ  حيث   1997
سنة  من 15-10  تحتاج  بل  فجأة  تطبق  ال 

حتى نصل إلى المركزية صحيحة.

الــنــواب  مجلس  حــل  أن  تعتقدون  هــل   
أن  يمكن  جديدة  انتخابات  وإجــراء  الحالي 
من  جــزءًا  كانت  التي  الثقة  فجوة  يقّلص 
واإلحــســاس  الــعــام  الغضب  حالة  وقــود 
باإلحباط؟ وماذا عن قانون اإلنتخاب األخير 
الذي لم ينجح بإفراز مجلس نواب مختلف 

عن مجالس قانون الصوت الواحد؟
إال  القانون،  بهذا  رأيي  عن  النظر  بغض   
الشعب،  قبل  مــن  منتخب  مجلس  ــه  أن
أربــع  دســتــوريــة  مـــدة  المجلس  ألعــضــاء 
حصل  إذا  إال  يكملوها،  أن  يجب  سنوات 
أمر خارج عن اإلرادة، لكن ليس كلما شعرنا 
ان  هناك ثغرة في القانون وطلبنا إجراء 
دور  اآلن  المجلس.  حــل  يتم  انــتــخــابــات 
مجلس النواب األساسي هو إعادة النظر 

في هذا القانون. 

في مدرسة معان 

1-2
ال يأنس الباشا توفيق كريشان إلى اللغة الشعبوية التي تعتاش على 
تهويل المخاطر والتحذير من  المؤامرات ومن قادم األيام. فهو بما توارثه 
من هدوء وروّية وميل راجح إلى المنطق، يرى  األمور بألوانها الحقيقية  وال 
يحتاج إلى التهويل ورفع الصوت ولفت النظر.

 يقر  كريشان ان «صفقة القرن» التي لم يجرؤ أحد على القول أنه اطلع 
عليها. ال تستدعي الهلع ألن  اإليمان بالدولة والنظام والوحدة الوطنية، 
أقوى من أن  تجتاحنا الرياح المستجدة.
 وبنفس منطق العقالنية يرفض أن يجري توزيع تهم الفساد واإلفساد 
كيفما كان. فمن كانت لديه بينة فليقدمها للقضاء . 
ثم إن الفساد  في القطاع الخاص يفوق القطاع العام.

قناعاته أن القوانين األخيرة التي جاءت على  قاعدة اإلصالح، وهي األحزاب 
والالمركزية واإلنتخاب والبلديات، كلها ثبت قصورها على أرض التنفيذ 
واستوجبت مراجعتها واألولوية في ذلك لقانون اإلنتخاب الذي يجب على 
المجلس الحالي تحديثه.
نسأل  أبا عبدالله عن موجة اإلعالم المجتمعي  وما أحدثته من سلوكيات 
جديدة تستوجب الترشيد والتقنين، فيكتفي بالقول:«الحمد لله ليس لدي 
فيسبوك».

موضوع الكونفدرالية بعيد، 
كن أن يقبل به أي من  وال 

الشعب األرد والفلسطيني

ة   الحراكات والشعارات األخ
نتيجة للوضع اإلقتصادي 

املرتدي 

حفل تخريج طالبة جامعة بيروت العربية

الثانوية  المرحلة  الله  عبد  أبــو  انهى  
العربية  بيروت  إلى  ومنها  معان  في 
والعلوم  القتصاد  في  تخصص  حيث  
في  وعمل  عمان  إلى  عاد  السياسية. 

شركة مصفاة البترول.
التل،  خلف  سعد  مديرها  كــان  يقول: 
حق  وكلمة  يديه  على  تتلمذت  ــذي  ال
كانت  حيث  ناجحا  اداريــا  كان  انه  أقولها 
الشركات  أنجح  مــن  البترول  مصفاة  
فيها   بقيت  األردن.   فــي  الــمــوجــودة 
 1989 عام  لالنتخابات  ترشحت  أن  إلى 
للترشح  وعــدت  الــحــظ،  يحالفني  ولــم 
طلب  انـــه  ـــر  أذك ونــجــحــت.   1993 عـــام 
رئيس  نائب  حسان  أبــو  خــلــدون  مني 
البترول  مصفاة  شركة  إدارة  مجلس 
الشركة،  فــي  موظفا  زلــت  مــا  وكنت 
عني.  االستغناء  يتم  لن  بأنه  وأخبرني 
التل  وسعد  شومان  وعبدالحميد  فقرر 
تعييني مستشارًا في الشركة. طلبني 
سعد التل ليخبرني قرار مجلس اإلدارة، 
ورغم ذلك نصحني بقوله: إذا أصبحت 
مستشارا فلن تصبح وزيرًا، ورأى بأنني 
وزيــرًا،  سأصبح  ثالثة  أو  شهرين  بعد 
ثالثة  بعد  وبالفعل  نصيحته،  فسمعت 

أشهر أصبحت وزير بلديات.
 الباشوية في عشيرة الكريشان وفي 
متوارثة  مسألة  كريشان  توفيق  نسب 
من األب والجّد. كيف تأسس وتواصل 

ذلك؟
السلطان  ــام  أي العثماني  العهد  منذ 
عبدالحميد، وتواصلت  إلى جدي حسين 
وقبله قاسم باشا، وتوالت إلى أن جاء 
الشريف حسين بن علي وأعطى لقب 
الباشوية لجدي حسين. وبعد أن توفى 
جــدي  أيــضــًا  تــوفــى  حسين  الــشــريــف 
األمير  فجاء  الشهر،  نفس  في  حسين 
نزل  معان  إلــى  زيــارتــه  ــدى  ول عبدالله 
شاكر،  األمير  مع  لفترة  جدي  بيت  في 
محمود،  ــوالــدي  ل الباشوية  وأعــطــى 
الذي ترك العمل التجاري ودخل معترك 
الحياة السياسية عام 1931 .. دخل في 
والثالث  األول  التشريعي  المجلس 
والرابع والخامس ومجلس النواب األول 
عينًا  واستمر  والخامس  والرابع  والثالث 
إلى أن توفاه الله.  فاللقب جاء وراثيا.

اسرتاحة
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حل العدد السابق لحل مسابقة كاكورو عليك ادخال رقم من 1-9 في 
المربعات الفارغة.

مفاتيح الحل هي االرقام الموجودة في المربعات 
السوداء وهي التي تعطي حل لمجموع االرقام.

االرقام الموجودة فوق الخط تعطي الحل االفقي 
واالرقام الموجودة تحت الخط تعط الحل العامودي.

مفتاح الحل رقم 3 سيكون الحل لرقم 2 ورقم 1 
رقــم 2  او  ورقــم 1  لرقم 4  حال  سيكون  ورقــم 5 

ورقم3.
تعتمد  الصحيح  بالشكل  ستحل  المربعات  من  اي 

على حل المفتاح باالتجاه اآلخر
ال يجوز تكرار الرقم في الحل لذا رقم4 سينتج عنه 

االرقام 1 و3.

قم باستكمال 
الشبكة، حتى 

يصبح كل صف 
وعمود والمربع 

الذي يتكون من 3 
صفوف وأعمدة 
(باللون الغامق) 
يحتوي على كل 
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أفقياً :
1 - تشارلز ديكنز 2 - راصد – مرمر 3 - وعر – بنك – كنز 4 - مراسل – يصد 5 - رخيص – حنظل 
6 - ند – يغامر 7 - كفيف – أديب 8 - أتى – تفاؤل 9 - برقوق – فتى 10 – لؤلؤي 11 - ترتيب 

– نية.

أفقياً :
1 - أديب أميركي رسم 

صورة صادقة لحياة المدينة 
الصناعية الحديثة في روايته 
"وصلة مانهاتن" 2 - حمام 

بري – حصين 3 - لعاب – 
نقيض ميت – ضد بعيد 

4 - جالء – خلص 5 - رف من 
الطيور – أجنحة السمك 6 - ما 

يكتمه اإلنسان – ضد قريب 
ح الماشية في المرعى  – سرَّ
7 - ثياب بالية – ناحية بعيدة 
8 - َعَلم أو راية – وصلة ما 
بين الرأس والبدن – ما بين 

األرض والسماء 9 - عين ماء 
– مادة قاتلة – جاف 10 - قفز 
– سقط في البئر 11 - زاوية 

– معرفة – مصرف.
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عمودياً :
1 – أديب أميركي له روايات 

تعكس هواجس الشبيبة 
األميركية منها "خديعة 

القلب" 2 - بريق – سقوط 
في االمتحان 3 - جرس كبير 

– كمية من الورق عددها 
خمسمئة 4 - ما يجري في 
عروق اإلنسان – ضرب من 
الزّحافات يتلّون في ضوء 
الشمس ألوانًا مختلفة 5 

- زوج – حيوان مفترس 6 - 
بدين – أخو األب 7 - قهوة 

– محفظة – اكتمل 8 - تناغم 
– محتاج 9 - ثمن – سهاد 

– تهذيب 10 - ناضج – ضد 
شجاع 11 - داٍع أو علة – 

مشعل ُيحمل في الليل.

عمودياً :
1 - ترومان كابوت 2 - شاعر – دفتر 3 - إصرار – ياقوت 4 - رد – سخيف 5 - بليغ – تقلب 6 

- زمن – صادف 7 - دركي – أعلى 8 - يم – صحراء 9 - كركدن – دلفين 10 – ظبي 11 - زلزال – 
بناية

أعواد الثقاب

املغادرةامللكية األردنيةالقادمة
03:30
05:15
07:00
07:00
07:00
07:40
08:35
08:55
09:10
09:15
09:15
09:15
09:30
09:30
09:30
09:50
09:50

بغداد
هونغ كونغ - بانكوك
اربيل
النجف
بيروت
جده
دمام
الرياض
الكويت
القاهره
تل ابيب
دبي
ابو ظبي
الدوحه
العقبه
بصره
بغداد

جده
القاهره
الرنكا
الدوحه
دبي
نيويورك
القاهره
شيكاغو
ابو ظبي
جده
الكويت
اسطنبول
تونس
تل ابيب
فيينا
برلين
فرانكفورت

ميونخ
الرياض
القاهره
باريس
برشلونه
الكويت
بغداد
بيروت
اسطنبول
دبي
لندن
تل ابيب
العقبه
جده
ابو ظبي

10:10
10:30
14:40
14:45
15:10
15:20
15:30
15:45
15:55
15:55
16:25
16:40
19:15
19:40
20:00
20:20
20:55

20:55
21:30
22:00
22:00
22:00
22:10
22:10
22:10
22:50
23:40
00:10
01:15
01:25
01:25
01:55

03:01
04:00
05:00
05:40
07:00
07:00
07:00
08:00
08:35
08:50
10:40
10:40
10:45
10:45
10:45
10:45
11:15

مونتريال
بصره
جده
بغداد
العقبه
القاهره
تل ابيب
دبي
الدوحه
ابو ظبي
شيكاغو
فرانكفورت
باريس
برلين
تونس
جده
الكويت

اسطنبول
الرنكا
نيويورك
برشلونه
فيينا
ميونخ
القاهره
لندن
الرياض
دبي
الكويت
تل ابيب
اسطنبول
القاهره
بيروت
بغداد
ابو ظبي

جده
تل ابيب
العقبه
بغداد
الرياض
القاهره
دبي
ابو ظبي
الكويت
جده
اربيل
الدوحه
المدينه المنورة
بيروت
دمام
بانكوك - هونغ كونغ

11:20
11:30
11:30
11:45
11:45
11:50
12:00
12:00
16:15
16:30
16:55
17:10
17:30
17:40
17:40
17:50
18:50

20:15
23:00
23:10
23:20
23:30
23:30
23:30
23:45
23:45
23:50
00:55
00:55
00:55
00:55
01:15
02:10

يمكن أن تشعر بتراجع معنوي 
وصحي وال تخاطر وتطلب 
باأليام القادمة تعاون من 

محيطك وال تقصر من أدائك 
ألن عليك أن تكون لطيف 

وتوظف طاقاتك فيما تفعله 
وتنتظر الحواب يمكن أن يحصل 

مساًء على صعيد العمل

نهارك يحمل لك فرص مالية 
أو تبحث على فكرة أو على 

طريقة تجد بواسطتها تأمين 
مادي أو تناقش موضوع 
مالي، ال يخلو نهارك من 

مصاريف طارئة، توظيف مالي 
بالنهار وبالليل حركة ناشطة 

وتناقش مواضيع مهمة.

 حاول أن تقدم عون 
بأقصى طاقاتك لخدمة 

العائلة حتى تدخل البهجة 
في نفسك ويمكن عائلتك 

تكون بحاجتك الظهر لكن 
المساء يكون الوضع 

أفضل.

تأثير القمر ببرجك سوف 
يكون له تأثير كبير على 

شخصيتك ونهارك 
مناسب لتتوصل لتفاهم 

وتناغم بين طموحاتك 
االدارية وأحالمك 

الروحية والداخلية، انفراج 
مالي أو معنوي.

بمطلق األحوال نهارك 
متعلق بالعالقات الداعمة 

مصالح شخصية عن 
طريق اآلخرين، هّمة كبيرة 

ودقة بالعمل وتجاوب 
قليل مع اآلخرين، حائر 

ومترقب وخاصًة باتصاالت 
ومقابالت.

سوف تكون فترة رائعة 
مميزة وسريعة وتكتشف 

بعض األمور الغامضة 
كانت غافلة عنك، حّضر 

نفسك مساًء جوك جميل 
وتفتح صفحة جديدة 

وتدفع بمصالحك.
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 تتمتع بجاذبية وتتحرك 
حتى تحقق مرادك، ويلتف 

األصدقاء من حولك، 
استفيد في بحر النهار 
لتقطف ثمار جهودك، 

لكن مساًء وغدًا احتمال 
أن تعاني من سوء تفاهم 

أو صعوبة بالتواصل.

مطلوب قليل من التضحية 
والتنازالت حتى تفاوض 
بليونة على صعيد أمور 

مالية مشتركة من تعويض 
أو استحقاقات، مساًء 

وغدًا سوف تكون أجواء 
أفضل والحظوظ قوية.

تتطور على صعيد أمور 
شخصية يمكن مع 

المسؤولين، كن متعاون 
وجّرب تتفهم اآلخرين وتحافظ 

على صورة جيدة، مساًء 
وغدًا من األيام الجميلة 

تعرف تنوع بمجال الصداقات 
والمفاوضات والدعوات.

تسبب لنفسك أزمة وطّور 
روحك وخاصًة معاكسة 

الخصم أو الطرف الطارئ، لكن 
اليومين القادمين يوجد تراجع 

عن قرار في بعض األيام 
التي كانت فيها ازعاجات.

يجب أن تركز على العمل، 
احتمال تكلف بمهمة أو 

مسؤولية أو يمكن تتحمس 
لتقوم بعمل اآلخرين، 

ينطلب منك بعض االنضباط 
والهدوء وااللتزام بالعمل 

وحافظ على مكانتك العملية.

ما زلت مشغول وقادر 
على التحرك بعدة اتجاهات، 

انتبه من تشتت أفكار 
وطاقة ويمكن لك حركة 
أو عمل وتنقل واجبات 

كثيرة، تشعر بضغط لكن 
مساًء الوضع يكون عندك 
بشراكة عاطفية أو عملية.
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اول فيلم سين عر مثل فيه الفنان الكب عمر الرشيف
من مقطع و(3) احرف

من باب العلم والمعرفة تقول المعلومة ان عدد اصابع القط يساوي عدد اصابع الكلب ولكل منهما ثمانية عشر 
اصبعا وحيوان وحيد القرن بعضه له قرنان وان حصان البحر الذكر هو الذي يقوم بمهمة الحمل بدل االنثى وان 

طائر النعام ال يطير لكبر حجمه وله اصبعان في كل قدم فقط وعن القطط ان القطة تستجيب لصوت المرأة اكثر 
من الرجل في الغالب.

الحل السابق: (البوذية)
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تصويرشاهد عقناة امللك عبدالله يف منطقة العدسية
محمد القرالة

العالجات الجينية تبعث اآلمال للمرىض رغم تكلفتها الباهظة

مرىض السكري أك عرضة ملشاكل الجهاز التنفيس 

تــشــق عـــالجـــات جــيــنــيــة طــريــقــهــا إلــى 
بــأمــراض  مصابين  لمعالجة  األســــواق 
ما  مستعصية،  أنها  على  مصنفة  كانت 
يشكل  لكنه  للمرضى  كبيرا  أمال  يبعث 
بسبب  الصحية  لألنظمة  كبيرا  تحديا 
حال  فــي  خصوصا  الباهظة  تكاليفها 

تعميم استخدامها.
ــقــوم هـــذه الــعــالجــات عــمــومــا على  وت
لجينة  فــي الــجــســم  ــــدال الــمــبــاشــر  االب
أو  طبيعية  بأخرى  وظيفيا  اختالال  تعاني 
بسحب خاليا لتعديلها جينيا في المختبر 

قبل إعادتها لجسم المريض.
الحيوية  التكنولوجيا  مــن  القطاع  هــذا 
االيرادات  من  دوالر  مليون   363 يدر  قد 
العالمي،  المستوى  على   2022 بحلول 
على ما أظهرت دراسة حديثة في شركة 

"ريسرتش اند ماركتس".
بالمقارنة  هزيال  يبدو  قد  المستوى  هذا 
التي  العالمية  ــيــة  الــدوائ الــســوق  مــع 
مبيعات  تــوقــع  مــع  هائلة  عــائــدات  ــدر  ت
طبية  وصفات  بحسب  المعطاة  لألدوية 
تتخطى ألف مليار دوالر في 2022 وفق 

"ايفالويت فارما".
ـــى  ــات الــجــيــنــيــة األول ــعــالج أن ال ومـــع 
وأحادية  ــادرة  ن أمــراضــا  تستهدف  كانت 
بالبحوث  الــمــجــال  هــذا  يــزخــر  الــجــيــنــات، 
 2200 من  أكثر  مع  الحيوية  الصيدالنية 
بما  حاليا  العالم  يشهدها  سريرية  تجربة 
مثل  االنتشار  واسعة  أمراض  ذلك  في 
العصبية  واألمراض  والسكري  السرطان 

االنتكاسية.

 استراتيجية جديدة ضد السرطان

على  حاليا  التقدم  من  قدر  أكبر  ويسجل 
ــســرطــان مــع وضــع  صــعــيــد مــعــالــجــة ال

استراتيجية غير مباشرة للعالج الجيني.
البرمجة  إعادة  على  التقنية  هذه  وتقوم 
هي  المناعية  الخاليا  من  لفئة  الجينية 
"لتسليحها"  التائية  اللمفاوية  الخاليا 
السرطانية  الخاليا  ترصد  جعلها  بهدف 
انطوان  يؤكد  ما  وفق  عليها،  وتقضي 
"سوفينوفا"  شركة  رئيس  بابييرنيك 
الرأسمالية االستثمارية المتخصصة في 

مجال علوم الحياة لوكالة فرانس برس.
السويسرية  شركة "نوفارتيس"  وفتحت 
الدوائية  الصناعات  مجال  في  العمالقة 

هذا الطريق في آب/اغسطس 2017 عبر 
الحصول على موافقة الواليات المتحدة 
على منتج أول يعتمد هذه التقنية يحمل 
نــادرا  شكال  ويستهدف  "كيمريا"  اســم 

من أشكال اللوكيميا.
ـــم تــتــأخــر الـــمـــنـــاورات الــكــبــيــرة في  ول
فبعد  الظهور،  في  الصيدالني  القطاع 
استثمرت  "كــيــمــريــا"  على  الــمــوافــقــة 
دوالر  مليار   12 األميركية  "غيليد"  شركة 
المتخصصة  فــارمــا"  "كايت  شركة  في 
وتبعتها  المستضدات  مستقبالت  في 

من  "سيلجين"  شركة  أشهر  بضعة  بعد 
"جونو  شــركــة  على  االســتــحــواذ  خــالل 
مليارات   9 مقابل  فــي  ثيرابوتيكس" 

دوالر.
"كيمريا"  نال  حزيران/يونيو،  نهاية  وفي 
يستهدف  دواء  وهـــو  و"يــســكــارتــا"، 
موافقة  على  اللمفاوي،  للجهاز  سرطانا 

في أوروبا.
وفـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة، تــبــاع هــذه 
تصل  للغاية  باهظة  بكلفة  الــعــالجــات 
بالنسبة  للمريض  دوالر  ألف   475 إلى 

لـ"كيمريا" و373 ألفا لـ"يسكارتا".
تصنيع  في  الحالي  التعقيد  فإن  كذلك 
خاليا  على  بــاالعــتــمــاد  الــعــالجــات  هــذه 
يزيد  أنفسهم،  المرضى  من  مسحوبة 
امكان  حيال  شكوكا  ويثير  تكلفتها  من 

استخدامها على نطاق واسع.
ال  الــعــالجــات  "هـــذه  بابيرنيك  ويــقــول 
سرطانات  إال  اللحظة  حتى  تستهدف 
الدم، غير أنها تعطي نتائج مذهلة. اال أن 
أساس  على  لعالجات  المقبلة  المرحلة 
تستهدف  المستضدات  مستقبالت 

أوراما كبيرة تبدو أكثر تعقيدا".
ــعــالجــات عــلــى نطاق  وإلنـــتـــاج هـــذه ال
الستخدام  وسيلة  ايجاد  يجب  صناعي، 
عائق  وهو  سليمين،  واهبين  من  خاليا 
التكنولوجيا  شركات  من  كبير  عدد  يعمل 
الفرنسية  بينها  تذليله  على  الحيوية 
"الــوجــيــن  واألمــيــركــيــة  "سيليكتيس" 

ثيرابوتيكس".

 إعادة األموال للمرضى

المستخدمة  الجينية  العالجات  وتواجه 
نموذج  ايجاد  في  صعوبة  أخير،  كمالذ 
الباهظ  سعرها  بسبب  لــالســتــمــراريــة 
المؤهلين  المرضى  من  القليل  والعدد 

للخضوع اليها.
"غليبيرا"  عالج  مني  اإلطــار،  هذا  وفي 
ـــــا فــي 2012  الــــذي أطــلــق فــي اوروب
البنكرياس  في  جيني  مــرض  لمعالجة 
ويباع في مقابل مليون دوالر للمريض، 
الشركة  أن  لــدرجــة  ذريـــع  تــجــاري  بفشل 
المصنعة له وهي الهولندية "يونيكيور" 

سحبته من البيع العام الماضي.

(أ ف ب)

أفادت دراسة ألمانية حديثة، بأن مرضى 
فرص  يزيد  الثاني،  النوع  من  السكري 
اإلصابة بأمراض الرئة والجهاز التنفسي.
بمستشفى  باحثون  أجــراهــا  ــدراســة  ال
المركز  مع  بالتعاون  الجامعي  هايدلبرغ 
ــحــاث الــســكــري والــمــركــز  ــمــانــي ألب األل
ـــحـــاث الـــرئـــة، ونـــشـــروا  األلـــمـــانـــي ألب
دوريــة  مــن  األخــيــر  الــعــدد  فــي  نتائجها، 

(Respiration) العلمية.
 4 كــل  مــن  ـــًدا  واح أن  الباحثون  وأوضـــح 
يعاني  الخارجية  العيادات  في  مرضى 
مــن قــصــور فــي الــتــنــفــس، وعــــادة ما 
تكون أمراض الرئة الحادة والمزمنة هي 

األسباب الرئيسية لقصور التنفس.

من  الــعــديــد  أن  ــــدراســــات  ال ــظــهــر  وت
الرئة  ــأمــراض  ب المصابين  األشــخــاص 
من  السكري  مــرض  مــن  أيــًضــا  يعانون 
أن  ذلك  يعني  هل  ولكن  الثاني،  النوع 
أكثر  الثاني  النوع  من  السكري  مرضى 
وأمراض  الرئة  بأمراض  لإلصابة  عرضة 

الجهاز التنفسي.
 110 الفريق  راقــب  ذلــك،  من  وللتحقق 
الثاني،  النوع  من  السكري  مرضى  من 
مصابين  غير  شخًصا   48 إلى  باإلضافة 

بالسكري.
الدراسة،  في  المشاركين  فحص  وتــم 
بالسكري،  المتعلقة  المضاعفات  لرصد 
إلي  باإلضافة  التنفس،  ضيق  ومنها 

وظائف الرئة.
المصابين  األشخاص  أن  الباحثون  ووجد 
بـــداء الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي، هم 
التنفس،  ضيق  من  للمعاناة  عرضة  أكثر 
المصابين  بغير  مقارنة  الرئة،  وأمــراض 

بالسكري.
المرضى  من   ٪  27 أن  الباحثون  ووجــد 
منذ  السكري  مــرض  من  يعانون  الذين 
فترة طويلة، و20 ٪ من مرضى السكري 
من   ٪ و9  حديثا،  تشخيصهم  تم  الذين 
الــمــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن أعــراض 
من  يعانون  بالسكري  اإلصابة  قبل  ما 
مضاعفات اإلصابة بأمراض الرئة والجهاز 

التنفسي.

وقال قائد فريق البحث الدكتور ستيفان 
كوبف يمكن أن ترتبط زيادة عدم االرتياح 
داء  من  الثاني  بالنوع  التنفص  وضيق 
من  البد  السبب  لهذا  .وأضاف  السكري 
مراقبة مرضى السكري من النوع الثاني 
وفحصهم بانتظام لتقديم العالج الالزم 

لهم لمواجهة مضاعفات أمراض الرئة .
فإن  العالمية،  الصحة  لمنظمة  ووفًقا 
في  المسّجلة  الــحــاالت  من   %90 نحو 
النوع  من  هي  السكري،  لمرض  العالم 
فرط  ــّراء  ج أســاًســا  يظهر  الــذي  الثاني، 
مرور  ومع  البدني،  النشاط  وقّلة  الوزن 
الوقت، يمكن للمستويات المرتفعة من 
السكر في الدم أن تزيد من خطر اإلصابة 

واألعصاب،  والعمى،  القلب،  بأمراض 
والفشل الكلوي.

بالنوع  اإلصــابــة  تــحــدث  المقابل،  فــي 
النظام  قيام  عند  السكري  مــن  األول 
المناعي في الجسم بتدمير الخاليا التي 
تتحكم في مستويات السكر في الدم، 

وتكون معظمها بين األطفال.
السكري  بمرض  المصابين  عــدد  ويبلغ 
شخص،  مليون   422 نحو  العالم  حــول 
المتوسط  شـــرق  إقــلــيــم  نصيب  يبلغ 
الصحة  بيانات  بحسب  مليوًنا،  منهم 43 

العالمية.

وكاالت 

لوحة صخرية عمرها 
سبعة آالف سنة لوجه 

برشي 
صخرية  لوحة  الصينيين  اآلثار  علماء  اكتشف 
منطقة  في  بشري  لوجه  عام   7000 عمرها 
منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين.
الباحث  عن  نقال  المحلية  الصحافة  وقالت 
منغوليا  بجامعة  الصخور  على  الرسم  في 
يبلغ  التي  اللوحة  إن  تساي،  جيا  وو  الداخلية 
سنتيمترا   57 وعرضها  سنتيمترا   65 طولها 
في  الرملي  الحجر  من  جــزء  في  عليها  عثر 

أونغنيود بانر في تشيفنغ.
ويحتوي الرسم على عينين مزدوجتين بقطر 
18 سم وفم بيضاوي، وتظهر أربعة أشرطة 

عمودية في الفم تشير إلى األسنان.
الصخور  على  الرسم  خبراء  وو  فريق  ودعــا 
ــراء  إلج للعلوم  الــروســيــة  األكــاديــمــيــة  فــي 
المكتشفة  الصخرية  اللوحات  مع  مقارنات 
من  أخــرى  ــزاء  وأج روسيا  شرق  أقصى  في 

منغوليا الداخلية.
وقال وو، انه "بالمقارنة مع اللوحات األخرى، 
في  دقة  وأكثر  حجما  أكبر  القطعة  هذه  فإن 

الرسم ولها خطوط أكثر سالسة".
صخرية  لــوحــات  على  العثور  تــم  انــه  ويــذكــر 
لوجوه بشرية في العديد من مناطق منغوليا 
الهجرة  لدراسة  معلومات  ووفــرت  الداخلية 

والتقاليد البشرية.
 (بترا)

.

تناول برتقالة واحدة 
نع حدوث  ىف اليوم 
العمى مع تقدم العمر

عليها  أشــرف  حديثة  علمية  دراســة  توصلت 
تناول برتقالة فى  باحثون أستراليون إلى أن 

اليوم قد يمنع حدوث سبب شائع للعمى.
ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية 
ثمار  مــن  واحــــدة  ــاول  ــن ت أن  الــبــاحــثــون  وجـــد 
اإلصابة  خطر  من  يقلل  الشعبية  الحمضيات 
 ،(AMD) بالعمر  المرتبط  البقعى  بالضمور 
والذى يؤثر على الرؤية المركزية بنسبة %60.
"بامينى  البروفيسير  الباحثين  كبير  ــال  وق
جوبيناث" من جامعة سيدنى: "تظهر البيانات 
يبدو  البرتقال  فى  الموجود  الفالفونويد  أن 

أنه يساعد فى الحماية من المرض".
وعلى الرغم من وجود مركبات "الفالفونويد" 
غير  ألسباب  التفاح،  مثل  أخرى  منتجات  فى 
فى  األكـــســـدة  مـــضـــادات  أن  إال  واضـــحـــة، 

البرتقال تحمى من فقدان البصر.

(وكاالت)
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عمان ـ الرأي 

خصص المجلس االقتصادي واالجتماعي جلسة أمس ضمن 
جلساته تقرير (حالة البالد) لمناقشة مختلف القضايا التي تتعلق 
بقطاع المياه والري بحضور نخبة من الوزراء السابقين وخبراء المياه 
وأمين عام وزارة المياه والري وأكاديميين.

وخالل الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور مصطفى 
الحمارنة تم تقديم عرض توضيحي تضمن أهم المحاور التي 
وردت في محور قطاع المياه والري.

وثمن المشاركون في الجلسة الجهد المبذول من المجلس 
االقتصادي واالجتماعي في إعداد التقرير، الذي اتسم بالشفافية 
والواقعية في تقييم االستراتيجيات واألهداف المعلنة لوزارة 
المياه والري لتطوير هذا القطاع، ورصد الواقع الحقيقي له 
ومراجعة كل ما يتعلق به.

وضبط  المياه  سرقة  محاربة  ضرورة  وضبط  وأكدوا  المياه  سرقة  محاربة  ضرورة   وأكدوا 
اآلبار المخالفة ووضع خطة تنفيذية تساهم اآلبار المخالفة ووضع خطة تنفيذية تساهم 
قطاع  إدارة  في  العاملين  كفاءة  رفع  قطاع في  إدارة  في  العاملين  كفاءة  رفع  في 
تراكمية  واضحة  سياسات  وانتهاج  تراكمية المياه  واضحة  سياسات  وانتهاج  المياه 
وإحــصــاءات  معلومات  بنك  إلــى  وإحــصــاءات تستند  معلومات  بنك  ــى  إل تستند 

محدثة وبشكل دوري.محدثة وبشكل دوري.
في  يقع  التقرير  أّن  المشاركون  في وأوضــح  يقع  التقرير  أّن  المشاركون  وأوضــح 
بين  المشترك  القاسم  وأن  مــحــاور،  بين ستة  المشترك  القاسم  وأن  مــحــاور،  ستة 
أوال،  ـــاإلدارة  ب يتمثل  المحاور  هــذه  أوال، جميع  ـــاإلدارة  ب يتمثل  المحاور  هــذه  جميع 
على  التركيز  مــع  ثانيا،  التمويل  على وتوفير  التركيز  مــع  ثانيا،  التمويل  وتوفير 
مشاريع  تتضمن  بمشاريع  نبدأ  أن  مشاريع ضرورة  تتضمن  بمشاريع  نبدأ  أن  ضرورة 
المياه  مشاريع  وتفعيل  للمياه،  المياه التحلية  مشاريع  وتفعيل  للمياه،  التحلية 

المعالجة.المعالجة.
منها  يعاني  المياه  مشكلة  أّن  منها وأوضــحــوا  يعاني  المياه  مشكلة  أّن  وأوضــحــوا 
من  خــاص؛  بشكل  واألردن  بأسره،  من العالم  خــاص؛  بشكل  واألردن  بأسره،  العالم 
في  والنقص  المائية،  الموارد  نقص  في حيث  والنقص  المائية،  الموارد  نقص  حيث 
والتباين  التفاوت  إلى  إضافة  والتباين المعلومات،  التفاوت  إلى  إضافة  المعلومات، 
في المعلومات بين الجهات ذات العالقة.في المعلومات بين الجهات ذات العالقة.

البحث  ضـــرورة  على  الــمــشــاركــون  البحث وشـــّدد  ضـــرورة  على  الــمــشــاركــون  وشـــّدد 
المياه  وتفعيل  جــديــدة،  مياه  مــصــادر  المياه عــن  وتفعيل  جــديــدة،  مياه  مــصــادر  عــن 
بعين  البيئي  األثر  مشكلة  وأخذ  بعين المعالجة،  البيئي  األثر  مشكلة  وأخذ  المعالجة، 
االعتبار، ومعالجة مشكلة الملوحة، والتركيز االعتبار، ومعالجة مشكلة الملوحة، والتركيز 
على ضرورة تعزيز قدرة التربة أكثر مما هي على ضرورة تعزيز قدرة التربة أكثر مما هي 
المياه  بموضوعي  واالهتمام  حاليا،  المياه عليه  بموضوعي  واالهتمام  حاليا،  عليه 

الخضراء والمياه الزرقاء.الخضراء والمياه الزرقاء.
وتطرق المشاركون إلى الخلل الحاصل في وتطرق المشاركون إلى الخلل الحاصل في 

توزيع مياه الزراعة لسوء اإلدارة في محاربة توزيع مياه الزراعة لسوء اإلدارة في محاربة 
الخطط  وضــع  إلــى  داعــيــن  الــتــوزيــع،  الخطط قلة  وضــع  إلــى  داعــيــن  الــتــوزيــع،  قلة 
الالزمة لمحاربة العجز المائي، والعمل على الالزمة لمحاربة العجز المائي، والعمل على 
تحسين مواردنا المائية بإيجاد شركة وطنية تحسين مواردنا المائية بإيجاد شركة وطنية 
من  بدال  للتحلية  مشروع  إنجاز  على  من تعمل  بدال  للتحلية  مشروع  إنجاز  على  تعمل 

االستجداء.االستجداء.
والتي  البعلية،  بالزراعة  باالهتمام  والتي وطالبوا  البعلية،  بالزراعة  باالهتمام  وطالبوا 
تعتمد على المياه السطحية ومياه األمطار، تعتمد على المياه السطحية ومياه األمطار، 
بالزراعة  تتعلق  دراســة  عمل  اقترحوا  بالزراعة وقد  تتعلق  دراســة  عمل  اقترحوا  وقد 

البعلية في المناطق المرتفعة.البعلية في المناطق المرتفعة.
التوصيات  من  العديد  المشاركون  التوصيات وقــدم  من  العديد  المشاركون  وقــدم 
تتعلق  التقرير  في  لتضمينها  تتعلق والمالحظات  التقرير  في  لتضمينها  والمالحظات 
من  األردن  وادي  مـــزارع  مشاريع  من بتقييم  األردن  وادي  مـــزارع  مشاريع  بتقييم 
بمشاريع  االهتمام  وضــرورة  محايدة،  بمشاريع جهة  االهتمام  وضــرورة  محايدة،  جهة 
في  الــزراعــة  من  والــحــّد  الــزراعــي،  في الحصاد  الــزراعــة  من  والــحــّد  الــزراعــي،  الحصاد 
توعية  وضــــــرورة  الــمــرتــفــعــة،  توعية الــمــنــاطــق  وضــــــرورة  الــمــرتــفــعــة،  الــمــنــاطــق 
بكيفية  يتعلق  فيما  وإرشادهم  بكيفية المواطنين  يتعلق  فيما  وإرشادهم  المواطنين 
اســتــعــمــال مــيــاه األمـــطـــار واســتــثــمــارهــا، اســتــعــمــال مــيــاه األمـــطـــار واســتــثــمــارهــا، 
والدعوة إلى تكاتف الجهات المختصة في والدعوة إلى تكاتف الجهات المختصة في 

دعم هذا القطاع.دعم هذا القطاع.
أوصى  المنزلي  االستهالك  مجال  أوصى وفــي  المنزلي  االستهالك  مجال  وفــي 
الــمــشــاركــون بــإيــجــاد مــعــايــيــر ومــؤشــرات الــمــشــاركــون بــإيــجــاد مــعــايــيــر ومــؤشــرات 
االستهالك  معدالت  بين  التوازن  االستهالك إلظهار  معدالت  بين  التوازن  إلظهار 
إلى  المحافظة  مستوى  من  التحليل  إلى بنقل  المحافظة  مستوى  من  التحليل  بنقل 
مستوى القرية، وإعادة تعريف الفواقد من مستوى القرية، وإعادة تعريف الفواقد من 
المياه للحفاظ على سالمة الموارد المائية. المياه للحفاظ على سالمة الموارد المائية. 

حاربة رسقة املياه ورفع   خرباء يطالبون 
كفاءة ادارة القطاع 

 "االحصاءات" تتوج بقالدة التميز العر  
 عمان–بترا

حصلت دائرة االحصاءات العامة االردنية على قالدة التميز االحصائي العربي حصلت دائرة االحصاءات العامة االردنية على قالدة التميز االحصائي العربي 
على مستوى األجهزة االحصائية العربية.على مستوى األجهزة االحصائية العربية.

عام  مدير  قعوار  ماري  الدكتورة  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزيرة  عام وسلمت  مدير  قعوار  ماري  الدكتورة  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزيرة  وسلمت 
الدائرة قاسم الزعبي القالدة ضمن فعاليات مؤتمر اتحاد اإلحصائيين العرب الدائرة قاسم الزعبي القالدة ضمن فعاليات مؤتمر اتحاد اإلحصائيين العرب 
وبمشاركة  الحالي  تموز  وبمشاركة   الحالي  تموز   1010-9 الفترة  خالل  عمان  في  عقد  والذي  الفترة السادس  خالل  عمان  في  عقد  والذي  السادس 

أكثر من أكثر من 7070 مشاركًا يمثلون علماء وخبراء اإلحصاء في جميع الدول العربية. مشاركًا يمثلون علماء وخبراء اإلحصاء في جميع الدول العربية.
وقال بيان للدائرة امس االحد إن الجائزة جاءت بناء على قرار رئيس وأعضاء وقال بيان للدائرة امس االحد إن الجائزة جاءت بناء على قرار رئيس وأعضاء 
اللجنة اإلدارية في اتحاد اإلحصائيين العرب المتضمن الموافقة على تنسيب اللجنة اإلدارية في اتحاد اإلحصائيين العرب المتضمن الموافقة على تنسيب 

اللجنة المتخصصة بدراسة معمقة خاصة بتقييم األجهزة اإلحصائية العربية.اللجنة المتخصصة بدراسة معمقة خاصة بتقييم األجهزة اإلحصائية العربية.
اإلحصاءات  دائرة  بذلتها  التي  المتميزة  للجهود  تقديرًا  الجائزة  هذه  اإلحصاءات وتأتي  دائرة  بذلتها  التي  المتميزة  للجهود  تقديرًا  الجائزة  هذه  وتأتي 
في  وبخاصة  الماضية  القليلة  السنوات  خالل  المجاالت  جميع  في  في العامة  وبخاصة  الماضية  القليلة  السنوات  خالل  المجاالت  جميع  في  العامة 
عملية التحول اإللكتروني الشامل في جمع البيانات اإلحصائية التي اصبحت عملية التحول اإللكتروني الشامل في جمع البيانات اإلحصائية التي اصبحت 
خالل  من  واالقليمية  العربية  اإلحصائية  األجهزة  قبل  من  به  يحتذى  خالل نموذجًا  من  واالقليمية  العربية  اإلحصائية  األجهزة  قبل  من  به  يحتذى  نموذجًا 
طريقة  نقل  الذي  األمر  إلكترونيًا  والمساكن  للسكان  العام  للتعداد  طريقة تنفيذها  نقل  الذي  األمر  إلكترونيًا  والمساكن  للسكان  العام  للتعداد  تنفيذها 
بالدراسات  القيام  من  عــززت  نوعية  نقلة  الميدانية  البيانات  جمع  بالدراسات عملية  القيام  من  عــززت  نوعية  نقلة  الميدانية  البيانات  جمع  عملية 
وسرعة  المالية  والكلفة  والوقت  الجهد  وتوفير  وجــودة  بدقة  وسرعة والمسوحات  المالية  والكلفة  والوقت  الجهد  وتوفير  وجــودة  بدقة  والمسوحات 

 قعوار تسلم الزعبي قالدة التميز إعالن النتائج. إعالن النتائج. 

عمان - بترا - طالبت الجمعية الوطنية 
لحماية المستهلك بوقف تصدير البندورة 

وأكدت أن تصديرها  إلى األسواق الخارجية 
في ظل ارتفاع أسعارها محليا يتعارض مع 

حقوق المستهلكين المحليين .

تصوير  - خالد العودات

الجريدة  ¶ أن  ــــرأي"  ال "عــيــن     علمت 
الرسمية في رئاسة الوزراء ستكون 
لذوي  متاحة  القادمة  الفترة  خــالل 
بتقنيات  لقراءتها  البصرية  اإلعاقة 

متقدمة.
عمان  ¶ العاصمة  فــي  خــالء  أراض 

باألجرة  سيارات  كمواقف  تستخدم 
من  مراقبة  او  اصحابها  علم  دون 

الجهات المعنية.
يعانون  ¶ الرسمية  الــدوائــر  مراجعو 

االستدعاءات  استغالل "كتبة"  من 
ومــوظــفــيــن حــكــومــيــيــن بــتــصــويــر 
مقابل  المعامالت  النهاء  وثائقهم 
يطالبون  المراجعون  مالي..  مبلغ 
في  الوثائق  تصوير  خدمة  بتوفير 

الدوائر الرسمية. 

المراهنة  تجب  ال  فــإنــه  البعض  يتوقعه  لما   خــالفــا 
بين  هيلسنكي  في  اليوم  لقاء  على  اللزوم  من  أكثر 
وبخاصة  بوتين  وفــالدمــيــر  ترمب  دونــالــد  الرئيسين 
بل  فقط  العالقة  ليست  العربية  للقضايا  بالنسبة 
لهم  والـــروس  فاألميركيون  والمتفجرة،  والملتهبة 
أولويات أخرى غير هذه األولويات وذلك مع أنه يمكن 
القول وبدون أي تردد إن التواطؤ المتبادل بين هاتين 
الدولتين هو السبب الرئيسي لتفجر هذه القضايا إن 
في سورية وإن في العراق وأيضا إن في ليبيا وكل 
مكان في هذه المنطقة.."التي باتت تجلس على كف 

عفريت" كما يقال.
يقول المنجمون، الذين يكذبون في العادة وإن صدقوا 
اليوم  ستنعقد  التي  القمة  لهذه  إنجاز  أهم  أن  أحيانا 
في هيلسنكي سيكون رفع األميركيين لعقوباتهم عن 
وهذه  سورية،  من  اإليرانيين  إنسحاب  مقابل  روسيا 
إيران،  أن  إذ  كبيرة،  إشكالية  مسألة  األمر  حقيقة  في 
رياح  مهبِّ  في  كقصلة  ــام  األي هــذه  في  تبدو  التي 
بداية  سيكون  سورية  من  إنسحابها  أن  تعرف  عاتية، 
مهزومة  العراق  من  خروجها  وأن  العراق،  من  خروجها 
نظام  سقط  وكما  اإليراني،  النظام  سقوط  سيعني 
الشاه في عام 1979 وسيعني تغير الخرائط السياسية 

وأيضا الجغرافية للعديد من دول هذه المنطقة.
وهو  واليتي  علي  اإليــرانــي  الخارجية  وزيــر  قــال  لقد 
وجود  إنَّ  لروسيا:  األخيرة  زيارته  خــالل  موسكو  في 
إيران في سورية ال عالقة له بإسرائيل، وهذه مسألة 
عامًا،  أربعين  خــالل  صحتها  وثبت  ومــؤكــدة  معروفة 
فاإليرانيون لم يستهدفوا "دولة العدو الصهيوني"، 
في  "المعممة"  ثورتهم  إنتصار  البعد  يقولون،  كما 
عام 1979 وال قبل ذلك.. إنَّ هدفهم الدائم إن سابقًا 
بقيت  ولألسف  التي  المنطقة  هــذه  هو  الحقًا  وإن 
تشجع الطامعين فيها على تحقيق توجهاتهم وتحقيق 

أحالمهم.
قمة  في  المتحدة  رئيسا روسيا والواليات  يتطرق  قد 
اليوم إلى األوضاع المتفاقمة في هذا البلد العربي 
الصديق  تسر  وال  العدا  تغيظ  ال  حالة  في  بات  الذي 
شيئًا  يفعال  لن  أنهما  والمؤكد  بل  ال  الــواضــح  لكن 
سورية  في  اإلنهيار  هذا  كل  المنهارة  األوضــاع  يغير 
فكالهما مرتاح إلى ما هو بقي قائمًا ومستمرًا خالل 
سبعة أعوام وأكثر، والمعروف أن ما يهم األميركيين 
المشكلة  على  التفاهم  هو  األولى  بالدرجة  والروس 
البلطيق،  بحر  دول  وبعض  القرم  ومشكلة  األوكرانية 
وهو كذلك الصواريخ األميركية في بعض دول أوروبا 
التصدي  كيفية  على  التفاهم  أيضا  وهــو  الشرقية، 
وعسكريا..وفي  إقتصاديا  تنطلق  باتت  التي  للصين 

كل شيء كإنطالق سهم من قوٍس مشدودة الوتر.
والمحزن في النهاية أنَّ بوتين لم يجد ما يرد به على 
سوى: "إن  مؤخرًا  به  إلتقى  الذي  (أبومازن)  إستغاثة 
وهكذا  ورديئة  سيئة  األوســط  الشرق  في  األوضــاع 
هذه  حقيقة  يــعــرف  ال  الفلسطيني  الــرئــيــس  وكـــأن 
العبًا  غــدا  نتانياهو  بنيامين  أن  يعرف  وال  األوضـــاع 
رئيسًا في هذه المنطقة، يسرح ويمرح بها كما يشاء، 
كما أّن اإلثنين يعرفان أن بقاء األسد ونظامه مصلحة 
إسرائيلية وأن هذا النظام الذي دمر بلدًا عظيمًا وذبح 
وشرد شعبًا كريمًا قد يحرس حتى إحتالل اإلسرائيليين 

للجوالن كل هذه السنوات الطويلة. 

صالح القالب

: ال تنتظروا ترمب وبوت

 نموذج عربي أكثر وضوحًا، يتمّظَهر جيدًا هذه األيام في لبنان (دعَك  نموذج عربي أكثر وضوحًا، يتمّظَهر جيدًا هذه األيام في لبنان (دعَك 
الذي  الطرابلسي،  المعزول..عدنان  التونسي  الرئيس  ِصهر  الذي من  الطرابلسي،  المعزول..عدنان  التونسي  الرئيس  ِصهر  من 
خّرب وزوجة الجنرال..الديار التونسية، وسّرعا في سقوط وهروب خّرب وزوجة الجنرال..الديار التونسية، وسّرعا في سقوط وهروب 
الجنرال  صهر  باسيل  جبران  علي)حيث  بن  الدين  زين  زوجته..  الجنرال والد  صهر  باسيل  جبران  علي)حيث  بن  الدين  زين  زوجته..  والد 
(حزب  الحر  الوطني  التيار  رئاسة  توّلى  أن  بعد  اآلن  يسعى  (حزب عون،  الحر  الوطني  التيار  رئاسة  توّلى  أن  بعد  اآلن  يسعى  عون، 
ه في قصربعبدا، بعد أن شّكك رفاق له  ه في قصربعبدا، بعد أن شّكك رفاق له الرئيس عون) ِلخالفة َعمِّ الرئيس عون) ِلخالفة َعمِّ
ترِضية  جائزة  جاء  وإنما  قانونيًا،  يكن  لم  التيار  لرئاسة  انتخابه  ترِضية بأن  جائزة  جاء  وإنما  قانونيًا،  يكن  لم  التيار  لرئاسة  انتخابه  بأن 
واستغالًال لرابطته اإلجتماعية مع الرئيس، وهو يدخل هذه األيام واستغالًال لرابطته اإلجتماعية مع الرئيس، وهو يدخل هذه األيام 
اللبنانّيين  بدماء  يداه  الملّوثة  جعجع،  سمير  ضاِرية"مع  اللبنانّيين في"حرب  بدماء  يداه  الملّوثة  جعجع،  سمير  ضاِرية"مع  في"حرب 
باِطنه"خالفة"الجنرال  صــراع  في  والفلسطينّيين،  باِطنه"خالفة"الجنرال والسوِريين  صــراع  في  والفلسطينّيين،  والسوِريين 
المارونية  للطائفة  (المحجوز  الجمهورية،  رئاسة  موقع  في  المارونية عون  للطائفة  (المحجوز  الجمهورية،  رئاسة  موقع  في  عون 
وفق المحاصصة الطائفية الُمكّرسة منذ العام وفق المحاصصة الطائفية الُمكّرسة منذ العام 19431943)، واإلمساك )، واإلمساك 
"التمثيل المسيحي"كونهما يرأسان القوتّين المسيِحّيتين األبرز  ـِ "التمثيل المسيحي"كونهما يرأسان القوتّين المسيِحّيتين األبرز ب ـِ ب

في انتخابات السادس من أيارالماضي.في انتخابات السادس من أيارالماضي.
من  موقفهم  وهو  بين"األصهار"الثالثة،  الفت  "ٌمشتَرك"  من ثمة  موقفهم  وهو  بين"األصهار"الثالثة،  الفت  "ٌمشتَرك"  ثمة 
ع بكرم زائد  س إلسرائيل ومتبرِّ ع بكرم زائد اسرائيل. فـ"كوشنر"يهودي ُمتحمِّ س إلسرائيل ومتبرِّ اسرائيل. فـ"كوشنر"يهودي ُمتحمِّ
فضًالعن  المحتّلة،  الفلسطينية  األراضــي  على  فضًالعن لمستوطناتها  المحتّلة،  الفلسطينية  األراضــي  على  لمستوطناتها 
عندما  سريره  كان"ينام"في  الذي  لنتانياهو،  عندما كونه"صديقًا"ُمقّربًا  سريره  كان"ينام"في  الذي  لنتانياهو،  كونه"صديقًا"ُمقّربًا 
كان يزور منزلهم في نيوجيرسي..كفرد من العائلة ايضًا.والداعي كان يزور منزلهم في نيوجيرسي..كفرد من العائلة ايضًا.والداعي 
واسرائيليته  ويــهــوديــتــه  صهيونيته  على  اإلضــــاءة  واسرائيليته لمواصلة  ويــهــوديــتــه  صهيونيته  على  اإلضــــاءة  لمواصلة 
اتفاق  "دّشــن"  الــذي  أردوغان"البيرق"هو  ِصهر  اتفاق المتطرفة.لكن  "دّشــن"  الــذي  أردوغان"البيرق"هو  ِصهر  المتطرفة.لكن 
مرمرة"،زائرًا  "مافي  حادثة  بعد  اإلسرائيلية  التركية  مرمرة"،زائرًا المصالحة  "مافي  حادثة  بعد  اإلسرائيلية  التركية  المصالحة 
مع  مجتمعًا  مع ،  مجتمعًا   ،20162016 العام  في  البلدين  لعالقات  تطبيعًا  العام اسرائيل  في  البلدين  لعالقات  تطبيعًا  اسرائيل 

نظيره اإلسرائيلي يوفال شتاينس.نظيره اإلسرائيلي يوفال شتاينس.
بالصوت  باسيل فهو الذي قال لقناة الميادين اللبنانية  جبران  باسيل فهو الذي قال لقناة الميادين اللبنانية بالصوت أما  أما جبران 
والصورة، ردًا على سؤال:عّما إذا كان يرى ان التطبيع مع اسرائيل والصورة، ردًا على سؤال:عّما إذا كان يرى ان التطبيع مع اسرائيل 
تكون  أن  نرُفض  ال  نحن  فوه:  فّض  ال  فأجاب  واقعًا؟  أمرًا  تكون أصبح  أن  نرُفض  ال  نحن  فوه:  فّض  ال  فأجاب  واقعًا؟  أمرًا  أصبح 
حقها في أن يكون لديها أمان، نجن نريد أن  موجودة.او  موجودة.او حقها في أن يكون لديها أمان، نجن نريد أن اسرائيل  اسرائيل 
مشكلة  لها  "بالَده"ليست  وأّن  أمان،  في  الشعوب  كل  مشكلة تعيش  لها  "بالَده"ليست  وأّن  أمان،  في  الشعوب  كل  تعيش 

ايديولوجية مع اسرائيل (...).ايديولوجية مع اسرائيل (...).

"أن تكون نسيبا خير من أن تكون قريبًا"، يقول المثل الشعبي. "أن تكون نسيبا خير من أن تكون قريبًا"، يقول المثل الشعبي. 
،وخصوصًا  والمال  السياسة  عالم  على  بشّدة  ينطبق  أيضًا  ،وخصوصًا هذا  والمال  السياسة  عالم  على  بشّدة  ينطبق  أيضًا  هذا 
متزايد،  ونفوذ  طائلة  أمــوال  على  يتوّفرون  الثالثة  األصهار  متزايد، أن  ونفوذ  طائلة  أمــوال  على  يتوّفرون  الثالثة  األصهار  أن 
بالدهم.  في  األول  القرار  ألصحاب  مصاهَرتهم  إياهما  بالدهم. أكسبهم  في  األول  القرار  ألصحاب  مصاهَرتهم  إياهما  أكسبهم 
في  ُيصّدق  ال  نحو  على  ناجحًا  كان  كوشنر:انه  عن  ترمب  يقول  في إذ  ُيصّدق  ال  نحو  على  ناجحًا  كان  كوشنر:انه  عن  ترمب  يقول  إذ 
األعمال التجارية وحاليًا في السياسة.فيما لم يترّدد أردوغان في األعمال التجارية وحاليًا في السياسة.فيما لم يترّدد أردوغان في 
التي  الالذعة  اإلنتقادات  بعد  براءات)  (أو  برات  ِصهره  عن  التي الدفاع  الالذعة  اإلنتقادات  بعد  براءات)  (أو  برات  ِصهره  عن  الدفاع 
(المالية  الــوزاريــة  الحقائب  أهــّم  رأس  على  تعيينه  إثر  له  هت  (المالية ُوجِّ الــوزاريــة  الحقائب  أهــّم  رأس  على  تعيينه  إثر  له  هت  ُوجِّ
أصًال  المتراِجعة  التركية  الليرة  قيمة  تراُجع  بعد  وبخاصة  أصًال والخزانة)،  المتراِجعة  التركية  الليرة  قيمة  تراُجع  بعد  وبخاصة  والخزانة)، 
3%، مباشَرة بعد يوم واحد من تعيينه: أنه (يقصد ِصهره) يتمّتع %، مباشَرة بعد يوم واحد من تعيينه: أنه (يقصد ِصهره) يتمّتع 
الجنرال  ُيخفي  ال  المالي"فيما  القطاع  في  وعمِلية  نظِرية  الجنرال بخبرة  ُيخفي  ال  المالي"فيما  القطاع  في  وعمِلية  نظِرية  بخبرة 
عون إعجابه بذكاء ِصهره واعتباره "إبنًا له"، بكل مايعنيه ذلك من عون إعجابه بذكاء ِصهره واعتباره "إبنًا له"، بكل مايعنيه ذلك من 
الصعيدين  على  به  ينهض  الــذي  للدور  ومباَركة  واطمئنان  الصعيدين ثقة  على  به  ينهض  الــذي  للدور  ومباَركة  واطمئنان  ثقة 
ثروة  عن  أنباء  تروج  حيث  المالي،  عنك  (دع  والحزبي  ثروة السياسي  عن  أنباء  تروج  حيث  المالي،  عنك  (دع  والحزبي  السياسي 

كبيرة يحوزها هذا النجم."الصاِعد").كبيرة يحوزها هذا النجم."الصاِعد").
الببالوي  حــازم  د.  لّخَصه  كــان  ما  يحُضرني  األخــيــر..  السطر  الببالوي في  حــازم  د.  لّخَصه  كــان  ما  يحُضرني  األخــيــر..  السطر  في 
أن  والحقيقة   .." الشأن  هذا  في  األسبق  المصري  الوزراء  أن رئيس  والحقيقة   .." الشأن  هذا  في  األسبق  المصري  الوزراء  رئيس 
يتسببون  السياسي،  العمل  إلى  بانتقالهم  الناجحين  المال  يتسببون رجال  السياسي،  العمل  إلى  بانتقالهم  الناجحين  المال  رجال 
السياسي  للعمل  بانتقالهم  فهم  للمجتمع.  ُمزدوجة  خسارة  السياسي في  للعمل  بانتقالهم  فهم  للمجتمع.  ُمزدوجة  خسارة  في 
ونظرًا  االقتصادي،  العمل  في  ناجحًا  عنصرًا  المجتمع  ونظرًا ُيفِقدون  االقتصادي،  العمل  في  ناجحًا  عنصرًا  المجتمع  ُيفِقدون 
ألنهم ال يتخّلصون عادة بدرجة كافية من مصاِلحهم الخاصة، فإنهم ألنهم ال يتخّلصون عادة بدرجة كافية من مصاِلحهم الخاصة، فإنهم 
المصلحة  عناصر  بإدخال  بالسياسة،  اإلضرار  في  أيضًا  المصلحة يتسّببون  عناصر  بإدخال  بالسياسة،  اإلضرار  في  أيضًا  يتسّببون 
الخاصة في السياسة. فالطبع يغلب على التطّبع، ويصِبح العمل الخاصة في السياسة. فالطبع يغلب على التطّبع، ويصِبح العمل 

السياسي لرجل األعمال..صفقة تجارية أخرى".السياسي لرجل األعمال..صفقة تجارية أخرى".
مابالك أن َمن تحّدثنا عنهم..جيء بهم ليس لنجاحات أصابوها، بل مابالك أن َمن تحّدثنا عنهم..جيء بهم ليس لنجاحات أصابوها، بل 
لألبناء  محجوز  هو  ما  إهمال  دون  الرؤساء".  ألنهم"أصهار  لألبناء فقط  محجوز  هو  ما  إهمال  دون  الرؤساء".  ألنهم"أصهار  فقط 
ُتحصى  ال  واألمثلة  ايمانهم،  ملَكت  وَمــن  واألقــربــاء  ُتحصى واألحــفــاد  ال  واألمثلة  ايمانهم،  ملَكت  وَمــن  واألقــربــاء  واألحــفــاد 
عبدالله  علي  واحمد  القّذافي  اإلسالم  وسيف  مبارك  عبدالله ِمن..جمال  علي  واحمد  القّذافي  اإلسالم  وسيف  مبارك  ِمن..جمال 
المطبوعات  فقانون  ِذكــِرهــم  على  نجرؤ  ال  مما  وغيرهم  المطبوعات صالح  فقانون  ِذكــِرهــم  على  نجرؤ  ال  مما  وغيرهم  صالح 

بـ"المرصاد". بـ"المرصاد". 

قضايا
محمد خّروب
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ق وُجربان "أمِثلًَة" (2 ـ 2) ّ , الب َ لكل رئيٍس "ِصهره"..... كوش
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   "املواصفات" تعقد 
رسات  دورة حول امل

الترشيعية الجيدة 

  عمان - بترا عمان - بترا

عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس 
امس األحد، دورة تدريب وطنية بالتعاون امس األحد، دورة تدريب وطنية بالتعاون 
(األيــزو)  للتقييس  الدولية  المنظمة  (األيــزو) مع  للتقييس  الدولية  المنظمة  مع 
الجيدة  التشريعية  الــمــمــارســات  الجيدة حـــول  التشريعية  الــمــمــارســات  حـــول 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  ــر  األث واالجتماعي وتقييم  االقــتــصــادي  ــر  األث وتقييم 

والبيئي للتشريعات.والبيئي للتشريعات.
ــــدورة ضــمــن فــعــالــيــات مــشــروع  وجــــاءت ال
الدولية  المنظمة  تنفذه  الذي  ستار"  "مينا 
الــوكــالــة  مــن  بتمويل  (األيـــــزو)  للتقييس 
(سيدا)  الدولي  للتعاون  السويدية  الدولية 
ـــوات لـــدعـــم مــؤســســة  ـــمـــدة أربـــــع ســـن ول

المواصفات والمقاييس.
وهدفت الدورة التي افتتحت فعالياتها مدير 
مدانات،  رلــى  المهندسة  المؤسسة  عــام 
التشريعية  الممارسات  مبادئ  شــرح  إلــى 
الجيدة وتقييم األثر االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي لتشريعات الجهات المشاركة وفهم 
األردنــيــة  الفنية  والــقــواعــد  تطبيقها،  آلية 
المناسبة  والــوســائــل  األســالــيــب  وتــحــديــد 
ــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة  لــتــطــبــيــقــهــا عــلــى ال

المختلفة.
على  تطبيقية  أمــثــلــة  الــــــدورة  وتــغــطــي 
ــعــات فـــي قــطــاعــات الــمــنــتــجــات  ــشــري ــت ال
ضمن  تندرج  التي  واالستهالكية  الصناعية 
"العوائق  العالمية  التجارة  منظمة  اتفاقية 
الفنية أمام التجارة (TBT)" ومنها المنتجات 
الخاضعة للمواءمة مع التشريعات األوروبية 

مثل القواعد الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة.
بمشاركة  ــام  اي أربــعــة  لمدة  الـــدورة  وتعقد 
الجهات التشريعية في المملكة من مختلف 
الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، 
لحماية  الوطنية  الجمعية  إلــى  بــاإلضــافــة 
مؤسسة  مديريات  من  وعــدد  المستهلك 

المواصفات والمقاييس . 
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