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جانب من جلسة مجلس النواب

حبس رئيس 
بلدية يف 

املفرق ثالث 
سنوات

المفرق - توفيق 
ابوسماقه 

قضت المحكمة 
المختصة في 
المفرق بحبس 

رئيس بلدية في 
محافظة المفرق 

مدة ثالث سنوات 
مع األشغال 

المؤقتة والرسوم.
وبحسب قرار 

المحكمة الذي 
حصلت عليه 

"الرأي"، فإن القرار 
جاء فيه توجيه 
تهمة استثمار 

الوظيفة المتمثلة 
بهدر المال العام 

خالفا ألحكام 
القانون.

ويعد هذا القرار 
الثاني الصادر 

بحق رئيس البلدية  
نفسه من قبل 

المحكمة بعد القرار 
األول الذي صدر 
بحقه قبل شهر 

والمتمثل بحبسه 
شهرا، بسبب 

استعماله السيارة 
التابعة للبلدية 

بشكل غير رسمي.

سوق للسمك 
ن يف ع

عمان - بترا

بحث أمين عمان 
الدكتور يوسف 
الشواربه ووزير 

الزراعة المهندس 
خالد الحنيفات 
خالل لقائهما 

امس   االثنين 
في مبنى األمانة 

إقامة سوق 
لألسماك الطازجة 
في عمان لتشجيع 

اإلنتاج المحلي 
وخدمة المواطن 

وتعزيز الرقابة 
الصحية على 

المنتج.

   عمان - طارق الحميدي

المضللة  الدعاية  بوقف  زراعية  فعاليات  طالبت 
القطاع  أن  معتبرة  البلدية،  البندورة  مقاطعة  حول 
الزراعي يعاني من الكثير من التحديات التي تؤدي 
الى ارتفاع االسعار، أبرزها ارتفاع الكلف والضرائب 

وهجرة الكثير من المزارعين ألراضيهم.
الزراعية  واالتــحــادات  والجمعيات  النقابات  وأكــدت 
هي  المحلي  البندورة  منتج  لمقاطعة  الدعوات  أن 
أو  علمي  منطق  الى  تستند  ال  ُمَضِلَلة"  "دعوات 
فهم حقيقي لطبيعة القطاع الزراعي وآلية اإلنتاج 

فيه.
اإلنتاج  منطق  أن  صحفي  تصريح  في  وأضافت 
يعود  البندورة  سعر  ارتفاع  سبب  أن  يعلم  الزراعي 
الكلف  نتيجة  المزروعة  المساحات  انخفاض  إلى 
والطاقة  الكهرباء  وتحديات  والمياه  للعمالة  العالية 
ومدخالته  الزراعي  القطاع  على  الضرائب  وفرض 
على  االنــتــاج  كلف  في  هائال  ارتفاعا  شكل  مما 

المزارعين. 

فعاليات: سبب ارتفاع أسعار الخضار الرضائب وهجرة مزارع أراضيهم

 إحالة مسؤول 
و"مجالس" رشكات 

للقضاء يف قضايا فساد

عمان - محمد الخصاونة
 

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة 
النزاهة  عــام  مدعي  إلــى  الفساد 
من  جديًدا  عــدًدا  الفساد  ومكافحة 
التي  الــفــســاد  ــا  وقــضــاي مــلــفــات 
التحقيقات  بــشــأنــهــا  ُاســتــكــمــلــت 
احالة  تم  حيث   ، الالزمة  القانونية 
الشركات  إحدى  إدارة  مجلس  رئيس 
تعمل  الــتــي  الــعــامــة  المساهمة 
والتطوير  االســتــثــمــار  مــجــال  فــي 
مجلس  أعضاء  من  وعــدٍد  العقاري 
 2017  –  2013 بــيــن  مـــا  اإلدارة 
ــة  وإداري مالية  تــجــاوزات  إلرتكابهم 
وقانونية تمثلت بقيامهم بالمتاجرة 
المالي  عمان  سوق  في  باألسهم 
خالفًا لغايات الشركة مما ألحق بها 
خسائر مالية  تجاوزت المليون وربع 

المليون دينار. 

ت: نسعى لتغي   غني
الصورة النمطية عن اإلعالم 

الرسمي
عمان - بترا

جددت وكالة االنباء االردنية (بترا) أمس االثنين  خالل 
واالربعين،  التاسع  تأسيسها  بعيد  رمــزي  احتفال 
الدولة  اعــالم  مفهوم  لبلوغ  قدما  بالسير  التزامها 
الذي يمثل المجتمع والناس ويحمل رسالة الحكومة 

ومؤسساتها.
ــشــؤون االعــــالم الــنــاطــقــة باسم  وزيــــرة الــدولــة ل
حديثها  خــالل  تغفل  لم  غنيمات،  جمانة  الحكومة 
في المناسبة، التشديد على ان الصورة والسمعة 
عربيا  (بــتــرا)  رسمتها  التي  المتطورة   االعالمية 
إن  غنيمات  وقــالــت  فـــراغ.   مــن  تــأت  لــم  واقليميا 
مراحل التطوير التي اختطتها الوكالة بمراحل عملها 
اعالمية  رسالة  تحمل  ان  الــى  اوصلتها  المختلفة 
والمصداقية  المهنية  على  فيها  حافظت  متوازنة 
تشكيالتها،  بمختلف  الدولة  اخبار  بتناول  والدقة 
الصورة  تتغير  ان  الى  تسعى  الحكومة  ان  موضحة 

النمطية عن االعالم الرسمي. 

نواب يدعون لرفع الرواتب وتحسين معيشة الناس وتخفيف العبء الضريبي 

مناقشات الثقة.. تحذير  من اللجوء 
إىل جيب املواطن

        مالحقة الفاسدين وإلغاء الهيئات ودمجها بالوزارات وضبط النفقات

       إعادة السيادة عىل قطاعات االتصاالت واملياه والنقل واملطارات 
واملوانئ 

       تغي النهج االقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة

       إعداد خطة شاملة تضمن جدوالً زمنياً إلعادة الالجئ السوري 
إىل بلدهم 

   عواصم - وكاالت

إن  االثنين  امــس  الــســوري  التلفزيون  قــال 
تل  على  السيطرة  أعلن  الــســوري  الجيش 
استراتيجي مطل على هضبة الجوالن التي 
سيطر  الجيش  أن  وأضاف  إسرائيل.  تحتلها 

على تل الحارة في ثاني يوم من هجوم كبير 
للسيطرة على المناطق المتبقية في جنوب 
غرب سوريا من يد مقاتلي المعارضة وهي 

مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل.
دمشق  اتهمت  قصف  غــداة  ذلــك  ويــأتــي 
المواقع  أحد  واستهدف  بتنفيذه  إسرائيل 

قتلى  موقعًا  البالد  شمال  في  العسكرية 
في صفوف مقاتلين موالين للنظام.

إن  سانا،  وفق  امس،  عسكري  مصدر  وقال 
"اهم  التل  على  سيطرة  الــســوري  الجيش 
بريف  الجنوبية  الجبهة  في  الحاكمة  النقاط 

درعا". 

 أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف النظام في القنيطرة (ا ف ب )

 

وزير العمل يف الدوحة 
لبحث ملف الوظائف 

القطرية

عمان- سميرة الدسوقي وبترا

ــــة  اســتــقــبــل وزيــــر الــتــنــمــيــة اإلداري
في  االجتماعية  والشؤون  والعمل 
دولة قطر الدكتور عيسى بن سعد 
االثنين  امــس  النعيمي  الجفالي 
سعيد  سمير  االردنــي  العمل  وزيــر 

مراد في مطار الدوحة .
وجرى لوزير العمل استقبال رسمي 
في المطار وجرى اصطحابه من قبل 
إقامته،  مكان  الى  القطري  نظيره 
االجتماعات  الــثــالثــاء  الــيــوم  لتبدأ 
الوظائف  بملف  المتعلقه  الثنائية 
التي أعلنت دولة قطر الشقيقة عن 

توفيرها.

   مسودة نظام مزاولة مهنة 
"التعليم العايل" يعفي 10.3 
ألف مدرس من إجازة التدريس
عمان - حاتم العبادي

كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتور عاهد الوهادنة عن ابرز مالمح مسودة نظام 

مزاولة مهنة التدريس بالتعليم العالي.
وقال إن مسودة النظام تضمنت تشكيل لجنة لمنح 
التعليم  مؤسسات  في  التدريس  مزاولة  منح  إجازة 
العالي  التعليم  مجلس  رئيس  نائب  برئاسة  العالي، 
وأمين عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد 
جودتهاوستة  وضمان  العالي  التعليم  مؤسسات 
اعضاء من االكاديميين ممن يحملون درجة االستاذية.

وبخصوص اعضاء هيئة التدريس قبل إقرار النظام، 
بمثابة  يعتبرهم  النظام  بمسودة  نص  اورد  فقد 
 (10291) عددهم  والبالغ  االجــازة،  على  الحاصلين 

على راس عملهم حاليا. 

 

12907 مخالفات هاتف 
يف ثا أيام الحملة

عمان - غازي المرايات

ضبطت مديرية األمن العام 12907 
النقال  الهاتف  استخدام  مخالفات 
الحملة  أيام  ثاني  في  القيادة  أثناء 

المرورية على تلك المخالفة.
وقــالــت مــديــريــة األمـــن الــعــام ان 
الــعــامــلــيــن فـــي إدارتــــــي الــســيــر 
ومختلف  ــخــارجــيــة  ال والــــدوريــــات 
النجدة  وشرطة  الشرطة  مديريات 
ــطــالق الــحــمــلــة الــمــروريــة  ومـــع ان
استخدام  مخالفة  وضبط  للتوعية 
والتي  القيادة  أثناء  النقال  الهاتف 
 12907 ضبطوا  يومين  قبل  بدأت 
الحملة  ــام  أي ثاني  في  مخالفات 
ومناطق  محافظات  مختلف  في 
المملكة ليصبح مجموع المخالفات 
السابقين  اليومين  مـــدار  وعــلــى 
اليوم  في  ُسجل  أن  بعد   20493
األول 7586 مخالفة.   وكان توزيع 
المخالفات في اليوم الثاني على 
ضبطتها   11331 الــتــالــي:  النحو 

إدارة السير.

   

ن - الزرقاء  تطوير طريق ع
بكلفة 140 مليوناً

الزرقاء - د . ماجد الخضري 

السميران،  محمد  الدكتور  الزرقاء  محافظ  اعلن 
طريق  تطوير  مشروع  عطاء  وثائق  فتح  تم  انه 
رصد  تم   انه  موضحا  الزرقاء،  عمان  اوتوستراد 
مخصصات  من  اردنــي  دينار  مليون   140 مبلغ 

وزارة االشغال لهذا الطريق.
  واشار في تصريح صحفي الى "الرأي' ان طريق 
اوتوستراد عمان الزرقاء سيصبح بستة مسارب 
وسيتم تخصيص مسربين منها لمشروع الباص 

السريع .
طريق  تأهيل  اعــادة  يشمل  المشروع  ان  وبين 
هذا  وتحديث  دوليا  طريقا  ليكون  االوتوستراد 
يربط  الذي  الحيوي  الشريان  يعتبر  الذي  الطريق 
التطوير  ان  الــى  مشيرا  ــاء  ــزرق وال عــمــان  بين 
في  المحطة  منطقة  مــن  الطريق  سيشمل 
مدينة  وسط  الجديد  عمان  مجمع  وحتى  عمان 

الزرقاء.
واكد انه تم فتح وثائق العطاء وان العطاء حاليا 
المباشرة  ستتم  انه  مؤكدا  االحالة،  مرحلة  في 
ــد خــالل العام  ــرائ بــهــذا الــمــشــروع الــحــيــوي وال

الحالي.

يف العدد
قلة الدعم لجمعية العناية بالشلل الدماغي يهدد قصص نجاحها 

باالنقطاع أو االنخفاض
6

العبوس ينتقد إنشاء كليات طب خاصة ويطالب بعدم خصخصة 
القطاع

4

إسرائيل تقصف موقعاً عسكرياً قرب حلب

الجيش السوري يستعيد تالً اسرتاتيجياً 
يطل عىل الجوالن
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 امتصاص أزمة انتقاد الوزير القيسي للنائب خوري يعيد الهدوء تحت القبة 

   تراجع النقد النيا للفريق الوزاري ودعوة الحكومة المتالك 
الوالية العامة دون انتقاص 

عمان - ماجد االمير

كانت  ازمــة  امتصاص  على  قــدرة  الحكومة  اظهرت 
الثقة  على  التصويت  قبيل  الــنــواب  مــع  ستحدث 
باعتذار وزير الشباب والرياضة مكرم القيسي لمجلس 

النواب على انتقاده للنائب طارق خوري.
النواب  قبل  من  توتر  وسط  المجلس  جلسة  وبدأت 
الذين رفضوا انتقاد وزير الشباب لحديث النائب طارق 
خوري االمر الذي دفع رئيس مجلس النواب المهندس 
عاطف الطراونة في بداية الجلسة للتعبير عن رفض 
المجلس العتراض الوزير القيسي خارج القبة للنائب 

طارق خوري.
اعتذار القيسي انهى ازمة كانت ستعصف باالجواء 
قبيل التصويت على الثقة وعادت االجواء هادئة الى 

ما كانت عليه.
وواصل مجلس النواب في جلستين عقدهما امس 
الطراونة  عاطف  المهندس  المجلس  رئيس  برئاسة 
وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة 

مناقشة البيان الوزاري للحكومة.
التحية  توجيه  على  كلماتهم  فــي  الــنــواب   وحــرص 
في  الجماهيري  الــتــحــرك  على  االردنــــي  للشعب 
ووصف   ، السابقة  الحكومة  ضد  الماضي  رمضان 
والسلمية،  بالحضارية  الجماهيرية  التحركات  النواب 
التحركات  مع  االمنية  االجهزة  بتعامل  اشــادوا  كما 
والتي كانت راقية وحضارية وتحترم ارادة المواطنين 

وحريتهم.
مهلة  الحكومة  العــطــاء  كلماتهم  فــي  ــواب  ن ــا  ودع
ان  مشددين  عليها،  الحكم  قبل  للعمل  وفــرصــة 
يوم  مــائــة  بعد  الحكومة  عمل  سيقيم  المجلس 

لمحاسبتها على االداء.
احتجاجات  عقب  جــائــت  الحكومة  ان  ــنــواب  ال واكـــد 
الشعبية سلمية وان عليها واجب االستجابة لمطالب 
الناس بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق 

اصالح سياسي وتعزيز الحريات العامه.
النواب  مجلس  مناقشات  من  الثاني  اليوم  وشهد 
القبة  تحت  النقد  مستوى  في  تراجعا  الوزاري  للبيان 
بمنح  يطالب  نيابي  اتــجــاه  وظهر  الــــوزاري  للفريق 

الحكومة فرصة للعمل.
الملك  جاللة  جهود  كلماتهم  فــي  الــنــواب  وثمن 
السياسية  ــمــجــاالت  ال ــل  ك فــي  الــثــانــي  عــبــدالــلــه 
واالقتصادية واالجتماعية وتحسين مستوى معيشة 
الملك  جاللة  خلف  وقوفهم  اكدوا  كما  المواطنين، 
المركزية  وقضيتها  العربية  االمة  هموم  حمل  في 
بالوصاية  والتمسك  القدس  عن  ودفاعه  فلسطين 
والمسيحية  االسالمية  المقدسات  على  الهاشمية 

في القدس.
القوات  بجهود  االشادة  كلماتهم  في  النواب  وجدد 
حمايتهم  على  االمنية  واالجهزة  االردنية  المسلحة 
كل  وتوفير  ومعنويا  ماليا  بدعمهم  مطالبين  للوطن 

احتياجاتهم للدفاع عن الوطن واستقراره.

وركز النواب في كلماتهم على محاربة الفساد المالي 
على  والحفاظ  االنفاق  ضبط  على  والعمل  واالداري 

المال العام من خالل تعزيز الرقابة.
كما طالب النواب من الحكومة العمل على تخفيض 
جديدة  خارجية  اســواق  وايجاد  الزراعي  االنتاج  كلف 

للمنتجات الزراعية.
الوالية  اهمية  على  تؤكد  نيابية  مطالب  وظهرت 
العامة للحكومة وان تمارس الحكومة واليتها العامة 

دون اي انتقاص.
على  العمل  الحكومة  من  النواب  مطالب  وتكررت 
سياسات  خالل  من  االقتصادية  لالزمة  حلول  ايجاد 
امـــالءات  عــن  وبعيدا  الـــذات  مــن  نابعة  اقتصادية 
على  العمل  النواب  وطالب  الدولي.  النقد  صندوق 
تعزيز  لصالح  االقتصادي  النهج  في  تغيير  احــداث 
للشباب.  عمل  فــرص  وتوفير  الوطني  االقتصاد 
اهمية  على  نواب  اكد  كما  والبطالة،  الفقر  ومحاربة 
تشجع  التي  التحتية  البنية  وتوفير  االستثمار  تشجيع 

المستثمرين على انشاء مشاريع في االردن.

بالطبقة  المساس  بعدم  مطالبهم  الــنــواب  وجــدد 
الوسطى والحفاظ عليها وعدم المساس باالعفاءات 

في ضريبة الدخل للعائلة بان تبقى 24 الف دينار.
وطالب نواب من الحكومة االهتمام بالقطاع الصحي 
االختصاص.  باطباء  الحكومية  المستشفيات  ورفد 
طبي  كادر  فيها  يتوفر  شاملة  صحيه  مراكز  وانشاء 

وادوية.
واكد نواب اهمية دور االعالم في النقد المسؤول 
االعالم  ووسائل  الصحافة  بدعم  مطالبين  الهادف 

لتستمر في دورها في حمل رسالة االردن.
واكدت المداخالت النيابية اهمية الحفاظ على الطبقة 
السياسات  بفعل  مداخليها  تأكلت  التي  الوسطى 

االقتصادية للحكومات السابقة.
النهضة  بمشروع  فورا  البدء  الحكومة  نواب  وطالب 
الشامل كما ورد في كتاب التكليف السامي.واكدت 

كلمات على دعم الجامعات وقطاع التعليم العالي.
الكهرباء  فاتورة  في  الفروقات  قضية  نواب  وطرح 

المتعلقة باسعار المحروقات

عدد  ليصل  نائبا   24 االمـــس  جلسة  فــي  وتــحــدث 
ويواصل  نائبا   46 المناقشات  بداية  منذ  المتحدثين 

النواب المناقشات صباح اليوم الثالثاء.
االنباء  وكالة  بثتها  كما  النواب  كلمات  وتاليا 

االردنية "بترا"

البعول
ــرواتــب  ال بــرفــع  الــبــعــول  منتهى  الــنــائــب  طــالــبــت 
يتعلق  فيما  المدنية  الخدمة  ديوان  نظام  ومراجعة 
الهيئات  وإلغاء  الفاسدين  ومالحقة  بالتوظيف، 

ودمجها بالوزارات لوقف هدر االموال.
برنامج  الــى  يفتقر  الحكومة  بــيــان  "ان  ــت،  وقــال
الفتة   ، ويسهله"  االستثمار  على  يشجع  اقتصادي 
البنية  خدمات  قلة  من  عجلون  محافظة  معاناة  الى 

والصحة. والبلدية  التحتية 
نسبة  اكثر  سجلت  عجلون  محافظة  ان  واوضــحــت 
والعالم  االردن  مستوى  على  بالسرطان  مصابين 
اضافة  سريعة،  بحلول  مطالبة  الصحة،  وزير  وفق 

ــة  ــوهــادن ــدة ال ــل ــز صــحــي فـــي ب ـــى انـــشـــاء مــرك ال
الكوادر  من  باحتياجاته  االيمان  مستشفى  وتزويد 

الالزمة. والتجهيزات 

غيشان
وقال النائب نبيل غيشان، اننا لسنا بحاجة الى عقد 
العقد  هذا  اســاس  هو  فالدستور  جديد،  اجتماعي 
وفصل  والحقوق  الواجبات  على  التأكيد  والمطلوب 
التجميد  ضـــرورة  مــؤكــدا  حــددهــا"،  التي  السلطات 
من  الــنــاس  معيشة  وتحسين  للضرائب  ــفــوري  ال
الضرائب  زيــادة  في  الفاشلة  السياسة  وقف  خالل 
وتجريب سياسة معاكسة لنرى كيف ستنعكس على 

االقتصاد النمو.
سيبقى  الفساد  مكافحة  عن  الحديث  ان  واضــاف، 
شعارات زائفة وغير مقنعة بدون استعادة المفسدين 
األمــوال  واســتــعــادة  غيابيا  عليهم  المحكوم  خــاص 
في  بالمكاشفة  كذلك  مطالبا  منهم،  المنهوبة 
الحكومة  غيشان  المحروقات.وحذر  تسعير  موضوع 
بمنطقتي  المتعلقة  باالتفاقية  العمل  تجديد  من 
"الباقورة والغمر" ، مؤكدا اهمية تطوير العالقة مع 
التي  االجــراءات  في  النظر  وإعــادة  الشقيق  العراق 
المطالبة  عــن  فضال   ، العالجية  السياحة  اوقــفــت 
بشؤون مهنة الصحافة والتراجع الكبير الحاصل فيها.

الطراونة
النائب مصلح الطراونة دعا الحكومة الى العودة الى 
التاريخ وقراءة تجربة االردنيين مع دولتهم التي تؤكد 
اننا لسنا بحاجة الى عقد جديد ، وان الدولة االردنية 
القديم  االجتماعي  عقدها  في  سالمة  اكثر  كانت 
القائم على التعددية واحترام القانون وبرجال سلطة 

ومعارضين اكثر نضوجا مما نحن عليه.
وتساءل عن دور الحكومة عن: االستثمار في الصخر 
والتنمية   ، عمان  الــزرقــاء  وقطار   ، بالكرك  الزيتي 
اموال  عن  فضال   ، والطفيلة  معان  في  الحقيقية 
 ، العلمية  الــكــفــاءات  وهــجــرة   ، ودعمها  الجامعات 
الغمر  اراضـــي  على  ــيــة  االردن الــســيــادة  واســتــعــادة 
والباقورة ، وملفات الفساد في الفوسفات ، وتزوير 

نتائج "التوفل" في بعض الجامعات.
جديدا  ممثال  باعتبارها  المملكة  "قناة  الــى  واشــار 
لطبقة عمان الغربية ام للوطن الذي وضعوه "خبرا" 
وصفوا  ــذي  ال القناة  فريق  مقابل  شعارهم  فــي 
ب"الــســخــافــة  ذلـــك  واصــفــا  "بــالــنــحــن"،  انفسهم 

االعالمية".

الشبيب
واشار النائب حابس الشبيب الى خلو البيان الوزاري 
في  لحق  الــذي  الــدمــار  لمعالجة  واضحة  برامج  من 
النظر  قصيرة  سياسات  بفعل  القطاعات  من  العديد 

حوار بين الرزاز والمعشر  (تصوير - حسن التميمي)
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وفاشلة لحكومات سابقة ، موضحا في هذا السياق 
ما ترعض له قطاع الزراعة من "تدمير" بعد ان تخلت 

الحكومة عن دعمه.
عبارة  هي  التي  التنموية  المناطق  جدوى  عدم  واكد 
عدد  لتوظيف  واماكن  الشاشات  على  عــروض  عن 
حديث  عدم  منتقدا   ، خيالية  برواتب  الذوات  ابناء  من 
الحكومة عن برنامج حقيقي لمواجهة الفقر والبطالة 
بقضية  قريب  فرج  هناك  ان  المواطن  يطمئن  وما   ،
الماء  تسعيرة  رفع  في  والشركات  الحكومات  تالعب 

والكهرباء دون مبررات.
قضايا  الــى  الـــوزاري  البيان  تطرق  عــدم  الــى  واشــار 
االراضي  تسوية  يخص  فيما  الشمالية  البادية  ابناء 
والواجهات العشائرية ، واستكمال طريق بغداد الذي 
التي  "الــبــدون"  قضية  الــى  اضافة   ، انتظاره  طــال 

اصبحت وصمة عار بملف حقوق االنسان االردني.

الفالحات
نكون  ان  ضــرورة  على  اكــد  الفالحات  محمد  النائب 
السياسية  االحــداث  نتيجة  الظروف  الســوأ  مهيئين 
ــم والـــتـــي قـــد تــفــرض  ــعــال واالقــتــصــاديــة فـــي ال
الصراعات  ان  كما   ، القسوة  شديدة  ظروفا  علينا 
االقتصادية وخصوصا بين الواليات المتحدة والصين 

قد يزيد من معاناتنا.
الننا   ، يناسبنا  ال  اقتصاديا  ثوبا  نلبس  وقال..اننا 
نطبق نظام اقتصادي راسمالي في بلد يعاني من 
البنوك  ان  الى  الفتا   ، الشديد  والفقر  الموارد  شح 
وداعيا   ، اسس  او  ضوابط  دون  طائلة  مبالغ  تجني 
الى شراكة مضاربة للدولة مع البنوك ولو بواقع 10 

بالمئة.
ودعا الى زيادة جودة الصناعة المحلية وزيادة الثقة بها 
وحمايتها من الصناعات المنافسة ، ومتسائال لماذ 
يسمح لشركات االتصاالت بالتسعير كيفما تشاء ؟

العبادي
يتضمن  ان  نأمل  كنا  العبادي،  بركات  النائب  وقــال 
النقاشية  ـــألوراق  ل حقيقية  ترجمة  الـــوزاري  البيان 
واقتصادية  سياسية  اصالحات  وإجراء  الملك  لجاللة 
خطة  مع  المدنية  الدولة  بناء  الستكمال  واجتماعية 
يخفف  اقتصادي  برنامج  وتبني  للتعليم،  استراتيجية 

العبء الضريبي على المواطن.
االتصاالت  قطاعات  على  السيادة  اعــادة  الى  ودعا 
من  وغيرها  والموانئ  والمطارات  والنقل  والمياه 
شعبية  ارادة  دون  خصخصتها  تم  التي  القطاعات 
لمشاريع  شاملة  مراجعة  عبر  الــنــواب  موافقة  او 

الخصخصة.
قابلة  وواقــعــيــة  عملية  بــإجــابــات  الــعــبــادي  وطــالــب 
للتطبيق على اسئلة الفقر والبطالة وسلة الضرائب 
"اإلنشاء"  عن  بعيدا  البترولية  المشتقات  وتسعير 
وضمن اطر زمنية محددة لكل هذه التحديات، فضال 
التي  والقرارات  واالنظمة  القوانين  كل  مراجعة  عن 
على  واصالحها  ودراستها  الضريبي  الوعاء  تشكل 

اسس من العدالة والنزاهة والشفافية.

العبيدي
من  الحكومة  العبيدي  عزيز  النائب  حــذر  جهته  مــن 
اللجوء الى جيب المواطن وفرض مزيد من الضرائب 
وحليب  عيشهم  لقمة  وطالت  الناس  انهكت  التي 
الى  الــوزاري  البيان  ترجمة  ضرورة  مؤكدا  اطفالهم، 

برامج ومشاريع حية، واال سيبقى الخطاب كسابقه.
المتمثلة  االنتخابية  دائرته  لمطالب  العبيدي  وعرض 
نزال  حي  بمنطقة  المدنية  لألحوال  مكتب  بإنشاء 
والياسمين واالخضر، واالهتمام بالمناطق الشعبية 
للدائرة الثانية من ناحية البنية التحتية وايصال شبكات 
اعمال  في  االســراع  الى  اضافة  الصحي،  الصرف 
وانشاء  ــارة  واإلن الفرعية  والدخالت  الشوارع  تعبيد 

الحدائق العامة.
واعــادة  الوطنية  االرقــام  سحب  وقف  الى  دعا  كما 
تقليص  وعدم  حق،  بغير  المسحوبة  باألرقام  النظر 
خدمات وكالة الغوث (االونروا) المقدمة للمخيمات، 
للمخيمات  الجامعية  المكرمة  مقاعد  عــدد  ـــادة  وزي

واعفائها من الرسوم اسوة بباقي المكارم.

العمارين
المخجل  من  ان  الى  العمارين  شاها  النائب  واشارت 
مئة  نحو  وبعد  االستقالل  من  عاما   72 حوالي  بعد 
عام من عمر الدولة ان نبقى تحت وطأة المساعدات، 
يتحقق،  ال  حلما  الــــذات"  على  "االعــتــمــاد  ليبقى 
الظروف  في  معنا  كثيرة  دول  تشابه  من  مستغربًة 
قطعت  ولكنها  واالجتماعية  واالقتصادية  الطبيعية 

شوطا طويال في طريق االعتماد على الذات.
واكدت اهمية احتضان مجتمع البادية الجنوبية وتوفير 
وتوفر  الحقيقية  بمواطنته  تشعره  التي  العوامل 
خالل  مــن  بــاألمــان  وتشعره  االســتــقــرار  عــوامــل  لــه 
البشرية  الكوادر  وتأهيل  التحتية  البنية  خدمات  توفير 

وتدريبها، مع توزيع عادل لمكتسبات التنمية.
وطالبت العمارين بإنشاء وتوسعة وتعبيد طرق في 
تشغيلية  مصانع  واقامة  الجنوبية،  البادية  مناطق 
النظر  واعــادة  "مقدس"،  مدرسة  وانشاء  للسيدات 
في تعيينات ديوان الخدمة المدنية من ابناء البادية، 
ــصــال خــدمــات الــمــيــاه وفــتــح اســـواق  فــضــال عــن اي
في  والمدنية  العسكرية  االستهالكية  للمؤسسة 

مناطق البادية.

النهار
االداري  التوقيف  بانهاء  النهار  فضيل  النائب  وطالب 
من الحكام االداريين، وترقية قضاء عيرا ويرقا ووادي 
مع  الوية  الى  والصبيحي  العارضة  وقضاء  شعيب 
كامل الخدمات من الدوائر والمؤسسات، اضافة الى 
فصل جزء من منطقة مرج الحمام / ام عبهرة والمناطق 
المناطق.  لهذه  متصل  لواء  واستحداث  بها  المحيطة 
وشدد على الغاء الهيئات المستقلة ومحاربة الفساد 
من  الزراعة  قطاع  مشكلة  وحل  المديونية،  وتخفيض 
خالل االعفاء من الفوائد وتأجيل السداد وحل مشكلة 
العمالة والتسويق ودعم االعالف، فضال عن تعديل 
ولجان  منها   24 المادة  وخاصة  القمح  شراء  اتفاقية 

المعاينة في بلد المنشأ.

ابو هليل
التعليم  قضايا  الــى  اشــارت  هليل  ابــو  عليا  النائب 
الشباب  ان  مؤكدة  العقبة،  في  والبطالة  والصحة 
الباحث عن العمل لم يعد يشترط وظائف محددة، بل 

يريد اي فرصة للعمل.
واسعة  مساحة  لالصالح  يكون  ان  ننتظر  اننا  وقالت 
مع  القريبة  ــلــقــاءات  وال المباشر  بــالــتــواصــل  تــبــدأ 
لهم  لالستماع  مناطقهم  مختلف  في  المواطنين 

واالطالع على ارض الواقع على الحال واالحوال.

لمنطقة  الكهرباء  تعرفة  في  النظر  اعادة  الى  ودعت 
يتم  بحيث  العقبة  سلطة  قانون  وتعديل  العقبة، 
مجالس  ودعــم  المفوضين،  مجلس  اعضاء  انتخاب 

المحافظات حتى تقوم بواجباتها الخدمية.
مواطني  حرمان  الى  اشار  الشيشاني  نبيل  النائب 
على  الموافقة  عدم  خالل  من  الخدمات  من  الزرقاء 
عدم  بحجة  مليون   2 بــ  اسفلتية  خلطة  عطاء  طــرح 

وجود سيولة مالية.
داعيا  السابقة،  الحكومة  من  وزراء  تعيين  وانتقد 
ومطالبا  التشكيلة،  بهذه  النظر  اعادة  الحكومة  رئيس 
باعادة االعتبار الى موظفين كشفوا ملفات الفساد 
لماليين  وصلت  بأموال  عنها  المبلغين  ساندوا  او 

الدنانير.

العزام
العزام  رياض  النائب  تحدث  المسائية  الجلسة  وفي 
دمج  او  الغاء  تتضمن  النفقات  لضبط  مقترحات  عن 
االطباء  واحالة  المستقلة،  والمؤسسات  الهيئات 
االولية  الصحية  الرعاية  تفعيل  وعــدم  التقاعد،  الى 
باإلضافة  المعونة،  صندوق  من  المؤمنين  وانصاف 

الى الثغرات في معالجة مرضى السرطان.
ابعادهم  تم  الذين  بالموظفين  النظر  بإعادة  وطالب 
من دائرة ضريبة الدخل، وبيان اسباب تراجع االسكان 
لمتقاعدي االمن العام، اضافة الى االشادة بإجراءات 
اعــادة  مجاالت  في  المشتركة  االركـــان  هيئة  رئيس 

الهيكلة وضبط النفقات دون التأثير على الواجبات.

الفايز
المؤسسات  الغاء  الــى  الفايز  حابس  النائب  ــا  ودع
واعـــادة  والــســرقــات  الــفــســاد  ومــحــاربــة  المستقلة، 
وجلب  المنهوبة،  واالراضـــي  المسروقة  االمـــوال 
قضية  بحل  طالب  كما  الــعــدالــة،  وجــه  مــن  الــفــاريــن 

البطالة ومكافحة الرشاوى.
ــم الــعــقــول الشابة  الــنــائــب رنـــده الــشــعــار اكـــدت دع
والتعليم والبحث العلمي وتحقيق العدالة في نظام 
التأمين الصحي، باإلضافة الى المطالبة بفتح ملفات 
الفساد وإعادة صياغة النفقات العامة ومنع االعتداء 

على جيب المواطن.

العدوان
الحكومية  سياسات  ان  العدوان  محمود  النائب  وقال 
الــزراعــي،  بالقطاع  كبيرة  بــأضــرار  تسببت  السابقة 
دور  وتفعيل  الزراعي  االنتاج  كلف  تخفيض  الى  داعيا 
مؤسسة االقراض الزراعية، وايجاد اسواق للمنتجات 
البندورة  ــرب  ل مصانع  اقــامــة  عــن  فضال  الــزراعــيــة، 

ومصانع تحويلية واعادة احياء هذا القطاع.
واضاف ان التحديات الماثلة امام الحكومة تحتاج الى 
شراكة  تجسيد  الى  اضافة  وطني،  واجماع  توافق 
اصبح  فالمواطن  التشريعية،  السلطة  مع  حقيقية 

يائسا تحت وطأة الفقر والجوع والفساد.
لن  النــه  مستقبلي  تقصير  اي  من  الحكومة  وحــذر 
يمنح  ولن  بالمرصاد  بات  الشعب  ان  كما  بسالم  يمر 
مزيدا من الفرص، وان الحكومة في سباق مع الزمن، 
مطالبا بسرعة ممارسة الوالية العامة غير المنقوصة.

القضاة
النائب محمد القضاة قال ان الفساد معروف ورئيس 
الحكومة قادر على ان ياخذ على يد كل فاسد، مؤكدا 
ان الحكومة القادرة على جمع المال وجبايته تستطيع 

الحفاظ على المال وحجز اموال الفاسدين.
وقال ان الشعب مّل التنظير واإلعالم والبيروقراطية، 
وينتظر اتخاذ اجراءات وقرارات يحبها الناس النهم رأوا 
الرئيس  شخص  واصفا  الرئيس "أمال"،  شخص  في 

بآخر أمل في منظومة صنع القرار.
من  يحتاج  طــرق  مفترق  على  االردن  ان  الــى  واشــار 
على  ــذ  واالخ االصـــالح،  طريق  في  السير  الحكومة 
المصالح  واصحاب  الرشوى  ومكافحة  الفاسدين  يد 

والعطاءات.

النوافلة
بخبرات  االستعانة  النوافلة  ابتسام  النائب  وطالبت 
الحكومي  الجهاز  هيكلة  اعادة  في  المسلحة  القوات 
دعــم  اهــمــيــة  ــدة  مــؤك المستقلة،  والــمــؤســســات 
االمــن  لتعزيز  المسلحة  والــقــوات  االمنية  االجــهــزة 
الوطني وحماية االردن، وكذلك زيادة رواتب العاملين 
والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، اضافة الى رفع 
على  المترتبة  بااليرادات  والنظر  لالجور  االدنى  الحد 

فاتورة الكهرباء تحت بند فرق اسعار المحروقات.
الحسين  جامعة  مديونية  ازمة  معالجة  اهمية  واكدت 
بن طالل في معان، ودعم بلدية الشوبك، ومعالجة 
البترا،  لواء  في  العاملة  للجهات  الصالحيات  تداخل 

واالفراج عن قانون االستثمار الخاص بالبترا.

هنطش
ابداع  حكومة  نريد  قال..اننا  هنطش  موسى  النائب 

وتطوير في االداء بكل المجاالت وان ال تكون حكومة 
الى  اللجوء  بوقف  الحكومة  مطالبا   ، اعمال  تسيير 

الدين والتعامل المالي وفق االمكانات فقط.
واكد اهمية االرتقاء بالتعليم والصحة ومحاربة سرقة 
مع  الغاز  اتفاقية  في  السير  وعــدم   ، العام  المال 
العدو الصهيوني ودعم شركة البترول الوطنية ودعم 
المصفاة لتطوير نفسها ، فضال عن وضع استراتيجية 

للقطاع الزراعي وايجاد فرص استثمارية حقيقية.
التعدين  مهندسيي  بتدريب  قدما  السير  وطــالــب 
واعادة   ، المعادن  استكشاف  اجل  من  التخرج  حديثي 
خدمة العلم لمدة ثالثة اشهر ، ووضع برامج ثقافية 
القوات  تشارك  وان   ، االعــالم  وسائل  جميع  في 
مع  بالتنسيق  التحتية  البنية  تجهيز  فــي  المسلحة 
الجهات المعنية في الوزارات واالستفادة من خبرات 

المتقاعدين العسكريين.

الزيود
وقال النائب نواف الزيود ان الحكومة معنية بتوسيع 
وفتح  الــكــوادر  وتأهيل  االنتاجية  مشاريعها  قاعدة 
االقتصادية  الجدوى  ذات  الكبيرة  التنموية  المشاريع 
جديدة  آفــاق  لفتح  الجوار  دول  مع  العالقات  وتعزيز 

وفرص عمل عمل للشباب.
واضاف انه يجدر بالحكومة دعم المزارعين والتخفيف 
ودعمهم  الزراعية  منتجاتهم  لتصريف  تجد  وان  عنهم 
االراضــي  من  الفارغة  المساحات  استغالل  لــزيــادة 
وقوانين  المشاركة  تحفز  تشريعات  وضع  الى  ،داعيا 
اجيالنا  وثقافة  وعي  مستوى  تراعي  عصرية  انتخاب 

الجديدة.
وشدد على اعادة دراسة المنظومة الضريبية وضمان 
عدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة وتوزيع 
 ، التهرب  تمنع  آلية  وايــجــاد   ، ــادل  ع بشكل  االعــبــاء 
وتوجيه االنظار الى مستوى الخدمات المقدمة في 

محافظات المملكة.

بني هاني
تناسب  عدم  الى  هاني  بني  ابراهيم  النائب  واشــار 
صحة  مــن  للمواطنين  المقدمة  العامة  الــخــدمــات 
متساءال   ، ضرائب  من  يدفعوه  ما  مع  ونقل  وتعليم 
النفطية  المشتقات  تسعيرة  موضوع  في  السر  عن 
بعد فشل الحكومة باقناع المواطنين بآلية االحتساب.

التنموية  المناطق  دور  تفعيل  ضــرورة  الــى  ولفت 
واصالح   ، االبنية  نظام  والغاء   ، اجراءاتها  وتسهيل 
المساقات  تأهيل  اعادة  عن  فضال   ، الصحي  القطاع 
احتياجات  حسب  المهني  التعليم  ودعم  االكاديمية 

السوق.
واضاف ان هناك مناطق سياحية باالردن اكثر اهمية 
في  العالم  في  كنيسة  اقــدم  مثل  المغطس  من 
منطقة ارحاب ، مذكرا وزارة الزراعة ان منطقة االزرق 
الغاء  الــى  اضافة  النخيل  شجرة  ناحية  من  منكوبة 

المالحات في المنطقة السباب غير منطقية.

العرموطي
الحكومة  تشكيلة  انتقد  العرموطي  صالح  النائب 

يمر  الذي  االستثنائي  الظرف  مع  تتناسب  "ال  التي 
الحكومة  رئيس  مطالبا   ، تعبيره  حد  على  الوطن"  به 
مــمــارســة "الـــواليـــة الــعــامــة" حــســب مــا نــص عليه 
الى  االتفاقيات  كل  تحويل  ضرورة  مؤكدا   ، الدستور 
ومشروع  الغاز  اتفاقية  ذلك  في  بما  االمــة  مجلس 

ناقل البحرين.
يتقدم  الذي  وامنه  الوطن  سيادة  اهمية  الى  واشار 
شركة  ان  الــى  الفتا   ، البطالة  الفقر  قضايا  على 
يتوجب  مليارات   5 نحو  مديونيتها  تبلغ  التي  الكهرباء 
تصفيتها حسب القانون ، كما انتقد الحديث عن عقد 
كاف  بالدستور  موجود  هو  قائال:"ما  جديد  اجتماعي 
ارض  على  تطبيق  الى  يحتاج  ولكن  المطالب  ويحقق 

الواقع.
وشدد على تعديل الدستور لمنع حل مجلس النواب 
جديد  انتخاب  قــانــون  واصـــدار  المجلس،  وشيطنة 
استقاللية  وتعزيز  الوطني  الميثاق  الــى  والــرجــوع 
منع  قــانــون  النتقاده  اضــافــة   ، القضائية  السلطة 

الجرائم ، محذرا رئيس الحكومة من "مراكز قوى".

الحنيطي
باسم  كلمة  في  الحنيطي  رمضان  النائب  وطالب 
 ، الوطني  النهضة  بمشروع  الفوري  البدء  وطن  كتلة 
ووقف البناء على تعديالت قانون ضريبة الدخل الذي 
قدمته الحكومة السابقة والتريث في إيجاد خالصات 
اإلرتهان  ووقــف  المختلفة،  القطاعات  على  ضريبة 
اكد  كما   ، الدولي  النقد  صندوق  ووصفات  لقرارات 
على إطالق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص، تضمن 
برامج  وتطلق   ، للشباب  كريمة  عمل  فــرص  توفير 
من  الحد  في  تسهم  وصغيرة  متوسطة  ومشاريع 

مشكلتي الفقر والبطالة.
ــنــهــوض بملف  ـــى اهــمــيــة ال واشــــار الــحــنــيــطــي ال
ومجالس  الــالمــركــزيــة  تــجــربــة  وإنــقــاذ   ، االســتــثــمــار 
بين  الشراكة  لتعزيز  حقيقية  ُأطر  ووضع  المحافظات، 
البلديات ومجالس المحافظات ، وإطالق حوار وطني 
مجلس  نواته  تكون  واألحزاب  االنتخاب  قانوني  حيال 
والنقل  والزراعة  الصحة  بقطاعات  ،والنهوض  النواب 
واضحة  واستراتيجية   ، اشكالها  بكافة  والسياحة 

لمكافحة المخدرات.
كما دعت الكتلة الى التوقف عن العبث بملف مرضى 
السرطان ، وتقديم كل أشكال الدعم لقواتنا المسلحة 
الواسطة  أشكال  مختلف  ومكافحة  األمنية،  وأجهزتنا 
 ، واإلداري  المالي  الفساد  ومحاربة  والمحسوبية، 
زمني  جــدول  تضمن  شاملة  خطة  إعــداد  عن  فضال 
يضمن  بما  بلدهم،  إلى  السوريين  الالجئين  إلعــادة 

وصولهم إلى مناطق آمنة في سوريا الشقيقة.
واكدت على منع استقدام العمالة الوافدة إال بحدود 
األنشطة  ودعـــم  معينة،  قــطــاعــات  وفــي  ضيقة، 
والمشاريع الصغيرة للمرأة، وإعفاء النساء المعيالت 
اللواتي يترتب عليهن فوائد الديون ،ودعم الجامعات 
والهيئات  والمراكز  والشبابي  الرياضي  والقطاع 

الثقافية ال سيما في المحافظات.

الزبون
واحدة  مرة  تتوقف  ان  يجب  قال  الزبون،  عقلة  النائب 
وتشخيص  سريعة  حلول  ايجاد  محاوالت  االبد  والى 
جيب  حــســاب  على  االقــتــصــادي  ــواقــع  ال مشكالت 
خصوصا  عقباه  يحمد  ال  ما  سنواجه  واال   ، المواطن 
ال  الدولية  والقوى  السياسية  االقليم  مشاريع  وان 
في  والتدخل  الوطن  استهداف  من  يمنعها  ما  يوجد 

شؤونه.
المرحلة  هــذه  فــي  الشفافية  اهمية  على  وشــدد 
النفطية  المشتقات  تسعير  الــيــة  فــي  ــوضــوح  وال
والفروقات التي تندرج على فاتورة الكهرباء ، وهو ما 

اصبح موضع شك وريبة لدى المواطن.
في  وجدية  بعمق  العمل  يحتم  الوضع  ان  واضــاف 
يلتمس  بحيث  الصدق  من  وباطار  الداخلي  الملف 
المواطن وبسرعة ان االوضاع تبدلت وان الحكومة ال 
تسترسل في اللعب وتزييف الحقائق بقدر ما تحاول 

االنجاز.

الحباشنة
واعلن النائب صداح الحباشنة حجبه الثقة عن الحكومة 
على  بتعديل  اشبه  الـــوزاري  التشكيل  الــى  الفتا   ،
الحكومة السابقة ، داعيا الى حل الهيئات المستقلة 
فاتورة  في  الغموض  وتفسير  الفاسدين  ومحاسبة 

النفط وايرادات الدولة.
تجاه  كبيرة  مسؤولية  امــام  اليوم  الحكومة  ان  وقــال 
وطن انهكته الديون والمحسوبية والفساد والتوريث 
أسقط  الــذي  االردنــي  للشباب  "شكره  عن  معربا   ،
الحكومة السابقة وكذلك للنقابات المهنية التي كان 

لها شرف قيادة هذه الحراك".
يتم  التي  الفلكية"  والمكافات  ــرواتــب  "ال وانتقد 
منحها في هيئات مستقلة والفرق بينها وبين رواتب 
السياسي  والعجز   ، الدولة  موظفي  لباقي  متهالكة 
عن فهم التحوالت االقليمية للتعايش معها بما يخدم 

الوطن. 

 محاربة الفساد املايل واالداري 
وضبط النفقات 

وقف اللجوء اىل الدين والتعامل 
املايل وفق االمكانات

املطالبة بدعم مايل ومعنوي 
للقوات املسلحة واالجهزة 

االمنية

تخفيض كلف االنتاج الزراعي 
وايجاد اسواق خارجية
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حوارات نيابيةالطراونة وعطية

الطراونة يترأس الجلسة وحوار بين المساعدين

 تغي النهج االقتصادي 
ومحاربة الفقر 

والبطالة 

عدم املساس بالطبقة 
الوسطى وإبقاء 

اإلعفاء العائيل يف 
"الدخل " ك هو 

 

 رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة  ¶
بالقول  الــقــضــاة  محمد  الــنــائــب  كلمة  على  رد 
الــوزراء  رئيس  بــان  كلمة  لسانك  على  وردت   "
مجلس  يحاسبنا  ال  ونحن  النواب  مجلس  يحاسب 
نحاسب  من  ونحن  انفسنا  اسياد  نحن  بل  الوزراء 
الحكومة واذا كان لديك ادلة فارسلها الى النائب 

العام.
الــوزراء  ¶ رئيس  من  طالب  القضاة  النائب  وكــان 

مكافحة اصحاب المصالح ولو كانوا نوابا ومكافحة 
حد  على  الطاولة  تحت  من  تمر  التي  العطاءات 

قوله.
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة  ¶

الخدماتية  المطالب  تسليم  النواب  من  طالب 
للدوائر االنتخابية الى االمانة العامة الن النقاش 

هو للبيان الوزاري وليس للموازنة.
النائب االول لرئيس مجلس النواب خميس عطية  ¶

المجلس  ان  مؤكدا  شرفتهم  في  الصحفيين  زار 
الصحفيين  لعمل  الالزمة  التسهيالت  كل  يقدم 

واالعالميين.
النائب نبيل الغيشان وجه تحية للشعب االردني  ¶

السابقة  الحكومة  ضد  االحتجاجات  تحويله  على 
الحكومة  سيمنح  انه  معلنا   ، ايجابية  ثقافة  الى 

الثقة النها جاءت بعد هبة شعبية.
في  ¶ تحدث  من  اول  كانت  البعول  منتهى  النائب 

جلسة االمس.
"الــبــدون"  ¶ قضية  طــرح  الشبيب  حابس  النائب 

البادية  فــي  اردنــيــة  جنسية  يحملون  ال  الــذيــن 
حقوقهم  اعطائهم  يجب  اردنيون  وهم  الشمالية 

في الجنسية.
النائب االول لرئيس المجلس خميس عطية طالب  ¶

مواطنة  لقضية  يستمع  ان  ـــوزراء  ال رئيس  من 
اردنية كانت تحتج في شرفات القبة اثناء انعقاد 

الجلسة.
النائب فضيل النهار طالب من النواب في كلمته  ¶

محمد  المرحوم  النائب  روح  على  الفاتحة  قــراءة 
على  سير  حـــادث  فــي  تــوفــي  الـــذي  العمامرة 

الطريق الصحراوي وقرأ النواب والوزراء الفاتحة.
سليمان  ¶ النواب  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 

لمجلس  المسائية  الجلسة  من  جانبا  تراس  الزبن 
النواب.

بوزيرة  ¶ كلمته  في  اشاد  العدوان  محمود  النائب 
غنيمات  جمانة  االعالم  لشؤون  لشؤون  الدولة 
في  ودورهــا  الصحفي  عملها  في  تميزها  على 
رفع سقف الحرية وانتقاد الخلل في المؤسسات.

عقب انتهاء الجلسة الصباحية جرى حديث مطول  ¶
ايمن  المغتربين  وشـــؤون  الخارجية  وزيـــر  بين 

الصفدي والنائب صالح العرموطي تحت القبة.
في  ¶ اذا  اتحدى   " قال  العرموطي  صالح  النائب 

الدنيا مثل دستورنا االردني من حقوق سياسية 
واقتصادية واجتماعية وحريات ودستورنا كاف وال 

حاجة لعقد اجتماعي جديد".
رئيس كتلة وطن النيابية النائب رمضان الحنيطي  ¶

القى كلمة وطن في جلسة المجلس وهي اول 
كلمة تلقى باسم كتلة.

انت  ¶ الــوزراء  لرئيس  قال  الحباشنة  صداح  النائب 
الرزاز  مؤنس  وشقيق  الرزاز  منيف  المناضل  ابن 

اللذين يعرفهما ابناء الوطن.
القيسي  ¶ مكرم  والــريــاضــة  الشباب  وزيــر  قــدم 

اعتذاره من مجلس النواب على انتقاده لمداخلة 
النائب طارق خوري امس

"كل  ¶ امس  المجلس  جلسة  في  القيسي  وقال 
اذا  واضحة  لغة  بكل  اعتذر  وانا  للمجلس  االحترام 
اسيء  قد  ما  او  للنائب  اســاء  قد  ما  مني  بــدر 
المهندس  النواب  مجلس  رئيس  وكان   ." فهمه 
مجلس  جلسة  بداية  في  عبر  الطراونة  عاطف 
النواب عن رفضه لقيام الوزير القيسي بالتعرض 
للنائب طارق خوري اثر مداخلة النائب خوري تحت 
انتقد  طــارق  الزميل  "كــان  الطراونة  القبة.وقال 
في  مــصــان  وهـــذا  القبة  تحت  والعمل  االداء 
الدستور وحقه الذي كفله الدستور ، مشيرا الى 
رفض المجلس ان يتعرض الوزير الى النائب خارج 
نتمنى  الجلسة.وقال  في  مداخلته  نتيجة  القبة 
اي  يكون  ال  ان  ونتمنى  الجميع  صدر  يتسع  بان 
مداخلته.وطالب  اثــر  لنائب  وزيــر  اي  من  تعرض 
ان  النواب  مجلس  من  الشياب  حسني  النائب 
النائب  بحق  تصرفه  على  الوزير  بحق  اجــراء  يتخذ 

خوري. 

لقطات
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 األم فيصل يزور معرض «ايرتاتو» الربيطا 
الجوي  المعرض  األول،  أمــس  الحسين،  بن  فيصل  األمير  زار   عمان-بترا- 

السنوي في بريطانيا (ايرتاتو)، الذي عقد بمشاركة دولية واسعة.
وجال سموه في أقسام المعرض األردني، وعدد من أجنحة الدول المشاركة، 
األردني  الملكي  الجو  سالح  من   (c130) طائرة  المعرض  في  يشارك  حيث 
تطور  تمثل  التي  الصور  من  عدد  على  يشتمل  وجناح  األرضية،  القوات  مع 

القوات المسلحة األردنية–الجيش العربي وسالح الجو الملكي.
األردن  عن  السياحية  الصور  من  عــددًا  األردنــي  المعرض  أقسام  وضمت 
ومراحل التطور والنهضة التي تشهدها المملكة، إضافة إلى فريق الصقور 

الملكي الذي يقدم عروضًا جوية خالل المعرض.
ويعتبر المعرض، الذي بدأت أعماله في 13 تموز الحالي واستمر ثالثة أيام، 
فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين ليتسنى لهم االطالع على 

أبرز ما يستجد من تطور وتحديث في مجال سالح الطيران. 

 العبوس ينتقد إنشاء كليات طب خاصة ويطالب 
بعدم خصخصة القطاع 

 عمان–طارق الحميدي

طب  كليات  بترخيص  السماح  العبوس  علي  الدكتور  االطباء  نقيب  انتقد 
خاصة، معتبرا أن الكليات الحكومية تقوم بواجبها على اكمل وجه وال حاجة 

في االردن النشاء الكليات الخاصة.
خاصة  طب  كلية  افتتاح  إن   ، امس  إلى "الــرأي"  تصريح  في  العبوس  وقال 
تشكل خطرًا على مستوى طلبة الطب في االردن وستؤدي بسبب الرسوم 
باالضافة  الرسمية  الكليات  من  المدرسين  سحب  الى  العالية  والــرواتــب 
استيعاب  يفوق  االردن  في  الطب  كليات  خريجي  من  فائض  وجــود  الــى 
هناك  وقال  االطباء.  بين  البطالة  نسبة  ارتفاع  مؤكدا  المحلي  السوق  حاجة 

مستشفيات تعلن عن حاجتها لتعيين 3 أطباء ليتقدم للوظيفة 300 طبيب.
غير  الطلبة  استقطاب  بذريعة  خاصة  طب  كليات  افتتاح  أن  العبوس  وأكــد 
االردنيين أمر غير واقعي خاصة وان الجامعات الحكومية تقوم بهذه المهمة 
سيحرم  خاصة  طب  كليات  افتتاح  وأن  الدولي،  البرنامج  عبر  وجه  أكمل  على 

الجامعات الرسمية أحد أهم مصادر تمويلها.
وحول النموذج الغربي في افتتاح كليات طب خاصة قال العبوس إن كليات 
وأن  ربحية  غير  وقفية  مؤسسات  ترعاها  الغربي  العالم  في  الخاصة  الطب 

هذه الدول ال تعرض مهنة الطب لقانون الربح والخسارة.
مستشفى  وجود  تشترط  كانت  التي  بالتعليمات  التالعب  تم  أنه  وأضاف 
بان  تسمح  بتعليمات  خاصة  طب  بكلية  لها  يرخص  حتى  الجامعة  حرم  داخل 

يبعد المستشفى عن الجامعة 25 كم هوائي.
وطالب باالهتمام بالكليات الرسمية بدل انشاء كليات خاصة علما انها–كليات 
مطالبا  جامعاتها،  ميزانيات  الحقيقة  في  تدعم  الدراسة  رسوم  الطب–عبر 

باالبتعاد عن خصخصة القطاع الطبي من بوابة كليات الطب. 

  

 األردن وتركيا يبحثان شؤون التعليم العايل 

 عمان - الرأي

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي لدى لقائه 
أمس االثنين رئيس جامعة ابن خلدون التركية الدكتور رجب شان ترك، اعتراف 

الوزارة بالجامعة لتكون مقصدا للطلبة االردنيين للدراسة فيها.
الشهادات  ومعادلة  االعتراف  مديرية  مدير  اللقاء  خالل  الطويسي  وكلف 
الجامعة  استكمال  مــن  التأكد  بعد  بها  لالعتراف  الجامعة  طلب  بــدراســة 

لمتطلبات االعتراف المعتمدة من قبل الوزارة.
وقال الطويسي ان الجامعات االردنية وصلت الى مراكز متقدمة في مجال 
التصنيف واالعتماد وجودة التعليم، داعيا الطلبة األتراك الى الدارسة في 
العربية  اللغة  تخصصات  في  خاصة  االردنية  العالي  التعليم  مؤسسات 

والعلوم الشرعية.
والجامعات  الوزارة  مع  التعاون  الى  تسعى  الجامعة  ان  الترك  الدكتور  وقال 
االردنية لتدريس اللغة العربية نظرا لما يتمتع به االساتذة االردنيون من كفاءة 
كأول  االردن  اختارت  الجامعة  ان  الى  مشيرا  العربية،  اللغة  لتدريس  تؤهلهم 
بلد عربي لزيارته نظرا لما وصلت اليه مؤسسات التعليم العالي السيما في 

التصنيف العالمي وضمان جودة مخرجاتها.
ووجه الترك دعوة لوزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي لزيارة الجامعة 

لالطالع على مستواها االكاديمي والبحثي والتدريسي. 

  

 مذكرة تفاهم ب "ذوي اإلعاقة" والتنمية 
والتشغيل 

 عمان - بترا

مذكرة  االثنين  امس  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  األعلى  المجلس  وقع 
تفاهم مع صندوق التنمية والتشغيل، في اطار سعي المؤسستين لتطبيق 
أحكام قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الجديد وتحسين الواقع العملي 

على مستوى السياسات والخطط والبرامج في مجال اإلعاقة.
ويأتي توقيع المذكرة تطبيقًا ألحكام قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  باتخاذ  يتعلق  فيما   2017 لسنة   (20) رقم 
المساواة  من  أساس  على  الصندوق  خدمات  الى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
وخدماته  الصندوق  ببرامج  الخاصة  المعلومات  توفير  خالل  من  اآلخرين،  مع 
وتوفير  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الميسرة  باألشكال  منها  االنتفاع  وشروط 
على  اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص  لتشجيع  التشجيعية  واالمــتــيــازات  الحوافز 
االستفادة من هذه المشاريع والبرامج، الى جانب منح االمتيازات ألصحاب 
في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تشغيل  عند  الصندوق  من  الممولة  المشاريع 

تلك المشاريع.
وأكد أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، التزام المجلس الكلي بتقديم 
يتعلق  فيما  الصندوق  في  العاملة  للكوادر  الالزم  والتدريب  الفني  الدعم 
الترتيبات  وتحديد  معهم،  التعامل  واتيكيت  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق 
التيسيرية واألشكال الميسرة وإمكانية الوصول التي تمكن األشخاص ذوي 

اإلعاقة من العمل أو إدارة المشاريع. 

 

ن" تدعو لالستفادة من تطبيقها عىل  "الّض
الهاتف الذ 

 عمان – الرأي

والمغتربين  المنازل  ــات  رّب االجتماعي  للّضمان  العامة  المؤسسة  دعــت 
الهاتف  على  تطبيقها  تحميل  خالل  من  اختياريًا  االشتراك  الى  األردنيين 
خدمات  مــن  واالســتــفــادة  األردنـــي)  االجتماعي  (الــّضــمــان  باسم  الــذكــي 

االشتراك االختياري المتاحة عبر التطبيق.
من  حزمة  أخيرا  أطلقت  المؤسسة  إن  امــس،  صحفي  بيان  في  وقالت 
الخدمات اإللكترونية المتعلقة باألفراد المشتركين اختياريًا بالّضمان أو ممن 

يرغبون باالشتراك اختياريًا وذلك عبر تطبيقها على الهاتف الذكي.
موسى  المؤسسة  باسم  الرسمي  الناطق  اإلعالمي  المركز  مدير  وكشف 
زاد  الذكي  الهاتف  لتطبيق  المستخدمين  عليهم  المؤمن  عدد  أن  الصبيحي 
طلبًا   (433) من  أكثر  المؤسسة  استقبلت  فيما  مستخدم،  ألف   (53) على 
حول مختلف خدمات االشتراك االختياري عبر هذا التطبيق من تاريخ إطالقها 

في 23/ 6/ 2018.
ممن  أو  اختياريًا  للضمان  المنتسبين  كافة  بإمكان  أنه  الصبيحي  وأوضــح 
االستفادة  أردنيين  ومغتربين  منازل  رّبات  من  االختياري  باالنتساب  يرغبون 
من  اختيارية  بصفة  الضمان  في  االشتراك  من  ُتمّكنهم  إذ  الخدمات؛  من 
سابقًا  مشتركًا  كان  سواء  التطبيق  هذا  عبر  الكترونيًا  الطلب  تقديم  خالل 
بالضمان أو كان اشتراكه ألول مرة، كما ُتمّكنهم من طلب تعديل نسبة الزيادة 
السنوية المسموح بها على األجر الخاضع الكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة 
المؤسسة، إضافة إلى خدمة إيقاف االشتراك االختياري، وكذلك االستعالم 

عن الرصيد والدفعات المستحّقة والدفع الكترونيًا لألفراد والمنشآت.
وبّين أن القيمة المضافة لهذه الخدمات تتمثل في زيادة رضا متلقي الخدمة، 
والتسهيل  اإللكترونية،  الخدمات  هذه  من  االستفادة  على  اإلقبال  وزيــادة 
على المواطنين، والوفاء بوعود المؤسسة لتقديم خدمات إلكترونية عالية 

المستوى للمواطنين داخل وخارج المملكة بكل عدالة وشفافية ووضوح. 

 إحالة ملفات فساد تطاول مسؤول و مجالس 
رشكات للقضاء 

 "الحداثة النيابية": رئيس الوزراء استجاب ملطالب 
"الكتلة" 

 يناقش في "الرأي والتشريع" ويطبق على المعينين بعد إقراره 

 مسودة نظام مزاولة مهنة "التعليم العايل"
يعفي 10.3 آلف مدرس من إجازة التدريس 

 فعاليات: سبب ارتفاع أسعار الخضار الرضائب 
وهجرة مزارع أراضيهم 

 عمان – محمد الخصاونة

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 
إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد 
الفساد  وقضايا  ملفات  من  جديًدا  عــدًدا 
التحقيقات  بــشــأنــهــا  ُاســتــكــمــلــت  الــتــي 
رئيس  احالة  تم  حيث   ، الالزمة  القانونية 
المساهمة  الشركات  إحدى  إدارة  مجلس 
االستثمار  مجال  في  تعمل  التي  العامة 
والتطوير العقاري وعدٍد من أعضاء مجلس 
إلرتكابهم   2017  –  2013 بين  ما  اإلدارة 
تمثلت  وقانونية  ــة  وإداري مالية  تجاوزات 
سوق  في  باألسهم  بالمتاجرة  بقيامهم 
مما  الشركة  لغايات  خالًفا  المالي  عمان 
المليون  تجاوزت  مالية  خسائر  بها  ألحق 
رئيس  لقيام  وكذلك   ، دينار  المليون  وربع 
عوائد  بعض  قّيم  بتحويل  اإلدارة  مجلس 
المبيعات لحسابه الخاص ، وكذلك لقيامه 
مملوكة  مكاتب  باستئجار  الشركة  بإلزام 
وإلخفائه   ، التلزيم  طريق  عن  بالكامل  له 
إحــدى  عــلــى  مستحقة  مــالــيــة  مــطــالــبــات 
االم  للشركة "العقارية"  الفرعية  الشركات 

كخسارة  ُسّجلت  دينار  ألــف   160 قيمتها 
رئيس  حصل  كما   ، عام 2017  عليها  مالية 
 170 عن  تزيد  مبالغ  على  االدارة  مجلس 
كرواتب  قانونية  مبررات  دون  دينار  ألف 

وامتيازات وتنقالت وبدل سفر.
شركات  ــدى  إح الهيئة  مجلس  ــال  أح كما 
ــعــامــة بــشــبــهــة غــســل أمـــوال  ــارة ال ــج ــت ال
البنك  من  مرخصة  غير  بنشاطاٍت  لقيامها 
المركزي في مجال الحواالت المالية حيث 
مكاتبها  فــي  حــاســوب  أجــهــزة  ضبط  ــّم  ت

ومبلغ 558 ألف دوالر و 495 ديناًرا.
وُأحيل طبيب من إحدى محافظات الجنوب 
بوصفات  ولــذويــه  له  أدويــة  يصرف  كــان 
طبية لمرضى لم يقم بمعاينتهم ، وُأحيل 
مستلزمات  تــوزيــع  بــإســاءة  يتعلق  ملف 
إحــدى  فــي  صحة  لمديرية  ُقــدمــت  طبية 
إلى  بعضها  تسّرب   ، الجنوب  محافظات 

للمرضى. لبيعها  السوداء  السوق 
كــمــا تـــم إحـــالـــة أحـــد مــســؤولــي شــركــة 
لتعيينه  الموانئ  وتشغيل  إلدارة  العقبة 
باألسس  االلتزام  دون  عامًال  حوالي 180 

لذلك. المرعية  والضوابط 

إدارة  مجلس  رئيس  الهيئة  مجلس  وأحال 
إحدى الشركات المساهمة العامة العاملة 
التنفيذي  ورئيسها  والتمويل  باالستثمار 
بقيمة  تمويلين  عــلــى  األول  لــحــصــول 
مستحق  قسط  وجود  رغم  دينار  ألف   300
دينار  ألف   120 قيمته  للشركة  ذمته  في 
حصوله  الى  اضافة   ، بتسديده  يقم  لم 
عام  بداية  دينار  مليون  نصف  مبلغ  على 
كونه  اإلدارة  مجلس  علم  بـــدون   2016
المبلغ  بهذا  واحتفاظه  بالتوقيع  مفوًضا 
بتسديده  قيامه  ثم   ، أشهر  عشرة  مــدة 
دون دفع المرابحة التي تستحق على هذا 

المبلغ.
ــهــذه الــشــركــة  ــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ل أمـــا ال
قام  فقد  والتمويل  باالستثمار  العاملة 
لمجموعة  وتسهيالت  تــمــويــالت  بمنح 
ــشــركــات قــبــل إجـــراء  مــن األشــخــاص وال
الوثائق  تقديم  وقبل  الالزمة  الدراسات 
بتبديل  قــام  كما   ، المطلوبة  الضرورية 
تفيد  بأخرى  العمالء  ملفات  من  مطالعات 
بمنح  قيامه  وكذلك   ، المالية  بمالءتهم 
ألحكام  خــالًفــا  بضائع  لــشــراء  تــمــويــالت 

معززات  وجود  ودون  اإلسالمي  المرابحة 
فعلًيا. الشراء  لعمليات 

ـــم إحــالــة مــلــفــيــن بــاحــدى الــجــامــعــات  وت
نائب  ابــن  طالب  بإيفاد  يتعلق  أحدهما 
ــيــس الــجــامــعــة لــلــحــصــول عــلــى درجــة  رئ
تخصص  فــي  حــق  وجــه  دون  ــوراة  ــت ــدك ال
بنقص  يــتــعــلــق  ــانــي  ــث وال مــطــلــوب  غــيــر 
تقدر  الجامعة  لهذه  الموردة  المحروقات 

الدنانير. آالف  بمئات  قيمتها 
كما تمت احالة مخالفات في توريد أجهزة 
ألحد  للمواصفات  مطابقة  غير  رياضية 
األندية الرياضية ، كما أحال تجاوزات مالية 
بلديات  فــي  ارتكتب  وقانونية  وإداريـــة 
والشفا  الــبــاشــا  وعــيــن  الــجــديــدة  الــرمــثــا 
والجيزة  والكرك  الكبرى  وجــرش  بعجلون 
كما  جـــرش.  بمحافظة  النسيم  وبــلــديــة 
بوزارة  رسمية  أوراق  تزوير  قضية  ُأحيلت 
المالية ارتكتبتها موظفة في مالية جنوب 

عمان.
عطاء  شابت  بتجاوزات  يتعلق  ملف  وُأحيل 
ومرئي  صوتي  نظام  وتشغيل  تركيب 

في إحدى الوزارات الخدمية. 

 عمان - ماجد االمير

النيابية  والتنمية  الــحــداثــة  كتلة  التقت 
امس، مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز 
بها  تقدمت  الــتــي  المطالب  لمناقشة 

للحكومة. الكتلة 
اللقاء  عقب  أصــدرتــه  بــيــان  فــي  وقــالــت 
والتزامه  استجابته  أعلن  الوزراء  رئيس  إن 
لتحقيق المطالب التي تقدمت بها الكتلة.
استجابة  ضــوء  وفــي  انــه  الكتلة  وأكــدت 
على  ركـــزت  والــتــي  لمطالبها  الحكومة 
المصالح التي تهم الشعب بكافة اطيافه 
إعــطــاء  الــى  تتجه  الكتلة  لــدى  نــيــة  فــإن 
بيانها  تنفيذ  من  لتتمكن  الفرصة  الحكومة 
مجلس  امـــام  بــه  تعهدت  الـــذي  الــــوزاري 

النواب.
تقييم  على  ستعمل  انها  الكتلة  وبينت 
ــة يــوم  ــمــائ ـــالل ال ـــازات الــحــكــومــة خ ـــج إن
تطبيقها  لمدى  ووفقًا  عمرها  من  األولى 
ذلك  في  أخفقت  حال  وفي  الثقة  لبيان 
لألدوات  وفقًا  بمحاسبتها  الكتلة  ستقوم 
مذكرة  وتبني  لها  الممنوحة  الدستورية 

إلعادة طرح الثقة بها.
المطالب  من  جملة  قدمت  الكتلة  وكانت 
العامة الى رئيس الوزراء من ابرزها: اطالق 
االقتصادية  االزمة  لمعالجة  واضحة  خطة 
وانشاء  للمواطن  المعيشية  والقضايا 
مستوى  بتحسين  تسهم  ومشاريع  برامج 
العام  الدين  ومعالجة  المواطنين  معيشة 

المواطنين. جيوب  على  انعكاسه  دون 

األبنية  نظام  تعديل  المطالب  ابــرز  ومن 
ــًا وتــقــديــم  ــي ــحــديــث الــمــعــمــول بــه حــال ال
إعفاءات طبية البناء االردنيات المتزوجات 
مــن غــيــر األردنــيــيــن وأبـــنـــاء قــطــاع غــزة 
اإلعفاءات  وإعادة  األردن  في  المقيمين 
الى رئاسة الوزراء واعفاء مدخالت اإلنتاج 
مشاريع  وإقــامــة  الضريبة  مــن  ــزراعــي  ال
لمربي الثروة الحيوانية وان تقدم الحكومة 
كذلك خطة شاملة لتعزيز انشاء المشاريع 
وانشاء  المحافظات  جميع  في  الصغيرة 
والبادية  المحافظات  في  سكنية  قطع 
والفقيرة  المتوسطة  الطبقتين  البــنــاء 
وباسعار مدعومة من الدولة لحل مشكلة 

السكن.
الثقة  هــذه  اســتــمــرار  ان  الكتلة  وأكـــدت 

ببرنامج  التزامها  بمدى  مرهون  بالحكومة 
على  حرصها  اكــدت  كما  الكتلة  ومطالب 

السلطتين. بين  التعاون  ادامة 
وأضافت ان التعامل مع الحكومة سيكون 
على  ومبني  والحيادية  الجدية  بمنتهى 
الحكومة  التزام  وحسب  مؤسسي  عمل 
الوطنية  القضايا  لحل  استجابتها  ومــدى 

كافة. المواطنين  تؤرق  التي 
على   " بيانها  ختام  فــي  الكتلة  وقــالــت 
الحكومة ان تنتهج نهجًا جديدًا ويكون لديها 
إرادة سياسية للتغيير الحقيقي واإلصالح 
تتقدم  وان  النفقات  وضبط  االقتصادي 
برؤية استشرافية حول المشاريع الوطنية 
ألولــويــات  ذاتــه  الــوقــت  فــي  وتستجيب 

المرحلة". 

 عمان - حاتم العبادي

العالي  التعليم  وزارة  عــام  أمين  كشف 
الوهادنة  عاهد  الدكتور  العلمي  والبحث 
عن ابرز مالمح مسودة نظام مزاولة مهنة 

العالي. بالتعليم  التدريس 
وأكد الوهادنة أن المسودة موجودة حاليا 
لم  أنــه  إال  والـــرأي،  التشريع  ــوان  دي في 
الذي  بتطبيقه،  سيبدأ  الذي  الوقت  يحدد 

سيكون حال إقراره بشكل نهائي.
"الراي"  الى  تصريح  في  الوهادنة  وقال 
مهنة  مــمــارســة  ــرغــب  ي مــــدرس  اي  ان 
التدريس في مؤسسات التعليم العالي، 
الحصول  عليه  يجب  القانون،  إقــرار  بعد 

العالي. التعليم  مهنة  مزاولة  إجازة  على 
علها  الحصول  يمكن  االجــازة  ان  واضــاف 
 ، دورات  الى  المدرس  إخضاع  خالل  من 
التدريس  اساليب  على  لتعليمات،  وفقا 

بما  الــمــعــلــومــات،  وتكنولوجيا  الــحــديــث 
والتعليم  الناقد  التفكير  محور  يتضمن 
المعلومات  تكنولوجيا  واستخدام  النشط 
في التعليم والتدريب على العمل ضمن 

للمشاكل. حلول  وتقديم  فريق 
تضمنت  النظام  مسودة  أن  الى  واشــار 
مــزاولــة  مــنــح  إجــــازة  لمنح  لجنة  تشكيل 
التدريس في مؤسسات التعليم العالي، 
التعليم  مــجــلــس  ــيــس  رئ ــائــب  ن بــرئــاســة 
العالي  التعليم  وزارة  عام  وأمين  العالي 
التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  ورئيس 
اعضاء  جــودتــهــاوســتــة  وضــمــان  الــعــالــي 
مــن االكــاديــمــيــيــن مــمــن يــحــمــلــون درجــة 

االستاذية.
قبل  التدريس  هيئة  اعــضــاء  وبخصوص 
بمسودة  نــص  اورد  فقد  النظام،  إقــرار 
على  الحاصلين  بمثابة  يعتبرهم  النظام 
على   (10291) عددهم  والبالغ  االجـــازة، 

حاليا. عملهم  رأس 
الجامعات،  من  بالمبتعثين  يتعلق  وفيما 
فقد اورد نص بأن المبتعثين بعد االنتهاء 
مؤقتة  اجـــازة  أخــذ  عليهم  االبــتــعــاث  مــن 
الدورات  على  للحصول  اشهر  سنة  لمدة 
حاصلين  يكونوا  لم  حال  في  المطلوبة، 
تطبق  لذلك  رفضهم  حــال  وفــي  عليها، 

االبتعاث. بعملية  االخالل  احكام  عليهم 
يميز  ال  النظام  ان  الوهادنة  الدكتور  وأكد 
التدريس  مهنة  بممارسة  الراغبين  بين 
على  الــعــالــي  التعليم  مــؤســســات  فــي 
سواء  منها،  تخرج  التي  الجامعة  اســاس 
وسيتم  دولية،  او  اجنبية  او  عربية  أكانت 
الراغبين  الخريجين  جميع  مــع  التعامل 
النظام  عليه  ينص  لما  وفقا  بالتدريس 

المنتظر.
جامعة   (32) االردنية  الجامعات  عدد  ويبلغ 
رسمية  جــامــعــات   (10) ــع  ــواق ب ــة  ــوزع م

تعمالن  وجامعتين  خاصة  جامعة  و(19) 
ملتحق  اقليمية،  وجامعة  خــاص  بقانون 
نهاية  حتى  وطالبة  طالبا   (290793) بها 
الحالي  الجامعي  العام  من  االول  الفصل 
وافــد   (44688) منهم   ،(2018-2017)

واجنبية. عربية  جنسيات  يمثلون (107) 
مهنة  مــزاولــة  نظام  فكرة  أن  الــى  يشار 
جــديــدة،  قديمة  فــكــرة  الــعــالــي  التعليم 
تقريبا،  سنوات،  عشر  قبل  نظام  وصــدر 
عــام  ــذ  ــن وم أن  إال  يــطــبــق،  لـــم  ـــه  ان إال 
العالي  التعليم  ومجلس  الــوزارة  أعــادت 
جديدا  نظاما  اعـــدت  حيث  والــمــوضــوع، 

ورفعته الى مجلس الوزراء.
انذاك،  الرسمية  الجريدة  في  نشره  ورغم 
اعضاء  على  جامعة  أي  تطبقه  لم  أنه  إال 
بعد  فيها  عينوا  الــذيــن  الــتــدريــس  هيئة 
وصــدور  الرسمية  الــجــريــدة  فــي  صـــدوره 

به.  السامية  الملكية  االرادة 

 عمان - طارق الحميدي

الدعاية  بوقف  زراعــيــة  فعاليات  طالبت 
البلدية،  البندورة  مقاطعة  حول  المضللة 
من  يعاني  الــزراعــي  القطاع  أن  معتبرة 
الكثير من التحديات التي تؤدي الى ارتفاع 
والضرائب  الكلف  ارتفاع  أبرزها  االسعار، 

وهجرة الكثير من المزارعين ألراضييهم.
واالتحادات  والجمعيات  النقابات  وأكــدت 
منتج  لمقاطعة  الـــدعـــوات  أن  ــة  ــزراعــي ال
البندورة المحلي هي "دعوات ُمَضِلَلة" ال 
تستند الى منطق علمي أو فهم حقيقي 
لطبيعة القطاع الزراعي وآلية اإلنتاج فيه.

منطق  أن  صحافي  تصريح  في  وأضافت 
اإلنتاج الزراعي يعلم أن سبب ارتفاع سعر 
المساحات  انخفاض  إلى  يعود  البندورة 
للعمالة  العالية  الكلف  نتيجة  المزروعة 
والمياه وتحديات الكهرباء والطاقة وفرض 
ومدخالته  الزراعي  القطاع  على  الضرائب 
االنتاج  كلف  في  هائال  ارتفاعا  شكل  مما 

المزارعين. على 
االشهر  في  المناخية  التغيرات  أن  وأكدت 
على  أتت  التي  الفيضانات  من  الماضية 
البندورة  منتج  من  مزروعة  كبيرة  مساحات 
االقتصادية  الــخــســارات  تــراكــم  الــى  أدت 
من  العديد  هجرة  و  الزراعي  القطاع  على 
عدم  و  ــزراعــي  ال القطاع  فــي  العاملين 

قدرتهم على االستمرار في االنتاج.
في  المشكلة  ظهور  ان  على  وشــددت 

بوقت  محدود  و  طارئ  هو  الحالي  الوقت 
أبنائنا  تواجد  بسبب  الطلب  لزيادة  قصير 
المغتربين في الوطن، مشيرة إلى أن رد 
التصدير  الى  البندورة  منتج  سعر  ارتفاع 
ان  الجميع  لعلم  سليم  غير  منطق  هــو 
مغلقة  للمملكة  الــتــصــديــريــة  الــمــنــافــذ 
مؤكدة  حولنا  الملتهبة  الــظــروف  بسبب 
على  سلبا  تؤثر  الــدعــوات  هــذه  مثل  ان 

من  جملة  يعاني  الــذي  الــزراعــي  القطاع 
أقلها "الدعاية  ليس  المعقدة  االشكاليات 

المضللة"٠
تصريحها  ــزراعــيــة  ال الــفــعــالــيــات  وخــتــمــت 
الــغــذائــي  األمــــن  حــمــايــة  أن  بــالــقــول" 
ــزراعــي  لــلــمــواطــن هــي غــايــة الــقــطــاع ال
العمل  يتطلب  وهـــذا  الـــدائـــم  ــه  وهــدف
توفير  و  المزارعين  لتثبيت  الجميع  بشراكة 

أسباب النجاح لهم بحل إشكاليات العمالة 
لنمكنهم  والضرائب  والكهرباء  والمياه 
ــاج ونــحــافــظ على  ــت ــمــرار فــي االن االســت
الغذائي  االمــن  مظلة  الــزراعــي  القطاع 
للشراكة  للجميع  الدعوة  وهي  للمملكة، 
المعلومة  تبني  و  البحث  في  الحقيقية 
حماية  الموثوقة  مصادرها  من  الصحيحة 

االردني.  المحلي  للمنتج  ودعما 

اسعار الخضار الى ارتفاع دائم وليس موسمي (أرشيفية)
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الدعم القليل لجمعية العناية بالشلل الدماغي  يهدد قصص نجاحها 
باالنقطاع أو االنخفاض 

في  كمبيوتر  كمهندس  يعمل  مــن  بينهم   فمن 
أحد  في  يعمل  من  ومنهم  للسرطان  الحسين  مركز 
مجال  في  يعملون  واخــرون  الخاصة  المستشفيات 
اخرى  مهنية  مجاالت  وفي  المصانع  في  التغليف 
كالكتابة االدبية حيث تمكن احدهم من تاليف كتابين.

منهم  طالب  اربعة  العام  هذا  فينجح  النجاح،  ليستمر 
العامة  الثانوية  بامتحان  النموذجية  المدرسة  في 

وحصولهم على معدالت مقبولة.
هذا النجاح جاء نتيجة مزيج من امتالك االرادة، وتحدي 
ما اصيبوا به منذ صغرهم بدعم من جمعية مؤسسة 
 1977 عام  تأسست  التي  الدماغي  بالشلل  العناية 
وماتزال مستمرة الى االن بتقديم هذه الخدمات لفئة 

الشلل الدماغي والحركي.
االميرة  الفخرية  الجمعية–ورئيستها  هــذه  تمكنت 
عالية الطباع–وخالل 41 عاما من العمل والعطاء من 
مساعدة ودعم 20977 طفال وطفلة من خالل ستة 

مراكز في محافظات المملكة.
الجمعية  تجد  إذ  تتعثر،  االن  المسيرة  هــذه  ان  غير 
قلة  بسبب  الفئة  هــذه  بدعم  باالستمرار  صعوبة 
الدعم لها الذي اوصلها الى اغالق مركز السلط في 
على  الجمعية  اجبرت  ان  بعد  الماضي  رمضان  شهر 
للجمعيات  العام  لالتحاد  التابع  المركز  مبنى  اخــالء 
بعد   1988 عــام  منذ  قبلها  من  والمستاجر  الخيرية 
آلخر  للمركز  السنوي  االيجار  بزيادة  االتحاد  طالب  ان 

خمس سنوات بدفع ما يزيد عن " 12 " الف دينار من 
صعوبة  الجمعية  معه  تجد  الذي  االمر  الجمعية  قبل 
تستقبلها  التي  االعداد  ازدياد  ظل  في  توفيره  في 

الجمعية سنويا والبالغة 400 منتفع جديد.
التابع  الــســلــط  مبنى  ـــالء  اخ الـــى  ادى  ـــر  االم هـــذا 
لالتحاد  وتسليمه  باخالئه  قــرار  صــدور  بعد  للجمعية 
العام للجمعيات الخيرية ، ماحرم اكثر من 1325 طفال 
وطفلة من استكمال عالجهم وتوفير فرص حقيقية 
هؤالء  نقل  على  الجمعية  عملت  ان  بعد  للنجاح  لهم 
رحلة  استكمال  لضمان  الرئيسي  الجمعية  مقر  الى 
عالجهم اال ان صعوبة اوضاع اسرهم وعدم قدرتهم 
المستمرة على ترك اعمالهم وقضاء يوم كامل مع 
ابنائهم لتلقي العالج حالت دون االستمرار برغم من 
توفير الجمعية حافلة نقل تقلهم من السلط يومين 

باالسبوع.
مديرة الجمعية عبير سكجها اعتبرت ان مسيرة الجمعية 
على  القدرة  عدم  بخطر  مهددة  اليوم  "باتت  الطويل 
االستمرار بتقديم خدمات كبيرة لهذه الفئة في ظل 
تراجع الدعم للجمعية بشكل واضح من اكثر من جهة".
وهي  الدماغي،  بالشلل  العناية  جمعية  وتتولى 
االطفال  برعاية  متخصصة  خيرية  تطوعية  جمعية 
المشابهة،  واالعاقات  الدماغي  بالشلل  المصابين 
والتاهيل  ــعــالج  وال التشخيص  بعمليات  الــقــيــام 
في  لالعاقة  تعرضت  التي  الفئة  لهذه  والتعليم 

الستة  مراكزها  خــالل  من  وذلــك  المبكرة  الطفولة 
للشلل  مكتوم  ال  مركز  واخر  بعمان  منها  الريئسيء 
والسلط–قبل  والعقبة  اربد  وفي  بالزرقاء  الدماغي 
اغالقه أخيرًا–والكرك اضافة الى المدارس النموذجية 
المدرسة  تقوم  حيث  والــكــرك  والعقبة  عمان  في 
النموذجية التابعة للجمعية التي تأسست عام 1992 
بتقديم الخدمات التربوية لالطفال من عمر 4-16 عاما 

حيث بلغ عدد المنتفعين منها الى اآلن 150 طفال.
أمل  بمثابة  هي  المدرسة  هــذه  إن  سكجها  تقول 
حياتهم  استكمال  من  لتمكنهم  الفئة  لهذه  حقيقي 
بشكل طبيعي واستكمال تعليمهم حيث تعمل على 
بالصفوف  وضعهم  بهدف  االطفال  قــدرات  تقييم 
الخاصة  التربوية  الخدمات  وتــقــدم  بهم  المناسبة 
الخدمات  تقديم  على  ايضا  وتعمل  قدراتهم  لتطوير 
الحركية  الطالب  قـــدرات  وتطوير  لتنمية  التأهيلية 
والحسية بالعالج الطبيعي والوظيفي وعالج النطق.

المدارس  في  طالبا   44 دمــج  تم  أنــه  إلــى  وأشــارت 
تسجيل  مــن  وتمكنوا  تعليمهم  لمواكبة  الــعــاديــة 
بالجامعات  التحق  من  فمنهم  كبيرة،  نجاح  قصص 
العمل  بسوق  التحق  من  ومنهم  والخاصة  الحكومية 
ليثبتوا ان االعاقة ليست مانعا من الحياة ان توفرت 

الظروف المناسبة لهم وااليمان بحقهم بالحياة.
هذه الجهود والخدمات التي تعتبر مصدر امل للكثيرين 
مساعدة الكثيرين تواجه  واسرهم والتي تمكنت من 

اليوم تحديات كبيرة باتت تهدد مسيرتها الخيرة.
التي  التحديات  ان  سكجها  تقول  الصدد،  هذا  وفي 
تواجه الجمعية كبيرة في ظل توقف الدعم لها في 
جوانب عدة بدات من اغالق مركز السلط لعدم قدرة 
ابقائه  مقابل  كبيرة  مبالغ  دفع  على  المادية  الجمعية 
الدعم  ستوقف  والتعليم  التربية  وزارة  تليها  قائما 
العام  بداية  من  للجمعية  التابعة  بالمدرسة  للطالب 
الى  اضافة  لهم  دعما  تقدم  كانت  ان  بعد  الــجــاري 
مستشفى  قبل  من  للجمعية  اطباء  ايفاد  ايقاف 
البشير والمدينة الطبية في الوقت الذي كانت وزارة 

الصحة توفر اطباء للجمعية.
وزارة  من  ماليا  دعما  تتلقى  الجمعية  أن  واضافت 
التنمية االجتماعية ووزارة المالية لكنه دعم ال يكفي 
لتلبية ومجاراة الخدمات التي تقدمها والتكلفة الكبيرة 
الواحدة  الجلسة  تكلفة  ان  مبينة  الفئة،  هذه  لعالج 
للعالج 15 دينارا في حين تتلقى الجمعية مبلغ أربعة 
الواردة  التبرعات  ان  مبينة  اسرهم،  من  فقط  دنانير 
للجمعية ايضا لم تعد كافية لسد احتياجاتها االساسية 
ذوي  اطفال  من  كبير  عدد  مع  مسيرتها  واستكمال 

االعاقة.
امام قصص النجاح العديدة.. تبقي التساؤالت حول 
مصير الخدمات المقدمة من الجمعية ومدرستها بعد 
يخدم  كان  الــذي  السلط  مركز  باغالق  ذلك  تلمسهم 

عددا كبيرا من ذوي االعاقات بتلك المنطقة. 

 تحديث الموقع اإللكتروني بخبرات ذاتية 

ها لبلوغ   "برتا" تحتفل بعيد تأسيسها وتؤكد س
مفهوم اعالم الدولة 

ت: نسعى اىل تغي الصورة النمطية عن االعالم الرسمي   غني
 عمان-بترا- ماهر الشريدة

ــرا) أمــس خالل  ــت ــة (ب ــي ــاء االردن ــب جـــددت وكــالــة االن
واالربعين،  التاسع  تأسيسها  بعيد  رمــزي  احتفال 
الدولة  اعالم  مفهوم  لبلوغ  قدما  بالسير  التزامها 
الذي يمثل المجتمع والناس ويحمل رسالة الحكومة 

ومؤسساتها.
الرسمي  الناطق  االعـــالم  لــشــؤون  الــدولــة  وزيـــرة 
خالل  تغفل  لــم  غنيمات،  جمانة  الحكومة  باسم 
الصورة  ان  على  التشديد  المناسبة،  في  حديثها 
(بترا)  رسمتها  التي  المتطورة  االعالمية  والسمعة 
عربيا واقليميا لم تأت من فراغ، بل ان ذلك جاء خالل 
تراكم خبرات وقدرات وتميز العاملين فيها بمختلف 

مسمياتهم ووظائفهم.
اختطتها  التي  التطوير  مراحل  إن  غنيمات  وقالت 
ان  الى  اوصلتها  المختلفة  عملها  بمراحل  الوكالة 
على  فيها  حافظت  متوازنة  اعالمية  رسالة  تحمل 
الدولة  اخبار  بتناول  والدقة  والمصداقية  المهنية 
تسعى  الحكومة  ان  موضحة  تشكيالتها،  بمختلف 
الى ان تتغير الصورة النمطية عن االعالم الرسمي 
لتصبح رسالة اعالمية تمثل المجتمع وتنقل حقيقة 
معاناة ومشكالت الناس ضمن اطار مفهوم الدولة، 

مؤكدة سعيها الى تطبيق ذلك واقعيا.
كبيرة  مسؤولية  عليها  الجهات  مختلف  ان  وبينت 
(بترا)  حققتها  التي  المنجزات  على  المحافظة  في 
محليا وعربيا واقليميا، مشيرا الى ان مواكبة التطوير 
يمثل  وكوادرها  الوكالة  احتياجات  وتوفير  والتحديث 
الئراع  تمثل  مؤسسة  على  للمحافظة  كبير  تحدي 

الرئيسي في تكريس اعالم الدولة.
وفي الوقت الذي دعت فيه غنيمات الى االنتقال 
ارض  على  وتطبيقها  االعـــالم  صناعة  فكرة  الــى 
في  العاملة  ــكــوادر  ال جهود  على  اثنت   ، الــواقــع 
حاليا  المتقدمة  لمرحلتها  (بترا)  ايصال  في  الوكالة 
مسؤولية  الوكالة  جهود  دعــم  ان  على  مشددة   ،
الجميع ال سيما انها تمثل سلطة رقابية على عمل 
في  وظيفتها  جانب  الــى  والمؤسسات  الـــوزارات 

نقل مشكالت وظروف المجتمع.
وحضر الحفل اعضاء مجلس ادارة الوكالة ،وعدد من 

مدرائها السابقين ، وكوادر الوكالة.
من جانبه، اكد مدير عام الوكالة الزميل الدكتور محمد 
شعار  تحت  مسيرتها  بــدأت  التي  (بترا)  ان  العمري 
خدمة الوطن والمواطن بمهنية اعالمية مسؤولة ، 
تتطلع لتقديم االفضل في ميدان العمل االعالمي 

فيها  العالمين  وحرص  المهنية  برسالتها  متسلحة 
ومسؤوليتهم تجاه وطنهم وأمتهم.

واضاف أن "بترا وهي تحتفل بعيد تأسيسها التاسع 
واالربعين تؤكد انها ماضية على اصالة البناة الذين 
طموح  تواكب  الوقت  وبــذات  لمسيرتها،  اسسوا 
عالم  في  يستجد  وما  الشباب  وتطلعات  العالمين 
اداء  ستواصل  الوكالة  ان  الــى  منوها   ، االعــالم" 
يتبنى  الذي  الدولة  اعالم  بمفهوم  العامة  رسالتها 
قضايا الوطن والدفاع عنها وخدمة المواطنين في 

محافظات الوطن كافة.
وظائفهم  بمختلف  وكوادرها  بترا  ان   ، العمري  واكد 
فانهم   ، وكالتهم  تأسيس  بعيد  يحتفلون  وهــم 
يأملون بان تحظى الوكالة بالدعم واالهتمام الالزم 
قدراتهم  مــن  ويــعــزز  مسؤولياتهم  ـــوازي  ي الـــذي 
والمهنية..والتي  التقنية  التطورات  مع  بالتعامل 
الوكالة  عمل  سير  في  واضحة  تحديات  تمثل  باتت 

اليومي.
من  مجموعة  الــوكــالــة  كــرمــت  الحفل  خــتــام  وفــي 
كوادرها الصحفية والفنية ، وسلمتهم غنيمات نيابة 
عن الوكالة جوائز تقديرية ، والمكرمين هم الزمالء: 
شنكيات  عمر   ، خويلة  محمد  الدكتور   ، هيالت  خالد 

 ، الشريدة  ماهر   ، مسلط  عمر   ، عضيبات  فايز   ،
فاروق المومني ، راسم جرار ، عبدالسالم العزام ، 

وعيسى الهمشري.
ــة "بــتــرا"  ــي ــاء االردن ــب ــك اطلقت وكــالــة االن الــى ذل
واالربعين  التاسع  بالعيد  احتفالها  مــع  بالتزامن 
وخبرات  بتصميم  المحدث  اإللكتروني  موقعها 

وادارة واشراف ذاتي.
واوضح العمري، اوضح ان الموقع اإللكتروني الذي 
طوره مهندسو الوكالة جاء ليواكب التطور والتحديث 
النسخة  ان  الــى  مشيرا  االخــبــاريــة،  "بــتــرا"  بنشرة 
سهولة  راعــت  اإللكتروني  الموقع  مــن  المحدثة 
وصول المتابعين الى المحتوى عبر مختلف االدوات 
ردود  االعتبار  بعين  آخذين  اإللكترونية،  واالجــهــزة 
الوكالة  خدمات  ومتلقي  شركاء  ومالحظات  فعل 
الرقمية واستجابة الحتياجات المتابعين من مختلف 

القطاعات.
سيكون  المحدث  الموقع  ان  الــى  العمري  واشــار 
مديرية  مهندسي  مــن  مــبــاشــرة  ومتابعة  بــــإدارة 
االمر  الوكالة  في  المعلومات  وتكنولوجيا  الهندسة 
الذي يساعد في تقليل النفقات المترتبة على ادارة 

وتشغيل وصيانة الموقع على مدار الساعة.

ولفت مدير مديرية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات 
المهندس محمد عبيدات الى ان تطور عمل الوكالة 
وادخالها لخدمات جديدة كاالنفوجرافك والفيديوهات 
وضــــرورة ادامــــة االرتـــبـــاط الــمــبــاشــر بــيــن الموقع 
أوجب  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  اإللكتروني 
ليواكب  الموقع  على  المناسبة  التطويرات  ادخــال 
واوضــح  الوكالة.  خدمات  متلقي  احتياجات  خدمة 
اإللكتروني  الموقع  وتطوير  تحديث  عن  المسؤول 
التشاركية  ان  المهيرات  ابراهيم  المبرمج  الجديد 
وردود االفعال من المتابعين وادامة التواصل التي 
الخدمات دعت الى  تتبعها الوكالة دوما مع متلقي 
عمل  آلية  واجهت  التي  المشكالت  وتحليل  دراسة 
النواحي  من  ســواء  القديم  موقعها  عبر  الوكالة 
حاجة  الــى  خلصت  التي  الموقع  وجاذبية  الفنية 
مع  ليتناسب  اإللكتروني  موقعها  لتطوير  الوكالة 
العقبات  كافة  من  بالتخلص  مرورا  االحتياجات  كافة 

التي واكبت عمل الموقع القديم.
حول  المالحظات  بتلقي  مستمرة  الوكالة  ان  واكد 

الموقع والتعامل معها اوال بأول.
يشار الى ان رابط الموقع اإللكتروني المعتمد هو 

 www.petra.gov.jo :ذاته المستخدم سابقا
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 محافظ الكرك: لم نتلق اي طلبات بهذا الخصوص 

 أبناء ْمحّي يطالبون بتفويض أراٍض عليها منازلهم 
 المزار الجنوبي - ليالي أيوب

منذ  أسرة   120 على  يزيد  ما  مطالب  تزال  ما 
باتخاذ  المماطلة  ضوء  في  مستمرة  عاما،   25
لمشكلة  الجذري  الحل  إليجاد  الــالزم  اإلجــراء 
خاصة  للمواطنين  الخزينة  أراضــي  تفويض 
البلدة  لــكــون  بالنظر  الــوحــيــد  خــيــارهــم  وأنــهــا 
ــمــســاحــات الــصــالــحــة  مــحــصــورة مـــن حــيــث ال
اراضــي  ملكية  تعود  حيث  والــعــمــران  للبناء 
األوقــاف  وزارة  المــالك  الشرقية  واجهتها 
من  وجــزء  والجنوبية  الشمالية  واألراضـــي 
جعل  مــمــا  ــة  ــدول ال خــزيــنــة  المـــالك  الــشــرقــيــة 
الخزينة  ــاراضــي  ب الــتــوســع  الــوحــيــد  خــيــارهــم 
منذ  خدمات  دون  بقيت  التي  منازلهم  وبناء 

البعيدة. األعوام  تلك 
يزيد  مــا  أن  الــقــضــاه  محمد  الــوجــيــه  ويــقــول 
على  وأكثر  عاما   25 منذ  بنيت  منزال   70 على 
وتمثل  الدولة  لخزينة  ملكيتها  تعود  مساحات 
أخرى  منازل  ان  موضحا   ، الجنوبية  الواجهة 
والتي  الشمالية  الواجهة  في  تبنى  اخــذت 
االعتداء  ذلك  مبررا   ، الدولة  لخزينة  أيضا  تعود 
له  جذري  حل  بإيجاد  البلدة  أبناء  يطالب  والذي 
وفق  تشكل  التي  التفويض  عملية  خالل  من 
أبناء  ألوضـــاع  ومــراعــاة  معالجة  تقديراتهم 

خاصة. دعمهم  سبيل  في  كخطوة  البلدة 
خط  تحت  هم  السكان  غالبية  أن  الــى  وشــار 
القضاه،  وفق   ، الظروف  هذه  أن  أي  الفقر 
موقع  اي  في  التملك  إمكانية  من  تعيقهم 

األراضــي  أسعار  وأن  خاصة  البلدة  خــارج  اخر 
اإلمكانات. تلك  تفوق  ومساحتها 

تمثل  مــحــي  بــلــدة  أن  عــلــي  مــحــمــد  وأضـــاف 
موضحا   ، تقطنها  التي  العشائر  رأس  مسقط 
طويلة  عــقــود  مــنــذ  تجمعاتهم  مــنــاطــق  انــهــا 
للبناء  الــمــتــوفــرة  الــمــســاحــات  مــحــدودة  وان 
تحددها  التي  لصالحيتها  بالنظر  والــعــمــران 
أبــنــاء  وضــعــت  ــهــا  ووعــورت الــمــنــطــقــة  طبيعة 
والمطالبة  بالبناء  التجاوز  خيار  أمــام  البلدة 

القانونية. الصفة  ألخذ  بالتفويض 
التي  المنازل  حرمان  ان  القضاة  علي  وأضاف 
الخزينة  او  الدولة  أمالك  أراضي  على  بنيت 
معالجة  اي  ليمثل  األساسية  الخدمات  مــن 
ألبناء  العامة  المصلحة  يخدم  وال  للمشكلة 

لكافة  عــدة  بمخاطبات  قاموا  وأنهم  البلدة 
التفاق  التوصل  سبيل  في  المعنية  الجهات 
لتأخذ  منازلهم  وترخيص  األراضــي  بتفويض 
تمام  من  تمكنهم  التي  القانونية  الصيغة 
التزامات  من  عليهم  ما  ودفع  ودفع  منازلهم 
واقع  وتحسين  البلدة  إيرادات  برفد  ستسهم 
لم  المخاطبات  تلك  ان  غير  فيها  الــخــدمــات 

الوعود. رغم  استجابة  تلق 
لم  أنــه  قــال  الــنــصــرات  صالح  الــكــرك  محافظ 
حول  مخاطبة  أي  محي  بلدة  أبناء  من  يتلق 
 ، المذكورة  المواقع  في  األراضــي  تفويض 
تقديمهم  اي  بذلك  قيامهم  حــال  في  وانــه 
سيتم  وتداعياته  الموضوع  توضح  مخاطبة 

المعنية.  الجهات  مع  المشكلة  متابعة 

 امتحانات التوجيهي تنتهي...
اليوم 

 عمان - سُرى الضمور

الثانوية  الــدراســة  شهادة  امتحانات  الثالثاء  اليوم  تنتهي 
العامة للدورة الصيفية للعام الحالي.

وتقدم 45468 مشتركا ومشتركة لالمتحان في آخر جلساته 
األدبي  الفرع  طلبة  من  المشتركون  ويمتحن  الــدورة.  لهذه 
واساسيات  والفرنسي،  االسالمية،  العلوم  بمباحث  اليوم 
العلمي  الفرع  طلبة  يتقدم  فيما  المالية،  والثقافة  اإلدارة 
الفرع  لطلبة  الشرعية  والعلوم  االرض،  علوم  في  لالمتحان 
في  اليوم  المعلوماتية  اإلدارة  طلبة  يمتحن  كما  الشرعي. 
التجارة واالحصاء والبرمجة، والتغذية لطلبة التعليم الصحي، 
واالقتصاد  الــزراعــي  الفرعين  طلبة  فيه  يتقدم  وقــت  في 
والرسم  أساسية،  كيمياء  مبحث  في  لالمتحان  المنزلي 
الصناعي للطلبة الفرع الصناعي، واللغة الفرنسية الوظيفية 
لطلبة الفندقي والسياحي. وكان 115 الف مشترك ومشتركة 
تاريخ  مبحث  في  امس  لالمتحان  تقدموا  الفروع  جميع  في 
االردن للطلبة النظاميين، والثقافة العامة لغير المستكملين. 
التي  واألسئلة  االمتحان  لمستوى  ارتياحهم  عن  طلبة  وعبر 
وردت فيه، والتي اعتبروها مباشرة ومن داخل الكتاب المقرر 
لالمتحان.  المخصص  الوقت  ضمن  عليها  لإلجابة  ومناسبة 
الحالية  الــدورة  مجريات  على  والهدوء  العام  االرتياح  وغلب 
بعض  باستثناء  ومباحثه،  جلساته  مجمل  فــي  لالمتحان 
العربي  امتحان  صعوبة  حول  طلبة  أبداها  التي  المالحظات 
الذي  االمر  العلمي،  لطلبة  والفيزياء  األدبي  للفرع  تخصص 
اعتبره مراقبون متوقعا نظرا لطبيعة المادة الدراسية نفسها. 

  

 "األمانة" تطرح عطاء املرحلة 
 " ة من "التتبع اإللكرتو األخ
 عمان - بترا

من  واألخيرة  الثالثة  المرحلة  الكبرى  عمان  أمانة  تستكمل 
مشروع نظام التتبع االلكتروني ألسطولها من خالل طرحها 
المتوسطة  الركوب  لسيارات  تتبع  جهاز   1800 لشراء  عطاء 
مدير  وحسب  النقل.  وزارة  مــع  وبــاالشــتــراك  والصغيرة، 
المشروع المهندس محمد دعنا سيتم البدء بالمرحلة الثالثة 
نهاية العام الحالي من خالل تركيب أجهزة التتبع االلكتروني، 
ــط جميع ســيــارات الــركــوب فــي أســطــول األمــانــة على  ورب
برفع مستوى  يسهم  مــا  وهــو  االلــكــتــرونــي  التتبع  نــظــام 
التشغيل  نفقات  وتخفيض  األسطول  إنتاجية  وزيادة  االداء 
وترشيد استهالك الوقود، وكذلك مراقبة األعمال الميدانية 
الزائدة،  األعطال  الخاطئة،  القيادة  سلوكيات  رصد  خالل  من 
االستخدام  مــن  والــحــد  ــدة،  ــزائ ال السرعة  ــد،  ــزائ ال التوقف 
الشخصي غير القانوني آلليات األمانة. وتوقع دعنا االنتهاء 
من المشروع منتصف العام المقبل، مشيرا إلى أن المرحلة 
األولى شملت ربط آليات قطاع االشغال على النظام، فيما 
النظام  على  البيئة  قطاع  آليات  ربط  الثانية  المرحلة  شملت 
تمهيدا لتحديد مسارات طاحنات النفايات في مناطق األمانة 
الـ 22 وفق نظام المعلومات الجغرافية (GIS). يذكر أن عملية 
في  مركزية  سيطرة  غرفة  خالل  من  تتم  والمتابعة  المراقبة 
موقع المشروع وقسم التفتيش في مديرية االسطول في 
األمانة، وأخرى فرعية في الوحدات االدارية، بحيث تستطيع 
إدارة ومراقبة جميع مركبات وآليات االمانة وتحويل المخالف 

منها الى الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة. 

   

  توقع تشغيل " تنقية الكرك " 
نهاية العام 

 الكرك – نسرين الضمور

الجديدة  الكرك  تنقية  محطة  توسعة  مشروع  مدير  توقع 
من  االنتهاء  البزور  اللطيف  عبد  الكرك  وادي  منطقة  في 
االعمال االنشائية الجارية بالموقع في نهاية العام الحالي 
حيث بلغت نسبة االنجاز في هذه االعمال حتى االن (75) 
بالمئة ، فيما بلغت نسبة االنجاز في االعمال الميكانيكية 
في المشروع (60) بالمئة. وبين البزور خالل جولة تفقديه 
مجلس  اعضاء  من  وعدد  النصرات  صالح  الكرك  لمحافظ 
المحافظة لالطالع على سير العمل بالمشروع ان الطاقة 
مكعب  متر   (5500) تبلغ  الجديدة  للمحطة  االستيعابية 
القصوى  الطاقة  يوميا  مكعب  متر   (1800) مقابل  يوميا 
صيانة  اعمال  لها  ستجرى  والتي  حاليا  القائمة  للمحطة 
الجديدة  المحطة  ،وستتيح  الجديدة  للمحطة  رديفا  لتكون 
على  المحافظة  مناطق  من  العديد  لربط  المجال  قال  كما 

شبكة الصرف الصحي.
بدوره اكد المحافظ النصرات ضرورة االسراع في االعمال 
وضع  ليتم  الملطوبة  المواصفات  وقفق  التنفيذية 
المحطة الجديدة البالغة كلفتها زهاء (10) ماليين دينار في 
الخدمة في الوقت المحدد النتهاء العمل بكامل المشروع 
تطوير  في  الهميته  االولوية  ذات  المشاريع  من  باعتباره 
لالستجابة  الــمــحــافــظــة  فــي  الــصــحــي  ــصــرف  ال خــدمــة 
شهدته  ــذي  ال والعمراني  السكاني  النمو  لمتطلبات 
العامة  والصحة  البيئة  سالمة  على  حفاظا  الكرك  مناطق 
وحماية مصادر المياه في منطقة الوادي التي تعتبر من 

اهم المناطق الزراعية والسياحية في المحافظة. 

  كتبت – سهير بشناق

ليس صدفة أن ينجح مجموعة من الشباب 
الذين يعانون من شلل دماغي وحركي من 
إنهاء تعليمهم الجامعي والبعضهم حصل 
على درجة الماجستير بعد ان تم دمجهم 
في مدارس عادية.
فقد تمكن هؤالء الشباب من تحدي 
ما يعانون منه بعد خضوعهم للعالج 
الطبيعي والوظيفي والنطق المكثف 
من قبل جمعية مؤسسة العناية بالشلل 
الدماغي والحاقهم بالمدرسة النموذجية 
للشلل الدماغي التابعة للجمعية.
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 معارض سيارات تعتدي عىل حديقة لـ" األمانة" 
يف طرببور 
 عمان – خالد الخواجا

اصحاب  اعــتــداء  بــوقــف  مــواطــنــون  طــالــب 
حديقة  على  للسيارات  ومعارض  محالت 
المقابل   " الشفا   " دوار  لتقاطع  محاذية 
ومحالت  معارض  قبل  من  طبربور  لحراج 
هؤالء  نفى  وقت  في  السيارات،  فحص 
مركباتهم  اصطفاف  مــن  ضــرر  اي  وجــود 

هناك. الشجر  على 
ــا من  ــب ــــال مـــواطـــنـــون يــســكــنــون قــري وق
لسكان  خدمية  الحديقة  هذة  ان  المنطقة، 
أصحاب  عمل  حيث  لهم  ومتنفس  المنطقة 
المحالت على عمل "رمبة" بجانب الكندرين 
لتتمكن  المركبات  هــذه  دخــول  يمنع  الــذي 
ــصــعــود عــلــيــهــا وقــص  ــهــم مـــن ال ــارات ســي
المركبات  لــدخــول  مــمــر  وعــمــل  شــجــيــرات 
لبيع  معرض  الى  حديقة  من  للتحول  اليها 
الخاصة  لمركباتهم  ومــصــف  الــمــركــبــات 

لهم. شخصية  لمصالح  وتتحول 
الرمبة  هذه  حقيقة  من  ــراي"  "ال وتحققت 
لتكتشف ان الـ"رمبة" ترابية وضعت بعناية 
لكي يتمكن السائقون من صعود الكندرين 
لتتمكن  ــشــارع  وال الحديقة  بين  الفاصل 

دخولها. من  المركبات 
ويقطن  الــدعــجــة،  محمد  المتقاعد  وقــال 
تحولت  الحديقة  هــذه  إن  طبربور،  منطقة 
التي  للنفايات  ومكبًا  صحية  مكرهة  الــى 
المركبات  لبائعي  مقر  صــارت  كما  تحرق، 
والمحالت  المعارض  واصحاب  المتجولين 

وعرض  الخاصة  لجلساتهم  اتخذوها  حيث 
مركباتهم وسط غياب االجهزة الرقابية في 

االمانة.
للدوار  المحاذية  "الحدائق  "ان  الدعجة  وبين 

على  وتعمل  وشجرية  جميلة  مناظر  هي 
وال  للعاصمة  ذخــر  وهــي  االوكسجين  مد 
تلك  اصطفاف  االحــوال  من  حال  باي  يجوز 
مضيفا  النفايات"،  وكــب  فيها  المركبات 
الى ان هذه الجزر من المحرمات التي يجب 
االهتمام  الــمــعــارض  هــذه  اصــحــاب  على 
وعدم  فيها  االشــجــار  وزراعــة  وسقاية  بها 
اقتحامها واالعتداء عليها والحاق الضرر بها.

عدم  فضل   ، المعارض  اصحاب  احد  أن  غير 
ال  المركبات  اصطفاف  أن  أكد  اسمه،  ذكر 
تحول  المكان  ان  مبينا  الشجر،  على  يؤثر 
المسائية  للجلسات  مخصص  مكان  الــى 
النوم  وحــتــى  ــل  ــي االراج لتدخين  وفــرصــة 

االطعمة. وتناول 
منطقة  مــديــرة  بينت  ــك  ذل مــــوازاة  وفــي 
هذه  ان  الجغبير  ــا  رن المهندسة  الجبيهة 
الشمالي  الجانب  في  كانت  اذا  الحديقة 
الجبيهة،  لمنطقة  تــابــعــة  فــهــي  للجسر 
وسيتم حاال الكشف عليها وتحرير مخالفات 
المركبات  هذه  ومنع  الترابي  الساتر  وازالة 
هذه  مثل  وجود  تاكد  حال  في  دخولها  من 
باي  تقبل  ال  االمانة  ان  مبينة  المخالفات، 
حال من االحوال وقوع مثل هذه المخالفات 

العامة. الحدائق  على  وتحديدا 
وخالل جولة (الرأي) تبين وجود مكب صغير 
للنفايات، وان جزءا من الكندرين منهار ، مع 
سالمة  يهدد  وعميق  مفتوح  برميل  وجود 
جهة  ألي  أو  عمقه  يتبين  لم  المواطنين 

يعود. 

حال األرضية

ن تطلق خطاباً جديداً  عة ع  ج
للمرأة 

 عمان ـ الرأي

في  ــرأة  ــم ال تمكين  فــريــق  عــقــد 
المستقبل  لحوارات  عمان  جماعة 
رئيس  بحضور  األول،  اجتماعه 
الـــجـــمـــاعـــة بـــــالل حـــســـن الـــتـــل، 
وأعــضــاء الــفــريــق الــدكــتــورة أدب 
السعود والدكتوره إيمان الحسين 
والـــدكـــتـــوره مــيــســاء الـــرواشـــدة 
ــبــنــى الــعــضــايــلــة  والــــدكــــتــــوره ل
والدكتورة  الزبون  رغدة  والدكتورة 
النا  والــدكــتــورة  الــعــويــدي،  علياء 
الدكتور  إلى  العطيات،باإلضافة 

هايل داود وعالء العرموطي.
هي  الفريق  مهمة  أن  اتل  وقال 
سائر  مهام  بين  واألخطر،  األهم 
الـــفـــرق األخـــــرى فـــي الــجــمــاعــة، 
والرئيسي  المركزي  الدور  بسبب 
للمرأة في صياغة شكل المجتمع 
التي  القيم  ومنظومة  وهويته 
ــمــرأة  ال دور  خـــالل  مــن  تــحــكــمــه، 
أفــراد  ســائــر  وتنشئة  تربية  فــي 

المجتمع.
حواراتهم  في  المجتمعون  واكــد 
على أن مكانة المرأة في المجتمع 
من أهم المعايير الرئيسية لتحديد 
مــكــانــة الــمــجــتــمــع، مـــن الــتــقــدم 
انــحــطــاطــًا،  أو  رقـــيـــًا  الــحــضــاري 
هو  المعيار  لهذا  نموذجًا  وأصدق 
كل  ففي  ألمتنا،  الحضارية  الحالة 
نهوض  حالة  في  أمتنا  كانت  مرة 
ورقي حضاري، كانت المرأة تحتل 
فيها مكانة متقدمة ومتميزة في 
سائر  وفــي  االجتماعي  السلم 
السياسية  األمــة  حــيــاة  مكونات 

والثقافية. واالقتصادية 
وقال المجتمعون أنه بسبب الدور 
صياغة  فــي  الــمــرأة  تلعبه  الــذي 
شكل المجتمع وهويته ومنظومة 
ـــهـــا مـــن الــمــعــايــيــر  ــمــه، وألن قــي
ــد مــكــانــة  ــدي ــح الـــصـــارمـــة فـــي ت
ـــة عــلــى الــســلــم الــحــضــاري،  األم
الثقافي  خاصة  االستعمار،  ركــز 
الــمــرأة  مــوضــوع  على  والــفــكــري 
جهودًا  زال  وما  وبذل  بالدنا،  في 
وفق  ووجدانيًا،  فكريًا  لتشكيلها 
وهي  مقاييسه،  وعــلــى  هـــواه، 
الــمــهــمــة الــتــي تــولــت ومــازالــت 
تــنــفــيــذ أجــــزاء مــنــهــا مــؤســســات 

والعاملين  األجــنــبــي  الــتــمــويــل 
معها.

وشخص المجتمعون واقع العمل 
أن  ــوا  ــن ــي األردن،وب فــي  النسوي 
ملف المرأة والعمل النسوي في 
حول  اختطافًا  مختطف،  األردن 
العمل في مجال المرأة إلى عمل 
شلل تتبادل المنافع، ما أدى إلى 
والمتكاملة  الحقيقية  الرؤية  غياب 
كجزء  األردنــيــة  الــمــرأة  لمشكالت 
جهة  من  مجتمعها  مشكالت  من 
الحقيقي  التمثيل  غــيــاب  وإلــى 
اختزالها  تم  التي  األردنية،  للمرأة 
الــنــســاء  مــن  بعينها  بمجموعة 

المحسوبات على نخبة محددة.
و جرى تصوير قضية المرأة وكأنها 
الرجل  بين  وهيمنة  صراع  قضية 
دالالت  تحريف  كــذلــك  والــمــرأة، 
كمصطلح  المصطلحات  من  الكثير 
قيمة  تهميش  تــم  كما  الــجــنــدر، 
منزل،  كربة  وعملها  الــمــرأة  دور 
وخاصة  مضامينه  مــن  وتفريغه 

االقتصادية.
وقرر المجتمعون أن تكون معالجة 
بملف  لحقت  التي  التشوهات 
فريق  عمل  أولــويــات  من  الــمــرأة 
عمان  جماعة  في  المرأة  تمكين 
لمعالجة  الفريق  عمل  إطــار  في 
واقع المرأة كجزء من تصور شامل 

لمعالجة واقع مجتمعنا كله.
األردن  نــســاء  المجتمعون  ودعــا 
لهن  يكون  لكي  كلمتهن،  لقول 
على  قائم  حقيقي  تمثيل  حجم 

معايير الكفاءة.
و ناقش المجتمعون آليات تحقيق 
على  االتفاق  وتم  الفريق  أهداف 
بناء خطاب جديد للمرأة األردنية

ــاهــا بــخــطــاب  وانـــعـــكـــاس قــضــاي
ــة،  ــي ــمــرأة األردن إعــالمــي حــول ال
بالتوازي مع العمل لتمكين المرأة 
واقتصاديًا،  وقانونيًا  اجتماعيًا 
وجعل  الفقر،  مناطق  في  خاصة 
النسوي  للعمل  الرئيس  الهدف 
هو الوصول إلى العدالة، بعد أن 
المستوردة،  المفاهيم  شوهت 
للمصطلحات،  الخاطىء  والفهم 

مفهوم المساواة.
هــذا وقــد تــم انــتــخــاب الــدكــتــورة 

إيمان الحسين مقررةً للفريق. 

نيا» تصيب مواطن  «اللش
يف أم الرسب 
   البادية الشمالية - حسين الشرعة

بلدة  فــي  ــا  مــواطــن  (12) اصــيــب 
شــمــالــي  كـــم   (12) ـــســـرب  ال ام 
شــرق الــمــفــرق مــن لــدغــات حشرة 
تعرفها  لــم  الــتــي   ( اللشمانيا   )
يبرز  مــا   ، قبل  ذي  مــن  المنطقة 
طالت  ونفسية  سلبية  انعكسات 

السكان. معظم 
المفرق  محافظة  صحة  مدير  ,قال 
فريقا  ان  عليمات  هاني  الدكتور 
والحشرات  بالطفيليات  متخصصا 
الصحة  وزارة  من  المركزي  والمختبر 
لرصد  متخصص  فريق  جانب  إلــى 
اليوم  سيقوم  األمـــراض  ورقــابــة 
أم  لمنطقة  شــامــل  مسح  ــإجــراء  ب
المرض  اســبــاب  لمعرفة  مــســرب 
الذي طال بعض المواطنين بسبب 

حشرة. لدغة 
سيعمل  الفريق  أن  عليمات  وبين 
على إجراء الفحوصات الالزمة وأخذ 
لفحصها  المصابين  من  دم  عينات 
في  المنتشرة  الــحــشــرة  لمعرفة 

عليها. للقضاء  المنطقة 
الهربان  نــايــف  الــمــواطــن  وحــســب 
اصيبا  سنوات   (6  ،4) طفالن  والد 
بلدغة اللشمانيا فان اللدغة تصيب 
على  الجسم  في  وتنثر  الشخص 
شــكــل حـــروق مــشــيــرا الـــى اآلالم 
التي يعاني منها طفليه ما اضطره 
للعالج. الخاص  للقطاع  التوجه  الى 
الــمــواطــنــيــن  بــعــض  ان  واضـــــاف 
ليس  المتدنية  الــدخــول  ذوي  مــن 
ــمــقــدورهــم تــحــمــل اعـــبـــاء عــالج  ب
الــمــرض الـــذي ظــهــر مــســاء امــس 
الفتا الى ان الحالة هذه تتطلب من 
تجاه  بواجبها  القيام  الصحة  وزارة 
والقضاء  المنطقة  في  المرضى 

اضرارها. لتالفي  الحشرة  على 
من  تظهر  ــم  ل الــحــشــرة  ان  وقـــال 
انها  رغــم  المنطقة  على  قبل  ذي 
زراعية، معتقدا ان اسباب انتشارها 

الجانب  فــي  ــرة  ــدائ ال الــحــرب  حاليا 
الماضية  الــفــتــرة  خـــالل  الــســوري 
من  تصاعدت  التي  االدخنة  بسبب 
ــقــذائــف الــتــي اســتــخــدمــت في  ال
وان  خصوصا  الــســوريــة  االحــــداث 
المنطقة يفصلها عن سوريا الساتر 
فضل  مــواطــن –  وقـــال  الــتــرابــي. 
بلدغة  اصــيــب   – اســمــه  ذكــر  عــدم 
تترافق  شديدة  لدغتها  ان  الحشرة 
بحجم  تصبح  حتى  واحمرار  آالم  مع 
الجسم  فــي  ــروق  ــح ال تشبه  كبير 
من  العالج  يتلقى  انه  الى  مشيرا 
اثبت  الــذي  الــخــاص  القطاع  خــالل 
فصيلة   " الــى  تــعــود  الــحــشــرة  ان 
الشمانيات " المؤذية التي يتوجب 
اتخاذ  المختصة  الجهات  كافة  على 

االجراءات للقضاء عليها . 

أثر االصابة

 افتتاح دور الدفاع الوطني وبرنامج ماجست اسرتاتيجيات 
   عمان–بترا

المشتركة  االركـــان  هيئة  رئيس  مساعد  افتتح 
للعمليات والتدريب اللواء الركن مصلح المعايطة 
أمس دورتي الدفاع الوطني الـ (16) والحرب الـ 
(25) وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة 
التطرف و االرهاب (2) في كلية الدفاع الوطني 

الملكية األردنية.
ألقاها  كلمة  في  المعايطة  الركن  اللواء  ونقل 
األركــان  هيئة  رئيس  عــن  مــنــدوبــًا  الحفل  بــدايــة 
الحليم  عبد  محمود  الــركــن  الفريق  المشتركة 
ــان  األرك هيئة  رئيس  ومباركة  تحيات  فريحات، 
في  للمشاركة  الختيارهم  للدارسين  المشتركة 
هذه  مسيرة  سيثري  الــذي  األمــر  الـــدورات  هــذه 

واكتساب  المعرفة  تنويع  في  ويسهم  الكلية 
المزيد من الخبرات والثقافات التي تعود بالفائدة 
المشاركة  أهمية  وأكد  المشاركين.  جميع  على 
في اعداد رجاالت الدولة وتأهيلهم تأهيًال قياديًا 
يستند إلى أسس علمية معاصرة بما ينسجم مع 
متطلبات العصر ومستجدات البيئة االستراتيجية.
وشدد على أهمية انعقاد هذه الدورات في ظل 
البيئة  في  متتابعة  وتطورات  متسارعة  متغيرات 
الذي  الوقت  في  الثالث  بابعادها  االستراتيجية 
االكبر  الهاجس  االقليمية  التطورات  فيه  تشكل 
التحديات  حجم  بسبب  وسياسيًا،  وعسكريًا  أمنيًا 
والتهديدات التي تفرضها على المنطقة بشكل 

عام وعلى أمننا الوطني بشكل خاص.
األردنية  المسلحة  القوات  مفتي  اعتبر  بــدوره، 

أن  كلمته  خالل  الدراوشة  ماجد  الدكتور  العميد 
بالعلم  تقاس  وتقدمها  ومكانتها  األمم  نهضة 
وليس بالمال، وبمقدار ماتحمله عقول شعوبها 
العلوم  تعلم  فــي  ــة  ــب ورغ وفــهــم  وعـــي  مــن 
الطائفية  عن  االبتعاد  وفي  الناس  تنفع  التي 

والعنصرية وفي فهم وقبول االخر.
اصبح  العسكرية  العلوم  تعلم  ان  على  وأكــد 
ضرورة من ضرورات الحياة في هذا العصر، الذي 
يتسم بالتطور العلمي السريع وكثرة المتطلبات 
لذا فقد حرصت قيادتنا الهاشمية الحكيمة على 
انشاء المعاهد العلمية العسكرية العالمية التي 
اصبحت منارات علم واساطين فهم وميادين عز 
طالب  من  المتفوقون  القادة  يقصدها  ومجد 

العلوم العسكرية. 

  

 بحث التعاون يف مجال 
الدفاع املد مع 

الص 

 عمان - بترا

بحث مدير عام الدفاع المدني اللواء 
مصطفى عبدربه البزايعه امس ا 

مع الملحق العسكري في السفارة 
الصينية العميد الركن وانغ شي 

ماو والوفد المرافق له العديد من 
الموضوعات ذات العالقة بعمل 

جهاز الدفاع المدني وسبل تعزيزها 
وتبادل الخبرات والتدريب واالستفادة 

المتبادلة في مجاالت العمل 
واالختصاص.

وأكد اللواء البزايعه على عمق 
العالقة التي تربط المملكة و 

الصين والتعاون المشترك ال سيما 
في مجال الحماية المدنية والدفاع 

المدني.
من جهته، أشاد الملحق العسكري 
الصيني بالمستوى المتميز لجهاز 
الدفاع المدني وما وصل إليه من 

تطور في كافة المجاالت، مؤكدًا 
على ضرورة إدامة التعاون وعقد 

الدورات لجهاز الدفاع المدني 
األردني بالتنسيق مع وزارة الطوارئ 
الصينية لالرتقاء بأدائهم إلى أفضل 

المستويات. 

  

 الفقهاء رئيساً للجنة 
العالقات الخارجية ب" 

 " الصحفي

 عمان-بترا

اختار اعضاء لجنة العالقات الخارجية 
المشكلة من قبل مجلس نقابة 
الصحفيين امس الزميل محمد 

الفقهاء رئيسا والزميلة منال 
خشمان مقررا.

وقررت اللجنة في اجتماعها االول 
الذي عقدته بحضور نقيب الصحفيين 
الزميل راكان السعايدة تحديد كل يوم 

احد من بداية كل شهر الجتماعها.
وتضم اللجنة الزمالء: احمد جميل 

شاكر ، عوض الصقر ، عادل قموه ، 
عدنان نصار ، منال خشمان ،محمد 

نور الكردي ، محمد الفقهاء. 

 القوة البحرية تنقذ شخصا سقط من منحدر 
 عمان–بترا

منطقة  في  البحرية  الــزوارق  فصيل  تمكن 
ــزوارق  وال البحرية  للقوة  التابع  الميت  البحر 
مواطن  إنقاذ  من  االثنين،  أمــس  الملكية، 
الميت  البحر  شاطئ  على  منحدر  من  سقط 

ويبلغ من العمر 21 عامًا.
مع  الملكية  البحرية  الــزوارق  فريق  وتعامل 
حياة  إنقاذ  من  تمكن  حتى  بمهنية  الحالة 

الشخص وتقديم اإلسعافات الالزمة له.
ونقل المواطن بواسطة الدفاع المدني إلى 

أقرب مستشفى وحالته العامة مستقرة. 

 وفاتان غرقاً داخل 
بركة زراعية بالديسة 
 عمان-بترا

توفي طفالن يبلغان من العمر 12 
و 13 عامًا اثر حادث غرق داخل بركة 
زراعية بمنطقة الديسة في العقبة.
الدفاع  في  ــالم  اإلع إدارة  ــرت  وذك
في  الــغــطــس  فـــرق  ان  الــمــدنــي 
قامت  العقبة  مدني  دفاع  مديرية 
البركة  داخل  من  الطفلين  بانتشال 
القويرة  طبي  مركز  إلى  وإخالئهما 

العسكري. 

  

 حريق يأ عىل 
ا  أربع دو

 جرش- فايز عضيبات

في  امــس  مساء  شب  حريق  أتــى 
غابات منطقة ثغرة عصفور الحرجية 
اغلبها  دونــمــا  ــعــون  أرب نحو  على 

اعشاب يابسة.
المدني  الــدفــاع  كـــوادر  وسيطرت 
،وبحسب  الــحــريــق  على  والـــزراعـــة 
مصدر في زراعة جرش فإن الدالئل 
الــحــريــق  ان  الـــى  تــشــيــر  ـــة  ـــي االول

مفتعل. 

سيارات تقف في المدينة

عملية االنقاذ

 وفاة عرشيني بعيار ناري يف الكرك 
الضمور -نسرين   الكرك 

اصابته  جراء  عاما  عمره (27)  شاب  توفي 
بــعــيــار نــــاري بــالــعــنــق مــن بــنــدقــيــة صيد 

"خرطوش" في بلدة بتير شمال الكرك.
المستشفى  الـــى  الـــشـــاب  وأســـعـــف 
فارق  قد  كان  لكنه  حياته  إلنقاذ  بمحاولة 

الحياة.
طب  مركز  الــى  الــشــاب  جثة  تحويل  وتــم 
كلف  حيث  الكرك  بمدينة  الجنوب  شرعي 

المركز  مدير  الصرايرة  منور  العام  المدعي 
حسن  الدكتور  الشرعي  الطب  واخصائي 
الهواري والطبيب الشرعي الدكتور سيف 

حمارنة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.
وبين الدكتور الهواري ان الوفاة نجمت عن 
نزف دموي حاد جراء تهتك االوعية الدموية 

في منطقة العنق.
المختصة  ــيــة  االمــن األجـــهـــزة  وبـــاشـــرت 
مــالبــســات  عــلــى  لــلــوقــوف  تحقيقاتها 

الحادثة. 

وين   القبض عىل متهم بحيازة ٣ كغم ه
 عمان - غازي المرايات

من  كغم   ٣ المخدرات  مكافحة  ضبطت 
مادة الهيروين المخدر في محافظة جرش 

وقبضت على المشتبه به بحيازتها.
وردت  معلومات  ان  امني  مصدر  وقــال 
حول  المخدرات  مكافحة  في  للعاملين 
حيازة احد االشخاص في جرش كمية من 
مادة الهيروين المخدر وباشر فريق تحقيق 
وتحديد  منها  للتأكد  المعلومات  متابعة 

مكانها.
وجمع  التحقيق  خــالل  ومــن  انــه  واضــاف 
المعلومات تم تحديد مكان اخفاء الشخص 
للمكان  التحرك  وجــرى  المخدرة  للمواد 
المخدر،  الــهــيــرويــن  مــن  كغم   ٣ وضــبــط 
من  به  المشتبه  على  ذلك  بعد  وقبض 

من المضبوطاتخالل كمين خاص وبوشرت التحقيقات. 
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االميرة سمية خالل تكريمها الداعمين للمؤتمر

ارٍض مزروعة بالبرسيم

 مرشوع لزراعة الزعرت البلدي يف 
كية  الس

ر العاملي  ة سمية ترعى املؤ  االم
للتفاضل الكرسي 

 337 ألف طن معدل انتاج اململكة من 
الربسيم سنويا 

 القصر- خليل زيادين

حديثة  السماكية  وتــراث  تاريخ  جمعية  شرعت 
محافظة  شمالي  السماكية  ببلدة  التأسيس 
الكرك بالعمل على مشروع زراعي الستغالل 
دونمات  بخمس  تقدر  بمساحة  البلدي  الزعتر 
ضمن بلدة السماكية بعد حصولها على منحة 
ضمن  األردنية  الكاريتاس  جمعية  من  مالية 

جهودها لدعم العمل الخيري في المملكة.
أن  الــحــجــازيــن،  ســامــر  الجمعية  رئــيــس  وقـــال 
شتلة   9000 نحو  زراعــة  يستهدف  المشروع 
للظروف  مالءمتة  ثبت  الذي  الزعترالبلدي  من 
المناخية الجافة وتداوله بصورة واسعة ضمن 

وعملت  العالجية،  لفوائده  المحلية  السوق 
تهياة  على  المشروع  على  المشرفة  اللجنة 
االرض و تعيين عدد من الطلبة الجامعيين من 
مقابل  محددة  بساعات  به  للعمل  البلدة  ابناء 
االسر  دخل  تحسين  في  منها  كمساهمة  أجر 

ضمن البلدة وتعزيز قيم العمل الزراعي.
بهدف  الماضي  الــعــام  الجمعية  واســســت 
تحسين الواقع السياحي واالقتصادي للبلدة 
شمالي  كلم   30 نحو  بعد  على  تقع  التي 
الوقت  ذلــك  منذ  واقــامــت  الــكــرك  محافظة 
كصناعة  الصغيرة  المحلية  المشاريع  من  عددا 
الصابون والشمع والمشغوالت اليدوية التي 

عمل فيها عدد من ابناء وبنات البلدة. 

 عمان - الرأي

انطالق  امس  الحسن  بنت  سمية  األميرة  رعت 
الكسري  للتفاضل  العالمي  المؤتمر  فعاليات 
ــة  ــي األردن الــجــامــعــة  نظمته  ـــذي  ال وتطبيقاته 

بمشاركة دولية واسعة.
عزمي  الــدكــتــور  والتعليم  التربية  وزيـــر  وقـــال 
يشهدها  التي  والتطورات  األحداث  إن  محافظة 
العالم  في مجال البحث العلمي  تضع مسؤولية 
العالمية  البحثية  والمراكز  الجامعات  على  كبرى 
البحثية  واألدوات  الــدراســيــة  الــبــرامــج   لتوفير 

المناسبة التي تواكب  التقدم العلمي.
الدكتور  بالوكالة  األردنية  الجامعة  رئيس  وأوضح 
الجامعة  رؤيــة  يعكس  المؤتمر  ان  صــالح  عماد 
في  العلمي  البحث  قــدرات  لتطوير  وسعيها 
مواجهة التحديات المحلية واإلقليمية والعالمية، 
وهي تعطي أولوية قصوى لتوفير بيئة مالئمة 
تشجع النشاطات البحثية الخالقة ذات المستوى 

العالمي.
الدكتور  للمؤتمر  العالمية  اللجنة  رئيس  وأشــار 
الدورة  لعقد  االردن  اختيار  أن  إلى  بالينو  ديمترو 
الباحثين  إلسهامات  يعود  المؤتمر  من  التاسعة 
وعلى  الرياضية،  النظريات  مجال  في  األردنيين 
انه  عن  فضال  المومني،  شاهر  الدكتور  رأسهم 
بأبحاثه منذ  أحد العلماء األكثر تأثيرا واستشهادا 

سنوات طوال.

البحث  عميد  للمؤتمر  المحلية  اللجنة  رئيس 
المومني  شاهر  الدكتور  الجامعة  في  العلمي 
ورقة   200 من  أكثر  سيناقش  المؤتمر  ان  قال 
والمتخصصين  العلماء  من  نخبة  يقدمها  بحثية 

من أكثر من 70 دولة عالمية.
ويهدف المؤتمر إلى عرض آخر المستجدات في 
مجال التفاضل والتكامل الكسري ما يسهم في 
تشجيع الباحثين على ايجاد مواضيع مهمة للبحث 
إلى  إضافة  لها،  المناسبة  الحلول  وكشف  عنها 
حركته  ودفع  األردن  في  العلمي  البحث  تنشيط 

في الجامعات األردنية.
جوائز  سبع  المؤتمر،  هامش  على  وستمنح 
جائزتان  منها  المجال،  هذا  في  للباحثين  عالمية 
العالم  باسم  وجــائــزة  العليا  ــدراســات  ال لطلبة 
ــمــانــي الــمــشــهــور "رودلـــــف الــــذي وافــتــه  األل
الماضي،  العام  من  األول  تشرين  في  المنية 
وخصصت اللجنة التحضيرية للمؤتمر جلسة من 
جلسات المؤتمر باسمه إضافة إلى تلك الجائزة 

تكريما له.
وكرمت سموها الجهات الداعمة للمؤتمر، وهي 
األلمانية  الجامعة  العلمي،  صندوق دعم البحث 
األردنية، مؤسسة كالرفيت، شركة أورنج، جامعة 
عبد  مؤسسة  لألدوية،  األردنية  الشركة  البترا، 
الحميد شومان، مدارس النظم الحديثة، أكاديمية 
تنشيط  هــيــئــة  لــلــعــلــوم،  اإلســـالمـــي  الــعــالــم 

السياحة. 

 المفرق - توفيق أبوسماقه

البرسيم  مـــادة  مــن  األردن  انــتــاج  مــعــدل  بلغ 
 (450) يعادل  بما  سنويا  طن  ألف   (337) نحو 
اإلنتاج  مديرية  مدير  وفق  واحد،  دنم  لكل  كيلو 
عبدالوالي  الدكتور  الزراعة  وزارة  في  النباتي 

الطاهات.
ـــال الــطــاهــات فــي تــصــريــح الـــى "الــــرأي"  وق
بمادة  المملكة  فــي  الــمــزروعــة  المساحة  إن 
دونم،  ألف   (77.600) حوالي  بلغت  البرسيم، 
لتوفير  تحتاج  البرسيم  زراعــة  أن  الــى  مشيرا 
المياه بكميات كبيرة و هو ما يعاني منه األردن 

من شّح في المصادر المائية للشرب.
و في شأن متصل، حققت زراعة البرسيم في 
محافظة المفرق نجاحا لكثير من المزارعين كونها 
الحيوانية  للثروة  النخالة  عن  بديلة  علفية  مادة 
الزراعي  القطاع  انقطاعها  من  يعاني  والتي 
في  لمساهمتها  المواشي  مربي  وبالتحديد 

تغذية المواليد الجدد من خالل ادرار الحليب.
و في ضوء األزمة التي تعيشها وزارة الصناعة 
الالزمة  الكميات  تأمين  مجال  فــي  والــتــجــارة 

تغذية  لــغــايــات  النخالة  مـــادة  مــن  للمزارعين 
حيواناتهم، تأتي زراعة البرسيم كبديل أخذ ينمو 
بازدياد و يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام المزارعين و 

بخاصة مالكي االبار اإلرتوازية.
الدكتور  المفرق  محافظة  زراعـــة  مــديــر  يــقــول 
أخذت  البرسيم  مــادة  زراعــة  ان  ــردود،  ال حسين 
نشجع  كــوزارة  نحن  و  المحافظة  في  بالتنامي 
يخفف  ألنــه  المزارعين  عامة  لــدى  التوجه  هــذا 

الطلب على مادة النخالة.
المزرعة  منطقتي  في  البرسيم  زراعة  والقت 
استحسانا  المفرق)،  غربي  جنو  كم  والزنية (30 
لدى المزارعين والتجار لما حققته من نجاح كبير 
السمرا  الخربا  محطة  مياه  على  ــه  رّي العتماد 
المعالجة والتي تصلح للزراعة بنسبة (100 %) 

مرتفعة. بدرجة  بنقاء  لتمتعها 
البرسيم  مــزارعــي  أحــد  وهــو  مشاقبة  محمود 
البرسيم  زراعــة  أن  المنطقتين،أكد  هاتين  في 
واسعة  وبمساحات  المنطقة  في  نجاحا  تحقق 
لتوفر عنصر المياه في المنطقة بكميات كبيرة 
الذي  األمر  الساعة  مدار  على  المزروعات  ورّي 
انعكس باإليجاب على هذا النوع من الزراعات. 

 "العاملية لإلغاثة" تنفق 32 مليون دينار 
يف برامجها التنموية باالردن 

 عمان- الرأي

والرعاية  لالغاثة  العالمية  للهيئة  العام  االمين  قال 
والتنمية الدكتورعبد العزيز بن أحمد سرحان، ان رابطة 
لتكون  استراتيجية  خطة  وضعت  اإلسالمي  العالم 
إنسانية  هيئات   (10) أفضل  ضمن  اإلغاثية  هيئتها 
ببرامجها  انفقت  الرابطة  ان  الــى  مشيرا  عالمية، 
دينار  مليون   32) يقارب  ما  األردن  في  اإلنسانية 

اردني) استفاد منها حوالي 5ر2 مليون مستفيد.
الرابطة  ان   ، صحافي  لقاء  فــي  الــســرحــان  وقــال 
ممثلة في الهيئة العالمية لإلغاثة والرعاية والتنمية 
والبرامج  المشاريع  من  العديد  عاما  ومنذ 25  نفذت 
األردن،  في  المحتاجة  القطاعات  بمختلف  اإلنسانية 
الــمــجــاالت  مختلف  فــي  أنشطتها  ــوزعــت  ت حــيــث 
وتنمية  والصحة  والتربية  األيتام  ورعاية  االجتماعية 
المجتمع واإلغاثة العاجلة والقرآن الكريم والهندسة، 
األردن  في  الرابطة  تكفلهم  الذين  األيتام  عدد  وبلغ 
أكثر من 15 ألف يتيم، نال اكثرهم اعلى مستويات 

التعليم األكاديمي والمهني.
الدكتور  للرابطة  العام  األمين  من  وبتوجيه  انه  وتابع 
محمد بن عبدالكريم العيسى دشنت الرابطة المرحلة 
مرضى  لمساعدة  اإلنسانية  حملتها  مــن  الثانية 
إلجــراء  وذلــك  عمان،  في  المزمن  الكلوي  الفشل 
وتغطية  مريضًا   114 لـ  كلى  غسيل  عملية   15,050
تقارب 850  بقيمة  الكلوي  الغسيل  عمليات  تكاليف 

الف دينار وذلك لمدة عام.
وتشارك الهيئة في المؤتمر التنموي لالوقاف الذي 
شعار:  تحت  االربــعــاء  غد  يــوم  عمان  في  سينطلق 
"مؤسسة  تنظمه  و  مستدامة"  تنمية  "الــوقــف.. 

لهيم الدولية" بالتعاون مع وزارة االوقاف والشؤون 
ومختصين  علماء  بمشاركة  االسالمية  والمقدسات 

من االردن ومختلف الدول العربية.
المؤتمر  في  الهيئة  مشاركة  ان  السرحان،  وقــال 
دعم  في  الرابطة  دور  تتناول  علمية  ورشة  تتضمن 
المنتجة  األســر  ــم  ودع المستدامة  التنمية  بــرامــج 
وسيكون على هامشه، معرض عالمي بمواصفات 
رابطة  مشاركة  أهمية  الــى  مشيرا  وفنية،  تقنية 
المتوقعة  واآلمال  المؤتمر  في  اإلسالمي  العالم 

أن يحققها في مجال الوقف اإلسالمي.
واشار الى انه وتحت مظلة رابطة العالم االسالمي 
الخيرية  لــألعــمــال  مرجعية  لتكون  الهيئة  تسعى 
به  تتميز  لما  للمتبرعين،  األول  واالختيار  واإلنسانية 
من عناية بالوقف واالستثمار المحترف بهدف تنفيذ 
البرامج والمشروعات لتنمية المجتمعات، مشيرا الى 
انها تبنت ستة مشاريع لألوقاف في مكة المكرمة، 
الهيئة  وبرامج  مشاريع  على  لإلنفاق  تخصيصها  تم 
تلك  اســتــدامــة  لضمان  الــعــالــم،  بــقــاع  شتى  فــي 

المشاريع.
وحول مبادرات الرابطة في مجال التنمية المستدامة، 
نفذت  الهيئة  خالل  ومن  الرابطة  ان  السرحان  اوضح 
أربع مبادرات تنموية في مجاالت التنمية المستدامة 
لرفع  والصحي  والتعليمي  الــزراعــي  واالستثمار 
التعليم  مستويات  وتطوير  المواطنين  مستويات 
من  خاصة  والمهن  الحرف  الشباب  وتعليم  والصحة 
الفئات الفقيرة في الدول المحتاجة التي تقام فيها 

هذه المشروعات.
المراكز  تــركــزت فــي إنــشــاء  واضـــاف ان الــمــبــادرات 
للخدمات  متكامل  مجمع  عن  عبارة  وهي  الحضارية 

المحتاجة  للمجتمعات  المستدامة  التنمية  يقدم 
كأولوية.  فيها  المهمشة  الفئات  على  التركيز  مع 
يتضمن  مسجدا  تضم  الحضاري  المركز  ومكونات 
ومدارس  تعليمية  ونشاطات  القرآن  تحفيظ  حلقات 
ودارًا  لالستثمار  منها  جزء  يخصص  الثالث  للمراحل 
وأبناء  األيتام  لخدمة  متكامًال  صحيًا  ومركزًا  لأليتام 
وحرفي  مهني  تدريب  وورش  المجاورة  المناطق 
ورقية  ومكتبة  محاضرات  وقاعة  للقادرين  برسوم 

والكترونية ومالعب رياضية مناسبة.
وتحدث السرحان عن التعاون مع الهيئات والمنظمات 
بعالقات  تتمتع  الهيئة  ان  الــى  مشيرا   ، العالمية 
تعاون وشراكة فاعلة مع أكثر من (13) منظمة أممية 

ودولية وإقليمية.
وبين ان الهيئة تقدم الخدمات التعليمية ألبناء األسر 
بعض  وتشييد  وتشغيل  دعــم  خــالل  من  المحتاجة 
وتقديم  المعلمين  وكفالة  التعليمية  المؤسسات 
الكتب  وتأمين  الطالبية  واإلعانات  الدراسية  المنح 
والمقررات الدراسية والوسائل التعليمية والمختبرات 
والمعامل اللغوية، اضافة الى الرعاية الصحية، من 
والرعاية  والعالجية  الطبية  الخدمات  تقديم  خــالل 
المرضى،  من  المحتاجة  للفئات  األولــيــة  الصحية 
مشيرا الى ان الهيئة سيرت القوافل الطبية ووّفرت 
إضافة  الوبائية  األمراض  ومكافحة  األطفال  تطعيم 

إلى إنشاء المشاريع الصحية المتخصصة.
للهيئة  التابعة  الصحية  الــمــشــروعــات  عــدد  وبــلــغ 
من  العديد  ضمت  مشروعًا   (285) إنشائها  منذ 
والمستوصفات  الطبية  والمراكز  المستشفيات 
ومجمعات للعيادات، والقوافل الطبية ، وصيدليات 

وبرامج أخرى لمكافحة العمى وجراحات القلب. 

 السلط – فارس الزعبي

بالعديد  لها  التابعة  والمناطق  السلط  مدينة  تزخر 
تمتاز به من توافر  من نقاط الجذب السياحي لما 
فضال  يوشع،  النبي  مزار  مثل  التاريخية  للمعالم 
الخالبة  والمناظر  الجذابة  الطبيعية  المقومات  عن 
والينابيع العذبة والتي اسهمت بمجملها بانتعاش 

الحركة السياحية الداخلية.
تراثية  وبمعالم  تاريخي  بــإرث  السلط  تحظى  كما 
تحتضن  حيث  السياحة  قــطــاع  شــأن  مــن  رفــعــت 
السياحية  واالماكن  المواقع  من  العديد  المدينة 
اغناء  في  واسهم  للزوار  انظار  محط  جعلها  مما 

وانعاش القطاع السياحي في المدينة.
ضرورة  الى  السياحي  القطاع  في  نشطاء  ودعا 
التي  السياحية  والخصائص  المقومات  توظيف 
المجتمع  على  يعود  بما  السلط  مدينة  بها  تمتاز 
القطاع  انتعاش  ان  باعتبار  المادي  بالنفع  المحلي 

السياحي يعد من اهم روافد التنمية واالزدهار.
من  بجملة  تمتاز  السلط  مدينة  ان  الى  واشــاروا 
تؤهلها  التي  الطبيعية  و  السياحية  الخصائص 
فضال  العالمية  السياحية  الخريطة  على  لوضعها 
اهمية  الى  داعين  والتاريخية،  االثرية  مكانتها  عن 
من  المزيد  للمدينة  السياحي  الجذب  نقاط  ايالء 

الرعاية واالهتمام.
في  االستراحات  احدى  مالك  خريسات  ليث  وقال 
تشهد  السلط  مدينة  ان  شعيب  وادي  منطقة 
لتنوع  نظرا  العام  مدار  على  محليا  سياحيا  انتعاشا 
في  المكان  سحر  من  المدينة  به  تمتاز  وما  المناخ 
استغالل  اهمية  الــى  مشيرا  المناطق،  مختلف 
وتقديم  القطاع  هــذا  وتعزيز  السياحية  االمــاكــن 
من  واعفائها  السياحية  لالستثمارات  التسهيالت 
ليرفد  السياحي  القطاع  تنمية  بهدف  الضرائب 

المدينة بالمزيد من المشروعات السياحية.
مشروعه  انشاء  فكرة  ان  الى  الخريسات  اشــار  و 
بمواقع  المنطقة  لتميز  نتيجة  جــاءت  السياحي 
المقومات  توافر  الــى  باالضافة  خالبة  و  فريدة 
الترويج  ضــرورة  الى  داعيا  الطبيعية،  والخصائص 
حقيقيا  دافعا  باعتبارها  سياحيا  المدينة  لمكانة 

لتحريك وتنمية العجله االقتصادية.
حركة  السلط  شــمــال  مناطق  تشهد  ذلــك  الــى 
تتوافد  حيث  الصيف  فصل  في  نشطة  سياحية 
باوقاتهم  لالستمتاع  والمتنزهين  الـــزوار  افــواج 

وسط االحراش والغابات.
انه  السلط  مدينة  زوار  احد  الحوراني  احمد  ويقول 
اعتاد وعائلته على زيارة مدينة السلط خالل عطلة 
نهاية االسبوع نظرا لما تمتاز به المنطقة من اجواء 
لطيفة وطبيعة جذابة، داعيا الجهات المختصة الى 
خالل  من  المواقع  من  المزيد  استغالل  اهمية 

اقامة المشروعات السياحية.
محمود  البلقاء  محافظة  سياحة  مدير  قال  بــدوره 
بمدينة  بالغا  اهتماما  تولي  المديرية  ان  عربيات 
الخارطة  على  لوضعها  البلقاء  ومحافظة  السلط 
المشاريع  مــن  والــعــالــمــيــة  المحلية  الــســيــاحــيــة 
التي  السياحية  والبرامج  والفعاليات  واالنشطة 
من شانها تطوير المنتج السياحي وتنشيط الحركة 
بالمسارات  الزوار  وتعريف  المدينة  في  السياحية 
والتراثي  والطبيعي  الحضاري  وبــاالرث  السياحية 

المتنوع والمتميز الذي تزخر به المدينة.
وضمن  االخيرة  السنوات  في  المديرية  وعملت 
المعنية  الجهات  مع  بالشركة  االستراتيجية  خطتها 
في عملية التنمية السياحية في محافظة البلقاء 
المدني  المجتمع  ومــؤســســات  الــبــلــديــات  مــن 
المحلي  المجتمع  وابــنــاء  السياحية  والجمعيات 
السياحي  المنتج  تطوير  على  المانحة  والجهات 
فقد  المحافظة  في  السياحية  الحركة  وتنشيط 
مع  بالتعاون  االخيرة  االونــة  في  المديرية  قامت 
ايجابي  اثر  لها  كان  سياحية  مشاريع  بعدة  شركائها 
هذه  ابـــرز  ومــن  السياحية  التنمية  عملية  على 
مدينة  في  السياحية  التنمية  مشروع  المشاريع 
للتعاون  اليابانية  الوكالة  مــع  بالتعاون  السلط 
كهدف  السياحي  بالواقع  لالرتقاء  (جايكا)  الدولي 
مستدامة  سياحية  تنمية  افــاق  ولفتح  اساسي 
من  السلط  مدينة  في  التراثية  السياحة  لتشجيع 
المتكامل  المتحف  المدينة  مفهوم  تطبيق  خالل 
بلدية  مع  بالشركة  وذلــك  المسارات  هذه  وعمل 

السلط الكبرى ومؤسسة اعمار السلط.

ــريــة بــتــنــفــيــذ مــشــروع  ــمــدي واضــــاف "قــامــت ال
في  االقــتــصــاديــة  االســتــامــة  لتعزيز  الــســيــاحــة 
للتعاون  االمريكية  الوكالة  مع  بالتعاون  االردن 
اعمار  ومؤسسة  الكبرى  السلط  وبلدية  الدولي 
السلط بهدف اثر تجربة الزائر وخلق منتج سياحي 
المشروع  هذا  وتضمن  عالية  تنافسية  ذي  متميز 
ضمن  الغاية  لهذه  اردنــيــة  مــدن  خمس  ترشيح 
فوز  وتــم  المتميزة  السياحية  الوجهات  برنامج 
في  اسباب  لعدة  المسابقة  بهذه  السلط  مدينة 
مقدمتها التفوق في التنوع في انماط السياحة 
البلقاء". ومحافظة  السلط  مدينة  به  تتمتع  التي 

التركيز  تسعى  للمديرية  ان  الى  العربيات  اشار  و 
من  الــداخــلــيــة  السياحية  الــحــركــة  تنشيط  عــلــى 
والفعاليات  االنشطة  من  العديد  تنفيذ  خــالل 
الحركة  تنشيط  شأنها  من  التي  والمهرجانات 
صفحة  انــشــاء  خــالل  ومــن  الــداخــلــيــة  السياحية 
بوك)  (فيس  االجتماعي  التواصل  رسائل  على 
 Salt) موقع  انشاء  و  المدينة  وترويج  لتسويق 
ومحافظة  السلط  مدينة  لترويج   (city tours
الغلب  (بروشور)  سياحية  نشرات  وعمل  البلقاء 
وتنظيم  المحافظة  فــي  السياحية  الــمــنــاطــق 
ومسابقات  وتعريفية  وتثقيفية  توعوية  انشطة 
بشكل  والجمعيات  الــمــدارس  لطالب  سياحية 
االرث  الــحــفــاظ  باهمية  واع  جــيــل  لــبــنــاء  دوري 
به  تــزخــر  الـــذي  والــتــراثــي  والطبيعي  الــحــضــاري 

البلقاء. محافظة 
المهرجانات  من  عددا  نظمت  المديرية  ان  وقال 
من  ـــزوار  ال الستقطاب  السياحية  والفعاليات 

المملكة محافظات  مختلف 
للمواقع  دوري  بشكل  نظافة  حمالت  وتنظيم 
السلط  مدينة  لتجميل  انشطة  وعمل  السياحية 
ومؤسسة  الكبرى  السلط  بلدية  مــع  بالشراكة 
كلنا  شباب  وهيئة  تراثي  ومبادرة  السلط  اعمار 
تنظيم  الــى  اضــافــة  الــبــلــقــاء  وفــرســان  االردن 
انشطة وجوالت سياحية من مختلف المحافظات 
به  تزخر  الــذي  السياحي  بالمنتج  ــزوار  ال لتعريف 
الحركة  لتنشيط  السياحية  والمسارات  المدينة 

الداخلية.  السياحية 

من معالم السلط

   تذكرة دخول البرتا مرتبطة باالقامة وليست 
الجنسية 

 البترا- زياد الطويسي

أن  السياحي،  التنموي  البترا  إقليم  سلطة  أكــدت 
بمدة  مرتبطة  األجانب  للسياح  البترا  دخــول  رســوم 

اإلقامة وليست بجنسية الزائر.
فالح  المهندس  المفوضين  مجلس  رئيس  وأوضح 
دينارا)   90) تبلغ  الدخول  تذكرة  قيمة  أن  العموش، 

وهو  األردن  في  واحــدة  ليلة  مبيت  يحقق  لم  لمن 
 50) استيفاء  يتم  فيما  المعابر،  جميع  زوار  يخص 
دينارا) ممن يحقق شرط المبيت في المملكة، بغض 

النظر عن جنسياتهم.
وكــانــت وســائــل إعـــالم عبرية قــد نــشــرت فــي خبر 
دخول  تأشيرة  من  االسرائيليين  السياح  إعفاء  حول 
البترا  دخــول  رســوم  تخفيض  سيتم  أنــه  المملكة، 

لالسرائيليين إلى (50 دينارا).
استيفاء  بقرار  العمل  بدأت  قد  البترا  أن  إلى  يشار 
رسوم دخول المدينة والبالغة (50 دينارا) لمن يقيم 
في األردن ألكثر من ليلة و(90 دينارا) لمن لم يحقق 
التذكرة  اطــالق  ومنذ   (2010 ــام  (ع المبيت  شــرط 
الموحدة للدخول والخدمات، ولم يطرأ عليه أي تغيير، 
في حين يتم استيفاء دينار واحد من الزوار المحليين. 

 معا سياحية وطبيعية يف السلط 
ر وتعزيز املنتج  تنتظر االستث
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والثقافة،  باألدب  االهتمام  تراجع  ظل  في 
وخوفًا من ضياع الهوية الوطنية والقومية، 
المراكز  أنشط  من  الكرسي  أن  إلى  مشيرًا 
الجامعات  مستوى  على  والبحثية  العلمية 

كافة.
وبدوره قدم الدكتور ربابعة شاغل الكرسي 
المتمثلة  الكرسي  لرؤية  توضيحيًا  شرحًا 
بحثيًا  مــركــزًا  يــكــون  أن  إلــى  بــه  بــالــوصــول 
متخصصًا في الدراسات الثقافية واألدبية، 
من  والقومية  الوطنية  الهوية  يخدم  مما 
ينظمها،  التي  والندوات  الدراسات  خالل 
تنفيذها  تم  دراســات  لعشر  موجزًا  وقــدم 
األوراق  تقديم  خــالل  من  وأحــد  عــام  خــالل 
البحثية من خالل ندوات متخصصة أقيمت 
أهمية  يــلــخــص  بـــانـــورامـــا  عــمــل  رافــقــهــا 

مضمونها.
األرشفة  برنامج  عن  شرحًا  قدم  ذلك  إلى 
سيكون  الكرسي  صممه  الذي  اإللكترونية 
موقع  عبر  قريبًا  المستخدمين  متناول  في 

تأسيس  إلى  الرسمي،باإلضافة  الكرسي 
مكتبة ثقافية أدبية في رحاب الكرسي.

وجهوده  الكرسي  بعمل  الحضور  وأشــاد 
في القيام بهذه النشاطات. وأعلن أعضاء 
الــكــرســي دعــمــهــم لــلــمــشــاريــع الــقــادمــة، 
كبير  انتشار  له  بات  الكرسي  وأن  خصوصًا 

على المستوى الوطني.
مجموعة  مناقشة  تمت  االجتماع  وخــالل 
أن  المجلس  أوصـــى  حيث  القضايا،  مــن 
وإداري،  مالي  استقالل  ذا  الكرسي  يكون 
حول  صــور  معرض  إقامة  إلــى  باإلضافة 
والدراسات  والكتب  ووثائقه  عــرار  الشاعر 
التي دارت تحوله، ويكون ذلك في بيت عرار، 
كرسي  في  عــرار  أصدقاء  نــادي  وتأسيس 
بحيث   ، واألدبية  الثقافية  للدراسات  عــرار 
المبدعين  بالطلبة  لالهتمام  حاضنة  يكون 
مجلة  وإصدار   ، والثقافة  األدب  مجال  في 
عرار  باسم  الكرسي  موقع  على  إلكترونية 

ليتمكن الطلبة من النشر من خاللها. 

 إربد-أحمد الخطيب

بّين د. زيدان كفافي رئيس جامعة اليرموك 
الثقافية  لــلــدراســات  عـــرار  كــرســي  رئــيــس 
على  عــرار  كرسي  دعــم  ضــرورة  ــيــة،  واألدب
كبير  دور  مــن  لــه  لــمــا  الــمــســتــويــات  كــافــة 
الثقافة  عــلــى  الــمــحــافــظــة  فــي  وواضــــح 
واألدب واهتمامه بالرموز الثقافية واألدبية 
الوطنية، مما يعكس رؤية الجامعة في هذا 
اإلطار، مشيدًا بجهود إدارة الكرسي وفريق 

العمل، ودعم أعضاء المجلس.
عقده  الــذي  الثاني  االجتماعي  في  وأكــد 
ــــرار، بــحــضــور األعــضــاء  مــجــلــس كــرســي ع
و  الكرسي،  شاغل  ربابعة  موسى  الدكتور 
جميل  والدكتور  التل،  خلف  محمد  الدكتور 
والدكتور  البقاعي،  محمد  والدكتور  النمري، 
الصرح  هــذا  وجـــود  أهمية  صــفــا،  فيصل 
تقع  اليرموك،بحيث  جامعة  تتبناه  الــذي 
خاصة  كبيرة،  وطنية  مسؤولية  عاتقه  على 

عه الثا  موك» اجت    «كريس عرار» يعقد يف «ال

 يشهر تشرين األول المقبل 

10 عروض يف مهرجان "رم" للمرسح األرد

 أبو عواد يتحدث عن كتابه " عقد عىل نقد" 
يف "املكتبة الوطنية" 

الفنان  مشاركة:  على  الفعاليات   وتشتمل 
مقتل  ليلة  مسرحية  الريموني/  فراس  د. 
هــانــي/  بــنــي  محمد  الــفــنــان  الــعــنــكــبــوت، 
الكريم  عبد  الفنان   ، انعكاسات  مسرحية 
الفنانة  حمزة،  قتل  من  مسرحية   / الجراح 
الفنان  النافذة،  مسرحية  القصص/  د.مجد 
رقم 50،  رحلة  مسرحية   / الطويل  وصفي 
بال  نساء  مسرحية   / شطناوي  إياد  الفنان 
مسرحية   / عليمات  أحمد  الفنان  مالمح، 

ــــدار، الــفــنــان فـــراس الــمــصــري /  ســطــح ال
فــاروق  عصمت  الفنان  فانتازيا،  مسرحية 
د.  الفنان  القزحي،  الحلم  أزمنة  مسرحية   /
الحاكم مسعود / مسرحية ساللم يعقوب. 
الشيخ  لمبادرة  تنفيذًا  المهرجان  ويــأتــي 
حاكم  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
العربية  للهيئة  األعلى  الرئيس  الشارقة، 
للمسرح، بتنظيم مهرجانات مسرحية وطنية 
تعنى بالمسرح المحلي في الدول العربية، 

بها،  والعمل  والتعريف  الفن  رسالة  ونشر 
وتنشيط الحركة الفنية وتطويرها. وتتنافس 
على  النهائية  للمرحلة  المتأهلة  األعمال 
الجوائز التالية: جائزة الهيئة العربية للمسرح 
الهيئة  جائزة  دينار،   (1500) ممثل  ألفضل 
 (1500) ممثلة  ألفضل  للمسرح  العربية 
دينار، جائزة الهيئة العربية للمسرح ألفضل 
تأليف موسيقي ومؤثرات صوتية (1250) 
دينار، جائزة الهيئة العربية للمسرح ألفضل 

الهيئة  جائزة  ديــنــار،   (1250) سينوغرافيا 
مسرحي  تأليف  ألفضل  للمسرح  العربية 
العربية  الهيئة  جائزة  دينار،   (2000) محلي 
 (2500) مسرحي  إخــراج  ألفضل  للمسرح 
دينار، جائزة الهيئة العربية للمسرح ألفضل 
وكشفت  ديــنــار.   (4000) مسرحي  عــرض 
عددًا  تنظيمها  عن  للمسرح  العربية  الهيئة 
ومن  العربية  الــدول  في  المهرجانات  من 
هي:  الــمــهــرجــانــات  وهـــذه  األردن،  بينها 
للمسرح  الــوطــنــي  فلسطين  مــهــرجــان 
بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية 25 
في تشرين األول – 3 تشرين الثاني 2018 
للمسرح  الوطني  المهرجان  الله،  رام  في 
الثقافة  وزارة  مــع  بالتعاون  الموريتاني 
األول  تشرين   -22  16 التقليدية  والصناعة 
الوطني  اليمن  مهرجان  نواكشوط،   2018
للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة اليمنية 
ما بين 25 تشرين األول – 7 نوفمبر 2018 
للمسرح  رم  مهرجان  عدن،  الثاني  تشرين 
األردني بالتعاون مع نقابة الفنانين ووزارة 
الثقافة 1 – 7 تشرين الثاني 2018 عمان، 
بالتعاون  للمسرح  الوطني  لبنان  مهرجان 
تشرين   -26  16 اللبنانية  الثقافة  وزارة  مع 
الوطني  المهرجان  بيروت،   2018 الثاني 
الجمعية  مع  بالتعاون  السعودي  للمسرح 
 –  21 والفنون  للثقافة  السعودية  العربية 
المهرجان  الثاني 2018الرياض،  تشرين   27
وزارة  مع  بالتعاون  المسرح  لهواة  الوطني 
 5  – أيلول   28 المغربية  واالتصال  الثقافة 

تشرين األول 2018مراكش. 

 عمان- هديل الخريشا

وضمن  الوطنية  المكتبة  دائــرة  استضافت 
أمس  من  أول  مساء  األسبوع  كتاب  نشاط 
محمود أبو عواد للحديث عن كتابه "عقد على 

نقد".
وقال أبو عواد إّن تجربته األولى في الكتابة 
النقدية كانت في الجرائد والمجالت المحلية 
والــعــربــيــة، كــمــا قـــرأ بــعــض الــنــصــوص من 

مراجعاته النقدية.
وقدم د. محمد محاسنة قراءة نقدية للكتاب 
قال فيها إّن الكتاب جاء ليرفد المكتبة النقدية 
النقدية  الــمــقــوالت  مــن  بطائفة  الــعــربــيــة 
ــة  ــة ذات رؤي ــي الــمــصــاغــة فــي مــقــاالت أدب
لألدب واضحة، تقوم على التوأمة الحقيقية 

لألدب  والمعاصرة  األصلية  المفاهيم  بين 
والنظريات األدبية دون تحيز أو مغاالة.

وأشار إلى أن الكاتب استطاع أن يرصد حركة 
إلى  خاللها  من  نفذ  لطيفة  بصورة  للنقد 
تفسير وجودي لمرحلة مهمة في تاريخ األمة 
في  أكبر  قاسمًا  اللغة  من  متخذًا  العربية، 

رصد مالمح هذه المرحلة.
بصبره  استطاع  الكاتب  أن  محاسنة  د.  وبين 
االنطباعية  األحــكــام  مــن  يتجرد  أن  وجديته 
على  القبض  وأتقن  والمجامالت،  والمحاباة 

أدواته ناقدًا حصيفًا ومفكرًا طريفًا.
الشاعر  أدارهـــا  الــتــي  األمسية  فــي  وقـــال 
يترك  استطاع أن  صبيح أّن الكاتب  جميل أبو 
شريكًا  المتلقي  فيها  ليصبح  كبيرة  مساحات 

استراتيجياً من خالل كتابته للنصوص. 

من االجتماع 

ــقــي د.مـــحـــمـــد عــلــي  ¶ ــل    ي
الصويركي في السادسة 
ـــوم الــثــالثــاء  ـــي مـــســـاء ال
مــحــاضــرة بــعــنــوان: أكـــراد 
فــي  ودورهــــــــم  األردن 
األردن بالتعاون بين رابطة 
ومركز  األردنــيــيــن  الكتاب 
ويقدم  واعــلــم"،  "تعلم 
د.  الحوار  ويدير  المحاضر 

أحمد ماضي. 

 بـــدعـــــــوة مـــن الــمــنــتـــــدى  ¶
الــعــربـــــي يــقــدم الــدكــتــور 
محاضرة  الحي  عبد  وليد 
الــدول  «ترتيب  بعنــــوان 
الدولية  المقاييس  فــي 
ـــره عـــلـــى الـــوطـــن  ـــي ـــأث وت
في  ــــك  وذل  ، الــعــربــي» 
اليوم  مساء  من  السابعة 

في مقر المنتدى. 

مرصد

 الصوالحة يوقّع كتاب " مذكرات مجنون يف 
مدن مجنونة" 

ـــذي قـــرأ مــنــه مــؤلــفــه بــعــضــًا من   الــكــتــاب ال
وتضمن  صفحة،   274 فــي  يقع  نصوصه، 
التي  المدن  عن  الكاتب  مذكرات  من  فصوًال 
حيث  الكاتب،  على  المدن  هذه  وتأثير  زارهــا، 
السلط،  عن  المؤلف  مذكرات  الكتاب  تناول 
الشارقة،  المنورة،  المدينة  البتراء،  القاهرة، 

بغداد، دمشق، وبيروت.
الشاعر شطناوي قّدم ورقة بعنوان " التاريخ 
مدن  فــي  مجنون  مــذكــرات  فــي  والعاطفة 
إمكانية  عن  مقدمتها  في  تساءل  مجنونة"، 
أن يكون المجنون شاهدًا وهو الذي ال تقبل 
شهادته، وكيف للمدن المجنونة أن يشهد لها 
تعريف  تساؤله  على  لإلجابة  متتبعًا  مجنون، 

الجنون اصطالحًا وعلميًا، الجنون الذي وصفه 
إحدى  في  ممتد  طويل  طيف  بأنه  الباحثون 
بها  تمتع  والتي  المفرطة،  العبقرية  قطبيه 
اآلخر  القطب  وفي  والمفكرون،  الفالسفة 
َعته  من  بتدرجاتها  المختلفة  الجنون  أنــواع 
هذا  وغيرها،  العظمة،  وجنون  وَبله  وبلوى 
من  الجنون  فيما  االصطالحي،  الجانب  من 
في  اضطراب  هو  العلمي،  التعريف  خالل 
اختالل  إلــى  يــؤدي  الــدمــاغ،  وظائف  أو  بنية 
كلي أو جزئ، واستنادًا إلى هذين التعريفين 
هو  ما  الصوالحة  أن  شطناوي  الشاعر  يــرى 
عشقه  فــي  الــجــنــون  حــد  وصـــل  عــاشــق  إال 
مستندًا  بزيارتها،  قام  التي  ولألماكن  لبيئته 

اإلنسانية  النفسية  العاطفة  شواهد  على 
صاحب  ــرزهــا  أب الــتــي  التاريخية  والــعــاطــفــة 
جنون  أنه  فيرى  األمكنة  جنون  أما  المذكرات، 
الطبيعة في هذه المدن من حيث التضاريس 
عليها  طــرأ  ــذي  ال المناخي  والتغير  والمناخ 

بالمقارنة مع تاريخها وحضاراتها.
بين  الـــواقـــع  لــلــتــاريــخ  تتبعه  فــي  وأضــــاف 
بثقافة  يتمتع  صوالحة  أن  والواقع،  العاطفة 
تاريخية مكانية واسعة، فتجده يصف المدينة 
تاريخيًا متجاهًال واقعها الحالي، مستندًا على 
ما يحمل من ثقافة ومعرفة، حيث يبرز امتزاج 
التاريخية،  العاطف  مــع  المكانية  العاطفة 
نصه  في  الثقافة  هــذه  توظيف  فاستطاع 

بشكل جمالي ماتع يكسر حاجز السرد، ويخلق 
جوًا ملحميًا تاريخيًا يقوي بنية النص.

ــاوي: لــعــل الـــقـــارئ لــمــذكــرات  وقـــال شــطــن
نفسية  دهشة  أمــام  نفسه  يجد  الصوالحة 
كان  التي  النفسية  الحالة  يؤكد  وهذا  قلقة، 
القلقة  الدهشة  هذه  رحلة.  كل  في  بها  يمر 
بأن  الصوالحة  ادعاء  تفسر  شطناوي  يرى  كما 
المدن التي تجول فيها مدن مجنونة، فالقلق 
لمسه  الــذي  المجتمعي  الحس  واضــطــراب 
مؤلف الكتاب ما هو إال انعكاس واضح أراد به 
يفسرها  دهشة  من  بخاطره  يجول  ما  توضيح 
الكاتب  بيئة  بين  المقارن  العاطفي  البعد 

والبيئة التي يصفها. 

من الندوة

 

تأسيس نقابة 
للخطاط 

األردني 

 عمان - الرأي

وافق مسجل 
النقابات ونقابات 

أصحاب العمل 
خليل أبو الفيالت 

على تسجيل 
نقابة للخطاطين 

األردنيين.
وبين مسجل 

النقابات أن القرار 
جاء بعد التأكد من 

صحة واكتمال 
جميع األوراق 

والمطلوبات من 
الهيئة التأسيسية 

للنقابة التي 
تقدمت بطلب إلى 

وزارة العمل في 
الرابع والعشرين من 

حزيران الماضي. 

   افتتاح معرض 
"37 عاماً من 
االبداع" يف 

موك"  "ال

 إربد- أحمد الخطيب

نظم قسم الفنون 
التشكيلية في كلية 
الفنون الجميلة في 

جامعة اليرموك، 
صباح أمس، معرضًا 

تشكيليًا لطلبة 
القسم بعنوان" 37 

عامًا من اإلبداع، 
ورعى حفل االفتتاح 

رئيس الجامعة د. 
زيدان كفافي.
قّدم المدّرس 

محمد سالم في 
المعرض الذي أقيم 

بحضور حشد من 
الطلبة ورئيس كلية 

الفنون د. محمد 
غوانمة، شرحًا 

مفصًال عن اللوحات 
الفنية المعروضة، 

حيث أوضح أنه 
تم استخدام 

الرصاص والفحم 
واألكريليك واأللوان 

المائية والخشبية، 
باإلضافة إلى 

الزيت، واستخدام 
تقنية الحفر على 

الخشب، حيث 
جسدت اللوحات 

المناظر الطبيعية، 
وشخصيات عالمية 

ووطنية بارزة، 
واألحداث التاريخية، 
مشيرًا إلى أن طلبة 
القسم ومن خالل 

لوحاتهم عكسوا 
التقنيات المتنوعة 

المستخدمة في 
المدارس الفنية 

المختلفة، كما 
عملوا على إعادة 

صياغة بعض 
األعمال الفنية 

المعروفة بطريقة 
جديدة.

وأبدى كفافي 
إعجابه بالمستوى 

الفني المتميز 
لألعمال المعروضة، 

داعيًا إلى فتح 
اآلفاق أمام 

الطلبة إلطالق 
العنان لمواهبهم 
وإبداعاتهم الفنية 

من خالل استخدام 
طرق تدريسية 

وتطبيقية جديدة 
في تدريس الفنون 

التشكيلية. 

   "الفحيص" يحتفي بالذكرى 
العارشة لرحيل الشاعر درويش 
 عمان- فاتن الكوري

العاشرة  بالذكرى   27 دورته  في  الفحيص  مهرجان  يحتفي 
لرحيل الشاعر محمود درويش.

والشاعر درويش، الذي غيبه الموت في آب عام 2008 في 
قلب  عملية  بعد  أميركا 
مفتوح دخل بعدها في 
غيبوبة أدت إلى وفاته، 
ظـــل حــــاضــــرًا بــشــعــره 
الغياب  على  منتصرًا 
ــذلــك  ـــًا ومـــيـــتـــًا، ول حـــّي
ـــفـــال  ـــكـــون االحـــت ســـي
المهرجان  إدارة  بحسب 
مــــن خـــــالل مــشــاركــة 
خليفة  مارسيل  الفنان 
ــاســع  ــت ـــوم ال ـــي فـــي ال
ينطلق  الذي  للمهرجان 
الــمــقــبــل  آب   2 فـــي 
العاشر  حتى  ويستمر 
الفنان  ويــشــارك  منه. 
يكون  فيما  رئيسًا،  حفًال  رامي  ابنه  مارسيل  والموسيقار 

مسك الختام مع المطرب التونسي صابر الرباعي.
وارتبط اسم صاحب ديوان "العصافير تموت في الجليل" 
في  ساهم  من  أبــرز  أحد  وهو  والــوطــن"،  "الثورة  بشاعر 
حيث  فيه،  الرمزية  وإدخــال  الحديث  العربي  الشعر  تطوير 
األنثى.  بالحبيبة  بالوطن  الحب  قصائده  في  درويش  يمزج 
التي  الفلسطيني  االستقالل  إعــالن  وثيقة  بكتابة  قــام 
"عصافير  ــوان  دي صاحب  اعتقل  الجزائر.  في  إعالنها  تم 
من  بدءًا  مــرارًا  اإلسرائيلية  السلطات  قبل  من  أجنحة"  بال 
السياسي  ونشاطه  بتصريحاته  تتعلق  بتهم   1961 العام 
وذلك حتى العام 1972 حيث توجه إلى االتحاد السوفييتي 
للدراسة، وانتقل بعدها الجئًا إلى القاهرة في العام ذاته 
حيث  لبنان  ثم  الفلسطينية،  التحرير  بمنظمة  التحق  حيث 
لمنظمة  التابعة  والدراسات  النشر  مؤسسات  في  عمل 
التحرير الفلسطينية، علمًا أنه استقال من اللجنة التنفيذية 
مجلة  أسس  أوسلو.  اتفاقية  على  احتجاجًا  التحرير  لمنظمة 
الكتاب  رابــطــة  رئــيــس  منصب  وشــغــل  الثقافية  الكرمل 
والصحفيين الفلسطينيين وحرر مجلة الكرمل. كانت إقامته 
في باريس قبل عودته إلى وطنه حيث دخل إلى فلسطين 

بتصريح لزيارة أمه.
من دواوين درويش: "عصافير بال أجنحة"، "أوراق الزيتون"، 
"عاشق من فلسطين"، "آخر الليل"، "مطر ناعم في خريف 
بعيد"، "يوميات الحزن العادي "خواطر وقصص"، "يوميات 
"محاولة  نومها"،  من  تنهض  "حبيبتي  فلسطيني"،  جرح 
رقم 7"، "أحبك أو ال أحبك"، "مديح الظل العالي"، "هي 
"عرائس"،  فعلت"،  عما  تعتذر  "ال  أغنية"،  هي  أغنية.. 
انتحار  وهذا  صوتها  الجليل"، "تلك  في  تموت  "العصافير 
الوطن"،  عن  "شــيء  البحر"،  لمدائح  "حصار  العاشق"، 
فيما  (مــقــاالت)"،  السلم  أيها  وداعــًا  الحرب  أيها  و"وداعــًا 
لغة  وعشرين  اثنتين  من  أكثر  إلى  درويــش  أشعار  ترجمت 
حية. ُيعد من "أهم الشعراء المجددين في الشعر العربي 

المعاصر. 

  

 صالح جرار يطلق ديوانه"ترويدة 
الغيم والشفق" 

 عّمان- الرأي

يوقع أستاذ األدب األندلسي وزير الثقافة األسبق الدكتور 
صالح جرار في الخامسة من مساء غٍد األربعاء في دائرة 
المكتبة الوطنية ديوانه الجديد " ترويدة الغيم والشفق"، 
بمشاركة الدكتور عماد الضمور، وتقدم الضيوف والديوان 

الدكتورة إيمان عبدالهادي.
على  نفسه  والشفق"  الغيم  "تــرويــدة  عنوان  ويفرض 
نلج  أن  قبل  تستوقفنا،  التي  األولى  العتبة  تلك  القارئ، 
إلى عالمه، فالعنوان يحمل في طياته زخمًا تراثيًا موسيقيًا 
ترويدة،  بكلمة  يتمّثل 
التي تعني ترديد اللحن 
وتكراره، كما نلحظ ذلك 
ـــد الــنــســاء  ـــراوي فـــي ت
الشعبي  تــراثــنــا  فــي 
الفرح  مناسبات  فــي 
وغـــيـــرهـــا، والـــتـــرويـــدة 
تريد  الضراعة  من  حالة 
من  الفرح  تستولد  أن 
الـــحـــزن، والـــفـــرج من 
ـــرب واألمــــــل من  ـــك ال

اليأس.
الغيم  كــلــمــة  وكــذلــك 
تدّل  ما  في  تدلُّ  التي 
الغموض،  على  عليه 
لكن الغيم في الوقت 
نفسه يبشر بالخير واألمل بالغيث، وكذلك الشفق، يحمل 
أما  لــألفــول،  مقدمة  المساء  فشفق  الغموض،  داللــة 
شفق الصباح فمقدمة للفرج والخير، وبذلك تكون الداللة 

الكلية للعنوان هي امتزاج األمل باليأس، والكرب بالفرج.
عن  حديثًا  الصادر  والشفق"  الغيم  "تــرويــدة  ديــوان  يقع 
القطع  من  صفحة   200 في  وموزعون  ناشرون  اآلن  دار 
منها  لــكــل  قــصــيــدة،   (74) عــلــى  ويــحــتــوي  الــمــتــوســط، 
خصائصها ومضامينها، إال أنها تشترك معا بقوة تعبيرها، 

وخفة وزنها، وخيالها الخّالق.
في  الشاعر،  عليها  وقــف  التي  المضامين  أهــم  ومــن 
عربي،  ديـــوان  منه  يخلو  يكاد  ال  ــذي  ال الــغــزل  قصائده: 
الحنين  من  فيه  المحب  يعاني  الذي  العفيف،  الغزل  ذلك 
والحرمان، كما في قصيدة" ذهٌب على الخد"، التي ذهب 
ضمن  درسها  التي  األندلسية  الموشحات  مذهب  فيها 

تخصصه باألدب األندلسي.
رقيق  والــشــفــق"  الغيم  ــدة  ــروي "ت فــي  بنوعيه  والــغــزل 
الخيال  عذب  الصادقة،  الجّياشة  بالمشاعر  مثقل  شفيف، 

والصور. 

جرار

درويش

عمان - فاتن الكوري

كشفت اللجنة الفنية لمهرجان "رم" 
للمسرح األردني عن المسرحيات 
المشاركة ضمن فعاليات المهرجان 
والمقرر إقامته بتاريخ 10/1 المقبل 
بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح 
وعلى مسارح المركز الثقافي 
الملكي بعمان.

من الندوة

إربد-أحمد الخطيب

نظمت الجمعية العربية للفكر 
والثقافة في الرمثا، مساء أول من 
أمس، حفل توقيع كتاب " مذكرات 
مجنون في مدن مجنونة"، لمؤلفه 
الكاتب محمد الصوالحة، وشارك 
في حفل التوقيع الذي أقيم وسط 
حضور نخبة من المهتمين، الشاعر 
أحمد طناش شطناوي، ومؤلف 
الكتاب، وأدارت مفردات التوقيع 
الذي يأتي ضمن إيقاعات الرمثا 
مدينة الثقافة األردنية لعام 2018، 
الكاتبة عنان محروس والتي قرأت، 
إضافًة إلى تقديمها بعضًا من 
نصوص الكتاب.
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   انطالق عروض «النكبة يف 
السين العربية» يف الهيئة 

امللكية لألفالم 
 عمان – ناجح حسن

الجزء  الشمس:  (بــاب  الطويل  المصري  الروائي  بالفيلم 
األول /الرحيل) لمخرجه يسري نصرالله، انطلقت أمس في 
الفلسطينية  فعاليات (النكبة  لألفالم،  الملكية  الهيئة  مقر 
الهيئة  بين  ما  بالتعاون  تنظم  التي  العربية)،  السينما  في 

وفيلم الب فلسطين.
وجاء الفيلم الذي حققه نصرالله العام 2004، أشبه بملحمة 
عن تاريخ فلسطين المعاصر، خصوصًا وأن أحداثه مستمدة 
قصة  فيه  وتروي  خوري،  إلياس  اللبناني  الكاتب  رواية  عن 
الشاب يونس الذي يغادر قريته في فلسطين العام 1948 
فيما تظل زوجته نهيلة متمسكة بالبقاء في قريتها بالجليل.

عرض الفيلم الذي شارك في أدواره الرئيسة مجموعة من 
الممثلين األردنيين من بينهم نادرة عمران ومحتسب عارف، 
السينمائي  (كــان)  مهرجان  في  الرسمية  المسابقة  خارج 
الدولي، واختارته مجلة "تايم" كواحد من بين أفضل عشرة 

أفالم عرضت عالميًا في 2004.
الفيلم  على  الخميس،  تختتم  التي  االحتفالية  وتشتمل 
زكاك،  هادي  للبناني  وليالي)  ليلة  (ألف  القصير  الروائي 
في  اإلسرائيلي  العربي  الصراع  حكاية  تناول  يجري  وفيه 

سياق أسطورة "الليالي العربية" بألف ليلة وليلة.
لمي  المنفى)  (أحــالم  التسجيلي  الفيلم  أيضًا  وهناك 
من  منى  فلسطينيتين؛  فتاتين  قصة  يصور  المصري، 
عائلتها  اضطرت  والتي  لبنان،  في  لالجئين  شاتيال  مخيم 
مخيم  من  ومنار   ،1948 عــام  فلسطين  من  الرحيل  إلــى 
الدهيشة في فلسطين، تعيشان على بعد أميال، لكنهما 
تتمكنان من التواصل على الرغم من الحواجز التي تفصل 

بينهما.
لكمال  الذاكرة)  (ميناء  فيلم  المشاركة  األفــالم  بين  ومن 
يعج  كان  حّي  خالل  من  يافا  تاريخ  عن  دراما  وهو  الجعفري، 
بالحياة وأصبح شبه خال من أهله جّراء االحتالل اإلسرائيلي 

للمدينة.
(الــزمــن  الــطــويــل  الــروائــي  بالفيلم  االحتفالية  وتختتم 
المتبقي) للمخرج ايليا سليمان، وهو أشبيه بأفالم السيرة 
منذ 1948  المخرج  عائلة  عن  أجزاء،  أربعة  في  يقع  الذاتية، 
حتى وقت قريب، مستوحى من يوميات والده الخاصة بدءًا 
من العام 1948، ورسائل والدته ألفراد األسرة الذين أجبروا 

على مغادرة البالد جنبًا إلى جنب مع ذكريات المخرج.
بعنوان  حوارية  نــدوة  االحتفالية،  على  القائمون  وينظم 
عالمية:  بلغة  السينما  في  السياسية  القضايا  "معالجة 
نموذج النكبة الفلسطينية في السينما العربية"، بمشاركة 
كل من ضيوف االحتفالية: المخرج المصري يسري نصر الله 
ومؤسس  الفني  والمدير  زكــاك  هــادي  اللبناني  والمخرج 
فيلم الب فلسطين المخرج حّنا عطا اللـه والمخرجة األردنية 

دارين سالّم. 

  شاه يستعرض يف الزرقاء 
تجربته الشعرية  

 الزرقاء بترا 

ـــــــرض  ـــــــع اســـــــت
الــــشــــاعــــر ســعــد 
الــــديــــن شــاهــيــن 
الشعرية  تــجــربــتــه 
المرتبطة بالقضية 
ــة  ــي ــن ــســطــي ــل ــف ال
الوطنية  والقضايا 
والــقــومــيــة خــالل 
نظمها  أمــســيــة 
فـــــــرع الــــرابــــطــــة 
بالزرقاء مساء أول 
من أمس بالتعاون 
مع مديرية الثقافة 
الملك  مركز  فــي 
الثاني  الــلــه  عــبــد 

الثقافي.
 

الناقد  أدارهـــا  التي  األمسية  خــالل  شاهين  وتــوقــف 
الشاعر  الرابطة  فــرع  رئيس  وحضرها  عــواد  أبــو  محمود 
جميل أبو صبيح وجمع من الكتاب والشعراء والمهتمين، 
عند محطات مهمة أثرت في حياته وتجربته الشعرية مثل 
وجعله  وجدانه  هز  ألم  من  سبباه  وما  واالغتراب  اللجوء 

يكتب ديوانًا شعريًا أحرقه لظرف ما.
وأشار إلى أن لقاءه مع الشاعر محمد الماغوط واطالعه 
على مشروعه اإلبداعي عن كثب، أسهم بتأجيج موهبته 
وقريحته فمضى في إبداع الشعر الذي ألقاه في عدد 

كبير من الهيئات الثقافية العربية.
والجديدة،  القديمة  قصائده  من  العديد  شاهين  وقــرأ 
ذلك  أعقب  فيما  شعري،  ديوان  من  أكثر  من  ومختارات 
الشاعر  الــتــزام  على  تــركــز  مــع الــحــضــور،  وحـــوار  نــقــاش 
عن  فضًال  بالتراث،  وتمسكه  ألمته،  الوطنية  بالهموم 
الخوض في جماليات القصائد ودور الخيال والحلم في 

تشكيلها الفني.
معهد  دبــلــوم  على  حــاصــل  شاهين  الــشــاعــر  أن  يــذكــر 
تربوية،  لمؤسسة  مديرًا  يعمل  و  لــآلداب،  المعلمين 
األردنيين،  الكتاب  رابطة  رئيس  نائب  منصب  ويشغل 
االتحاد  عضو  وهــو  الخاصة  الــمــدارس  أصحاب  ونقيب 

العام لألدباء والكتاب العرب.
أمل،  واحة  البشرى،  الشعرية:  المؤلفات  من  له  وصدر 
على دفتر الحلم، مرتفعات الظل، مراسيم لدخول آمن، 
األغاني،  قميص  من  سوى  وحيدًا  اليمامة،  رأته  ما  أرى 
النرجسات،  عطش  الوحدة،  طيور  أوبريت  الشمس،  دوار 
من  له  كما  مبكرة،  وبسمات  والحكم،  الخصم  أوبريت 
المؤلفات األدبية: الموت ال يأتي، البترا.. الحلم الوردي، 
حروف وقطوف العربية، مثلما كتب العديد من األغاني 
األردنية  الوطنية  الفرق  من  للعديد  المسجلة  الوطنية 

والعربية. 

 النسور تفتتح معرضاً فوتوغرافياً يف "بيت الثقافة 
والفنون" 

 الرباري يفتتح املعرض الدويل للفن التشكييل 

 "تجليات الحرف" .. معرض للخط العر 
يف"الطفيلة التقنية" 

 عمان- الرأي

 افــتــتــحــت وزيـــرة الــثــقــافــة بــســمــة الــنــســور 
 " والفنون  الثقافة  "بيت  في  أمس  مساء 
عنوان'  حمل  الفوتوغرافية  للصور  معرضًا 
من  عـــدد  بــحــضــور  والـــفـــن'  األدب  مــتــحــف 

األردنيين. والشعراء  الكتاب 
باألبيض  صورة  ثالثمئة  المعرض  وتضمن 
واألســــود، وأخـــرى مــلــونــة لــكــتــاب أردنــيــيــن 
السبول،  تيسير  منهم  وعالميين،  وعــربــًا 
أصالن،  إبراهيم  هلسا،  غالب  الرزاز،  مؤنس 

المالئكة. ونازك  البياتي،  الوهاب  عبد 
بالفضاء  المعرض  الثقافة  وزيرة  ووصفت 
والمحبة  باإلبداع  المليء  والجميل  الملون 
المحليين  المبدعين  وجوه  خالل  من  والفرح 
ــوا لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة  ــدم والـــعـــرب الـــذي ق
اإلصــدارات  من  الكثير  الثقافي  والمشهد 
ورواية  قصة  من  األدب  صنوف  كافة  في 
وشـــعـــر. وأشـــــادت بــجــهــود بــيــت الــثــقــافــة 

ونشاطاته  واإلبـــداع،  الجمال  مــن  كفسحة 
والمبدعين  الثقافي  الوسط  مع  وتفاعله 

والثقافة. للفن  خدمة  األردنيين 
ــثــقــافــة والــفــنــون  ــيــســة بــيــت ال وقـــالـــت رئ
يفتح  الفضاء  هذا  إن  البواب  هناء  الدكتورة 
دائم،  بشكل  واألدباء  المثقفين  لكل  أبوابه 
التعريف  هــي  الرئيسية  المتحف  فــفــكــرة 
والــعــرب  المحليين  والــمــثــقــفــيــن  بـــاألدبـــاء 
لتعريف  وجــودهــم  وتــرســيــخ  والــعــالــمــيــيــن 

بهم. الجديد  الجيل 
المعرض  إن  عيسى  راشــد  الشاعر  ــال  وق
الثقافي  للمشهد  ــتــمــاء  االن عــلــى  دلــيــل 
على  باشتماله  بالمملكة،  الثقافية  والبيئة 
أصبحوا  ــيــيــن  وأردن عالميين  ـــاء  ألدب صــور 
يعقوب  سعيد  الشاعر  أشــار  فيما  رمـــوزًا، 
إلى أن المبدع جزء مهم في صناعة الوعي 
نهاية  وفي  واألوطان،  اإلنسان  يبني  الذي 
درع  البواب  الدكتورة  سلمت  االفتتاح،  حفل 

الثقافة.  لوزيرة  والفنون  الثقافة  بيت 

 عمان - الرأي
 

هــزاع  الثقافة  وزارة  عــام  أمين  برعاية  افتتح 
المعرض  الملكي  الثقافي  المركز  في  البراري 
جمعية  أقامته  الذي  التشكيلي  للفن  الدولي 

نحاتي الخشب األردنية بمشاركة عربية.
واحتوى المعرض الذي تشارك في إلى جانب 
األردن فلسطين والعراق والبحرين والسعودية 
وتونس والجزائر وسوريا، بالعديد من اللوحات 
والمنحوتات الفنية التي تعيد إنتاج ثيمة الوطن 
والبيئة  واإلنسان   ، العالقة  ذات  والمفردات 

والطبيعة وغيرها.
فلسطين  تستحضر  عديدة  ولوحات  منحوتات 
وفلسطين  ــقــدس  ال عــن  وتــتــحــدث  واألردن 
والمرأة والرموز وتمثل العودة "مفتاح العود"، 
ومجسمات تؤكد على االنتماء لألرض والمكان، 
المجمعات  مــالمــح  تــبــرز  مجسمات  ــذلــك  وك
السكانية، وأخرى تبرز المدينة الوردية "البتراء"، 
مختلفة،  لونية  رؤيــة  ضمن  مجسم  خالل  من 
الفنية  ــلــوحــات  وال ــرســومــات  ال عــبــرت  بينما 
التشكيلية عن مناظر طبيعة تتميز بها الطبيعة 

العربية إلى جانب لوحة حروفة الكلمات.
في  وأهميته  الــفــن  دور  على  ـــد  أّك الــبــراري 
أهمية  أّن  مبّينًا  والمجتمعات  باألفراد  االرتقاء 
المعرض تكمن في المشاركة العربية الواسعة 
والمتنوعة ما بين النحت والرسم والمجسمات، 
األغوار  في  ثقافية  هيئة  وجود  أن  إلى  الفتًا 

عمان،  في  الثقافية  للحركة  ورافــدًا  إنجازًا  يعد 
وكذلك وجود هيئات ثقافة في األطراف بعيدة 
واسع  عربي  الثقافي  بفعل  تقوم  المركز  عن 
وينتج أعماًال متميزة ومتنوعة ومختلفة ما بين 
الرسم بكل أنوعه، والنحت كذلك، وذلك مؤشر 
حركة  هي  عمان  خارج  الثقافية  الحركة  أن  على 
ثقافية  هيئات  قريبًا  نشاهد  وسوف  ناهضة، 
عمان  العاصمة  خارج  من  عالي  مستوى  على 

تقود الفعل الثقافي في األيام القادمة.
إبراهيم  األردنــيــيــن  النحاتين  جمعية  رئــيــس 
"الفنان  عنوان  يحمل  المعرض  إن  قال  الديات 
بعبق الروح"، للداللة على العالقة بين الشجر 
جاءت  المعرض  فكرة  أن  إلى  مشيرًا  والفنان، 
التشكيلية  للفنون  الــرابــع  الفن  ملتقى  نتاج 
"سمبوزيوم دير عال"، الذي أقيم في آذار هذا 
إلى  الفتًا  عال،  دير  زراعــة  مديرية  في  العام، 

أهمية المشاركة العربية في ه المعرض.
يشارك  الــذي  زينة  أبو  نضال  والفنان  النحات 
تتناول  الخشب  من  ومجسمات  لوحات  بـعشر 
فلسطين  خارطة  مثل  الفلسطينية  القضية 
ــمــرأة  وال "حــنــظــلــة"،  الفلسطيني  والــطــفــل 
قال  بمطرزاتها،  تــقــاوم  الــتــي  الفلسطينية 
مجموعة  هــي  والمنحوتات  المجسمات  إن 
تتحدث  منحوتات  مثل  الموضوع،  في  متنوعة 
على  تؤكد  بــرؤيــة  الفلسطينية  القضية  عــن 
مجسمات  خالل  من  والمكان،  األرض  قدسية 
الفلسطينية  والمرأة  فلسطين  خارطة  تمثل 

على  المنحوتات  هذه  تؤكد  وأيضا  بمطرزاتها، 
إلى  البحر  من  حدودها  تمتد  التي  فلسطين 
موضوعات  تتناول  منحوتات  وأيــضــًا  النهر، 

سياسيه.
 ،1948 فلسطين  من  مشاركة  مصري  مياده 
ـــدت ســعــادتــهــا بــالــمــشــاركــة قــائــلــة إّن هــذا  أب
واالندماج  للتواصل  طرقًا  لنا  يشكل  المعرض 
تجارب  على  والتعرف  العربية  المجتمعات  مع 
هو  األردن  أن  إلــى  الفــتــة  الــعــرب،  الفنانين 

جسر  وهـــو  للفلسطينيين  الــوحــيــد  المنفذ 
العربي،  العالم  وبين  بيننا  الثقافي  التواصل 
الفن  وتقديم  للمشاركة  حضرت  أنها  مبينة 

الفلسطيني.
المعرض،  وحي  من  شعرية  قصيدة  وألقيت 
ـــبـــراري الـــــدروع والــمــيــدالــيــات على  ــوزع ال ــي ل
المكرمين  وعلى  المعرض،  في  المشاركون 
سامي  المهندس  الثقافي  جلعاد  مركز  مدير 

هندية، والفنانة سامة الزرو. 

 الطفيلة -  أنس العمريين

الدكتور  التقنية  الطفيلة  جامعة  رئيس  افتتح 
الخط  مــعــرض  أمـــس،  ــحــورانــي  ال خــيــر  محمد 
العربي للفنان الدكتور رفعت البوايزة، اشتمل 
إلعادة  بمبادرة  العربي،  للخط  لوحة   (40) على 
إحياء هذا الفن الجميل، وتجديد االهتمام باللغة 

العربية.
وقال الحوراني إن الجامعة تدعو دائمًا لالهتمام 
على  تشجيعهم  عبر  والخطاطين  العربي  بالخط 
في  متخصصة  وسنوية  فردية  معارض  إقامة 
خطوط  أجمل  مــن  يعتبر  الــذي  العربي  الخط 
بديع،  هندسي  جمال  من  له  لما  العالم  لغات 
وانتماءنا  هويتنا  يمثل  العربي  الخط  أّن  مؤكدًا 
العربية  الحضارة  معالم  أبرز  ومن  اإلسالمي، 
المصاحف  به  كتبت  الــذي  وهــو  واإلسالمية، 

وزينت به المساجد.
المعرض  من  الهدف  أن  البوايزة  الخطاط  وبين 
إبراز أهمية هذا الفن الراقي القابل ألن يظهر 
عكس  على  والــقــيــاســات  االشــكــال  بمختلف 
الحروف األجنبية المحددة والجامدة، حيث يعتبر 

الحرف العربي طيعًا جدًا بالنسبة للفنان.
البارزين  الخطاطين  أحــد  وهــو  البوايزة،  وقــال 
منذ  الــخــط  تعلم  ــه  إن الــعــالــم،  مستوى  على 
نعومة أضفاره باجتهاد ذاتي من خالل متابعته 
للمجالت والصحف والمواقع اإللكترونية التي 
على  يوميًا  والتّمرن  والخطاطين  بالخط  تعنى 

الكتابة إلى أن أصبح متميزًا في الخط العربي 
بجميع أشكاله، وبعد ذلك درس الماجستير في 
جماليات  في  والدكتوراه  االسالمية  الفنون 
الخط العربي، لينتقل ويتعرف أكثر على الجانب 
لمختلف  الصحيحة  الكتابة  طريقة  في  النظري 

اشكال الخطوط.
تعاني  باتت  الجديدة  االجيال  أن  البوايزة  ورأى 
العربي  الخط  فــي  فقط  ليس  "الجهل"  مــن 
وكتابتها،  العربية  اللغة  أصول  في  أيضًا  وإنما 
عن  وابتعادهم  اإلنترنت  على  االعتماد  نتيجة 
الذي  العربي  الخط  أن  على  مــشــددًا  الكتابة، 
يحتوي على حوالي (3) مفردة ال يمكن أن تتنكر 
له األزمان واألجيال وال يمكن له أن ينتهي، بل 

يأخذ أشكاًال جديدة وأنماًطًا مختلفة.
خطاطي  كبار  مع  شارك  الذي  البوايزة،  وتمنى 
عدد  في  الشريف  المصحف  كتابة  في  العالم 
من الدول العربية، أن يدخل الخط العربي في 
التي  الكراسة  مــادة  خــالل  من  التعلم  مناهج 
خصوصًا  السابق،  في  بالمدارس  ُتدرس  كانت 
خطوطهم  هــذا  يومنا  في  الطلبة  أغلب  وأن 
رسوبهم،  في  سببًا  تكون  وأحيانا  جدًا،  سيئة 
للبلد  حضاريًا  وجهًا  الجميل  الخط  يعتبر  فيما 

ولإلنسان المثقف.
الطفيلة  في  الثقافة  مدير  المعرض  وحضر 
الدكتور سالم الفقير والهيئة اإلدارية والتدريسية 
المهتمين  من  وعــدد  الجامعة،  في  والطلبة 

بالخط العربي من مختلف المحافظات. 

وزيرة الثقافة تتسلم من البواب درع «البيت»

البراري مطلعًا على لوحات المعرض

د. الحوراني في جولة المعرض

من فيلم باب الشمس

شاهين

 عجلون  - الرأي

مكتبة  في  عجلون  ثقافة  مديرية  استقبلت 
إصـــدارات  مــن  سلسلة  العجلوني  اإلبــــداع 
بالشأن  والمهتمين  والــكــتــاب  المؤلفين 

الثقافي والتاريخي لواقع المحافظة.
ــحــات إن  ــر فــري ــثــقــافــة ســام ــر ال ــدي وقــــال م
للمؤلفين  جمعها  ــم  ت ــتــي  ال اإلصــــــدارات 
الثقافية  الهيئات  مع  بالتعاون  جاءت  والكتاب 
وضعها  وتـــم  الــمــحــافــظــة  فــي  والــشــبــابــيــة 
نفذتها  التي  ـــداع  اإلب مكتبة  فــي  وترتيبها 

المديرية
المكتبة  مــن  الــهــدف  أن  ــحــات  فــري وأشــــار 
أبناء  تأليف  من  األدبي  اإلنتاج  جمع  الثقافية 
المحافظة الذين لديهم إبداعات من أجل حفظ 
هذا المنتج في مكتبة خاصة يتم حفظها في 
رواد  أمام  ثقافيًا  معلمًا  لتصبح  المديرية  مقر 

العمل الثقافي والطلبة. 

   مكتبة اإلبداع العجلو تستقبل إصدارات املؤلف 

  مكتبة اإلبداع العجلوني
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  إسرائيل تقصف موقعاً عسكرياً قرب حلب

الجيش السوري يستعيد تالً اسرتاتيجياً يطل عىل الجوالن
ل رشق سوريا مجلس مدعوم من األكراد يسعى لتوسيع نفوذه ش

 عواصم - وكاالت

قال التلفزيون السوري امس االثنين إن الجيش 
استراتيجي  تل  على  السيطرة  أعلن  السوري 
مطل على هضبة الجوالن التي تحتلها إسرائيل.

الــحــارة  تــل  عــلــى  سيطر  الــجــيــش  أن  وأضــــاف 
على  للسيطرة  كبير  هجوم  من  يوم  ثاني  في 
من  سوريا  غرب  جنوب  في  المتبقية  المناطق 
من  قريبة  مناطق  وهي  المعارضة  مقاتلي  يد 

الحدود مع إسرائيل.
مــضــادة  رئيسية  رادار  قــاعــدة  تــوجــد  ــانــت  وك
ضد  السوري  الجيش  دفاعات  ضمن  للطائرات 
إسرائيل على قمة هذا التل قبل سقوطه في 
يد مقاتلي المعارضة في تشرين األول 2014.

لحقوق  الــســوري  والمرصد  معارضون  وقــال 
اإلنـــســـان إن الــتــل تــعــرض لــضــربــات روســيــة 
الماضيين  اليومين  مدى  على  مكثفة  وسورية 
السوري  الجيش  فيه  واصل  الذي  الوقت  في 
استعادة  بعد  اإلسرائيلية  الحدود  من  اقترابه 

السيطرة على معظم محافظة درعا.
جديدًا  تقدمًا  السوري  النظام  قــوات  وحققت 
تسوية  واتفاقات  معارك  اثر  البالد  جنوب  في 
امامها  الطريق  يمهد  ما  معارضة  فصائل  مع 
نظرا  حساسيتها  رغم  المنطقة  كامل  الستعادة 
قصف  غــداة  ذلك  إسرائيل.ويأتي  من  لقربها 
اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه واستهدف أحد 
موقعًا  البالد  شمال  في  العسكرية  المواقع 

قتلى في صفوف مقاتلين موالين للنظام.
ويسعى الجيش السوري منذ أسابيع الستعادة 
الــمــجــاورة  القنيطرة  ثــم  درعـــا  محافظة  كــامــل 
فصائل  هناك  تزال  ال  حيث  البالد،  جنوب  في 

معارضة فضال عن ارهبيين.
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  مدير  وقال 
رامي عبد الرحمن "سيطرت قوات النظام امس 
على بلدات عدة في ريف درعا الغربي بعضها 
للتسوية  رافضين  مقاتلين  مــع  مــعــارك  بعد 
على  معارضة  الفصائل  موافقة  بعد  ــرى  وأخ

االنضمام الى االتفاق".
(سانا)  الرسمية  السورية  األنباء  وكالة  ونقلت 
السوري  الجيش  استعادة  عسكري  مصدر  عن 
بعض القرى "بعد القضاء على أعداد كبيرة من 

اإلرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم".
في  المتواجدة  الــشــام  تحرير  هيئة  ورفــضــت 
خالل  مقاتلوها  وخاض  االتفاق،  الغربي  الريف 
االيام الماضية معارك عنيفة مع قوات النظام 
استهدفه  الــذي  االستراتيجي  الــحــارة  تل  في 

قصف جوي سوري وروسي عنيف.
إن  ســانــا،  وفــق  امــس،  عسكري  مصدر  وقــال 
الجيش السوري سيطرة على التل "اهم النقاط 

الحاكمة في الجبهة الجنوبية بريف درعا".
األحد،  منذ  التل  على  الجوي  القصف  وأسفر 
وفق المرصد، عن مقتل أكثر من 30 عنصرًا من 
النظام  قوات  من  عنصرًا   12 قتل  كما  الهيئة. 

وتجري  امس.  الهيئة  مقاتلو  نصبه  كمين  في 
في  نــوى  مدينة  النضمام  حاليًا  مــفــاوضــات 
الريف الغربي الى االتفاق، والتي يعيش فيها 
الفارين  والنازحين  السكان  من  اآلالف  عشرات 

من المعارك، بحسب المرصد.
وبعد استعادة كافة المناطق التي كانت تسيطر 
درعا،  محافظة  في  المعارضة  الفصائل  عليها 
في  صغير  جيب  السوري  الجيش  أمــام  يبقى 
الريف الجنوبي الغربي حيث فصيل "جيش خالد 

بن الوليد" المبايع لداعش.
على  للسيطرة  النهائية  المراحل  مع  وبالتزامن 
محافظة درعا، تشن القوات الحكومية منذ صباح 
سيطرة  مواقع  على  عنيف  قصف  حملة  األحد 

الفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة.
وروســيــة،  ســوريــة  حربية  طــائــرات  وتستهدف 
تسيطر  التي  الفصائل،  مواقع  المرصد،  وفق 
على الجزء األكبر من محافظة القنيطرة وضمنه 
هضبة  في  العازلة  المنطقة  من  األكبر  القسم 

الجوالن.
وأفاد االعالم الرسمي بتقدم ميداني للجيش 
أن  محللون  ويرى  القنيطرة.  ريف  في  السوري 
العملية العسكرية في محافظة القنيطرة صعبة 
الثالثة  وللمرة  إسرائيل.  من  لقربها  ومعقدة 

االحد  ليل  إسرائيل  استهدفت  الحالي،  الشهر 
موقعًا عسكريًا سوريًا.

إن  ســانــا،  وفــق  لــيــًال،  عسكري  مــصــدر  وقـــال 
مواقعنا  استهدفت "احد  اإلسرائيلية  الصواريخ 
حلب"  ريف  في  النيرب  مطار  شمال  العسكرية 
متحدث  ورفــض  البالد.  شمال  في  الشرقي 
"ال  قائًال  التعليق  اإلسرائيلي  الجيش  باسم 

نعلق على تقارير من االعالم األجنبي".
من  عناصر  تسعة  الــمــرصــد،  بحسب  وقــتــل، 
المسلحين الموالين للنظام بينهم ستة سوريين 
جراء القصف اإلسرائيلي الذي استهدف "مركزًا 
ُيستخدم  مطار"،  قرب  اإليراني  الثوري  للحرس 
القتال  لجبهات  اللوجستي  الدعم  تأمين  في 
مستودعات  دون  من  وآليات  غذائية  مواد  من 

أسلحة.
ليبرمان  افيجدور  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  وقال 
على  أحرونوت  يديعوت  صحيفة  لموقع  امس 
اإلنترنت إن ليس لديه علم بالواقعة لكنه أضاف 
لم  سوريا  في  إيران  حيال  إسرائيل  سياسة  أن 

تتغير.
وقال "لن نسمح بترسيخ وجود إيران في سوريا 
انطالق  لنقطة  سوريا  تتحول  بأن  نسمح  ولن 
لمصالحنا  وفقا  نتصرف  إسرائيل.  دولــة  ضد 

األمنية".
لقوات  السياسية  الذراع  قالت  اخر  صعيد  على 
امس  األكراد  يقودها  التي  الديمقراطية  سوريا 
إنها ستعمل على تشكيل إدارة موحدة للمناطق 
التي تسيطر عليها في خطوة من شأنها تعزيز 

نفوذها في شمال سوريا وشرقها.
ربع  على  الديمقراطية  سوريا  قــوات  وتسيطر 
السيطرة  انتزعت  أغلبها  تقريبا  سوريا  مساحة 
عــلــيــه مــن داعــــش بــمــســاعــدة تــحــالــف تــقــوده 
من  مساحة  أكبر  هي  وهذه  المتحدة.  الواليات 
أراضي البالد خارج سيطرة حكومة الرئيس بشار 

األسد.
وتهدف الخطة التي أعلنت في مؤتمر لمجلس 
سوريا الديمقراطية في مدينة الطبقة إلى دمج 
المدنية  المحلية  المجالس  أو  اإلدارات  من  عدد 
عليها  تسيطر  ظهرت في األراضي التي  التي 
سوريا  شمال  في  الديمقراطية  سوريا  قوات 

وشرقها.
ــهــام أحــمــد الــمــشــاركــة فــي رئــاســة  وقــالــت إل
كردية  سورية  سياسية  أيضا  وهي  المجلس، 
بارزة، لرويترز "هي إدارة منسقة بين المناطق، 
خدمية ألن في ثغرات... لتأمين االحتياجات في 

كل المناطق". 

 تركيا توقف تسجيل الالجئ السوري 
 انقرة -أ ف ب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش امس أن السلطات التركية أوقفت 
مما  قلة"  باستثناء  "كليا  الجدد  السوريين  الالجئين  تسجيل  اجـــراءات 

يحرمهم من خدمات ضرورية ويعرضهم لخطر الترحيل.
ما  "دائما  االنسانية  المنظمة  تقرير  على  معلقًا  تركي  مسؤول  وقال 
رحبنا بالسوريين وال نزال نرحب بهم" مضيفا ان "االشخاص الموجودين 

في تركيا يمكنهم الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجون لها".
وقالت هيومن رايتس ووتش ان تعليق اجراءات التسجيل - وهي خطوة 
رئيسية لالجئين الواصلين حديثا - "تؤدي الى عمليات ترحيل غير قانونية 

وعودة باالكراه الى سوريا والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم".
لحرمان  لتركيا  مسعى  "آخــر  بانها  التسجيل  اجـــراءات  تعليق  ووصفت 
طالبي لجوء جدد من الحماية" مضيفة ان الحدود التركية مع سوريا هي 

االن فعال "مغلقة".
الحدود  على  محافظات  تسع  يشمل  التسجيل  تعليق  ان  واضــافــت 

السورية او قربها، واسطنبول.
سيمبسون  جيري  الالجئين  لبرنامج  الوكالة  في  المساعد  المدير  وقال 
أوروبــا  الى  الالجئين  تدفق  وقف  على  الحريص  ــي  االوروب االتحاد  ان 
من  الفارين  االشخاص  وثني  لمنع  االخيرة  تركيا  خطوات  عن  "يتغاضى 

سوريا".
مناطق  الى  الجئين  إعــادة  في  المساعدة  تركيا  تقدم  أخــرى،  ناحية  من 
بطرد  حليفة  سورية  وفصائل  التركي  الجيش  قام  سوريا،  شمال  في 

المتطرفين االسالميين ومقاتلين أكراد منها، في عمليات عسكرية.
وتابع  سوريا"  الى  بالترحيل  ابدا  نقوم  "ال  التركي  المسؤول  واضاف 

"بعض السوريين يختارون العودة الى مناطق حررتها تركيا". 

   وفاة مصور فلسطيني بالسجون 
السورية 

 بيروت - أ ف ب

االونــروا  جائزة  على  الحائز  سعيد،  نيراز  الفلسطيني  المصور  توفي 
السجون  في  سنوات  ثالث  منذ  والمعتقل  الفوتوغرافي،  للتصوير 

السورية، وفق ما قالت زوجته متهمة النظام بقتله.
جملة  فايسبوك  موقع  على  صفحتها  على  الخطيب  لميس  وكتبت 
مختصرة باللغة العامية "ما في أصعب من أن اكتب هذا الكالم... بس 
نيراز،  قتلوا  وزوجي،  حبييي  مضيفة "قتلوا  عالساكت"،  بموت  ما  نيراز 
قتلوك يا روحي. نيراز استشهد بمعتقالت النظام السوري"، من دون 

أن تضيف أي تفاصيل.
وكتب ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي أن نيراز، المعتقل منذ 

العام 2015، قتل تحت التعذيب.
قيد  على  انه  الطفولة، "سمعنا  منذ  نيراز  صديق  عباسي،  أحمد  وقال 
واصفًا  وأضاف  شيئا"،  نعرف  نعد  لم  وبعدها  اعتقاله  فترة  اول  الحياة 

صديقه "كان أرق انسان أعرفه".
فيلم "رسائل  من  جزءًا  البالد  غادرت  التي  ولميس  نيراز  قصة  وشكلت 
الحصار المحكم  تحت  الحياة  العام 2014،  وثق في  اليرموك"، الذي  من 
في المخيم الفلسطيني في جنوب دمشق. واعتمد مخرج الفيلم رشيد 
مشهراوي وقتها على صور ومقاطع فيديو كان يرسلها نيراز من المخيم.
وكالة  مسابقة  في  األولــى  الجائزة  على   2014 العام  في  نيراز  حصل 
للتصوير  ــــروا)  (األون الفلسطينيين  الالجئين  لغوث  المتحدة  األمــم 
ثالثة  تظهر  الثالثة"  بعنوان "الملوك  المخيم  من  لصورة  الفوتوغرافي 

أشقاء ينتظرون دورهم لمغادرة المخيم لتلقي العالج، وفق المنظمة.
في  يوجد  "ال  صورته،  عن  المنظمة  موقع  وفــق  وقتها،  نيراز  وقــال 
المخيم اليوم عائلة كاملة، كنت أشعر في كل صورة لعائلة فلسطينية 

أن هناك بين الوجوه خياًال لشخص مفقود".
وثق نيراز من خالل صوره معاناة المدنيين في مخيم اليرموك خالل فترة 
الحصار المحكم الذي فرضته قوات النظام بعد معارك عنيفة خاضتها مع 

الفصائل المعارضة فيه في العام 2012. 

 أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف النظام في القنيطرة  (ا ف ب )
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اعتقاالت بالضفة وغارة على غزة 

االحتالل ينفذ حفريات جديدة أسفل املسجد األقىص 

هذا  إلــى  ننظر  إننا  الخطيب  الشيخ   وقــال 
خصوصًا  والــقــلــق،  االهــتــمــام  ببالغ  األمـــر 
بالتصوير  تقوم  اإلسرائيلية  الشرطة  وأن 
اليومي والـمستمر لهذا الـمكان، وقد لوحظ 
التاريخية  الطبقات  في  حفريات  وجود  أيضا 
حسب  محيطه  أسفل  في  التي  والفراغات 
الـمعلومات التي استقيتها من الـمختصين. 
في  وضعت  التي  الـمياه  اختفاء  وكذلك 
لفحص  الـمتحف  حديقة  في  مختلفة  أماكن 
إذا ما كان هناك احتمال تجمعها أو تسريبها 

وتغلغلها إلى العمق.
وطالب الخطيب مؤسسة اليونسكو بالتدخل 
هذا  على  للكشف  رسمية  بعثة  بــإرســال 
الـموقع وغيره من الـمواقع التي تجري فيها 
األقصى  الـمسجد  محيط  فــي  الحفريات 

الـمبارك/الحرم القدسي الشريف.
بحراسة  المستوطنين  عشرات  واقتحم  هذا 
المسجد  امــس،  االحــتــالل  لقوات  مشددة 
األقصى من جهة باب المغاربة، فيما دعت 
ليلية  مسيرة  لتنظيم  اليهودية  الجماعات 
يسمى  مــا  ذكـــرى  فــي  القديمة  بالقدس 
البلدة  أسوار  حول  تطوف  الهيكل"،  "خراب 

القديمة بالقدس المحتلة.
ـــــدعـــــوات لــمــســيــرة  ومـــــع نـــشـــر هـــــذه ال
االحــتــالل  شــرطــة  ـــرت  وف المستوطنين، 
دخولهم  مــن  بـــدءًا  للمستوطنين  الحماية 
ساحات  فــي  وتجولهم  المغاربة  بــاب  عبر 
ــاء بــخــروجــهــم مــن بــاب  ــه ــت األقـــصـــى، وان

السلسلة.
وذكر رئيس دائرة العالقات العامة واإلعالم 
االشــهــب،  محمد  اإلســالمــيــة،  بــاألوقــاف 
مخابرات  من  عنصرا  و١٨  مستوطنا   ٦٣ أن 

على  األقصى  المسجد  اقتحموا  االحتالل 
استفزازية  بجوالت  وقاموا  مجموعات،  عدة 
في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" 
طقوس  أداء  بعضهم  ـــاول  وح الــمــزعــوم، 
تلمودية في اروقة المسجد االقصى، في 
حين تجول عناصر المخابرات في صحن قبة 

الصخرة المشرفة وباقي المصليات.
االحــتــالل  ســلــطــات  اقتحمت  ــاء  ــن االث فــي 
شمال  مدن  شمال  امس  فجر  اإلسرائيلي 
وجنين  نــابــلــس  االربـــعـــة  الــغــربــيــة  الــضــفــة 
الــقــرى  مــن  وعــــدد  وقلقيلية  ــرم  ــك وطــول
فلسطينيا   ٢٨ بــهــا،واعــتــقــلــت  المحيطة 
آالف  عشرات  وصادر  وتفتيش  دهم  بحملة 
عنيفة  مواجهات  اندلعت  فيما  الشواقل، 
كان ابرزها في قرية سبسطية عندما اقتحم 

الجنود القرية.
مطلوبون  المعتقلين  إن  الجيش  وزعـــم 
ضلوعهم  بشبهة  األمنية  االحتالل  ألجهزة 
الجنود  ضــد  شعبية  مقاومة  أعــمــال  فــي 
تحويلهم  إلـــى  مــشــيــرا  والــمــســتــوطــنــيــن، 
المختصة.كما  األمنية  الجهات  لدى  للتحقيق 
شهدت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، 
التي  االحتالل  قــوات  مع  عنيفة  مواجهات 
ما  فجرا،  بالبلدة  األثرية  المنطقة  اقتحمت 
وأطلق  الشبان،  مع  مواجهات  الندالع  أدى 
الصوتية  القنابل  االحــتــالل  جــنــود  خاللها 
تسجل  أن  دون  للدموع،  المسيلة  والغازية 

إصابات بصفوف الشبان.
ــالل مــديــنــة جنين  ــت واقــتــحــمــت قـــوات االح
وبلدات فقوعة والجديدة واعتقلت مواطنين 
ساكنيها.وقال  مع  وحققت  منازل  وداهمت 
اعتقلوا  ــالل  ــت االح جــنــود  إن  عــيــان  شــهــود 

بلدة  في  الخطيب  وحسام  جــواد  الشابين 
فقوعة شرق مدينة جنين وفتشوا منزليهما 
قوات  داهمت  البلدة.كما  في  وانتشروا 
في  تركمان  نايف  المواطن  منزل  االحتالل 
وحققت  وفتشته  جنين  جنوب  الجديدة  بلدة 
فيه  انتشرت  الذي  الوقت  في  ساكنيه  مع 

قوات االحتالل في مدينة ومخيم جنين 
االحتالل  قوات  اقتحمت  طولكرم،  في  أما 
ضاحية ذنابة في المدينة واعتقلت المواطن 

سامر باسل سالمة وفتشت منزل ذويه.
وفي مدينة قلقيلية تسللت القوات الخاصة 
مباغتة  عملية  في  المدينة  اقتحمت  ان  بعد 
مدخلها  من  شبان   ٦ واعتقلت  الفجر  قبل 

الشمالي ثم انسحبت تحت جنح الظالم.
القديمة  البلدة  االحتالل  قــوات  وقتحمت 
في القدس المحتلة واعتقلت شاًبا مقدسًيا 
عــقــب مــداهــمــة مــنــزلــه فــي بــلــدة ســلــوان 
المبارك.وذكر  األقصى  المسجد  جنوبي 
مركز معلومات وادي حلوة أن قوات االحتالل 
اقــتــحــمــت حــي كــــروم قــمــر فــي ســلــوان، 
واعتقلت الشاب باسل حربي العباسي بعد 

مداهمة منزله والعبث فيه محتوياته.
االحتالل  بلدية  من  طواقم  أن  إلى  وأشــار 
برفقة عناصر شرطة االحتالل اقتحمت ايضًا 
القوات  داهمت  كما  بالبلدة،  البستان  حي 
الثوري  حي  في  حجازي  معتز  الشهيد  منزل 

جنوب المسجد االقصى.
الــحــواجــز  نصبت  االحــتــالل  قـــوات  ــانــت  وك
سلوان  ببلدة  العين  مفرق  على  للتفتيش 
لتفتيش المركبات والمواطنين واستفزازهم 

قبل اعتقال والد الشهيد حجازي.
وحكمت محكمة عوفر العسكرية اإلسرآئيلية 

الطعن  عملية  منفذ  على  االثنين  امــس 
المحتلة،  الغربية  بالضفة  الخليل  شمالي 
عاما  لمدة 14  الفعلي  بالسجن  عامين  قبل 

وغرامة مالية باهظة(١٨٠الف دوالر).
أن  ــوت"  ــرون أح "يــديــعــوت  صحيفة  وذكـــرت 
عاما   14 الفعلي  بالسجن  حكمت  المحكمة 
على األسير حمزة أبو الفيالت منفذ عملية 
طعن على مفرق "غوش عتصيون" شمالي 
بإصابة  تسببت  والتي  عامين،  قبل  الخليل 
مستوطنة بجراح خطيرة.كما حكمت المحكمة 
على األسير حمزة بدفع تعويضات للمصابة 

بقيمة نص مليون شيقل(١٨٠الف دوالر).
امس  االسرائيلي  الجيش  اعلن  ذلــك  الــى 
شن غارة جوية على موقعين لحركة حماس 
في قطاع غزة ردا على اطالق بالونات تحمل 
الحدودي  السياج  فوق  انطلقت  حارقة  مواد 

لحرق اراضي زراعية اسرائيلية.
كانت  انها  االسرائيلية  الضربات  واظهرت 
اكثر قساوة في ردها على مئات البالونات 
حارقة  مواد  تحمل  التي  الورقية  والطائرات 

منذ بدء اطالقها في نيسان الماضي. 
وسكان  فلسطينية  امنية  مصادر  وقالت 
في غزة ان "الغارات استهدفت مواقع في 
ولم  غزة،  قطاع  شمال  حانون  بيت  منطقة 

توقع اصابات". 
الضربات  ان  اإلســرائــيــلــي  الجيش  وقـــال 
الذي  المكان  من  قريبة  منطقة  "استهدفت 

اطلقت منه بالونات تحمل مواد مشتعلة".
جهاز  باسم  المتحدث  كوهين  ايلي  وقــال 
االطفاء االسرائيلي ان "اربعة حرائق اندلعت 
الورقية  الطائرات  جراء  امس  اسرائيل  داخل 

والبالونات التي تحمل مواد حارقة". 

   تفاصيل جديدة متعلقة
لف املصالحة الفلسطينية 
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األحمد،   عزام  فتح   مركزية  وعضو  المقاطعة  مجلس  تنفذية  عضو  كشف 
عن تفاصيل جديدة متعلقة بملف المصالحة الفلسطينية وآليات تنفيذها.

وقال األحمد إلذاعة صوت فلسطين الرسمية مساء امس االثنين ان مصر 
مصر  أن  الى  مشيرًا  االنقسام  إلنهاء  والجدية  الحقيقية  جهودها  تواصل 
ستحدد المواعيد واألطراف التي ستشارك في االجتماعات المقبلة في 

القاهرة أو خارجها لتحقيق هذا الغرض.
تنفيذ  آلليات  النهائية  الصيغة  لتحديد  تهدف  االجتماعات  هذه  ان  وأضاف 
معني  الجميع  ان  الى  مشيرًا   2017 و   2011 اتفاقيتي  وفق  المصالحة 

بتنفيذ المصالحة.
وكان األحمد التقى رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل وبحثا ملف 

المصالحة والجهود المصرية بهذا الصدد.
الى ذلك أعلن األحمد أن سلسلة لقاءات سيعقدها في العاصمة اللبنانية 
المجلس  جلسة  لعقد  تمهيدًا  الفلسطينية  الفصائل  جميع  مع  بيروت 

المركزي.
فيما كشف جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" أن وفًدا 
من حركته سيستلم ردود حركة "حماس" من الجانب المصري، وذلك عقب 

لقائهم بمسؤولي جهاز المخابرات المصرية.
وقال الرجوب خالل حديثه لصوت فلسطين،: "هم (مصر) التقوا مع حركة 
األسئلة  على  حماس  ردود  الستالم  طرفنا  من  وفد  وسيكون  "حماس"، 

المطروحة من قبلنا بشأن تمكين الحكومة وإنهاء االنقسام".
وشدد على تمسك فتح بمصر كراعية للمصالحة، مضيًفا : "ما زلنا نرى في 
مصر الحاضنة التي من المفترض أن تقود عملية الحوار باتجاه إنجاز مصالحة 

فيها شراكة وطنية حقيقية".
يراجعوا  أن  "نأمل   : متابًعا  حماس"،  ساحة  في  "الكرة  أن  الرجوب  وعــّد 
ومستقبل  الوطن  ومصلحة  إطــار  في  جــدي  بشكل  ويفكروا  موقفهم 
قضيتنا، وأن يخرجوا من البوتقة واألجندة التنظيمية ويعملوا على ترجمة 
قرارهم بأنهم جزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني ببعد إسالمي في 

سياقه الوطني بعيدا عن سياق األجندات الخارجية واأليديولوجية".
ومسيحية.."،  إســالم  وليس  وطنية،  فلسطين  "قضية  أن  على  وشــدد 
لدماء  والصادق  الحنون  القلب  وستبقى  زالت  وما  كانت  "فتح  أن  مؤكًدا 

شهدائنا وشعبنا وقضيتنا وكل فصائل العمل الوطني"، وفق وصفه.
وعّبر عن أمله بأن "تدرك حماس أهمية الوحدة التي فيها شراكة"، مجدًدا 
التأكيد على أن "الوحدة هي الطريق األقصر لتحقيق كل طموحاتنا الوطنية 

بعيدا عن المصلحة الشخصية".
لقاء الرئيس عباس وبوتين

وفي سياٍق منفصل، كشف الرجوب عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس 
ملف  تــنــاول  والـــذي  بوتين،  فالديمير  الــروســي  ونظيره  عباس  محمود 

المصالحة الفلسطينية أيًضا إلى جانب ملفات أخرى.
وأوضح الرجوب أن بوتين استمع للرئيس عباس عن موقفه لبناء الشراكة 
فيه  وبرنامج  الدولة  برنامج  على  يرتكز  وطني  وتوافق  مصالحة  خالل  من 
وحدة مفهوم النضال والمقاومة بما يضمن قبول وتبني المجتمع الدولي 

لفكر وسلوك المقاومة ذات الطابع الشعبي.
وقال : "نتطلع لبناء نظام سياسي فيه قانون واحد وسالح واحد وسلطة 
واحدة ونظام واحد، وأن الشراكة تبنى من خالل علملية ديمقراطية شاملة". 
تبدأ  أنها  مبيًنا  األفكار،  بهذه  ورحب  شجع  الروسي  الجانب  أن  إلى  وأشار 
في  الفلسطينية  السلطة واألراضي  على  حماس  سيطرة  مظاهر  "بإنهاء 

غزة".
من  الشأن  هذا  في  دورا  روسيا  "تلعب  أن  الممكن  من  أنه  إلى  ولفت 
خالل عالقاتها وانفتاحها على الجميع"، مستدرًكا : "لكن ابلغنا الروس وكل 
األطراف أن المصريين هم المتكلفين والمنتدبين من الجامعة العربية على 

مدار السنوات 11 الماضية لقيادة هذا الحوار".
الثابت  بالده  التزام  أيًضا  عباس  للرئيس  أكد  بوتين  فإن  الرجوب،  وحسب 
تجاه القضية الفلسطينية وأن بوابة االستقرار في المنطقة برمتها تمر عبر 
اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وبحث معه دور روسي محوري في أية 
عملية سالم تحتكم إلى قرارات الشرعية الدولية وأن تكون مرجعيتها خارج 

إطار االحتكار األمريكي وفي ظل الرباعية الدولية كون روسيا أحد أركانها. 

 المستوطنون يقتحمون االقصى 
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كشف مدير عام دائرة أوقاف القدس 
وشؤون الـمسجد األقصى الـمبارك 
الشيخ عزام الخطيب عن حفريات جديدة 
لالحتالل أسفل القسم الشمالي من 
منطقة الـمتحف اإلسالمي الواقعة 
في الجزء الغربي من الـمسجد 
األقصى الـمبارك قرب باب الـمغاربة، 
مما ُيدلل على نشاطات سرية وجهود 
لربط األنفاق الـمتعددة أسفل محيط 
الـمسجد األقصى الـمبارك، خاصة 
في منطقة القصور األموية أسفل 
مبنى الـمتحف اإلسالمي الذي هو 
جزء من االقصى.
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كلمة حق أُريَد بها وْجَه الله

   اجتماع لكبار المسؤولين في تونس لبحث االزمة السياسية 

 "الليبية للنفط" تدعو الى االفراج عن موظفيها المخطوفين 

 ترمب: ال أرى سبباً لالعتقاد بأن روسيا تدخلت في االنتخابات األميركية 

   ماي تحت الضغط 

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

وجاءت الِفْعلة ذاتها مع اإلخوة السوريين 
حالة  مــن  لهم  مفر  ال  أن  وجـــدوا  الــذيــن 
قادها  بلد  إّال  بهم  أحاطت  التي  الجحيم 
أبناء العمومة في يوم من األيام، بلد لم 
تقل ألحد يومًا "أرجع فإني قد أوصدت 
يومنا  بعض  في  كــان  ما  إال  ـــواب"،  األب
على  قــدرة  هناك  يعد  لــم  عندما  هــذا، 
إال  هــنــاك  يعد  ــم  ول ــريــده،  ت كما  الــعــون 
إلتزامات كاذبة ووعود سرابّية من العالم، 

الشمال  من  المندفعون  يلم  لم  ولذلك 
هذه  البلد ألنهم رأوا الحقيقة بعيونهم، 
وتأكدوا من أن األمر قد زاد عن حّده حتى 

لم يعد مطاقًا. 
ومع ذلك كله، فلم تتوان هذه البلد، ولو 
قبل  عليها  واجبًا  تراه  ما  أداء  عن  لحظة، 
بتشكيل  فــبــدأت  لآلخرين.  حقًا  ــراه  ت أن 
بالماء  المحملة  القوافل  تلو  القوافل 
المستشفيات  وبنت  ـــدواء.  وال والــغــذاء 

المعونة،  يحتاج  من  لمعالجة  الميدانية 
وقالت لكل الجرحى والمرضى: نحن، بعد 
الله، معكم حتى يمن الله عليكم بالشفاء 

التام. 
أمر  البلد  هذا  معرفة  تغدو  هذا  كل  بعد 
ال  شرفًا  إليها  االنتماء  ويغدو  َبــَدهــي، 
تكريم  يوازيه  ال  وتكريمًا  شــرف،  يدانية 
األردنــيــة  المملكة  البلد  هــذا  اســم   ...

الهاشمية.

خاصة  اعالمية  مؤسسات  ثالث  وأعلنت 
الوحيدة  "نسمة"  قناة  لكن  الــحــوار  بــث 
التي بثته ليل االحد ورفضت قناة "الحوار 
النها  ذلك  "موزييك"  واذاعة  التونسي" 
من  الكاملة  النسخة  على  تتحصل  لــم 

الحوار من قناة "نسمة".
المستقلة  العليا  الهيئة  رئيس  وانتقد 

الــنــوري  والــبــصــري  السمعي  لــالتــصــال 
في  حـــوار  "مــنــح  الــرئــيــس  قـــرار  اللجمي 
تلفزية  لقناة  وصعب  ومهم  دقيق  ظرف 
غير قانونية". وفي حزيران الفائت اتهمت 
"لدعم  تعمل  بانها  "نسمة"  قناة  الهيئة 
اجل  مــن  سياسية"و"التموقع  اطـــراف 
وتطالب  ــة".   ــدول ال هيئات  على  التأثير 

أحزاب سياسية عدد في تونس منذ ثالثة 
اشهر بينها جناح في حزب "نداء تونس" 
بزعامة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس 
للشغل"،  التونسي  الــعــام  و"االتـــحـــاد 
ــواســعــة الــنــفــوذ،  الــنــقــابــة الــعــمــالــيــة ال
المشاكل  بــســبــب  الــشــاهــد  بــاســتــقــالــة 

االقتصادية التي تعاني منها البالد.

وبحسب االجهزة االمنية خطفت مجموعة 
ليبيين  ثالثة   - مهندسين  اربعة  مسلحة 
وروماني - السبت من حقل الشرارة في 
منطقة اوباري (900 كلم جنوب طرابلس) 
لكن المؤسسة اعلنت الحقا انه افرج عن 

مهندسين.
وعمال   ... يحتمل  ال  وتابع "الوضع        
النفط يستحقون كل التكريم واالحترام ال 

ان يتم خطفهم".
      ووقعت عملية الخطف الجديدة بعد 

مهندسين  ثــالثــة  خطف  على  ايـــام   10
كــانــوا  جــنــوبــي  ـــوري  ك وآخـــر  فيليبينيين 
في  ايضا  مائي  مشروع  على  يعملون 

الجنوب الصحراوي.
      ويأتي ايضا بعد اسابيع من االفراج 
عن ثالثة اتراك خطفوا قبل ثمانية اشهر 
بناء  في  شاركوا  حيث  البالد  جنوب  في 

محطة كهربائية.
نظام  ســقــوط  مــنــذ  ليبيا  وتــواجــه        
أمنية  فــوضــى   2011 فــي  ــقــذافــي  ال

أجانب  خطف  ــرارا  م وشهدت  وسياسية 
يعملون في شركات تنفذ مشاريع نفطية 

وكهربائية.
      وتتعرض الحقول والموانئ النفطية 
بفعل  متكررة  إغــالقــات  إلــى  ليبيا  فــي 

احتجاجات عمالية أو تعرضها لهجمات.
      وتضم ليبيا اكبر مخزون نفطي في 
مليون   1,5 حوالى  تنتج  وكانت  أفريقيا، 
معمر  نظام  إســقــاط  قبل  يوميًا  برميل 

القذافي في 2011.

اللوم  ترمب  وجــه  القمة  بــدء  وقبل      
لـــبـــالده فـــي تـــدهـــور الــعــالقــات بين 

البلدين.
 وقال "عالقاتنا مع روسيا لم تكن قط 
لسنوات  ذلك  ويرجع  السوء  هذا  بمثل 
األميركي  والــغــبــاء  الحمق  مــن  عــديــدة 
واآلن هذه الحملة الظالمة المصطنعة".
 وسجلت وزارة الخارجية الروسية إعجابها 
عليها  وردت  تويتر  على  التغريدة  بهذه 

بالقول "نتفق معكم".
طلب  الــصــحــفــي  ــمــر  ــمــؤت ال وخـــــالل   
انتقادا  يوجه  أن  ترمب  من  الصحفيون 
وتكرارا.  مرارا  رفض  لكنه  لروسيا  واحدا 
عاتق  على  يلقى  اللوم  كان  إن  وسئل 
ــا فــي تــدهــور الــعــالقــات فقال  روســي
قبل أن يتحول بالنقاش إلى فوزه في 
االنتخابات: "أحمل البلدين المسؤولية. 
اتسمت  المتحدة  الــواليــات  أن  أعتقد 

بالحماقة. كنا جميعا حمقى".
كلينتون  هـــيـــالري  "هـــزمـــت  وأضـــــاف 
في  فزنا  تماما...  وهزمناها  بسهولة 
هناك  تكون  أن  العار  ومن  السباق  ذلك 

أي شبهة ولو بسيطة في ذلك".
ترمب،  اتفق  الــســوري،   الــشــأن  وفــي 
العسكري  التنسيق  تعزيز  على  وبوتين، 

بين قوات بلديهما في سوريا.
وخــصــص حــيــز مــن الــمــبــاحــثــات، التي 
والناجحة  بـ"العملية  الطرفان  وصفها 
أبرز  حيث  السوري،  للشأن  والمفيدة"، 
على  العمل  فــي  رغبتهما  الرئيسان 

إحالل السالم في سوريا. 
القوات  مع  التنسيق  عن  حديثه  وفي 
إلى  بوتين  أشار  سوريا،  في  األميركية 

أن "قنوات االتصال مفتوحة دائما".
التنسيق  هــذا  تقوية  "نــريــد  وأضـــاف: 

وهذه العالقات". 
ضرورة  على  الروسي  الرئيس  أّكد  كما 
فيما  لسوريا  المجاورة  الدول  مساعدة 

يتعلق أزمة الالجئين. 
ـــدول الــمــجــاورة  ــو ســاعــدنــا ال وقـــال: "ل
فإن  بالالجئين،  يتعلق  فيما  لسوريا 
ــدول  ال على  كــثــيــرًا  سينقص  الضغط 
تقديم  ضــرورة  إلــى  داعيًا  ــيــة"،  األوروب
الـــمـــســـاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة لــالجــئــيــن 

السوريين.
عن  األميركي  الرئيس  دافع  جانبه،  من 
أمن إسرائيل، بالقول إن "أمن إسرائيل 
مهم بالنسبة لنا، ونريد أن نعمل بشكل 
باألمن  إسرائيل  تنعم  حتى  مشترك 

والسالم". 
إلى  "عملنا  السياق:  هــذا  فــي  وتــابــع 
جانب روسيا على ضرب 90 في المائة 

من مقدرات داعش في سوريا".
أال  على  روســيــا  مــع  "اتفقنا  وأردف: 
هزيمة  من  باالستفادة  ــران  إلي نسمح 

داعش في سوريا". 
ــســاعــد  "ن أن  ضــــــرورة  إلــــى  وأشــــــار 
فظيعة  صـــورا  رأيــنــا  فقد  الــســوريــيــن، 
أجل  من  نساعدهم  أن  ويجب  للغاية، 
أن يعودوا إلى ديارهم ألنهم يعيشون 

حاليا في المالجئ". 
عسكري  "تنسيق  وجــود  إلى  لفت  كما 
ــن (األمـــيـــركـــي  ــدي ــل ــب ــن جــيــشــي ال ــي ب

والروسي)" في سوريا. 
في  معنا  يــعــمــالن  "جــيــشــانــا  وقــــال: 
بين  أفضل  تواصل  جانب  إلى  سوريا، 

قيادتي البلدين".
فالديمير  الروسي  الرئيس  اقترح  بدوره 
دونالد  االمــيــركــي  نظيره  على  بوتين 
امس  هلسنكي  قمة  ختام  في  ترمب 
العمل معا لتنظيم اسواق النفط والغاز.
بشكل  نعمل  ان  "يمكننا  بوتين  وقــال 
الن  الــدولــيــة  االســــواق  لتنظيم  ــاء  ــّن ب
يخدم  ال  االسعار  في  الحاد  االنخفاض 
مصالحنا".  كما اكد لنظيره االميركي ان 
روسيا مستعدة لالبقاء على عبور الغاز 
خط  تشييد  بعد  اوكرانيا  في  الروسي 
هذه  لنقل   "2 ستريم  "نورد  غاز  انابيب 

المادة الى اوروبا.
(دونــالــد  للرئيس  "أكـــدت  بوتين  وقــال 
ترمب) أن روسيا مستعدة لالبقاء على 

عبور الغاز" في ظل ظروف معينة. 
الــــى ذلــــك قــــال الــرئــيــس الـــروســـي 
نظيره  مع  محادثاته  ان  بوتين  فالديمير 
االميركي دونالد ترمب كانت "ناجحة جدا 

ومفيدة للغاية".
مشترك  صحافي  مؤتمر  في  واضــاف 
بينهما  القمة  انــتــهــاء  بعد  تــرمــب  مــع 
من  ــواء  اج وســط  جــرت  "المحادثات  ان 
جدا  ناجحة  واعتبرها  والعمل،  الصراحة 

ومفيدة للغاية".
مرتاحان  نحن  عام  "بشكل  بوتين  وتابع 
لقد   (...) االول  الفعلي  اللقاء  لهذا 
تحادثنا بشكل جيد (...) وآمل بان نكون 
بشكل  البعض  بعضنا  نفهم  بدأنا  قد 

افضل".
كل  حــل  مــن  نتمكن  ايــضــا "لــم  وقـــال 
في  مهمة  خطوة  انجزنا  اننا  اال  شيء، 

هذا االتجاه".

ويعد موقف الوزيرة السابق ضربة اخرى 
لخطة ماي المؤيدة البقاء عالقات وثيقة 
تعرضت  والتي  االوروبـــي،  االتــحــاد  مع 
يريدون  الذين  المحافظين  من  النتقادات 

انفصاال تاما.
جونسون  بوريس  الــوزيــران  واستقال    
ماي  خطة  على  احتجاجا  ديفيس  وديفيد 
االسبوع الماضي بعد استقالة عدد من 
المسؤولين الحكوميين غير االساسيين، 

كان آخرهم امس.
االوروبي  باالتحاد  للمشككين  وسيكون 
مجلس  فــي  قوتهم  الظــهــار  الــفــرصــة 
تعديالت  على  تصويت  خــالل  العموم، 
لمشروع قرار يتعلق بنظام جمركي جديد 

لماي بعد بريكست.
(مقر  ســتــريــت  ــغ  ــن ــي داون ورفــــض        
سيوافق  اذا  عما  التعليق  الــحــكــومــة) 
بها  تقدم  التي  التعديالت  بعض  على 
من  آخــريــن  ـــواب  ون ريــس-مــوغ  جيكوب 
اشد المؤيدين لبريكست، سعيا لجعلهم 
يتخلون عن تعديل واحد بشكل خاص، قد 

يؤدي لالطاحة بخطة ماي.

الوقت  نفس  فــي  مــاي  وستختبر        
خطتها مع االتحاد االوروبي هذا االسبوع 
حول  الــمــفــاوضــات  استئناف  تــم  حيث 

بريكست في بروكسل امس.
الماضي  االسبوع  نهاية  ماي  ودافعت 
مــجــددا  امـــس  فــعــلــت  كــمــا  خطتها  عــن 
في  الطيران  معرض  فــي  خطاب  فــي 
ستحمي  خططتها  ان  واكــدت  فارنبورو. 
تجارة السلع مع االتحاد االوروبي وتتجنب 

حواجز حدودية في ايرلندا.
      وقالت ان الخطة ستسمح لبريطانيا 
المحاكم  صالحيات  وانهاء  الهجرة  بضبط 
التجارية  سياساتها  ووضـــع  االوروبــيــة 
الخاصة بها - رغم إعالن الرئيس االميركي 
"ان  الخطة  شــأن  مــن  ان  ترمب  دونــالــد 
تقضي" على فرص توقيع اتفاق تجاري 
بين الواليات المتحدة والمملكة المتحدة.
االتــحــاد  جـــدوى  فــي  المشككين  لــكــن   
الخطة  شأن  من  ان  يعتقدون  االوروبــي 
االتــحــاد  مــن  ــدا  ج قريبة  بريطانيا  ابــقــاء 
بريكست  وزيـــر  حـــذر  فيما  االوروبــــــي، 
في  مقالة  في  ديفيس  ديفيد  السابق 

أنها  امـــس  تــايــمــز  فــايــنــنــشــال  صحيفة 
ستمنع الحكومة "من حرية ادارة اقتصادنا 

بنفسنا".
      وكتب "سيكون من الخطير جدا مغادرة 
خاضعين  ــقــاء  ــب وال ـــــي  االوروب االتـــحـــاد 
سلطة  ال  مؤسسات  وضعتها  لقوانين 

لنا على قراراتها".
في  مــقــالــة  فـــي  مـــاي        وحــضــت 
صحيفة "ميل اون صنداي" االحد النواب 
على  االوروبـــــي  بــاالتــحــاد  المشككين 
"مواصلة التركيز على الهدف" محذرة من 
ان "عدم قيامنا بذلك يجعلنا نخاطر بعدم 

التوصل الى بريكست على االطالق".
 وحذر جيكوب ريس-موغ رئيس "مجموعة 
تضم  التي  القوية  االوروبــيــة"  االبحاث 
بــاالتــحــاد  مشككين  مــحــافــظــيــن  نـــوابـــا 
االوروبــي، بأن خطة ماي ستحدث شرخا 

في حزبها.
إن  بــي.بــي.ســي  لتلفزيون  وقــال        
"النتيجة الحتمية لعملية حساب برلمانية 
هي انها (ماي) ستضطر لتغييرها للحفاظ 

على وحدة الحزب".

سوق للسمك في عمان
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وتنسيق  التعاون  أهمية  الجانبان  وأكــد   
وتحقيق  المشروع  هــذا  إلنجاح  الجهود 
األمانة  بين  التشاركية  إطار  في  أهدافه 
الزراعي  القطاع  لخدمة  الــزراعــة  ووزارة 
والتجاري والمستهلك في مدينة عمان .

ســوق  إنـــشـــاء  إن  ــحــنــيــفــات  ال وقـــــال   
لألسماك في مدينة عمان يشكل قيمة 
الــمــزارع  على  إيجابا  وينعكس  مضافة 
على  ويعمل  القطاع  هــذا  في  العامل 
لحوم  بتوفير  االســتــهــالك  نمط  تغيير 
متناول  في  وبأسعار  الطازجة  األسماك 

الجميع .
 وأكــد الــدكــتــور الــشــواربــه دعــم األمــانــة 
إنعكاسات  له  ستكون  الــذي  للمشروع 
وتشديد  المحلي،  السوق  على  ايجابية 
كــوادر  تواجد  خــالل  من  الصحية  الرقابة 
ــة فــي الــســوق ، بــمــا يــعــزز ثقة  ــان األم
وســالمــة  المحلي  بالمنتج  الــمــواطــن 

الغذاء .
 ولفت  الى أن األمانة ستقوم بدراسة 
حيث  مــن  الجوانب  كافة  مــن  المشروع 
ــتــوافــق  تــوفــيــر الــمــكــان الــمــنــاســب وال

التنظيمي مع مشروع مسلخ عمان في 
منطقة الماضونة.   

استيراد  وقف  الزراعة  وزارة  بقرار  وأشاد 
يعزز  وقائي  كإجراء  بــرا  المبردة  اللحوم 
األسواق  في  اللحوم  وصالحية  سالمة 

ويحافظ على صحة المواطن.
وحضر اللقاء مدير مدينة عمان المهندس 
الصحة  ــشــؤون  ل ونــائــبــه  الـــلـــوزي  عــمــر 
وعدد  مهيرات  ميرفت  الدكتورة  والزراعة 
وزارة  فــي  المعنيين  المسؤولين  مــن 

الزراعة.

وكان وزير العمل غادر امس  الى قطر في 
زيارة عمل تستغرق يومين لبحث ومتابعة 
قطر  دولــة  أعلنت  التي  الوظائف  ملّف 
ضمن  لألردنيين  توفيرها  عن  الشقيقة 

حزمة مساعدات اقتصادية.
تلبية  تأتي  ــارة  ــزي ال هــذه  ان  مــراد  وقــال 
التي  القطرية  الحكومة  من  كريمة  لدعوة 

السفارة  بأعمال  القائم  خالل  من  تلقاها 
العزيز  عبد  عمان  العاصمة  في  القطرية 
ستقوم  ـــوزارة  ال ان  الــى  الفتا  الــســادة, 
بالمعنيين  اإللتقاء  بعد  التفاصيل  بنشر 

في دولة قطر .
في  تعهدت  قطر  دولـــة  ان  الــى  يــشــار 
فرصة  آالف   10 بتوفير  الماضي  حزيران 

عمل بالدوحة ألردنيين، وضخ استثمارات 
دوالر،  مليون   500 بقيمة  األردن  فــي 
الظروف  تخفيف  في  للمساعدة  وذلــك 

االقتصادية التي تمر بها المملكة.
وكان القائم باعمال السفارة القطرية عبد 
وزير  وداع  في  عمان  في  السادة  العزيز 

العمل في مطار الملكة علياء الدولي .

 ويــذكــر ان طــريــق عــمــان – الــزرقــاء 
الساعة  مــدار  على  ازدحــامــا  يشهد 
خاصة في منطقة جسر ماركا التي 

حيث  ساخنة  مرورية  منطقة  تعتبر 
المنطقة  هــذه  في  الشارع  تشهد 
وحسب  الساعة  مــدار  على  ازدحاما 

مليون  ربع  فان  رسمية  احصائيات 
الطريق  هــذا  يستخدمون  انــســان 

يوميا.

 فيما ضبطت إدارة الدوريات الخارجية 605 
األقاليم  قيادات  ضبطت  كما  مخالفات 

المختلفة 971 مخالفة.  
الحملة  ان  الــعــام  األمــن  مديرية  وأكـــدت 

الــجــاري،  األســبــوع  نهاية  حتى  مستمرة 
تلك  خــطــورة  مــن  للتوعية  وستستمر 
المخالفة القاتلة التي تشتت ذهن السائق 
القيادة  أثناء  والسيطرة  التركيز  وتفقده 

وعلى  نفسه  على  خطرا  منه  يجعل  مــا 
مستخدمي الطريق، وثانيا لضبط كل من 
يقوم بها وتحرير المخالفة القانونية بحقه.
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 يحار المرء أحيانا في فهم تصريحات الرئيس االميركي دونالد 
حين  يلبث  فال  المستشارين  من  ضخم  بعدد  المحاط  ترمب 
يسمع رأي االميركيين المطلعين ان يستعيد توازنه وقدرته على 
استيعاب االقوال التي يطلقها رئيس أقوى دولة في العالم 
حيال العديد من القضايا، وبعض االقتصادية منها معقد لدرجة 
مربكة! فمثالحين يقول بغضب بالغ إن الواليات المتحدة هي 
فريسة لعمليات نهب مستمرة من قبل الدول األخرى إذ تمد 
الصحفي  الكاتب  فان  مدخراتنا  من  وتغرف  حصالتنا  الى  يدها 
الكبير دونكان كاميرون يرد عليه بالقول إن العكس هو الصحيح 
تسدد  حين  اآلخرين  تنهب  التي  هي  المتحدة  الواليات  ألن 
التزاماتها لكن بعملتها فمدخراتها ال تزيد عن 1,5% من الناتج 
المحلي االجمالي لكنها تستطيع ان تغرف من مدخرات البالد 
االخرى وهي بذلك المقترض االكبر في العالم منذ 1985 اي 
العكس  وليس  لها  بخاصة  ((حّصالة))  األخرى  الدول  تعتبر  انها 
موقع  على  كاميرون  مقال  في  وجاء  اآلن!  ترمب  يقول  كما 
الواليات  أن   :2018  /7  /4 في   ICH ال  نشرته  الذي   Rabble
 2018 العالم  هــذا  بداية  حتى  العالم  لــدول  مدينة  المتحدة 
بمبلغ 7,7 تريليون دوالر وهو حاصل الفرق بين ما تنفقه على 
ومجموع  دوالر  تريليون   27,8 بقيمة  الخارج  في  استثماراتها 
ودائع غير االميركيين في الواليات المتحدة البالغ 35,5 تريليون 
دون  صرفها  من  المتحدة  الواليات  ن  تمكِّ اموال  وهي  دوالر 
القلق والخوف من الحصول على عملة اجنبية الستهالكها عبر 
المقال  في  وجاء  الدوالرات)!  وتصدر  تطبع  التي  البحار(فهي 
رئيسية  كعملة  بالدوالر  التداول  العالم  دول  قبول  مجرد  ان 
التي  المتحدة  الواليات  تقرض  التي  هي  الواقع  في  فانها 
استحوذت على هذا االمتياز الهائل وغير المنصف الن عملتها 
نهاية  قبل  ما  منذ  العالم  كل  في  االحتياطية)  اصبحت(العملة 
الحرب العالمية الثانية حين دعت في مثل هذه االيام من عام 
 / وودز  بريتون  مؤتمر  الى  حليفة  دولة  واربعين  ثالثًا   ،1944
في والية نيوهامبشير،حيث تقرر إنشاء صندوق النقد الدولي  
واشنطن،  في  منهما  لكن  الرئيسي  والمركز  الدولي  والبنك 
كارثة  يمنعوا  ان  المؤتمر  في  ال 730  المندوبين  هدف  وكان 
لعام  الكبرى  االزمة  في  حدثت  التي  لتلك  مشابهة  اقتصادية 
Great Depression 1930. وكانت بريطانيا قد تبنت قبل ذلك 
سياسة خبيرها االقتصادي األبرز جون مينارد كينز التي تقضي 
الدول  وتجعل  المركزية،  البنوك  اشراف  تحت  العمالت  بتداول 
الدول  لصالح  المالية  تدويرالموارد  تلقائيا  تعيد  الفائض  ذات 
اللجوء  تجنب  على  فتساعدها  العجز  ذات  المدينة  الضعيفة 
لالنكماش االقتصادي، لكن وفد الواليات المتحدة سيطر على 

المؤتمر وأبقى البنوك التجارية الخاصة 
كمراكز للتبادل التجاري العالمي، وبذلك 
ستريت  وول  بــنــوك  اصــحــاب  هيمن 
وحرصوا  العمالت  تبادل  اســواق  على 
لكل  معتمدًة  عملتهم  تستمر  أن  على 
المعامالت المالية العالمية وتبعا لذلك 
الكبرى(وحتى  والشركات  الدول  تضطر 
من  دائم  باحتياطي  لالحتفاظ  االفــراد) 
مندوبو  تأكد  وهنا  الــدوالراالمــيــركــي! 
قد  كينز  خطة  ان  من  المتحدة  الواليات 
اشد  يرونها  كانوا  فقد  نهائيا  ُشطبت 
خطرًا على الراسمالية.. من الشيوعية! 

إثر  العالمي  التمويل  تعافى  ان  بعد 
الدول  كل  احتاجت   1945  –  1939 حرب 
تحصل  أن  المتحدة  الواليات  باستثناء 
بزيادة  إمــا  االميركية  الــــدوالرات  على 
البنوك  مــن  االقــتــراض  أو  صــادراتــهــا 
بينها..  فيما  التجاري  النشاط  لتوسيع 
كالنفط  االستراتيجية  البضائع  فاسعار 
بالدوالر،  االغلب  على  والقمح  والذهب 
األساسية  االحتياطية  االرصــــدة  كما 

والسندات،  والودائع  الدولية  والقروض  المركزية  البنوك  في 
ومع ان الصين مثال تحتفظ بتريليون دوالر اميركي كاوراق نقد 
في الخزينة االميركية فان هذا لم يمنع االميركيين من فرض 
رسوم بمبلغ 50 مليار دوالركتأمين حمائي مقابل المستوردات 

الصينية.
الصين  أنشأت  األميركية  الهيمنة  على  للخروج  محاولة  في 
البنك اآلسيوي للبنية التحتية كمصدر لالقراض بديٍل لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي اللذين تتحكم Aفيهما الواليات 
في  ورغبة  اهتماما  معًا  والصينيون  الروس  وابدى  المتحدة، 

تطوير نقد احتياطي ضخم يحل محل الدوالر االميركي.. 
إن كثيرا مما قاله دونكان كاميرون ليس جديدًا على المسؤولين 
في وزارات المالية والبنوك المركزية في العالم فهم يعرفونه 
أن  االميركية  السطوة  أمــام  يملكون  ال  لكنهم  المعرفة  حق 
في  والوقوع  الديون  في  الغرق  بالدهم  يجٌنب  شيئًا  يفعلوا 
الدول  من  لكثير  حدث  كما  االقتصادية  الكوارث  بل  االزمــات 
التي تجاوزت ديونها الخط االحمر من ناتجها المحلي االجمالي 
وأصبحت تحت رحمة صندوق النقد الدولي، لكن بعض الدول 
كالصين  قوية  اقتصادات  تملك  وأصبحت  انتاجها  تقدم  التي 
وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا قد بدأت منذ سنوات 

التحرر من هذه السطوة وكسر احتكار الدوالر كعملة وحيدة.
وبعد.. ال أظنني ذهبُت بعيدًا عن همومنا الوطنية حين تطرقُت 
الضوء  ويلقي  صلبها  في  فهو  االقتصادي  الموضوع  لهذا 
أن  واألدهــى  منها  نعاني  التي  الراهنة  ازماتنا  من  كثير  على 
إال  منها  للخروج  سبيل  بأال  ظهرانينا  بين  من  البعض  يوهمنا 

بمزيد من القروض ومن أميركا تحديداً!  

أيــــ7ـــام
د.زيد حمزة

من ينهب من ؟ 

يف كرة القدم.. دروس وعْرب!

 الدكتور يعقوب ناصر الدين 
y a c o u b @ m e u c o . j o w w w . y a c o u b n a s e r e d d i n . c o m

 السمعة واملهمة!
التي  ــنــواب  ال مجلس  أعــضــاء  كلمات  معظم  فــي  الــالفــت 
الــوزراء  رئيس  بشخص  تشيد  أنها  اآلن  حتى  إليها  استمعنا 
الدكتور عمر الرزاز كإنسان يحظى باالحترام، إنها مسألة تتعلق 
تولى  التي  العملية  مسيرته  وبتقدير  الشخصية،  بالسمعة 
خاللها رئاسة عدد من المؤسسات المهمة، إلى تولي حقيبة 
وزارة التربية والتعليم ساعيا إلى إحداث تطور نوعي في بيئة 
وغير  العامة،  الثانوية  امتحانات  في  وبخاصة  العام،  التعليم 

ذلك مما يدل على جديته في العطاء واالنجاز.
وتلك السمعة واإلشادة بشخص الرئيس لها معان كثيرة، من 
السمعة  بين  العالقة  ثنائية  على  اإلجماع  تعكس  أنها  أهمها 
الشخصية والقدرة على القيام بالمهمة، وهي ثنائية محفورة 
في الذاكرة الجماعية عبر التاريخ اإلنساني، ومنه التاريخ العربي 
الحميدة،  بالصفات  تحلوا  الذين  أولئك  خلد  الذي  اإلسالمي، 
ما  وهو  الكبيرة،  االنــجــازات  وحققوا  والعدل،  الحق  وأقاموا 
يفسر معيار الثقة أو عدم الثقة بقدرة األشخاص على الوفاء 

بما يؤتمنون عليه من مصالح البالد والعباد.
تشويه  ويصعب  البعض،  بعضهم  يعرفون  بلدنا  في  الناس 
سمعة الطيبين األنقياء، أو تجميل صورة السيئين األشقياء، 
والكفاءة  الطيبة  السمعة  بين  الجمع  أهمية  على  نتفق  ونحن 
الــدولــة،  فــي  العليا  الــقــيــادات  اختيار  فــي  كــأســاس  والخبرة 
سواء في القطاع أو القطاع الخاص، ومن هذه الزاوية نشعر 
بالقلق  الشعور  ينتابنا  ذلك  وبعكس  الدولة،  على  باالطمئنان 

على كل شيء!
الحكومي  لـــألداء  االنــتــقــادات  حجم  أظــهــرت  الــنــواب  كلمات 
تلك  من  كثير  على  الوزراء  رئيس  يوافقهم  وقد  عامة،  بصفة 
االنتقادات والمالحظات، صحيح أن المسؤولية العامة تفرض 
عليه تحمل إرث الحكومات السابقة، ولكن هل يجوز محاسبته 
على فشل سياسات غيره؟ وها هو يقول للجميع حاسبوني 
على برنامجي، وعلى أقوالي وأفعالي، ومهما كان اعتراضكم 
إلى  اخترت  من  مسؤولية  أتحمل  فأنا  الــوزاري،  فريقي  على 
على  قادر  غير  أنه  يثبت  من  كل  إخراج  في  أتردد  ولن  جانبي، 

القيام بواجبه على الوجه األكمل من حكومتي.
نقطة الخالف هنا تأتي من أحكام مسبقة على بعض أعضاء 
الفريق الوزاري، والرئيس يقول دعونا نحكم على النتائج، وخالل 
فترة زمنية ال تزيد عن مئة يوم، ولكن هذا النقاش يجب أن يأخذ 
وانتظارهم  الناس،  صبر  من  المتبقية  المساحة  االعتبار  في 
مسيرة  واستكمال  االقتصادية،  األزمــة  من  للخروج  الطويل 
مشاكل  وحل  المستدامة،  التنمية  وتحقيق  الشامل،  اإلصالح 
من  واألهــم  المعيشة،  مستويات  وتحسين  والبطالة،  الفقر 
ذلك كله تعزيز قوة الدولة وقدرتها على التعامل مع التطورات 

اإلقليمية بما يحفظ أمنها واستقرارها ومصالحها العليا. 

أبدى 
الروس 

والصينيون 
ما  معاً اهت

ورغبة يف 
تطوير نقد 

احتياطي 
ضخم يحل 

محل الدوالر 
االم

 ناديا هاشم / العالول 
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خسارة  وبعد  انجلترا،  على  كرواتيا  فــوز  بعد  المقالة  هــذه   أكتب 
المونديال  في  الثالث  الموقع  على  بالتنافس  بلجيكا  امام  انجلترا 
أحــد  ــوزة  ــح ب الــعــالــم  كـــأس  ســيــكــون  ستظهر مــقــالــتــي  وحــيــنــمــا 
باتجاه  شاخصة  فأنظارالعالم  الفريقين"الكرواتي"او"الفرنسي" 

هذه الكرة المستديرة بكرويتها المتقلبة بين يوم لك ويوم عليك..
والخبراء  كُثر  فالمحللون  متخصصا  رياضيا  تحليال  ليست  مقالتي 
على  االضــواء  لتسليط  المباريات  هامش  على  اكتب  وإنما  أكثر.. 
طربنا  فلطالما  الالتينية  كأميركا  الفرق  بعض  تراجع  وراء  األسباب 
لركالت أقدام العبيها بحركاتهم الرشيقة المدروسة المتناغمة على 

إيقاعات "السامبا"وألحانها..
الطويل  الباع  ذوات  من  وبريطانيا  ألمانيا  خسارة  على  فعالوة 
فرنسا  باألوروبيين:  النهائيات  انحصرت  لماذا  نتساءل  بالمونديال 
وبلجيكا وانجلترا- من شمال غرب اوروبا -، وكرواتيا–من وسطها-؟

هل هو المال؟ أم التدريب؟ ام اإللتزام؟ أم الصبر و النَفس الطويل؟ 
الفريق  بروح  معا  العمل  ام  التكتيك؟  ام  التنظيم؟  أم  اإلدارة؟  أم 

الواحد لتحقيق األهداف المرجوة؟
المذكورة  العناصر  من  اي  عن  االستغناء  يجوز  ال  المتواضع  برأينا 
المضمخة  الكروية  للثقافة  أفضل  بمحصلة  الخروج  أجل  من  اعاله 

بروح رياضية عالية تقبل اآلخر!
صحيح ان المال عنصر أساسي لكنه لن يفيد شيئا بغياب اي عنصر 
مذكور أعاله.. فلعبة كرة القدم هي بمثابة رياضة جسدية ومعنوية 

وليست حربا شعواء يشنها فريق ضد اآلخر او شعب او جماعة..
افراد  يعانق  الخاسر  الفريق  رأينا  ولهذا  مطلوبة  الرياضية  فالروح 
عبين  ال  مــن  استثناء  بــدون  للجميع  درس  وهــذا  الــرابــح  الفريق 

ومشاهدين.. فالروح الرياضية مطلوبة قوال وسلوكا وفعال وعمال 
األمان  تنشر  رياضية  روح  استثناء..  بدون  والجماعات  األفــراد  عند 
والسالم.. وهذا ما عكسه الفريق الياباني الخاسر الذي ترك خلفه 

المدّرجات بغاية النظافة وكذلك غرفهم بالفنادق.."دروس وعبر"!
فريق  ألي  الطريق  تمهد  مجتمعة  العناصر  هذه  المتواضع،  برأيي 
بأهداف  استراتيجية  عبر  وذلــك  بالفوز  المرجوة  اهدافه  لتحقيق 
وبرامج وآليات دون إهمال لدورْي المتابعة والتقييم لسد الثغرات 

عبر االستفادة من"الدروس والعبر..
تناغم  عبر  والتنفيذ  التخطيط  اثناء  حكيمة  ادارة  الى  يحتاج  وهــذا 
إيجابي ييربط بين المخططين من المدربين والمنفذين من الالعبين 
كٌل وتخصصه بحيث يتقن دوره ملتزما بخطة و"بدائل"يتم تغييرها 
– األخيرة- وفق الحاجة وهذا ما رأيناه بعد الهدف األول الذي احرزه 
كان  حيث  للمباراة  األول  بالشوط  الكرواتي  ضد  اإلنجليزي  الفريق 
الفريق الكرواتي يلعب اثناءها بأسلوب بطيء وركالت بعيدة المدى، 
أسلوب مختلف تمام اإلختالف عن اسلوبه بالشوط الثاني.. مما 
بهذا  ُمعَجبين  المتعجبين  المشاهدين  وحّير  اإلنجليز  الالعبين  اربك 

التغيير المفعم بإيقاع "سريع" خفيف قصير الخطوات..
الذي  الكرواتي  الفريق  مدرب  حنكة  الى  يعود  هذا  ان  المؤكد  من 
جّهز فريقه "مسبقا" مدربا إياه على أساليب متعددة يجّيرها وفق 
تبجح  رغم  كرواتيا  فوز  ضِمَن  رائع  تكتيك  فعال  المرحلة..  إحتياجات 
اإلنجليز بالفوز مسبقا محتفين بنصرهم قبل بدء المباراة أي – قبل 
القائل: "من  المشهور  االنجليزي  مَثلهم  مخالفين   – بمرحلة  الحّجة 

يضحك اخيرا يضحك افضل!"
He who laughs later laughs better

وهو خطأ وقع فيه األلمان ايضا بشوفة الحال مستهينين بالفريق 
المكسيكي فأخرجتهم خسارتهم مبكرا من المونديال..

نحن مع الثقة المعقولة وليست الزائدة الموصلة لغرور يفقد توازن 

صاحبه ويعميه فالثقة بالنفس مطلوبة للفوز ال للخسارة، فكم من 
األخيرة  فالدقيقة  بنهايته  خسر  ولكنه  الشوط  بداية  في  فاز  فريق 

مهمة فمن شأنها ان تغير النتائج ولهذا اليجوز االستهانة بها..
كما اّن طول النَفس وعدم فقدان األمل حتى اللحظة األخيرة من 
أجل إنهاء العمل بكل إتقان ألنه ساعدنا على التمحيص والتنقيب، 
إيجابا  ينعكس  مما  وأنجح  أدق  بصورة  المشاكل  حل  على  وبالتالي 

على النتائج..
أما إنعدام الصبر والتسرع الزائد فكالهما يهدم وال يبني القترانه 
القائل  للمثل  تأكيدا  األفعال  أو  األقوال  في  سواء  وخيمة  بنتائج 
-في العجلة الندامة وفي التأني السالمة..وفعال قلة الصْبر=كثرة 
والزمان  المكان  وفق  تجييرهما  بشرط  الزمــان  فكالهما  الصْبر! 

المناسبين..
والحديث يتشعب ويطول بدروس وعبر نستفيدها من كرة القدم..

لكن  األخـــرى  ــريــاضــات  ال كبقية  ريــاضــة  هــي  الــقــدم  كــرة  فلعبة 
استعمال  من  بالرغم  ضروسا  حربا  ليست  وهي  اكبر..  جمهورها 
بمضمونها  تشبه  ولكنها  والتكتيك  والهجوم  مــفــردات"الــدفــاع 
وحركاتها لعبة الشطرنج خاتمين بأن الفريق الفائز سيعكس ايجابيات 

فوزه على دولته..
فيكفي ان كرواتيا الدولة الصغيرة المتفككة عن يوغوسالفيا سابقا 
Kolinda Grabar- اصبحت معروفة لدى الجميع ناهيك عن رئيستها
Kitarović التي سافرت بالدرجة السياحية الى روسيا لتدعم فريقها، 
باعت السيارات الحكومية جاعلة  عالوة على سياستها بالتقشف اذْ 

كل مسؤول يستعمل وسيلة مواصالته الخاصة والعامة –
"دروس" وعبر نتعلمها من كرة القدم تخرجنا بمحصلة:

من جّد وجد
ومن زرع حصد

ومن يضحك أخيرا يضحك أحسن! 

 د. ماهر عربيات 
m a h e r s . a r a b @ h o t m a i l . c o m

 حيوية الجغرافيا السياسية
ارتفعت  ــران،  وإي المتحدة  الواليات  بين  ما  الخالف  من  سنوات 
فيها حدة الصراع وانخفضت تبعا للمتغيرات اإلقليمية والدولية، 
الحال  ضاق  فكلما  حساسية،  موضوعاتها  أكثر  هرمز  مضيق  كان 
أن  بعد  المرة  هذه  جــاءت  بإغالقه،  هــددت  بطهران  اإلقتصادي 
بمستقبل  بــالده  وعقوبات  األميركي  الرئيس  سياسة  عصفت 
إيران االقتصادي، فعاد الحرس الثوري وعلى لسان قائده للتلويح 
هذا  إلــى  سعرالنفط  ارتفاع  إلــى  أدى  مما  الخيار،  بهذا  صراحة 

المستوى منذ أربعة سنوات.
تدرك طهران أن ثلث نفط العالم في مرمى نيرانها، لكنها تدرك 
المنطقة  تلهب  قد  المائي  الممر  هذا  في  المغامرة  أن  أيضا 
بأكملها وتقود إلى حرب ال أحد يعلم عواقبها. إغالق مضيق هرمز 
يعني قطع شريان تجارة النفط، ناهيك عن قطع العالقات التجارية 
لدول الخليج العربي مع العالم، واإلضرار بمصالح دول أخرى، وهو 

ما يجعل طهران في مواجهة شاملة وليس مع واشنطن فقط..
هرمز؟  مضيق  إغالق  العسكرية  الناحية  من  إيران  تستطيع  فهل 
لتنفيذ  خيارات  ثالثة  طهران  تمتلك  العسكريين  الخبراء  حسب 
من  تجعل  عقبات  بعدة  تصطدم  الخيارات  تلك  لكن  تهديداتها، 
الخيار  ويتعلق  الصعوبة،  غاية  في  أمــرا  المضيق  إغــالق  عملية 
األول بزرع المضيق باأللغام، لكن نجاح هذه الوسيلة يبقى نسبيا 
نظرا لعرض المضيق الذي يصل إلى خمسين كيلو مترا، وامتالك 

القوات األميركية المتواجدة في المنطقة لكاسحات األلغام.
الحربية  ــزوارق  ــل ل إيـــران  اســتــخــدام  على  الثاني  الخيار  ويعتمد 
الصعب  من  الخيار  وهــذا  للمضيق،  العابرة  السفن  الستهداف 
بالقرب  الخامس  األميركي  األسطول  وجود  بسبب  إليه  الركون 
إيران  لجوء  إمكانية  إلى  فيشير  الثالث  الخيار  أما  المضيق.  من 
اإليرانية،  األراضــي  من  للسفن  المضادة  الصواريخ  إطالق  إلى 
هذه  مواجهة  لصعوبة  وذلك  تأثيرا،  واألقــوى  الخياراألشد  وهو 
وفي  المطلوبة  بالسرعة  األميركية  القوات  قبل  من  الصواريخ 
الوقت المناسب، وهذا سيشكل تعطيال كبيرا لحركة المالحة في 

المضيق.
تكمن أهمية مضيق هرمز في كونه بوابة مرور نفط الخليج إلى 
العالم، ويربط المحيط الهندي وبحر العرب بالخليج العربي، ويعبر 
من هذا المضيق ثالثون ناقلة نفط يوميا، تحمل ما نسبته ثالثين 
بالمئة من صادرات النفط على مستوى العالم، ويعتبر أحد أهم 
والحلول  الخيارات  هي  فما  العالم.  هذا  في  المائية  الممرات 

والبدائل المطروحة في حال نفذت طهران تهديداتها؟
خيارات  عن  للبحث  المنطقة  دول  والتوترات  اإلضطرابات  دفعت 
لربط  أنابيب  خط  المتحدة  العربية  االمـــارات  دشنت  فقد  أخــرى، 
حقولها النفطية في ابو ظبي بميناء الفجيرة وصوال إلى المحيط 
الهندي ومضيق باب المندب ثم قناة السويس، تجنبا ألي صراع 
إلى  يــؤدي  أن  شأنه  مــن  عسكري  نــزاع  أو 

إغالق أو عرقلة المالحة في مضيق هرمز.
النفطية  الحقول  ربــط  حــول  تفكير  وهناك 
على  غربا  ينبع  بميناء  السعودية  شرق  في 
ربما  أو  األحــمــر،  للبحر  الشرقي  الساحل 
ثم  ومن  اليمني  المكال  ميناء  إلى  اللجوء 
إلى البحر األحمر وقناة السويس عبر مضيق 

باب المندب.
يــكــتــســب مــضــيــق بــــاب الــمــنــدب أهــمــيــة 
مائية  ممرات  ثالثة  أهم  كأحد  استراتيجية، 
في العالم، ونقطة التقاء وتشابك المصالح 
اإلقليمية والعالمية، وتتضاعف أهمية باب 
العرب  وبحر  عدن  خليج  بين  الواقع  المندب 
الخليج  في  التوتر  ازداد  كلما  األحمر،  والبحر 
العربي ومضيق هرمز المرتبط بمضيق باب 

المندب بشكل وثيق.
اإلقتصاد  انهيار  يعني  هرمز  مضيق  إغالق 
لسوق  خطيرا  إربــاكــا  وسيحدث  ــي،  ــران اإلي
ستؤدي  المتاحة  والخيارات  العالمية،  النفط 
إلى تعاظم الضغط على باب المندب، مما 
باب  لحماية  الكبرى  الــدول  وجــود  يستوجب 
في  المالحة  حركة  حرية  وضمان  المندب، 
جيبوتي،  إلى  تؤدي  الطرق  كل  أصبحت  هنا  من  المضيق،  هذا 
التي تطل على باب المندب، المضيق األكثر أهمية لدول العالم، 
وعسكريا،  وسياسيا  وأمنيا  اقتصاديا  العالم  أنظار  محط  وباتت 
من  تعتبر  أنها  إال  السكان،  عدد  ومحدودية  مساحتها  صغر  ورغم 
وأصبحت  سياسي،  الجيو  موقعها  بحكم  اإلفريقية  الدول  أقوى 
قبلة الستضافة القواعد العسكرية، كان آخرها القاعدة العسكرية 

الصينية.
تشكل تلك القواعد مصدر دخل لجيبوتي من ناحية، ال سيما ان 
الصين تنوي استثمار مبلغ خمسة عشر مليار دوالر لتعزيز قاعدتها 
العسكرية، ومن ناحية ثانية اقحام العالم في حماية جيبوتي من 
الجغرافيا  وقوة  حيوية  تبرز  وهنا  عنها.  الدفاع  وحتمية  المخاطر، 

السياسية. 

إغالق 
مضيق 

هرمز يعني 
انهيار 

اإلقتصاد 
 ، اإليرا
وسيحدث 

ا  إرباكا خط
لسوق 

النفط 
العاملية

 برحيل نيافة الكاردينال جان لويس توران، رئيس المجلس البابوي 
عالم  خسر  سنة،   75 عمر  الفاتيكان،عن  في  األديان  بين  للحوار 
وشخصياته  رموزه  اهم  من  واحدا  ومؤسساته  الديني  الحوار 
العالمية. ولد توران في فرنسا في 5 نيسان 1943، وسمي 
كاهًنا في 20 أيلول 1969، ونال درجة األسقفية في 1 كانون 
 ،2003 أول  تشرين   21 في  كارديناًال  وُسّمي   .1990 عام  أول 
وعمل وزيرا لخارجية الفاتيكان، وهو الذي أعلن عن انتخاب البابا 
الكاردينال  عّين  عام 2007  ومنذ  آذار 2013.  في 13  فرنسيس 
الى  وبقي  األديان  بين  للحوار  البابوي  للمجلس  رئيًسا  توران 

رحيله. ساعة 
الذي  وهو  مرات،  عّدة  األردن  توران  لويس  جان  الكاردينال  زار 
الرسولي  الكرسي  بين  الدبلوماسية  العالقات  اقامة  هندس 
واالردن في ٤ اذار عام ١٩٩٤، اذ كان وزيرا للخارجية، وزار االردن 
في ٩ تموز من ذلك العام، والتقى بالملك الحسين بن طالل 
زيارته  في  عشر  السادس  بندكتس  البابا  رافق  وقد  الله.  رحمه 
بن  الحسين  لمسجد  التاريخية  الزيارة  في  وباألخص  عام 2009، 
 .2014 أيار  في  زيارته  في  فرنسيس  البابا  رافق  كما  طالل. 
مع  وباألخص  المؤتمرات،  من  بالعديد  المملكة  في  وشارك 
المنتدى  اجتماعات  في  اإلسالمي،  للفكر  البيت  آل  مؤسسة 
وثيقة "كلمة  على  تأسس  الذي  الدائم  اإلسالمي-الكاثوليكي 
سواء" التي أطلقها األردن، برئاسة األمير غازي بن محمد عام 

2007. كما ترأس وفود الفاتيكان في عدة مؤتمرات في االردن 
الدينية. للدراسات  الملكي  المعهد  مع  عقدت  والفاتيكان 

لمؤتمر  حضوره  األردنــيــة،  األرض  على  مشاركاته  أبــرز  ومــن 
بدعوة  عقد  والذي  المسيحيين"،  العرب  تواجه  التي  "التحديات 
ورعاية جاللة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، من 3-4 أيلول 
نستمر  "دعونا  فيها:  جــاء  مهمة  كلمة  تــوران  وألقى   ،2013
البعض.  جانب  إلى  بعضنا  وليس  بعض  مع  بعضنا  بالعيش 
ودعونا نكمل الطريق إلى حوار األديان، بأن نجعله ذا مصداقية. 
ودعونا نتحد، مسيحيين ومسلمين، في تذكير الجميع أن الدين 

يتفقان". ال  والعنف 
لم  الــذي  األديـــان،  بين  الحوار  ورائــد  الكبير،  الفقيد  الله  رحــم 
من  كبيرة،  حوارية  بواجبات  القيام  عن  الباركينسون  مرض  يثنه 
وترؤسه   ،2017 عام  واألزهر  الفاتيكان  بين  الحوار  إعادة  أبرزها 
وكذلك  األزهــر،  في  ُعقد  دولــي  مؤتمر  في  الفاتيكان  لوفد 
تكون  ان  الى  المستمرة  ودعوته  الشريف  القدس  إلى  زيارته 
في  كما  الثالث،  الديانات  وألتباع  لشعبين  عاصمة  القدس 
المملكة  إلى  األولى  التاريخية  والزيارة  وبيروت،  وفيينا  الدوحة 
األردني  سكرتيره  برفقة  قليلة،  اشهر  قبل  السعودية  العربية 
المونسنيور خالد عكشة الذي يعمل هو أيًضا في مجال الحوار 

الديني في الفاتيكان منذ 25 عاًما.
سيكمل  ــذي  ال الشخص  تعيين  العالم  ينتظر  وفيما  وبــعــد، 
صاحب  الفارس  هذا  رحيل  إّن  نقول:  تــوران،  الحوار  رائــد  ارث 
الطاهرة،  روحه  على  نترحم  يجعلنا  المنير  والعقل  الكبير  القلب 
والعالقات  والفكري  الثقافي  اإلرث  على  تعالى  الله  ونشكر 
كما  األديــان.  أتباع  بين  نسجها  التي  اإلنسانية  والصداقات 
قال  وكما  ألنه،  يفرق  مما  أكثر  يجمع  ما  على  نركز  يجعلنا  أنه 
الكاردينال في األزهر العام الماضي: "إن مواصلة السير على 
دروب الحوار هو هدّية وغنى لإلنسانية، بينما تجميد الحوار، أو 

توقيفه، ما هو إال هديّة للعنف واإلرهاب 

 لقاء ترمب-بوتين في هلسنكي هو اتمام لعالقات متقدمه 
يتحمل  أن  اليمكن  ترمب  سوريا.  في  المصالح  التقاء  نسجها 
كلفة لقاء الروس في هذه األثناء لوال أن ثمار اللقاء تفوق أي 
تبعات قد تعود على ملف التحقيق الخاص بالتدخل الروسي 

في االنتخابات االميركية.
الجنوب  على  السيطرة  تجعل  أن  الميركا  الممكن  من  كــان 
السوري من قبل قوات النظام مهمة شاقة جدًا وطويلة زمنيًا 
لكن التقارب فعل فعلته و قوات النظام السوري باتت على 

وشك السيطرة الكاملة على الجنوب.
الجنوب السوري ليس نهاية المطاف ف"ادلب" تنتظر و ربما 
أنها أحد الملفات العالقة و التي كانت تنتظر قمة مثل قمة 

"هلسنكي"حتى تخرج من عنق الزجاجة
اميركا التي خرجت من الجنوب لن تتردد في التعاون من اجل 
على  الحصول  هو  اآلن  إليه  تسعى  ما  لكن  ــب"  "ادل عــودة 
ضمانات روسية بانهاء الوجود االيراني في"سوريا"وضمان 
في  الشراكة  ثم  ومن  االعمار  اعــادة  في  االميركية  للحصة 

النفط والغاز.

الشائعات لم تتوقف عن الدور االميركي في تسهيل مهمة 
اميركية  بمساندة  ُيتبع  قد  والذي  الجنوب  في  األسد  قوات 

النهاء معركة "ادلب"سريعًا.
تغّير االولويات واالستراتيجيات االميركية الذي صاحب االدارة 
الجديدة هو الذي خدم الملف الروسي في "سوريا"اكثر من 
كون الروس وجدوا طريقهم لالنتصار، فاميركا "ترمب" التريد 
االنشغال بمشكالت العالم بقدر ما تريد عنبًا خالصًا ال يترتب 
فاشلة  اقتصادية  صفقات  أو  سياسية  مخاطر  قطفه  على 
وحقبة "اوباما" حسب "ترمب" استهلكت من وقت "اميركا" 
خارجيًا دون مكاسب بل على العكس انتهت بخسائر عسكرية 
واقتصادية وهذا هو غباء السياسة االميركية الذي تحدث عنه 

أمس.
تعامل"ترمب" مع الملف الروسي اليختلف كثيرًا عن الملف 
الروسي  والملف  اشتباكات  دون  نتائج  يريد  الرجل  الكوري، 
ظل  في  اآلن  االولوية  هي  وايرانية  سورية  ملفات  يتضمن 

تحضيرات "ترمب" للوالية القادمة.
المعارضة  بسحق  تتعلق  مفاجأت  "هلسنكي"  يتبع  قــد 
للقوات  انسحاب  مع  بالترافق  في"ادلب"سريعًا  السورية 
هذه  في  النهاية  ما  إلى  الباقية  بصورة  تظهر  التي  التركية 
عسكريًا  االيراني  للوجود  تدريجي  تراجع  على  عــالوة  األثناء 
وصوًال إلى تحقيق المطالبات االسرائيلية في"سوريا"خالية 

من الوجود االيراني.
تحقيقها  الصعب  من  يكن  لم  المطلوبة  الحالة  أن  المشكلة 
تتدمر  أن  قبل  سابقًا  الروسية  االميركية  المصالح  التقت  لو 
"سوريا" و يصبح عدم االستقرار الذي سعت"اسرائيل"لتجذيره 

في"سوريا"مصدر تهديدٍ لوجودها. 

 األب رفعت بدر 
a b o u n a . o r g @ g m a i l . c o m

يف رحيل رائد الحوار الديني الكاردينال توران

 د صفوت حدادين 
s u f w a t . h a d d a d i n @ g m a i l . c o m

" الطريق إىل "ادلب" عرب "هلسن

، يف تذك  "دعونا نتحد، مسيحي ومسلم
الجميع أن الدين والعنف ال يتفقان"

ا أنها أحد امللفات العالقة و التي  "ادلب"ر
"لتخرج من  كانت تنتظر قمة مثل قمة "هلسن

عنق الزجاجة
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 تحطيم أربعة أرقام جديدة يف البطولة 
الصيفية للسباحة 

 الدعم املايل والعقوبات يستحوذان 
ع "كرة الثانية"  عىل اجت

 أندية "طائرة االوىل" تتمسك بطلب 
دعمها وتغي موعد بطولتها 

 عمان - رغد البطيخي

بين  الــمــنــافــســة  اشــتــعــلــت   
اليوم  فــي  األنــديــة  سباحي 
ـــر من  ـــي الــــرابــــع وقـــبـــل األخ
المقامة  الصيفية  البطولة 
بعد  االولمي،  المسبح  في 
نحو  الــســبــاحــون  تــســابــق  ان 
االرقام  تحطيم  محدد،  هدف 
بالعزيمة  متسلحين  السابقة 
جديدة  أرقـــام  الــى  للوصول 
ــطــالق الــى  ــدة ان ــاع تــكــون ق

افاق اوسع.
 وتمكن السباحون من تحقيق 
تسجيل  فــي  نسبة  افــضــل 
تم  ان  بعد  الجديدة  االرقـــام 
يوم  في  أرقام  أربعة  تحطيم 
واحد، ليرتفع عددها الى 11، 
االول  اليوم  شهد  كــان  حيث 
 2 والثاني  ارقــام،   3 تسجيل 

والثالث 2.
عمرو  حسين  األرقــام  وحطم 
للفئة  م   50 ســـبـــاق  فـــي 
بــزمــن  ســنــة   11 الــعــمــريــة 
38:28.ث، و مريم عليان في 
سباق 50 م الفئة العمرية 12 
بيال  و  40:10.د،   بزمن  سنة 
م   100 سباق  فــي  ســمــاوي 
سنوات   10 العمرية  الفئة 
جنى  و  1:37:43.د،  بــزمــن 
 ) السباق  نفس  في  الطويل 
العمرية  )الفئة  م   100 سباق 
10 سنوات بزمن 1:41:52.د.

متأخر  بوقت  امس  واختتمت 
والتي  البطولة  منافسات 
ايــام،  خمس  لمدة  استمرت 

وتاليا نتائج اليوم الرابع:

 سباق 400 م حرة
اناث 

رايا  الــردايــدة،  دانــا  سنة:    12
العتال

13 سنة: نادين فانوس
 ، زريقات  ليلى  سنة:   15-14
دينيز فورشة ، سيرينا ردايدة

 ، شعبان  مريم  سنة:   18-16
لنا جرار

سباق 50 م صدر
ذكور

ــوات: غــيــث خــواجــا ،  10 ســن
رمزي دواني ،راشد عموش

11 سنة: عمرو حسين ، سند 
الروس ، خالد يونس

زيد   ، العتال  علي  سنة:   12
خواج ، يوسف الجمل

13 سنة: لؤي رمضان ، عماد 
الزبن ، حمد معايطة

السلعوس  زيد  سنة:   15-14
، اسامة زيد ، جريس مقطش
16-18 سنة: روسالن زيادات

اناث

 ، الكردي  ماسة  سنوات:   10
زينة بركات ،دانا النمري

11 سنة: زين ثلجي ،شهد زيد 
، سيلينا العزوني

12 سنة: مريم عليان، ماربيل 
فاخوري، ياسمين الريماوي

،ساندرا  غنام  تــاال  سنة:   13
قموه

 ، بدور  ياسمين  سنة:   15-14
يارا الدجاني ، هيا فراس

16-18 سنة: نتالي صوالحة ، 
ساندار سابا

سباق 100 م فراشة
ذكور

10 سنوات: سيف فانوس ، 
امير باكير ، فيصل عياد

 ، العبداالت  عدنان  سنة:   11
كريم عكوك ، سند ابو الروس
12 سنة: يزيد الصالحات ، زيد 

فانوس ، عمر بركات
13 سنة : زيد العموش

الباشا  حمزة   : سنة   15-14
،عدنان عطوان ، ليث النمري

اناث

 ، سماوي  بيال   : سنوات   10
جنى الطويل ،يارا مسعد
11 سنة : جنى حمامصة

ايلينا   ، العدوان  انا  سنة:   12
المومني

13 سنة : سنيثا السوسي
 ، مهيار  ميس   : سنة   15-14

مايا الكيالني

 سباق 1500 م حرة

14-15 سنة : كريم عثمان 

الشقران  ايهاب   الرمثا- 

ناقشت أندية الدرجة الثانية لكرة القدم في 
الماضية  قبل  الليلة  عقدته  الذي  اجتماعها 
سمارة  محمد  بحضور  كارم،  عين  نادي  في 
ومندوبي  لالتحاد  التنفيذية  الهيئة  عضو 

عشر. اإلحدى  االندية 
على  والعقوبات  المالي  الدعم  واستحوذ 
اتحاد  االندية  طالبت  حيث  الجلسة،  مجريات 
لها،  الــمــالــي  الــدعــم  زيـــادة  بــضــرورة  الــكــرة 
دفعة  وصرف  دينار،  الف   (٢٥) إلى  ورفعه 
وكذلك  الــدوري،  انطالق  قبل  منها  اولــى 

العمرية. للفئات  المالية  القيمة  رفع 

المالية  العقوبات  الغاء  االندية  طالبت  كما 
للموسم  واإلداريين  الالعبين  عن  واإلدارية 
الالعبين  تفريغ  على  والعمل  الــمــاضــي، 
أســوة  امــورهــم،  وتسهيل  وظائفهم  مــن 
والــدرجــة  المحترفين  دوري  فــي  بغيرهم 

األولى.
وأبــــدت االنـــديـــة مــوافــقــتــهــا عــلــى إقــامــة 
وعدم  واحــدة،  مرحلة  من  الــدوري  مباريات 
جانب  الى  المجموعات،  نظام  على  إقامته 
االولى،  بالمراكز  للفائزين  الجوائز  قيمة  رفع 
دوري  بطوالت  إقامة  االندية  طالبت  فيما 
طلبة  دوام  مع  يتناسب  بما  العمرية  الفئات 

عاما.   ٢٠ و   ١٨ ت  فئتي  خاصة  المدارس، 

 عمان – غازي القصاص

الطائرة  بالكرة  االولى  الدرجة  اندية  تمسكت 
الماضي  السبت  عقدته  الذي  اجتماعها  في 
بمطلبها  مــرصــع  الــشــبــاب  نـــادي  بــضــيــافــة 
المشاركة  قبل  المالي  الدعم  على  الحصول 
 ،2018 لموسم  االولــى  الدرجة  بطولة  في 
الخطة  في  موعدها  وفق  البطولة  وبإقامة 
ـــاء عــقــب خــتــام  ــــذي ج ــاد ال ــح ــالت الــســنــويــة ل

منافسات الدوري الممتاز.
ووفق البيان الصادر عن االندية الذي سلمته 
على  ــرأي"  "ال وحصلت  الطائرة  الكرة  التحاد 
لكل  الدعم  قيمة  االندية  حــددت  منه  نسخة 
دينار  االف  بثالثة  الثمانية  االنــديــة  من  ــاٍد  ن
تدفع على ثالث دفعات قيمة كل دفعة الف 
والثانية  الــدوري،  انطالق  قبل  االولى  دينار، 
اقامة  قبل  والثالثة  البطولة،  منتصف  عند 

مباريات الجولة االخيرة من البطولة.
ــرة الــطــائــرة  ــك ــاد ال ــح كــمــا طــالــبــت االنـــديـــة ات
والهبوط  الصعود  موضوع   في  بمعاملتها 

على غرار ما تعامل به اندية الدرجة الممتازة.
بتوقيع  ــة  ــدي االن عــن  ــصــادر  ال الــبــيــان  ـــل  وذي
محمود  هــم:  انــديــة  سبعة  مــن  مسؤولين 
الخوالده رئيس نادي الشباب مرصع، اسماعيل 
ابوذان عضو مجلس ادارة نادي البقعة، راكان 
دويكات  معاذ  عابل،  نــادي  رئيس  الــرواشــده 
نادي  رئيس  مقدادي  احمد  صما،  نادي  رئيس 
ادارة  مجلس  عضو  نوفل  حمزه  ايــدس،  بيت 
نــادي  رئــيــس  خــشــان  وحــاتــم  المحطة،  نـــادي 
المشارع، وخال البيان من توقيع النادي الثامن 
في الدرجة االولى الذي يرأسه محمد الغراغير 
وقع  والذي  االتحاد  ادارة  مجلس  في  العضو 
والذي  االندية  عن  الصادر  االول  البيان  على 
ربط مشاركتها بحصولها على الدعم المالي.

وكــان اتــحــاد الــكــرة الــطــائــرة قــد أجــل انطالق 
دوري الدرجة االولى الذي كان مقررًا خالل آب 
القادم الى تشرين االول القادم لحين انتهاء 
مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العرب 
المصرية  العاصمة  في  ُتقام  التي  للرجال 

القاهرة. 

"منتخب الشباب" يخسر مباراتين في البطولة العربية

 "السلة" يوزع العبي الفئات العمرية 
عىل أندية املمتاز 

 "املالكمة" اىل اوكرانيا للمشاركة يف 
بطولتها الدولية 

 عمان - منير طالل

العبي  السلة  كرة  اتحاد  األول  أمس  وزع 
فئة ت 20 سنة على اربعة اندية مشاركة 
في  ينطلق  ــذي  وال الممتاز  الـــدوري  في 

األول من آب المقبل.
الالعبين  توزيع  تم  التي  األربعة  األندية 
عليها وهي األرثوذكسي، األهلي، الجزيرة 
للمشاركة  مؤخرًا  عادت  والتي  والوحدات 
فئات  وجـــود  ــدم  ع بسبب  البطولة  فــي 
عمرية في النادي فيما ثبت ناديا الرياضي 
العمرية  فئاتهما  مــن  العبين  وكفريوبا 

ضمن صفوف الفريق األول.
وكان مقررًا أن تقام الجولة التاسعة "الفئة 
العبي  مع  التعاقد  حفل  ضمن  العمرية" 
النظام  فــي  خلال  لكن  الممتاز  الــــدوري 
امس  ليقوم  تتأجل،  جعلها  االلكتروني 
الثمانية  الالعبين  بتوزيع  االتــحــاد  األول 
المخصصين لهذة الفئة وبموافقة مدربي 
األرثوذكسي:  التالي:  النحو  على  األندية 
األهلي:  ســالمــة،  وليث  الــخــوالــدة  سند 

محمد اتكيدك و زيد آغابي،
البيطار،  طــارق  و  الشلة  عبدالله   : الجزيرة 
أبو  محمد  و  أبــوشــريــخ  نبيل   : ــوحــدات  ال
حمزة  العبيه:  الرياضي  ثبت  فيما  جماعة 
محمود  وكفريوبا:  شيير  وشاكر  الطراونة 
تزال  ال  فيما  عبويني،  ومحمود  الهزايمة 
مع  التعاقد  أجــل  مــن  ــراك  ح فــي  االنــديــة 
ــحــاد اغــالق  ــدد االت ـــذي ح الــالعــب "x" وال
انطالق  من  ساعة   24 قبل  معه  التعاقد 
أن  ويشترط  الحالي،   31 في  أي  ــدوري  ال
األردن  كأس  في  يشاركوا  لم  ممن  يكون 
كان  الذي  عباس  زيد  باستثناء  التصنيفي 
مقدرته  عــدم  اعلن  الموسم  بــدايــة  منذ 
المشاركة في بداية الدوري بسبب امتالكه 
عقد خارجي وقد يكون متاحًا في المرحلة 
الوطني،  الرقم  يحمل  يكون  وأن  الثانية، 
على أن يتحمل النادي تكلفة هذا الالعب، 
النجداوي،  زيــن  االســمــاء  تلك  ضمن  من 
وهشام  ابزيع  سامي  الدسوقي،  جوردان 
عباس حيث لم يسبق لهم أن شاركوا من 
واال  التصنيفي  األردن  كــأس  فــي  قبل 
االتحاد  قبل  من  لهم  تصنيف  حاليًا  يوجد 

تشكيالت  أصبحت  وعليه  الــنــظــام،  فــي 
الفرق على النحو التالي:

- األهلي: محمد شاهر، مالك كنعان، مالك 
حسونة،  محمد  حماتي،  ابراهيم  خشان، 
محمد خلف، منير ادعيس، ابراهيم الناصر، 
القدومي،  اللطيف  عبد  الخطيب،  رامــي 
آغابي  زيــد  و  اتكيدك  محمد  نــغــوي،  يــزن 

ويقود الفريق: زيد الخص.
أبو  أمــيــن  عبيد،  أحــمــد  ــوذكــســي:  األرث  -
كنانة،  ابراهيم  الهندي،  أشــرف  حــواس، 
أحمد  حسونة،  ابراهيم  العبدالالت،  محمد 
الخطيب، متري بوشة، محمد ادعيس، تامر 
وليث  الخوالدة  سند  الجندي،  عمر  نصار، 

سالمه ويقود الفريق: معتصم سالمة.
ــاضــي: يــوســف أبـــو وزنــــة، فضل  ــري - ال
نادر  شتات،  يوسف  الطويل،  يزن  النجار، 
عمار  بساتنة،  محمد  الفرج،  أسامة  أحمد، 
النجار،  غيث  محمد،  فـــارس  الشريقي، 
وشاكر  الطراونة  حمزة  البحيري،  محمود 

شيير ويقود الفريق: يوسف الفقس.
- الجزيرة: موسى مطلق، محمود عابدين، 
عمار  شــديــفــات،  محمد  بــســام،  سلطان 
بسطامي، محمود ماف، زيد عليان، هشام 
مصطفى  بــســاتــنــة،  رضــــوان  ــاوي،  ــت ــزي ال
و  الشلة  عبدالله  الوفا،  أبو  أحمد  منصور، 
طارق البيطار ويقود الفريق: سيف البيطار.

فخري  الــعــوامــلــة،  يــوســف  ـــوحـــدات:  ال  -
باكير،  محمد  حمارشة،  أحمد  الــســيــوري، 
أحمد  الــســعــدي،  علي  الـــغـــزاوي،  مــجــدي 
السكري، أحمد حسونة، محمد الفرج، جالل 
أبوشريخ  نبيل  علي،  مأمون  بسطامي، 
هيثم  الفريق:  ويقود  جماعة  أبو  محمد  و 

طليب.
قطامي،  تامر  عبود،  أبو  خالد  كفريوبا:   -
خلدون  الفرج،  هاني  العوضي،  موسى 
أبو رقية، نضال الشريف، محمود منصور، 
أبو  موسى  الليل،  ابو  روبين  جبارة،  أمجد 
الهزايمة  محمود  جــبــارة،  خلدون  حسين، 
ــفــريــق: د.  ــقــود ال ومــحــمــود عــبــويــنــي وي

ابراهيم العصعوص.

خساراتان

 (18 (ت  الــشــبــاب  منتخب  أمــس  تــعــرض 

للخسارة  في البطولة العربية الـ 17 أمام 
البطولة  وتقام   ،62/61 السوداني  نظيره 
هي:  منتخبات   7 بمشاركة  القاهرة  في 
الجزائر،  تونس،  مصر،  الشباب،  منتخب 

االمارات، البحرين والسودان.
وبحسب نظام البطولة تلتقي جميع الفريق 
سويًا في الدور األول وفق نظام الدوري 
الدور  الى  بعدها  يتأهل  واحدة  مرحلة  من 
الثاني الذي يقام في 23 الحالي ويلتقي 
المتصدر مع صاحب المركز الرابع وصاحب 
الثالث،  المركز  صاحب  مع  الثاني  المركز 
ويتأهل الفائزان للدور النهائي والخاسران 
في  البرونزية  الميدالية  على  للمنافسة 
أن  المقرر  ومن  الحالي،  البطولة 24  ختام 
نظيره  مع  الشباب  منتخب  اليوم  يلتقي 

الجزائري عند الرابعة عصرًا.
وكــــان الــمــنــتــخــب قــد خــســر الــلــيــلــة قبل 
المصري  المستضيف  أمـــام  الــمــاضــيــة 
في  شــارك  قــد  المصري  وكــان    78/54
بطولة العالم للشباب قبل أقل من شهر 

وحل بها بالمركز 16.
حيث  الــفــتــرات  بجميع  المنتخب  وخــســر 
انتهى  ثم  ومن   21-10 األولــى  في  تأخر 
الثالثة  والــفــتــرة   37-23 األول  الــشــوط 
لينتهي   36-54 المصري  لمصلحة  انتهت 
صفوف  من  وبرز  نقطة،   24 بفارق  اللقاء 
مسجل  أفــضــل  بــرهــوش  رعــد  المنتخب 
البخاري  عمر  نقطة،   14 برصيد  للفريق 
سجل 10 نقاط، فيما سجل نبيل أبو شريخ 

وحمزة الصغير 7 نقاط.
وقد شهدت لقاءات الجولة االفتتاحية فوز 
 ،61/76 التونسي  نظيره  على  البحريني 
ونجح   ،27/65 السوداني  على  والجزائري 
انتصار  اول  بتحقيق  التونسي  المنتخب 

على حساب اإلماراتي 64/66.
الشوط  في  تقدمه  رغم  الشباب  منتخب 
األول على نظيره السوداني 34-29 خسر 
أبو  نبيل  وكــان  نقطة  بفرق  النهاية  في 
نقطة،   12 برهوش  رعد  نقطة،   16 شريخ 
فهد ترجلي 11 نقطة سجل منها 10 نقاط 
نقاط   8 البدور  محمد  األول،  الشوط  في 

وحمزة الصغير 7 نقاط.. 

 عمان - الرأي

للمالكمة  الوطني  المنتخب  وفــد  ــادر  غ  
ــة  ــي ــران امـــس إلـــى مــديــنــة أوديـــســـا األوك
الدولية  أوكــرانــيــا  بطولة  فــي  للمشاركة 
 ٢٢ إلى   ١٧ من  الفترة  خالل  تقام  والتي 

الحالي.
المنتخب  سيقيم  البطولة  نهاية  وبــعــد 
معسكرا تدريبيا هناك استعدادًا للمشاركة 
في النسخة الثامنة عشرة من دورة األلعاب 
إندونيسيا  تستضيفها  والتي  اآلسيوية 
الفترة  خالل  وفلمبان  جاكرتا  مدينتي  في 

من ١٨ أب إلى ٢ أيلول المقبلين.
ـــة فــي دورة  ـــي ويــمــثــل الــمــالكــمــة األردن
مالكمين  ثالثة  المقبلة  اآلسيوية  األلعاب 
هم ، محمد الوادي (وزن ٥٦ كغم) ، عبادة 
الكسبة (وزن ٦٤ كغم) وزياد عشيش (وزن 
٦٩ كغم) فيما سيغيب المالكم األولمبي 
عن   ، كــغــم)   ٩١ (وزن  عشيش  حسين   ،
للدورة  المنظمة  اللجنة  قرار  بعد  االسياد 
إلغاء بعض األوزان في المالكمة بما فيها 

الوزن الخاص بـعشيش.
الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  ويسعى 
في  المشاركة  خالل  من  عقون   الدين  عز 
إلى  التدريبي  والمعسكر  أوكرانيا  بطولة 
رفع مستوى اللياقة البدنية لالعبيه وتعزيز 
عدة  تطبيق  خــالل  مــن  الفنية  قــدراتــهــم 

أساليب.
اللجنة  لموقع  حديثه   خــالل  عقون  وقــال 
لأللعاب  اســتــعــداداتــنــا  فــتــرة  األولــمــبــيــة: 
اآلسيوية بدأت منذ فترة طويلة من خالل 
الرسمية  الــبــطــوالت  مــن  العديد  خــوض 
الخارجية وذات المستوى العالي إلى جانب 
إقامة عدة معسكرات كان أبرزها في كوبا 
ــزاالت  ن خــوض  وتخللها  أسبوعين  لمدة 

ودية  مع المنتخب الكوبي ومنتخبات اخرى 
تواجدت في هذا المعسكر".

بطولة  اآلسيوية  األلعاب  دورة   " وأضاف 
المالكمين  أفضل  فيها  يتواجد  جدًا  مهمة 
تحتاج  السبب  ولهذا  القارة  مستوى  على 
أفضل  لتحقيق  متكاملة  اعــداد  خطة  إلى 
النتائج وبطولة أوكرانيا والمعسكر ستكون 
قبيل  لالعبينا  األهمية  غاية  في  محطتين 

التوجه إلى إندونيسيا".
شهدت  األردنية  المالكمة  أن  عقون  وأكد 
قفزة كبيرة في الفترة األخيرة ولعل تأهل 
المالكمان ، حسين عشيش وعبادة الكسبة 
األلعاب  دورة  من  الماضية  النسخة  إلى   ،
التقدم،  هذا  يؤكد   "٢٠١٦ "ريو  األولمبية 
حظوظ  لديهم  الالعبين  أن  الــى  مشيرا 

كبيرة العتالء منصات التتويج في األلعاب 
مستوياتهم  على  بناًء  المقبلة  اآلسيوية 

في األشهر الماضية.
وحصدت المالكمة ٤ ميداليات من أصل ٣٣ 
ميدالية فاز بها األردن في تاريخ مشاركاته 
في دورات األلعاب اآلسيوية ، حيث جاءت 
أولى ميداليات المالكمة عن طريق محمد 
 ١٩٩٨ عام  تايالند  نسخة  في  خديجة  أبو 
من  األخيرة  النسخة  وفي  برونزية  وكانت 
استضافتها  والــتــي  اآلســيــويــة  األلــعــاب 
تمكن  الجنوبية  الــكــوريــة  إنــشــون  مدينة 
ميداليات  ثالث  نيل  من  الوطني  منتخبنا 
(ميدالية  الهنداوي  علي   ، خالل  من  جاءت 
برونزية)  (ميدالية  الكسبة  عبادة   ، فضية) 

وإيهاب المتبولي (ميدالية برونزية). 

 

 فوز "الحرس" عىل 
"الرشقية" بـ الكرة 

العسكرية 

 عمان - الرأي

 فاز فريق لواء حمزة 
بن عبدالمطلب سيد 

الشهداء - الحرس 
الملكي الخاص على 

فريق المنطقة العسكرية 
الشرقية 6-2 في 

المباراة التي اقيمت 
على ملعب حدائق مدينة 

الملك عبدالله الثاني 
في ختام منافسات 

دوري القوات المسلحة 
لكرة القدم.

وبهذا الفوز احتل الحرس 
المركز الثاني في اخر 
مباريات البطولة التي 

شارك بها 7 فرق.
وحدد االتحاد الرياضي 

العسكري التاسعة 
والنصف صباح بعد 

غد الخميس المقبل، 
موعدا القامة المباراة 

االستعراضية  للبطولة 
على ملعب البترا بمدينة 
الحسين للشباب لتتويج 

بطل الدوري ووصيفه 
وصاحب المركز الثالث.
وتجمع مباراة التتويج 

سالح المدفعية الفائز 
بلقب البطولة والحرس 

الملكي الخاص - 
الوصيف-، كما سيتم 
تتويج فريق المنطقة 
العسكرية الشمالية 

بالمركز الثالث. 

"كرة ذات راس" 
يضم بلح 

 عمان - بترا

عزز فريق نادي ذات راس 
لكرة القدم، صفوفه 

بالمحترف الفلسطيني 
محمد بلح، استعدادا 

لمنافسات دوري 
المحترفين لموسم 

.2019-2018
واعلن النادي أن الالعب 
الفلسطيني وقع على 

كشوفات الفريق، 
استعدادا لاللتحاق 
بتدريباته استعدادا 

للمنافسات المقبلة 
التي يبحث فيها نادي 

ذات راس عن نتائج جيدة.
واشار المدير االداري 

لفريق ذات راس يونس 
الرواشدة الى ان التعاقد 

مع بلح، جاء في ظل 
معرفة النادي بمستواه 

الفني، بعد أن لعب 
الموسم الماضي في 
صفوف فريق االهلي.
ولفت الرواشدة  الى 

ان النادي قرر عدم 
التعاقد مع المحترف 

العراقي مرتضى 
حسين، الذي خضع لفترة 

اختبار في النادي خالل 
الفترة الماضية، مشيرا 

الى مواصلة اخضاع 
الالعب العراقي االخر 
علي كاظم لمزيد من 

االختبارات للوقوف 
بشكل نهائي على 

مستواه الفني قبل 
اتخاذ القرار النهائي 
بشأن التعاقد معه.

وكشف المدير االداري 
عن مزيد من التعاقدات 
الحقا، امال في تشكيل 
فريق قوي وقادر على 
تحقيق النتائج المأمولة. 

 جانب من لقاء منتخب الشباب مع نظيره المصري في افتتاح البطولة   

 اشتداد المنافسة يرفع نسبة األرقام القياسية (احمد العساف) 

 فريق المشارع بطل الدرجة االولى   

 المنتخب الوطني للمالكمة   
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 المنتخب الوطني االول عربياً والثالث قارياً 

 بطولة آسيا  ... انجاز جديد يسجل للكراتيه 
االردنية 

 عمان - نزار عرار

انجازا  للكراتيه  الوطني  المنتخب  سجل 
بحصوله  القاري  المستوى  على  جديدا 
تاريخ  في  مرة  الول  الثالث  المركز  على 
الــمــشــاركــة االردنـــيـــة فــي الــبــطــوالت 
ميداليتين  بحصده  للكبار،  اآلســيــويــة 
 ،15 الـ  النسخة  خالل  وفضية  ذهبيتين 
قاعة  في  موخرا  نزاالتها  اقيمت  التي 
للشباب،  الحسين  بمدينة  حمزة  األمير 
طالل  بن  الحسن  األمير  سمو  برعاية 
رئيس المجلس األعلى لرياضات الدفاع 

النفس. عن 
النزاالت  خالل  الوطني  المنتخب  وقدم 
العبًا   300 من  أكثر  بمشاركة  جرت  التي 
مستوى  دولــــة،   29 يــمــثــلــون  ــة  ــب والع
مميز، تكلل بحصده  ميداليتين ذهبيتين 
بشار  الــوطــنــي  المنتخب  ــطــال  اب عــبــر 
الرحمن  وعبد  كغم    75 ت  وزن  النجار 
وميدالية  كغم،   67 ت  وزن  المصاطفة 
فضية جاءت عبر نجم المنتخب الوطني 

محمود السجان بوزن ت 84 كغم. 
انجاز الكراتيه الجديد يضاف الى سلسة 

المنتخبات  حققتها  الــتــي  االنـــجـــازات 
مستوى  على  ســواء  مــوخــرا،  الوطنية 
بطوالت اسيا او الدوري العالمي، االمر 
تمضي  اللعبة  ان  للقول  يدفع  الــذي 
طموحاتها  لتحقيق  مستمر  تتطور  في 
طوكيو  اولمبياد  في  رسميا  بالتواجد 

.2020
محمد  الــمــصــري  لــلــمــدرب  ــســجــل  وي
للمنتخبات  الــفــنــي  الــمــديــر  ــراهــيــم  اب
يضم  ــذي  ال الفني  والجهاز  الوطنية، 
فتيان،  ومحمد  عويمر  نائل  المدربان 
اداء  اصــابــت  ــتــي  ال الــنــوعــيــة  الــنــقــلــة 
مستوى  على  سواء  الوطني  المنتخب 
الذي  االمر  الفني،  المستوى  او  النتائج 
لجهودهم  والتقدير  االشـــادة  يستحق 
ــعــة فــي ســبــيــل رفــعــة الــكــراتــيــه  ــرائ ال

االردنية.
االدارة  الــى  االشــــادة  ننسى  ال  كــمــا 
معين  د.  بقيادة  الكراتيه  التحاد  الحكيمة 
على  االتحاد،  مجلس  واعضاء  الفاعوري 
لخدمة  المتواصل  وعمله  مجهودهم 

االردنية. الكراتيه 
آسيا  بــطــولــة  ســطــرت  الــنــهــايــة  وفـــي 

ليس  االردنية،  للكراتيه  مشرفة  عالمة 
ايضا  وانما  النتائج،  مستوى  على  فقط 
الــذي  ــع  ــرائ ال التنظيم  مــســتــوى  عــلــى 
سيشكل  االمــر  دولــيــة،  بــاشــادة  حظى 
دافــعــا لــالتــحــاد والــجــهــاز الــفــنــي على 
نتائج  لتحقيق  والجهود  العمل  مواصلة 

االردنية. بالكراتيه  تليق 
ــــزاالت الــبــطــولــة،  وفـــي خــتــام خــتــام ن
الثالث  بالمركز  الوطني  المنتخب  حل 
ذهبيتين  برصيد  عربيا  واالول  آسيويا 
الياباني  المنتخب  وحــلــق  وفــضــيــة،  
ــفــرق بــرصــيــد 8  ــدا فــي صــــدارة ال وحــي
وبرونزيتين،  وحــيــدة  وفضية  ذهبيات 
 4 برصيد  ثانيا  االيراني  المنتخب  وجاء 
وجاءت  برونزيات،   3 و  وفضية  ذهبيات 
ذهبية  بــرصــيــد  رابــعــا  تــايــبــيــه  الــصــيــن 
خامسا  والصين  وبرونزية،  وفضيتين 
وفريق  وبرونزيتين،  وفضية  ذهبية  بـ 
ذهبية  ـــ  ب ســادســًا  اآلســيــوي  االتــحــاد 
 3 بـــ  سابعا  والسعودية  وبرونزيتين، 
بـ  ثامنا  وفيتنام  برونزيات،  و3  فضيات 
تاسعا،  ماليزيا  وبرونزيتين،  فضيات   3

 . عاشراً واندونيسيا 

 نتائج الفتة لـ الدرك يف ماراثون حرمون 
الدويل 

 عمان - بترا 

الـــدرك  ـــوات  ق منتخب  العــبــو  سيطر   
ماراثون  سباقات  على  الضاحية  الختراق 
اختتمت  الذي  الخامس  الدولي  حرمون 

فعالياته في العاصمة اللبنانية بيروت.
الفتة،  نتائج  ـــدرك  ال نشامى  وقـــدم   
جميع  في  االول  المركز  العبوه  وحقق 
فئات الماراثون التي شاركوا بها، وسط 
منافسة 6 آالف عداء من مختلف الدول.

تميز  الـــذي  الـــمـــاراثـــون  نــتــائــج  وجــــاءت 
النحو  على  الجبلية  وبطبيعته  بصعوبته 

التالي:
منتخب  العـــب  كــم:حــصــل   10 ســبــاق   -

االول  المركز  على  الزبون  رأفت  الــدرك 
للفئة  األول  ــمــركــز  وال الــســبــاق  لفئة 
على  مشافق  عبدالله  وحصل  العمرية، 
والمركز  السباق،  لفئة  السادس  المركز 

االول للفئة العمرية.
المداهنة  حــمــزة  :ظــفــر  كــم   5 ســبــاق   -
والمركز  العام،  بالمجموع  األول  بالمركز 
حصل   كما   ، العمرية  فئته  في  االول 
ــع في  ــراب ــون عــلــى الــمــركــز ال ــزب عــمــر ال
المجموع العام والمركز األول في فئته 

العمرية.
كما فاز عداء منتخب الدرك نبيل المقابلة 
بالمركز األول في سباق 2 كم لفئة ذوي 

االحتياجات الخاصة.

الـــدرك  قـــوات  منتخب  أن  إلـــى  يــشــار 
المالزم  يدربه  والذي  الضاحية،  الختراق 
المراكز  على  حــاز  الــرواحــنــة،  هايل  أول 
األولــــى فــي الــعــديــد مــن الــســبــاقــات 
الدولي  النمسا  ماراثون  منها  الدولية، 
(اوتــشــر)، ومــاراثــون االقــصــر الــدولــي 
المحلية  األلقاب  من  العديد  إلى  إضافة 

في مختلف السباقات.
قصي  المقدم  المشارك  الوفد  وضم 
اول  والــمــالزم  للوفد،  رئيسًا  القضاة 
عبدالله  والالعبين  مدربا،  الرواحنة  هايل 
مشافق، رأفت صبحي، حمزة علي، عمر 
الزبون، إضافة إلى الالعب نبيل المقابلة 

عن فئة ذوي االحتياجات الخاصة. 

 إنطالق بطولة عمان الدولية للتنس 

 القديس والخطيب وشلباية يتأهلون 
لـدور الـ 16 والزوجي اليوم 

 عمان – غازي القصاص

وجنا  القدسي  رنده  االردن  العبو  تأهل 
االثنين  امس  شلبايه  وعبدالله  الخطيب 
لدور الستة عشر من بطولة عمان الدولية 
مالعبه  على  التنس  اتحاد  ُيقيمها  التي 
بمشاركة  للشباب  الحسين  مدينة  في 
وتــجــري  دولــــة   (29) مــن  العــبــًا   (151)

مبارياتها بطريقة خروج المغلوب.
فوزها  عقب  القدسي  ــده  رن تأهل  جــاء 
مسابقة  من   (32) الـــ  االول  ــدور  ال في 
المصرية  على  سنة   18 تحت  الناشئات 
كارولين فوزي بنتيجة -6 1 و-6 1، وتلتقي 
صباح اليوم الثالثاء التركيه ايكين ايركتين 

ضمن دور الـ 16.
على  فوزها  عقب  الخطيب  جنا  وتأهلت 
شاهيتاها فديريا بنتيجة -1 6 و-7 5 و-6 
بانا  القبرصية  اليوم  صباح  وتلتقي   ،4

جوتويو ضمن دور الـ 16.   
تغلبه  عقب  شلباية  عبدالله  تأهل  وجــاء 
على السوري حسان بارودي بنتيجة  -6 0 
صباح  من  التاسعة  عند  ويلتقي   ،1 و-6 
اليوم الكندي الكسيانغ لي اليكس ضمن 
دور الـ 16 من مسابقة الناشئين تحت 18 

سنة.
بقية العبي االردن خرجوا من دور الـ 32 
حتامله  كــرم  للخسارة:  تعرضهم  عقب 
امام هاريوكي اوموري (انجلترا) بنتيجة -3 
6 و-2 6، محمد القطب امام الباكستاني 
هيا   ،6 و-0   6  0- بنتيجة  رحمان  حذيفه 
بنتيجة  ماراته   ماليكا  الهنديه  امام  جوده 
-0 6 و-1 6، وساره المجالي امام الهنديه 
وجود   ،6 و-0   6  0- بنتيجة  سنجش  رهيا 
مفتاكوفا  ارينا  الروسيه  امام  النوايسه 
امام  فاخوري  وتمارا  و-1 6،  بنتيجة -1 6 

الهندية تانيا ناندا -1 6 و6-3.
الزوجي  مباريات  اليوم  مساء  وتنطلق 

المغلوب  ـــروج  خ بطريقة  تــجــري  الــتــي 
مسابقة  فــي  فــريــقــًا   (16) بــمــشــاركــة 
مسابقة  في  فريقًا  و(11)  الناشئين، 

الناشئات.
زوجـــي  فـــي  االردن  ــبــي  الع ــات  ــاري ــب م
شلبايه  عــبــدالــلــه  الــثــنــائــي  الــنــاشــئــيــن: 
يلتقي  (لبنان)  صــادق  وجــالل  (االردن) 
(انجلترا)  اومــوري  هاريوكي  الثنائي  مع 
محمد  (فــرنــســا)،  بــجــانــيــتــي  وفــيــكــتــور 
القطب (االردن) وسليم كهواجا (تونس) 
(االردن)،  محمد  وعمر  فاخوري  عمر  مع  
انــور  ومحمد  جيما  بــن  ياسين  الثنائي 
(االردن)  حتامله  كرم  مع   (تونس)  برهام 

وهشانج ونج (التبت). 
زوجي  لقاء  في  االردن  العبات  مباريات 
ناندا  وتانيا  النوايسه  جــود  الناشئات: 

جــوده  هيا  الثنائي  مــع  يلتقي  (الهند) 
(روســيــا)،  ايــوســف  وروسلين  (االردن) 
رنده القدسي وجنا الخطيب (االردن)  مع 
ونور  (تونس)  حسين  بن  فريال  الثنائي 

ديب (لبنان).
لمسابقتي  ـــزوجـــي  ال قــرعــة  وكـــانـــت 
امس  أجــراهــا  قد  والناشئات  الناشئين 
المصري  الدولي  للبطولة  العام  الحكم 
االردنــي  مساعده  وبحضور  صالح  علي 
علي الزيود وعدًا من الالعبين والالعبات 

المشاركين في منافساتيهما.
اللجنة  الرياضي  الطب  اتحاد  وشكل  هذا 
ابوزيد  محمد  د.  برئاسة  للبطولة  الطبية 
وعضوية  ــاد  ــح االت ادارة  مجلس  عــضــو 
شحاده  عطالله  الطبيعيين  المعالجين 

ومحمد المعاني. 

 نشامى الكراتيه مع الجهاز الفني واالداري السرة اللعبة   

   رنده القدسي   

 "األمناء" يقدم استقالته ويؤكد استمراريّة دعمه للنادي 

 السلط يكرم أبطال الدوري  وكأس األردن 
لكرة اليد اليوم 

 برونزية لـ الووشو يف بطولة العا 
للشباب 

 محافظ الكرك يلتقي رؤساء األندية 

 منتخب الشباب يالقي شباب األردن ودياً 
بالكرة اليوم 

 عمان - الرأي

السلط  ــادي  ن أمــنــاء  مجلس  رئيس  أمــس  قــدم 
من  استقالتهم  المجلس  واعضاء  مهيار  رياض 
خالد  النادي  رئيس  وصلت  رسالة  في  منصبهم 

عربيات.
وتضمنت الرسالة مباركة المجلس انتخاب مجلس 
وتمنياتهم  عربيات،  برئاسة  للنادي  جديد  ادارة 
المقبلة  المرحلة  خالل  لالدارة  والتوفيق  النجاح 
والتي تحتاج الى مجهود مضاعف خصوصا بعد 
ارتقاء فريق كرة القدم لمصاف أندية المحترفين، 
الى جانب طموح فريق كرة اليد بالمحافظة على 

انجازاته. 
التي  الثقة  األمناء  مجلس  واعضاء  رئيس  وقدر 
اناطها بهم النادي في المرحلة المقبلة، مؤكدين 
دعمهم النشطة النادي ومشيرين الى ان سبب 
المدينة  البناء  المجال   لفتح  ترتبط  االستقالة 

ليأخذوا دورهم في خدمة السلط وناديها.
لمجلس  رئيسا  مهيار  رياض  اختيار  تم  انه  يشار 
بالتعاون  وترك  سنوات،   6 حوالي  قبل  االمناء 
حقيقية  بصمات  األمــنــاء  مجلسي  اعضاء  مع 
الى  وايصاله  النادي  استقرار  على  الحفاظ  في 
والمساهمة  اليد  كــرة  فــي  التتويج   منصات 
دوري  الى  الفريق  صعود  في  النادي  ادارة  مع 

المحترفين ألول مرة بتاريخه.

.. تكريم فريق اليد

مساء  السابعة  الساعة  عند  النادي  ادارة  تقيم 
اليد  كرة  لفريق  تكريميا  حفال  مقره،  في  اليوم 
لفوزه بلقبي دوري الدرجة االولى وكأس االردن 

(بطولة نظمي السعيد 25).
انجزت  قد  األدارة  ان  الى  النادي  رئيس  واشــار 
ترتتيبات اقامة الحفل الذي ياتي تقديرا للجهود 
خالل  الفني   والجهاز  الــفــريــق    قدمها  التي 
لقبي  بــاعــادة  توجت  والــتــي  الحالي  الموسم 
مجددًا،  النادي  خزائن  الى  األردن  وكأس  الدوري 
الفتا الى ان الحفل سيقام برعاية رجل االعمال 

حسان العمد.
امــس  الـــنـــادي  ادارة  عــقــدت  اخــــرى  جــهــة  مـــن 
فيه  تم  حيث  انتخابها،  بعد  االولــى  اجتماعها 
د.حازم   : االتي  حسب  األدارية،  المناصب  توزيع 
الريان  مهند  المحامي  للرئيس،  نائبا  النسور 

للصندوق،  امينا  الحياصات  اشرف  للسر،  أمينا 
العطيات  وعمر  إعالميًا،  ناطقًا  العطيات  وعمر 
و د. أشرف النسور، و د. عاصم غنيمات وراتب 

األلفي اعضاء. 

  ..ويلتقي أمين عام اتحاد الكرة 

التقى امس وفد من نادي السلط  برئاسة خالد 
سيزار  القدم  كرة  التحاد  العام  األمين  عربيات، 

صوبر .
وحسب الناطق اإلعالمي للنادي فان زيارة السلط 
الستثناء  اعتراض  تقديم  لغايات  كانت  لالتحاد، 
المالعب  مــن  بالسلط   حسين  االمــيــر  ملعب 
المعتمده إلقامة مباريات دوري المحترفين عليه، 
ما "يسبب ويلحق الضرر بالنادي، ويحرم الجماهير 
من حق مكتسب بأن تشاهد فريقها يلعب على 

ارضه وبين جماهيريه".
صوبر   وطالب السلط من االمين العام لالتحاد 
على  خاض  انه  خصوصا  لإلشكالية،  حل  ايجاد 
الماضي  الموسم  في  مباريات  عدة  الملعب 
ضمن دوري الدرجة االولى، حيث كانت مبارياته 
اي  وجــود  دون  باإلنضباط  واتسمت  جماهيرية 

حالة للخروج عن النص.
وأكد رئيس النادي عربيات على حق النادي باللعب 
ادارة  ان  الى  مشيرا  جمهوره،  وبين  أرضه  على 
النادي لن "تتنازل عن هذا الحق المكتسب تحت 
اي مطلب"، خاصة وانه الموسم االول له في 
دوري المحترفين وسيكون للجماهير االثر الطيب 

في مسيرة الفريق في ظهوره األول.
مطلب  يقدر  االتحاد  ان  الى  صوبر  اشــار  بــدوره 
ادارة النادي، باعتبار انه حق شرعي، بالوقت الذي 
اشار فيه الى المواصفات الخاصة التي يجب ان 
مباريات  عليها  تقام  التي  المالعب  في  تتوافر 
البطوالت  ــواء  اج عن  تختلف  النها  المحترفين 
االخرى، وهناك متطلبات رئيسية ومنها بوابات 

الملعب وتوفير معايير السالمة العامة.
سيتم  القضايا  هذه  مثل  ان  العام  األمين  وبين 
االتحاد  سيقيمها  التي  الخلوة  في  مناقشتها 
الميت،  البحر  في  الشهر  هذا  المحترفة  لالندية 
والتي سيتم خاللها طرح كافة االمور المتعلقة 
وإحتياجاتها  والــمــالعــب  الــقــدم،  ــرة  ك بموسم 
لتنطبق عليها المواصفات التي تؤهلها القامة 

المباريات الرسيمة عليها.

 الكرك ـ محمد الطراونة

األول  أمس  حمور  أبو  منشية  نادي  إستضاف 
مع  جمعهم  والذي  األندية   رؤساء  لقاء  بقاعته 

النصرات. صالح  الكرك  محافظ 
وواقع  الشباب  قطاع  هموم  بحث  خالله  وتم 
تواجهها  التي  والصعوبات  بالمحافظة  األندية 
تتضمن  والــتــي  مستقبلية  خطط  إدراج  مــع 

التحتية. البنى 
دور  الى  النصرات  تطرق  اللقاء  مستهل  وفي 
التدخين  مكافحة  في  الشباب  وإعــداد  األندية 
وآفة المخدرات والتطرف واإلرهاب، مثمنًا دور 
الشباب  تجاه  عديدة  بواجبات  بقيامها  األندية 

الذين هم عماد الوطن والمستقبل .
ــيــس مــجــلــس الــمــحــافــظــة  ــدث رئ ــح وبـــــدوره ت
بتقديم  المجلس  دور  الــى  المجالي  صــايــل 

من  وبرامجها،  خططها  لتنفيذ  لألندية  الدعم 
الالمركزية  لــمــوازنــات  المجلس  سعي  خــالل 
صعوباتها  بتذليل  وذلك  والتطوعية  والحكومية 
ومدير  الــكــرك  محافظ  مــع  التعاون  خــالل  مــن 
شباب الكرك د . مخلد المجالي الذي هو اآلخر 
والشباب  االندية  ومتطلبات  هموم  عن  تحدث 

المحافظة . في 
أندية  من  لجنة  تشكيل  تم  ذلــك  ضــوء  وعلى 
إحتياجات  عــن  عــام  تــصــور  إلعـــداد  المحافظة 
والرياضي   الشبابي  القطاع  لخدمة  المحافظة 
ضمن  أيــضــًا  متكاملة  عمل  ورقـــة  خــالل  مــن 
ممثلي  مــع  ــقــاء  ل تــنــظــيــم  فــي  ــتــوصــيــات  ال
واألسمدة  البوتاس  أبرزها  بالجنوب  الشركات 
الدعم  تقديم  لبحث  والفوسفات،  واالسمنت 
لدعم  خاص  صندوق  إنشاء  وإمكانية  لألندية 

 . بالمحافظة  والشباب  األندية  ومتطلبات 

 عمان - الرأي

يلتقي عند السادسة مساء اليوم على ملعب 
 19 ت  الــقــدم  لــكــرة  الشباب  منتخب  الــبــتــراء 
سلسلة  ضمن  األردن  شباب  فريق  مع  عاما 
المنتخب  يخوضها  الــتــي  الــوديــة  الــمــبــاريــات 
مطلع  للشباب  اآلسيوية  للنهائيات  استعدادا 

تشرين األول المقبل.
وكان المنتخب تفوق على الفريق األول لنادي 
في  إقيمتا  مواجهتين  في  و1-2   2-3 البقعة 
شباب  على  فـــوزا  حقق  كما   ، ســابــق  وقــت 
منتخب  على  وتفوق   ، رد  دون  بهدف  العقبة 

الناشئين ايضا 0-2.
ويتطلع المنتخب لتحقيق أقصى درجات الفائدة 
أكد  حيث  االردن،  شباب  مواجهة  من  الفنية 

عبدالقادر،  أحمد  المدرب  بقيادة  الفني  الجهاز 
أن الهدف ”فني بحت“ وليست النتيجة.

وتابع عبدالقادر خالل حديثه للموقع االلكتروني 
لالتحاد : هذا النوع من المباريات أمام العبي 
دوري المحترفين، من شأنه تدعيم خبرة العبينا 

الشباب ورفع مستوى اللياقة البدنية لديهم.
 4 خضنا  البدني،  الجانب  على  نركز  وَأضــاف: 
مباريات على مدار 3 أيام بمستوى عال وبنتائج 
يوم  راحــة  الالعبين  منح  فضلنا  لقد  إيجابية، 
البدني  الحمل  أعباء  في  الوقوع  لتجنب  األحد 

الزائد.
غد  بعد  الجزيرة  فريق  الشباب  منتخب  ويواجه 
يختتم  أن  على  البتراء،  ملعب  على  الخميس 
األهلي  بــمــالقــاة  ــة  ــودي ال مــبــاريــاتــه  سلسلة 

السبت 21 الشهر ذاته. 

 عمان - الرأي

صالح  للووشو   الوطني  المنتخب  العب  نجح   
خالل  البرونزية  الميدالية  بتحقيق  يحيى  الدين 
والتي  للشباب  العالم  بطولة  في  مشاركته 

برازيليا. البرازيلية  العاصمة  في  أقيمت 
من  النهائي  ربع  الــدور  في  الدين  صالح  وفاز 
المنتخب  العب  على  كغم   ٨٠ وزن  منافسات 
نصف  ــــدور  ال نــــزال  يــخــســر  أن  قــبــل  الــهــنــدي 
ليكتفي  اإليراني  المنتخب  العب  أمام  النهائي 

البرونزية. بالميدالية 

يتمكن  لــم  االولــمــبــيــة  اللجنة  مــوقــع   ووفـــق 
إلى  الصعود  من  شعيرة  أبو  إبراهيم  الالعب 
كغم   ٦٠ وزن  منافسات  في  التتويج  منصة 
على  النهائي  ثمن  ــدور  ال لقاء  في  فــاز  حيث 
يخسر  أن  قبل  اإلندونيسي  المنتخب  العــب 
ربع  الــدور  في  كازاخستان  منتخب  العب  امــام 

النهائي.
البرازيل   إلــى  الوطني  المنتخب  وفــد  وتــرأس 
وضم  الــووشــو  اتــحــاد  رئيس  العجارمة  محمد 
إلى  يحيى  وائل  الوطني  المنتخب  مدرب  أيضًا 

جانب الالعبان يحيى و أبو شعيرة. 

 السلط بطل الدوري وكأس األردن   

قرعة  بطولة غرب 
آسيا لكرة الطاولة

 ..اليوم

 عمان - غازي القصاص

تجري الليلة في فندق 
حرير باالس حيث ُتقيم 
الوفود المشاركة في 
بطولة كأس اتحاد غرب 

آسيا لكرة الطاولة قرعة 
منافسات مسابقتي 

الفردي والزوجي لتسع 
فئات عمرية تنطلق 

منافساتها اعتبارًا من 
صباح غد االربعاء بقاعة 

قصر الرياضة في مدينة 
الحسين للشباب.

ويكتمل اليوم الثالثاء 
وصول وفود اتحادات 
الدول المشاركة الى 
عمان وهي: العراق 

والسعودية واالمارات 
وسوريه والبحرين.
وانهت المنتخبات 

الوطنية الليلة الماضية 
استعداداتها لخوض 

غمار منافسات البطولة 
التي تمتد على مدار 

خمسة أيام، ويسعى 
العبو المنتخبات الوطنية 

للمنافسة على القاب 
مسابقات فئات البطولة 

وهي: الرجال والشباب 
والشابات والناشئين 
والناشئات والزهرات 

واالشبال والبراعم 
والبرعمات.

وكان اتحاد غرب آسيا الذي 
يقيم البطولة بالتعاون 

مع االتحاد االردني وفق 
مدير البطولة المهندس 
فواز الشرابي قد الغى 
مسابقة فئة السيدات 
لقلة الدول المشاركة 

فيها. 

 اتحاد الكرة يقيم 
دورة لتأهيل 

املحارضين 

 عمان - الرأي

تقيم الدائرة الفنية في 
اتحاد كرة القدم دورة 
لـتأهيل المحاضرين 

خالل الفترة من 6 الى 
16 الشهر المقبل 

باشراف المدير الفني 
الدكتور بلحسن مالوش 

والمحاضر االلماني اريك 
روت مولر .

ويشارك بالدورة التي 
تقام في االردن الول 

مرة باشراف االتحاد 
االسيوي مشاركون من 
االردن والدول العربية: 

احمد عبد القادر، عبدالله 
القططي، عالء العمرات، 

احمد درزي، عصام 
التلي، منار فريج، فايز 

ابو عاقولة، زيد الشرع، 
تجاتي زعرور، رائد ظاهر، 

عدنان الشعيبات، هشام 
ابو فروة، فادي العنانزة، 

ومن العراق رمضان 
الزبيدي وعقيل صياح.

الى ذلك، انهت الدائرة 
الفنية جميع متطلبات 

المناهج التدريبية الشاملة 
لجميع المحاضرات 

العملية والنظرية بعد 
اعتمادها من االتحاد 

االسيوي. 

     املنيس مدرباً
 " لـ "يد الحس

   اربد - علي الشريف

عينت اللجنة االدارية 
المؤقتة لنادي الحسين 

مهند المنسي مدربا 
لفريق كرة اليد  االول.

وحسب ما افضى 
به  امين سر النادي  

المحامي سميح البكري 
تم تعيين هيثم طالفحه 

مساعدا للمنسي، و 
تعيين رفاد الخاليلة رئيسا 

للجنة كرة اليد بالنادي. 



ن - األردن  w السنة الثامنة واألربعون - ع w w . a l r a i . c o m
22رياضة وز  2018م - العدد 17387  الثالثاء 4 ذو القعدة 1439 هـ - املوافق  17 

ه يوفنتوس تستقبل   ج
رونالدو 

 تورينو - أ ف ب

استقبلت جماهير نادي يوفنتوس االيطالي لكرة 
القدم نجمها الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
تورينو  مدينة  الــى  وصوله  بعد  كبيرة  بحفاوة 
امس، على أن يخضع للفحص الطبي والتوقيع 

على العقد الذي يربطه بناديه الجديد.
ملعب  خــارج  النادي  عشاق  من  المئات  وتجمع 
لنا  أجلب  "رونالدو  وهتفوا  تورينو  في  "اليانز" 
ظهر  حين  في  أوروبـــا)"  أبطال  (دوري  االبطال 

البرتغالي للمحة قصيرة.
الطبي  ــمــركــز  ال مــن  ــامــا  ع ــــ 33  ال ـــن  إب وخــــرج 
التحية  والــقــاء  للمعجبين  للتوقيع  ليوفنتوس 
ومصافحة الجماهير على وقع الهتافات الصاخبة 
باسمه قبل أن يعود مسرعا الى المركز الطبي. 
وكان "سي آر7" وصل إلى إيطاليا امس االول، 
قبل يوم من الموعد المنتظر، ما اربك الصحافة 
قدومه  انتظروا  و"التيفوزي"الذين  اإليطالية 
صباح امس، بينما اجتاحت شوارع المدينة مئات 
عليها "بينفيندو"  كتب  بقدومه  ترحب  اليافطات 

بالبرتغالية.
الرحيل  بقرار  العالم  فاجأ  الذي  رونالدو،  وخضع 
بلقب  معه  المتوج  اإلسباني  مدريد  ريــال  عن 
دوري ابطال اوروبا في المواسم الثالثة األخيرة، 

للفحص الطبي، قبل أن يزور مقر فريق "السيدة 
الذي  العقد  على  التوقيع  ثم  ومــن  العجوز"، 

يربطه بالنادي االيطالي لمدة أربعة أعوام.
وسيرتبط النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس 
مرات بعقد قيمته 30 مليون يورو في الموسم، 
ايطالية  اعالم  وسائل  تقول  صفقة  في  وذلك 

انها ستكلف يوفنتوس 350 مليون يورو.
لن  ــدو  ــال رون أن  االيطالية  الصحافة  واشـــارت 
من  بــدءا  إال  الجديد  فريقه  الــى  رسميا  ينضم 
تموز المقبل عندما يخوض جولته الصيفية في 

الواليات المتحدة.
وعلق زميله المستقبلي كالوديو ماركيزيو على 
الى  يصل  كبير  بطل  "إنه  قائال  رونالدو  وصول 
اليومية،  حياته  مشاركته  الرائع  ومن  يوفنتوس، 

وتحديدا خالل العمل (اثناء التمارين)".
وعلى الرغم من أن زيارة رونالدو الى إيطاليا لن 
أطلقت  الصحافة  ان  إال  ساعة،  سوى 24  تدوم 
على هذا اليوم تسمية "رونالداي" أو "رونالدو 

-داي" تيمنا بالنجم البرتغالي.
مدريد  ريال  العب  مع  التعاقد  عن  االعالن  ومنذ 
في  المتاجر  يوفنتوس  جماهير  اجتاحت  السابق 
تورينو من أجل شراء قميص "سي آر7"، كما تم 
تصنيع مثلجات بـ "طعم سي آر 7" تضاف اليها 

حبة شيري وشوكوال. 

ء باريس .. وقمر   نجمة تيضء س
يسطع يف تورينو 

 عمان - نديم الظواهرة

لكرة  الذهبي  العالم  كــأس  وهــج  سطع 
الفرنسية  العاصمة  سماء  فــي  الــقــدم 
قميص  على  ثانية  نجمة  ليرسم  باريس 
العالم  على  بطًال  تتويجه  يكن  لم  منتخب 

مفاجأة.
أجمع  العالم  شغل  الذي  روسيا  مونديال 
متابعيه  أمتع  مضت،  يــومــًا   (30) خــالل 
عرض  توقعاتهم  ضــرب  بــل  وفــاجــأهــم، 
التي  النهائية  محطته  الى  ليصل  الحائط 
توج بها "الديوك" ومعه اشتعلت باريس 
وما حولها فرحًا بلقٍب ثاٍن بعد االول عام 

.1998
لــم يـــدم الــحــديــث عــن بــطــل الــمــونــديــال 
.. حيث أن النجمة الثانية التي أحتفل  كثيرًاً
"قمر"  ظهور  قابلها  الفرنسيون،  بها 
في  األضواء  خاطفًا  تورينو  في  رونالدو 
متابعي  شغلت  التي  الموسم  صفقة 

كرة القدم حول العالم.
التواصل  مواقع  رواد  تداوله  فيديو  في 
نادي  متابعي  تزايد  يظهر  االجتماعي، 
يـــوفـــنـــتـــوس عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
عادية  غير  بــصــورة  "تــويــتــر"  االجتماعي 

المليون  ونصف  مليون  يقارب  ما  بلغت 
متابع.. بسبب رونالدو وحده.

كسبت  االيطالي  النادي  إدارة  أن  شك  ال 
في  األفضل  الالعب  صفقة  من  الكثير 
بــدأت  و"األربــــاح"  مـــرات،  خمس  العالم 
تتحقق قبل وصول كريستيانو الى تورينو 
يوم أمس وتقديمه لوسائل االعالم، بل 
أن صدى هذا التعاقد المدوي بلغ العالم 
الفنية. قبل  غايته "المالية"  وحقق  أجمع 

ال يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى قــيــمــة الــنــجــم 
المنتظرة  واالضــافــة  الفنية  البرتغالي 
أبطال  دوري  نهائي  بلغ  الذي  للفريق  منه 
أوروبا مرتين في السنوات األربع األخيرة 
دون ان ينجح بالفوز باللقب، وهذا التحدي 
األبرز الذي يسعى الطرفان الى تحقيقه، 
القاري  اللقب  يريدان  ويوفنتوس  رونالدو 

األهم.
والحضور  الضخمة  االعــالمــيــة  التغطية 
رونالدو،  استقبال  في  الغفير  الجماهيري 
أهمية  نحو  جميعها  تتجه  عدة  دالالت  له 
على  طغت  التي  الصفقة  هــذه  وقيمة 
الــمــونــديــال،  بلقب  الــفــرنــســي  الــتــتــويــج 
الفردية  المكاسب  يتعدى  مداها  أنه  بل 
لتصل  الجديد..  وناديه  البرتغالي  للنجم 

كثيرًا  مرضت  التي  االيطالية  الكرة  نحو 
مؤخرًا.

األفضل  يعد  كان  الذي  االيطالي  الدوري 
بداية  وحــتــى  التسعينيات  فــي  عالميًا 
الليجا  بعد  يتراجع  هو  ها  الثانية،  األلفية 
وهو  االنجليزية،  ليج  والبريمر  االسبانية 
االيطالي  المنتخب  على  جليًا  أنعكس  ما 
بطًال  توج  أن  منذ  نتائجه  تدهورت  الــذي 
عــدم  الـــى  وصــــوًال   2006 فــي  للعالم 
مقدرته على التأهل الى مونديال روسيا.
ــكــرة  حــالــة الـــتـــدهـــور الــتــي تــعــيــشــهــا ال
مجددًا  االنتعاش  فرصة  أمام  االيطالية، 
الالعبين  أفضل  مــن  ــد  واح صفقة  بعد 
بالعالم إن لم يكن أفضلهم، ومعه عودة 
انتر الى دوري االبطال، بانتظار استفاقة 
ميالن بإدارته الصينية التي تضخ عشرات 

إلحيائه. الماليين 
كرة  عشاق  يكترث  لــم  الــكــالم..  خالصة 
األهمية  بــذات  الــمــونــديــال  الــى  الــقــدم 
وما  لألندية  بالنسبة  لها  ينظرون  التي 
هـــي إال أيــــام حــتــى يــشــتــعــل مــيــركــاتــو 
رونالدو الذي  مجددًا، لكن "قمر"  الصيف 
في  ـــرز  األب سيكون  تــوريــنــو  فــي  سطع 

الحالي.  االنتقاالت  سوق 

 كلوب: هناك 
امكانية 

الستمرار 
ستوريدج مع 

ليفربول 

   إنجلترا - رويترز- قال 
يورجن كلوب مدرب 

ليفربول إن المهاجم 
دانييل ستوريدج 
يمكن أن يستمر 

مع النادي المنتمي 
للدوري اإلنجليزي 

الممتاز لكرة القدم 
رغم معاناته من 
اإلصابات وعدم 

ثبات في المستوى 
بالمواسم األخيرة.
وابتلي ستوريدج 

بإصابات طويلة 
المدى في 

المواسم الماضية 
ولم يسجل مهاجم 

إنجلترا أكثر من عشرة 
أهداف في موسم 
واحد سوى موسم 
2015-2016 عندما 
هز الشباك 13 مرة.

وأعير المهاجم البالغ 
عمره 28 عاما إلى 

وست بروميتش 
ألبيون في كانون 

الثاني الماضي لكنه 
لم يترك بصمة ولم 

يسجل أي هدف في 
ست مباريات وهبط 

فريقه إلى دوري 
الدرجة الثانية.

ونقلت صحيفة 
ليفربول إيكو عن 

كلوب قوله "لقت 
قلت باستمرار إنه 

يملك مستقبال 
واألمر يتعلق بما 

سيحدث اآلن. 

 رونالدو خالل تواجده في تورينو (رويترز)   

 كرواتيا.. "بلدة صغيرة وأحالم كبيرة" 

 فرنسا.. تدخل نادي الثنائية بحظ رقم (8) 
 عمان - راشد الرواشدة

ــتــهــت حــكــايــة 4 ســـنـــوات مـــن الــتــعــب  ان
لـ  اللقب  حسمت  دقيقة  و90  والــجــهــد، 
كانت  التي  كــرواتــيــا  أنــظــار  أمــام  فرنسا، 
مشاركتها  فــي  "المعجزة"  بصنع  تحلم 
النهائي  نصف  إلــى  الــوصــول   ) الثانية 
تفوق  ولــكــن   ...(2018 ونهائي   ،1998
فرنسا تكتيكيًا لم يسمح بحدوث اإلنقالب 
بوجبا..  مبابي..  وكتب   ، الجديد  العالمي 
في  جيرو،  كانتي..  ديمبلي..  أومتيتي.. 
باحرف  االنجاز  المستديرة  الساحرة  سماء 
من ذهب، معلنين عن نهاية حقبة ماضية 
عشاق  عقول  على  سيطروا  آخرين  لنجوم 

كرة القدم.
خسارة  من  الفرنسي  المنتخب  استفاد 
إقصائهم  بعد   2016 أوروبــا  كأس  نهائي 
فازت  عندما   ،(0-2 (ألمانيا  العالم  لبطل 
عليها البرتغال بهدف في الدقائق االخيرة 
ذلك  ألمانيا  على  الــفــوز  الــتــمــديــد،  بعد 
انهم  باإلعتقاد  للفرنسيين  سمح  الوقت 
األفضل على اإلطالق وانتاب الغرور على 

آدائهم في النهائي.
الثقة لـــ "الــديــك"  هــذه الــخــســارة اعــطــت 
الفرنسي في بطولة كأس العالم  2018، 
بفضل  السابقة  التجربة  من  واستفادوا 
واجبر  بالنفس  الثقة  عــزز  ــذي  ال مدربهم 
العبيه على احترام جميع المنافسين، كما 
الفردية  والحلول  التكتيكي  اإلنضباط  ان 
الفرنسي  المنتخب  العبو  بها  يتمتع  التي 
اعطى للمدرب ميزة عن باقي المنتخبات، 
الالعبين  قـــدرات  إستثمار  على  بالقدرة 
المنافس  حسب  طريقة  من  بأكثر  واللعب 
اآلخر وإيجاد الحلول المبتكرة مثل التسديد 

من بعيد.
المونديالت  فــي  حــاضــرًا  كــان   (8) رقــم 
جانب  الــى  ــان  ك الــبــدايــة  فــي   السابقة، 
عام  األول  لقبها  حققت  عندما  األرجنتين 
أما   ،  1986 الثاني  لقبها  وأضافة   1978
توجت  عندما  كان  فقد  فرنسا  مع  قصته 
 ،2018 وأخـــيـــرا   1998 عـــام  كـــأس  بــــأول 
األرجنتين  مع  الثنائية  نادي  فرنسا  لتدخل 

واألوروجواي.
مودريتش،  الكرواتي  رفــاق  يتمكن  ولــم 
المنتخب  ــات  وفــردي مــواهــب  مــجــاراة  مــن 
الفرنسي بقيادة بوجبا الذي مارس هوايته 
واعطى  والمناسبة،  الدقيقة  بالتمريرات 
داخل  المناسب  باإلنتشار  لرفاقه  الحرية 

الملعب.
الذي  الــحــظ)،  (ســيء  الكرواتي  المنتخب 
كتب على الحافلة المخصصة له في كأس 
كبيرة"  وأحالم  صغيرة،  "بلدة  عبارة  العالم 
عجزوا عن مجاراة "الجيل الذهبي" لـ األزرق 

واألبيض، حيث انهم خاضوا مباراة إضافية 
باإلضافة  فرنسا  منتخب  من  اكثر  دقائق 
الفرنسي،  للديك  (زيــادة)  راحــة  يوم  إلى 
لـ  نسبية  أفضلية  بــإعــطــاء  كفيلة  كــانــت 

فرنسا.
ــودة  إلـــى الــعــبــارة اعــــاله، أعطى  ــع ــال وب
وبجديته  بواقعيته  الــكــرواتــي  المنتخب 
والتفكير  بالحلم  للبلدان "الصغيرة"  األمل 
اإلمكانيات  محدودية  من  بالرغم  باللقب 
عن  مــرة  ألول  استقل  الـــذي  البلد  فــي 
نصف  وبلغ  سابقًا  السوفيتي  اإلتــحــاد 
نهائي كأس العالم 1998 كأول مشاركة له 

في البطولة.

األكثر في المونديال 2018:

أكثر الحراس تصديًا للكرات:
 تيبو كورتوا (27 تصديًا)

 جييرمو اوتشوا (25)
 كاسبر شمايكل (17)
 جوردان بيكفورد (16)

 ايجور اكينفيف (14)

أكثر الالعبين فوزا في الصراعات 
الهوائية:

دزيوبا (41 مرة)
ماجواير (41)
لوفرين (37)

كين (29)
فاران (27)

 أكثر الحراس نظافة للشباك:

لوريس (3 مباريات)
كورتوا (3)

بيكر (3)
موسليرا (3)

روبن اولسن (3)

 أكثر الالعبين افتكاكًا للكرات :

كاسيميرو (17 افتكاكًا)
كانتي (15)

ويلفريد نديدي (15)
هيكتور هريرا (15)
بليز ماتويدي (14)
رومان زوبنين (14)

 أكثر الالعبين اعتراضًا للكرات :

نجولو كانتي (20 اعتراضًا)
رومان زوبنين (20)

فيكتور كاليسون (14)
خوسيه خيمينيز (13)

إليا كوتيبوف (13)

 أكثر الالعبين تمريرًا :

سيرجيو راموس (508 تمريرة) %94.7
لوكا مودريتش (485) %87
جون ستونز (478) %94.8

توبي الدرفيلد (445) %90.3
إيسكو (444) %91.4

 أكثر الالعبين تسديدًا :

نيمار جونيور (26 تسديدة)
فيليب كوتينهو (23)

كريستيانو رونالدو (21)
أنطوان جريزمان (21)
ايفان بيريستش (21)

أكثر الالعبين إهدارًا للفرص 
المحققة للتسجيل :

روميلو لوكاكو (6 فرصة)
ميتشي باتشواي (4)

ماركوس بيرج (4)
ماتس هوميلز (3)
لويس سواريز (3)

 أكثر المنتخبات حصوًال على 
ضربات جزاء :

فرنسا (3 ضربات)
انجلترا (3)
كرواتيا (2)

السويد (2)
البرتغال (2)
استراليا (2)

أكثر المنتخبات حصوًال على 
بطاقات صفراء :

كرواتيا (15 بطاقة)
فرنسا (12)

األرجنتين (11)
ينما (11)

بلجيكا (11)

أكثر المنتخبات حفاظًا على نظافة 
الشباك :

فرنسا (4 مرات )
االوروجواي (3)

السويد (3)
البرازيل (3)
 بلجيكا (3)

أكثر المنتخبات دقًة في التمرير :

اسبانيا (%91)
ألمانيا (%88.5)

البرازيل (%87.9)
بلجيكا (%86.3)

السعودية (%86.2)
 مودريتش وراكيتيتش.. أعطوا األمل لـ كرواتيا بالتفكير باللقب  (انترنت)   ايسلندا (2) 

 فرنسا تتوج بلقب المونديال وتضيف النجمة الثانية   
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 صحف فرنسا وكرواتيا تتغنى 
باالنجاز 

 مدن - أ ف ب

ــســعــادة االبـــديـــة"، "لــقــد جـــاء يــوم   "ال
من  عينة  النجوم":  في  "رأسنا  المجد"، 
صدرت  التي  الفرنسية  الصحف  عناوين 
المنتخب  العــبــي  حــيــت  ــتــي  وال امـــس، 
المتوجين ببطولة العالم في كرة القدم 
للمرة الثانية في تاريخ فرنسا بعد 1998، 
موسكو  في   2-4 كرواتيا  على  بفوزهم 

أمس االول.
ــك) نحن  ــدا (نــأمــل ذل "أمـــس، الــيــوم وغ
هذا  خالل  من  فرنسيين،  كوننا  فخورون 
عبارة  ويمثلنا"،  يجمعنا  الــذي  الفريق 
هلل بها دانيا ميراز في صحيفة "كورييه 
حيا  فقد  "ليبيراسيون"،  في  اما  بيكار". 
ديشان  ديدييه  الــمــدرب  جــوفــران  لــوران 
كرة  فــي  العظيمة  السياسة  "صــاحــب 
القدم على المستطيل االخضر وخارجه"، 
بحنكة،  وقاده  جيدا،  (الفريق)  "أعد  الذي 
من  القدم  لكرة  الفرنسي  االتحاد  ومكن 
ــوم العيد  االحــتــفــال، وخــصــوصــا فــي ي
الوطني الفرنسي في 14 تموز، باطالق 
االلعاب النارية بألوان العلم الفرنسي".

جلب  ــقــد  "ل محتفال  الــكــاتــب  واضــــاف 
المجلس الدستوري للتو الجزء الثالث من 
القانون  في  االخــوة  الوطنية،  الثالثية 
الرسالة.  الالعبون  فهم  لقد  الوضعي. 
وباتت كرة القدم تشكل الجمهورية، وهذا 

خبر سار".
اما بالنسبة الى سيباستيان جورج، فقد 
عن "نجاح  ريبوبليكان"  في "ايست  كتب 
بين  الجمع  في  االزرق،  المنتخب  العبي 
الذين  المحن  ساعدت  وقــد  البالد  ابناء 
السنوات  في  الفرنسيون  لها  تعرض 

االخيرة في تأمين اللحمة".
اما روبير فيليبين فقد أمل في صحيفة 
"ال مانش" في ان يؤدي انتصار المنتخب 
بكل  ــه  ب االحــتــفــال  يــتــم  "الــــذي  االزرق 
اللقاء،  الى  الحاجة  ترجمة  الى  بساطة، 
جميعنا،  (االنتصار)  الحدث  نعيش  وان 
وبالتالي الخروج من االنغالق وان نلتقي 
كفرنسيين متساوين وفخورين بهويتنا".

اما باسكال كونكي فرأى في مقالة في 
كرواتيا  قاهري  ان   ــزاس"  االل اخبار  "آخــر 
تربة  في  المتجذرة  االشياء  من  "يأتون 
في  الممتدة  جذورها  في  او  البلد،  هذا 
توغو والكاميرون، وكل ما يجعل الشعب 
الفرنسي مميزا، ويغني فرنسا وثروتها. 
سواء أعجبنا ذلك ام ال، فإن هذا الفريق 
هو انعكاس، وصورة المجموعة المتحدة 

التي يرسلها الينا ممتعة".

خطى االبطال 
فـــي حــيــن أمــــل ايــــف تـــريـــرا فـــي "لــو 
العالم  لــكــأس  ــان  ك إذا   " ــه  ان فــيــجــارو"، 
نبحث  أن  يجب  هنا  فمن  مثالي،  نطاق 
عنه. نود أن نرى النموذج معمما في كل 
جميع  في   ، األطفال  لجميع   ، المجاالت 
الحالة  هذه  تنتشر  أن  نود  اإلقليم.  أنحاء 
الذهنية ، الطوعية ،  وحتى النخبوية، عند 

جميع  السكان".
يؤمنوا  ان  الفرنسيون  اراد  انه "اذا  ورأى 
االبطال  من  العبرة  أخذ  فعليهم  بالغد، 

الذين زحزحوا الجبال الروسية".
"ال  فــي  فكتب  ارمينوين  فرنسوا  امــا 
كـــروا: "الــفــرحــة والــطــاقــة الــلــتــان بذلتا 
لتحقيق هذااالنجاز، تشكالن اصوال ثمينة 

يجب الحفاظ عليها".

واضاف "نحن متحدون في هذا النتصار. 
مساء  المالئكة  مصاف  منتخبنا  بلغ  وقد 
االحد (امس االول)، ونحن مدعوون البراز 
فقط  تتعلق  ال  المسألة  المسار.  هــذا 

بالمبادئ، بل بالكفاءة".
اما لوران بودين فرأى في "االلزاس" انه 
رجال  العبي  حذو  تحذو  ان  الدولة  "على 
تمكنوا  الذين  ديشان  ديدييه)  (المدرب 
مــن زحــزحــة الــجــبــال الــروســيــة". واقــتــرح 
سترصع  التي  الثانية  النجمة  تكون  "ان 
اشارة  (في  الفرنسي  المنتخب  قميص 
تكون  الثاني)،  المونديالي  اللقب  الى 

قدوة للمجتمع الوطني".
ــال أمــلــت فــي "ال  ــدوت ــورانــس شــي فــل
الخروج  من  فرنسا  تتمكن  ان  مونتاين" 
وتأخذ  تشهدها،  التي  االنقسامات  من 
الطاقة من الفوز الذي تحقق، لالنطالق 

الى االمام".
االنهزامية  ــى  ال الــتــحــول  "بـــأن  ـــرت  وذك
في  كتب  مولو  لــوران  مدمر".  سم  هو 
"لومانيتيه" عن االستقبال الذي خصصه 
بعد  لالعبين  ماكرون  ايمانويل  الرئيس 
ظهر اليوم في قصر االليزيه، وقال:"ال 
كأس  اال  ايديهم  فــي  الالعبون  يحمل 
القميص.  على  ثانية  ونجمة  الــعــالــم 
للسلطة  رمزيا  مؤشرا  يشكل  ذلك  لكن 
ملحمة  ولتعيش  به،  لالقتداء  السياسية 
خارج  السنة  هــذه  تحقق  الــذي  االنتصار 

المستطيل االخضر".

الصحف الكرواتية "شكرا ايها 
االبطال"

الــكــرواتــيــة،  الصحف  حيت  جانبها،  مــن 
نجاح  بعد  النهائية  المباراة  ابطال  بفخر، 

االنجاز  تحقيق  في  الصغيرة  الدولة  هذه 
وخوض لقاء قمة مونديال روسيا 2018 

الذي انتهى بخسارتها امام فرنسا 4-2.
ـــرا، ايــهــا االبــــطــــال! لــقــد بــذلــتــم  "شـــك
صحيفة  عنوان  كان  جهودكم!"،  قصارى 
الرياضية  نوفوستي"  "سبورتسكي 

الكرواتية.
ويعني  كرواتيا  منتخب  (لقب  "فاتريني 
الفخر،  انتم  االبطال،  انتم  الشجعان)"، 
ذهبية  بأحرف  مدونة  اسماؤكم  ستبقى 

الى االبد!".
واظهرت الصحيفة صورة لقائد المنتخب 
ــــذي اخــتــيــر افــضــل  ــتــش ال ــودري ــا م ــوك ل
الجائزة  يحمل  وهــو  البطولة  في  العــب 
على  واضحا  بدا  الحزن  لكن  المرموقة، 

وجهه.
اما صحيفة "يوتارنيي ليست" فأضافت 
فخورين  جعلتمونا  لقد  شجاعة-  "قلوب 

بكم".
ليست"  "فيسيرنيي  حــال  لسان  وكــان 
معكم،  تحتفل  "كرواتيا  بقولها  مماثال 

انتم ذهبنا".
ونوهت الصحيفة ايضا بأن كتيبة المدرب 
افضل"  كرواتيا  "جعلت  داليتش  زالتكو 
عــلــى مـــدى الــشــهــر الــمــاضــي. وقــالــت 
التشاؤم  وازاحـــوا  الينا  الكبرياء  "اعـــادوا 
يعتبر  ــة  دول في  البطولة"،  بداية  قبل 
االتحاد  فــي  االضــعــف  االقتصاد  فيها 

االوروبي.
المنتخب  يــحــظــى  ان  الــمــتــوقــع  ومـــن 
عودته  لدى  االبطال  باستقبال  الكرواتي 
من موسكو في وقت الحق ليلة امس، 
اكثر  استقباله  في  يكون  ان  ينتظر  حيث 

من 100 الف شخص. 

 نجوم صقلها املونديال! 
 الرأي - إنترنت

اسدلت  بـــاإلثـــارة،  حــافــل  يــوم   31 بعد 
الستارة على مواجهات مونديال روسيا، 
منتخب "الديوك"  ختامها  في  توج  الذي 
انتهاء  وعقب  الغالي،  باللقب  الفرنسي 
على  الضوء  تسليط  من  البد  البطولة، 
أبـــرز اكــتــشــافــات الــمــونــديــال، وهــم 10 
عاما،   25 عن  أعمارهم  تزيد  ال  العبين 
كرة  خريطة  على  الــمــونــديــال  وضعهم 

القدم العالمية.
وبــحــســب رصــــد لــمــوقــع ســكــاي نــيــوز 

االلكتروني، فقد برز كل من:

الفرنسي بينجامين بافار (22 
عاما)

تفضيل المدرب ديدييه ديشامب لبافارد 
خبرة  األكثر  موناكو  ظهير  حساب  على 
لكن  الــتــســاؤالت.  ــار  أث سيديبي  جبريل 
بافار  أظــهــر  حيث  سريعا،  أتــت  اإلجــابــة 
بقاءه  ستجعل  ــدا،  ج رفيعة  مستويات 
شبه  أمرا  األلماني  شتوتجارت  نادي  مع 

مستحيل.

الكولومبي يييري مينا (23 عاما)

للحياة  عــاد  "المنبوذ"  برشلونة  مدافع 
ــال، وســجــل 3 أهـــداف  ــدي ــمــون خـــالل ال
المدافعين".  "هــداف  جعلته  حاسمة، 
جديدة  فرصة  مينا  سيعطي  المونديال 
لفرض الذات بعد موسمه "السيء" مع 

برشلونة اإلسباني.

اإلنجليزي جوردان بيكفورد (24 
عاما)

الحارس الشاب كان سببا رئيسيا في أول 
انتصار إلنجلترا بركالت الترجيح في تاريخ 
قامته  قصر  رغم  بالمونديال.  مشاركاتها 
يمضي  إيفرتون  نجم  أن  إال  مترا)   1.85)
وغــوردن  سيمان  دايفيد  خطوات  على 

بانكس، أساطير الحراسة اإلنجليزية.

الفرنسي لوكاس هرنانديز (22 
عاما)

في  أنــه  أثبت  للديوك  األيــســر  الظهير 
يبدو  الالعبين.  كبار  من  ليصبح  طريقه 
أن المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني 

خالل  رائــعــا  ظهيرا  هيرنانديز  مــن  صنع 
موسمه مع أتلتيكو مدريد.

الكرواتي أنتي ريبيتش (24 عاما)

مطلبا  سيكون  "الديناميكي"  الــالعــب 
إينتراخت  ناديه  مع  تألقه  األندية،  لكبرى 
الــمــونــديــال،  فــي  استمر  فــرانــكــفــورت 
خالل  الرئيسية  كرواتيا  عناصر  أحد  ليكون 

رحلتها الرائعة حتى نهائي البطولة.

اإلنجليزي هاري ماجواير (25 عاما)

قــلــب دفــــاع مــنــتــخــب األســـــود الــثــالثــة 
ــوام،  أع بضعة  قبل  مغمورا  العبا  كــان 
في  المدافعين  أقــوى  من  اليوم  لكنه 
في  اسما  لنفسه  صنع  ماجواير  إنجلترا. 
أندية  كبرى  دفاعات  يقود  وقــد  روسيا، 

"بريمييرليغ" قريبا جدا.

المكسيكي هيرفنج لوزانو (22 
عاما)

بالهدف  نفسه  أثبت  الــواعــدة  الموهبة 
المونديال.  في  ألمانيا  أمــام  الحاسم 
المدافعين  وإزعاج  بالتألق  استمر  لوزانو 
على الجهة اليسرى، مما قد يجعل أيامه 

الهولندي  أيندهوفن  في  أس  بي  مع 
معدودة.

األوروجواياني لوكاس توريرا (22 
عاما)

لم  توريرا  مع  اإلنجليزي  أرسنال  تعاقد 
الوسط  العب  أثبت  فقد  فــراغ،  من  يأت 
القتالي قيمته الكبيرة لمنتخب أوروجواي، 

رغم صغر سنه، خالل المونديال.

الكولومبي خوان كينتيرو (25 
عاما)

التألق  كثيرون  له  توقع  األلــعــاب  صانع 
قبل أعوام، لكنه فشل في إثبات نفسه 
المونديال،  خالل  البرتغالي.  بورتو  مع 
يعيده  قد  رفيعا،  مستوى  كينتيرو  قدم 

للواجهة.

الروسي أليكساندر جولوفين ( 22 
عاما)

وضع بصمته في مباراة االفتتاح بهدف 
رائع من ركلة حرة، واستمر ليبهر الجمهور 
الروسي ويصبح أحد أكثر المواهب "إثارة" 

في صفوف المنتخب المستضيف. 

 الصحف الفرنسية تغنت باالنجاز   

 المكسيكي هيرفنج لوزانو   

 4 العب فرنسي يف التشكيلة 
املثالية للمونديال 

 أالهيل املرصي يبحث عن الفوز األول 
يف "أبطال أفريقيا" 

 موسكو - أ ف ب

روسيا  العالم  لكأس  المثالية  التشكيلة  تضمنت 
2018 التي اختارتها مجموعة فنية تابعة لالتحاد 
من  العبين  اربعة  (فيفا)،  القدم  لكرة  الدولي 
بفوزه  العالمي  باللقب  المتوج  فرنسا  منتخب 
بقيادة  النهائية،  المباراة  في   2-4 كرواتيا  على 
المهاجم الشاب كيليان مبابي الذي حصل على 

جائزة افضل العب ناشىء فيها ايضا.

تيبو كورتوا (بلجيكا)
الذهبي  القفز  جائزة  البلجيكي  العمالق  استحق 
الفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018 
بمحافظته على شباكه نظيفة في اربع مباريات 
سيما  ال  خطيرة  لكرات  وتصديه  سبع  اصل  من 

في المباراة ضد البرازيل.

كيران تريبيير (انجلترا)
سجل  وقد  الجديد"  "بيكهام  لقب  عليه  اطلقوا 
من ركلة حرة مباشرة على غرار قائد منتخب انجلترا 
السابق في مرمى كرواتيا في نصف النهائي، 
لكنه لم يكن كافيا لبلوغ فريقه المباراة النهائية. 
ساهمت  وقد  روسيا  مونديال  اكتشافات  احد 
تمريراته العرضية من لعب مفتوح او ركالت ثابتة 
سجلت 10  التي  انكلترا  اهداف  من  العديد  في 

اهداف من اصل 12 من هذه الركالت.

رافايل فاران (فرنسا)

انه المدافع الكامل بفضل سرعته وحسن تمركزه 
وقدرته على التصدي للكرات العالية. لقد اضاف 
دوري  في  القاب  اربعة  الــى  العالمي  اللقب 
االسباني  مدريد  ريــال  فريقه  مع  ــا  اوروب ابطال 

وهو ال يزال في الخامسة والعشرين فقط.

دييجو جودين (االوروجواي)

دور  خـــالل  ـــالده  ب منتخب  دفـــاع  خــط  مــهــنــدس 
هدف  اي  مــرمــاه  يدخل  لــم  حيث  المجموعات 
النجم  حركة  شل  في  ونجح  مباريات  ثالث  في 
البرتغالي كريستيانو رونالدو في ثمن النهائي.

لوكاس هرنانديز (فرنسا)

مركز  في  العب  اي  فيها  يتألق  لم  بطولة  في 
الظهير االيسر بشكل الفت، نجح لوكاس هرنانديز 
القيام  في  عادة  الدفاع  قلب  مركز  يشغل  الذي 
موهبته  صقل  وجه.  اكمل  على  المهمة  بهذه 
ونجح  مدريد  اتلتيكو  في  زميله  غودين  ظل  في 
على  الفرنسي  المنتخب  فعالية  تجسيد  في 

حساب اللعب االستعراضي.

بول بوجبا (فرنسا)

ب"االعمال  للقيام  بنجوميته  بوجبا  بول  ضحى 
لما  خالفا  االخضر  المستطيل  داخــل  الــقــذرة" 

يقوم به في صفوف فريقه مانشستر يونايتد 
في  اهميته  اظهر  لالنتقادات.  عرضة  كان  حيث 
رفيع  اداء  خــالل  من  فرنسا  منتخب  وســط  خط 
رائع  بهدف  توجه  البطولة  مدار  على  المستوى 
في المباراة النهائية هو االول له في البطولة.

لوكا مودريتش (كرواتيا)

خالل  سمعته  مودريتش  لوكا  كرواتيا  قائد  عزز 
هذه البطولة من خالل اختياره افضل العب ثالث 
العب  افضل  جائزة  على  يحصل  ان  قبل  مرات 
العالمي.  اللقب  ضياع  لتواسيه  البطولة  في 
لفريقه  االساسي  والمحرك  النابض  القلب  كان 
فيه  حقق  رائعا  موسما  وتــوج  البطولة  طــوال 
دوري ابطال اوروبا في صفوف ريال مدريد ايضا 
وسيكون احد المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 

في تشرين االول المقبل.

فيليبي كوتينيو (البرازيل)

كان العب وسط برشلونة احد ابرز البرازيليين الذين 
الملعب  ارضية  على  الحقيقية  قدراتهم  اظهروا 
كما   وكوستاريكا.  سويسرا  مرمى  في  مسجال 
في  لباولينيو  حاسمتين  تمريرتين  في  ساهم 
مرمى  في  اوجوستو  ولريناتو  صربيا  مرمى 

بلجيكا.

ايفان بيريسيتش (كرواتيا)

في  بيريسيتش  ايفان  نجح  بطيئة،  بداية  بعد 
انهاء البطولة بقوة. انهى بيرسيتش حلم انجلترا 
نجاحه  ثم  التعادل  بادراكه  النهائية  المباراة  ببلوغ 
الذي  ماندزوكيتش  لماريو  حاسمة  تمريرة  في 
نجح  االضافي.  الوقت  في  الفوز  هدف  سجل 
المباراة  في  بالده  لمنتخب  التعادل  ادراك  في 

النهائية بهدف ذكي ورائع بيسراه.

كيليان مبابي (فرنسا)

لصغر  نظرا  بيليه  البرازيلي  باالسطورة  قــورن 
سنه بعد ان اصبح ثاني اصغر العب يسجل هدفا 
ومرتين  بالذات  بيليه  بعد  النهائية  المباراة  في 
في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم في 
نال  النهائي.  ثمن  في  االرجنتين  ضد  المباراة 
ايضا  البطولة  في  ناشىء  العب  افضل  جائزة 
لكن االهم بأن هدفه الرابع في مونديال 2018 

منح اللقب لمنتخب بالده.

ادين هازار (بلجيكا)

في  ســنــوات  اربـــع  قبل  ـــال  االم خيب  ان  بعد 
 ،2016 اوروبا  كأس  وفي   2016 البرازيل  نسخة 
اظهر ادين هازار اخيرا قدراته الفنية الهائلة في 
صفوف جيل بلجيكي ذهبي قبل ان يخسر امام 
بالميدالية  ويكتفي  النهائي  نصف  في  فرنسا 

البرونزنية. 

 القاهرة - أ ف ب

القياسي  الرقم  حامل  المصري  االهلي  يبحث 
ابطال  دوري  مسابقة  في  االلــقــاب  عــدد  في 
عندما  االول  فوزه  تحقيق  عن  مرات)  افريقيا (8 
في  البوتسواني  ــرز  رول تاونشيب  يستضيف 
دور  من  الثالثة  الجولة  ضمن  اليوم  االسكندرية 

المجموعات في المسابقة القارية االم.
وكان االهلي تعادل في مستهل مشواره في 
البطولة مع الترجي سلبا، قبل ان يسقط امام 
كامباال سيتي االوغندي 0-2 في الجولة الثانية.
االفريقية  التجربة  القاهري  الفريق  ويــخــوض 
بقيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون 

الذي عينه في حزيران الماضي.
االفريقية  بالكرة  كبير  درايــة  كارتيرون  ويملك 
تي  فريق  مسؤولية  قبل  من  تولى  أنه  خاصة 
بــدوري  معه  وفــاز  الكونغولي  مازيمبي  بــي 

أبطال إفريقيا والسوبر اإلفريقي.
بعد  جيدا  المصري  الــدوري  كارتيرون  يعرف  كما 

فترة عمله في وادي دجلة.
سيتي  كامباال  فيواجه  المتصدر،  الترجي  امــا 
في مباراة سهلة نسبيا للفريق التونسي الذي 

يعتمد على مهاجمه الدولي انيس البدرة.
ــد مــازيــمــبــي  ــري ــة، ي ــي ــان ــث وفـــي الــمــجــمــوعــة ال
وتحقيق  القوية  انطالقته  مواصلة  الكونغولي 
مولودية  يستقبل  عندما  تواليا  الثالث  فــوزه 
االخير  الن  قمة  لقاء  في  الجزائري  العاصمة 

يملك 4 نقاط في المركز الثاني.
في  االخر  الجزائري  الفريق  يأمل  المقابل،  في 
اول  تحقيق  في  سطيف  وفاق  المجموعة  هذه 
الحسني  الــدفــاع  يستضيف  عندما  لــه  نقطة 
واحــدة  نقطة  يملك  ــذي  ال المغربي  الجديدي 

فقط.
مباباني  مواجهة  تبرز  الرابعة،  المجموعة  وفي 
الساحلي  النجم  مــع  الــســوازيــالنــدي  ســوالــوز 
المركز  يحتل  وكالهما  مانزيني  في  التونسي 
االول برصيد 4 نقاط ويتفوق الفريق التونسي 

بفارق االهداف فقط. 

 لوكاس هرناندز (رويترز)   

  

  

 موناكو يسعى 
لضم الرويس 

جولوف 

   موسكو - أ ف ب) 

يسعى نادي موناكو 
الفرنسي لكرة القدم 
للتعاقد مع العب خط 
وسط سسكا موسكو 

الروسي الدولي ألكسندر 
جولوفين، أحد اكتشافات 

مونديال روسيا 2018، 
كما أعلن امس نائب 

رئيس نادي االمارة فاديم 
فاسيلييف.

وصرح فاسيلييف 
للصحيفة الرياضية 

اليومية الروسية 
"سبورت اكسبرس" 

قائال "قدمنا عرضا لفريق 
سسكا موسكو من أجل 

التعاقد مع جولوفين 
(ألكسندر). ال يمكنني 

الكشف عن قيمة 
الصفقة، ولكن المبلغ 

جيد".
وأكد نائب رئيس موناكو 

أن النادي اقترح على 
الالعب الذي يبلغ 22 عاما 

عقدا لمدة أربعة أعوام.
وشارك جولوفين اساسيا 

في المباريات الخمس 
التي خاضها منتخب 

روسيا في المونديال 
الذي استضافته بالده، 

وسجل هدفا ومرر كرتين 
حاسمتين. كما ساهم 
في وصوله الى الدور 
ربع النهائي حيث خسر 

أمام كرواتيا بركالت 
الترجيح (3-4) بعد التعادل 

في الوقتين االصلي 
واالضافي (2-2). 

   ديوكوفيتش يعود 
لنادي العرشة 

األوائل بـ "محرتيف 
التنس" 

   باريس - أ ف ب

عاد الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش الى نادي 

المصنفين العشرة 
األوائل الصادرة امس عن 
رابطة الالعبين المحترفين 

في التنس.
واستفاد ديوكوفيتش من 

فوزه ببطولة ويمبلدون 
االنجليزية، ثالثة البطوالت 

االربع الكبرى "الجراند 
سالم" االحد للمرة 

الرابعة، ليتقدم 11 مركزا 
دفعة واحدة وصوال الى 

المركز العاشر. وكان ترتيبه 
االخير االفضل المركز 

السابع الذي تبوأه في 
30 تشرين االول 2017.

بدوره تقدم وصيفه 
الجنوب أفريقي كيفن 

اندرسون (32 عاما) ثالثة 
مراكز ليصل الى المركز 

الخامس.
بينما احتفظ االسباني 

رافايل نادال الذي 
خرج بخسارته امام 

ديوكوفيتش في الدور 
نصف النهائي بالمركز 
االول، موسعا الفارق 

عن وصيفه السويسري 
روجيه فيدرر الذي فقد 

لقبه بخسارته امام 
اندرسون في الدور 

ربع النهائي الى 2230 
نقطة.

وعند السيدات، تقدمت 
االلمانية انجيليك كيربر 

بطلة ويمبلدون ستة 
مراكز الى االمام لتصل 

الى المركز الرابع في 
التصنيف العالمي الجديد 

لالعبات المحترفات في 
كرة المضرب الصادر 

االثنين.
فيما احتفظت الرومانية 

سيمونا هليب بالصدارة، 
على رغم خروجها من 
الدور الثالث للبطولة 

االنجليزية. 
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 "الليبية للنفط" تدعو اىل االفراج 
عن موظفيها املخطوف 

 طرابلس - أ ف ب

دعت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط امس القبائل في جنوب 
البالد الى االفراج عن اثنين من موظفيها احدهما روماني، خطفا 

من حقل نفطي السبت.
 ولم تتبن اي جهة عملية الخطف لكن مصطفى صنع الله، رئيس 
هذه الهيئة اكد "أن مؤسسة النفط لم تدفع درهما واحدا او دينار 

ألي عمليات ابتزاز او اغالق او خطف".
 واعلن خالل تظاهرة مع زمالئه امام مقر المؤسسة في طرابلس 
مناطق  و  تحديدا  اوبــاري  منطقة  في  المحليين  السكان  "نسأل 
الجنوب بصفة عامة (...) و اخوتنا التبو و الطوارق ، شركاؤنا في 
الوطن و الدين ان يحكموا العقل و يطلقوا سراح اثنين من عاملينا 

في اسرع وقت ممكن".

للسفير  تتيح  الدبلوماسية  اللياقات  كانت  إذا  ما  أعرف   ال 
في  الضرائب  مستوى  علنا  ينتقد  أن  عمان  في  التركي 
في  بــالده  إستثمارات  إعاقة  مسؤولية  ويحملها  األردن  
المملكة، وحتى إن تجاوزنا هذه فإن األسباب التي ساقها 
السفير مغلوطة مع تفهمنا لحرصه على رعاية مصالح بالده 

لكن على أال تكون على حساب مصالح الغير .
اإلنقالب  ذكرى  مناسبة  وظف  عمان  في  التركي  السفير 
صحافي  مؤتمر  في  ليوجه  الديمقراطية!  على  الفاشل 
الحرة  التجارة  إتفاقية  تجميد  السابقة  الحكومة  لقرار  النقد 
ستنقض  الجديدة  الحكومة  أن  سلفا  وإعتبر  البلدين،  بين 
سياسية  وإعتبارات  ألمزجة  خضع  أنه  يقول  أن  وكاد  القرار 
ولم يكن إقتصاديا وهو ما يجب أن تعيه هذه الحكومة التي 
لإلضرار  داخلية  أم  كانت  خارجية  للضغوط  ترضخ  أن  يجب  ال 

باإلقتصاد .
  تركيا ال تتوقف عن البحث عن األسواق لصادراتها الرخيصة 
المستثمرين  الجتذاب  دائم  سعي  في  وهي  حقها  وهذا 
شعوب  تغري  فهي  حــدود  بال  حوافز  لذلك  وتسخر  إليها 
وكاالت  على  والحصول  مساكن  لشراء  واألردنيين  الخليج 
لكنها  حقها  وهذا  مدفوعاتها  ميزان  دعم  والغرض  تجارية 
فال  األردن  مع  الحرة  التجارة  إتفاق  لتنفيذ  شيئا  تفعل  لم 
إستثمارات تركية تدفقت وال مصانع أنشئت وكل ما فعلته 
كان إغراق السوق األردني بالبضائع عن طريق وكالء محليين 

اليكترثون سوى بالمكاسب الخاصة  .
والميزان  األردن،  من  االستيراد  في  مهتمة  ليست  تركيا 
األردن  في  واالستثمار  كبير،  بشكل  لصالحها  يميل  التجاري 
واتفاق  بضائعها  تصريف  حدود  في  إال  يتم  ال  لها  بالنسبة 
على  السابقة  السفيرالحكومة  يلوم  الــذي  الحرة  التجارة 

تجميده لم يكن يعمل إال لصالح جانب واحد هو التركي.
المتبادل  اإلعفاء  حتى  اإلتفاقية،  بمتطلبات  تف  لم  تركيا   
حصل  وإن  واحــد  باتجاه  كــان  والتبادل  مصلحتها  في  كــان 
اإلعفاءات  من  تستفيد  االردنية  المنتجات  إستفادت  وأن 

فالمنافسة مستحيلة .
عليه  كان  مما   %199 ارتفع  البلدين،  بين  التجاري  التبادل    
كليا  ذهبت  الــزيــادة  لكن  اإلتفاقية  توقيع  عند   2010 في 
لصالح تركيا فلم  يصدر األردن إلى تركيا سوى 4ر68 مليون 
دينار، أو 4ر1% من صادراته لكنه إستورد بقيمة 655 مليون 

دينار.
المتحمس  السفير  عنها  أفصح  التي  الصادقة  النوايا   
لمصلحة  مــتــوازنــة  اإلتفاقية  لجعل  تكفي  ال  لمصالحنا 
سببا  بالسياسي  اإلقتصادي  الحماس  خلط  كذلك  البلدين، 
للمطالبة بإعادة العمل بها يضر اإلقتصاد، إال إن كان بعض 
إال  الصورة  من  اليرون  السفير  ومعهم  المتحمسين  التجار 

المصالح الخاصة .. 

مؤرش
عصام قضماني
q a d m a n i i s a m @ y a h o o . x o m

السف الرت املتحمس!

ع لكبار املسؤول يف     اجت
تونس لبحث االزمة السياسية 

 تونس - أ ف ب 

عقد كبار المسؤولين الحكوميين في تونس وقادة النقابات 
واالحزاب اجتماعا امس في قصر قرطاج غداة اقتراح الرئيس 

الباجي قائد السبسي استقالة رئيس الحكومة. 
حزب  مــن  ودعـــوات  سياسية  ازمــة  مــع  االجتماع  ويتزامن 
الستقالة  للشغل  التونسي  العام  واالتحاد  تونس"  "نداء 
االقتصادية  االزمة  بسبب  الشاهد  يوسف  الحكومة  رئيس 
المستمرة في البالد.  وكشفت رئاسة الجمهورية في بيان 
بتجاوز  الكفيلة  "السبل  لبحث  خصص  االجتماع  ان  امــس 
األطراف  مختلف  تحّمل  وضرورة  الراهنة  السياسية  األزمة 
تغليب  مع  الالزمة  الحلول  إليجاد  لمسؤولياتها  السياسية 

المصلحة العليا للوطن".
ولم يتم االعالن عن اي قرار سياسي عقب االجتماع.

واثار  خاصة  قناة  بثته  حوار  في  السبسي  قائد  صرح  وقد 
الى  التوجه  او  االستقالة  الحكومة  رئيس  امــام  ان  جــدال 

البرلمان لتجديد الثقة اذا استمرت االزمة السياسية. 
   وقال الرئيس لقناة "نسمة" مساء االحد ونشرته رئاسة 
الجمهورية على موقعها الرسمي بفيسبوك "على رئيس 

الحكومة االستقالة او الذهاب للبرلمان". 

   هلسنكي - رويترز 

ترمب  دونــالــد  األميركي  الرئيس  قــال 
ــروســي  ــمــاع مـــع نــظــيــره ال عــقــب اجــت
ما  يــرى  ال  إنــه  امــس  بوتين  فالديمير 
اخترقت  ــا  روســي بـــأن  لــالعــتــقــاد  يــدعــو 
 2016 عام  األميركية  الرئاسة  انتخابات 

وإن الزعيم الروسي نفى ذلك بقوة.
   وعقد ترمب االجتماع مع بوتين بعد 
أيام من توجيه محقق خاص االتهام إلى 

مستندات  بسرقة  روسيا  ضابطا   12
لمساعدة  الديمقراطي  الــحــزب  مــن  
تــرمــب فـــي الــــفــــوز.  وفــــي مــؤتــمــر 
لم  المباشرة  المحادثات  بعد  صحفي 
أي  في  لروسيا  انتقاد  أي  ترمب  يوجه 
من القضايا التي تسببت في وصول 
العالقات بين واشنطن وموسكو إلى 
الباردة.  الحرب  منذ  لها  مستوى  أدنى 
إلى  أوكرانيا  من  القضايا  هذه  وتتراوح 

سوريا.

   وعندما سئل عما إذا كان يثق في أجهزة 
المخابرات األميركية التي خلصت إلى أن 
 2016 عام  انتخابات  في  تدخلت  روسيا 
المخابرات  جهاز  رئيس  إن  ترمب  قــال 
أبلغه  (سي.آي.إيه)  األميركية  المركزية 
لكنه  روسيا  عاتق  على  يقع  اللوم  بــأن 
أرى  ترمب "ال  وقــال  ــقــا.    واث يكن  لــم 
وأضاف  روسيا.   " بأنها  لالعتقاد  سببا 
"الرئيس بوتين كان قويا للغاية وحاسما 

في نفيه اليوم".

 ترمب وبوتين في قمة هلسنكي (رويترز )

   

الربملان املرصي يقر قانوناً 
"يحّصن" قادة الجيش 

 القاهرة - رويترز 

قادة  تحصين  شأنه  من  قانونا  امــس  المصري  البرلمان  أقــر 
الجيش من المالحقة القضائية مستقبال فيما يتصل باالحداث 
التي اجتاحت البالد بعد اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي في عام 

 .2013
تحديد  سلطة  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  القانون  ويمنح   
الضباط المؤهلين للحصول على مزايا منها معاملتهم معاملة 

الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم. 
مباشرة  يجوز  "ال  بأنه  القانون  من  الخامسة  المادة  وتفيد     
بهذا  المخاطبين  من  أي  ضد  قضائي  إجراء  أي  اتخاذ  أو  التحقيق 
بسببها  أو  لمهامهم  تأديتهم  أثناء  ارتكب  فعل  أي  عن  القانون 
وذلك في الفترة من 3 تموز 2013 حتى 8 حزيران 2014، إال بإذن 

من المجلس األعلى للقوات المسلحة".  

 لندن - أ ف ب

انتقادات  امــس  مــاي  تيريزا  البريطانية  الحكومة  رئيسة  واجهت 
سابقة  وزيــرة  وصفتها  اذ  لبريكست  خطتها  خلفية  على  حــادة 
المشككون  يستعد  فيما  ثــان  الستفتاء  ودعــت  ب"الضعيفة" 

بالمؤسسات االوروبية السقاطها في البرلمان.
المعارضة  غرينينغ  جاستين  السابقة  التعليم  وزيــرة  وقالت    
لبريكست ان خطة ماي تنفيذ قوانين االتحاد االوروبي بشأن تجارة 

السلع دون التمكن من التأثير عليها "أسوأ ما يكون".
في  والبرلمان  الحكومة  في  العميقة  االنقسامات  الى  ولفتت 
طريق تطبيق ذلك، قالت غرينينغ ان على الناخبين أن يأخذوا القرار، 
لتنضم بذلك الى كبار أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي 

المؤيدين لذلك الرأي.
هو  الوحيد  الحل  "إن  التايمز  صحيفة  في  مقالة  في  وكتبت 
الواقفين  السياسيين  يد  من  بريكست  حول  النهائي  القرار  اخراج 
الى  واعطائه  الخلفية،  الصفقات  عن  بعيدا  مسدود،  طريق  في 
الشعب". وطالما استبعدت ماي اجراء استفتاء ثان بعد ان صوت 
البريطانيون في استفتاء على بريكست في 2016، جاءت نتيجته 
52 مقابل 48 بالمئة. لكن تأييد غرينينغ لما أطلق عليه "تصويت 

الشعب"، سيعطي الحملة زخما كبيرا.

   ماي تحت الضغط 

 الرئيسان األميركي والروسي يتفقان على تعزيز التنسيق بين 
قواتهما في سوريا 

 ترمب: ال أرى سبباً لالعتقاد 
بأن روسيا تدخلت يف 

كية  االنتخابات األم

  حتى نخرج من العتمة وحتى نكون منصفين، ليس مع الناس 
ولكن حتى مع انفسنا، ال بد من الحديث عن بلد حاولت ُكّل 
جهدها، وعمل ُكلُّ قادتها، على تخّطي الضياع العربي، ولو 
ذلك  كان  ولو  بل  وطاقاتها،  قدراتها  حساب  على  ذلك  كان 

على حساب لقمة العيش فيها.
 بلد منذ أن نشأت نذرت نفسها للمجموع العربي والمسلم، 
عن  الــدفــاع  محاريب  فــي  قدمتهم  ُكــْثــر  بــشــهــداٍء  وضــّحــت 
جنوَدها  ألبست  ولذلك  العربية،  والحقوق  والكرامة  الشرف 
ِدَثار التصّدي، وغّطت رؤوسهم بالكوفية "والبيرية"، وزينتها 
بشعار ال يحمل إّال كلمتين؛ األولى تعني "العسكر"، والثانية 
و"األصل  تعني"االنتماء"و"الوالء"و"الفداء"و"الشهامة" 

النبيل"، فكان الشعار"الجيش العربي". 
بلد لم تدخل في مزالق الزيف واالرتهان لألجنبي، بالرغم من 
أن ذلك قد ّكلفها كثيرًا. قالت كلمتها على رؤوس األشهاد، 
ولم يعرف أهلها أو قادتها أن هناك شيئًا اسمه "في السر" 
الحراك  يعرفوا  لم  الكواليس".  أو"خلف  الطاولة"  "تحت  أو 
في  الشمس  حملوا  وقــد  ســـاروا  بــل  الــظــالم،  ستر  تحت 

يمينهم، والقمر في شمالهم. 
بلد لم تتوان يومًا عن تقديم الغوث للملهوف، وَحْمل الَكّل. 
وبملء  قالت  بل  أحد،  على  ِمّنًة  يومًا  َتّدع  لم  أنها  والعجيب 
فيها: إن ما تقوم به هو واجب يفرضه عليها حمل األمانة، 
لكل  صدرها  َفَتَحْت  األّمــة.  هــذه  إلــى  واالنتماء  والــصــدق، 
من لجأ إليها يوم أن كان عمرها عامين، وظلت تفتح ذراعيها 
ُبل، والذين اعتمدت عليهم  الحتضان الذين تقّطعت بهم السُّ
حقولهم  ومن  بيوتهم  من  فشّردتهم  والطغيان  الشر  قوى 

ومن مساجدهم وكنائسهم. 
من  ُيْبتغى  إسالمي  أو  عربي  اجتماع  أي  عن  تغب  لم  بلد 
والدفاع  الضعفاء،  وحماية  الناس،  وخدمة  الله،  رضاء  ورائه 
َيْشُغر  لم  مستوى  كل  على  األّمة.  وصيانة  المظلومين  عن 
كلمة  قول  تخش  ولم  صوتها،  يسكت  ولم  يومًا،  مقعدها 
الحق، ولم تقل: أذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا إّنا ههنا قاعدون، 
بل قالت إذهبوا وقاتلوا مع ربكم إّنا معكم مقاتلون. وبالفعل 
حملت السالح، ولبست آلمتها، وأثبتت في مستنقع الموت 
األمة،  حمى  عن  تدافع  وقامت  المشهد،  وتصّدرت  ِرْجلها، 

وعن حمى كل الضعفاء. 
األطهار  وبين  بينها  الرغيف  َقَسمت  بأن  عمرها  ابتدأت  بلد 
من الشركس الذين هربوا بدينهم فوجودوا فيها مالذًا آمنًا 
منصوصًا عليه في كتاب القدرة اإللهّية. فاستقروا وقالوا: 

هذا وطننا واعتبروه أرضهم.
هذه  في  ورأت  شرق  وجنوب  جنوب  من  قبائل  جــاءت  ثم   
الديار مكانًا للزرع والضرع واألمن واألمان، فاستقرت واعتبرت 

األرض وطنها.
 وكانت النكبة الفلسطينية فجاء الناس هربًا من التآمر الدولي 
الذي قادته أمم أدعت الحضارة واإلنسانّية. فقالت هذه البلد 
حدقات  فاسكنوا  الجفون  تسعكم  لم  إْن  إليها:  للملتجئين 

العيون.
في  حجر  أو  شجر  يبق  فلم  العراق،  نكبة  تكون  أن  الله  وشاء 
هذه البلد إال وتحول إلى ذراعين ممدوتين الحتضان الهاربين 
إلى البلد التي لم تعتبر أي تصرف منها، أو ممارسة من ِقَبِل 
مسؤوليها إّال إحقاقًا للواجب المفروض عليهم، وأن ال ِمّنًة 

منها على أحد. 

 أ.د. عمر الحضرمي 
o h h a d r a m i @ h o t m a i l . c o m

كلمة حق أُريَد بها وْجَه الله
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يومية عربية سياسية تصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية

الجزء اقتصاد
السنة الثامنة واألربعون - عمان - األردنالثاني

1العدد 7 3 8 7
الثالثاء 4 ذو القعدة 1439 هـ - الموافق  17 تموز  2018م

   بحث إعادة النظر برضيبة املبيعات 
عىل القطاع الزراعي 

   عمان - النا الظاهر

وزير  مع  أمــس،  عقد  اجتماع،  خالل  االردنيين  المزارعين  اتحاد  بحث 
على  المبيعات  بضريبة  النظر  إعادة  قضية  كناكرية  الدين  عز  المالية، 

مدخالت االنتاج الزراعي والعمل على الغائها. 
وقال مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران " انه فيما يخص 
ضريبة الدخل فهي التشمل المزارعين من حجم المبيعات البالغة 250 
الف دينار" . واشار الى انه تم بحث شطب فوائد قروض المزارعين 
لمدة ٣ سنوات ماضية اي اعفاء المزارعين من القروض اضافة للعام 
الحالي.   كما طالب االتحاد منح المزارعين قروضا لهذا العام دون فوائد 
مؤسسة  مخصصات  زيــادة  العوران  وطالب  الخسائر.  عن  للتعويض 
االقراض الزراعي لتتمكن من دعم المزارعين واعطائهم قروضا دون 
الرسوم  الى  بالعودة  الوافدة  العمالة  موضوع  بحث  تم  كما  فوائد.  
ايجابيات  له  االتحاد-  بحسب  القرار-  وهذا  دينارا،   ١٢٠ البالغة  السابقة 
من حيث تخفيف نزيف العملة الصعبة وتخفيف اجور العمالة واعطاء 
الى  اضافة  بالزراعة،   اراضيهم  واستغالل  للعمل  فرصة  المزارعين 
الى  دينار  الف  بزيادة ٢٥٠  االردنيين  المزارعين  اتحاد  مخصصات  زيادة 
٤٠٠ الف دينار، لكي نتمكن من دعم الفروع في المحافظات وتفعيل 

دور االتحاد العام للمزارعين ليكون شريكا حقيقيا للجميع. 

 تقرير : 542 مليون دوالر  تعامالت املستثمرين يف بورصة 
ن بالربع االول  ع

   

ع  اجت
تنسيقي 

لخرباء قواعد 
املنشأ بدول 

أغادير 

 عمان -بترا

عقدت الوحدة 
الفنية إلتفاقية 
أغادير االجتماع 

التنسيقي لخبراء 
قواعد المنشأ 

بدول االتفاقية 
لبلورة موقف 

موحد لدول 
أغادير في ضوء 

التطورات األخيرة 
للمفاوضات.  

وجاء االجتماع الذي 
عقد اخيرا بعمان 

في إطار الدور 
الذي تقوم به 

الوحدة للتنسيق 
بين الدول األعضاء 
فى الموضوعات 

الفنية المختلفة 
والتي من ضمنها 

موضوع المنشأ 
الذى يعتبر حجز 

األساس إلتفاقية 
أغادير.

وقال الرئيس 
التنفيذي للوحدة 

الفنية فخري 
الهزايمة  أن 

االجتماع جاء تنفيذا 
لتوصية اإلجتماع 

الرابع للجنة الفنية 
لدول أغادير فيما 
يتعلق بالتنسيق 

بين الدول األعضاء 
بشأن المعاهدة 

اإلقليمية 
لقواعد المنشأ 

األورومتوسطية 
وعقد إجتماعات 
للفنيين لصياغه 

سيناريوهات 
التفاوض مع 

اإلتحاد األوروبى .
وأكد  أن الوحدة 
الفنية إلتفاقية 

أغادير وضعت 
موضوع قواعد 

المنشأ والتنسيق 
بين الدول 

األعضاء ضمن 
أولويات خطط 

عملها السنوية 
المتعاقبة بخاصه 
فيما يتعلق بعقد 

إجتماعات تنسيقية 
فى مجال قواعد 
المنشأ بين دول 

أغادير لتنسيق 
المواقف وبشكل 

مستمر . 

الخاص  الــصــنــدوق  مؤشر  سجل  فقد   
في   2.3 بنحو  ارتــفــاعــا  عــمــان  ببورصة 
من  االولــى   الثالث  االشهر  عن  المائة 

2018
سجل  قد  المؤشر  هذا  ان   التقرير   وبين 
الربع  عن  المائة  في   1.6 بنحو  ارتفاعا  
بورصة  مؤشر  سجل   بـــدوره  الــســابــق  
خالل  المائة  في  بنحو 5.0  ارتفاعا  عمان 
نقطة   2233.3 عند  ليغلق  الفترة  ذات 

بنهاية مارس 2018 . 
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية وانعكاسا 
سجلت  االسعار  مؤشرات  في  لتحسن 
هذه القيمة ارتفاعا بنحو 1.5 مليار دوالر 

بنهاية  دوالر  مليار   25.4 ــى  ال لتصل 
مارس 2018 

سجلت  الــتــداول   نــشــاط  يخص  وفيما 
كــل مــن احــجــام الــتــداول وعــدد االسهم 
من  االول  الربع  خالل  ارتفاعا  المتداولة 
عام 2018 بالمقارنة مع القيمة المسجلة  
قيم  ارتفعت  فقد  السابق   الربع  خالل 
 542 نحو  لتلبغ  المستثمرين  تعامالت 
مليون   491 مــع  مقارنة  دوالر  مليون 

دوالر عن الربع السابق . 
عن  المتداولة  االسهم  عــدد  ارتفع  كما 
 2018 عــام  من  االولــى  الثالث  االشهر 
نحو  مع  مقارنة  سهم  مليون  ليبلغ 321 

307 مليون سهم تم تداولها خالل الربع 
السابق .

التشريعية   بالتطورات   مايتعلق  وفــي 
والتنظيمية قامت بورصة عمان  بتشكيل 
االنظمة  لــمــراجــعــة  الــتــشــريــعــات  لجنة 
جميع  تحكم  التي  واالسس  والتعليمات 
الى  نظرا  البورصة  في  العمل   جوانب 
تحول بورصة عمان الى شركة مساهمة 
عــامــة وعــلــيــه فــقــد اصــــدرت الــبــورصــة 
تعليمات االفصاح الخاصة بشركة بورصة 
عمان لسنة 2018 استنادا الحكام المادة 
(8) من النظام االساسي  لشركة بورصة 

عمان  

 دراسة تبين مدى الضرر من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا 

االتفاقية تسببت بضياع 14 ألف فرصة عمل كان
كن استحداثها

الحنيفات :  نتبنى مفهوم التشاركية اليجاد 
حلول لتطوير الزراعة

  عمان-عالء القرالة

قالت دراسة اجرتها غرفة صناعة عمان أن اتفاقية التجارة الحرة 
مع تركيا تسببت بضياع أكثر من 14 ألف فرصة عمل كان من 
بنقصان  تسببت  كما  سنوات،   6 خــالل  استحداثها  الممكن 
الصناعي  القطاع  يمنحها  كان  التي  العاملين  تعويضات  في 
المحلي  الناتج  من  لفقدان %1  سنويًا  دينار  مليون  بواقع 25 

االجمالي بسبب تدفق استيراد السلع التركية.
وأشارت الدراسة التي حصلت "الرأي" على نسخة منها الى 
أن االتفاقية كان لها اثر مالي كبير على الخزينة منذ ان دخلت 
 117 يقارب  بما   2017 ولغاية    2011 العام  في  التنفيذ  حيز 
مليون دينار كفاقد جمركي ، مع توقعات بان يصل حجم الفاقد 

الى 167 مليون دينار مع نهاية العام الحالي .
وبينت الدراسة ان تنامي المستوردات السلعية من تركيا في 
ضوء وصول آخر قائمة سلعية (B3) إلى مرحلة اإلعفاء الكامل 
الناجمة  الخسارة  نمو  في  يسرع  سوف  عام 2018  بداية  في 
نمو  ــوازي  ت متسارعة  بوتيرة   2018 عــام  في  اإلتفاقية  عن 
(لتصل   %20.1 إلى  وصلت  والتي   2017 عام  في  الخسارة 

إلى ما يقارب 50 مليون دينار أردني).

   عمان ـ الرأي

واصل المجلس االقتصادي واالجتماعي 
مناقشة  التوالي  على  الثاني  لألسبوع 
أكثر  يتضمن  الــذي  الــبــالد"  "حالة  تقرير 
رصد  بهدف  وقطاعًا  مجاًال  ثالثين  من 
واألهــداف  واالستراتيجيات  السياسات 
المعلنة التي تبنتها الحكومات المتعاقبة.
مصطفى  الدكتور  المجلس  رئيس  وقال 
الحمارنه بأّن تقرير حالة البالد يظهر جوانب 
القوة والضعف في هذه االستراتيجيات 
منها  نفذ  مــا  واستكمال  عليها  للبناء 
لبعض  التطبيق  عــدم  أسباب  ومعالجة 

جوانبها.
التي  الزراعة  قطاع  محور  جلسة  وخــالل 
المهندس  الزراعة  وزير  قال  امس  عقدت 
خالد الحنيفات أّن أهمية قطاع الزراعة ال 
تخفى على أحد وأّن حضوره لهذه الجلسة 
كفريق  التشاركية  مفهوم  لتعزيز  يأتي 
واحد مع أبناء القطاع والمؤسسات كافة، 
للخروج بحلول تساهم في تطوير القطاع.
على  والمراهنة  الكبير  أمله  عن  واعــرب 
الجميع  ألّن  األردنــيــة؛  البشرية  الــمــوارد 
في خندق واحد في مواجهة العديد من 

التحديات.
دور  ــى  إل الحنيفات  المهندس  وأشـــار 
الوزارة الذي يهدف إلى توفير بيئة مهنية 
على  العمل  تحتها  يندرج  الزراعة  لقطاع 
والبنية  الزراعة  وحماية  التشريعية  البيئة 
المتاحة  الموارد  ضمن  للقطاع،  التحتية 
على  يحصل  زال  ما  القطاع  أّن  وأضــاف 
ــمــام وخــصــوصــا الــدعــم  ــدعــم واالهــت ال

المالي المباشر.
قائلين  التقرير،  أهمية  المشاركون  واكد 
والشفافية  بالمصداقية  يتمتع  أنـــه 
والذي  الزراعة،  قطاع  حال  واقع  ويعكس 
ــواجــه  وي الــفــرص  مــن  الــعــديــد  يمتلك 
مثيالتها من التحديات، حيث تأتي مشكلة 
التحديات  هرم  على  والتسويق  العمالة 
التي تواجه القطاع، كما قدم المشاركون 
مع  تتقاطع  التي  المقترحات  من  العديد 
والحلول  المائية،  كالزراعة  المياه،  قطاع 

المتعلقة بالمياه المعالجة للزراعة.
النقاط  من  عدد  الى  المشاركون  وتطرق 
التي تناولها مثل تدريج المنتجات، وفتح 
بقطاع  المتعلقة  والتوصيات  األســواق، 
النقل وارتباطه بالقطاع الزراعي، والسوق 
والدور  للمزارعين  العام  واالتحاد  المركزي 

على  المشاركون  وشــّدد  منه.  المأمول 
أهمية ربط اإلنتاج بالطلب في األسواق 
واآلليات المقترحة لذلك، ودعم األعالف 
تحديات  من  الدعم  هــذا  حــول  يــدور  ومــا 
تــــؤدي إلـــى عـــدم إيــصــال الــدعــم إلــى 
جذب  أهمية  إلى  منوهين  المستحقين 

االستثمار إلى القطاع الزراعي.
وحول موضوع الضرائب المفروضة على 
روح  هناك  الحنيفات  قال   , الزراعة  قطاع 
إيجابية حول تعديل الضرائب التي فرضت 
يأتي  حيث  السابقة،  الحكومات  قبل  من 
هذا الملف ضمن دراسة األعباء الضريبة 
على القطاع، وحول مشكلة ارتفاع رسوم 
العمالة كشف الحنيفات عن وجود وعود 
وخصوصًا  المشكلة  هــذه  بحل  إيجابية 
الوافدة  العمالة  بضبط  ارتباطا  لها  أّن 
الوافدة  العمالة  من  الحاصل  والتسرب 

إلى القطاعات األخرى.
الجلسة  ختام  في  الحمارنه  الدكتور  وأكد 
أن المجلس يهتم بكافة المالحظات التي 
طرحت  التي  والتوصيات  مناقشتها  تم 
بأخذها  المجلس  سيقوم  و  الجلسة  في 
بعين االعتبار خالل مرحلة إعداد تقرير حالة 

الزراعة بصيغته النهائية. 

 الوزير الحنيفات متحدثاً خالل  جلسة محور قطاع الزراعة   

 صفقة مالية والبورصة تعود 
26لالنخفاض 

أســعــار

لعمالت ا

مــقــابــل

الــديــنــار 

األرد

0.71دوالر

0.83يورو

0.94جنيه اسرتليني

0.0063ين يابا

0.71فرنك سويرسي

0.189ريال سعودي

0.193درهم إمارا

2.34دينار كويتي

0.039جنيه مرصي

ن املــــايل ســــــوق عــــــ

شــــــر ملؤ نقطة2037ا

ــداول ـــ ـــ ــت مليون دينار3.5ال

مليون سهم3األســــهــــم

ـــــــار الـــنـــفـــط أســـــــع
دوالر73بـــــــرنـــــــت

ـــكـــس دوالر69نـــا

النفيسـة املعـادن  أسـعـار 
دوالر1242ذهــــــــــــب

دوالر15.8فــــــضــــــة

دوالر823بــــــالتــــــ

ــــوم ــــالدي دوالر940ب

أســـــــهـــــــم الـــــــرشكـــــــات

شركة21الـــرابـــحـــة

ــــخــــارسة شركة28ال

ة ملستقــر شركة34ا

 8.8% انخفاض كميات اإلنتاج 
الصناعي لشهر أيار 

   عمان - الرأي

أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقريرها الشهري حول كميات 
اإلنتاج الصناعي .

لكميات  العام  القياسي  الرقم  انخفاض  إلى  التقرير  ويشير 
الى 89.0  ليصل  عام 2018  من  أيار  لشهر  الصناعي  اإلنتاج 
انخفاضا  مسجال   2017 عام  من  الشهر  لنفس   97.6 مقابل 

مقداره 8.8 %.
إنتاج  لكميات  القياسي  الرقم  انخفاض  الى  ذلك  ويعزى   
والتي  مئوية  نقطة   9.11 بنسبة  التحويلية  الصناعات  قطاع 
الرقم  ارتفع  حين  في   %  86.0 النسبية   أهميتهـا  تشكل 
بنسبة 0.27  االستخراجية  الصناعات  إنتاج  لكميات  القياسي 
نقطه مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2 %  والرقم 
مئوية  نقطه   0.01 بنسبة  الكهرباء  إنتاج  لكميات  القياسي 

والتي تشكل أهميتها النسبية 5.8 %.
كما يشير التقرير أيضًا إلى ارتفاع الرقم القياسي لكميات 
اإلنتاج الصناعي لشهر أيار من عام 2018 ليصل الى 89.0 
الرقم  ليرتفع  العام  نفس  من  نيسان  لشهر   88.0 مقابل 
القياسي لكميات االنتاج الصناعي بنسبة 1.2 % وقد جاء 
الصناعات  إنتاج  لكميات  القياسي  الرقم  ارتفاع  نتيجة  ذلك 
أهميتها  تشكل  والتي  مئوية  نقطه  بنسبة 0.05  التحويلية 
إنتاج  لكميات  القياسي  ــرقــم   وال  %  %86.0 النسبية 
والتي  مئوية  نقطة   0.58 بنسبة  االستخراجية  الصناعات 
لكميات  القياسي  والرقم  النسبية 8.2 %  أهميتها  تشكل 
تشكل  والــتــي  مئوية  نقطه   0.56 بنسبة  الكهرباء  إنــتــاج 

أهميتها النسبية 5.8 %.
من  األولـــى  أشهر  للخمسة  القياسية  األرقـــام  وبمقارنة 
اإلنتاج  لكميات  القياسي  الرقم  انخفاض  يتبين   2018 عام 
الصناعي ليصل الى 88.2 مقابل 94.4 لنفس الفترة من عام 
بنسبــــة  الصناعي  لالنتاج  القياسي  الرقم  لينخفض   .2017
القياسي  الرقم  انخفاض  عن  التراجع  هذا  نتج  وقد   %  6.5
مئوية  نقطه  بنسبة 6.53  التحويلية  الصناعات  إنتاج  لكميات 
القياسي  والرقم   %  86.0 النسبية  أهميتها  تشكل  والتي 
لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 0.12 نقطه مئوية والتي تشكل 
القياسي  الرقم  ارتفع  حين  %فــي   5.8 النسبية  أهميتها 
نقطه   0.12 بنسبة  االستخراجية  الصناعات  إنتاج  لكميات 

مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2 %. 
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  عمان -سيف الجنيني  

اظهر تقرير صادر عن صندوق النقد العربي حول اداء 
اسواق المال العربية  أن قيم تعامالت المستثمرين 
ارتفعت خالل الربع االول لتلبغ نحو 542 مليون دوالر 
مقارنة مع 491 مليون دوالر عن الربع السابق . 
وقال الصندوق في تقرير حول اداء االسواق المالية 
ان المؤشرات الخاصة ببورصة عمان  قد سجلت ارتفاعا 
بنهاية الربع االول من عام 2018 وذلك للربع الثاني 
على التوالي. 

   زوا تدعو لحوار مع 
الصناعات الراغبة بالتزود 

بالغاز الطبيعي 

   عمان-بترا

ـــثـــروة  ـــــرة الــطــاقــة وال  دعــــت وزي
زواتي  هالة  المهندسة  المعدنية 
الصناعات  مــع  حـــوار  لفتح  امـــس 
بالغاز  بالتزود  اهتماما  ابدت  التي 
بشكل  معها  للتباحث  الطبيعي، 
تنفيذ  مــعــيــقــات  لــتــحــديــد  مــبــاشــر 
كيفية  ودراســة  الخطوة  هــذه  مثل 

معالجتها.
جاء ذلك خالل اجتماع عقدته زواتي 
الغاز  مــديــريــة  فــي  العاملين  مــع 
ناقشت  الـــــوزارة  فــي  الطبيعي 
الصناعات  تــزويــد  مــوضــوع  خــاللــه 
التي  والمعوقات  الطبيعي  بالغاز 
تواجه الصناعات بالتحول الستخدام 

الغاز الطبيعي.
وعلى صعيد العمل في المديرية، 
أكدت الوزيرة ضرورة مراجعة بعض 
المشاريع  مع  للتوافق  المؤشرات 
بشكل  متابعتها  يتم  التي  والبرامج 

مباشر من قبل المديرية.
ــر الــمــديــريــة  واســتــمــعــت مــن مــدي
ايجاز  الى  الحياري  حسن  المهندس 
المناطة  والواجبات  المهام  حــول 
والمشاريع  الطبيعي  الغاز  بمديرية 

والبرامج التي تتابعها المديرية.
ـــاع االهــــــداف  ـــم ـــت ونــــاقــــش االج
بــالــغــاز  المتعلقة  االســتــراتــيــجــيــة 
المعتمدة  والمؤشرات  الطبيعي 

لكل هدف.
سلسلة  اطار  في  االجتماع  وياتي 
لقاءات يومية تعقدها وزيرة الطاقة 
والثروة المعدنية مع العاملين في 
لالطالع  الـــوزارة  مديريات  مختلف 
المشاريع  بمختلف  ســيــرالــعــمــل 
وسبل  والمستجدات  ــجــازات  واإلن

موجهة التحديات.   

 

ارتفاع مؤرشات األسهم 
كية  األم

   واشنطن - بترا  

اســتــهــلــت مــــؤشــــرات األســـهـــم 
الــتــداول  جلسات  أولـــى  األميركية 
لهذا األسبوع على تباين في األداء 
وســط قــيــادة أســهــم مــصــرف بنك 
أوف أميركا لمكاسب أسهم القطاع 
موسم  فعاليات  ظل  في  المالي 
لكبرى  األعــمــال  نتائج  عــن  الكشف 
األميركية  ــمــصــارف  وال الــشــركــات 
أكبر  عصب  تعد  والــتــي  العمالقة 

اقتصاد في العالم.
ــد  وانــخــفــض مـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد آن
لألسهم  نطاقًا  األوســع   500 بــورز 
بينما   ،  %0.11 بنسبة  األميركية 
الصناعي  جــونــز  داو  مــؤشــر  ارتــفــع 
 %0.08 بنسبة  األميركية  لألسهم 
ليصل  نقطة   19.24 حقق  أن  بعد 

إلى المستوى 25,038.65 نقطة.
 من جهة أخرى، ارتفع مؤشر ناسداك 
 %0.01 بنسبة  التكنولوجيا  ألسهم 
نقطة   0.41 بمقدار  ارتفع  أن  بعد 
 7,826.38 المستوى  إلــى  ليصل 

نقطة. 

   

النفط يهبط مع انحسار 
املخاوف من تعطل 

إمدادات 

   لندن - رويترز 

االثنين  امس  النفط  أسعار  هبطت 
مــع انــحــســار الــمــخــاوف مــن تعطل 
فتح  وإعـــــــادة  ــــــــدادات  اإلم ــعــض  ب
التجار  يترقب  بينما  ليبية،  موانئ 
زيادات محتملة في إمدادات روسيا 

ومنتجي نفط آخرين.
لخام  ــة  ــل اآلج الــعــقــود  وانــخــفــضــت 
 1.49 برنت  مزيج  العالمي  القياس 
للبرميل،  دوالر   73.84 إلــى  دوالر 
قبل أن يتعافى قليال ليجري تداوله 
دوالرا   74 عند  دوالر   1.33 منخفضا 

للبرميل . 
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 صفقة مالية والبورصة تعود لالنخفاض 
   عمان-فيصل التميمي

عاد مؤشر بورصة عمان لالنخفاض في نهاية 
مستوى  عند  ليغلق  أمــس،  جلسة  تعامالت 

2037 نقطة.
تراجع  أمس،  لالنخفاض  العام  المؤشر  ودفع 
أسهم: بنك اإلسالمي األردني 1.23 بالمئة، 
العربي 0.44  البنك  بالمئة،  االتحاد 0.59  بنك 
بالمئة   0.40 األردن-جوبترول  مصفاة  بالمئة، 

والفوسفات 0.29 بالمئة.
نفذت  مالية  صفقة  عمان  بورصة  وسجلت 
على 83.3 ألف سهم من أسهم شركة العصر 

لالستثمار بتداول 200 ألف دينار.

 
األعلى تداوال

اعلى  االستثمارية  التجمعات  سهم:  وسجل 
دينار،  ألف   969 بـ  الجلسة  خالل  تــداول  حجم 
 176 للتعليم  الدولية  دينار،  ألف   290 عقاري 
رم  ديــنــار،  ألــف   159 الفوسفات  ديــنــار،  ألــف 
للنقل واالستثمار 159 ألف دينار، آفاق للطاقة 
131 ألف دينار، االتحاد لالستثمارات 118 ألف 
البنك  دينار،  ألف   113 األراضــي  تطوير  دينار، 
العربي 107 االف دينار والفارس الوطنية 104 

االف دينار.

األعلى أسهما

اعلى  االستثمارية  التجمعات  سهم  وسجل 
حجم تداول خالل الجلسة بـ 1.1 مليون سهم، 
حديد  سهم،  ألف   218 واالستثمار  للنقل  رم 
 129 البتروكيماويات  سهم،  ألف   160 األردن 

ألف   101 لالستثمارات  االتــحــاد  سهم،  ألــف 
للطاقة  آفــاق  سهم،  ألــف   85 عقاري  سهم، 
ألف   69 لالستثمارات  تهامة  سهم،  ألف   70
سهم، الدولية للتعليم 67 ألف سهم وتطوير 

األراضي 64 ألف سهم.

األعلى عقودا

اعلى  األردن-جوبترول  مصفاة  سهم  وسجل 
تطوير  عقدا،   87 بـ  الجلسة  خالل  عقود  حجم 
 69 لالستثمارات  تهامة  عقدا،   81 األراضــي 
حديد  عقدا،   63 لالستثمارات  االتحاد  عقدا، 
 57 االستثمارية  التجمعات  عقدا،   59 األردن 

عقدا، الكهرباء األردنية 53 عقدا، البنك العربي 
والكابالت  عقدا   52 الفوسفات  عــقــدا،   52

المتحدة 42 عقدا.

21 شركة رابحة

لالستثمارات  تهامة  اسهم:  أسعار  وارتفعت 
بالمئة،   4.09 الوطنية  الفارس  بالمئة،   4.25
االستثمارية  التجمعات  بالمئة،   3.33 دارات 
بالمئة،   3.07 للوساطة  رم  بالمئة،   3.33
 2.81 واالستثمار  األراضــي  لتطوير  متكاملة 
حديد  بالمئة،   2.38 للنقل  مسافات  بالمئة، 
بالمئة،   2.15 االسمنت  بالمئة،   2.22 األردن 

بالمئة،   1.85 الغذاء  دار  بالمئة،   2.08 سرى 
آفــاق  بالمئة،   1.73 لــالســتــثــمــارات  ــاد  ــح االت
 1.51 للتمويل  األولــى  بالمئة،   1.59 للطاقة 
مساكن  بالمئة،   1.43 للسجائر  االتحاد  بالمئة، 
1.42 بالمئة، الباطون الجاهز 1.36 بالمئة، بنك 
 1.01 العقارية  الشامخة  بالمئة،   1.11 المال 
واألردنــي  بالمئة   0.85 األردن  بنك  بالمئة، 

الكويتي 0.33 بالمئة.

28 شركة تراجعت أسهمها

ــراجــعــت أســعــار اســهــم: االلــمــنــيــوم آرال  وت
 5.55 األلبسة  لصناعة  الــزي  بالمئة،   7.14
للنقل  السالم  بالمئة،   4.73 عقاري  بالمئة، 
بالمئة،   3.70 المتحدة  الكابالت  بالمئة،   4.16
 2.77 الكفاءة  بالمئة،   3.03 األولــى  األردن 
بالمئة،   2.56 الخرسانية  الــقــدس  بالمئة، 
عربي  شرق  بالمئة،   2.40 للمبيدات  العربية 
المالية  المتحدة  بالمئة،   2.17 لالستثمارات 
بالمئة،   1.72 لالستثمار  األمين  بالمئة،   1.81
بنك صفوة اإلسالمي 1.69 بالمئة، المحفظة 
 1.66 العربي  االتحاد  بالمئة،   1.66 الوطنية 
بنك  بالمئة،   1.51 للتعليم  الدولية  بالمئة، 
االستثمار العربي 1.42 بالمئة، الزرقاء للتعليم 
1.23 بالمئة، الدولية للتعليم واألسواق 1.23 
بالمئة، بنك اإلسالمي األردني 1.23 بالمئة، 
العربية  بالمئة،   1.21 ــة  ــي األردن ــصــاالت  االت
 0.76 ــدواء  ال دار  بالمئة،   1.16 لالستثمارات 
المجموعة  بالمئة،   0.59 االتحاد  بنك  بالمئة، 
االستثمارية 0.49 بالمئة، البنك العربي 0.44 
بالمئة   0.40 األردن-جوبترول  مصفاة  بالمئة، 

والفوسفات 0.29 بالمئة. 

     محاربة الفساد تقتضي االعالن عن حاالت الفساد لعامة 
الناس ونشرها في وسائل االعالم وهي جزء من العقوبة  
التي تفرضها األنظمة  على من يثبت عليهم بحكم قضائي 
نهائي في ممارسة الفساد وفي بعض الدول تم التشهير 
والرشوه  التزوير  قضايا  في  عليهم  المقبوض  بالمتهمين 
تتضمن  احكام  بحقهم  صدرت  وحيث  العام  المال  واختالس 
مابين  تراوحت  تتراوح  مدد  وبعضهم  سنوات  عشرة  السجن 
بإعادة  المتهمين   جميع  الزام  مع  سنوات  سبعة  الى  ثالث 
حاالت  على  ركــزت  ــدول  ال من  والعديد  المختلسه  المبالغ 
الفساد الوظيفي باعتبار ان الوظيفة  الحكومية  التقل  عنها 
اهمية وظائف القطاع الخاص والموظف الحكومي لن يخالف 
من اجل ارضاء شخص بل تحقيق مصلحة  مادية وسد ثغرات 
الفساد يتطلب إصالح التشريعات واللوائح المتعلقه بالمال 
من  باعتباره  بالفاسدين   والتشهير  الفساد  ومحاربة  العام  
أشد المخاطر التي يمتد اثرها على كل المفاصل االقتصادية  
والتنموية واألمنية  مما أدى الى تخصيصها جهات للمراقبة 
آلياتهم  تطور  رغم  والمفسدين  الفساد  ومكافحة  والنزاهة 
ينخر  بسوس  والمفسدين  الفاسدين  وصف  وتم  وطرقهم 
هام  دور  وللعلماء  الوسائل  بكل  مكافحته  يجب  األمة  عظم 
قضايا  في  المتهمين  بأسماء  والتشهير  المنابر  خالل  من 
تثبت  ان  بعد  الفساد  عمليات  من  التمادي  من  ُيحد  الفساد 
من  هي  القضائية  والسلطه  قضائي  بحكم  عليهم  االدانة  
تملك حق التشهير بناء على انظمتها   والسلطة  التنفيذية  
النظام   لهم  أجــاز  اذا  اال  بالتشهير  مخولة  ليست  كــالــوزارت 
مع  قضائي  حكم  الى  الرجوع  دون  من  شديدة   وبضوابط 
اهمية إصدار تنظيم خاص ينظم نشر العقوبات في الصحف 
المحلية  ويجيز تداول اسماء المتهمين في قضايا الفساد 
العام  المال  وسرقة  واالغتصاب  والنهب  والسلب  االداري 
الحصول  في  حقهم  للمتهمين  حفظ  اهمية  مع  والخاص 
ثبت  اذا  بهم  التشهير  لقاء  المناسبه  التعويضات  على 
براءتهم بحكم قضائي نهائي والتشهير أسوأ انواع أساليب 
العالج باعتباره يؤدي الى إعدام نفسية الفاسد. والمنظمات 
التونسية  والهيئات المهتمة بمكافحة الفساد ارتأت  ضرورة 
الى  تعرضهم  عدم  ويضمن  المبلغين  يحمي  قانون  سن 
تضييق او طرد والمبلغ عن الفساد هو كل شخص طبيعي 
المختصة   السلطات  بإبالغ  نية  حسن  عن  يقوم  معنوي  او 
جديا  االعتقاد  على  تبعث  او  جدية   قرائن  تمثل  بمعلومات 
األخذ  مع  مرتكبيها  عن  الكشف  بهدف  فساد  اعمال  بوقوع 
من  للقانون  مخالف  تصرف  كل  الفساد  بان  االعتبار  في 
شانه األضرار بالمصلحة العامة  وسوء استخدام السلطة  او 
واإلثراء  شخصية  منفعه  على  للحصول  الوظيفة  او  النفوذ 
غير المشروع وخيانة األمانة واستغالل المعلومات والتهرب 

الجبائي وتعطيل قرارات السلطه القضائية 

زياد الدباس

التشه بالفاسدين جزء من العقاب

 منذ حكومة فايز الطراونة تقتسم الحكومات عناوين مشتركة 
وتوجيهه  الدعم  الغاء  اهمها؛  الوزارية  بياناتها  في  متكررة 
الفقر  لمشاكل  حلول  وإيجاد  الفساد  محاربة  للمستحقين، 
والبطالة، ضبط النفقات الحكومية، زيادة اإليرادات الحكومية 
ومكافحة التهرب الضريبي، انشاء مشاريع السكك الحديدية 
المتجددة،  الطاقة  مشاريع  متابعة  النقل،  قطاع  وتطوير 

والحكومة اإللكترونية.
الغاء  باستثناء  مفتوحة  ملفاتها  زالت  وما  تنجز  لم  جميعها 
استسهالها،  تم  ألنه  الضرائب  من  االيــرادات  وزيادة  الدعم 
مهم  شيء  منها  ينجز  لم  االخــرى  الجوهرية  القضايا  بينما 
الحكومات  غيرعادة  على  الحالية  للحكومة  يسجل  لكن  يذكر. 
بهم  طفح  الذين  المواطنين  لوضع  إدراكها  في  الشفافية 
الكيل وإقرارها غياب الثقة، ووضوح رؤيتها حول التشريعات 
ذات األولوية في التعديل، وعلى رأسها قانون الكسب غير 
اضطالع  اهمية  وكذلك  المالية)،  الذمة  (اشهار  المشروع 
ديوان المحاسبة بالرقابة الحمائية المسبقة، لكن غاب قانون 
تأخر  تشريع  وهو  االقتصادية  المحركات  اهم  احد  الشركات 

تعديله كثيرًا.
مهم  موضوع  تشيرالى  كانت  السابقة  الــوزاريــة  البيانات   
اغفله البيان الحالي، وهو المشاريع الكبرى التنموية بالشراكة 
االقتصادي  النمو  في  تساهم  والتي  الخاص،  القطاع  مع 
الذي ان غاب غابت معه فرص العمل وضعفت آمال خفض 
العجز، وهو ما يقودنا لضرورة دراسة الكلف اإلنتاجية باتجاه 
تخفيضها ال ضبطها كما ورد في البيان الوزاري، الن هذا ما 

تستدعيه التنافسية لجذب االستثمارات .
مشاريع  انشاء  على  قدرتها  الكبرى  للمشاريع  يسجل  للعلم 
عنقودية حولها متوسطة وصغيرة، وهي التي تدفع بعجلة 
النمو بجانب تلك الكبرى ذات التوظيف الكثيف، والمشاريع 
الكبرى معروفة مثل مشاريع الحصاد المائي والغاز والسكك 
الحديدية والربط بين البحرين االحمر والميت والصخر الزيتي. 
وبمناسبة الحديث عن الصخر الزيتي الغائب عن البيان، فقد 
برزت دراسته في العام 2005 اي منذ حوالي 13 سنة وما 
زال دون انجاز رغم ما نعانيه من نقص في الطاقة وارتفاع 

في كلفها، اال انه كغيره بقي دون تنفيذ او تسريع .
مخلفات  مــن  اصبحت  التي  اإللكترونية،  الحكومة  كذلك 
الماضي لدى الحكومات الحديثة، فالدول تتسابق االن إلنجاز 
التطبيقات  على  مواطنوها  يعتمد  التي  الذكية  الحكومة 
اوزيـــارة  الجغرافية  الحكومات  لمواقع  زيـــاره  دون  الذكية 
ومضمونه  المشروع  هذا  فعنوان  اإللكترونية،  صفحاتها 
الصناعي  بالذكاء  الرتباطه  الذكية  الحكومة  يكون  ان  يجب 
غفلة  في  ونحن  مكلف  غير  للعلم  وهو  الدول،  تتبناه  الذي 
عنه، كما اغفلنا ضرورة احداث نقلة نوعية في مجال المهن 
المقررات  تغيير  نحو  استنفارنا  تستدعي  التي  المستقبلية 
الجامعية والمهنية لتتماشى مع المهن التي ستستجد قريبًا 
مدنية  ومؤسسات  حكومة  ولنستعد  بأسره،  العالم  في 

لدفن الكثير من المهن القائمة .
المواطنين  اســتــفــزاز  فــي  االســتــمــرار  الــبــيــان  على  يــؤخــذ 
في  فورًا  السير  عدم  على  واالصرار  المحروقات،  بتسعيرة 
االسباب  وضوح  ،وعدم  النفطية   المشتقات  سوق  تحرير  
الزامية  الغاء  ضــرورة  في  واضحه  فالمصلحة  ذلــك،  وراء 
الشراء لنسبة من المصفاة ووقف تلك االجتماعات المملة 
لتحديد االسعار، بل يجب فتح باب المنافسة الحرة واالستيراد 
اهم  ال  الالعبين  احد  لتصبح  المصفاة،  فيهم  بما  للجميع 
المحتكرين للسوق، فالالزام ألي محطة للشراء منها، ولتأخذ 
الحكومة ما لها من رسوم بشفافية، ولنوقف هذه المتاهة 
القطاع  بدل  كمشتر  الحكومة  تدخل  بسبب  نعيشها  التي 
الخاص، الذي اذا تنافس مع بعضه خفض هوامش ربحه الى 

حدودها الدنيا.
والتي  الــبــيــان  فــي  ــــواردة  ال اإللكترونية  المنصة  تفتقر 
عن  المبلغين  ولحماية  الشكاوي  استقبال  في  ستخصص 
المخالفات ،الى جزء يضم برنامج الحكومة وجدوله الزمني، 
ليتمكن النواب والمواطنون من مراقبة االداء الحكومي على 
يوم  بعد 100  االولى  مراحل  ثالث  خالل  من  الثقة  تتابع  ان 
من منحها الثقة، والثانية عند مناقشة موازنة العام القادم 
لضمان ان الحكومة ستدرج ما وعدت به من مشاريع وخطط 
خدمية كل ازاء المبلغ المخصص له، والثالثة في نهاية العام 
الصرف  تم  ان  مراقبة  في  الحساب  جردة  تبدأ  حيث  القادم 
الحكومة  واخفاق  ال،  ام  الموازنة  تضمنته  ما  وفق  واالنجاز 

في اي مرحلة يستوجب حجب الثقة. 

رامي خليل خريسات
R a m i . k k @ h o t m a i l . c o m

ما اغفله البيان الوزاري

 دراسة تبين مدى الضرر من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا 

كن استحداثها االتفاقية تسببت بضياع 14 ألف فرصة عمل كان 
   عمان-عالء القرالة

أكدت دراسة اجرتها غرفة صناعة عمان أن اتفاقية 
التجارة الحرة مع تركيا تسببت بضياع أكثر من 14 
استحداثها  الممكن  من  كان  عمل  فرصة  ألف 
في  بنقصان  تسببت  كما  ســنــوات،   6 خــالل 
القطاع  يمنحها  كان  التي  العاملين  تعويضات 
الصناعي بواقع 25 مليون دينار سنويًا لفقدان 
1% من الناتج المحلي االجمالي بسبب تدفق 

استيراد السلع التركية.
على  "الــرأي"  حصلت  التي  الدراسة  وأشــارت 
نسخة منها الى أن االتفاقية كان لها اثر مالي 
التنفيذ  حيز  دخلت  ان  منذ  الخزينة  على  كبير 
في العام 2011 ولغاية  2017 بما يقارب 117 
بان  توقعات  مع   ، جمركي  كفاقد  دينار  مليون 
مع  دينار  مليون   167 الــى  الفاقد  حجم  يصل 

نهاية العام الحالي .
وبينت الدراسة ان تنامي المستوردات السلعية 
سلعية  قائمة  آخر  وصول  ضوء  في  تركيا  من 
(B3) إلى مرحلة اإلعفاء الكامل في بداية عام 
الناجمة  الخسارة  نمو  في  يسرع  سوف   2018
متسارعة  بوتيرة   2018 عام  في  اإلتفاقية  عن 
والتي   2017 عــام  فــي  الــخــســارة  نمو  تـــوازي 
يقارب 50  ما  إلى  إلى 20.1% (لتصل  وصلت 

مليون دينار أردني).
وأشارت الدراسة، إلى أن المستوردات االردنية 
-2006) الــســنــوات  خــالل  تضاعفت  تركيا  مــن 

في  دوالر  مليون   305 من  زادت  حيث   ،(2017
العام 2006 الى ما يقارب683 مليون دوالر في 
حدثت  التي  الزيادة  من  وبالرغم   .2017 العام 
الفترة  خالل  تركيا  الى  االردنية  الصادرات  في 
في  دوالر  مليون   93 الى  لتصل  اليها  المشار 
العام 2017، اال انها ما زالت ال تشكل اال حوالي 

ُسبع المستوردات من تركيا خالل نفس العام 
وتتركز مجمل الصادرات األردنية الى تركيا  في 

منتجات األسمدة والكيماويات.
وقالت الــدراســة انــه ومــن خــالل  دراســة هيكل 
الفترة  خــالل  تركيا  مــن  األردنــيــة  الــمــســتــوردات 
ــــدوث تـــزايـــد مــلــحــوظ في  الــمــاضــيــة تــبــيــن ح
التحويلية  الصناعات  من  السلعية  المستوردات 
حيث  النفطية  المشتقات  استثناء  بعد  تركيا  من 
حوالي  الــمــســتــوردات  هــذه  نمو  متوسط  بلغ 
ذلك  فان   2012 عام  استثناء  تم  ما  5.3%؛واذا 
يعني انه هنالك نسبة تزايد سنوية بالمستوردات 
بمقدار 14.8% تشكل حوالي أربع أضعاف النمو 
في مستوردات المملكة من السلع خالل نفس 
الفترة والتي نمت بنسبة حوالي 3.5% لنفس 
الفترة، وهذا يشكل مؤشر خطير على االقتصاد 
الرخيصة  السلع  ان  بسبب  وصناعته،  األردنــي 
األردنــيــة  السلع  محل  تحل  أصبحت  المعفاة 

والسلع المستوردة المدفوعة الجمارك.
السلعية  للقوائم  تحليلها  في  الدراسة  وتطرقت 
التي يشملها اإلعفاء الجمركي بموجب اإلتفاقية،  
أن  أساس  على   (B 3) و   (A) القوائم  تحليل  إلى 
على  تحتوي  التي  القوائم  أكثر  هي   B3 القائمة 
سلع ذات منشأ تركي على الرغم من وجود شبيه 
المنتجات  مقارنة  عند  تبين  حيث  محلي،  قــوي 
كًال  أن  الذكر  قيد  القائمتين  من  كل  في  ــواردة  ال
منهما تحتوي على منتجات تتبع نفس المجموعات 
التصنيف  تتبع  الــتــي  األلــبــســة  مــثــل  السلعية 
عن  التساؤل  يطرح  الذي  األمر  و62،  الجمركي 61 
المنهجية التي تم على أساسها صياغة كل قائمة 
في  الكبير  التناقض  هذا  بدورها  سببت  والتي 

مفهوم حماية الصناعة الوطنية.

تجارة  اتفاقية  توقيع  ان  إلى  الدراسة  وأشــارت 
مختلف  في  كبير  بشكل  يختلف  تركيا  مع  حــرة 
بتوقيع  العالقة  ذات  التنافسية  المعطيات 
االتحاد  أو  العربية  الدول  مع  حرة  تجارة  اتفاقية 
االمريكية،  المتحدة  الواليات  مع  أو  االوروبــي 
الدراسة  بحسب  التجارية  اإلتفاقيات  أن  حيث 
تقوم على أساس التكامل والتكتل االقتصادي 
العربية،  التجارة  إتفاقية  فــي  الــحــال  هــو  كما 
في  الحال  هو  كما  تنموية  ألهــداف  على  أو 
الشراكة  وإتفاقية  األردنية  األمريكية  اإلتفاقية 
األردنية  اإلتفاقية  أن  إال  األوروبــيــة،  األردنــيــة 
التركية قامت على أساس زيادة أواصر التعاون 
ووضعت  البلدين  بين  والــتــجــاري  االقــتــصــادي 
بين  ــتــوازن  ال لضمان  الــبــدايــة  مــن  شــروط  لها 
توجيه  خالل  من  القدرات  هوة  وتقليل  البلدين 
ونقل  األردن؛  في  التركي  اإلستثمار  وتعزيز 
التكنولوجيا والخبرات وتنمية القدرات التصنيعية 
الصغيرة  الصناعية  للمنشآت  والتسويقية 
المنتجات  دخــول  تسهيل  وأخــيــرًا  والمتوسطة 
الميزان  توازن  لضمان  التركي  للسوق  األردنية 
التجاري بين البلدين، ولم يتحقق أي من الشروط 
الوارد ذكرها على الرغم من مرور 7 سنين على 

دخول اإلتفاقية حيز النفاذ.
على  االطــالع  خالل  ومن  انه  الدراسة  وقالت 
ان  يتبين  الـــدراســـة،  فــي  ــــواردة  ال التفاصيل 
نتيجة  التركي  الجانب  صالح  في  أتت  االتفاقية 
للفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية 
حيث  التركية  والصناعات  االردنــيــة  للصناعات 
كبير  بشكل  االردن  الى  التركية  الصادرات  زادت 
بل تضاعفت ثالث مرات خالل االعوام العشرة 
االخيرة لتصل الى 683 مليون دوالر في العام 
االردنية  الــصــادرات  تتجاوز  لم  حين  في   2017
الى تركيا في نفس العام 92 مليون دوالر اي 
التركية  الصادرات  ُسبع  فقط  حوالي  يشكل  ما 
األسمدة  منتجات  في  تركزت  الصادرات  وهذه 
والكيماويات وتبغ وابدال تبغ مصنعة؛كما وحدث 
تزايد في استيراد عدد من السلع الحساسة ذات 
الرسوم الجمركية المرتفعة الى االردن كان على 
السوق  في  االردنية  الصناعات  حصة  حساب 
بها.  مباشرة  سلبية  واثار  اضرار  والحق  المحلي 
كما وتجدر االشارة الى ان االزمة السورية اثرت 
بشكل سلبي كبير على حركة الشحن البري من 
حيث  السورية،  االراضــي  عبر  االردن  الى  تركيا 
الى  للوصول  مرشحة  التركية  الصادرات  كانت 

الفعلية  المستويات  من  بكثير  اعلى  مستويات 
المشار اليها.

وأشارت الدراسة الى انه ومنذ دخول االتفاقية 
من  اعــفــاء  بــدأ  فلقد   ،  2011 فــي  النفاذ  حيز 
كامل الرسوم الجمركية اوتخفيض تدريجي في 
الرسوم الجمركية على السلع التركية المستوردة 
الى االردن، فهناك قائمةB1  تضم 192 سلعة 
الجمركية  الرسوم  من  كامل  بشكل  اعفاؤها  تم 
منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ ويذكر منها على 
االقمشة  العطور،  (االسمنت،  المثال  سبيل 
 1320 B2تضم  قائمة   وهناك    ، المنسوجة) 
سلعة أعفيت بشكل كامل في 2017/1/1 ويذكر 
زيوت  الطعام،  ملح   ) المثال  سبيل  على  منها 
رخام  حشرية،  مبيدات  البسة،  التشحيم،  ومواد 
وهناك  مقطورات)،   تسليح،  حديد  وترافرتين، 
قائمةB3  تضم 254 سلعة أعفيت بشكل كامل 
في 1/1/ 2018 يذكر منها على سبيل المثال ( 
اجهزة منزلية كهربائية، اسالك وكابالت، البسة 

ومصنرات، سجاد). 
 (1) البند  في  اليها  المشار  السلع  بين  ومــن 
اعاله، فهناك عدة سلع حساسة بالنسبة لعدة 
غير  الجمركية  الــرســوم  تبلغ  اردنــيــة  صناعات 
تبلغ %20  مرتفعة  مستويات  عليها  التفضيلية 
الى  االردن  انضمام  سياسة  حسب  أكثر  أو 
تخفيض  ساهم  حيث  العالمية،  التجارة  منظمة 
زيادة  الى  السلع  هذه  على  الجمركية  الرسوم 
على  ذلك  وكان  االردن  الى  التركية  الصادرات 
السوق  في  االردنية  الصناعات  حصة  حساب 
المحلي والحق اثارا سلبية واضرار مباشرة بها. 

المفاوضات  وخالل  انه  الى  الدراسة  وأشــارت 
الجانب  طالب  االتفاقية،  توقيع  سبقت  التي 
االردني باستثناء عدد كبير من السلع الحساسة 
ذات الرسوم الجمركية المرتفعة من اي تخفيض 
جمركي وذلك بناء على عدة مخاطبات ومطالبات 
وغرفة  عــمــان  صناعة  غــرفــة  مــن  كــل  قدمتها 
الجانب  ان  اال  الوقت،  ذلك  في  االردن  صناعة 
التركي رفض ذلك، ومن ثم تم توقيع االتفاقية 
قليل  عدد  تتضمن  قائمة  استثناء  اساس  على 
االلبسة  منتجات  من  جزء  منها  يذكر  السلع  من 
من الفصل 61 و62، االحذية – الفصل 64، جزء 
من منتجات حديد التسليح –  البند 7214، االثاث 
هذه  على  التفاوض  يتم  وبحيث   ،94 –الفصل 
االتفاقية  دخول  من  سنوات  ثالثة  بعد  القائمة 

حيز النفاذ. 

يل %1   تراجع الناتج املحيل االج
وخسارة الخزينة بلغت 167 مليون 

دينار منذ دخولها حيز التنفيذ 

ة B3 االك إرضاراً وستؤدي   قا
اىل اغالق مصانع وتوقيف خطوط 

لة  انتاج وترسيح الع
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 عدنان أحمد يوسف
يــن لــبــحــر ا ف  ر مــصــا جــمــعــيــة  ئــيــس  ر

بــقــا ســا بــيــة  لــعــر ا ف  ر لــمــصــا ا د  تــحــا ا ئــيــس  ر

منذ أزمة انخفاض أسعار النفط في منتصف العام 
مملكة  اقتصاد  بقدرة  ثقتنا  عن  نعبر  ونحن   ،2014
وكذلك  الخليجية،  االقــتــصــاديــات  وبقية  البحرين 
الــدول  وبقية  البحرين  في  المصرفية  القطاعات 
الخليجية على مقاومة وتجاوز تداعيات هذه األزمة. 
وليس المقصود هنا بالطبع أنها لن تتأثر سلبا بها، 
بل المقصود هو قدرتها، بما تملك من أساسيات 
مجددا  والنهوض  تداعياتها  مع  التكيف  على  قوية، 

نحو النمو والتقدم.
التصنيف  ــاالت  وك بعض  إصــرار  من  الرغم  وعلى 
الرئيسية  الحقيقة  هـــذه  تــجــاهــل  عــلــى  ــيــة  الــدول
المنصفة  غير  التصنيفات  إصـــدار  ومواصلتها 
المصرفية  والصناعة  البحرين  مملكة  القتصاد 
البحرينية، فأن ما هو أمامنا من شواهد ومؤشرات 
بل  المصرفية،  والصناعة  االقتصاد  سالمة  تؤكد 
عدة  فقبل  والصحي.  المضطرد  نموهما  تؤكدان 
اإللكترونية  والحكومة  المعلومات  هيئة  أعلنت  أيام 
إن الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة للنصف األول 
من 2018 سجل نمًوا باألسعار الجارية بنسبة %5.1 
ويعزا   .2017 الــعــام  مــن  األول  بالنصف  مقارنة 
غير  للقطاعات  اإليجابي  النمو  استمرارية  إلى  ذلك 
التنمية  تطلعات  تحقيق  في  وإسهامها  النفطية 
الخليجي  الــدعــم  حزمة  إن  شــك  وال  المستدامة. 
المتوقعة سوف تضفي المزيد من التوازن والزخم 
على أداء االقتصاد الوطني خالل المرحلة المقبلة.

كما أن المؤشرات المالية والمصرفية تبين بوضوح 
البحرين،  في  والمصرفية  المالية  األوضــاع  تحسن 
حيث تواصل السيولة المحلية التوسع ولكن بصورة 
التضخم  مــعــدالت  على  للحفاظ  وذلــك  مستقرة 
الدينار  قيمة  تواصل  كما  منخفضة.  مستويات  عند 
الدولية  العمالت  معظم  أمــام  التحسن  البحريني 
والين  والــيــورو  اإلسترليني  الجنيه  مثل  الرئيسية 
قيمة  ارتفاع  نتيجة  السويسري  والفرنك  الياباني 
العمالت،  هذه  أمام  الدينار  به  يرتبط  الذي  الــدوالر 
وهذا من شأنه أن يرفع من قيمة الصادرات البحرينية 
ويخفض قيمة الواردات وبالتالي له مردود إيجابي 
على الميزان التجاري للبحرين. بينما تظهر موجودات 
من  ملحوظ  ارتفاع  البحرين  في  المصرفي  الجهاز 
187 مليار دوالر في ديسمبر 2017 إلى 190 مليار 
دوالر،  مليارات   3 بزيادة  أي  مايو 2018،  في  دوالر 
العاملة  وهي  التجزئة  بنوك  موجودات  ارتفعت  كما 
خمسة  خالل  دينار  مليار  بنحو  المحلي  السوق  في 
شهور فقط من 31.4 مليار دينار في ديسمبر 2017 
وارتفعت   ،2018 مايو  في  دينار  مليار   32.4 إلى 
لألنشطة  البنوك  تقدمها  التي  التسهيالت  قيمة 
خالل  دينار  مليون   580 بنحو  المحلية  االقتصادية 
خمسة شهور فقط وهي زيادة كبيرة للغاية وتعكس 
تحريك  في  البنوك  تلعبه  الــذي  األساسي  ــدور  ال
عجلة النمو االقتصادي في القطاعات غير النفطية 
الممنوحة  التسهيالت  مجموع  وبلغ  البحرين،  في 
االقتصادية  لألنشطة  المصرفي  القطاع  قبل  من 

واألفراد 9.1 مليارات دينار بنهاية مايو 2018.
أما بالنسبة للقطاع المصرفي الخليجي، فقد بينت 
عنها  أعلن  التي  العربية  المصارف  اتحاد  إحصائيات 
مع  دوالر  تريليون   2.2 تجاوزت  أنها  أيــام  عدة  قبل 
تمثل  وهي   2018 العام  من  األول  الفصل  نهاية 
المصرفي  القطاع  مــوجــودات  مجموع  من   %67
المصرفي  القطاع  ودائــع  مجموع  وبلغ  العربي. 
الخليجي 1.4 تريليون دوالر والقروض والتسهيالت 
1.3 تريليون دوالر وحقوق الملكية 290 مليار دوالر 
وهو   ،2018 العام  من  األول  الفصل  نهاية  في 
لبرامج  بالنسبة  القطاع  هذا  أهمية  على  يؤكد  ما 
حيث  البشرية،  التنمية  وكذلك  االقتصادية،  التنمية 
الخليج  دول  فــي  المالي  الشمول  نسبة  ترتفع 
الحسابات  بملكية  (مقاسة  نحو %80  لتبلغ  العربي 
سنة  سن 15  فوق  البالغين  من  كنسبة  المصرفية 

لعام 2017).
ورغم أن المخاطر الجيوسياسية تمثل تحديا للقطاع 
االقتصاديات  قــوة  أن  إال  الخليجي،  المصرفي 
الخليجية توازن تلك المخاطر كما أن أساسيات النظام 
المصرفي، ومعدالت االدخار واإلقراض تظل قوية 

ما يعزز القناعة بالوضع االئتماني المستقر.
الخليجي  المصرفي  القطاع  يحقق  أن  نتوقع  ونحن 
بينما   ،%5 عن  يقل  ال  العام  هذا  خالل  جيدا  نموا 
يواصل تحسنه على مستوى معايير جودة األصول، 
تطبيق  نتيجة  المخصصات  تكلفة  ارتفاع  من  بالرغم 
المخصصات  لكن   .«IFRS 9» المحاسبي  المعيار 
العامة التي راكمتها البنوك الخليجية خالل السنوات 
إلى  السلس  االنتقال  على  ستساعدها  الماضية 
إيجابا  سينعكس  مما  الجديد،  المحاسبي  المعيار 
تتأثر  سوف  النتائج  هذه  لكن  الربحية.  النتائج  على 
بإجراءات  التجزئة  لبنوك  بالنسبة  وخاصة  ما  نوعا 
الدعم  رفــع  من  عنها  ينجم  ومــا  االقتصاد  هيكلة 
يؤثر  مما  المضافة  القيمة  وضريبة  الطاقة  عــن 
القروض  على  وبالتالي  االستهالكية  القدرة  على 

االستهالكية.
الخليجي  المصرفي  القطاع  إن  القول  يمكن  وأخيرا 
يعد أحد المقومات الرئيسة التي يمكن من خاللها 
تحقيق التكامل المالي واالقتصادي بين دول مجلس 
وال  الخليجية  البنوك  لعبت  حيث  الخليجي،  التعاون 
تزال تلعب دورًا بارزًا في تحقيق هذا التكامل عبر منح 
التجارة  لتمويل  المشتركة  القروض  أو  التسهيالت 
مشروعات  تمويل  وكذا  المجلس،  دول  بين  البينية 
البنية التحتية من خالل شراء الصكوك التي تصدرها 
الحكومات والشركات الخليجية. كما أن خطوات مهمة 
مثل إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن عمالء البنوك 
بين  التجانس  وتحقيق  كافة،  الخليجية  الــدول  في 
الخاصة  والقواعد  والتشغيلية،  المنظمة  القواعد 
على  العمل  عن  فضًال  والمركزية  التجارية  بالبنوك 
توحيد سعر صرف العملة والوحدة النقدية، جمعيها 
التكامل  في  البنوك  دور  تعزيز  شأنها  من  خطوات 

االقتصادي الخليجي. 

القطاع املرصيف الخليجي

 غسان الطالب
مــي إلســال ا يــل  لــتــمــو ا فــي  مــتــخــصــص  و حــث  بــا

التي  التحديات  اهم  احد  عن  للحديث  اليوم  نعود 
المصرفية  الصناعة  وانتشار  نمو  حركة  تواجه 
الثاني  العقد  نهاية  من  نقترب  ونحن  اإلسالمية 
استطاعت  ان  وبعد  والعشرين  الحادي  القرن  من 
هذه الصناعة ان تثبت موجوديتها في االسواق 
باحكام  الملتزمة  منتجاتها  وطرح  العالمية  المالية 
الشريعة اإلسالمية , وبعد ان اصبح هذا القطاع 
يتقدم باتجاة المستقبل بكل ثقة ويمتلك قدرات 
التمويل  لقطاع  حقيقيا  منافسا  ليكون  مصرفية 
التقليدي الذي يمتلك الخبرة عبر فارق من الزمن 
يتمثل بقرون عدة، نعود للحديت ألهمية موضوع 
مسيرة  تعترض  زالــت  ال  التي  التحديات  بعض 
البعض  زال  ال  والــتــي   , اإلســالمــيــة  الصيرفة 
يستخدمها للطعن والتشكيك في قدرة الصيرفة 
ترسيخ  في  والتقدم  االستمرار  على  اإلسالمية 
يؤدي  ان  قادر  مصرفي  كنظام  العالمية  مكانتها 
رسالته المصرفية واالخالقية وان يكون منافسا 
حقيقيا للنظام المصرفي التقليدي القائم على 
سبيل  على  التحديات  هذه  ومن   , الفائدة  سعر 
والتشريعات  القوانين  فــي  يتعلق  مــا  المثال 
عمل  تـــالءم  بطريقة  صيغت  الــتــي  واألنــظــمــة 
المعايير  مــثــل  فــقــط،  الــتــقــلــيــديــة  ــمــصــارف  ال
التي  الــرقــابــة  ــل  ووســائ والــمــالــيــة  المحاسبية 
بأدوات  وتمسكها  المركزية،  المصارف  تمارسها 

السياسة النقدية المبنية على سعرالفائدة.
إن واقع التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية 
يتطلب  والكبير  السريع  وانتشارها  اإلسالمية 
اليوم إعادة النظر في العديد من المفاهيم التي 
عندما  أعمالها،  إدارة  في  المصارف  بها  بــدأت 
وأصبحت  الحجم،  وصغيرة  فردية  مشاريع  كانت 
اليوم من الركائز األساسية لالقتصاد اإلسالمي. 
والرقابية  التشريعية  الصيغ  إيــجــاد  مــن  بــد  وال 
المناطة بعمل المصارف االسالمية بما ينسجم 
والعقائدية  المالية  فلسفتها  خصوصية  مــع 
كذلك  االقتصادي  دورهــا  تأدية  على  ويساعدها 
المركزية  البنوك  مــع  مشتركة  فالمسؤولية   ،
هذه  أداء  جـــودة  لضمان  النقدية  والــســلــطــات 
ويمكنها  النجاح  من  المزيد  لها  ويحقق  الصناعة، 
لها  تحقق  التي  المصرفية  العمليات  تقديم  من 

قدر عال من التنافسية.
بـ  تطالب  التي  ــدعــوات  ال كافة  مــع  نتفق  نحن 
المصارف  على  والــرقــابــة  التشريعات  ”تقوية 
وأينما  بل  ال  العربية“،  ــدول  ال في  اإلسالمية 
لكن  عليها،  ورقابي  قانوني  إطار  وفي  وجدت، 
ويعيق  نشاطها  مــن  يحد  الــذي  بالشكل  ليس 
مجتمعاتنا،  في  واإلجتماعي  اإلقتصادي  دورها 
في  المنافسة  مشروعية  على  كذلك  يؤثر  وال 
من  ذلك  مع  نتفق  المقابل،  المصرفي  السوق 
منطلق الحرص على تجربتنا المصرفية اإلسالمية 
وإتخاذ اإلجراءات اإلحترازية والضرورية كافة لضبط 
لضمان  الحاكمية  مبدأ  وتطبيق  الرقابة  وسائل 
حقوق  وحماية  الــمــصــارف  هــذه  أصـــول  حماية 
المركز  سالمة  وكذلك  والمودعين،  المساهمين 
الودائع  أصحاب  المودعين  أن  خاصة  لها،  المالي 
بسبب  كبيرة  لمخاطر  يتعرضون  اإلستثمارية 
طبيعة االستثمار المبني على أساس المشاركة 

في الربح والخسارة.
نعم نتفق مع كل األصوات التي طالبت وتطالب 
بتشديد الرقابة على المصارف اإلسالمية، نتفق 
وتطور  استمرار  على  الحرص  منطلق  من  معهم 
في  المساهمة  في  دورها  واخذ  الصناعة  هذه 
الوطنية  المدخرات  وتوظيف  االقتصادي  البناء 
النشاط  في  المشاركة  عن  والغائبة  المعطلة 
اسلوب  في  معهم  نختلف  ولكننا  االقتصادي، 
التضييق عليها والذي يحرمها من عنصر المنافسة 
مع المؤسسات المالية التقليدية والتي فصلت 
رغم  فقط  مقاسها  على  والتشريعات  القوانين 
محاور  ثالثة  أهم  حققت  اإلسالمية  مصارفنا  أن 
الدولي  البنك  إليها  ينظر  رئيسة  متطلبات  تعتبر 
عند التعامل مع المالية اإلسالمية، وعلى النحو 

التالي:
دعم  في  التراخيص  لمنح  واضــح  إطــار  وجــود   -

أنشطة قطاعات التمويل اإلسالمي.
- متطلبات إحترازية (رأس المال والسيولة) وفقًا 

لمعايير كافة واخرها بازل 3“.
بالقيام  تسمح  الــتــي  المؤسسية  الحوكمة   -
بأعمال الحوكمة بشكل جيد من داخل المؤسسة 

وخارجها.
من  كغيرها  اإلســالمــيــة  المصرفية  فالصناعة 
وبشكل  تسهم  االنتاجية،  الوطنية  المؤسسات 
فاعل في المشاريع التنموية وخلق فرص العمل 
الفقر  حدة  من  والتخفيف  البطالة  على  للقضاء 
خاص  بوجه  واإلسالمية  العربية  مجتمعاتنا  في 
والتي تعاني من ارتفاع معدالت البطالة وغياب 
االزدهــار  تحقق  التي  الجادة  االقتصادية  للخطط 
والطويل  القصير  المديين  على  االقــتــصــادي 

األجل، فماذا بعد ؟؟ 

الصيغ الترشيعية 
والرقابية للمصارف 

اإلسالمية
ومرشوعية املنافسة

ر يبحث مستجدات التمويل اإلسالمي  مؤ
يف دعم االقتصاد العاملي

عشر  الــثــانــي  الــعــالــمــي  الــمــؤتــمــر   تلقى 
المزمع  اإلسالمي،  والتمويل  لالقتصاد 
 ،2019 (فبراير)  شباط   12-10 في  عقده 
من  علمية  ورقة   1341 القرى،  أم  بجامعة 
 55 يمثلون  وممارسين  وباحثين  علماء 
دولة، تناقش تسعة محاور على رأسها: دور 
مفهوم  تعزيز  في  اإلسالمي  االقتصاد 
االقتصاد الحقيقي، واستعراض التطورات 
الجديدة ونتائج البحوث النظرية والتطبيقية.
االقــتــصــاديــة  الــعــلــوم  كلية  عميد  ـــال  وق
القرى،  أم  بجامعة  اإلســالمــيــة  والمالية 
المنظمة  واللجان  اإلشرافية  اللجنة  رئيس 
فترة  إن  العقال:  صالح  الدكتور  للمؤتمر، 

نهاية  مع  انتهت  العلمية  األوراق  استقبال 
المؤتمر  أن  إلى  مشيًرا  الماضي،  يونيو 

حقق أصداًء عالمية.
الكبير  الــدور  لمسوا  العلماء  أن  وأضــاف 
العالمي  التجمع  هذا  يلعبه  أن  يمكن  الذي 
فــي إعــــادة صــيــاغــة مــفــاهــيــم االقــتــصــاد 
تطوير  فـــي  ومــســاهــمــتــه  اإلســـالمـــي، 
منصة  إنشاء  خــالل  من  انتشاره  وتسريع 
القضايا  ومــنــاقــشــة  للمشاركة  للجميع 
الــمــهــمــة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، والـــخـــروج 
التي  العوائق  حــل  شأنها  مــن  بتوصيات 
الفتًا  والــمــشــرعــيــن،  الممارسين  تــواجــه 
باالقتصاد  العالمي  االهــتــمــام  أن  ــى  إل

السنوات  خــالل  تضاعف  قــد  اإلســالمــي 
القليلة الماضية، فيما ما يزال قاصرا في 

جوانبه النظرية إلى حد كبير.
بلغوا  األكاديميين  المشاركين  أن  وأوضــح 
ــدرجــات  ال بمختلف  بــاحــث   800 مــن  أكــثــر 
العلمية إلى جانب ما يقارب من 282 طالبا 
بدأت  اللجنة  أن  مؤكدًا  الدكتوراه،  بمرحلة 
 101 مــن  تتكون  والــتــي  التحكيم،  عملية 
محكم من داخل المملكة وخارجها، أكثر من 

نصفهم على درجة أستاذ.
أكثر  التحكيم  عملية  تستغرق  أن  وتــوقــع 
األوراق  من  الكبير  للعدد  نظرًا  شهرين  من 

العلمية المشاركة. 

"دانة غاز" تسعى إلنهاء جميع اإلجراءات 
الخاصة بتسوية الصكوك

في  المستثمرين  عالقات  رئيس   كشف 
سعي  عن  المبيضين  محمد  غــاز"  ــة  "دان
لها  مقرًا  الشارقة  من  تتخذ  التي  شركته 
القانونية  اإلجـــــراءات  جميع  إنــهــاء  فــي 
اإلمارات  بدولة  الصكوك  بتسوية  الخاصة 
تموز  شــهــر  نــهــايــة  الــمــتــحــدة  والمملكة 

(يوليو) الحالي.
غاز"  لـ"دانة  العمومية  الجمعية  ووافقت 
نهاية حزيران (يونيو) الماضي على إعادة 
قيمتها  البالغة  المضاربة  صكوك  هيكلة 
جديدة  صكوك  وطرح  دوالر،  مليون   700

الشركة  صكوك  حاملي  على  خاصًا  طرحًا 
إصدار  بحجم   ،2013 مايو  في  المصدرة 
ولمدة  أقصى،  كحد  دوالر  مليون   560

ثالث سنوات وبهامش ربح 4 % سنويا.
وذكرت أن الجمعية العمومية وافقت أيضًا 
سوق  في  الجديدة  الصكوك  إدراج  على 
القانونية  الدعاوى  وإنهاء  المالي،  إيرلندا 

الخاصة بالصكوك السابقة.
تموز  شهر  في  غاز"  شركة "دانة  وأعلنت 
 %  93.69 موافقة  عن  الحالي  (يونيو) 
وبنود  شروط  على  صكوكها  حاملي  من 

استدراج  وعملية  العرض  "عطاء  صفقة 
 22 بــتــاريــخ  أطلقتها  الــتــي  الــمــوافــقــة" 
تمويل  وإعــادة  هيكلة  إلعــادة   2018 مايو 
أنه  الــشــركــة  المضاربة.وبينت  صــكــوك 
اعــتــبــارًا مــن 12 ايــار (مــايــو) الــجــاري دخل 
 52 على  يزيد  ما  يمثلون  صكوك  حملة 
% من القيمة اإلجمالية للصكوك الحالية 
القابلة للتحويل، وما يزيد على 30 % من 
الصكوك الحالية العادية في اتفاق إغالق 
فيما  الشركة  مع  قانونيًا  ملزم  وتجميد 

يتعلق بإعادة هيكلة توافقية للصكوك. 

المصري  المالية  ــر  وزي تصريحات   فتحت 
أن  فيها  أكد  التي  معيط،  محمد  الدكتور 
التشريعية  ــراءات  اإلج حاليا  تدرس  وزارتــه 
خالل  إسالمية  صكوك  لطرح  ــالزمــة،  ال
جميع  تدرس  الــوزارة  وأن  المقبلة،  الفترة 
استخدامها،  الــمــتــاح  الــتــمــويــل  مــصــادر 
المتعاملين  من  كبيرة  شريحة  أمام  الباب 
الراغبين  والسندات  األسهم  سوق  في 
فيها  ويجدون  بالصكوك،  التعامل  في 
بصبغة  مالي  تعامل  في  يرضيهم  مالًذا 

"شرعية".
أنه  إلــى  تصريحاته  في  "معيط"  وأشــار 
طرح  فــي  نهائي  بشكل  الــبــت  يتم  لــم 
الصكوك، مؤكدا أنه يتطلع إلى االستفادة 
السنة  فــي  اإلســالمــيــة  مــن الــصــكــوك 
بدأ  والتي   ،(2019–2018) الحالية  المالية 
العمل بها، من أجل تنويع مصادر التمويل 

لدفع جهود الحكومة إلنعاش االقتصاد.
وتوقع أن تالقى الصكوك طلًبا كبيرا، ألن 
سوق  له  المالية  األدوات  من  النوع  هذا 

كبيرة بالفعل.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير 
أو  اإلسالمية،  الصكوك  إن  االقتصادي، 
عبارة  اإلسالمية"،  "األوراق  يسمى  ما 
عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية 
تساوى قيمة حصة شائعة في ملكية ما، 
من  مبلغا  أو  حقا  أو  منفعة  كانت  ســواء 

المال أو ديًنا، وتكون هذه الملكية قائمة 
فعلًيا أو في طور اإلنشاء، ويتم إصدارها 

بعقد شرعى ملتزم بأحكامه.
الــصــكــوك  فـــكـــرة  أن  ـــابـــع "عــــبــــده"،  وت
في  المشاركة  على  تقوم  اإلســالمــيــة 
استثمارية  عملية  أو  مــشــروع  تــمــويــل 
متوسطة أو طويلة األجل، وفًقا للقاعدة 
"الُغْنم  تقول:  التي  اإلسالمية  الفقهية 
الربح  فــي  المشاركة  بمعنى  بــالــُغــْرم"، 
األسهم  نظام  منوال  على  والــخــســارة، 
في شركات المساهمة المعاصرة ونظام 
صناديق  فــي  االســتــثــمــاريــة  الـــوحـــدات 

االستثمار.
المصرية  الحكومة  أن  إلى  "عبده"  ولفت 
الصكوك  قانون   ،2017 أبريل  في  ألغت 
اإلخـــوان،  حكومة  عهد  فــي  صــدر  الـــذى 
فبراير  في  وافــق  النواب  مجلس  أن  إال 
الماضى على تعديل قانون سوق المال 
رقم 95 لسنة 1992، إلعادة تنظيم إصدار 
وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة 
األدوات  تنويع  بــهــدف  اآلجــلــة  الــعــقــود 

المالية المتداولة به.
وأكد "عبده"، أن القانون ال يسمح لوزارة 
أنــواع  كأحد  الصكوك  باستخدم  المالية 
أدوات الدين، لكنه يجيز ذلك لجهات أخرى، 

بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.
وتــصــدر الــصــكــوك بــالــجــنــيــه الــمــصــرى، 

األجنبية  الــعــمــالت  مــن  عــمــلــة  ـــأي  ب أو 
أحكام  مراعاة  مع  وذلك  للتحويل،  القابلة 
بالنقد  للتعامل  المنظمة  التشريعات 
األجنبي.وقال "عبده"، إن لندن وسوقها 
اإلسالمية  للمالية  مركًزا  تمثل  المالية، 
في العالم، إذ يوفر أكثر من 20 بنًكا فيها 
حين  فــي  اإلســالمــيــة،  المالية  منتجات 
اإلسالمية  الصكوك  مــن   49 إدراج  تــم 
لندن  بــورصــة  فــي  ســنــوات  خمس  منذ 
هذا  أن  غير  دوالر،  مليار   34 تبلغ  بقيمة 
مما  ضــئــيــًال  قــســًمــا  إّال  لــيــس  الــمــبــلــغ 
سوق  تزال  اإلسالمية.وما  المالية  تمثله 
الصكوك اإلسالمية تواصل نموها، على 
االقتصاد  واجهت  التي  المشاكل  رغــم 
إصــدار   2009 عــام  شهد  حيث  العالمي، 
في  دوالر،  مليار   23.3 بقيمة  صكوك 

مقابل 14.9 مليار في 2008.
فيما قال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية 
هناك  إن  اإلسالمي،  للتمويل  المصرية 
عن  اإلسالمية  الصكوك  تميز  خصائص 
األخـــرى،  االســتــثــمــار  أدوات  مــن  غــيــرهــا 
أصبحت  حتى  انتشارها،  في  ساهمت 

دول غير إسالمية تسعى إلى إصدارها.
الــتــمــويــالت  ــمــالــي  إج إن  إلـــى  ــفــت  ول
اإلسالمية في مصر، ارتفع بنحو 20 مليار 
الجاري،  العام  من  األول  الربع  خالل  جنيه 

لتمثل 6 % من حجم السوق. 

مرص تفتح الباب لعودة "الصكوك اإلسالمية"
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كن لألندية الصيفية إفادة الشباب؟   كيف 
   عمان - أماني الشوبكي

مع بداية كل عطلة صيفية وعند االنتهاء من فترة 
طرق  عــن  بالبحث  األهــالــي  ينشغل  االمتحانات 
من  قدراتهم  وتنمية  واستثمار  أوالدهم  إلشغال 

خالل االندية الصيفية واالنشطة المختلفة.
تعاني  واالســر  االمــور  اولياء  من  العديد  وهناك 
بداية  من  ابناؤها  بها  يمر  التي  الفراغ  حالة  من 
على  سلبًا  يؤثر  قــد  مما  نهايتها  حتى  العطلة 

شخصية االوالد.
الوقت استثمار 

نهاية  مع  انه  لولدين)  (أٌب  العيسى  عامر  يقول 
الصيفية  العطلة  بــدء  وقبل  الــدراســي  الفصل 
في كل سنة يبدأ بالبحث عن طرق ليستثمر وقت 

الصيفية. بالعطلة  اوالده 
ويشير العيسى إلى أنه يحاول أن تكون االنشطة 
قدراتهم  تنمي  "حتى  ترفيهية  منها  أكثر  تعليمية 

العقلية".
واضافت السيدة شيرين المجالي (أم لثالثة أبناء 
الى  الصيفية  بالعطلة  تسعى  أنها  مراهقين) 
استثمار وقت اوالدها من خالل البحث عن فرص 
شركات  أو  مطاعم  أكانت  أعمارهم  تناسي  عمل 
باالمور  التفكير  من  وتحميهم  وقتهم  تمأل  حتى 
التي قد تؤدي إلى سلوكهم بالطريق الخاطىء

الشباب  عمل  اهمية  الــى  المجالي  واشــــارت 
في  يساعد  شأنه  من  الــذي  المراهقة  سن  في 
جديدة  مهارات  وتكسبهم  الشاب  شخصية  صقل 

باالضافة الى اعتمادهم ماديًا على أنفسهم
استغاللها طرق 

األندية  أحــد  في  المشرفة  عواملة،  ايمان  تــرى 
وأفضل  أهم  من  القراءة  ممارسة  ان  الصيفية 
تساعد  إذ  ــة،  ــدي األن فــي  الــوقــت  استثمار  طــرق 
مداركهم  وتــوســعــة  لغتهم  ـــراء  إث فــي  الــشــبــاب 

باالضافة إلى تعويدهم على القراءة.
وتلفت العواملة إلى أهمية اختيار الكتب المتنوعة 
من قصص هادفة إلى غيرها، حسب اهتمام كل 

شخص،
أهمية  يــؤكــد  ساليطة  رائـــد  الــريــاضــي  ــمــدرب  ال
في  "تساعد  إذ  الصيفية،  األندية  في  الرياضة 
بناء وتقوية جسد الشباب واألوالد كما تساعدهم 

على تفريغ طاقاتهم بصورة مفيدة".
ويوضح أن الرياضة تنّشط أذهان الطلبة وتحّضرهم 

لبداية فصل دراسي جديد.
الرياضات  ممارسة  بعد  الشباب  أن  إلــى  وينبه 
البدنية يشعرون بالجوع ما يستوجب تقديم االكل 

لهم. الصحي 

آراء طالب
بإحدى  مشترك  سنة   (14) القاضي  عامر  الطالب 
لعدم  بالنادي  اشترك  أنه  يقول  الصيفية  االندية 
يجب  وانه  العمارنا  وانشطة  ترفيهية  اماكن  وجود 
صيفية  انشطة  بتأمين  تقوم  ان  مدارسنا  على 

بسبب ارتفاع اسعار االشتراكات باالندية
ان  من  يتمنى  انه  يضيف  رحاحلة  محمد  الشاب 
يلتحق بأي نادي صيفي او أي نشاط يقضي وقت 
االسعار  ارتــفــاع  بسبب  لالسف  ولكن  بــه  ممتع 
بتسجيله  تقوم  ان  اسرته  تستطيع  ال  به  المبالغ 

مع وجود اخوة لديه.
ان  والتعليم  التربية  وزارة  من  الرحاحلة  وتمنى 
المؤسسات  بعض  مــع  اتفاقيات  بعقد  تــقــوم 
اتدريبنا  بالشباب  تعنى  التي  والحكومية  الخاصة 
بالعطل الصيفية وان نقوم بالعمل بها ولو بدون 

أجر.

األندية تدمج الشباب بالمجتمع
الدكتور  والــتــربــوي  النفسي  االســتــشــاري  يــرى 
موسى المطارنة أن األطفال واألوالد في مرحلة 
العلمي  والضغط  الروتين  من  يعانون  الدراسة 
االمتحانات  فترة  انتهاء  بعد  خصوصًا  والنفسي 
عن  للتنفيس  فرصة  الصيفية  العطلة  تعتبر  لذلك 
االنشطة  أن  ويعتقد  طاقاتهم  وإطالق  أنفسهم 
الصيفية تعطيهم فرصة آمنة لممارسة هواياتهم 
بقائهم  حين  النهم  نفسيتهم  على  ايجابًا  وتؤثر 
االجهزة  على  اوقاتهم  اغلب  يقضون  ببيوتهم 
الذكية وهذا يعتبر في علم النفس جزءًا من مرض 

التوحد.
تساعد  الصيفية  األنــديــة  أن  إلــى  مطارنة  وينبه 
وتخرجهم  المحلي  بالمجتمع  الشباب  دمــج  في 
وتثري  شخصياتهم  وتصقل  الــواقــعــي  للعالم 
من  النادي  بأنشطة  التنوع  ان  واضــاف  تجاربهم 

في  تنوع  لديهم  تجعل  وثقافية  رياضية  أنشطة 
التفكير وتولد حالة من الهدوء والراحة واالستقرار 

والعاطفي. النفسي 
إلحدى  تابع  صيفي  ناٍد  مسؤولة  درويش،  هنادي 
المدارس الخاصة، تؤشر إلى أنه عند وضع برنامج 
من  مجموعة  مع  االجتماع  يتم  الصيفي  للنادي 
للوقوف  ونفسسين  ورياضيين  تربويين  الخبراء 

على احتياجات كل فئة عمرية ومتطلباتها.
تقع  كبيرة  مسؤولية  وبرامجها  األندية  أن  وتؤكد 
لها  لما  عليها  والمشرفين  المدارس  عاتق  على 
وان  الشباب  شخصية  صقل  فــي  واهمية  دور 
يجب  التربية  وزارة  قبل  من  محددة  قوانين  هناك 
االلتزام بها من حيث اتاحة الفرصة للطلبة لشغل 
وتنمية  مهاراتهم  وتنمية  إيجابي  بشكل  اوقاتهم 
الشعور  وتعزيز  الجماعي  والعمل  القيادة  روح 

الوطني باالضافة الى خدمة المجتمع. 

تعبيرية

 شباب "العرب الدويل" يزورون فرسان 
األمن 

   عمان - الرأي

الدولي  العرب  الشباب  بمؤتمر  المشاركون  زار 
مجموعة  قيادة  مقر  أمــس،  والثالثين،  السابع 

الفرسان التابعة لألمن العام.
ــرســان الــعــقــيــد عــمــاد  ــف ــد قـــيـــادة ال ورحــــب قــائ
اعتزازه  عن  معربا  المشاركة،  بالوفود  العقرباوي، 

بضيوف األردن من الدول الشقيقة والصديقة.
وفارسات  فرسان  من  الشرف  كوكبة  وقدمت 
األمن العام وخيولهم األصيلة، عروضا تشكيلية 
معزوفات  أنغام  على  احترافية  رياضية  عسكرية 
األمن  موسيقات  فرقة  قّدمتها  متنوعة  وطنية 
العام. فقد قّدمت كوكبة من الفرسان والفارسات 
من الذي فازوا ببطوالت ومهرجانات دولية وعربية 
وإقليمية، عروضًا عالية المستوى، شملت التقاط 
أهداف بواسطة السيف، ورماية السهم بالقوس 
وجماعية،  منفردة  عــروض  في  الخيل  ظهر  عن 

أحد  راس  عن  الهدف  التقاط  عرض  إلى  إضافة 
الفرسان التي تعد من أخطرها.

كما اشتمل التشكيل على عرض عدد من الخيول 
واألمن  األردن  علم  وعــرض  وأمهارها،  االصيلة 

العام وقيادة الفرسان.
والشابات  الشباب  شارك  العروض،  ختام  وفي 
وأخــذ  خيولهم  بامتطاء  والــفــارســات  الــفــرســان 

الصور التذكارية برفقتهم.
ومشرفي  رؤوســـاء  العقرباوي  العقيد  ورافـــق 
الوفود بجولة الى االصطبالت، والعيادة البيطرية 
التي يشرف عليها خمسة من األطباء البيطريين 
حيث رافقهم إلى غرفة العمليات الجراحية للخيول 

التي تم استحداثها أخيرا، وتعد األولى باالردن.
أمس  زارت،  واالجنبية  العربية  الــوفــود  وكانت 
السبت، مدينة البترا حيث أمضوا يومهم بالتجول 
التراثي  وسوقها  واألثــريــة  التاريخية  بمعالمها 

الشعبي. 

ن الجامعية" تخرج الفوج الثامن عرش   "ع
 عمان - الرأي

مندوبا عن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رعى 
حمدان  الدكتور  االداريــة  للشؤون  الرئيس  نائب 
عشر  الثامن  الفوج  تخريج  احتفاالت  العواملة 
المالية  للعلوم  الجامعية  عمان  كلية  طلبة  من 

واإلدارية.
ونوه عميد الكلية الدكتور نعيم سالمة القاضي 
وأعرقها  العلمية  المعاهد  أقدم  الكلية  أن  إلى 
في المملكة، إذ تُأسست عام 1951م باسم دار 
المعلمين التي كانت تتبع وزارة التربية والتعليم، 
إلى  الكلية  مسمى  تغيير  تم  عام 1965م  وفي 
حيث  عام 1981م  حتى  وبقيت  المعلمين  معهد 
تّم تغيير مسماها إلى كلية مجتمع عمان، وفي 
باسم  لتعرف  الجامعة،  إلى  ضمت   1997 عام 

كلية عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية.
علمية،  درجــات  تمنح  الكلية  ان  سالمة  ولفت 
األعمال،  إدارة  تخصص  في  الماجستير  منها 
األعــمــال  (المحاسبة،  تخصصات  واســتــحــداث 
اإلدارية،  المعلومات  نظم  التمويل،  االلكترونية، 
في  البكالوريوس  ومنح  االلكترونية)،  الحكومة 
المعلومات  نظم  األعــمــال،  إدارة  تخصصات، 
المحاسبة،  والمصرفية،  المالية  العلوم  اإلدارية، 
برنامج  وإعـــادة  المحاسبية،  المعلومات  نظم 
من  اعتبارًا  الدبلوم  الجامعيةالمتوسطة  الشهادة 

العام الدراسي 2018/2017
وتـــطـــرق إلــــى إنــــجــــازات الــكــلــيــة ونــشــاطــاتــهــا 
مسرح  إنشاء  وأبرزها  المستقبلية  والتطلعات 

والمرئية  الصوتية  الوسائل  بأحدث  مجهز  حديث 
المتقدمة، وإنشاء مبنى العيادة الطالبية الجديد 
مجهز بأحدث األجهزة الطبية، وحوسبة األقسام 
العاملين-  شـــؤؤن  ـــوان-  ـــدي ال مــثــل:  ـــــة  اإلداري
المحاسبة- التسجيل- المكتبة، وتطوير قاعة تحكم 
ليبلغ  اإلنترنت  سرعة  وزيادة  (السيرفر)  للبيانات 
وساحاتها  الكلية  مباني  وتحديث  ميجابايت،   4
الدراسية  الخطط  وتطوير  وصيانتها،  ومرافقها 

للتخصصات األكاديمية لبرنامج البكالوريوس.
إدارة  لبرنامج  الدراسية  الخطة  تعديل  وكذلك 
بطرح  للتوسع  والــســعــي  ماجستير  االعــمــال/ 
الحاسوب  مختبرات  وتطوير  جديدة،  تخصصات 
 (LCD) حــاســوب  بأجهزة  وتــزويــدهــا  الــمــوجــودة 
لطلبة  متخصصة  تدريبية  دورات  وعقد  متطور، 
المجتمع  ــنــاء  واب وإداريــيــهــا  وأســاتــذتــهــا  الكلية 
العربية  الــــدول  طلبة  واســتــقــطــاب  الــمــحــلــي، 
المجاورة، والسعي لتنظيم معرض سنوي دائم 
الشركات  كبرى  بمشاركة  والتكنولوجيا  للوظائف 
والسحب  التسجيل  عملية  ــط  ورب االردن،  فــي 
واإلضافة من خالل شبكة االنترنت تسهيًال على 
وإنشاء  للطلبة،  انترنت  شبكة  وتركيب  الطلبة، 
ومتابعة  الوافدين  الطلبة  بأمور  يعنى  مكتب 

أمورهم، ومقر دائم للجمعية العلمية الطالبية.
الــزرقــاء  كلية  عميد  بحضور  العواملة،  وسلم 
شؤون  وعميد  كريشان  منذر  الدكتور  الجامعية 
الهيئة  وأعــضــاء  الحياري  معاذ  الدكتور  الطلبة 
ــة، الــخــريــجــيــن بــتــســلــيــم الــخــريــجــيــن  ــســي ــدري ــت ال

الشهادات. 

 "روبوتنا" ب أفضل ٢٠ مرشوعاً »رشق - أوسطي» 

 "قيادات النخبة" تعرف الشباب بأركان الدولة 

   عمان - رويدا السعايدة

تمكن فريق مبادرة "روبوتنا" من انتزاع مركزًا ضمن 
الشرق  فــي  مقدمًا  شبابيًا  مشروعًا   ٢٠ أفضل 
"سفير  برنامج  ضمن  افريقيا  شمال  و  األوســط 
الفرنسية  الخارجية  وزارة  قبل  من  الب"المنظم 

والمعهد الفرنسي.
الحراسيس  جاسر  قــال  "الـــرأي"  إلــى  حديث  وفــي 
أنها   ،2013 عــام  أطلقت  التي  المبادرة  مؤسس 
بالروبوتات  والتوعية  المعرفة  نشر  الــى  تهدف 
المدارس  أطفال  بين  بها  المتعلقة  والتكنولوجيا 
الالجئين؛  واألطــفــال  حــظــًا  األقــل  المناطق  فــي 

بمساعدة 30 متطوعًا من ذوي الخبرة.
طلبة  مــن  طفل   1500 تعليم  الفريق  واســتــطــاع 
محافظات   7 في  والالجئين  الحكومية  الــمــدارس 

أردنية حول أساليب تصميم الروبوتات وبرمجتها.
تقوم  المبادرة  ان  عمله  وفريق  الحراسيس  وبين 
بتنظيم دورات وورش العمل والمسابقات، وتشجع 
المبادرة على التعلم باستخدام األساليب التفاعلية.
بنفسها  نفسها  بتمويل  تقوم  المبادرة  أن  وأكــد 
الورش  ذات  إعطاء  خالل  من  ديميومتها  لضمان 
ــمــدارس الــخــاصــة واألكــاديــمــيــات والــمــراكــز  فــي ال
دورات  لريع  يذهب  مالي  مبلغ  مقابل  التعليمية 
المتطوعين  مــن  عــدد  وتوظيف  الــمــبــادرة  وورش 

بدوام جزئي.
تكنولوجية  مبادرة  أفضل  جائزة  «روبوتنا»  حصد 
األمــم  مكتب  مــن  بتكريم  األردن،  مستوى  على 
صندوق  منحة  على  حاز  كما  للمتطوعين،  المتحدة 

االبتكار اإلجتماعي لزمالء بادر

مجال  فــي  مـــبـــادرة  أفــضــل  ــزة  ــائ ج ونـــال   ،2017
التابعة  بـــادر  وزمــالــة   (UNV)الـــــ مــن  التكنولوجيا 

للمنظمة الدولية للشباب.
مشاريع   10 أفــضــل  جــائــزة  ــا"  ــن ــوت "روب إنــتــزع  كما 
الهيئة  عن  المنبثقة  العربي  العالم  في  انسانية 

العامة للشباب الكويت.
هو  الفرنسي  المعهد  تابع  الب"  "سفير  وبرنامج 
والوكالة  الفرنسي  للمعهد  التابع  التغيير  مختبر 

ليواكب  عام 2012،  منذ  الدولي  للتعاون  الفرنسية 
بمرحلةالتحول  تمر  مجتمعات  في  الشبابي  الحراك 

في تسع بلدان في العالم العربي.
للمشاريع  يسمح  حضانة  يعد  الذي  البرنامج  ويقدم 
لبناء  تدريبية  دورات  خالل  من  ذاتها  بتطوير  الريادية 
تشمل  والتي  الخريف  في  باريس  في  المهارات 
ولقاءات  حالة  بكل  خاص  وتشخيص  عمل،  ورش 

مهنية للرياديين بين عمر 20 و 30 سنة. 

   جرش - غدير السعدي

انطلقت في بيت شباب جرش فعاليات معسكرات 
"قيادات النخبة" ضمن معسكرات الحسين للعمل 
الشبابية،  القيادات  اعــداد  مركز  وبتنظيم  والبناء 
المملكة  محافظات  من  وشابة  شابًا   55 بمشاركة 

كافة.
الى  يهدف  نشاط  اول  المعسكرات  هذه  وتعتبر 
األردنــيــة  الــدولــة  بــأركــان  الشباب  لــقــاءات  تنظيم 
واالطالع على المنجزات الوطنية والمحافظة على 
واالقتصادي  االجتماعي،  الثقافي،  الــمــوروث 
الوطنية  والمعاهد  العسكرية  للمواقع  وزيـــارات 
الخيل  ركوب  يتضمن  ترفيهي  وبرنامج  والمتاحف 
والرماية  الشراعي  والطيران  والسباحة  والرماية 

بااللوان.
ــصــفــوة من  ويــســتــهــدف الــمــعــســكــر الــنــخــبــة وال
الحسين  معسكرات  خريجي  الشبابية  الــقــيــادات 

ودقة  بعناية  أعد  الذي  النوعي  البرنامج  حيث  من 
أركان  مع  والتواصل  للتحاور  المبدعة  الفئة  لهذه 
ــتــعــرف عــلــى الــمــؤســســات  الــدولــة االردنـــيـــة وال
والسياسية  واالقــتــصــاديــة  العسكرية  الوطنية 
ومنجزات الدولة والتعرف على الموروث الحضاري 
واالجتماعي والفكري االردني الراسخ في التاريخ. 
العسكرية  ــة  ــدول ال بمفاصل  تعريفهم  وكــذلــك 

والمدنية.
الجهود  على  المهندس  جرش  شباب  مدير  واثنى 
جلسة  خالل  من  المعسكر  هــاذا  إلنجاح  المبذولة 
حوارية ونقاش مفتوح مع الشباب حول توقعاتهم 
نوعي  برنامج  انــه  وبين  النخبة،  معسكرات  مــن 
المتعددة  التخصصية  المعسكرات  لعمل  مكمل 
باختيار نخبة من الشباب والشابات القيادي من كل 
مع  بالتعاون  االوطن،  امتداد  على  أقيم  معسكر 

والخاصة. والعسكرية  الحكومية  القطاعات  كافة 
أركان  على  الشباب  تعريف  الى  المعسكر  ويهدف 

زيارات  خالل  من  االمنية  واالجهزة  االردنية  الدولة 
المؤسسات  مــن  لــعــدد  الــمــشــاركــيــن  سينفذها 
خاللها  سيتعرفون  والسياسية  والعمرية  الوطنية 

على الموروث الحضاري االردني والثقافي.
مع  الــشــبــاب  بــلــقــاء  المعسكر  فــعــالــيــات  ـــدأت  وب
اللجنة  ــضــاء  واع جـــرش  محافظة  مجلس  رئــيــس 
مجلس  داخـــل  التخطيط  سبل  لــعــرض  الشبابية 
كما  الشباب،  قطاع  لدعم  (الالمركزية)  المحافظة 
دور  وناقشوا  جرش  شرطة  مدير  الشباب  التقى 
المجالس االمنية الشبابية في الحفاظ على االمن 

الوطنية. والسالمه 
التواصل  بهدف  عمل  مجموعات  الشباب  وأقــام 
ونفذوا  تــواصــل،  ساعة  فعالية  في  االجتماعي 
جانب  إلى  المنطقة  في  متعددة  تطوعية  أعماال 
األولمبي  اإلعـــداد  مركز  تتضمن  عــديــدة  ـــارات  زي
وأندية  الشهيد  وصرح  الملكي  الدبابات  ومتحف 

الجواد العربي والرماية بااللوان. 

 فريق "روبورتنا " محمد الحراسيس وثائر اللداوي وحسن عقل 

 تواصل معسكر "كلنا 
األردن" لألطفال باألمانة 

 عمان - الرأي

تواصلت فعاليات األسبوع الثاني من معسكر 
المعسكرات  لجنة  تنظمه  الذي  األردن"  كلنا   "
في نادي موظفي أمانة عمان، التي انطلقت 
فعالياته أخيرا برعاية رئيس النادي المهندس زيد 

السعايدة.
به  يــشــارك  ــذي  ال المعسكر  برنامج  ويشتمل 
عمان،  امانة  موظفي  أبناء  من  أطفال   210
اجتماعية  ومواقع  سياحية  لمعالم  زيارات  على 
وثقافية وفنية وترفيهية في المملكة، وفق ما 

افاد رئيس لجنة المعسكرات خالد الشرع.
يأتي  السنوي  المعسكر  هــذا  إقامة  أن  وبين 
النشاطات  تنظيم  فــي  الــنــادي  لنهج  ترسيخًا 
التي تستهدف الموظفين وأبنائهم، واستثمار 
يوسع  بما  لألطفال  الصيفية  العطلة  أوقــات 
آفاقهم المعرفية بإتاحة الفرصة أمامهم لزيارة 
اجتماعية  ولمرافق  والسياحية  االثرية  المواقع 

وثقافية وفنية. 

 تخريج دبلوم دراسات 
الالجئ والهجرة القرسية 
 عمان- الرأي

الجامعة  في  االستراتيجية  الدراسات  مركز  خرج 
برنامج  طلبة  مــن  األولــــى  الــدفــعــة  األردنـــيـــة 
الدبلوم المهني في دراسات الالجئين والهجرة 
الدكتور  بالوكالة  الجامعة  رئيس  برعاية  القسرية 

عماد صالح.
وقال مدير المركز الدكتور موسى شتيوي في 
كلمة ألقاها خالل حفل التخريج إن إنشاء البرنامج 
الوطنية  للمؤسسات  الــمــاســة  للحاجة  جــاء 
مجال  في  المختصين  من  لالستفادة  والدولية 
اللجوء  ظاهرة  تنامي  مع  وبخاصة  الالجئين؛ 
فضال  الــســوري،  اللجوء  خصوصا  األردن  في 
محور  غدت  التي  القسرية  الهجرات  ارتفاع  عن 
قلق متزايد حول العالم وبخاصة منطقة الشرق 

األوسط.
وأضاف أن إقرار البرنامج بواقع 24 ساعة لمدة 
ثمانية أشهر جاء بقرار من مجلس أمناء الجامعة 
عام 2017 وتوطينه في المركز؛ أمال بأن يكون 
فهم  في  المساعدة  في  دور  الدبلوم  لهذا 
تأثير أزمات اللجوء على األردن ومنطقة الشرق 

األوسط. 
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الغربي،  الجنوبي  الطبي  المركز  علماء   حقق 
دراسة  في  اختراقا  األمريكية،  تكساس  بجامعة 
أين  اكتشاف  مــن  تمكنوا  إذ  ألزهايمر،  مــرض 

ومتى يولد هذا المرض.
وجاء في مقال، نشره العلماء عن نتائج دراستهم 
اإلصابة  عند  أنــه  العلمية،   "eLife" مجلة  في 
عقدية  "تشابكات"  الدماغ  في  تتشكل  بالمرض 
من بروتينات تاو تصبح "مدمرة" للخاليا العصبية 
فيه، وكان يعتقد سابقا أن هذه البروتينات ليست 

خطرة بحد ذاتها، إال أن جلطاتها خطرة.
األمـــر،  هـــذا  دحـــض  مــن  تمكنوا  الــعــلــمــاء  لــكــن 
وحسب  للمرض،  الــبــدايــة"  "نقطة  واكتشفوا 
قولهم، هي اللحظة التي تتحول فيها بروتينات 
تشكل  أن  وقــبــل  ســامــة،  ـــى  إل الــصــحــيــة  ـــاو  ت
المرحلة  هذه  في  ويمكن  القاتلة،  "التشابكات" 
مالحظة التغيرات الجزيئية في بنية بروتينات تاو، 
مشكلة  ببعضها  بااللتصاق  بعدها  تبدأ  والتي 

"تشابكات" سامة تسبب تلف الخاليا العصبية.
من  النتائج،  هذه  إلى  استنادا  العلماء،  ويتمكن 
واكتشاف  المرض  لتشخيص  جديدة  طرق  وضع 
أعراضه،  ظهور  قبل  حتى  بدايته  من  به  اإلصابة 
"تثبيت"  الممكن  مــن  ــه  أن الــبــاحــثــون  ويعتقد 
على  يسمح  ما  التصاقها،  لمنع  تــاو  بروتينات 
األقل بإبطاء تطور المرض، كما أن نتائج الدراسة 
ستساعد على ابتكار دواء يمنع تكون "تشابكات" 

تلك البروتينات.
(وكاالت) 

ر؟   كيف ولد مرض ألزها

ع جدران املجتمع   رفض توظيف املؤهل يٌصدِّ

 أبواب - تاال أيوب

المحمول  هاتفها  سماعة  خــالل  مــن  صوته  جــاء 
للوظيفة  قبولك  يتم  لم  منك  "أعتذر  لها:  يقول 
التي تقدمِت إليها، أتمنى لِك التوفيق في مكان 
عمل آخر". لم تدرك ما سمعت إدراكا كامال اال أنها 

تلفظت ببضع كلمات شكر وأنهت المكالمة.
أن  للتتأكد  ذاكرتها  في  كلماته  تستعيد   ، جلست 
بعدما  كبيرة  أمل  بخيبة  صحيحا،فشعرت  فهمته  ما 
الدموع  فانهمرت   ، توظيفها  رفض  حقيقة  أدركت 
المكالمة  هــذه  ألن  اســتــئــذان؛  دون  عينيها  مــن 
أيــام  مــنــذ  يــراودهــا  بــقــي  الـــذي  حلمها  أجــهــضــت 
جانب  من  مــّرت  كلما  كانت  اذ  الجامعية،  الدراسة 
لتؤكد  العبارات  بعض  وتــردد  عينيها،  تلمع  مبناه 

لنفسها أنها حتما ستكون إحدى الموظفات فيه.
كثيرون يشبهون حال هذه الفتاة، يطمحون بفرص 
بالرفض،  قوبلوا  أنهم  اال  إليها،  تقدموا  عمل 
ثقتهم  وتضعف  كبير،  بشكل  نفسياتهم  فتتأثر 
أخرى  وظيفة  عن  البحث  عن  فيكّفون  بأنفسهم، 
من  عزيمتهم  يستمدون  ومنهم  الزمن،  من  فترة 
أهال  أنهم  إلثبات  أكبر  بشكل  فيقوون  الرفض 

الوظيفة. لهذه 
تجربتها:  ــرأي"  ــواب-ال ـــ"أب ل مصطفى  حنين  تذكر 
ـــى وظــيــفــة فـــي إحــــدى الـــمـــدارس  ــقــدمــت ال "ت
أسئلة  عدة  علي  طرحوا  المقابلة  وفي  المعروفة، 
لفت  سؤاال  ولكن  سأدّرسها،  التي  بالمادة  تتعلق 
ومن  أنِت؟  أين  "من  عالقة:  له  يكن  ولم  انتباهي 
النتيجة  وكانت  الــســؤال،  عن  فأجبتهم  بلد؟"  أي 

كانت عدم قبولي في الوظيفة".
وتتابع: "وعندما أخبرت صديقتي بما حصل معي، 
كما  أفعل  أن  علي  وكان  أخطأت،  بأنني  لي  قالت 
اسم  وقــول  عليهم،  بالتحايل  وذلــك  هي،  فعلت 
كي  منشأهم  بلد  وهو  سماعه،  يحبون  الذي  البلد 

يتحيزون لي ويقبلونني".
ــقــع عــلــى الــشــخــص  ــضــيــف: "هـــنـــاك ظــلــم ي وت
أو  لجنسيته  يقبلونه  ال  كثيرين  ان  اذ  المرفوض، 
ينتمي  عائلة  وألي  وألناقته،  لشكله  أو  للباسه، 

وكثير من المعايير البعيدة عن نطاق العمل ذاته.
العمل  في  التعيين  رفض  على  األمــر  يقتصر  ال 
فقط وإنما يتعدى الى رفض الموظف من زمالئه 
في  موظفة  -وهي  رأفت  راوية  ذلك  تبين  أيضا، 
يقابل  "عندما  الحكومية-:  المؤسسالت  احــدى 
من  قبوال  ويلقى  ومميزا  ناجحا  زميال  الموظفون 
المدير، يغارون منه ويحقدون عليه. باألخص عندما 
يكون عمله المتقن ووالئه لمكان العمل هو سبب 
الجوخ"  و"مسح  بالفساد  وليس  به  المدير  اهتمام 
ونقل الكالم كما يفعل اآلخرون. ويحاولون تشويه 
صورته أمام اآلخرين، وهذا ما حصل معي بصورة 

شخصية".
تــوافــقــهــا الــــرأي رهـــام (اســـم مــســتــعــار) -وهــي 
أعمل  كنت  عندما  ُظلمت  وتضيف: "لقد  مدّرسة-، 
في إحدى المدارس، لم تكن المديرة تحبني وقررت 
التخلص مني، فاتفقت مع المشرفة التي حضرت 
يبين  الذي  الخاص  تقريري  على  وكتبت  حصة  لدي 
تقييمي "ال تصلح للتدريس" وعلى اثره تم طردي 

من المدرسة وأّثر على نفسيتي بشكل كبير".
ــرى،  أخ مــدرســة  فــي  عملت  وتــضــيــف: "وبــعــدهــا 
وحصلت  التقرير،  في  ُذكر  ما  عكس  للجميع  وأثبت 
عــلــى شــهــادة تــقــديــر ردت الــــروح الـــى جــســدي، 
سببا  كانت  التي  المشرفة  بنفس  التقيت  وبعدها 
بعد  السماح  وطلبت  مني  واعتذرت  طــردي،  في 

اعترافها لي بأنها ظلمتني بضغط من المديرة".
استشاري  -وهو  مزهر  الرحمن  عبد  الدكتور  يلفت 
الطب النفسي ومعالجة اإلدمان- الى أنه اذا أصبح 
تجاهل للشخص في العمل، من الممكن ان ترتفع 

معدالت السلوك غير الناضج أو التسرع.

بالرفض  شعر  اذا  الشخص  ان  الى  مزهر  ويشير 
القبول  يلق  لــم  كونه  األمـــان  بعدم  يشعر  فإنه 
الحياتية  األساسيات  من  وهــذه  والتقبل  والحب 
عليه  ويعطف  ويحتويه  يتقبله  من  ليجد  لالنسان 
اتجاه  عنيفة  تكون  فعله  ــرّدات  ف رفضا  وجــد  فــإذا 

المجتمع والعمل وسيفقد االنتماء اتجاهما.
يتعرض  ــتــي  ال الــنــفــســيــة  ــة  ــال ــح ال ــزهــر  م ويـــذكـــر 
القلق  من  يعانون  "يصبحون  لها:  المرفوضون 
وجزء  اكتئاب،  حالة  يدخل  من  ومنهم  االجتماعي، 
يتميز  ان  يحاول  تخدمه  الفعل  ردة  تكون  بسيط 
ويطلق قدراته الثبات العكس أمام المجتمع أو في 

العمل أو في الجهة التي تم تجاهله من قبلها".
ويضيف: " أسوأ األمور التي ممكن ان تؤدي الى 
بمعنى   ، للشخص  المبرر  التهور  ازديــاد  الرفض 
ويبرر  وعدوانيا  متهورا  يصبح  ان  الممكن  من  انه 
العدوانية التي يقابله اآلخرين بها ،برفض المجتمع 
تصعيدية  قرارات  تصبح  أن  ،أو  له  العمل  محيط  أو 
نفسية لدى الشخص ،ومن الممكن أن تفاقم من 
الوضع النفسي له ،أو أن تنشأ تيارات فاسدة اذا 
الديانة  او  اللون  او  العرق  اساس  على  رفضها  تم 
أنواعه  بجميع  االنحراف  تمارس  ،بحيث  الجنس  او 
المجتمع  ،السلوكي...فتنخر  ،األخالقي  العقائدي 
بعد  يكون  أن  الممكن  الــمــخــدرات...،فــمــن  كتجار 
الرفض خطيرا جدا على المجتمع وليس فقط على 

مستوى األفراد".
وخبير  أعــمــال  ريــادي  -وهــو  عبدالله  محمد  يلفت 
منح  رفض  ان  الى  شخصية-  مهارات  تدريب  في 
ألسباب  الوظائف  إشغال  في  الحق  األشــخــاص 
يكف  وقــد  بالنفس  الثقة  يقلل  متعددة  تمييزية 
لبضعة  جديد  عمل  عن  البحث  المرفوض  الشخص 

أشهر.
مع  التعامل  لكيفية  الخطوات  بعض  عبدالله  يعّدد 
حصل  ما  المرفوض  يقّيم  أن  ،"األولــى:  الرفض 

معه بالمقابلة ،ويحاول أن يحدد نقاط الضعف كي 
في  ودائما  وتخطيها.  المستقبل  في  تفاديها  يتم 
مقابالت العمل اذا لم يستفد منها الشخص يكون 
عبارة  المقابلة  ألن  له  كبيرة  عمل  فرصة  أضاع  قد 
عن تجربة، وفي كل مرة يجب أن يستفيد الشخص 
كي  معه  العمل  رب  يجيرها  التي  المقابلة  مــن 
يجب  وبالتالي  تليها،  التي  المقابلة  في  تساعده 

تحديد األخطاء والتغلب عليها".
انك  تتوقع  ال  "ان  الى:  الثانية  الخطوة  في  وينّبه 
الطريقة  وبنفس  مــرة  كل  األعــمــال  بنفس  تقوم 
النمط  نفس  اتبعت  فــاذا  مختلفة،  نتائجا  وتجد 
المتقدم  ألن  خاطئ،  فأنت  مختلفة  نتيجة  وتنتظر 
بنفس  يتكلم  ،اذ  ذاته  النمط  يتبع  دائما  للوظيفة 
بنفس  مالبسه  ويرتدي  الترتيب  وبنفس  الطريقة 
الى  ويصل  الجسد  حركات  بنفس  ويقوم  الطريقة 

ذات النتيجة".
ويضيف: " يجب أن يبدأ المتقدم للوظيفة وُرفض 
يكون  وأن  لديه  المتبع  النمط  بتغيير  مرة  من  أكثر 
مرنا بشكل أكبر، وأن تكون أجوبته بطريقة مختلفة، 
مكان  طبيعة  معرفة  وعليه  جسده،  لغة  يدرس  وان 
معلومات  جمع  استطاع  ولو   ، له  المتقدم  العمل 
عن الشخص الذي سيقابله فسيكون ذلك أفضل، 
ألن كل هذه األمور ستفيده في مقابالت العمل". 
الرفض  ُيؤخذ  ال  "أن  الثالثة:  الخطوة  في  ويــرى 
بشكل شخصي، ألن األصل أن يكون السبب في 
المالئمة  عدم  الى  يعود  الشخص  توظيف  رفض 

الوظيفة". لمتطلبات 
في  لآلخرين  المساعدة  تقديم  على  أخيرا  ويشّدد 
شخصا  تــدل  كــأن  أمــكــن،  اذا  وغــيــره  العمل  نطاق 
احد  خالل  ،أو  الجريدة  في  عنها  ُاعلن  وظيفة  على 
وتعمل  ما  نوعا  تساعدك  الخطوة  وهذه  المواقع 
الخير  عمل  ألن  بالنفس  الثقة  تقوية  إعــادة  على 

يساعد في تحسين النفسية والمزاج. 

 قد تنشأ تيارات فاسدة اذا جرى 

الرفض عىل أساس العرق او اللون 

ارس  او الديانة او الجنس ،بحيث 

االنحراف بجميع أنواعه العقائدي 

...فتنخر  ،األخالقي ،السلو

املجتمع كتجار املخدرات...،فمن 

ا  املمكن أن يكون بعد الرفض خط

جدا عىل املجتمع وليس فقط عىل 

مستوى األفراد 
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على  يمر  ما  اغلب  نسيان  االنسان،  طبيعة  من 
تدغدغ  كانت  ربما  وحـــواس،  مثيرات  مــن  حياته 
مشاعره وابداعاته   او شكلت شخصيته العاطفية 

او االنسانية والحضارية.
ــم،  تكون   ــقــدي ــاء الــعــربــى الــحــديــث وال ــغــن  ..وال
ومقامات   مختلفة  ألحان  وأداء  استعراض   من 
العربي  الغناء  شخصيات  عبر  تنوعت  موسيقية  
والتوزيع   والتلحين  الغناء  مجاالت   في  ورمــوزه  
الموسيقية  االشــكــال  ومختلف  والــمــوشــحــات 

االسالمية. والعربية  الشرقية 

 ان البحث في المنسي من تراث االغنية  العربي 
القديمة،  الغنائية   القوالب    في   نبش  هو   ،
التي  باتت مع جهود مبدعيها منسية الى حد ما.
 الباحث والكاتب  زياد عساف  ظل يقلب ما نسي 
 - ابواب  وخص   والحكايات  واالغاني  الرموز  من 
كل  منجمة  تنشرها  التي  جهودة  بثمرات  الــرأي  
سيتم  حيث  الملحق  من  المكان  هذا  في  ثالثاء 

طباعته على اجزاء في القاهرة.
الحركة  ظــهــور  مــع   الــعــربــي  الــغــنــاء  ارتــقــى  لقد 
التركية  الثقافة  مواجهة  فى  العربية  القومية 

الرحيم  عــبــد  محمد  الــشــيــخ  ــد  ي عــلــى  الــســائــدة 
عثمان،  ومحمد  الحامولى  وعــبــده  المسلوب 
وطروب  الوهاب  عبد  ومحمد  حافظ  الحليم  عبد 
جماليات  وابـــدع   لحن   كما  كلثوم  وام  وفــيــروز 
وابراهيم  حجازى  سالمة  امثال:  وفنوننا  حياتنا 
وسيد  محمد  العال  وأبو  حسنى  وداود  القبانى 
وزكريا  درويش  وسيد  محمدالقصبجى  الصفتي 
أحمد ومحمود صبح ومحمد عبد الوهاب، ورياض 
البندك وجميل العاص ومحمد القبنجي  وغيرهم 

كثر.

.. موهبة تاهت ب التغريب واألصالة   السنباطي الصغ

حوار األجيال .. 

 حقق احمد بعضًا من أمنيات والده، وأخفق في 
تجربته  في  ما  اهم  ويبقى  كثيرة،  أخرى  محطات 
المنسية انها تأخذنا للبحث في محاور عديدة مثل 
التغريب في الموسيقى و ظاهرة التوريث في 
الغناء العربي واأللحان التي لم تكتمل مع وفاة 

مبدعيها . 
الذي  األول  الموسيقى  معهد  هو  كان  البيت، 
هذا  في   ،  1945 عــام  المولود  احمد  به  التحق 
والده  يد  على  الموسيقى  أصــول  تعلم  البيت 
بالكونسرفتوار   التحق   ثم  الكبير،  السنباطي 
وتخصص بّالة الجيتار و البيانو و الكمان، ووضع 
وطريقًا  اسلوبًا  يتخذ  ان  البداية  منذ  عينيه  نصب 
مغايرًا عن والده الذي شجعه على ذلك مع بعض 
النصائح الموثقة التي وجهها له من خالل اللقاء 
الذي جمعهما معًا أواخر عام 1973 في البرنامج 
اإلذاعي - حوار األجيال - أعدته و قدمته اإلعالمية 

عديلة بشارة. 
كلثوم  ام  بفرقة  الكمان  على  كــعــازف  التحق   
بمجموعة  معها  شــارك  و  سنوات  ثــالث  لمدة 
من الحفالت، ومنها التي خصصت لجمع الدعم 
شعر  عندما   ،1967 حــرب  أثــر  الحربي  للمجهود 
فرقة  الــشــرق،كــّون  كوكب  مع  بعمله  باإلكتفاء 
موسيقية خاصة به تضم أوركسترا وسافر للعديد 
هناك  عديدة  حفالت  أقام  األوروبية،  الدول  من 
وقد  لمصر  بعدها  عــاد  ســنــوات،  ثــالث  ولــمــدة 
ملحن،  و  مغني  و  كعازف  التجربة  هذه  صقلته 
الشرقية  الموسيقى  بين  يجمع  كيف  يفكر  وبدأ 
في  الجديد  مختلف،  جديد  ثوب  في  الغربية  و 
تجربته تمثل بطريقة الظهور على المسرح ، وهو 
جيل  لمحاكاة  محاولة  في  راقص  أداء  مع  يغني 
الشباب وقتها، خاصة و هو يعزف  على الجيتار 
د  والهدف هنا  تغيير  الصورة النمطية التي تعوَّ
الذي  المطرب  يشاهدون  وهم  الجمهور  عليها 
يغني على العود، و يجلس منحنيًا  مع - النحنحه 
ارتبط  هنا  التغيير   ، أحيانًا  السعال  يتبعها  التي   -
بين  ما  المزج  ومحاولة  المضمون  أما  بالشكل، 
الغناء الشرقي و الغربي  فلم يوفق كثيرًا في 
جاؤوا  ممن  الكثيرون  به  أخفق  الذي  المجال  هذا 

قبله و بعده أيضًا . 

البنات الزم تتجوز .. 

 فرصة من ذهب يتمناها أي مطرب  حصل عليها 
في بداية مشواره عندما اتصل به  المخرج علي 
رضا في أحد األيــام   يعرض  عليه دور البطولة 

و  فتحي  نجالء  مع  تتجوز،  الزم  البنات   : بفيلم 
رشدي أباظة و ليلى حمادة و يوسف وهبي، وتم 
عرضه في أواخر عام 1973 وشارك به كمغني و 
ملحن وراقص باإلضافة لبطولة العمل كممثل، 
في هذا العمل قدم مجموعة من األغنيات منها 
قصة  أن  إال  جديدة،  دنيا  و  األطفال  استعراض 
الذي  التقليدي  العادي  النوع  من  كانت  الفيلم 
يهدف الستثمار موهبة مغني ظهر حديثًا ضمن 
مع  حصل  كما   ، تقليدي  بقالب  سيناريو  و  حكاية 
ماهر  و  حسني  كمال  أمثال  المطربين  من  عديد 
لم  وغيرهم،   التلباني  اللطيف  عبد  و  العطار 
أيضًا  التجربة  بهذه  الصغير  السنباطي  يوفق 
والتي انسحبت على اعمال أخرى شارك بها في 
و  انا  فيلم:  مثل  بعد  فيما  والتلفزيون  السينما 
العذراء و الجدي عام 1989 ، و الفيلم التلفزيوني: 
أبي  الى  رسالة  التلفزيونية:  السهرة  و  الوسام 
،ومشاركته بواحدة من حلقات فوازير الخاطبة مع 

الفنانة نيللي عام 1981 . 

عجيبة .. 

الى  تقسيمها  يمكن  السنباطي  احمد  تجربة   
االستقالل  مرحلة  مابين  وتتوزع   ، مراحل  ثالث 
من  أعمال  لمجموعة  وتقديمه  الفنية  بشخصيته 
للتغني  ذلك  بعد  توجهه  و   ، غيره  الحان  و  الحانه 
بتراث والده و استعادته لمجموعة من روائعه، ثم 

عودته لتقديم أغاني خاصة به. 
األغنيات  من  مجموعة  ولحن  غنى  البداية  في 
القت استحسان لدى جيل الشباب ّانذاك ومنها 

- عجيبة - ومن كلمات هذه األغنية:
رسمت العمر فرح كبير 

وقلت اعيش و اغني واطير 
مليت الدنيا بحبايبي حنان في حنان 
زرعت الجنة حواليهم في كل مكان 

ويا ريته نفع حناني يا عين . 
من  العيون   رحلة   : بعنوان  أخرى  جميلة  وأغنية 

كلماتها : 
في رحلة العيون كل شيء بيهون

 وتدبل الظنون وتشوف الكون حنون 
 بيدبل زهر يومي ويبدأ فرح يومي 

لو غرب زماننا و غرب حد فينا 
 يا دنيا صدقينا ان الفراق مش لينا  

ال يقدر ييجي ليالينا  وال يغرب حد فينا  . 
ومن  كثيرة  مجموعة  تقديم  في  مشواره  تابع 
الحانه أيضًا  مثل: لو كان مابينا بالد ، تمنيني و 
الهوى  و  الليل  و  البحر   ، للحب  رايحين   ، تنساني 

ر  منوَّ  ، وردة  يا   ، امتى  لحد   ، المستحيل  ،عملت 
زي  حلو   ، الزمن  زي   ، أغراب   ، أيام  يا   ، حبيبي  يا 

السكر، الورد ،وقصيدة: ال تقلقي . 

مين في الجمال قدك .. 

أولى  األقربون  مقولة:  السنباطي  رياض  اتبع 
األلحان  من  بمجموعة  ولده  وخص   ، بالمعروف 

منها:
عز  في  الحرية،  قمر  قــدك،  الجمال  في  مين   
تغيرت،  مالها  منك،  الحب  في  ادوب  لو  الحب، 
دينية  وأغنية  زمــن    يا  عجيب  بيك،أمرك  احلم 
لحن  القصائد  ومــن  ربــي،  يا  بشوفك  بعنوان: 
لكل  الدنيا  في  الحب  يكون  ال  لماذا  أيــضــًا:  له 
راضيًا،  عش  وقصيدة   ، قباني  نزار  شعر  الناس 
مجموعة  له  لحن  الخيام  رباعيات  قصيدة  ومــن 
نجاة  و  كلثوم  ام  غنته   عما  مختلفة  األبيات  من 

الصغيرة وبلحن مختلف أيضًا .
من  غــنــاه   عمل   ــر  ّاخ ــان   ك  “ أبيض  نهار  ــف  “أل
الحان  والده ، رغم مجموعة األلحان التي قدمها 
السنباطي الكبير له  ، إال أن  قلة  من هذه األعمال 
مين   : وأهمها  المستمعين  بأذهان  علقت  التي 
أن  لإلنتباه  الملفت  ويبقى   ، قدك  الجمال  في 
رياض السنباطي صاحب لحن : قصيدة األطالل 

، والذي بألحانه حقق مطربون كثر شهرة واسعة 
مقومات  أن  إال   ، العربي  الوطن  امتداد  على  و 
هذه  لنوعية  تتسع  ال  الصغير  السنباطي  صوت 
هذه  من  اهم  فرصة  توجد  تكن  ولم    ، األلحان 

تأخذه لعالم النجومية و الشهرة. 
لجأ  الفنية،  مسيرته  لتصويب  منه  محاولة  في 
واستعاد  القديمة،  والــده  أغاني  ــادة   إلع احمد 
أم  بها  شدت  التي  ألحانه  من  مجموعة  بصوته 
كلثوم باألصل و منها : األطالل و عودت عيني 
على رؤياك و األغنية الوطنية : حق بالدك ، وأعاد 
التي  األعــمــال   من  مجموعة  بصوته  التسجيل 
أشواق   : مثل  السنباطي  رياض  غناها  و  لحنها 
 ، الكون  اله  و   ، أيضًا  الحناوي  ميادة  غنتها  التي 
يومين   فاضل   ، فرحتنا  بعد  عودي،مسيرنا  على 
التي غناها رياض السنباطي بفيلم : حبيب قلبي 
عام 1952،ومن  سلطان  هدى  البطولة  وشاركته 
سؤال  :عندي  دويتو    أحمد  أعــاد  الفيلم  نفس 
أخذت  التي  كموج  سمر  اللبنانية  المطربة  مع   ،
يوجد  ال  و   ، اللحن  هذا  في  سلطان  هدى  مكان 
مقارنة في هذه األعمال المعادة بين التقليد و 
بالتوفيق  التجربة  هذه  تحظ  لم  ،وبالتالي  األصل 

الذي كان يرجوه السنباطي الصغير .  
ألحان  من  غنى   ، ّاخرين  ملحنين  مع  أحمد  تعاون 
محمود مندور : بشاير النور ، و : تقابلنا مرة تانية 
للموسيقار محمد سلطان ، وشارك بالغناء في 
أوبريت : مواكب السالم  من الحان سيد مكاوي ، 
مع مجموعة من الفنانين ومنهم ياسمين الخيام 
و علي الحجار و محمد الحلو ، قدم احمد مجموعة 
الجزائرية  وردة  مثل   المطربين   من  لغيره  الحان 
الحانه  ومن   ، ر  هتغيَّ مش   : بأغنية  خصها  التي 

غنت أيضًا المطربة لطيفة التونسية . 

الحان مؤجلة .. 

من الخسارات التي عاشتها األغنية العربية  تأجيل 
طرح مجموعة من األغنيات للجمهور بسبب وفاة 
الملحن أو المطرب األصلي، في بعض الحاالت 
تم تقديم  هذه األلحان المؤجلة لمطربين ّاخرين ، 
ومنها على سبيل المثال أغنية : احلى طريق في 
الحليم  لعبد  سلطان  محمد  لحنها  التي   ، دنيتي 
و  بصوته  اللحن  يسجل  ان  قبل  حليم  وتوفي  
كان  األطرش  فريد   ، ذلك  بعد  احمد  فايزة  غنتها 
قد أعد لحن : كلمة عتاب ألم كلثوم  في األصل 
، تراجعت كوكب الشرق عن هذا اإلتفاق و توفي 
بطبيعة   ، الجزائرية  لــوردة  األغنية  وذهبت  فريد 
بشكل  األغاني  تقدم  ان  الممكن  من  كان  الحال 

مختلف لو غناها المطرب األصلي وتكون إضافة 
نوعية لألغنية العربية. 

وفاة  بعد  السنباطي  احمد  عاشه  الموقف  هذا 
والده عام 1981  و  لم يكن قد أنهى لحن أغنية 
: ال يا روح قلبي أنا ،للمطربة فايزة أحمد ، أكمل 
 ، فايزة  من  بطلب  أبيه   لحن  الصغير  السنباطي 
وابقى اسم والده على اللحن ورفض رأي المنتج 
وأثناء   ، اللحن  على  هو  اسمه  يضع  بأن  لألغنية 
عمل البروفات تعرف على فريال إبنة فايزة احمد  

وتزوجها و أنجب منها : رياض و فايزة . 

بيني وبينك..

السنباطي  احمد  شغلت  التي  األكبر  القضية 
التي  الثالثة  بــاأللــحــان  تمثلت   ، وفــاتــه  وحتى 
فــيــروز  للمطربة  الــســنــبــاطــي  ـــاض  ري وضــعــهــا 
عبد  كلمات  بينك  و  بيني   : وهــي   1979 عــام 
الوهاب محمد  ، و ّاه لو تدري بحالي و أمشي 
احمد  أثار    ، حرب  جوزيف  اللبناني  للشاعر  اليك 
أجراه  الذي  اللقاء  في  القضية  هذه  السنباطي 
في  جــدو   بن  غسان  تقديم   الــجــزيــرة    لمحطة 
بث  وتــم   ،  2010 عــام  المفتوح  الحوار   : برنامج 
تسجيل صوتي  من البروفات التي أجراها رياض 
 1979 لبيروت  زيارته  أثناء  فيروز  مع  السنباطي 
وتراجعها  فيروز  صمت  بين  ومــا   ، ذلــك  لتأكيد 
عن تسجيل هذه األلحان ، ونفاذ صبر احمد جراء 
انتظاره لردها الذي قارب الثالثين عامًا كما صرح 
بذلك من خالل هذا اللقاء لعدم اتمامها لإلتفاق 
المبرم بينها و بين والده ، وتصريحه بتقديم هذه 
كلمات  تغيير  مع  كموج  سمر  للمطربة  األلحان 
األغنيتين الخاصتين بالشاعر جوزيف حرب إلصرار 
 ، فقط  فيروز  بصوت  نصوصه  تغنى  أن  األخير 
وهذا بطبيعته لن يقدم هذه األلحان كما تمناها 
صرح  كما  فيروز  إحساس  يأسره  كان  الذي  والده 
عام 2012  احمد  توفي   ، المرات  أحد  في  إلبنه 
ولم يحقق هذا الحلم  باإلضافة الى أحالم كثيرة 
أغنياته  من  واحدة  في  عنها  ر  عبَّ طريقها  أخطأت 

بعنوان : يالال يا دنيا  بهذه الكلمات اّالسرة : 
خلي حياتك غنوة طويلة  
عيش ّامالك في معانيها 
خلي العمر ليالي جميلة 

يها وفي قرب حبايبك قضِّ
ضم لقلبك كل حبايبك 
ر قلبك  تلقى الحب ينوِّ
تلقى العالم كله يحبك 

إيه في الكون احلى من الحب. 

احمد السنباطي ونجالء فتحي من فيلم البنات الزم تتجوز

الحلقة 237

أبواب - زياد عساف 

“محل خريستو“، من هنا بدأت حكاية احمد  
العاشق للموسيقى ابن الست سنوات، 
حين وقف ذات يوم برفقة شقيقه امام 
واجهة هذا المحل  الكائن في حي مصر 
الجديدة ، اختار يومها خنجرًا و اختار شقيقه 
ّالة  كمان مصنوعة من الصفيح، مل 
احمد من لعبته و أجرى عملية مبادلة  مع 
شقيقه، أخذ الكمان و بدأ يعزف عليه  
بعفوية الصغار، وبعد شهر ونصف  كانت 
المفاجأة ان استمع اليه والده الموسيقار 
رياض السنباطي  في أحد األيام  يعزف 
لحن “يابهية وخبريني“، وانتابته مشاعر 
مختلطة حينها مابين الدهشة و األمنيات 
بأن يصبح  السنباطي  الصغير  فنانًا ذا 
شأن في يوم ما. 

رياض السنباطي وفيروز أثناء البروفات المطربة اللبنانية سمر كموجمحل خريستو في حي مصر الجديدةفي القاهرة

حقق احمد بعضاً من أمنيات 
والده، وأخفق يف محطات أخرى 
ة، ويبقى اهم ما يف تجربته  كث

املنسية انها تأخذنا للبحث يف 
محاور عديدة مثل التغريب يف 

املوسيقى و ظاهرة التوريث يف 
الغناء العر واأللحان التي  

تكتمل مع وفاة مبدعيها . 



ن - األردن   السنة الثامنة واألربعون - ع
أبواب

w w w . a l r a i . c o m

تسايل

وز  2018م - العدد 17387 34الثالثاء 4 ذو القعدة 1439 هـ - املوافق  17 
المغرب العصر الظهر الشروق  العشاءالفجر

20ر9 49ر7 24ر4 43ر12 36ر5 05ر4

الة
ص
 ال
ت
قا
أو

رقم
الطوارئ الموحد

911
إدارة حماية األسرة

111
دائرة السير

190
الدوريات الخارجية 

190
أمانة عمان

في  خدمتكم  

4650900
مركز

االسعاف الجوي

4792000
دائرة االفتاء العام

5660459
شكاوى

دائرة الجمارك

5343121
الملكية األردنية

5100000
مطار الملكة
علياء الدولي

5002777

1234567891011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أفقيًا:
1 - جون دوس باسوس 2 - يمام – منيع 3 - ريق – حي – قريب 4 - وضوح – نجا 5 - سرب 
– زعانف 6 - سر – بعيد – رعى 7 - أسمال – أفق 8 - لواء – عنق – جو 9 - نبع – سم – 

يابس 10 - وثب – تردى 11 - ركن – علم – بنك.

أفقيًا :
ُتعتبر  إنكليزي  رســام   –  1
روائع  من  النسائية  صوره 
ما   –  2 األوروبـــي�  الفن 
ينمو على أغصان الشجرة 
ـــرد -  ـــب - نــقــيــض حــــدة ال
مجال� 3 – ما يتبقى من 
 – احتراقها  بعد  األشــيــاء 
الطيور  من  سرب  يرشد – 
4 - طريق – عالمة 5 - والد 
 -  6 اإلنسان  يعتاده  ما   –
لدغ – طن الجرس – مأوى 
 – سلبي  ضــد   -  7 الليث 
عارف   – واسطة   -  8 حاجز 
بالنبات 9 - انخفض – ريب 
بيت   - امــرأة 10  نقيض   –
تمرين –   - هّيأ 11  فخم – 

ُبغية.
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1 - روائية إنكليزية اهتمت 
من  الشخصيات  بتصوير 
اشهر  المتوسطة  الطبقة 
 -  2 بــيــد"  "آدم  ــاتــهــا  رواي
قط   – الجسم  في  انتفاخ 
– صواب 3 - نوم – فحص 
الطبيب المريض 4 - ترس 
أو وقاء للجسم – يواجه 5 
حربية –  سفينة  - جواب – 
سكب 6 - مخلص – اقترب 
وليمة   -  7 خير  نقيض   –
 – ســــارق   -  8 مــصــرف   –
بحر –   - والدة 9  نقيصة – 
لؤلؤة   -  10 أهــوج   – غيث 
يابس   -  11 يستعطي   –

– مصباح.

عموديًا:
1 - جيروم سالنجر 2 - وميض – رسوب 3 - ناقوس – ماعون 4 - دم – حرباء 5 - بعل – سبع 
6 - سمين – عم 7 - بن – جزدان – تم 8 - ايقاع – فقير 9 - سعر – أرق – أدب 10 - يانع – 

جبان 11 - سبب – فانوس.
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يكفي أن تطمئن األصدقاء 
على حرصك ومحبتك بأن 

تقوم باالتصال من وقت آلخر 
حتى تسمع نصائح وتحصل 

على أمنية من خالل حضورك 
اليوم.

احذر من بعض األشخاص 
الحاقدين الذين يحاولون 

النيل من مكانتك العملية، 
جّرب أن تتقبل النصيحة 

حتى تتخطى أزمة بعملك 
أو على صعيد محيطك.

ارمي كل األشغال وراء 
ظهرك وجّرب أن تقيم حوار 

عميق مع الشركاء بهدف 
ان تزيل خالفات معينة 
حتى ال تبقى نار تحت 

رماد تهدد حياتك بالظهور 
من جديد.

اليوم يحمل ازدحام بجدول 
أعمالك، يوم واعد على 

صعيد مهني مضطر 
أن تقوم به، يصعب 

تأجيله بسبب انعكاس 
سلبي وتشعر بأنك 

خاضع لتوقيت صارم.

نهارك جيد لتوظف 
طاقاتك مثلما تريد بشكل 

ايجابي يعود عليك بجهد 
أكثر وتلتزم بأكثر بمواعيد 

أو لقاءات أو مقابالت 
أو خطواتك اليوم باتجاه 

الحركة بمعنى بإمكانك أن 
تتطلع للبعيد.

تحصل على مكسب 
أو استرداد دين لكن 

المصاريف تقف بالمرصاد 
كن، منتبه ال تفسح المجال 

للمغرضين بهذا، تصرف 
بسرية بدون رؤية حال 

ويمكن أن تقلب المقاييس 
رأسًا على عقب.
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تزداد رغبتك في أن تقوم 
بأسفار واتصاالت بعيدة 

وأن تكون مرتاح حتى تقوم 
باتفاق واطالق مجاالت 

في العمل والحركة وأي 
مقابلة اليوم تكون ناجحة.

تضطر لسداد ديون أو 
استحقاقات مالية أو فواتير 

وتقوم بإدخال تحسين 
على أمورك المالية أيضًا 

يجب أن تنتبه على صحتك.

نهارك محظوظ وهذا دليل 
على حسن نواياك وكرمك، 

يكفي اليوم بأن تفكر 
وترغب بأشياء حتى تجد 

األبواب مفتوحة إما على 
صعيد اجتماعي أو مالي 
أو تتذوق طعم السعادة.

 اليوم منهمك ومتعب 
بمشاغل عقارية عائلية 

شخصية، األهم أن تميز 
الفرص الجيدة والناجحة 

وتتوصل لمكسب اهتمام 
محيطك إذا صادفتك 

عواقب مشكلة عائلية ال 
تأخذ قرار يدخلك بدوامة.

اليوم تزداد رغبتك بمتابعة 
األعمال العالقة عندك 

وتشعر بحيوي اجتماعي 
تدعك أن تتآلف مع 

األصدقاء وقدرة عالية حتى 
تخرج من حيرة وتكون نقطة 

انطالقة لبداية جديدة.

مدعو إلى استنفار حسك 
الفطري لتقاوم أشباح القلق، 

ال تأخذ قرار متسرع احتمال 
أن تندم ألن تخمينك آني 

ووقتي ربما تحتاج اليوم إلى 
سند قوي ويمكن أن تصاب 

بحيرة من جراء عدم القدرة 
على أن تلتزم باالولويات.

10
/2

2 
- 9

/2
3

1/
19

 - 
12

/2
2

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

11
/2

1 
- 1

0/
23

2/
18

 1
/2

0

12
/2

1 
- 1

1/
22

3/
20

 - 
2/

19

عاصمة الثقافة العربية لعام 2010م من مقطع و(6) أحرف
والوفاء  والمودة  العالقة  صدق  عن  الشافعي  االمام  والذكاء  بالفصاحة  اشتهر  الذي  واالديب  الروائي  اشعار  من 
او عكس ذلك يقول اذا المرء ال يرعاك اال تكلفا فدعه وال تكثر عليه التأسفا فما كل من تهواه يهواك قلبه وال كل 
من صافيته لك قد صفا سالم على الدنيا اذا لم يكن لها صديق صدوق صادق الوعد منصفا وللشافعي اشعار 

كثيرة طبعا.
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كلمة الرس

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 حال لمجموع االرقام.

االرقام الموجودة فوق الخط تعطي الحل االفقي 
الحل  تعطي  الــخــط  تــحــت  الــمــوجــودة  واالرقـــــام 

العامودي.
مفتاح الحل رقم 3 سيكون الحل لرقم 2 ورقم 1 
رقم 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 رقم 4 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 

رقم من 1 - 9

حل العدد السابق

Kakuro
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واضــح  تعريف  اليــوجــد  ــمــزاج؟  ال هــو  مــا 
هو  الــمــزاج  كــون  للكلمة..  ومــحــدد 
فالفرح  شعور،  أو  إحساس  عملية 
الحزن  حتى  وصــفــه..  الصعب  من 

أحيانا ال تستطيع الكلمات وصفه.
تدخل  التي  األشــيــاء  مــن  مثال  القهوة 
هنا  فالناس  الــمــزاج،  تشكيل  في 
ساخنا  ســائــال  بــاعــتــبــارهــا  تشربها 
ينظر  أيضا  البعض  المزاج)..  (يعدل 
من  بالرغم   – أنها  على  للسيجارة، 
ضررها- إال أنها تساهم في تعديل 

المزاج..
عالج  أنها  على  للرحالت  ينظر  البعض 
االخر  والبعض  فرحا..  وتنتج  للمزاج، 
يتدخل  عنصر  أهم  (األرجيلة)  يعتبر 
فهو  الغاضب،  مــزاج  ترويض  في 
أنها  لحظة  في  يظن  يطلبها  حين 
أو  الــغــضــب  ــــة  إزال عــلــى  ستعمل 

اإلنفعال..
حتى المهدئات التي تباع في الصيدليات، 
لتهدئة  وســائــل  النهاية  فــي  هــي 
المزاج، نحن نقول عنها (مهدئات).. 
وتعطيك  الغضب،  تكبح  أنها  باعتبار 
تشكيل  في  تتدخل  ولكنها  راحــة.. 

المزاج.. وهي أدوية للمزاج..
أحيانا نقول: (فالن مزاجه عالي اليوم)..
عملية  في  النسبية  يملكون  ومن 
قياس المزاج، هؤالء البد أنهم لجأوا 
لعناصر أخرى غير مشروعة، وهؤالء 
العميد (أنور الطراونة) وحده هو من 

يتكفل بهم.
حــتــى الــمــزاج غــيــر الــمــشــروع أيــضــا قد 
ونفهم  مسبباته..  ونفهم  نفهمه، 

الصنف أيضا ونوعيته.
هو  أبدا  لدي  المفهوم  غير  الشيء  لكن 
فأنا  األردن  في  السياسي  المزاج 
النواب..  السادة  كلمات  أتابع  حين 
أريد  أني  لدرجة  غريب..  بمزاج  أشعر 
أن أعرف نوع (الخلطة) التي تعرضت 

لها.
أنـــا اســتــغــرب مــمــن يــهــاجــمــون مجلس 
لالن  أستطع  لــم  أصــال  الــنــواب؟.. 
الــمــزاج  لحجم  الــشــاشــة..  ــادرة  ــغ م
السادة  كلمات  ايــاه  تعطيني  الــذي 

النواب...
فعال المزاج السياسي في األردن أشبه 

باإلدمان .

إجبد
عبد الهادي راجي المجالي
H a d i . e j j b e d @ h o t m a i l . c o m

مزاج

موك وجرس سكة حديد الحجاز املدمر تصويرشاهد عنهر ال
محمد القرالة

سابقة فورموال  فريق الطفيلة التقنية يفوز 
ستيودنت العاملية

ساح سكان غاضبون يقتلون حواىل 300 
يف مزرعة يف إندونيسيا

فاز فريق طلبة الهندسة من جامعة 
الثانية  المرتبة  في  التقنية  الطفيلة 
ستيودنت  فــورمــوال  مسابقة  في 
على مستوى عالمي في العاصمة 
ـــد،  ــدن الـــيـــوم األح ــن الــبــريــطــانــيــة ل
من  جــامــعــة   35 نــحــو  ــة  ــمــشــارك وب

العالم. دول  مختلف 
مسابقة  هي  ستيودنت  وفورموال 
مهندسي  جمعية  تنظمها  سنوية 
لطلبة  ــرا  ــت ــجــل إن فـــي  الــمــكــيــانــيــكــا 
من  طالبية  فرق  بمشاركة  الهندسة 
تصميم  في  تتنافس  العالم  حول 
بسيارات  والتسابق  واختبار  وبناء 

مصغرة.   فورموال  سباق 
محمد  الطالب  الفريق  عضو  وبين 
في  تعتمد  المسابقة  أن  ــافــذ،  ن
ــــــى عـــلـــى  عــرض  الــمــرحــلــة األول

الــفــريــق نــســخــة الــكــتــرونــيــة ألفــكــار 
حيث  فورميال،  سيارة  لبناء  ابداعية 
تخطى الفريق المكون من 12 شابا 
ليتأهلوا  المرحلة،  هــذه  مهندسا 
وذلك  المقبل  العام  الثانية  للمرحلة 
إلى  اإللكترونية  النسخة  بتطبيق 
معرض  تنظيم  وســيــتــم  واقــعــيــة، 
كافة  فيه  تــعــرض  لــلــســيــارات  كبير 

اإلبداعية. المجسمات 
في  تحقيقه  تم  ما  أن  الــى  ولفت 
الطالبية  الهندسية  المسابقة  هذه 
علميًا  األردن  اسم  سيرفع  إنجاز  هو 
علمي  كإنجاز  ويسجل  ــدول،  ال بين 
ويعود  التقنية  الطفيلة  جامعة  بحق 

للوطن. والعلمي  المادي  بالنفع 

(بترا)

حوالى  على  غاضبة  حــشــود  قضت 
سورونغ  في  مزرعة  في  تمساح   300
قتل  أن  بعد  اإلندونيسية  بابوا  في 
ما  بحسب  رجــال،  التماسيح  هــذه  أحــد 

المحلية. السلطات  أفادت 
بعد  السبت  الحادثة  هذه  وقعت  وقد 
دخل  قــد  الــرجــل  وكــان  الضحية.  دفــن 
تماسيح  فيها  باحة  إلى  يتنبه  أن  بال 
ما  بحسب  ــقــاره،  ألب العشب  ليجلب 
المعنية  والجمعيات  السلطات  أفادت 

الحيوانات. بحماية 
العمر  من  البالغ  الرجل  تمساح  وعّض 
48 عاما في رجله قبل أن يوجه له آخر 
المصادر  وفــق  بذيله،  قاضية  ضربة 

. عينها
الضحية  ــلــة  عــائ مـــن  أفـــــراد  وقــصــد 
سورونغ  مدينة  مــن  آخـــرون  وســكــان 
ألف   200 نحو  تضم  التي  الشرقية 
من  لالشتكاء  الشرطة  مركز  نسمة، 

من  جدا  القريبة  المزرعة  هذه  موقع 
صاحب  إن  لهم  وقــيــل  سكني.  حــي 
المزرعة سيعّوض على عائلة الضحية.
الهيئة  مــديــر  مــانــوالنــغ  بــســار  وصــرح 
الحيوانات  بحماية  المعنية  المحلية 
"توصلنا إلى اتفاق مع عائلة الضحية 

التعازي". لها  وقدمنا 
المنطقة  سكان  مــن  المئات  أن  غير 
مسلحين  المزرعة  بعد  فيما  اقتحموا 
بــســكــاكــيــن وســـواطـــيـــر وجـــواريـــف. 
تــمــســاحــا،   292 عــلــى  قــضــوا  وهـــم 
السواد  وقتلوا  الصغار  من  أغلبيتها 
بحسب  المزرعة،  زواحف  من  األعظم 

السلطات.
التدخل  الشرطة  مــن  عناصر  وحـــاول 
وفتح  ــدا.  ج ضئيال  كــان  عــددهــم  لكن 

تحقيق في هذا الخصوص.

(أ ف ب)
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   "مستثمري االسكان" تقر تعديالت 
عىل النظام األسايس للجمعية 

 عمان -الرأي 

اإلسكان  قطاع  في  المستثمرين  لجمعية  العامة  الهيئة  عقدت 
المالي  التقريرين  اقــرار  خالله  تم  السنوي،  اجتماعها  األردنــي 
واالداري، والتعديالت المقترحة على النظام األساسي للجمعية.

العامة  الهيئة  إن  العمري  زهير  المهندس  الجمعية  رئيس  وقال 
ابرأت الذمة المالية لرئيس واعضاء مجلس إدارة الجمعية واقرت 

التقرير المالي واالداري واقرت خالله التعديالت على النظام.
يلزم  خاصا  فصال  تضمنت  المقترحة  التعديالت  ان  واضـــاف 
اإلعضاء بقواعد وآداب ممارسة المهنة، وبنودا لمعالجة الخالفات 
التي قد تنشأ بين أعضاء الجمعية أنفسهم أو بين أعضاء الجمعية 
والجهات األخرى، إضافة إلى بنود لمعالجة الخالفات بما يسهم 
في اإلرتقاء بالمهنة والمحافظة على سمعة الجمعية وأعضائها.

تفصيلية  إجــراءات  تضمنت  المقترحة  التعديالت  أن  الى  وأشــار 
بكفاءة  اإلنتخابات  ــراء  إج يكفل  بما  واإلنتخاب  الترشح  لعملية 
وفاعلية، باالضافة الى  تعديل إسم الجمعية بحيث تصبح (جمعية 
يعكس  بما  العقاري)  والتطوير  اإلسكان  قطاع  في  المستثمرين 
القطاع  على  تقتصر  ال  والتي  ألعضائها  الفعلية  العمل  مجاالت 
اإلستعماالت  ذات  العقارات  أيضا  تشمل  حيث  فقط  السكني 
التجارية والسياحية والصناعية إضافة إلى تطوير األراضي وتوفير 

البنية التحتية لها.
وأوضح أن النظام المعدل للنظام األساسي للجمعية يتكون من 
(47) مادة بزيادة مقدارها (20) مادة عما هو موجود في النظام 
لمناقشة  عمل   ورشة  عقدت  وأن  سبق  الجمعية  وان  الحالي، 
مناقشات  أسفرت   ، عضوا  نحو 40  فيها  شارك  النظام  مسودة 
المشاركين عن العديد من األفكار والمقترحات التي تم تضمين 

عدد منها في المسودة. 

   الزرقاء – نبيل محادين 

المهندس  الزرقاء  صناعة  غرفة  رئيس  قال 
استخدام  كفاءة  قضية  ان   ، حموده  فــارس 
الهامة  العوامل  من  تعتبر  اإلنتاجية  الموارد 
على  الصناعية  المؤسسات  تساعد  التي 
المستوى  على  التنافسية  قــدراتــهــا  رفــع 

المحلي وفي اسواق التصدير.
في  عقدت  التي  العمل  ورشة  خالل  واشار 
مشروع  حــول  امــس  ــزرقــاء  ال صناعة  غرفة 
تنفذه  الذي  بالبيئة  الرفيقة  التكنولوجيا  نقل 
الجمعية العلمية الملكية ،  الى اهمية قضية 

من  الموارد  استهالك  طريقة  على  التدقيق 
طاقة ومياه ومواد اولية وغيرها من العوامل 

التي تحدد طبيعة استهالك هذه الموارد.
 ولفت الى ان عمليات التدقيق تهدف الى 
التعرف على أوجه القصور التي تؤدي إلى 
الناتجة  االولية  والمواد  والمياه  الطاقة  هدر 
العمليات  فــي  الكفؤ  غير  االســتــخــدام  عــن 
المؤسسة  مرافق  إلى  باإلضافة  اإلنتاجية 

المختلفة.
البديلة  الطاقة  مشاريع  أهمية  على  وشدد 
ان  حيث  الطاقة،  استخدام  كفاءة  جانب  الى 
الكلف  تخفيف  في  تساعد  البديلة  الطاقة 

التشغيلية على الصناعة وتعتبر بديال نظيفا 
وآمنا ومجديا اقتصاديًا.

وبين حمودة ان العوائق اإلدارية وبيروقراطية 
عائقًا  تقف  المملكة  في  الكهرباء  شركات 
رئيسيًا في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية 
فرصا  ضيع  مما  الشبكات،  سعة  عدم  بحجة 
كلف  لتخفيض  الصناعي  القطاع  على  كثيرة 

اإلنتاج.
حداد  جيهان  المهندسة  عرضت  جانبها  من 
المنهجية التي اتبعها المشروع مع الشركات 
المشاركة في المشروع بهدف تحقيق الوفر 
والمواد  والمياه  الطاقة  استهالكات  في 

الشركات  تنافسية  زيادة  في  يساهم  وبما 
االردنية.

طبقت  الــتــي  الــشــركــات  ان  حـــداد  وبينت   
لكفاءة  والتدقيق  البيئي  التدقيق  توصيات 
استهالك الموارد والطاقة والمياه استطاعت 
تحقيق وفر في كلف االنتاج بنسب مختلفة 

ومجدية اقتصادية لهذه الشركات.
واستمع المشاركون الى تجربة شركة مصانع 
الخميرة وهي أحدى الشركات المشاركة في 
كلف  تخفيض  في  تجربتهم  حول  المشروع 
التوصيات  بعض  تطبيق  خــالل  من  االنتاج 

المتعلقة بترشيد الطاقة. 

 ورشة عمل بالزرقاء تدعو للتدقيق عىل طريقة استهالك املوارد 

 الطاقة تعلن املؤرش األسبوعي ألسعار النفط  
   عمان - بترا

 اصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية امس، مؤشر األسعار للنفط 
العالمية  المرجعية  األســواق  وفق  النفطية  والمشتقات  برنت  خام 

المعتمدة من قبل الوزارة لتسعير المشتقات النفطية.
من  الثاني  األسبوع  خالل  برنت  خام  أسعار  شهدت  المؤشر،  ووفق 
شهر تموز انخفاضا بنسبة 2 بالمائة مقارنة باألسبوع األول من نفس 

الشهر حيث انخفض من 46ر76 دوالر للبرميل الى 45ر75 دوالر.
وكان سعر خام برنت القياسي قد وصل إلى حدود 78 دوالرا للبرميل  
الثالثاء الماضي ليتراجع الى 2ر72  دوالر الخميس، مسجال بذلك أدنى 
بحوالي  مرتفعا  األسبوع  تداوالت  ويغلق  ليعود  االسبوع  لهذا  سعر 

دوالرين ليصل الى 3ر74 دوالر للبرميل يوم الجمعة الماضي.
وبحسب األسواق المرجعية العالمية المعتمدة من قبل وزارة الطاقة 
معدل  انخفض  فقد  النفطية،  المشتقات  لتسعير  المعدنية  والثروة 
السعر لمادة الديزل خالل األسبوع الثاني من هذا الشهر بنسبة 62ر0 
الخميس  يوم  له  سعر  أدنــى  وبلغ  األول  باألسبوع  مقارنة  بالمائة، 
الماضي عند 7ر634  دوالر للطن وأعلى سعر يوم الثالثاء عند 2ر668  

دوالر.
اما سعر البنزين اوكتان 95 فقد انخفض بنسبة 3ر0 بالمائة هذا االسبوع 
وبلغ 9ر691  الخميس  يوم  له  سعر  أدنى  مسجال  األول  األسبوع  عن 
دوالر للطن وأعلى سعر يوم الثالثاء الماضي عند 5ر730 دوالر، بينما 
الماضي  االسبوع  معدل  األسبوع  هذا  اوكتان 90  البنزين  سعر  عادل 
من هذا الشهر مسجال أدنى سعر هذا األسبوع يوم الخميس 5ر673  
دوالر للطن وأعلى سعر سجل كان يوم الثالثاء وبلغ 2ر712 دوالر مع 
ثبات سعر الغاز المسال عند 25ر566 دوالر للطن بنسبة ارتفاع بلغت 

4ر1 بالمائة عن سعره لشهر حزيران الماضي.
ويذكر ان األسعار المحلية للبنزين بأنواعه والديزل والكاز لم يتم رفعها 
منذ األول من أيار 2018 ولم يتم عكس االرتفاع في األسعار العالمية 

عليها في تسعيرة شهري حزيران وتموز.
وكانت الوزارة قد بدأت منذ مطلع شهر تموز الحالي االعالن عن مؤشر 
اسعار النفط الخام (برنت) والمشتقات النفطية إليضاح معدل االسعار 

لكل شهر. 

   رشكة هولندية تدرس جدوى 
استحداث مدينة للمواهب باملفرق 

   المفرق – حسين الشرعة 

قال مدير شركة   "جرينفيلدسيتيز" الهولندية  هيدزر رودينبورينغ - 
فيرمات ان الشركة ستعمد الى تطوير مدينة صغيرة " كامبس "  
في منطقة الملك الحسين بن طالل التنموية بالمفرق من خالل 
ايجاد بنية تحتية وفقا لالسس العلمية لتكون انموذجا في المدن 
عمل  ومساحة  تدريب  ومراكز  مساكن  على  الحتوائها  الصغيرة 

للمواهب من ابناء المجتمع المحلي في المحافظة . 
ويهدف المشروع حال تنفيذه والبدء فيه الى تحقيق فهم عميق 
لتتناسب  المفرق،  في  للمواهب  الفعلية  المحليه  لإلحتياجات 
من  المحلية  المواهب  احتياجات  مع   الواعدة  الشركه  طموحات 

الجنسين .
وحسب هيدرزر فأنه يرى مواهب شابة في المفرق تستحق بيئة 
تمنحهم الفرصة للتميز وإثبات أنفسهم  وحال نجاح المشروع في 

المفرق فسيصار الى تعميمه  على مناطق المملكة كافة .
وتعمل الشركة حاليا من مكتبها في المفرق على  دراسة "مرحلة 
الذي  األردني  الفريق  ويقوم    ، للمشروع   " اإلقتصادية  الجدوى 
تم انشاؤه بالعمل على تقييم و استكشاف االحتياجات والفرص 

لهذا المشروع في المفرق. 
ودعا هيدرز المجمتع المحلي والجهات ذات العالقة الى  التعاون 
يمّكن  "مستدام  "كامبس  لتطوير  الهادفة  الشركة  ابحاث  مع 
المفرق  في  عمل  فــرص  على  الحصول  من  الشابة  المواهب 
معتبرا أن المدخالت والدعم المحلي  من العوامل الرئيسيه لنجاح 

المشروع.   

  

ن" تنظم معرضا   "صناعة ع
للصناعات االردنية يف بيت لحم 

   عمان - الرأي - أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي 
بيت  فــي   االردن"  فــي  "صنع  معرض  ستنظم  الغرفة   أن   ،
الغرفة  استراتيجية  ضمن  وذلك  القادم،  اول  تشرين  خالل   لحم 
الفلسطيني،  السوق  الى  األردنية  الصادرات  زيادة  الى  الهادفة 
باعتباره من االسواق المستهدفة للصناعة األردنية، وكذلك لتعزيز 

العالقات االقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف الحمصي خالل لقاء عقد في مبنى الغرفة امس بحضور 
رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم الدكتور سمير حزبون 
ونائب رئيس الغرفة خالد الدرعاوي ومدير عام الغرفة عالء عديلي 
في  ووكيلها  المعارض  لتنظيم   التميمي  لشركة  وممثلين 
األمور  على  االشراف  ستتولى  التي  ايفنتيف،  شركة  فلسطين 
اللوجستية للمعرض،  أن ما يميز هذا المعرض أنه سيشهد تنظيم 
مختلف  في  ونظرائهم  االردنيين  المشاركين  بين  عمل  لقاءات 
المحتملة،  التعاون  فرص  على  تركز  الفلسطينية،  التجارة  غرف 
واالقتصادية  الرسمية  الشخصيات  من  كبير  عدد  مشاركة  وكذلك 

ورجال األعمال والصناعة في البلدين.
ابدت  المحافظة  في  المعنية  االجهزة  أن   حزبون،  اكد  جهته  من 
استعدادها للتعاون النجاح هذه الفعالية، من خالل تسهيل عملية 
اصدار تصاريح الدخول للمشاركين االردنيين، وكذلك الترتيب لعقد 

اجتماعات عمل ثنائية بين الجانبين األردني والفلسطيني. 
السلطة  بين  باريس   ببروتوكول  النظر  اعادة  اهمية  حزبون  وبين 
الفلسطينية وسلطات االحتالل، والذي يعتبر معيقا رئيسيا لزيادة 
حزبون  اوضح  كما  الفلسطيني.  السوق  الى  األردنية  الصادرات 
انه قد تم انشاء منطقة صناعية في مدينة بيت لحم بدعم من 
من  اردنيين  شركاء  عن  يبحث  الفلسطيني  الجانب  وان  فرنسا، 
والتي  الصناعية  المنطقة  هذه  في  لالستثمار  الخاص  القطاع 
تحظى باعفاءات ضريبية اضافة الى دعم مادي مباشر من فرنسا.
وأوضح عدنان غيث نائب رئيس غرفة صناعة عمان، رئيس اللجنة 
المشرفة على تنظيم هذا المعرض،  أن اكثر من 60 شركة صناعية 
ستشارك في  المعرض، تمثل جميع القطاعات الصناعية تقريبا. 

 بلغ عدد زوار قلعة الكرك من األجانب 
والعرب واألردني خالل األشهر الستة 

ا يساوي تقريبا   املاضية (14300) سائح 
عدد من زاروا القلعة طيلة العام املايض 

وبواقع (15700) سائح. 

ــبــت شــركــتــي  ¶ ــحــكــومــة طــال  ال
تحت  احداهما  اردنيتين  طيران 
مستحقات  بتسديد  التصفية 
تنشيط  لهيئة  ــعــود  ت مــالــيــة 
الشركة  على  وترتب  السياحة. 
 (85800) نحو  التصفية  تحت 
عليها  استحق  واالخـــرى  دينار 
الحكومة  دينارا..   (  2455420)
انها  مــن  الــشــركــتــيــن  حــــذرت 
ســتــتــخــذ اجـــــــراءات قــانــونــيــة 
عن  التخلف  حال  في  بحقهما 

دفع هذه المبالغ.

شركة كبرى مختصة باالسمدة  ¶
اموالها  على  بالحجز  مــهــددة 
متحققة  ــارا  ــن دي  (720) جـــراء 
المياه.  سلطة  لخزينة  عليها 
السابق  في  السلطة   وكانت 
الشركة  الــى  اشــعــارا  ارســلــت 

بضرورة تسديد هذا المبلغ. 

 مــســجــل االســـمـــاء الــتــجــاريــة  ¶
والتجارة  الصناعة  وزارة  في 
نيته  عـــن  اعــلــن  ــن  ــمــوي ــت وال
تجاريا  اسما   (  323  ) شطب 
خالل اسبوع بعد انتهاء المدة 
الــقــانــونــيــة لــالحــتــفــاظ بــهــا.. 
هذه  مالكي  امهل  المسجل 
المسجلة  التجارية  االســمــاء 
 2003 نيسان   16 تــاريــخ  قبل 
االوضـــاع  لتصويب  اســبــوعــا 
بدون اي رسوم تترتب عليهم. 

 التوقيت الذي اختاره الرئيس التركي اردوغان الجراء مكالمته الهاتفية 
"المثيرة" في مضامينها مع نظيره الروسي، لم يكن وليد الصدفة. 
قصوى  أهمية  ذات  ومواعيد  أجندات  من  ليتزامن  اختياره  تّم  بل 
 – المكالمة   – فهي  الراهنين.  والدولي  االقليمي  الظرفين  في 
وترامب،  بوتين  بين  للتو  انتهت  التي  هلسنكي  قمة  عشية  جرت 
فضال عن كونها تأتي مباشرة بعد "التذّمر" التركي من عدم تنفيذ 
السورية،  منبج  مدينة  حول  التركية   – االميركية  الطريق"  "خريطة 
وزعم انقرة ان واشنطن "لم" تلتزم ما وقع عليه شاويش اوغلو و 
بومبيو, وخصوصًا إنسحاب قوات سوريا الديمقراطية (الكردية في 
معظمها) من المدينة السورية, ناهيك – وخصوصًا – ان المكالمة 
السوري  الجنوب  في  االرهابية  الجماعات  هزيمة  وقع  على  جاءت 
وتحرير مدينة درعا وريفيها.. الشرقي والغربي، االمر الذي اثار قلق 
الدوائر التركية.. بأن محافظة إدلب ستكون التالية على جدول اعمال 
دة االسماء  الجيش السوري، لتنظيفها من الجماعات االرهابية متعدِّ
وفق  عليها،  تركيا  تسيطر  حيث  والمرجعيات،  والرايات  لين  والُمشغِّ
ترتيبات مناطق خفض التصعيد، التي رعتها الدول الثالث الضامنة 

في اتفاق استانا (روسيا، ايران وتركيا).
هل قلنا اتفاق استانا؟

مع  مكالمته  في  التركي  الرئيس  هــّدد  الــذي  االتفاق  فهو  نعم، 
تقّدمت  "ما  اذا  بأن"التدمي"سيطال"جوهره"  الروسي،  الرئيس 
لما  مماِثلة  بطريقة  ادلــب،  محافظة  نحو  السوري  النظام  قــوات 
ح بالخروج من هذا االتفاق  حصل في درعا، ما يعني ان اردوغان ُيلوِّ
والتّمرد عليه اذا ما وعندما ُتقّرر دمشق بان الوقت قد حان الستعادة 
التركي "الضامن"،  الجيش  ِمن  ة  والمحتلَّ دة  المتمرِّ المحافظة  هذه 
مقدمتها  وفي  االرهابية  الجماعات  من  واتباعه  حلفائه  من  كذلك 
الشام  احرار  وحركة  الشام  تحرير  وهيئة  (النصرة)  الشام  فتح  جيش 
االسالمية، وفصائل اخرى اقل عددًا وُعّدة وإن كان اكثرها "رسوخًا" 
وكّلهم  صيني)،  تكفيري  (جهادي  االسالمي  التركستاني  الحزب 
وبال استثناء على عالقة جيدة وتنسيق مع "جيش" الدولة الضاِمنة 
(تركيا) التي انيط بها مهمة ضبط المحافَظة ولجم الجماعات الجهادية 
شرطتها  أدخلت  عندما  تمامًا،  ذلك  عكس  فعلت  لكنها  التكفيرية، 
العسكرية تحت حماية هذه الجماعات، وهي تشاِركهم شؤون أرياف 

المحافظة وأحياء مدينة إدلب.
ليس اردوغان بالسياسي الساذج الذي يمكن ان يذهب بعيدًا في 
قد  يكون  ان  دون  الثالثي،  استانا  اتفاق  جوهر  تدمير  من  التحذير 
أخذ في حسبانه رد فعل سيد الكرملين الذي ُيولي لهذا "المسار" 
أهمية استثنائية. ليس فقط ان اجتماعا سُيعقد اواخر الشهر الجاري 
بين "االطراف" السورية التي شاركت قبل ذلك في لقاءات ساِبقة، 
ق الكثير لكنها لم تفَشل تمامًا. فضًال عن قرب انعقاد قمة  لم ُتحقِّ
طهران بين قادة الدول الثالث الضامنة، بعد ِقمَتْي موسكو وأنقرة.
اردوغان "الجديد" بمعنى الذي دّشن النظام الرئاسي الذي يمنحه 
صالحيات داخلية واسعة، وُيطلق يده في الملفات الخارجية. يبدو انه 
استشَعر امكانية خسران نفوذه ودوره في الشمال السوري، بعد ان 
لمس تصميمًا سوِريًا و"روِسيًا" على وضع حٍد لـ"جيب" الجماعات 
إذا  التي  الورقة  بهذه  اللعب  يريد  لهذا  أدلب،  في  األخير  االرهابية 
الزيتون"..لن  و"غصن  الفرات"  غزوتيه "درع  مصير  فإن  فقَدها،  ما 
استثمر  كان  وإن  بالدهن  داخل  لالنكفاء  وسيضطر  مختلفًا،  يكون 
والبرلمانية،  الرئاسية  االنتخابية  حملته  في  الغزوتين  هاتين  "جيدًا" 
لحصد المزيد من أصوات القوميين والمتطرفين األتراك، وخصوصًا 
األمجاد  استعادة  أوهام  ُتداعبهم  الذين  واولئك  اإلسالمويين  من 

السلجوِقية والعثماِنّية.
من السابق ألوانه الجزم بمواصلة اردوغان التلويح بـ"تدمي" اتفاق 
إدلب  ورقة  القول:ان  مبالغة  ليس  لكن  منه،  االنسحاب  عبر  استانا 
ستكون مثابة كرة نار بالنسبة له. ألن المؤشرات تشي بأن استثماره 
في الجماعات اإلرهابية والرهان عليها قد سقط ، ولم يعد امامه 
سوى االلتزام بمضامين وجوهر التفويض التي حصل عليه ليكون 
ضامنًا لمحافظة ادلب، او يترك للجيش السوري والحليف الروسي 
االرهابيين  رجــس  من  وعاصمتها  المحافظة  هــذه  تنظيف  مهمة 

وسطوتهم.
اردوغان  بمقدور  وليس  ُيدّمر،  لن  استانا  األخير..اتفاق  السطر  في 
األكالف  الن  القريب.  المستقبل  في  وال  اآلن  ال  منه  االنسحاب 
السياسية والعسكرية وخصوصًا االقتصادية والتجارية ستكون أفدح 

مما لو بقي فيه.
..واأليام ستروي. 

قضايا
محمد خّروب
k h a r r o u b @ j p f . c o m . j o

".. اتفاق"استانا" أردوغان إذ يُهّدد بـ"تدم
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