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رئيس الوزراء والوزراء يستمعون إلى مناقشات النواب للبيان الوزاري

 

طائرة كويتية 
تهبط  اضطرارياً 

يف مطار 
امللك الحس

العقبة - رياض 
القطامين   

 
حطت طائرة 

كويتية على متنها 
57 راكبا و7 أفراد 

من طاقمها 
في مطار الملك 
الحسين الدولي  

في العقبة 
بعد تعطل أحد 

محركاتها.
وقال مدير مطار 
الملك الحسين 

الدولي بشار ابو 
رمان ان طائرة 
ايرباص كانت 

متجهة من بيروت 
الى الكويت حدث 

بها خلل مفاجئ 
shut down في 
أحد محركاتها مما 
اضطرها للهبوط 

في العقبة.
وبين أبو رمان 

أن كوادر المطار 
تعاملت بمنتهى 

الحرفية مع 
الطائرة وهي 

اآلن تحت الصيانة 
فيما تم تأمين 

جميع الركاب 
في أحد فنادق 

العقبة. 

أجواء صيفية 
عادية

 عمان - الرأي

تبقى األجواء 
اليوم األربعاء، 
صيفية عادية 

في المرتفعات 
الجبلية 

والسهول، 
وحارة نسبيا في 

مناطق البادية، 
وحارة في 

االغوار والبحر 
الميت والعقبة. 

   "التعليم العايل" 
يصادق عىل السياسة 

العامة للقبول الجامعي

عمان - حاتم العبادي 

العالي  التعليم  مجلس  صــادق 
في جلسته عقدها امس الثالثاء 
برئاسة الدكتور عادل الطويسي 
والبحث  العالي  التعليم  وزيـــر 
العامة  السياسة  على  العلمي 
للعام  الجامعات  فــي  للقبول 

الجامعي 2019/2018.
الجامعة  على  المجلس  أكــد  و 
ــوم  ــل ــع ـــــيـــــة وجـــامـــعـــة ال األردن
الفقرة  نص  تنفيذ  والتكنولوجيا 
العامة  السياسة  مــن  الــثــالــثــة  
ــة فـــي الــســنــة  ــب ــطــل ــول ال ــب ــق ل

التحضيرية. 

   رئيس الوزراء يعد بحل 
مشكلة بركة "البيبيس"

الزرقاء – د. ماجد الخضري

الرزاز  عمر  الدكتور  الــوزراء  رئيس  زيــارة  قوبلت 
بكثير  البيبسي  بركة  الى  الثالثاء  امس  صباح 
في  الشعبية  االوســــاط  فــي  االرتـــيـــاح  مــن 
عليها  مضى  المشكلة  ان  خصوصًا  المدينة،  
ما يزيد على ثالثين عاما و ما زالت قائمة، وقد 
ومياه  صحي  صرف  مياه  من  البركة  تشكلت 
امطار ومياه آسنة سالت من االودية المجاورة 
بركة  باسم  عرفت  التي  البركة  هذه  وشكلت 

البيبسي.
والجهات  عمان  المــانــة  ـــوزراء  ال رئيس  وأوعـــز 
الفور،  على  البيبسي  مشكلة  بحل  المعنية 
خطة  ستضع  الحكومة  ان   ،" ــرأي  ال  " لـ  وأكــد 
اسمع   " قائال  اليوم،  من  اسبوع  خالل  عمل 
بهذه المشكلة منذ اكثر من ثالثين عاما وال بد 
من حلها على الفور، وقد قررت الحكومة حلها 

بشكل جذري وليس شكليا".  

  النواب يركزون على األوضاع المعيشية و التعليم والصحة ومحاربة الفساد 

الحكومة تكثف اتصاالتها مع الكتل
النيابية استعداداً للتصويت عىل الثقة 

 عمان – ماجد االمير 

كثف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من 
لقاءاته مع الكتل النيابية بهدف الحصول 
على  التصويت  قبيل  النواب  ثقة  على 

الثقة بالحكومة.
المجلس  جلسات  بين  ـــرزاز  ال والتقى 
كما  والــمــبــادرة  النهضة  كتلتي  امــس 
الحداثة  الــثــالثــاء  األول  امــس  التقى 

والتنمية واالصالح النيابية.
جلستين  في  النواب  مجلس  وواصل 
صــبــاحــيــة ومــســائــيــة عــقــدهــمــا امــس 
المهندس  المجلس  رئــيــس  بــرئــاســة 

رئيس الوزراء  الطراونة وحضور  عاطف 
ــــوزارة  ــدكــتــور عــمــر الــــرزاز وهــيــئــة ال ال
الثالث  لليوم  الــوزاري  البيان  مناقشة 

على التوالي.
رئيس  ــاداء  ب اشادتهم  الــنــواب  وجــدد 
ــــوزراء الــدكــتــور عمر الــــرزاز وقــدرتــه  ال
عــددا  ان  اال  ــازات  ــج االن تحقيق  على 
التشكيلة  الى  نقدا  وجه  النواب  من 

الوزارية.
مهلة  الحكومة  اعطاء  الى  نــواب  ودعــا 
الحكم  قبل  كفرصة  للعمل  يوم  المئة 
االقتصادية  االوضــاع  وحضرت   ، عليها 
االسعار  وارتــفــاع  االقتصادية  واالزمــة 

بشكل كبير في كلمات النواب.
الدور  تعزيز  على  حرصهم  النواب  واكد 
خــالل  مــن  ــواب  ــن ال لمجلس  الــرقــابــي 
عملها  وتقييم  الحكومة  اداء  مراقبة 

باستمرار.
ــقــاشــا لـــالوضـــاع  ــة ن ــب ــق وشـــهـــدت ال
وبــخــاصــة  المنطقة  فــي  الــســيــاســيــة 

الحديث عن " صفقة القرن ".
وطالب النواب من الحكومة العمل على 
ايجاد حلول لالزمة االقتصادية من خالل 
الــذات  من  نابعة  اقتصادية  سياسات 
وبــعــيــدا عــن امــــالءات صــنــدوق النقد 

الدولي. 

 عواصم - وكاالت

السياج  مــن  السوريين  عــشــرات  اقــتــرب 
هضبة  عــلــى  اإلســرائــيــلــي  الــــحــــدودي 
فيما  محاولة  في  الثالثاء  امس  الجوالن 
هربا  الــمــأوى  أو  المساعدة  لطلب  يبدو 
من  المدعوم  السوري  للجيش  هجوم  من 

تحذير  بعد  أدراجهم  عــادوا  لكنهم  روسيا، 
من القوات اإلسرائيلية.  ووصل عشرات 
قريبة  منطقة  إلى  السوريين  من  األلوف 
من الحدود مع هضبة الجوالن التي تحتلها 
من  هربا  الماضي  الشهر  خالل  إسرائيل 
الحكومية  ــقــوات  ال مكن  الـــذي  الــهــجــوم 
الــســوريــة مــن اســتــعــادة أغــلــب أراضـــي 

الجنوب الغربي من المعارضين. 
على صعيد اخر قتل 15 مدنيًا على األقل 
سوريا  جنوب  استهدفت  غارات  في  امس 
فيما توصلت روسيا وتركيا أمس الى اتفاق 
وكفريا  الفوعة  بلدتي  ــالء  إج على  ينص 

المواليتين للنظام في محافظة إدلب.
 

 سوريون على السياج الحدودي مع إسرائيل في القنيطرة (ا ف ب) 

حملة ملخالفة املركبات 
املضللة .. السبت

عمان _ غازي المرايات

يبدأ األمن العام السبت المقبل 
السائقين  بحق  مخالفات  بتحرير 
مركباتهم  زجاج  على  الواضعين 
تزيد  بنسبة  (الجالتين)  تظليًال 
وهي  قانونًا  به  المسموح  عن 

 .30%
السائقين  الــعــام  األمــن  ودعــا 
الـــى االلـــتـــزام بــمــا نــص عليه 
بالنسبة  يتعلق  فيما  القانون 
المسموح بها في تظليل زجاج 
وتجنب   30% وهــو  المركبات 
على  (الجالتين)  التظليل  وضع 
من  أكثر  بنسبة  المركبة  ــاج  زج
ــاة عــدم وضعه  ذلــك مــع مــراع
الخلفي  ــزجــاج  ال على  اطــالقــًا 

واألمامي.

لجنة للتحقيق يف ضبط 
زرعات سنية "إرسائيلية"

عمان- طارق الحميدي

الطراونة  د.ابراهيم  االسنان  اطباء  نقيب  أثنى 
في  والجمركية  األمنية  األجــهــزة  قيام  على 
سنية  زرعــة   1500 بضبط  حسين  الملك  جسر 
"اسرائيلية" إلى جانب عدد من األجهزة الطبية 

ذات العالقة بطب االسنان.
تحقيق  لجنة  شكلت  النقابة  ان  الطراونة  وقال 
برئاسة نائب النقيب لمعرفة حيثيات ومالبسات 

محاولة تهريب تلك الزرعات ومن يقف وراءها.
وشكر األجهزة المعنية على الجهود التي قامت 
بها للحيلولة دون إدخال تلك الزرعات واالجهزة إلى 
المملكة، واكد على ضرورة التنبه ألي محاوالت 
القتصاد  دعما  يعتبر  ذلك  وان  خاصة  الدخالها، 

الكيان الصهيوني الغاصب.

 حيث قررت اسرائيل منع تسليم 
ابو  كرم  معبر  عبر  والغاز  الوقود 
سالم المخصص لنقل البضائع 
قلصت  كــمــا  االحـــــــد.   حــتــى 
المسموح  الــمــجــال  ــيــل  اســرائ
الى  ستة  مــن  الــبــحــري  للصيد 
اخر  صعيد  على  امــيــال.   ثالثة 
امس  صــبــاح   شــاب  استشهد 
برصاص  بإصابته  متأثًرا  الثالثاء 
الجريح  الــشــاب  االحــتــالل  جيش 
أثناء  الشوبكي  داوود  ســـاري 
مستشفى  في  العالج  تلقيه 

القدس  بمدينة  يوسف"  "مــار 
المحتلة،  وهدمت جرافات بلدية 
االحتالل، منزال وبركسا وسورين 
دون  البناء  بحجة  الــقــدس  فــي 
ترخيص.وذلك خالل اقتحام حي 
بمدينة  الــطــور  وقــريــة  شعفاط 
الـــقـــدس وهـــدمـــت مــنــشــآت 
سكنية وزراعية دون سابق انذار. 
واعــتــقــل جــيــش االحـــتـــالل ٣٣ 
من  مختلفة  بمناطق  فلسطينيا 
مقاومة  بزعم  الغربية،  الضفة 

االحتالل.  

شهيد في القطاع واعتقاالت وهدم بالضفة

إرسائيل تشدد حصار غزة ومخاوف من اندالع حرب

  15 قتيالً بغارات على درعا و إجالء بلدتين محاصرتين في إدلب

إرسائيل تأمر سوري بالرتاجع عن السياج 
الحدودي بالجوالن 

   األراضي المحتلة - كامل ابراهيم والوكاالت

شددت اسرائيل حصارها على غزة 
امس الثالثاء بعد اطالق عشرات 
الطائرات الورقية المحملة بمواد حارقة 
على طول الحدود ادت الى احراق 
اراض زراعية اسرائيلية االمر الذي يثير 
المخاوف من اندالع حرب جديدة.

يف العدد

ــــفــــاض مــــلــــمــــوس فــي  ــــخ ان
الصيفية  الـــزراعـــات  مــســاحــات 

وعدد المزارعين
9

ألف فرصة عمل لألردنيين في 
قطر خالل شهرين

26

ظل  في  تتكرر   الغرق   حــوادث 
ــة وعــدم  غــيــاب الــرقــابــة االســري

ايجاد بدائل آمنة

8

حقائق  تبين  العالي"   "التعليم 
ــة لــلــطــب  ــري ــحــضــي ــت الـــســـنـــة ال
وطـــب األســـنـــان بــــ"األردنـــيـــة" 

و"التكنولوجيا" 
5

 1700 تستقبل   "الــداخــلــيــة" 
معاملة خدمات إلكترونية 

6

12

12

ل  املعايطة : اتحاد الع
َمْن طالب بزيادة الحد

 األد لألجور
عمان - سميرة الدسوقي

عن  االردن  عمال  لنقابات  العام  االتــحــاد  عّبر 
استهجانه لما تم تداوله من اخبار حول استجابة 
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لمطالب بعض 
الــنــواب بخصوص دراســـة رفــع الــحــد االدنــى 

لألجور، واصفا إياها بـ "سرقة الجهود" .
االتحاد  إن  المعايطة  مازن  االتحاد  رئيس  وقال 
االنتاج  معادلة  فــي  للعمال  ممثال  بصفته 
 2018  /  6  /  16 بتاريخ   الـــوزراء  رئيس  خاطب 
االدنــى  الــحــد  رفــع  ــضــرورة  ب تطالب  بــمــذكــرة 
العامل  الحتياجات  مواكبا  يعد  لم  وأنه  لألجور، 
األساسية، وغير متكافئ مع موجة الغالء التي 
تجتاح البالد .  وأوضح المعايطه أن رئيس الوزراء 
وردا على مذكرة االتحاد وعد بدراسة الموضوع 
العمل  وزارة  في  الثالثية  اللجنة  الى  وإحالته 
بالوقت  مستغربا  بالشأن،  الصالحية  صاحبة 
ذاته ما ُنقل عن رئيس الوزراء - إن صحت االخبار 
المتداولة - بأنه استجاب لمطالب النواب وأوعز 

بدراسة الموضوع .
المتداولة  االخبار  صحت  ان  المعايطة  وقــال 
بالوعد  النواب  يذكر  ان  بالرئيس  االجــدى  فإن 
رفع  بإحالة  لالتحاد  نفسه  على  قطعه  الــذي 
الحد االدنى لألجور الى اللجنة الثالثية استجابة 

لمطالبة االتحاد بالخصوص.

3+2
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 النواب يركزون على االوضاع المعيشية و التعليم والصحة ومحاربة الفساد 

 الحكومة تكثف اتصاالتها مع الكتل النيابية استعدادا 
للتصويت عىل الثقة 

 عمان - ماجد االمير

كثف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من 
لقاءاته مع الكتل النيابية بهدف الحصول 
على  التصويت  قبيل  النواب  ثقة  على 

الثقة بالحكومة.
المجلس  جلسات  بين  ـــرزاز  ال والتقى 
كما  والــمــبــادرة  النهضة  كتلتي  امــس 
والتنمية  الحداثة  االول  امــس  التقى 

واالصالح النيابية.
جلستين  في  النواب  مجلس  وواصــل 
صباحية ومسائية عقدهما امس برئاسة 
ــيــس الــمــجــلــس الــمــهــنــدس عــاطــف  رئ
الدكتور  الــوزراء  رئيس  وحضور  الطراونة 
البيان  مناقشة  الوزاره  وهيئة  الرزاز  عمر 

الوزاري لليوم الثالث على التوالي.
وجدد النواب على اشادتهم باداء رئيس 
على  وقدرته  الــرزاز  عمر  الدكتور  الــوزراء 
تحقيق االنجازات اال ان عددا من النواب 

وجه نقدا الى التشكيلة الوزارية
مهلة  الحكومة  اعطاء  الــى  نــواب  ودعــا 
الحكم  قبل  كفرصة  للعمل  يوم  المائة 
االقتصادية  االوضــاع  وحضرت   ، عليها 
االسعار  وارتــفــاع  االقتصادية  واالزمـــة 

بشكل كبير في كلمات النواب.
الدور  تعزيز  على  حرصهم  النواب  واكد 
خــالل  مــن  الــنــواب  لمجلس  الــرقــابــي 

عملها  وتقييم  الحكومة  اداء  مراقبة 
باستمرار.

ــاشــا لـــألوضـــاع  ــق ــة ن ــب ــق وشـــهـــدت ال
الــســيــاســيــة فـــي الــمــنــطــقــة وخــاصــة 
عبر  والتي  القرن"  "صفقة  عن  الحديث 
النواب عن رفضهم لها ، وطالب النواب 
كل  وتوفير  الفلسطيني  الشعب  بدعم 
االحتالل  سياسة  لمواجهة  الــوســائــل 
االسرائيلي. وطالب نواب من الحكومة 
االسرائيلي  الغاز  استيراد  صفقة  الغاء 

النها تشكل تطبيعا مع المحتل.
العمل  الحكومة  مــن  ــنــواب  ال وطــالــب 
االقتصادية  لــالزمــة  حلول  ايــجــاد  على 
من خالل سياسات اقتصادية نابعة من 
الذات وبعيدا عن امالءات صندوق النقد 

الدولي.
تغيير  احــداث  على  العمل  النواب  واكــد 
تعزيز  لصالح  االقــتــصــادي  النهج  فــي 
عمل  فرص  وتوفير  الوطني  االقتصاد 

للشباب.
بمحاربة  مطالبهم  على  النواب  وشــدد 
نهج  وتعزيز  واالداري  المالي  الفساد 

الشفافية والمساءلة.
عجوزات  لسد  رفضهم  عن  نــواب  وعبر 
كما   ، المواطنين  جيوب  من  الموازنات 
ــراض لــزيــادة  ــت طــالــب نـــواب بــعــدم االق

المديونية.

بالعمل  الحكومة  مــن  الــنــواب  وطــالــب 
على توزيع عوائد التنمية في محافظات 

المملكة.
واشار نواب الى اهمية دمج المؤسسات 
من  التخفيف  على  والعمل  المستقلة 
عــبء الــمــديــونــيــة. واكـــد نـــواب اهمية 

بعدالة  وتطبيقه  القانون  سيادة  تعزيز 
ومساواة.

االهتمام  كلماتهم  في  النواب  وطالب 
والتعليم  والمهني  االكاديمي  بالتعليم 
الــجــامــعــي. واشـــــادوا بــجــهــود الــقــوات 
المسلحة االردنية واالجهزة االمنية على 

حمايتهم للوطن مطالبين بدعمهم ماليا 
للدفاع  احتياجاتهم  كل  وتوفير  ومعنويا 

عن الوطن واستقراره.
الحكومة  دعــم  اهمية  الكلمات  واكــدت 
والعمل  والمزارعين  الــزراعــي  القطاع 

على ايجاد اسواق للمنتجات الزراعية

الشعبية  المشاركة  بتعزيز  نواب  وطالب 
في صنع القرار.

من  السياسي  االصــالح  الــنــواب  ودعــا 
للعمل  الناظمة  التشريعات  اقرار  خالل 

السياسي.
على  كلماتهم  فــي  الــنــواب  ـــرص  وح
التحرك  على  للمواطنين  التحية  توجيه 
الــجــمــاهــيــري فـــي رمـــضـــان الــمــاضــي 
ــقــة ، ووصـــف  ــحــكــومــة الــســاب ضـــد ال
بالحضارية  الجماهيرية  التحركات  النواب 

والسلمية.
مع  االمنية  االجهزة  بتعامل  اشادوا  كما 
وحضارية  راقية  كانت  والتي  التحركات 
كما  وحريتهم.  المواطنين  ارادة  وتحترم 
المهنية  النقابات  ــدور  ب الــنــواب  اشــاد 

الوطني.
وثمن النواب في كلماتهم جهود جاللة 
الملك عبدالله الثاني في كل المجاالت 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الملك  جاللة  خلف  وقوفهم  اكدوا  كما 
في حمل هموم االمة العربية وقضيتها 
القدس  عن  ودفاعه  فلسطين  المركزية 
على  الهاشمية  بالوصاية  والتمسك 
المقدسات االسالمية والمسيحية في 

القدس. 

الرزاز ووزراء يتابعون الجلسة (تصوير: حسن التميمي)

ت: تعديل قانون حق الحصول عىل   غني
املعلومات 

 عمان - الرأي

اإلعالم  لشؤون  الدولة  وزير  أكدت 
الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق 
الــحــكــومــة  أن  ــمــات  ــي ــن غ جــمــانــة 
تكون  وان  دولة  اعالم  إلى  تسعى 
لتحقيق  شريكة  الدولة  مؤسسات 

هذا الهدف.
ــهــا  ــارت وقـــالـــت غــنــيــمــات خـــالل زي
قبة  تحت  الصحفيين  شرفة  امس 
مــتــوفــرة  الــفــرصــة  "إن  الــبــرلــمــان 

اعالم  ال  ووطــن  دولــة  اعــالم  لخلق 
حكومة".

وأوضحت أنها دعت صحفيين خالل 
رسمية  إعــالم  مؤسسات  زيارتها 
إلـــى مــمــارســة دورهــــم الــرقــابــي 

والحقيقي. الكامل 
سلطة  اإلعــالم  أن  على  وشــددت 
رقابية على المؤسسات الحكومية، 
الصحفيين  دعم  يتم  أن  من  بد  وال 

ألداء رسالتهم على أكمل وجه.
حق  قانون  أن  عن  الوزيرة  وكشفت 

سيتم  المعلومة  على  الحصول 
زمنية  مــدد  هنالك  حيث  تعديله 
حق  يسهل  لكي  تعديل  الى  بحاجة 
أن  كما  المعلومة،  على  الحصول 
تعريف الكراهية بحاجة الى التعامل 

معه.
وفي سياق تعليقها على نقاشات 
مجلس النواب، قالت "إننا معنيون 
المجلس  مــع  الحقيقية  بالشراكة 
ــرقــابــي  ال دوره  ــرم  ــت ــح ون ونـــقـــدر 

والتشريعي". 

المهندس  ¶ الــنــواب  مجلس   رئــيــس 
الذين  الــنــواب  ذكــر  الطراونة  عاطف 
باب  اغلق  بانه  كلمات  بالقاء  يرغبون 

التسجيل الي متحدث جديد.
النائب يحي السعود الذي اعلن حجبه  ¶

للثقة استذكر قصة نقد صدام حسين 
 ( المرة  (التجربة  الــرزاز  منيف  لكتاب 
خالل اجتماع لقيادة البعث عام 1977.

النائب عبد المحسيري اثار تحت القبة  ¶
قضية الحجز التحفظي على المركبات 
التي لم يدفع اصحابها فواتير المياه.

امين عام مجلس االعيان خالد اللوزي  ¶
لمتابعة  شرفتهم  زار الصحفيين في 
اللوجستية  ــخــدمــات  ال كــل  تــقــديــم 

لتسهيل عملهم.
النائب وائل رزوق النائب الوحيد لغاية  ¶

من  كلمته  بالقاء  اكتفى  الــذي  امس 
مقعده تحت القبة وليس من المنصة.

القى  ¶ طعيمه  فــوزي  الدكتور  النائب 
كلمة باسم كتلة مبادرة النيابية.

ــوم كــانــت اول  ¶ ــت ــع ــب هــــدى ال ــائ ــن ال
المتحدثين امس.

لمناقشة  ¶ ــواب  ــن ال مجلس  جلسات 
صباحية  ــــى  االول مــتــواصــلــة  الــثــقــة 

والثانية مسائية.
النواب  ¶ مجلس  لرئيس  االول  النائب 

جلسة  من  جانبا  ترأس  عطية  خميس 
االمس.

الشكر  ¶ الشعار  صباح  النائب  وجهت 
ـــا امــجــد  الــــى ســفــيــرنــا فـــي روســـي
نقل  فــي  جــهــوده  عــلــى  العضايلة 
حذيفه  ــــي  االردن الــمــواطــن  جــثــمــان 
اثناء  روسيا  في  توفي  الذي  الشعار 

حضوره حفل تخريج شقيقه.
الشكر  ¶ وجــه  هميسات  احمد  النائب 

المناصير  ـــاد  زي ــمــال  االع رجـــل  الـــى 
االف  تشغل  التي  استثماراته  على 

االردنيين.
النائب  ¶ النيابية  االصــالح  كتلة  رئيس 

باسم  كلمة  القى  العكايله  عبدالله 
الكتلة. 

 لقطات 
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وكالة  بثتها  كما  النواب  كلمات   وتاليا 
االنباء االردنية "بترا"..

العتوم
العتوم  هــدى  النائب  الجلسة  استهلت 
الــدولــة  اصـــول  بيع  ملفات  ان  بقولها، 
وحـــصـــص الـــفـــنـــادق واراضــــــي الـــدولـــة 
اضافة  القضاء،  الــى  تحويلها  يستدعي 
العقبة  سلطة  بقانون  النظر  اعــادة  الــى 
معان  تطوير  شركة  وتقييم  االقتصادية، 
التي ما زالت تسكن ادارتها في العاصمة 
النحاس  ثروات  استثمار  الى  داعية  عمان، 
 380 بـ  قيمتها  تقدر  والتي  الطفيلة  في 
التعليمي  بالقطاع  والنهوض  دينار،  مليار 
المعنية  الــمــؤســســات  ودمـــج  والـــزراعـــي 

بالمياه وفق سقف زمني.
من  الخاص  القطاع  ادمــاج  ضــرورة  واكــدت 
وزارة  كل  قبل  من  حكومية  اجــراءات  خالل 
ليقوم بواجبه ومسؤوليته المجتمعية في 
توظيف نسبة من اصحاب االعاقات اسوة 

بالقطاع الحكومي.

حواري
الى  حــواري  اندريه  النائب  اشــار  جهته  من 
يزيد  ــذي  ال المحطة  مخيم  سكان  معاناة 
مهددون  مواطن  االف   10 على  عددهم 
التي  ومنطقتهم  منازلهم  من  بالترحيل 
ضرورة  مؤكدا   ، عاما   60 نحو  فيها  عاشوا 
قادرة  عمان  وامانة  الملف  لهذا  حل  ايجاد 

على ذلك.
للحكومة  الوزارية  التشكيلة  حواري  وانتقد 
التي تضم 60 بالمئة من الحكومة السابقة 
مسؤولون  وهم  الشعب  اسقطها  التي 
الحكومة  قرارات  عن  والتشارك  بالتضامن 

السابقة التي دفعت الناس الى الخروج.
يتضمن  للحكومة  الوزاري  البيان  ان  وقال، 
منها  شــبــع  ووعـــــودا  واحـــالمـــا  ــات  ــي امــن
المواطن، وتعتمد اسلوب "التجريب" في 
الى  الفتا  الوطنية،  القضايا  مع  التعامل 
انه ال حل لألزمة االقتصادية ما دام النهج 

السياسي لم يتغير.

السعود
بدوره دعا النائب يحيى السعود الى اعادة 
ينتهكها  التي  عربة  وادي  باتفاقية  النظر 
لدى  سفيرنا  واستدعاء  ــوم،  ي كل  العدو 
بيان  ان  الــى  مشيرا  الصهيوني،  الكيان 
التكليف  كتاب  توجيهات  يخالف  الحكومة 
الحكومة،  بترشيق  يتعلق  فيما  السامي 
اضافة  الشباب،  من  وزراؤهـــا  يكون  وان 
الحكومة  وزراء  غالبية  ان  جاللته  تأكيد  الى 
تم  ذلك  ورغم  فاعلين  غير  كانوا  السابقة 

اعادتهم الى تشكيلة الحكومة الحالية.
مواقع  على  الــتــجــاوزات  السعود  وانتقد 
تطبيق  وعــــدم  ــمــاعــي،  االجــت ــواصــل  ــت ال
القانون بعدالة ومساواة، والمس بمناهج 
التعليم التي اغفلت الحديث عن "الجهاد" 
على  مشددا  الغاصب،  العدو  لمواجهة 

ضرورة دعم القوات المسلحة.

الضمور
ــادة  وقــالــت الــنــائــب مــنــال الــضــمــور ان اع
الى  تحتاج  والحكومة  الشعب  بين  الثقة 
الوضوح والشفافية واصالح الدمار الهائل 
في المنظومة القيمية في المجتمع من 
امــراض  من  يرافقها  ومــا  التفكير  انماط 
كاالنتهازية والسلبية ولغة تحاور مشوهة، 
بجميع  التعليم  نظم  تقويم  الــى  داعــيــة 
المراحل وتعديل القوانين الخاصة بالتعليم 

العام والخاص.
محافظة  اســتــفــادة  عـــدم  الـــى  واشــــارت 
تم  الــذي  السياحي  المشروع  من  الكرك 
رزق  ابــواب  ضّيق  بل  فيه،  الماليين  هــدر 
شـــوارع  بتضييق  وســاهــم  الــمــواطــنــيــن 
فورية  بحلول  مطالبة  التاريخية،  المدينة 
كثربا  طريق  واستكمال  الشوارع  لتوسيع 
االغوار ، وفتح طريق الطيبة االغوار وتعزيز 
مستشفى الكرك الحكومي بأجهزة تفتيت 
مع  كلى  غسيل  ووحـــدات  الكلى  حصى 

الموارد المتخصصة.
عجز  يحل  قد  الضرائب  رفــع  ان  واضــافــت 
الموازنة ولكنه يخنق االقتصاد ويؤدي الى 
الشركات  وانهيار  االستثمارات  انكماش 
وارداتها  من  تخسر  نفسها  الحكومة  لتجد 

بدال من رفعها.

ابو صعيليك
اهمية  على  اكد  صعيليك،  ابو  خير  النائب 
المدنية  الخدمة  ديـــوان  بــتــجــاوزات  النظر 
المواطنين،  بين  يميز  نظامًا  اقــر  الـــذي 
المحكمة  امام  النظام  هذا  بعرض  مطالبا 
السفر  مياومات  ملفات  وفتح  الدستورية 
كون  الغرف  واعضاء  لرؤساء  واالمتيازات 
السس  ويخضع  عــام"  "مــال  الغرف  مــال 

الحوكمة والرقابة.
كما طالب بتقرير مفصل عن وضع استخراج 
تعرفة  ووضــع  الزيتي  الصخر  من  النفط 
بالعبور  للنقل  ليلية  واخرى  نهارية  كهربائية 

لتحقيق قدر اكبر من العدالة.
ضرورية  اجــراءات  اتخاذ  اهمية  الى  واشــار 
الخاص  القطاع  القــراض  سيولة  لتوفير 
المشاريع  تمويل  قــطــاع  تنظيم  ـــادة  واع
وكذلك   ، الصغر  في  والمتناهية  الصغيرة 
الراسمالية  النفقات  بند  في  النظر  اعادة 
يضم  وان   ، البند  بهذا  التشوهات  وازالــة 
مع  االصــالح  يناقش  الــذي  الحكومة  وفد 
الخبراء  مــن  ثلة  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
والشخصيات االقتصادية الوطنية والقطاع 

الخاص.

القرعان
ــراهــيــم الــقــرعــان حجبه  ــلــن الــنــائــب اب واع
التشكيلة  منتقدا  ــرزاز  ال حكومة  عن  الثقة 
استفهام  عالمات  عليها  التي  الحكومية 
ومليئة بالشوائب على حد تعبيره ، مشيرا 
ومن  يستحقها  ال  لمن  فرص  اعطاء  الى 
مليء  واالردن  االمانة  حمل  على  يقدر  ال 

بالطاقات البشرية.
الشباب  ــــادي الـــى  وشـــدد عــلــى مــد االي
وان  وصناعها  قادتها  هم  مرحلة  لقيادة 
المؤهلين  فاالف   ، النصير  خير  لهم  نكون 

ان  اال  منا  تحتاج  وال  القيادة  روح  تتملكهم 
نمهد لهم الطريق.

ما  له  يتحقق  ان  ينتظر  الشعب  ان  وقــال 
تطلعاته  تحقق  حكومة  في  اليه،  يصبو 

واحالمه في العدالة االجتماعية.

قموه
من  ان  الــى  قموه  جمال  النائب  وأشـــار 
من  هو  للشعب  شيئا  يحقق  ان  يستطيع 
رئيس  داعيا  العامة،  الوالية  ناصية  يمتلك 
والوقوف  باستردادها،  المكلف  الحكومة 
في وجه الفاسدين من خالل ثورة بيضاء، 
الوزير  عند  الكفاءة  معيار  ان  الــى  الفتا 
في  ويبدعه  يقدمه  بما  هو  والمسؤول 

وزارته.
ــادة الــقــانــون  واكـــد ضــــرورة تــكــريــس ســي
في  الشعبية  والــمــشــاركــة  والشفافية 
اتخاذ القرار والعدل وفعالية االنجاز وكفاءة 
االدارة والمحاسبة والمساءلة الحقيقية ال 
اي  ان  مبينا  السلطات،  وفصل  الصورية، 
اصالح اقتصادي لن يكتب له النجاح اال اذا 

تقدمه اصالح سياسي حقيقي.
والتحديات  االستثمار  عوائق  الى  واشــار 
والــزراعــة  والطاقة  المياه  قطاعات  فــي 
والريف والتنمية والصحة والتعليم والنقل 

العام.

رزوق
النائب وائل رزوق طالب بالتحقيق من لجنة 
النزاهة ومكافحة الفساد فيما جرى بجامعة 
وحتى   2015 عام  منتصف  منذ  اليرموك 
رفع  الى  ادى  الذي  الماضي  العام  نهاية 
مديونية الجامعة اكثر من 22 مليون دينار، 
الى  وصــل  ــذي  ال السنوي  العجز  وكذلك 
الى  باإلضافة  دينار،  ماليين   7 يقارب  ما 

التعيينات.
مسؤول  كل  محاسبة  اهمية  الى  واشــار 
والوعد،  والقسم  العهد  وخان  منصبا  تبوأ 
وكل من نهب وسرق من خالل المنصب، 
وهو ما يشفي غليل االردنيين الذين بذلوا 

ويبذلون كل غال ونفيس خدمة للوطن.
وارثــه  بلدنا  ــراث  ت على  الحفاظ  ان  وقــال 
الحضاري يجب ان يكون من اولى اولويات 
اآلثــار  ــرة  دائ ــأداء  ب مشيدا  الحكومة،  عمل 

العامة.

الطيطي
ان  الـــى  نـــوه  الطيطي  مــحــمــود  الــنــائــب 
الــوارد  الناضجة"  ــة  ــدول "ال نحو  المضي 
في البيان الوزاري هو مصطلح جديد في 
الى  ويحتاج  االردني  السياسي  قاموسنا 
مع  بالتزامن  المقصود  المعنى  تحديد 
مشاريع اقليمية مشبوهة يعاد فيها رسم 

الخرائط وتقاسم النفوذ.

ترجمة  الحكومة  قــدرة  مــدى  عن  وتساءل 
والعلمية  العملية  والضمانات  شعاراتها 
مشروع  عن  سأل  كما  االهــداف،  لتحقيق 
إغفال  الــى  الفتا  اإللكترونية،  الحكومة 
البيان الوزاري لواقع الالمركزية ومستقبل 
المؤسسات  عن  والحديث  التجربة،  هــذه 
االشارة  البيان  إغفال  عن  فضال  الخاصة، 

الى استقالل القضاء.
وقال هل يعقل ان يسجن شخص بسبب 
وال  ــار  ــن دي  100 قيمتها  كــهــربــاء  فــاتــورة 
نهب  فاسدا  تحاسب  ان  الدولة  تستطيع 
"حيتان  عــقــاب  وعـــدم   ، الدنانير  ماليين 
المواطن  لقمة  احتكروا  الذين  االحتكار" 

وحبة دوائه وبعض الخدمات.

ابو السيد
خيبة  عن  السيد  ابو  ابراهيم  النائب  وعبر 
ان  مؤكدا  الحكومية،  التشكيلة  من  امله 
من  يعاني  زال  ما  االقتصادي  االصــالح 
الدولة  اجهزة  في  يستشري  الذي  الفساد 
"هل  متسائال:  الخزينة،  اموال  ويستنزف 
الفساد  لــرؤوس  حقيقية  محاسبة  سنرى 

وخصوصا الحجم العائلي الكبير؟".
وانتقد خلو البيان من الحديث عن "صفقة 
القضية  تصفية  تستهدف  التي  القرن" 
الغاز  اتفاقية  إللغاء  داعيا  الفلسطينية، 
الصهيوني،  العدو  مع  االتفاقيات  وكافة 
ــســجــون  ـــا فـــي ال ـــأســـران واالهـــتـــمـــام ب

االسرائيلية.
المستقلة  الــمــؤســســات  بــدمــج  وطــالــب 
فاتورة  فــي  ــوقــود"  ال "فــرق  بند  والــغــاء 
الكهرباء، واصدار عفو عام، وإعادة االرقام 

الوطنية المسحوبة.

الطعيمة
جلسة  الطعيمة  فــوزي  النائب  واستهل 
النواب المسائية بكلمة باسم كتلة مبادرة 
النيابية التي تضم 12 نائبا حيث اشار الى 
ضعف التنمية الريفية واثرها على مختلف 
القطاعات من حيث ازدياد الهجرة من الريف 
الى المدن، مبينا ان االحصاءات تشير الى 
الحضرية  المناطق  يسكن  مــن  نسبة  ان 
زيادة  الى  يــؤدي  ما  بالمئة   90 الى  يصل 
والنقل  التعليم  خــدمــات  على  الضغط 
وارتفاع  وغيرها  والصحة  والمياه  والعمل 
الحقيقية  التنمية  فشل  عن  فضال  كلفها، 
في االطراف بسبب عدم اعتماد الحكومات 

على التخطيط المتكامل للموارد.
القطاع  دعم  اهمية  الى  الطعيمة  ولفت 
الحكومات  من  تجاهله  تم  الــذي  الــزراعــي 
"رؤية  خطة  مخرجات  وتقييم  المتعاقبة، 
االردن عام 2025" من خبراء ومتخصصين 
وبمعزل  منفذيها  من  تقييمها  يجوز  ال  اذ 
جهات  اي  او  الــدولــي  النقد  صندوق  عن 

ممولة اخرى.
يكون  التي  الحاالت  احوج  في  اننا  وقال: 
فيها صانع القرار والسياسات على قناعة 
ترسيخ  دون  لــنــا  مستقبل  ال  بـــأن  تــامــة 
قــيــم الــتــفــكــيــر الــعــلــمــي والــمــوضــوعــي 
التربوية  العملية  وجوهر  بواقع  والنهوض 
الواقع  لتحديات  يستجيب  الذي  للمستوى 

والمستقبل.
قضايا  مع  الحكومة  تعامل  اهمية  واكــد 
الفساد من خالل التزام حازم امام مجلس 
التي  المعايير  من  سيعتبر  والــذي  النواب 
تقييم  في  االردنــي  الشعب  سيعتمدها 
مدى جدية الحكومة وشفافيتها واحترامها 
المصارحة  الى  داعيا  االردنيين،  لمشاعر 
التي  للتحديات  المختلفة  التداعيات  حول 

يواجهها االردن االن وفي المستقبل.
وطالبت الكتلة بتعزيز مبدأ سيادة القانون 
ـــة لــلــديــمــقــراطــيــة  ـــزاوي ــــذي هـــو حــجــر ال ال
وترسيخ  الــمــواطــنــة،  واســـاس  الحقيقية 
واعــالن  والــمــســاواة،  االجتماعية  العدالة 
موقف واضح وبلغة اجرائية من سياسات 
والتهرب  المحروقات  على  االسعار  رفــع 
المستقلة  الــهــيــئــات  ودمــــج  الــضــريــبــي 

ومحاسبة الفاسدين.

العياصرة
بحاجة  اننا  قــال:  العياصرة  محمد  النائب 
المفاهيم  تغير  ثقافية  فكرية  ثــورة  الى 
الصغير،  قبل  بالكبير  تبدأ  السلوك  وتطور 
وعنفوانهم  شبابنا  طــاقــات  واستثمار 
مؤكدا  والعجز،  والفقر  بالبطالة  المدفون 
اهمية استغالل المقومات السياحية في 

االردن واعالن جرش اقليما سياحيا.
والشللية  المحسوبية  محاربة  الى  ودعــا 
والـــفـــســـاد مـــن خــــالل تــفــعــيــل الــعــمــل 
القوانين  الـــى  المستند  الــمــؤســســي 
الرشوة  لمكافحة  واالنظمة  والتعليمات 
وعلى  مــؤســســاتــنــا  فــي  تفشت  الــتــي 

المستويات كافة.
االطباء  من  الخبرات  باستقطاب  وطالب 
للعمل  الطبية  الخدمات  من  المتقاعدين 
ـــوزارة  ال تــقــوم  وان  الــصــحــة،  وزارة  فــي 
من  الطبية  الخدمات  الى  االطباء  بابتعاث 

اجل التعليم والتدريب واالختصاص.

الزغول
مع  التعامل  ان  قال  الزغول  كمال  النائب 
قانون ضريبة الدخل يجب ان يسبقه توفير 
التعليم  ومجانية  للمواطنين  الخدمات 
والـــعـــالج، ومـــواصـــالت بــأســعــار زهــيــدة 
عندها  الشهر،  طوال  يكفي  دخل  ومعدل 
عبء  اي  يشكل  ال  القانون  تطبيق  فــإن 

على المواطنين.
داعيا  عجلون،  محافظة  معاناة  الى  واشار 
على  ــالطــالع  ل المكلف  الـــــوزراء  رئــيــس 
ــواقــع،  ال ارض  عــلــى  الــتــنــمــوي  واقــعــهــا 
مطالبا بتخصيص عالوة بدل خطورة لكافة 
العاملين باألجهزة االمنية وحرس الحدود.

ابو دلبوح
دراســة  الــى  دعــت  دلبوح  ابــو  ريــم  النائب 
والسعي  بالمرأة،  المتعلقة  التشريعات 
احقاق  فيها  التي  الثغرات  تعديل  الــى 
النفقة،  صندوق  ودعــم  الــمــرأة،  لحقوق 
ــدخــل بـــإجـــراءات وخــطــة لــلــغــارمــات  ــت وال
ــهــن ظـــــروف الــحــيــاة  الـــلـــواتـــي اضــطــرت
تجنب  آليات  وضع  عن  فضال  لالقتراض، 
خالل  مــن  اقتصاديا  استغاللها  الــمــرأة 

شروط االقتراض القاسية.
تتابع  وزارية  نيابية  لجنة  بتشكيل  وطالبت 
حلول  وتقديم  االقتصادية،  الحلول  تنفيذ 
المساواة  وتكريس  والبطالة  الفقر  تعالج 

في الوصول الى الفرص.
مــصــادر  عــن  بالبحث  االهــتــمــام  واكــــدت 
على  المحافظة  لنستطيع  للطاقة  بديلة 
اسعارها  على  والــســيــطــرة  اســتــمــرارهــا 
الــزيــتــي،  والــصــخــر  الشمسية  كــالــطــاقــة 
عن  بعيدا  الضريبي  العبء  توزيع  ودراسة 

جيب المواطن.

العتايقة
قــرار  الــى  اشــار  العتايقة  محمد  النائب 
الدخول  تأشيرة  رســوم  بإلغاء  الحكومة 
لإلسرائيليين عبر معبر وادي عربة وخفض 
االقل  على   " قائال:  البترا،  دخول  رسوم 

بالمثل". المعاملة  تتم  ان 
يدفع  ان  المواطن  على  هل  وتــســاءل: 
يعوض  او  المتبخرة  الــمــحــروقــات  ثمن 
تبلغ  والتي  الكهرباء  في  الفاقد  نسبة 
315 مليون دينار سنويا، وعليه ان يموت 
بسبب  الحكومية  المستشفيات  احد  في 
غير  ألنــه  او  اختصاص  طبيب  توفر  عــدم 
يسكن  ألنه  ماء  شربة  من  ويحرم  مؤمن، 

في اطراف قرية "خارج التنظيم".
وقــــال: مــتــى ســيــعــامــل الــمــقــيــم لــدى 
رغم  المدنية  الخدمة  ديوان  في  التعيين 
المنطقة،  تــلــك  مــوالــيــد  مــن  والـــده  ان 
وزارة  في  الوقف  اموال  عن  مستفسرا 
 2200 قرابة  الوقف  يبلغ  حيث  الــزراعــة، 
منذ  ثمارها  تجني  دونــم  آالف  و7  عقار 
ــر مــن ســبــعــة عــقــود، وايــــن خــراجــهــا  ــث اك

والمساكين؟. للفقراء 

الزبيد
الحكومة  ــــرت  ذّك ــد،  ــي ــزب ال زيــنــب  الــنــائــب 
االستثمارية  الــخــارطــة  اطـــالق  بــمــشــروع 
المحافظات  في  والمشاريع  االردن  في 
المشاريع  تلك  وصلت  وايــن  والمناطق 
الفقر  لتخفيف  مواطن  كل  بها  حلم  التي 

والبطالة.
الجامعات  خريجي  قضية  الــى  واشـــارت 
ينطلقوا  ان  قبل  مطلوبين  اصبحوا  الذين 
ــعــمــل بــســبــب الــقــروض  الـــى ســـوق ال
ــــدون" في  ــــب ــة "ال ــة، وقــضــي ــي ــامــع ــج ال
الصحية  المراكز  بتزويد  مطالبًة  الرويشد، 
من  باحتياجاتها  الشمالية  الــبــاديــة  فــي 

الخبرات واالجهزة واالدوية.
االنتخابية  دائرتها  لمطالب  عرضت  كما 
المتمثلة بتحسين خدمات التعليم والمياه 
ملف  وفتح  واالسكان،  العامة  واالشغال 
الى  اضافة  البيئية،  التعويضات  برنامج 
استيراد  وتقليل  المواشي  مربي  دعــم 
وايجاد  المائية  الحفائر  وصيانة  المواشي 
البناء  عمل  فــرص  تخلق  زراعية  مشاريع 

المنطقة.

الدميسي
بوضع  الدميسي  قصي  النائب  وطالب 
اإلرهــابــي  الفكر  لمكافحة  استراتيجية 
وايــقــاف  للتشغيل  اخـــرى  مــع  ــالــتــوازي  ب
االنتاجي  القطاع  في  الحاصل  االنــحــدار 
واالفراج عن الموقوفين اداريا دون تهم، 
باعتباره  شــامــل  ــام  ع عفو  ــى  ال اضــافــة 

شعبيا. مطلبا 
واكــــد ضــــرورة زيــــادة مــخــصــصــات لــجــان 
المجال  وفتح  المخيمات  في  الخدمات 
الرصيفة  ولـــواء  الــزرقــاء  محافظة  البــنــاء 
االمنية  بالمؤسسات  حطين  مخيم  وابناء 
البيئية  الحديقة  وانشاء  البطالة  من  للحد 
المحاذي  الشارع  وتنفيذ  الرصيفة،  في 
منذ  بتنفيذه  قرار  اتخاذ  رغم  حطين  لمخيم 

عشر سنوات.
الرصيفة  بــلــديــة  دعـــم  عــلــى  شـــدد  كــمــا 

والبطالة  الفقر  من  تحد  بمشاريع  ورفدها 
وحل مشكلة االكتظاظ السكاني، وتوسيع 

قاعدة االعفاءات البناء قطاع غزة.

الوحش
وقال النائب موسى الوحش: كان االولى 
مجلس  مــن  الــمــكــلــف  ــرئــيــس  ال تــرشــيــح 
النواب ثم الحوار مع الكتل حول التشكيلة 
النيابي  الركن  تجاوز  الى  الفتا  والبرنامج، 
متعاقبة  انتخابية  قــوانــيــن  اصـــدار  منذ 

وتالشي الوالية العامة.
هيكلة  من  الوزاري  البيان  خلو  الى  واشار 
االقــراض  والتشغيل،  التنمية  صناديق 
المحافظات،  الــحــج،  ــام،  ــت االي الـــزراعـــي، 
والتدريب،  والتشغيل  الوطنية،  المعونة 
البطالة  حجم  عــن  البيان  يفصح  لــم  كما 
المناهج  تطوير  عن  يرد شي  والفقر، ولم 
بما ينسجم مع قيمنا الدينية واالجتماعية 

الحضاري. وموروثنا  والثقافية 
الحكومة  تشكل  ان  اتمنى  كنت  واضاف: 
السابقة  الضريبية  القرارات  لمراجعة  لجنة 
التي  والرسوم  المبيعات  ضريبة  وخاصة 
النمو  وتحفيز  الــعــام،  بــدايــة  فــي  وردت 

بتنويع مصادر الدخل.

الشعار
اهمية  الى  اشارت  الشعار  صباح  النائب 
 60 ســلــب  قضية  مــع  بــعــدالــة  الــتــعــامــل 
من  الجنوبية  االغــوار  اراضــي  من  بالمئة 
نفوذها  استغلت  سياسية  طبقة  قبل 
موظف  اي  وجـــود  عـــدم  الـــى  مــشــيــرة   ،
في  مراسل  برتبة  ولو  االغــوار  ابناء  من 
رئاسة الوزراء او وزارة الخارجية وسفاراتها 

المنتشرة حول العالم.
يعانون  الجنوبية  االغــوار  ابناء  ان  وقالت 
من الفقر والجوع بالرغم من ان المنطقة 
سلة الغذاء لالردن ، ووجود اكبر الشركات 
الــعــالــمــيــة "الـــبـــوتـــاس" و"بـــرومـــيـــن" ، 
توفير  في  الحكومة  اهمال  الــى  الفتة 
حادثة  وان   ، المنطقة  البناء  عمل  فرص 
شباب  سبعة  ضحيتها  راح  التي  الصوامع 
على  دليل  اال  االغــوار  من  اربعة  بينهم 

ذلك.
االردن  وادي  بتحويل  املها  عن  واعــربــت 
على  الحتوائه  نظرا  تنموي  اقليم  الــى 
تؤهله  التي  والــشــروط  المعايير  جميع 
المنطقة  ــنــاء  اب ،واعــطــاء  ذلــك  لتحقيق 
كونهم  لمستقبلهم  التخطيط  فــرصــة 

االدرى بواقعهم واحتياجاتهم.

الهميسات
الحكومة  الهميسات  احمد  النائب  وحــذر 
ــرار اخــطــاء الــحــكــومــة الــســابــقــة ،  ــك مــن ت
المواطن  ثقة  اســتــرجــاع  على  والــعــمــل 
اعالن  فور  تراجعت  التي   ، التكليف  بعد 
عدم  الى  داعيا   ، الــوزاري  الفريق  تشكيل 
ممارسة اسلوب: " اقبل بفرض الضرائب 

او ال رواتب ".
واشار الى اصوات وحمالت تسيء لرموز 
الهجمة  لهذه  التصدي  وضـــرورة  الــدولــة 
من  للنيل  وتسعى  الوطن  تمس  التي 

سمعته ومحاسبة كل من يقف خلفها.
وانتقد تشكيلة الفريق الوزاري مستعرضا 
اعتبرها  ـــوزراء  ال لبعض  سابقة  مواقف 
والثوابت  النواب  مجلس  تجاه  "سلبية" 

الوطنية.

العكايلة
الــدكــتــور  االصــــالح  كتلة  رئــيــس  ــقــى  وال
تضم  التي  الكتلة  كلمة  العكايلة  عبدالله 
السياسية  الحلول  فيها..ان  قال  نائبا   14
تــشــكــل بــوابــة لــكــل مـــســـارات االصـــالح 
الفتا   ، وغيرها  واالجتماعية  االقتصادية 
خــالل  مــن  الــنــيــابــي  ــركــن  ال تعطيل  الـــى 
تشكيل  عــنــد  ـــواب  ـــن ال مــجــلــس  ــجــاهــل  ت
او  "مشاركًة  ذلــك  كــان  ســواء  الحكومات 
مباركًة" ، وهو ما يضعف الدولة والنظام 

ويفرط بمصالح الشعب.
ــة الــعــامــة على  ــوالي ودعـــا الـــى بــســط ال
تعديالت  خالل  من  الدولة  قطاعات  جميع 
دستورية فيما يخص تعيين مدراء الجيش 
تعديل  عن  فضال   ، ــدرك  وال والمخابرات 
تكليف  يجعل  ما  الدستور  من   35 المادة 
اغلبية  تنسيب  على  بناًء  الـــوزراء  رئيس 

النواب.
والضرائب  المديونية  زيادة  بعدم  وطالب 
، وزيادة الرواتب بما ال يقل عن 50 دينارا 
المحافظات  وتنمية   ، عام  عفو  واصدار   ،
لها  تتبع  قومي  امن  وزارة  ،واستحداث 
المخابرات يكون وزيرها عضوا في مجلس 
 ، للدفاع  مستقلة  وزارة  وكذلك   ، الــوزارء 
الداخلية  وزارة  هيكلة  اعــادة  الى  اضافة 

لضمان اطالق الحريات.
وادي  اتفاقية  الغاء  على  العكايلة  اكد  كما 
حازم  موقف  واتخاذ  الغاز  واتفاقية  عربة 
ديوان  رقابة  وبسط  القرن"  "صفقة  من 
 ، الدولة  مؤسسات  كل  على  المحاسبة 
الكهرباء  توزيع  شركات  بيع  ملفات  وفتح 
وبرنامج   ، عمان  امانة  وملف   ، وامنية   ،
والمنحة  واالجتماعي  االقتصادي  التحول 
الماضية  اعــوام  العشرة  خالل  االمريكية 
فيها  هــوادة  ال  حــرب  اعــالن  عن  فضال   ،
كما  البلد،  نهبوا  الذين  الحيتان  كبار  على 
انتقد تشكيلة الحكومة وعدم التوازن في 

تمثيل المرأة فيها.

الزوايدة
االعتراض  الزوايدة  عواد  النائب  واستهجن 
المسلحة  القوات  سياسة  على  والهجوم 
يستهدف  الــذي  االركــان  ورئيس  األردنية 
عفو  ــاصــدار  ب مطالبا   ، االردن  اضــعــاف 
على  والتخفيف  الناس  عن  للتخفيف  عام 

الخزينة.
تهرب  وعدم  الفساد،  محاربة  على  وشدد 
عن  متسائال  الضرائب،  من  المستثمرين 
العليا  للدرجات  موظفين  استقطاب  عدم 

من البادية الجنوبية.
كما طالب برفع الحظر عن اآلبار االرتوازية 
خزينة  ورفد  الزراعة  على  التشجيع  بهدف 
السماح  رغم  ضخمة،  مالية  بمبالغ  الدولة 
آلالف اآلبار في المناطق القريبة بالدول 

المجاورة. 

بيع أصول الدولة واألرايض يستدعي التحويل للقضاء ال حل لألزمة االقتصادية
ما دام النهج السيايس  يتغ

انتقاد التشكيلة الحكومية واملطالبة بكفاءات قيادية وشبابية

الطراونة يترأس الجلسة (تصوير - حسن التميمي) حوارات نيابية

دمج املؤسسات املستقلة 
وتطبيق القوان بعدالة 

ومساواة

إعادة الثقة ب الشعب 
والحكومة يحتاج للوضوح 

والشفافية

رفع الرضائب يخنق االقتصاد 
ر ش االستث ويؤدي النك

ضعف التنمية الريفية أثر 
عىل القطاعات املختلفة

اسرتاتيجية ملكافحة الفكر 
اإلرها بالتوازي مع التشغيل

سيادة القانون حجر الزاوية 
قراطية الحقيقية وأساس  للد

املواطنة

تجديد التأكيد عىل محاربة كبار 
الفاسدين

ملاذا يعطل الركن النيا 
بتجاهل النواب عند تشكيل 

الحكومات سواء "مشاركًة او 
مباركًة".

الشعار تتحدث عن سلب 60 % 
من ارايض االغوار الجنوبية من 

طبقة سياسية متنفذة

التصدي للحمالت التي تيسء 
لرموز الدولة

استهداف سياسة القوات 
املسلحة ورئيس االركان 

الضعاف االردن

جانب من الحضور
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 رئيس الوزراء يعد بحل مشكلة بركة "البيبيس"
يف الرصيفة بتحويلها لحديقة والبدء خالل أسبوع 

 بدء أولى جلسات الورشة العلمية لرابطة العالم اإلسالمي 

ر "الوقف تنمية مستدامة"   رئيس الوزراء يرعى مؤ

   تهديد الكيان الصهيوني بمصادرة السفن واعتقال المتضامنين الدوليين، لن يخيفنا 

 السعود يؤكد مشاركته ب"سفن كرس الحصار عن غزة" 

   الزرقاء - د. ماجد الخضري

عمر  الدكتور  الــوزراء  رئيس  زيارة  قوبلت 
البيبسي  بركة  الــى  امــس  صباح  الـــرزاز 
بكثير من االرتياح في االوساط الشعبية 
في المدينة، سيما ان المشكلة مضى 
عليها ما يزيد على ثالثين عاما و ما زالت 
مياه  مــن  البركة  تشكلت  وقــد  قائمة، 
آسنة  ومياه  امطار  ومياه  صحي  صرف 
وشكلت  الــمــجــاورة  االوديـــة  مــن  سالت 
هــذه الــبــركــة الــتــي عــرفــت بــاســم بركة 

البيبسي.
ــــــوزراء المـــانـــة عــمــان  ــيــس ال وأوعـــــز رئ
والجهات المعنية بحل مشكلة البيبسي 
على الفور، وأكد لـ " الرأي "، ان الحكومة 
من  اســبــوع  خــالل  عمل  خطة  ستضع 
اليوم، قائال " اسمع بهذه المشكلة منذ 
اكثر من ثالثين عاما وال بد من حلها على 
بشكل  حلها  الحكومة  قررت  وقد  الفور، 

جذري وليس شكليا".
واضاف الرزاز "ندرك ان اهالي المنطقة 
ــل هــذه  ــروا طــويــال بــانــتــظــار ح ــد صــب ق
صحية  مكرهة  شكلت  التي  المشكلة 
وان  الــمــاضــيــة،  الــســنــوات  مــدى  على 
عن  مساءلة  وستكون  ملتزمة  الحكومة 

معالجتها في القريب العاجل".
واكد ان مجلس الوزراء سيتخذ من العمل 
الميداني سبيال للتعرف على المشاكل 
مناطق  فــي  المواطنين  تــواجــه  الــتــي 
لها،  حلول  ايجاد  على  والعمل  سكناهم 
العالي  الوعي  بمستوى  "ثقتنا  مضيفا 
بحقوقه  يطالب  الـــذي  الــمــواطــن  ــدى  ل
امانة  بكل  خدمته  على  العمل  وواجبنا 

واخالص".
المنطقة  بتحويل  الــوزراء،  رئيس  ووعــد 
المكتظة  المنطقة  يــخــدم  متنزه  ــى  ال
لألطفال  امــنــة  بيئة  وتــوفــيــر  سكانيا 
والسكان، سيما وان البركة شهدت على 
مدى السنوات العديد من حوادث الغرق.
مع  الحديث  تبادل  ـــوزراء  ال رئيس  وكــان 
يافطات  رفعن  المنطقة  مــن  ســيــدات 
التي  البيئية  المشاكل  على  احتجاجا 
كريهة  روائح  من  البيبسي  بركة  تسببها 

وانتشار للناموس والحشرات.
وحول الخالفات على ملكية االرض بين 
بلدية الرصيفة وامانة عمان، قال الرزاز، 
السماح  يتم  ولن  خالفات  يوجد  ال  انه 

لهكذا مواضيع بعدم حل المشكلة.
الرصيفة  بلدية  رئيس  بين  جهته،  ومن 
أسامة حيمور، ان كل الحكومات السابقة 
فيما  شكليا،  المشكلة  بــحــل  ـــدت  وع
حكومة  رئيس  اول  ـــرزاز  ال عمر  الدكتور 
ويلتقي  المنطقة  الــى  ــارة  ــزي ب يــقــوم 
االهــالــي ويــطــلــع عــن كــثــب عــلــى هــذه 

المشكلة التي أكد على حلها جذريا.
واضاف حيمور، ان البلدية طلبت التنازل 
بركة  عليها  تقع  التي  األرض  بقطعة 
الفتا  الرصيفة،  بلدية  لصالح  البيبسي 

إلى أنه تلقى وعدا بحصول ذلك.
إلــى  ملكيتها  تــعــود  البيبسي  ــركــة  وب
ـــاألســـوار، ما  ــة عــمــان ومــحــاطــة ب ــان أم
تلك  صيانة  على  العمل  البلدية  يمنع 
المنطقة باعتبارها ملكيات خاصة، وبحال 
اإلشكاليات،  حل  على  العمل  يتم  لم 
بركة  جــراء  المنطقة  تلوث  سببت  التي 
القضاء  إلى  اللجوء  فسيتم  البيبسي 

للفصل بذلك.
من  يتم  الموضوع  حل  ان  الــى  واشــار 
خالل الدراسات الفنية من خالل تجفيف 
اليها  االسنة  المياه  وصول  ومنع  البركة 
مــشــروع  خـــالل  مــن  اال  يــتــم  ال  وذلــــك 
المياه  ووزارة  االمانة  خالل  من  متكامل 

والري.
الزرقاء  محافظة  مجلس  رئيس  واشــاد 
رئيس  ــارة  ــزي ب عليمات  احــمــد  الــدكــتــور 
الوزراء، مشيرا الى ان الحكومة جادة في 
حل المشكلة، وان رئيس الوزراء وعد ان 
يتم المباشرة بالحل باسرع وقت ممكن.

وقال امين عمان يوسف الشواربة " ان 
ووزارة  عمان  امانة  كلف  الــوزراء  رئيس 
بتقديم  الشركاء  وجميع  والــري  المياه 
بركة  لمشكلة  جذريا  حال  تتضمن  خطة 

البيبسي في لواء الرصيفة.
ان   " مواطن   " غليون  ابو  محمد  وقــال 

طويلة  سنوات  منذ  ينتظرون  االهالي 
بركة  لمشكلة  المناسبة  الحلول  ايجاد 
المياه  ضــخ  ان  مــوضــحــا   ،" البيبسي 
العادمة المتجمعة في البركة وقف منذ 
فترة طويلة نتيجة سرقة مضخات المياه 
دون اتخاذ اي اجراءات من قبل المعنيين.
ان   " مــواطــن   " القيسي  علي  وقـــال 
الجهات المختصة ما زالت غير جدية في 
بحل  مطالبا  البيبسي،  بركة  مشكلة  حل 
سريع وفوري لهذه المشكلة قبل قدوم 

فصل الصيف.
حطين  منطقة  في  البيبسي  بركة  وتقع 
جــنــوب الــرصــيــفــة عــلــى مــســاحــة 210 
دونمات، حيث كانت تشكل سابقا تجمعا 
للمياه العادمة من مصنع البيبسي قبل 
وتجفيف  المنطقة  تأهيل  اعــادة  يتم  ان 
عدة  ــامــة  واق فيها  المتجمعة  الــمــيــاه 
مساحة  على  ترفيهية  ومرافق  مالعب 
تتواصل  فيما  فــيــهــا،  دونــمــات   105
كونها  البركة  منطقة  بطمر  المطالبات 
صحية  ومكرهة  للمياه  تجمعا  تشكل 

متكررة.
وطيلة 30 عاما ظل المسؤولين يعدون 
بحل مشكلة بركة الببسي التي سميت 
ــهــذا االســــم بــســبــب مـــجـــاورة شــركــة  ب
 (...) لها  الببسي  الغازية  المشروبات 
وبقيت  غيرهم  وجاء  مسؤولون  وذهب 
تصريحاتهم ووعودهم بالحل.. ولم تحل 
الرزار  يفعلها  فهل  االن  حتى  المشكلة 
تصريحات  في  الــلــواء  قاطنوا  اكــد  كما 

الى "الراي" امس.
شغلوا  الذين  المحافظين  من  عدد  وكان 
التلوث  ان  اقروا  الزرقاء  محافظ  منصب 
بيئيا  ضــررا  يشكل  البيبسي  بركة  في 

وصحيا على مواطني المنطقة.
يعود  المنطقة  تلوث  ان  الى  واشــاروا 
لعدة اسباب منها، فيضان مياه الصرف 
ومخيم  مــاركــا  منطقتي  مــن  الصحي 
باإلضافة  الــشــتــاء،  فصل  فــي  حطين 
البركة  تغذي  التي  االمــطــار  مياه  الــى 
وتراكم النفايات العضوية والطمم فيها 
في  المواطنين  قبل  مــن  واعــتــداءات 
بجوار  واألنقاض  والطمم  النفايات  طرح 
البركة اضافة الى سوء تنفيذ المشاريع 
الخاصة والمتعلقة بايجاد حلول لمشكلة 

البركة.
شكره  عن  الدعجة،  مرزوق  النائب  واعرب 
السريعة  استجابته  على  الــوزراء  لرئيس 
حلول  بوضع  والتعهد  المنطقة  لزيارة 

جذرية لها خالل فترة اسبوع.
وزير  الزيارة  خالل  ــوزراء  ال رئيس  ورافــق 
عويس  منير  المهندس  والـــري  المياه 
ووزيـــر الــدولــة لــشــؤون االعـــالم جمانة 
الشواربة  يوسف  عمان  وامين  غنيمات 
احمد  المهندس  البيئة  وزارة  عام  وامين 
مرزوق  الرصيفة  لــواء  ونائبا  القطارنة، 
ومحافظ  الدميسي  وقــصــي  الــدعــجــة 
بلدية  ورئيس  السميران  محمد  الزرقاء 
الــرصــيــفــة اســـامـــه حــيــمــور وعــــدد من 

المسؤولين. 
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ــتــور عمر  ــدك ـــــوزراء ال يــرعــى رئــيــس ال
الثالث  التنموي  المؤتمر  اليوم  الــرزاز 
مستدامة"  تنمية  "الوقف  لألوقاف 
اهمية  مناقشة  الـــى  يــهــدف  ـــذي  ال

الوقف في االقتصاد االسالمي.
شركة  تنظمه  الذي  المؤتمر  ويناقش 
لهيم الدولية لمدة ثالثة ايام بالتعاون 
مع وزارة االوقاف و بشراكة استراتيجية 
و  االســالمــي  الــتــعــاون  منظمة  مــع 
االردنــيــة  الجامعة  مــع  علمية  شــراكــة 
االوقــاف  وزراء  من  العديد  بمشاركة 
ــعــة االســـالمـــيـــة و  ــشــري ــمــاء ال ــل و ع
االسالمي  االقتصاد  في  المختصين 
إســالمــيــة  و  ــة  ــي عــرب دول  عــــدة  مـــن 
مــوضــوعــات: األوقـــــاف والــتــنــمــيــة، 
ــر الــعــمــرانــي،  ــتــطــوي واألوقــــــاف وال
المجتمعية،  والــتــنــمــيــة  ـــــاف  واألوق
والتشريعات  الوقفية،  والصناديق 
الشام،  بالد  في  لألوقاف  المنظمة 

والصيغ الوقفية التنموية.
ضمن  علمية  ورشــة  المؤتمر  ويعقد 
الهيئة  "دور  بعنوان  المؤتمر  فعاليات 
العالمية لإلغاثة والرعاية والتنمية في 
ودعم  المستدامة  التنمية  برامج  دعم 
فيها  تــســتــعــرض  الــمــنــتــجــة"،  األســـر 

التنمية  مشروعات  مجال  في  تجربتها 
الفقيرة  األسر  ومساعدة  المستدامة، 
العديد  في  نفذتها  والتي  والمحتاجة 

من دول العالم.
بجلسة  ــمــال  اع الــمــؤتــمــر  ويــســتــهــل 
بعنوان (تطلعات و مستقبل االوقاف 
المستدامة)  التنمية  فــي  ــة  ــي االردن
و  الــشــؤون  و  االوقـــاف  ــر  وزي يرأسها 
عبد  الدكتور  االسالمية  المقدسات 
كل  فيها  ويشارك  البصل  او  الناصر 
من الوزراء وزير الصحة الدكتور محمود 
الشياب ووزير التربية و التعليم الدكتور 
لشؤون  الدولة  ووزير  محافظة  عزمي 
االستثمار مهند شحادة ووزيرة التنمية 

االجتماعية هالة بسيسو لطوف.
مفتي  المؤتمر  هامش  على  ويقدم 
الخاليلة  محمد  الدكتور  المملكة  عام 
باالوقاف  "التثقيف  بعنوان  محاضرة 
و  ســؤال  فقرة  الى  اضافة  التنموية 
الوقفية  "الفرص  عنوان  تحت  جــواب 
اسئلة  عــلــى  ــجــاوب  ي االســتــثــمــاريــة" 
و  االوقــاف  وزارة  عام  امين  الجمهور 
االسالمية  المقدسات  و  الــشــؤون 

محمود بدر الحديد.
وقال االمين العام للمؤتمر االسالمي 
رئيس  المكرمة  مكة  فــي  لــالوقــاف 
االوقاف  لمؤتمرات  المنظمة  اللجنة 

احمد  محمود  المهندس  االسالمية 
العوضي ان المؤتمر يناقش موضوع 
ــوقــف وكــيــفــيــة تــطــويــره بــاســلــوب  ال
على  يعود  متطور  واقتصادي  تنموي 

بالخير. مجتمعاتنا 
جلسات  اولــى  امس  بــدات  ذلك  الى 
رابطة  تنظمها  التي  العلمية  الورشة 
الهيئة  في  ممثلة  اإلسالمي  العالم 
والتنمية،  والرعاية  لإلغاثة  العالمية 
دعم  فــي  الهيئة  "دور  عــنــوان  تحت 
برامج التنمية المستدامة ودعم األسر 

المنتجة".
مؤتمر  بــرامــج  ضمن  الــورشــة  وتــأتــي 
تستضيفه  الــذي  التنموي"  "الوقف 

اليوم المملكة 
ـــــــال األمـــــيـــــن الـــــعـــــام لــلــهــيــئــة  وق
ــز ســـرحـــان خــالل  ــزي ــع ــدال ــب ــورع ــت ــدك ال
على  تــعــمــل  الـــرابـــطـــة  أن  الــجــلــســة 
اإلنساني  العمل  استراتيجية  تطوير 
التنمية  برامج  تعزيز  عبر  والمجتمعي، 
التي  ــادرات  ــب ــم ال فــي  الــمــســتــدامــة 
اإلغاثية،  هيئتها  عبر  الرابطة  تنفذها 
في  الــرعــويــة  مــن  بعملها  لالنتقال 
المساهمة  تعزيز  ــى  إل الــمــســاعــدة، 
ونمو  الــفــقــر  مكافحة  فــي  الــفــرديــة 
معايير  وفق  اإلنسانية،  المجتمعات 
والشاملة  الصافية  اإلسالمية  الرحمة 

الخير  بــذل  في  تميزًا  تحمل  ال  التي 
ــرحــمــة والــمــســاهــمــة فــي إعــمــار  وال

األرض وخدمة اإلنسانية.
على  الـــضـــوء  الــــورشــــة  وســلــطــت 
اإلســالمــي،  العالم  رابــطــة  مساعي 
للتقدم  المواكبة  استراتيجيتها  وفق 
واإلنساني،  الخيري  العمل  في  الكبير 
القطاعات  كل  مع  شراكات  وتأسيس 
ــاصــة، وصــــوًال إلــى  ــخ الــحــكــومــيــة وال
ودعم  تنمية  في  بناء  ثنائي  تعاون 
ـــرامـــج الــمــجــتــمــعــيــة واالنـــتـــقـــال  ـــب ال
بمستفيديها من االحتياج إلى اإلنتاج، 
المنتجة  واألسر  األفراد  عمل  وتنظيم 
شركاء  ليصبحوا  السوق،  حاجة  لتلبية 
ما  مجتمعاتهم،  تنمية  في  أساسيين 

يعزز بالتالي تماسكه وتالحمه.
األسبق  ـــوزراء  ال رئيس  اشــاد  بـــدوره، 
بجهود  الــروابــدة  عبدالرؤوف  الدكتور 
الى  داعيا  اإلسالمي،  العالم  رابطة 
حكومية  وقـــــرارات  ســيــاســات  تبني 
بهدف  المستضيفة  الدول  جانب  من 
تقديم المساندة اللوجستية من خالل 
والبحوث  ــــة  اإلداري الـــدراســـات  عمل 
تكاليف  الهيئة  توفر  بحيث  الميدانية، 
للخدمات  الوفر  وتوجيه  األعمال  تلك 
اإلنسانية واالجتماعية التي تقوم بها 

اصال. 
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يحيى  النيابية  فلسطين  لجنة  رئيس  أكــد 
السعود مشاركته في "سفن كسر الحصار 

عن غزة".
التوعية  بهدف  تأتي  مشاركته  إن  وقــال: 
غير  الحصار  بكسر  والمطالبة  غزة  بمعاناة 
في  األهل  عن  األخالقي  وغير  القانوني 
الحصار  ملف  بإعادة  وللمساهمة  القطاع، 
للواجهة وتفعيل أدوات الضغط على دولة 
الحصار  رفع  أجل  من  اإلسرائيلي  االحتالل 

الظالم عن عزة.
وأضاف، خالل مؤتمر صحفي عقده امس 
بحضور  النواب،  بمجلس  الصور  قاعة  في 
غزة  لدعم  العالمية  الشعبية  الهيئة  رئيس 
كسر  سفن  أن  يــوســف،  عــصــام  الــدكــتــور 
أوروبــا  شمال  من  تحركها  ــدأت  "ب الحصار 

شهرين"،  نحو  قبل  والــنــرويــج)  (السويد 
مشيًرا إلى أنها سـ"تبحر إلى غزة خالل أيام 
قليلة فقط، فهي اآلن موجودة في جزيرة 

صقليا–إيطاليا".
وسفن كسر الحصار عن غزة للعام الحالي، 
شراعيين  وقــاربــيــن  سفن   4 مــن  تتكون 
الحرية  اسطول  تحالف  ينظمها  صغيرين، 
عنوان  تحت  الحصار  لكسر  الدولية  واللجنة 

"الحق بمستقبل عادل لفلسطين".
منظمات  مـــن  ــــددا  ع ــحــالــف  ــت ال ويــضــم 
الشأن  في  تعمل  التي  المدني  المجتمع 
ــضــامــن مـــع الــشــعــب  ــت ــاســي، وال ــســي ال

الفلسطيني.
وتوقع السعود أن تصل سفن كسر الحصار 
الحالي،  تموز  شهر  من   27 في  غزة  إلى 
مشيًرا إلى أن هذه المحاولة الجديدة لكسر 
المتضامنين  إصــرار  تؤكد  غزة  عن  الحصار 

بكسر  هــدفــهــم  تحقيق  عــلــى  الــدولــيــيــن 
اإلسرائيلية  السياسات  وفضح  الحصار، 
وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الفلسطينيين.
وأكد "أنه ال بد من ممارسة الضغط على 
ــالل، وعــلــى كــل مــن يساهم  ــت دولـــة االح
مطالًبا  الجريمة"،  عن  ويسكت  الظلم  في 
العرب  والبرلمانيين  العربية  الحكومات 
بالقيام بخطوات عملية تجبر دولة االحتالل 
بأن  مصر  طالب  كما  الحصار"،  إنهاء  على 
"تخفف الحصار عبر فتح معبر رفح وتسهيل 
وإلى  من  الفلسطينيين  المواطنين  حركة 

القطاع".
وأعرب السعود عن أمله بأن تتخذ السلطة 
ــطــات الــمــصــريــة  ــســل الــفــلــســطــيــنــيــة وال
من  التخفيف  تــجــاه  جــديــة  أكــثــر  "خــطــوات 
معاناة غزة"، موضًحا أنه "آن األوان لكسر 
األخالقي  وغير  القانوني  غير  الحصار  هذا 

عن  والكف  الفلسطينيين  معاناة  وإنهاء 
للفلسطينيين  الجماعي  العقاب  إجــراءات 

في غزة".
الصهيوني  الــكــيــان  "تــهــديــد  إن  وقــــال 
المتضامنين  واعتقال  السفن  بمصادرة 
"االحتالل  محذًرا  يخيفنا"،  لن  الدوليين، 
السفن،  ضــد  القرصنة  مــن  اإلسرائيلي 
ومحمًال إياه مسؤولية سالمة المشاركين 

في السفن".
تجاه  بواجبنا  القيام  في  "سنستمر  وتابع: 
األهل في غزة إلى أن يتم إنهاء الحصار".

بقيادة  األردن،  دور  إلــى  السعود  وأشــار 
القضية  تجاه  الثاني،  عبدالله  الملك  جاللة 
بشكل  وغـــزة  عـــام،  بشكل  الفلسطينية 
سبيل  في  بذلها  التي  والجهود  خــاص، 
األردني  الميداني  المستشفى  استمرار 

في غزة بمواصلة أعماله 

   رئيس األركان: نعمل عىل تحس الظروف 
املعيشية  للعسكري

 عمان - بترا

زار رئيس هيئة األركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، امس، 
المنطقة  قائد  استقباله  في  وكان  ووحداتها،  الجنوبية  العسكرية  المنطقة  قيادة 
العسكرية الجنوبية العميد الركن عدنان عبد الحميد المجالي وهيئة الركن في قيادة 

المنطقة.
األمور  سير  حول  المنطقة  قائد  قدمه  إيجاز  إلى  فريحات  الركن  الفريق  واستمع 
العملياتية والتدريبية واإلدارية واألمنية في وحدات وتشكيالت المنطقة العسكرية 

الجنوبية.
وتفقد الفريق الركن فريحات خالل الزيارة عددا من وحدات المنطقة في معسكرات 

معان.
وأكد الفريق الركن فريحات في حديث له خالل الزيارة أن الهم األول للقائد األعلى 
عليه  تعمل  ما  وهذا  المعيشية  الظروف  تحسين  الثاني  الله  عبد  الملك  جاللة 

القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية – الجيش العربي وبأقصى ما يمكن.
وفي نهاية الزيارة، التقى الفريق الركن الفريحات مرتبات وحدات المنطقة ونقل 
القوات  نشامى  يبذلها  التي  بالجهود  وأشاد  األعلى  القائد  جاللة  تحيات  إليهم 
القتالية  والجاهزية  التدريبية  الكفاءة  حيث  من  المتميز  والمستوى  المسلحة، 

والمعنويات العالية. 

    

 األمن يوضح حول حجز مركبات من عليهم 
ذمم للمياه 

 عمان - ريم رواشدة وبترا

أوضح مصدر أمني أن الحجز التحفظي يكون بمنع بيع المركبة أو التنازل عنها، 
اال بعد تسوية أوضاعه لدى وزارة المياه ودفع ما عليه من مستحقات.

بوضع  مالكها  مع  تبقى  التحفظي  الحجز  حالة  في  المركبة  أن  المصدر  وبين 
طبيعي، اال انه يمنع من التصرف بها عند البيع أو التنازل.

وكانت وزارة المياه والري/ سلطة المياه و االمن العام قد وقعا مذكرة تفاهم 
التحفظي  الحجز  صالحية  اعطاء  بموجبها  يتم  بينهما  االلكتروني  الربط  حول 
على المركبات ورفع الحجز عن المركبات العائدة لمواطنين عليهم مستحقات 

لوزارة المياه والري/ سلطة المياه.
ووقع االتفاقية امين عام سلطة المياه اياد الدحيات والعميد سمير صابر بينو 

مساعد مدير االمن العام لشؤون السير.
وبموجب المذكرة ستمنح الصالحيات الكترونيا لمستخدمين مخولين من وزارة 
المياه الستخدام قاعدة البيانات المركزية للمركبات التي تمتلكها إدارة ترخيص 
السواقين والمركبات في األمن العام لغايات وضع ورفع إشارة الحجز على 

المركبات. 

 صوبر زيار ألبخازيا بصفتي رشكيس وليس عينا 
 عمان - بترا

أردنيا  شركسيا  بصفته  كانت  ابخازيا  الى  زيارته  ان  صوبر  منير  العين  اكد 
كانت  الزيارة  أن  الى  مشيرا  االعيان،  مجلس  في  عضوا  بصفته  وليس 

برفقة عدد من ابناء الشركس والشيشان في االردن.
وقال صوبر في بيان له امس إنه لم يتحدث حول أي موضوع سياسي او 
اقتصادي نيابة عن الدولة االردنية، او نيابة عن مجلس االعيان او الحكومة، 
موضحا انه  ابخازيا،  في كافة اللقاءات التي اجراها مع المسؤولين في 

"ليس مفوضا بالحديث عن اي جهة رسمية اردنية".
العالقات  حول  "انصبت  األبخاز  المسؤولين  مع  لقاءاته  محور  ان  وبين 
والشعب  االردن  في  والشيشان  الشراكسة  بين  واالســريــة  الشعبية 
االبخازي، وما يمكن ان يقدمه بصفته الشخصية من تعاون بين شراكسة 

وشيشان االردن مع االبخاز".
ونفى العين صوبر في بيانه ما تناقلته على لسانه وسائل إعالم ابخازية 
"من ان العالقات السياسية مع ابخازيا تشكل اولوية للسياسة الخارجية 

االردنية". 

 مجلس محافظة إربد يقر إجراء مناقالت 
ملرشوعات 2018 

 إربد - محمد قديسات

اقر مجلس محافظة اربد في جلسة عقدها امس برئاسة الدكتور عمر المقابلة، 
والشباب  االجتماعية  التنمية  قطاعات  في  لمشروعات  مناقالت  اجــراء 

والسياحة مدرجة على موازنة المحافظة الالمركزية لعام 2018.
وصوت المجلس باالغلبية على اجراء هذه المناقالت التي كانت تقدمت بها 
الدوائر المعنية بهذه المشروعات والتي تضمنت طلب مديرية السياحة نقل 
مبلغ 30 الف دينار من مشروع تاهيل وتطوير المواقع السياحية في مناطق 
مشروع  لتمويل  الريان  ووادي  ومندح  والعشة  كفراسد  وغابات  الطبل  عراق 

تدريب ابناء المجتمع المحلي على تصنيع حرف يدوية في بلدة المشارع.
كما اقر المجلس نقل مبلغ 121 الف دينار مقرة كمخصصات النشاء ملعب 
المشروع  تنفيذ  تم  ان  بعد  اربد  في  االحــداث  تربية  دار  في  رياضية  وصالة 
منازل  وصيانة  بناء  مشروع  لصالح  االوروبي  االتحاد  من  بمنحة  سابق  بوقت 
االسر الفقيرة في لواء قصبة اربد. وصوت المجلس لصالح نقل مبلغ 185 
الف دينار كانت مخصصة النشاء ملعب داخل حرم كلية الحصن الجامعية بعد 
اعتذار جامعة البلقاء التطبيقية عن تخصيص قطعة ارض للمشروع داخل حرم 

الكلية وتحويلها لمشروع بناء مديرية شباب اربد في موقع بيت الشباب.
وتوافق المجلس على ضرورة دعم موازنة لواء الكورة التي اعتبرها متواضعة 
تتخذ  التي  والمعايير  والمؤشرات  والمحددات  االلوية  باقي  على  قياسا 
ومعدل  النمو  وحجم  السكانية  كالكثافة  الموازنات  توزيع  في  االعتبار  بعين 
بحسب   %  7 الكورة  لواء  في  البطالة  نسبة  اعتمدت  حيث  والبطالة،  الفقر 
االحصائيات الرسمية، بينما تبلغ في المحافظة بشكل عام 5ر14% وهو ما 

اثر على حجم موازنة اللواء.
رفع  آليات،  حــول  وحــوار  جــدل  تخلله  مستفيض  نقاش  بعد  المجلس  واقــر 
بين  ما  الجلسة  في  اعضاء  قدمها  مقترحات  بحسب  الكورة  لواء  مخصصات 
اقتطاع جزء من مخصصات االلوية الثمانية االخرى لصالح لواء الكورة، اال ان 
هذا االقتراح لم ينجح، فتم التصويت لصالح رفع مؤشر في اللواء الى نسبة 
على 200  يزيد  اللواء  موازنة  على  اضافيا  مبلغا  سيعكس  الذي  االمر   %14

الف دينار.
لتفسيرات  عرضة  تبقى  انه  اال  اللواء،  موازنة  لدعم  اآللية  هذه  اقرار  ورغم 
وفتاوى قانونية بعدم جوازها باعتبار مؤشرات ومعدالت البطالة والفقر تصدر 
الصالحية  المحافظة  مجلس  يملك  وال  ومخولة  معتمدة  رسمية  جهات  عن 

بتغييرها بحسب عدد من اعضاء المجلس. 

الرزاز يستمع للنساء في وقفتهن االحتجاجية (بترا)

فريحات خالل زيارتة للمنطقة العسكرية الجنوبية
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 "التعليم العايل" يصادق عىل 
السياسة العامة للقبول بالجامعات 

للعام املقبل 

 التصحيح يسير ضمن مراحله المقررة 

" صيفية التوجيهي" تسجل (311) مخالفة 

 عمان - حاتم العبادي

ــعــالــي في  صــــادق مــجــلــس الــتــعــلــيــم ال
الــدكــتــور  بــرئــاســة  امـــس  عــقــدهــا  جلسته 
العالي  التعليم  وزيـــر  الطويسي  عـــادل 
العامة  السياسة  على  العلمي  والبحث 
الجامعي  للعام  الجامعات  في  للقبول 

.2019/2018
األردنــيــة  الجامعة  على  المجلس  ــد  أك و 
نص  تنفيذ  والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة 
الفقرة الثالثة من السياسة العامة لقبول 
وتضمنت  التحضيرية،.  السنة  في  الطلبة 
من   (%5) "نــســبــة  تــخــصــيــص  ــرة  ــفــق ال
تخصص   / كلية  كل  في  المقررة  المقاعد 
األردنيين  للطلبة  االردنية  الجامعات  في 
العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة  حملة  من 
وعلى  السابقة"،  السنوات  من  األردنية 
اإلختيارية  الجامعة  متطلبات  إدراج  عــدم 
للسنة  الدراسية  الخطة  في  واإلجــبــاريــة 
متطلبات  تقتصرعلى  بحيث  التحضيرية 
إعتماد  وعلى  فقط،  اإلجبارية  التخصص 
ــمــي لــلــطــلــبــة كــأســاس  ــراك ــت ــمــعــدل ال ال
التحضيرية  السنة  نهاية  في  لتوزيعهم 
بغض النظر عن معدل الطالب في الثانوية 
طالبين  معدل  تساوي  حال  وفي  العامة. 
تتم  أن  على  جميعًا،  قبولهم  يتم  أكثر  أو 
مراعاة التخصيصات الواردة في السياسة 
الجامعي  للعام  الطلبة  لقبول  العامة 
التحضيرية  السنة  نهاية  في   2019/2018
وأن يستثنى من دراسة السنة التحضيرية 
الطلبة الذين يقبلون على البرنامج العادي 

دراســة  أنهوا  الذين  الــمــوازي  البرنامج  أو 
سنة أو أكثر من الخطة الدراسية لتخصص 

الطب أو طب األسنان".
ونصت على أن يعالج مجلس العمداء في 
يرد  لم  التي  الحاالت  المعنية  الجامعات 

فيها نص بأسس السنة التحضيرية.
(كلية  إســم  تغيير  على  المجلس  ووافــق 
التطبيقية  الــجــامــعــيــة  ــة  ــزال غ أبـــو  طـــالل 
لتصبح  المعلومات)  وتكنولوجيا  لألعمال 
لإلبتكار.  الجامعية  غزالة  أبو  طالل  (كلية 
الموافقة  المجلس  قرر  ذلك  إلى  إضافة 
قائم  قاقيش  ــد  رائ الدكتور  تعيين  على 
الجامعية  الخوارزمي  كلية  عميد  بأعمال 
الجامعي  الــعــام  نــهــايــة  حــتــى  الــتــقــنــيــة 
على  المجلس  وافــق  كما   .2019/2018
بتخصص  الماجستير  برنامج  إســتــحــداث 
الجامعة  فــي  الجيوتقنية)  (الهندسية 
برنامج  استحداث  على  ووافــق  األردنــيــة. 
في  األعمال)  (إدارة  بتخصص  الماجستير 
جامعة الطفيلة التقنية، وإستحداث برنامج 
(تكنولوجيا  تخصص  فــي  الــبــكــالــويــوس 
الوسائط المتعددة والجرافيك) في جامعة 
إستحداث  على  ووافـــق  األهــلــيــة.  عمان 
(التقنيات  بتخصصي  البكالوريوس  برنامج 
كلية  في  الصوت)  هندسة  اللوجستية، 
ونسب  التقنية.  الجامعية  لــومــيــنــوس 
بالموافقة  ـــوزراء  ال رئيس  إلــى  المجلس 
الهيئة  لــنــظــام  ــمــعــدل  ال ــنــظــام  ال عــلــى 
في   2003 لسنة   (151) رقم  التدريسية 
اإلجــراءات  إلستكمال  الهاشمية  الجامعة 

التشريعية إلصداره حسب األصول. 

 عمان–سرى الضمور

"التوجيهي  العامة  الثانوية  طلبة  انهى 
المتحان  الصيفية  الدورة  الثالثاء  امس   "
"بكل  "التوجيهي   2018 العامة  الثانوية 
،وسجلت  الفته  مالحظات  ودون  هــدوء 
لتعليمات  مخالفة   311 الصيفية  ــدورة  ال
وانــظــمــة االمــتــحــان. الــنــاطــق االعــالمــي 
الجالد  وليد  والتعليم  التربية  وزارة  باسم 
انخفاضا  سجلت  الصيفية  الــدورة  ان  اكد 
بالسنوات  مقارنة  المخالفات  عــدد  في 
المخالفات  اجمالي  وصل  حيث  السابقة 
الجالد  وعــزا  مخالفة.   311 كاملة  لــلــدورة 
الدورة،  لهذه  المخالفات  انخفاض  اسباب 
االجـــراءات  كافة  اتــخــذت  الـــوزارة  ان  الــى 
االمتحانية  البيئة  توفير  خاللها  من  التي 

الجيد  ــعــداد  واالســت للطلبة،  المناسبة 
والتزامهم  الــعــامــة  الثانوية  طلبة  ــدى  ل
واإلرشــــادات  والتوجيهات  بالتعليمات 

التي عممتها الوزارة.
وأضاف الجالد إن عملية تصحيح امتحانات 
وهي  جيد  بشكل  تسير  العامة  الثانوية 
يتبعها  الــتــي  االولــــى،  الــمــراحــل  ضمن 
العالمات  بتدقيق  تتعلق  اخــرى  اجـــراءات 
ويدويا.  الكترونيا  وضعها  الدفاتر  وفــرز 
تتم  التصحيح  عملية  ان  الجالد  وأضــاف 
من خالل 87 مركزا خصصتها الوزارة لهذه 
 16500 تكليف  الــى  بــاالضــافــة  الــغــايــة، 
بدور  واشاد  بذلك.  للقيام  ومعلمة  معلم 
الوطنية  االجهزة  وكافة  المعلمين  نقابة 
النجاح  الــوزارة  دعم  في  الكبيرة  لجهودها 

اجراءات عقد االمتحان ونجاحه. 

ية للطب   "التعليم العايل" تب حقائق السنة التحض
وطب األسنان بـ"األردنية" و"التكنولوجيا" 

 عمان - الرأي

التعليم  لـــوزارة  االعــالمــي  الناطق  كشف 
الخاليلة  محمود  العلمي  والبحث  العالي 
بإقرار  العالي  التعليم  مجلس  قــرار  حقائق 
نظام السنة التحضيرية في تخصصي الطب 
وطب األسنان في الجامعة األردنية وجامعة 

العلوم والتكنولوجيا.
منذ  انه  صحفي  بيان  في  الخاليلة  واوضــح 
سنوات وأفراد المجتمع في األردن يتحدثون 
كمعيار  العامة  الثانوية  لشهادة  بدائل  عن 
كانت  التي  المبررات  ومن  الجامعة،  لدخول 
المعقول  مــن  ليس  ــه  أن حينه  فــي  تــســاق 
الطب  تخصص  دراســـة  مــن  طــالــب  حــرمــان 
الــواحــدة،  العالمة  مــن  ُعشر  نقص  بسبب 
كانت  التي  األخــرى  النقاشات  إلــى  إضافًة 
أن  يجب  التي  والقدرات  الميول  حول  تدور 
من  مبكرة  سن  في  إما  الطالب  عند  تتبلور 
في  األولــى  السنة  خالل  من  أو  المدرسة، 
الجامعة. واضاف انه "بناًء على ذلك، و منذ 
مطالبات  هناك  كانت  سنوات  ست  من  أكثر 
معيار  هناك  يكون  بأن  المجتمع  من  متكررة 
مرافق أو بديل لشهادة الثانوية العامة منها 
على سبيل المثال ال الحصر ما نشرته جريدة 
الرأي في العام 2012 تحت عنوان " اعتماد 
الختبار  وأخــرى  المدرسي  للتحصيل  نسبة 
تشير  والتي   " الجامعي  للقبول  الــقــدرات 
لرغبة عديد من األطراف أن ال تكون شهادة 
لدخول  الوحيد  المعيار  هي  العامة  الثانوية 
الجامعة. وبين ان الخبر تضمن "دعت اللجنة 
الملكية االستشارية للتعليم إلى إعادة النظر 
إلغاء  يتم  بحيث  الجامعي،  القبول  آلية  في 
وحيد  كمعيار  العامة  الثانوية  شهادة  اعتماد 
واقترحت اللجنة في حينه أن تصبح العالمة 
إلى  مقسمة  الطالب  عليها  يحصل  التي 
الثانوية  شهادة  المتحان  أجزاء: (%50)  ثالثة 
في  المدرسي  للتحصيل   (%25) و  العامة، 
و  عشرة،  والثانية  عشرة  الحادية  السنتين 
(25%) أو ما يقارب منه لنتائج اختبار القدرات 
متخصص  مركز  به  يقوم  أن  يتوقع  ــذي  وال
بتاريخ  الرأي  جريدة  نشرت  كما  الغاية".  لهذه 
يلي"  ما  سنوات  ست  قبل  أي   2012-7-31
التعليم  استراتيجية  أن  حكومي  مصدر  أكد 
التي  المقبلة،  الــثــالث  للسنوات  العالي 
اعتماد  ستلغي   ، الـــوزراء  مجلس  سيقّرها 
للقبول  وحيد  كمعيار  «التوجيهي»  معدل 
في  نشر  مــا  الــى  نشير  ونحن  الجامعي، 
حتى  سنوات  ست  قبل  االردنـــي  االعــالم 
يتسنى للجميع العودة لها من خالل محركات 
البحث العالمية. وتابع "ومن هذه المنطلقات 
كمعيار  التحضيرية لتكون  تبلور " قرار السنة 
أعدت  حيث  وميوله  الطالب  قــدرات  يقيس 
الجامعات خططًا تتضمن مواد أساسية في 
ومقدمة  والفيسيولوجيا  كالتشريح  الطب 

فــي طــب األســـنـــان... الـــخ، وهـــذه الــمــواد 
أنها  كما  ميوله،  تحديد  على  الطالب  تساعد 
قدراته،وبذلك  قياس  على  الجامعة  تساعد 

يتحقق ما طالب به المجتمع"
وبين ان الرسالة الملكية الموجة إلى رئيس 
إعــداد  ضـــرورة   2015/3/24 بتاريخ  الــــوزراء 
تنفيذية  خطة  عنها  ينبثق  وطنية  استراتيجية 
بتطوير  تعنى  الــقــادمــة  الــعــشــرة  لــألعــوام 
قطاعات التعليم األساسي والتعليم العالي 
تحقيقًا  المهني  والتدريب  التقني  والتعليم 

لنقلة نوعية في قطاع التنمية البشرية.
الغرض  لهذا  المشكلة  اللجنة  خلصت  وقد 
برئاسة الدكتور وجيه عويس إلى وضع خطة 
الوطنية  االستراتيجية  عــنــوان  تحت  كاملة 
  ،(2015  2016-) البشرية  الــمــوارد  لتنمية 
والتي تضمنت مشروعًا كامًال مشروع رقم 
(2-1) تحت عنوان ( مراجعة متطلبات وأنظمة 
على  لتشتمل  المعينة  التخصصات  بعض 
تمكين  إلى  يهدف  والــذي  تحضيرية)،  سنة 
الطلبة من التكيف مع متطلبات التخصصات 
معرفة  من  القصوى  األهمية  ذات  والبرامج 
متابعة  من  الطلبة  سيمكن  مما  ومــهــارات 
بكفاءة  التخصصات  هــذه  فــي  دراســتــهــم 

عالية.
ــادة  :إع منها  التوصيات  مــن  عـــددًا  وحـــددت 
تصميم الخطط الدراسية لبعض التخصصات 
تحضيرية  سنة  األولــى  السنة  تمثل  بحيث 
تفوقًا  تتطلب  التي  المساقات  فيها  تدرس 
بدءًا  مميزة  دراسية  وقــدرات  أساسيًا  علميًا 
من تخصصي الطب وطب األسنان في عام 

.2018
تقييم  آلية  تفعيل  إلــى  الحاجة  جانب  الــى 
جامعات  من  الطبية  التخصصات  لخريجي 
لتقييم  امــتــحــانــات  وتصميم  األردن  خـــارج 
استعداد الطالب لالنتقال إلى السنة الثانية 
في نهاية السنة التحضيرية وتوجيه الطالب 
لاللتحاق  المطلوبة  النتائج  يحققون  ال  الذين 

بتخصصات أخرى تتناسب وقدراتهم.
مسؤولية  وضعت  االستراتيجية  ان  وبين 
مجلس  عــاتــق  على  الــمــشــروع  هــذا  تنفيذ 
العالي  التعليم  ووزارة  الــعــالــي  التعليم 
خالل  من  نجاحه  وقياس  العلمي،  والبحث 
مجموعة من مؤشرات أداء رئيسة: انخفاض 
مــواد  فــي  والــرســوب  االنسحاب  مــعــدالت 
ومعدل  التحضيرية  السنة  بعد  التخصص 
أكملوا  للذين  الخريجين  مستوى  تحسن 
الجديدة  اآللــيــة  هــذه  إطـــار  فــي  دراســتــهــم 
والنسبة المئوية لمعدالت التخرج ومعدالت 
انسحاب الطلبة في التخصصات التي لديها 
اوضح   ، التنفيذ  وبخصوص  تحضيرية.  سنة 
إقــرار  العالي  التعليم  مجلس  قــرر  الخاليلة 
الطب  تخصصي  فــي  التحضيرية  السنة 
وطب األسنان في الجامعة األردنية وجامعة 

العلوم والتكنولوجيا.

وبرر سبب اختيار المجلس لهاتين الجامعتين 
غيرهما  دون  التحضيرية  السنة  قرار  لتطبيق 
تخصص  فيها  يــوجــد  الــتــي  الجامعات  مــن 
هاتين  كون  حول  تتمحور  االجابة  فإن  الطب، 
يوجد  اللتان  فقط  الوحيدتان  هما  الجامعتين 
فيهما تخصصها الطب وطب األسنان، ومن 
هذين  بين  وثيقًا  ارتباطًا  هناك  أن  المعروف 
هو  األسنان  طب  تخصص  كون  التخصصين 
األدنــى  الحد  حيث  مــن  األقـــرب  التخصص 

لمعدل القبول التنافسي لتخصص الطب.
الجامعات  في  تطبيقها  حين  "فــي  وتابع 
االخرى التي ليس فيها تخصص طب أسنان 
الطب  تخصص  بين  كبيرة  فجوة  َسُيحدث 
الطلبة  غالبية  أن  كما  التخصصات،  وباقي 
الذين يختارون تخصص الطب يكون تخصص 
حال  في  الثاني  خيارهم  هو  األسنان  طب 
أن  كما  الطب،  تخصص  في  قبولهم  عدم 
انتظارها  طال  أولى  تجربة  هي  التجربة  هذه 
ــون  ــي األردن عليها  ُيقبل  تخصصات  وفــي 
في  التريث  من  بد  ال  كان  وبذلك  بشغف، 
ورد  وقد  تطبيقه,  في  والتدرج  القرار  اتخاذ 
الموارد  لتنمية  الوطنية  االستراتيجية  في 
البشرية (2016-2025) ضمن المشروع رقم 
(1:2) " يمكن تهيئة الظروف لجامعات محددة 
تخصص  على  (بــدايــة  اآللــيــة  هــذه  لتطبيق 
واعتماده  الهندسية)  والتخصصات  الطب 

الحقًا على نطاق واسع في حالة نجاحه".
واشار الى سلبيات القرار منها: ازدياد اعداد 
الطلبة الراغبين بااللتحاق في تخصص الطب 
يشملها  ال  الــتــي  ـــرى  األخ الــجــامــعــات  فــي 
مؤتة،  (الهاشمية،  التحضيرية  السنة  قــرار 
يضمن  الطالب  كــون   ( البلقاء  الــيــرمــوك، 
يرغب  الذي  التخصص  في  مباشرة  القبول 
لمعدالت  الدنيا  الحدود  ارتفاع  وتوقع  فيه. 
في  الطب  تخصص  في  التنافسية  القبول 
قــرار  يشملها  ال  الــتــي  األخـــرى  الجامعات 
يساعد  هــذا  كــان  (وإن  التحضيرية.  السنة 
الجامعات)  هذه  مخرجات  تجويد  على  جزئيًا 
التوجيهي  بعد  اخرى  جولة  الطالب  وخوض 
الطب/طب  كلية  في  مقعده  ضمان  قبل 
االسنان. أما االيجابيات فهي: تحديد الميول 
كمعيار  التوجيهي  اعتماد  وعــدم  والقدرات 
وحيد الذي اثر على تقليص فرص االردنيين 
يدرسون  الذين  بالطلبة  مقارنة  حظًا  االقل 

في مدارس توفرت فيها كل سبل التفوق.
اضافة الى أن إن انخفاض في أعداد الطلبة 
وطــب  الــطــب  تخصصي  فــي  المقبولين 
وجامعة  األردنــيــة  الجامعة  فــي  ــان  األســن
العلوم والتكنولوجيا نتيجة تطبيق هذا القرار 
باتجاه  ويدفع  حــدث-  إن   – إيجابي  أمــر  هو 
لعدد  المطلوبة  الفضلى  النسبة  تحقيق 
الطلبة مقابل عضو هيئة التدريس، حيث أن 
النسبة الموجودة حاليًا ال تتوافق مع معايير 
العالي  التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة 

أثرت  جدًا  عالية  لحدود  تجاوزتها  بل  األردنية, 
على جودة الخريجين.

تحسين  عــلــى  سيعمل  الـــقـــرار  ان  ــيــن  وب
الطبية  التخصصات  في  الطلبة  مدخالت 
تتطلب  التي  المساقات  على  باالعتماد 
تفوقًا علميًا أساسيًا وقدرات دراسية مميزة 
العواماللمؤثرة  احد  يعتبر  المدخل  وهــذا   ،
وندرك  التعليم  ونوعية  جــودة  تحسين  في 

تمامًا أنه ليس العامل الوحيد.
عملية  يسهل  الــقــرار  هــذا  تطبيق  ان  وبين 
ورغباتهم  لميولهم  وفــقــًا  الطلبة  قــبــول 
وقدراتهم التي ال بد أن تنعكس في نتيجة 

الطالب في نهاية السنة التحضيرية.
الى جانب تحقيق مطلب شعبي بأن ال يكون 
الوحيد  المعيار  هو  العامة  الثانوية  معدل 
أن  حيث  الطبية،  التخصصات  في  للقبول 
قبول العدد المقرر إضافة إلى زيادة بنسبة 
من  كل  في  التحضيرية  السنة  في   (%20)
للطالب  أخــرى  فرصة  سيعطي  الجامعتين 
المميز للقبول في التخصصات الطبية في 
حال كان معدله في شهادة الدراسة الثانوية 
لمعدالت  وفقًا  لدخولها  يؤهله  ال  العامة 
القبول التنافسية، حيث أن بعض الطلبة قد 
يتعرضون لظروف معينة تنعكس سلبًا على 
نتائجهم في شهادة الثانوية العامة، كما أن 
ذلك يجسر الفجوة بين المدارس األقل حظًا 
بمميزات  المتمتعة  المدن  في  والمدارس 
أفضل، ويعطي فرصة اخرى لطلبة المدارس 
في  وتميزهم  قدراتهم  الظهار  حظًا  األقل 

هذه التخصصات.
قرار  العالي  التعليم  مجلس  اتخاذ  إن  وبين 
أشارت  كما  إذ  نهائي،  غير  التحضيرية  السنة 
االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 
مرحلة  في  تطبيقها  يتم  بأن   (2025–2016)
نتائجها  قياس  و  تقييمها  و  التجربة  تحت 
األداء  مــؤشــرات  مــن  مجموعة  خــالل  مــن 
إيجابية  النتائج  كــانــت  حــال  الرئيسة،وفي 
تخصصات  في  وتطبيقها  اعتمادها  سيتم 

وجامعات أخرى.
أما إذا كانت غير ذلك فسيتم إلغاؤها، علمًا 
األســس  باعتماد  قـــرارًا  اتخذ  المجلس  بــأن 
التحضيرية  السنة  لتطبيق  المشتركة  العامة 
فـــي تــخــصــصــي الـــطـــب وطــــب األســـنـــان 
العلوم  وجــامــعــة  األردنـــيـــة،  الجامعة  فــي 
الجامعتان  قامت  كما  األردنية  والتكنولوجيا 
بوضع أسس داخلية لتطبيق القرار ومعالجة 
الــقــرار  تطبيق  عــن  تنتج  سلبية  نتائج  أيــة 
للسنة  خاصة  خطط  تصميم  الى  باإلضافة 

التحضيرية.
والبحث  الــعــالــي  التعليم  وزيـــر  أعــلــن  وقــد 
التحضيرية  السنة  بعد  القبول  أن  العلمي 
والطلبة  االســتــثــنــاءات  مــســألــة  ســيــراعــي 
القادمين من المدارس ذات الظروف الخاصة 

والبادية وغيرهم. 
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 األم الحسن: احرتام الثقافات يجب أن ينعكس 
عىل إدارة األماكن املقدسة يف العا 

 عمان - بترا

ــحــســن بـــن طـــالل،  ــر ال ــي ــح األم ــت ــت اف
الملكي  المعهد  أمناء  مجلس  رئيس 
للدراسات الدينية امس، أعمال الندوة 
السالسة  حول  المعهد  نظمها  التي 

الثقافية.
وناقشت الندوة، التي نظمها المعهد 
بالتعاون  للدراسات الدينية  الملكي 
ومعهد  األميركية  نوتردام  جامعة  مع 
في  المسكونية  الطنطور للدراسات 
الثقافية  السالسة  القدس، موضوع 
مــــن مـــنـــظـــور إســـالمـــي مــســيــحــي 

أكاديمي وثقافي وإنساني. 
احــتــرام  أن  في كلمته  ســمــوه  وأكـــد 
ينعكس  أن  يجب  المختلفة  الثقافات 
في  المقدسة  األمــاكــن  إدارة  على 
هناك  العالم، مضيفا أن  أنحاء  جميع 
الذي  االستقطاب  بين  اليوم   صراعا 
والتنوع  الكراهية  صناعة  إلــى  يــؤدي 
ـــؤدي إلـــى الــحــوار والــتــقــارب  ـــذي ي ال

اإلنساني. 
وقال سموه إنه ال بد من التركيز على 
عن  النظر  بغض  المشتركة  إنسانيتنا 
القيم  على  والتأكيد  العرق،  أو  الدين 
الثقافات  بين  لإلنسانية  المشتركة 
ـــث أن فــهــم اآلخـــر  ـــي ـــات؛ ح ـــان ـــدي وال
إلى  يــؤدي  معه  والتواصل  واحترامه 

تعزيز األمن والسلم المجتمعي.
أهمية التبادل  إلى  سموه  لفت   كما  
ــنــي عــلــى الــكــرم  ــمــب الــمــعــرفــي ال
والثقافات  الديانات  أتباع  الفكري بين 
العلماء  المختلفة، وخصوصا بين 
دراســـات  والباحثين، وضرورة إيجاد 
الدكتوراه تعنى  بعد  مــا  متخصصة 
الـــدراســـات  تعتمد  ــتــي  ال بــالــبــحــوث 

المقارنة لفهم اآلخر. 
 من جانبه، أكد الدكتور منعم سيري من 
جامعة نوتردام، أهمية االحترام المتبادل 
الثقافات  أتــبــاع  التفاهم بين  وتعزيز 

خالل الحوار البناء الذي  من  المختلفة 
المشتركة واحترام  على القيم  يركز 
الثقافات  بين  والــفــروق  االخــتــالفــات 

واألديان المختلفة.
بــرامــج  أهمية تطوير  إلـــى   وأشـــــار 
الحوار  في  والتوسع  الثقافي  التبادل 
ما  في  واالختالف  بالتنوع  واالحتفاء 
العالم،  في  المختلفة  الثقافات  بين 
الــمــلــكــي  الــمــعــهــد  مشيدا بتجربة 
من  بــه  يقوم  لما  الدينية  لــلــدراســات 
والعيش  ــوار  ــح ال قــيــم  لتعزيز  جــهــود 
المشترك بين أتباع الثقافات واألديان. 
ــال من  ــدوغ ــاك  بـــدوره أكـــد روســـيـــل م
معهد الطنطور، أهمية تعزيز السالسة 
ما  ظــل  فــي  الثقافات  بين  الثقافية 
يشهده العالم اليوم من نقد للديانات 
في  التباعها  وتعرض  اختالفها  على 
مضيفا  العالم،  هذا  من  االجزاء  بعض 
ميزة  يعتبر  الثقافات  بين  التنوع  أن 
ألهمية  يدعو  ما  عمقها،  إلى  تضاف 
اكتشافه  و  الــتــنــوع  بــهــذا  االعـــتـــراف 

وفهمه.
ماسون  فيديرك  الندوة،  في   وتحدث 

الثقافات  بين  مــا  التنوع  أهمية  عــن 
الــحــوار  فــي  اتباعها  ــخــراط  ان وأهــمــيــة 
وتبادل اآلراء واألفكار، فيما عرض االب 
المركز اليسوعي  من  لندين  ميشيل 
تعزيز  فــي  المركز  لتجربة  عمان  فــي 
ــر بــرامــجــه  ــب ــم الــمــجــتــمــعــي  ع ــســل ال

المتنوعة. 
جامعة  مــن  كــونــر  أنــــدرو  عـــرض   كما 
نوتردام، لنتائج دراسة حول الفصل ما 
بين الدين والثقافة، وقدم البروفيسور 
البابوي  المعهد  من  مقراني  عدنان 
ورقة  واإلسالمية،  العربية  للدراسات 
حـــول أهــمــيــة وأهـــــداف الـــحـــوار بين 

األديان.
وقدم الدكتور نبيل أيوب رئيس الجامعة 
ــا ورقــة عــن دور  األمــيــركــيــة فــي مــادب
الثقافية  السياسة  تعزيز  في  االبتكار 
الدكتور  فيما تحدث  الــجــامــعــة،  فــي 
الحسن  مشروع مركز  غوشه عن  محمد 
بن طالل لدراسات القدس ودوره في 
وتشجيع  اإلسالمية  الفترات  توثيق 

البحث العلمي حولها. 
ـــــاء تــنــظــيــم الــــنــــدوة فـــي إطـــار   وج

لــلــدراســات  الملكي  المعهد  ــزام  ــت ال
للدراسات  الطنطور  ومعهد   الدينية، 
بتعزيز   نوتردام،  وجامعة  المسكونية  
ظل تجذر  فــي  األديــــان  بــيــن  الــحــوار  
اإلقليمية،  الــثــقــافــات  فــي  ــــان  األدي
بجوانب  الثقافية  السالسة  وارتــبــاط 

حوار األديان ودراسات السالم. 
ـــــســـــالســـــة  ــــــــى أن ال ــــــشــــــار إل  وي
التعاطف  على  بالقدرة  الثقافية تعرف 
الــثــقــافــات  مختلف  مــن  الــنــاس  مــع 
من  الرغم  على  واألديـــان   واألقاليم 
خالل  مــن  وقــدرتــهــم  بينها،  التباين 
على   الثقافية على التغلب  بيئاتهم 
النمطية  واألفكار  اللغوية  االختالفات 
السالسة  تشجع  فيما  الــمــســبــقــة، 
داخــل  الــتــنــوع  تــقــديــر  عــلــى  الثقافية 
الثقافات واألديان وتعزيز الحوار بينها. 

على  الثقافية  الــســالســة  تــركــز   كما 
مفهوم التعاون  الثقافي وبخاصة بين 
االكاديميين والباحثين، من خالل تبادل 
المعلومات واألبحاث حول اآلخر، وبما 
والتفاهم  الثقافات  بين  التقارب  يعزز 

اإلنساني. 

  

 افتتاح عيادة 
تغذية خاصة 

للدرك 
 عمان - بترا

أكد المدير العام لقوات 
الدرك اللواء الركن حسين 
الحواتمة ان قوات الدرك 

تسعى للوصول بمرتباتها 
إلى أقصى درجات 

الجاهزية البدنية من خالل 
األنظمة الصحية الحديثة.
وقال، خالل رعايته أمس 

افتتاح عيادة التغذية 
الخاصة في المديرية 

العامة لقوات الدرك، إنه 
تقديرا للجهود المبذولة من 
مرتباتها في ميادين العمل 

والتدريب ستوفر البرامج 
الغذائية والرعاية الصحية 

الشاملة لهم في مختلف 
مواقعهم.

وبين الحواتمة ضرورة تعزيز 
البيئة الصحية المناسبة 

والرقابة الغذائية السليمة 
بما يضمن الحفاظ على 

العنصر البشري القادر على 
خدمة الوطن بكل اقتدار.
وأشار الى أن منتسبي 

قوات الدرك يبذلون 
أقصى طاقاتهم لتنفيذ 

الواجبات الموكولة إليهم 
بكل أمانة وإخالص األمر 

الذي يستلزم توفير افضل 
سبل الرعاية الشاملة لهم 

وألسرهم في مختلف 
المجاالت.

وتشتمل العيادة على 
أحدث األجهزة والمعدات 

المتطورة في مجـال 
التغذية لتشكل مركزًا 

طبيًا متكامًال يتلقى فيه 
المنتسبون جميع أشكال 

الرعاية الكاملة للحاالت 
المرضية، والمتابعة الدورية 

لهم، وتقديم النشرات 
اإلرشادية الغذائية، بشكل 

مباشر من فريق مؤهل 
من اختصاصيي التغذية 

العالجية.
كما ستقدم العيادة 

المتخصصة أفضل برامج 
الحمية الغذائية بإشراف 
مباشر من كوادر العيادة 
وصوال بمرتبات قوات 
الدرك إلى وزن مثالي 

ولياقة بدنية عالية، إضافة 
إلعطاء برامج رياضية 

وتجهيز نشرات غذائية 
وتثقيفية لتجنب األمراض 

المزمنة وزيادة الوزن. 

نيا»  فريق صحي يكشف عىل حاالت «اللش
يف أم الرسب 

 لقاء حول تعزيز منظومة النزاهة لدى "الخدمة 
املدنية" 

 املبارشة بانشاء أول مدرسة للمكفوف 
يف إربد 

 البادية الشمالية – حسين 
الشرعة

من  مشترك  تخصصي  فريق  كشف 
المفرق  في  ومديريتها  الصحة  وزارة 
ميدانيا امس على حاالت في منطقة 
شرق  شمالي  كم   (12) "السرب  ام 
مدينة المفرق ضمن البادية الشمالية 
مواطنا   (12) اصــابــة  بــعــد  الــغــربــيــة، 

بلدغات حشرة" اللشمانيا " الرملية.
الدكتور  المفرق  صحة  مدير  وحسب 

متخصصا  فريقا  فان  عليمات،  هاني 
والــحــشــرات،  الجلدية  ـــراض  االم فــي 
المصابين  وزار  المنطقة  فــي  جــال 
االصــابــات  مــن  للتأكد  منازلهم  فــي 
اعطاء  تــم  أنــه  الــى  مشيرا  وعالجها 
المصابين عالجات نوعية على ان تتم 
انه  موضحا  الصحية  حاالتهم  مراقبة 
الجراء  منهم  جلدية  مسحات  اخذ  تم 
الفحوصات المخبرية الالزمة للتأكد من 

المرض وكيفية عالجه.
ولفت عليمات الى ان الفريق الطبي 

الى  عمد  الحشرات  في  المتخصص 
المصابين  منازل  في  مصائد  نصب 
التعرف  بهدف  المجاورة  والمناطق 
عليها  لــلــقــضــاء  الــحــشــرة  نـــوع  عــلــى 
السلبية  االنعكسات  من  والتخفيف 
التي طالت المواطنين في المنطقة.
البلدة  في  مواطنا   (12) اصيب  وكان 
التي   ( اللشمانيا   ) حشرة  لدغات  من 
ما  قــبــل،  مــن  المنطقة  تعرفها  لــم 
طالت  ونفسية  سلبية  انعكسات  ابرز 

معظم السكان. 

 عمان - عبد الله الحديدي

عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 
في ديوان الخدمة المدنية أمس لقاء 
النزاهة  منظومة  تعزيز  حــول  حــواريــا 
والوقاية  والمؤسسات  االفــراد  لدى 

من الفساد والحد من آثاره.
المدنية  الخدمة  ديــوان  رئيس  واكــد 
ديــوان  ان  الهميسات  خلف  الدكتور 
اجراءاته  بكافة  ملتزم  المدنية  الخدمة 
واجـــــراءات  بــالــتــعــيــيــنــات  المتعلقة 
بالشفافية  البشرية  ــمــوارد  ال ادارة 
الجهات  تقارير  ان  مضيفا  والنزاهة، 
من  الديوان  عمل  خلو  اكدت  الرقابية 

لالنظمة  ــجــاوزات  ت او  مخالفات  اي 
الشعبية  الرقابة  حيث  بها،  المعمول 
المباشرة على ديوان الخدمة المدنية 
اكسبته عبر السنوات الثقة التي يعتز 

بها، وهي المواطن.
النزاهة  هيئة  رئيس  قال  جهته،  من 
الــعــالف،  محمد  الــفــســاد  ومكافحة 
عملها  اطـــــار  وضـــمـــن  الــهــيــئــة  إن 
التشاركي  بالدور  تقوم  االستراتيجي 
الوطنية  المؤسسات  مع  والتوعوي 
والوقاية  الــنــزاهــة  منظومة  لتعزيز 
المجاالت،  جميع  فــي  الفساد  مــن 
المدنية  الخدمة  ديــوان  وان  السيما 
ومهامه  اعماله  طبيعة  ضوء  وعلى 

معايير  ابــرز  مع  يرتبط  وخصوصيتها 
بالشفافية  المتمثلة  المنظومة  هذه 

وسيادة القانون وتكافؤ الفرص.
وتـــحـــدث عــضــو مــجــلــس مــفــوضــي 
نائب  الفساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة 
آلية  عن  عكروش  برهان  الهيئة  رئيس 
عمل الهيئة، مشيرا ان الهيئة ابطلت 
العديد من شبهات الفساد من خالل 
شانها  مــن  التي  الوقائية  االعــمــال 

الحفاظ على االموال العامة.
وتخلل اللقاء حوار بين ممثلي الهيئة 
عمل  آلية  حــول  الــديــوان  وموظفي 
النزاهة  منظومة  تعزيز  وسبل  الهيئة 

في المؤسسات الوطنية. 

 اربد – محمد قديسات

ــة  ــري ــي ــخ ــة الــــرضــــا ال بــــاشــــرت جــمــعــي
مشروع  بانشاء  اربــد  في  للمكفوفين 
من  االولــى  تعد  للمكفوفين  مدرسة 

نوعها على مستوى اقليم الشمال.
مسعود  عماد  الجمعية  رئيس  واشـــار 
ــديــة اربــــد الــكــبــرى  ــل ــحــضــور رئــيــس ب ب
امــس،  هاني  بني  حسين  المهندس 
االنشائية  االعمال  تنفيذ  متابعة  خالل 
التي  الــمــدرســة  مــن  االولـــى  للمرحلة 
تقام على قطعة ارض بمساحة دونمين 
تبرعت بهاالبلدية ان الطاقة االستيعابية 
طالب   400 تصل  للمدرسة  الــمــقــدرة 

وطالبة.
واشار مسعود الى ان الكلفة االجمالية 
الف   225 حــوالــي  الــى  تصل  للمبنى 
دينار بينما سيتم تجهيزها من خالل منح 
وفق  واجنبي  محلي  ودعــم  ومعونات 
العملية  تخدم  التي  التقنيات  احــدث 
تحت  تقع  وهي  للمكفوفين  التعليمية 

مظلة وزارة التربية والتعليم.
وبين ان المدرسة ستحتوي على مكتبة 
والمنسوخة  المطبوعة  للكتب  متكاملة 
مختبر  الــى  اضافة  ابريل  طريقة  على 
للمكفوفين  ومصمم  مخصص  رقمي 
ومسبح وصالة رياضة متعددة االغراض 
ومسرح الفتا الى ان مساحة البناء في 
المرحلة االولى تزيد عن الفي متر مربع.
واوضح مسعود ان المدرسة ستستقبل 
الطلبة المكفوفين حتى الصف العاشر 

ـــى دمــجــهــم في  ـــك ال لــيــصــار بــعــد ذل
مدارس وزارة التربية والتعليم.

النقل  عملية  سيتم  انـــه  الـــى  ـــوه  ون
طريق  عن  منازلهم  والــى  من  للطلبة 
اولياء  على  المهمة  لتسهيل  الجمعية 
االمور الذين كانوا يعاونون معاناة كبيرة 
في هذا الجانب حيث سترفد المدرسة 
مجهزة  وحديثة  متوسطة  نقل  باليات 
المكفوفين  قــبــل  مــن  الســتــخــدامــهــا 

ومرافقيهم من كوادر المدرسة.
ــى ان بــنــاء الــمــدرســة صمم  واشـــار ال
طوابق  ببناء  للتوسعة  قابلة  بطريقة 
الطلبة  مــن  عــدد  اكــبــر  لخدمة  اضافية 
المكفوفين وهي تقع في منطقة زبدا 
جنوب مدينة اربد نظرا لسهولة الوصول 

اليها بعيدا عن االزدحامات المرورية.

ودعمها  البلدية  مبادرة  مسعود  وثمن 
نموذجية  ارض  قطعة  بتوفير  للمشروع 
العام  القطاعين  استعداد  قدر  مثلما  له 

والخاص لدعمه في المراحل القادمة.
ــنــي هـــانـــي في  ــه اشـــــاد ب ــب ــان مـــن ج
على  رياديا  مشروعا  باعتباره  المشروع 
شريحة  لــخــدمــة  الــمــحــافــظــة  مــســتــوى 
متطلبات  توفير  الى  تحتاج  الطلبة  من 

وادوات وامكانيات خاصة.
تقديم  عن  تتوانى  لن  البلدية  ان  واكد 
الصلة  ذات  للمشروعات  الــالزم  الدعم 
في  تضعها  وهي  حظا  االقل  بالفئات 
انطالقا  واولياتها  اهتماماتها  صلب 
وتعزيزا  المجتمعية  مسؤولياتها  مــن 
كل  في  عليها  تحرص  التي  للتشاركية 

المجاالت الخدمية والتنموية. 

جانب من االعمال االنشائية للمرحلة االولى للمدرسة (تصوير- انس جويعد)

االمير الحسن لدى افتتاحه الندوة

 وزير الزراعة يبحث التصدير ألوروبا جوا 

 وزير األشغال: خطة لرفع مستوى األمان 
عىل الطرق للتقليل الحوادث 

 .. و يطلب تزويده بأرضار املزارع 
الجنوب  معركة  خالل  لية  الش بالبادية 

السوري 

 الصحة تدرب 1200 من كوادرها عىل 
اإلنعاش القلبي والرئوي 

 "الداخلية" تستقبل 1700 معاملة خدمات 
إلكرتونية 

 عمان-الرأي

تبحث وزارة الزراعة عن منافذ تسويقية للصادرات 
ظل  في  خاصة  والفواكه  الخضار  من  االردنية 
االختناق التسويقي الذي تعاني منه البالد في 

االعوام االخيرة واالغالقات الحدودية.
الحنيفات  خالد  المهندس  الزراعة  وزير  والتقى 
رئيس سلطة الطيران المدني والوفد المرافق 
لــه وعـــدد مــن الــمــصــدريــن مــن قــطــاع الخضار 
تصدير  آليات  حول  للتباحث  واللحوم  والفواكه 
وتسهيالت  اوروبــا  الــى  والفواكه  الخضروات 
النقل لتضمن منافسة المنتج االردني للخضار 
الدولية خاصة ان المنتج االردني يلقى اهتمام 

المستهلك األوروبي.
اللحوم  مستوردي  إلشــراك  اللقاءات  وتوالت 
والفواكه  الخضار  مصدري  مع  لالتفاق  الجو  عبر 
المستأجرة  الشحن  طــائــرات  اســتــخــدام  على 
لنقل الخضار والفواكه الوروبا والعودة باللحوم 

المستوردة وفي ذلك تخفيف لتكاليف الشحن 
المستورد  فــي  المنافسة  على  ينعكس  مــا 
ــك تــأتــي اهــمــيــة لــقــاء كافة  ــذل ــمــصــدر ول وال
مظلة  تحت  والتصدير  االستيراد  معادلة  اطراف 
الوزارة مع الملكية االردنية ودراسة كل البدائل 
والتكاليف لنقاط االستقبال في اوروبا ودراسة 
رفــع  يــخــدم  مــمــا  الناقلين  كــل  مــن  ــعــروض  ال

الصادرات.
أولوية  هو  التصدير  تحدي  ان  الحنيفات  واكــد 
لتخفيف  شخصيا  سيتدخل  وأنه  الزراعة  لــوزارة 
وذلك  التصدير  تعيق  التي  التحديات  او  االعباء 
الخاصة  االجـــراءات  وتسهيل  تقديم  خالل  من 
بالتصدير وليس لديه مانع في الوقوف ميدانيا 

للوصول الى تصدير المنتج المحلي
التسهيالت  كــافــة  الــطــيــران  سلطة  وقــدمــت 
الداعمة للتصدير وتم التنسيق إلنشاء لجنة من 
وتذليل  التصدير  عملية  لتسريع  االطراف  كافة 

المعيقات. 

 الزرقاء  -  د. ماجد الخضري

ـــر األشــغــال الــعــامــة واإلســكــان  ـــر وزي قـــال وزي
الهندسة  علم  إن   " الكسبي  يحيى  المهندس 
ــثــورة  ال ظــل  فــي  مــتــســارعــة  تــغــيــيــرات  يشهد 
العالم  يشهدها  التي  والعلمية  التكنولوجية 
التعليم  سوية  رفع  إلى  تدريسه  ويحتاج  بأسره 
بشكل  مرتبطا  يكون  وأن  والتطبيق،  والتدريب 
والتنمية  الوطني  واالقتصاد  الصناعة  مع  كبير 

المستدامة في مختلف المجاالت ".
بالجامعة  افــتــتــاحــه  خـــالل  الــكــســبــي  واضــــاف 
لكلية  عشر  الثالث  العلمي  الــيــوم  الهاشمية 
وطنية  لتنمية  ذكية  هندسة   " بعنوان  الهندسة 
الهندسية  التخرج  مشاريع  ومعرض  مستدامة" 
تقدم  وابتكارًيا  إبداعًيا  مشروعا   (55) ضم  الذي 
والصناعات  الوطنية  للتحديات  مستدامة  حلوًال 
الوطنية والربط بين القطاع األكاديمي والبحثي 
والقطاع الصناعي " ان الوزارة تعمل على إعداد 
وصيانتها  المملكة  في  الطرق  شبكات  وتنفيذ 
للسالمة  شاملة  خطة  وتنفيذ  ووضع  وإدامتها، 
وتوفير  األمــــان  درجـــة  بــرفــع  كفيلة  ــة  ــمــروري ال
الطرق،  على  المرورية  للسالمة  متطورة  عناصر 
النظرية  والــدراســات  البحوث  إجــراء  إلى  إضافة 
والقيام  الطرق،  بأعمال  المتعلقة  والتطبيقية 
ونشرها  وتعميمها  األردنــيــة  الــكــودات  بأعمال 
من  وذلــك  لتطبيقها  الــالزمــة  األســس  ووضــع 

خالل مجلس البناء الوطني.".
وبين نائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور علي 

الكرمي، ان وجود الجامعة الهاشمية في منطقة 
ومائية  بيئية  مشاكل  من  تعاني  نامية  صناعية 
كلية  مــن  يتطلب  تطبيقية  وصناعية  وصحية 

الهندسة تقديم الحلول التطبيقية المستدامة.
عوني  الــدكــتــور  الهندسة  كلية  عميد  وأشـــار 
العلمي  اليوم  عنوان  اختيار  إن  إلى  اطــرادات، 
جاء لبحث آليات إيجاد حلول الهندسية ذكية تعزز 
وتوجيه  المستدامة  الوطنية  التنمية  فرص  من 
مشاريع وأبحاث أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة 
اإليمان  الطلبة  لدى  يتعزز  بحيث   Kاالتجاه بهذا 
واإلنتاج  للعمل  مسارات  إيجاد  على  بقدرتهم 
االبتكار  على  المستند  التقليدي  غير  المبدع 

والريادة.
البالغ  التخرج  مشاريع  معرض  الكسبي،  وافتتح 
الهندسة  تخصصات  في  مشروعا   (55) عددها 
المدنية والعمارة والميكانيك وهندسة الحاسوب 
والكهربائية  والــطــبــيــة  الصناعية  والــهــنــدســة 

والميكاترونكس.
طلبة  قبل  من  المعروضة  المشاريع  وقدمت 
المعرض  احتوى  حيث  األساتذة،  بإشراف  الكلية 
والتطبيقات  الــمــشــاريــع  مــن  مجموعة  عــلــى 
اتصال  وتكنولوجيا  والصحة،  البناء  في  الذكية 
الطاقة  ومــصــادر  والــمــواصــالت،  المعلومات، 
في  الــذكــيــة  التطبيقات  جــانــب  إلـــى  الــذكــيــة، 
من  وغــيــرهــا  األمــنــيــة  والتطبيقات  الــصــنــاعــة، 
الوطنية  ــات  ــوي األول تحاكي  التي  التطبيقات 
في  االستدامة  مفهوم  تحقيق  في  وتساهم 

التنمية الوطنية. 

 البادية الشمالية – حسين الشرعة

حنيفات،  خالد  المهندس  الزراعة  وزير  طالب 
ــريــات زراعــــة الــقــصــبــة والــبــاديــة  كــــوادر مــدي
محافظة  في  والشمالية  الغربية  الشمالية 
على  اتــت  التي  بــاالضــرار  تــزويــده  المفرق، 
الــغــازات  انبعاث  ــراء  ج المنطقة  فــي  مــزارع 
الفترة  خــالل  الــســوري  الجيش  قــذائــف  مــن 

الماضية.
من  المتتالية  واالنــفــجــارات  القصف  ــان  وك
ادت  غـــازات  منها  تنبعث  الــســوري  الجانب 
مناطق  في  للخضار  مــزارع  سبع  اتالف  الى 
من  القريبة  والنهضة  الرف  وكوم  السرب  ام 

الحدود السورية، وفقا لمزارعين.
على  يقوم  انه  الهربان،  عادل  المزارع  وقال 
والفيلفة  والزهرة  البندورة  منتوجات  زراعــة 
ام  منطقة  في  دونما  ضمن (150)  بانواعها 
عن  الناجمة  الغازات  ان  الى  مشيرا  السرب، 
الضربات المدفعية وقصف الطيران غير لون 

اوراق النباتات الى االسود.
اربع  دعت  هذه  الحالة  ان  الى  الهربان،  ولفت 
وزراعة  والمحافظة  المدني  الدفاع  من  لجان 
الــمــفــرق والــبــحــث واالرشــــاد الــزراعــي الــى 
االسباب  لمعرفة  الحال  واقع  على  االطالع 
علمية  حلول  وايجاد  الخضرية  النباتات  لتلف 

لمعالجتها. 

 عمان–احمد النسور

الخاص  الــتــدريــب  بــرنــامــج  الصحة  وزارة  بـــدأت 
ــعــاش الــقــلــبــي الـــرئـــوي ويــشــمــل 1200  ــاإلن ب
في  والفنية  والطبية  التمريضية  الــكــوادر  من 
القلب  جمعية  مــن  ومــعــتــمــد  الــمــحــافــظــات، 

االميركية.
ـــوزارة  ال فــي  التمريض  مديرية  مــديــر  واوضـــح 
الدكتور كامل العجلوني في بيان صحفي أمس، 
التدريبية  والمعدات  االجهزة  وفــرت  ــوزارة  ال ان 
العملي  الواقع  تحاكي  والتي  للتدريب  الالزمة 

الى اقرب حد.
في  نوعية  نقلة  ستحدث  ــــدورات  ال ان  وأكـــد 
الصلة  ذات  والتمريضية  الطبية  الــمــمــارســة 
باإلنعاش القلبي والرئوي، حيث ان التركيز على 

والرئوي  القلبي  االنعاش  مجال  في  التدريب 
المراجعين  مــن  الــكــبــيــرة  ــداد  ــألع ل نــظــرا  يــأتــي 
والــطــوارئ  االســعــاف  وخــاصــة  للمستشفيات 
االنعاش  هــذا  إلجـــراء  ماسة  بحاجة  هــم  الــذيــن 

إلنقاذ حياتهم.
جمعية  مع  بالتعاون  قامت  الــوزارة  ان  واضــاف، 
القلب االميركية بتأهيل وتدريب عدد من االطباء 
مدربين  بــتــدريــب  ليقوموا  التمريض  وكــــوادر 
الـــوزارة  مستشفيات  جميع  فــي  متخصصين 
لضمان استمرارية عملية التدريب وفقا لألصول 

والمعايير الدولية.
يتيح  المدربين  لتدريب  ــوزارة  ال اعتماد  ان  وبين 
الــمــجــال واســعــا إلقــامــة هــذه الــمــراكــز بأحدث 
المواصفات ويجري حاليا تجهيز مركز تدريبي في 

الوسط في كلية رفيدة االسالمية. 

 عمان–رانيا تادرس

عدد  ان  المبيضين،  سمير  الداخلية  وزيــر  قال 
منذ  الـــــوزارة  استقبلتها  الــتــي  الــمــعــامــالت 
اطالقها لـ11 خدمة الكترونية جديدة بداية الشهر 
بالتأشيرات  تتعلق  معاملة   1700 بلغ  الحالي 

واالقامات ووثائق السفر االضطرارية.
عدد  ان  أمس،  صحفية  تصريحات  في  واضاف 
الذين  والشركات  باالفراد  المتعلقة  الحسابات 
اجل  من  بالخدمات  الخاص  النظام  على  سجلوا 
استخدامه من داخل وخارج المملكة حتى اليوم 
بلغ حوالي 1600 حساب توزعت على الجامعات 

الخاصة. الشركات  وبعض  والمستشفيات 
تتعلق  خدمة   1200 بــواقــع  الخدمات  وجـــاءت 
باإلقامات  تتعلق  خدمة   500 ونحو  بالتأشيرات 
عدد  بلغ  حين  في  االضطرارية  السفر  ووثائق 
الــخــاص  الــنــظــام  عــلــى  المسجلة  الــحــســابــات 
بالخدمات لألفراد والشركات من داخل المملكة 

المملكة  ـــارج  خ ومـــن  حــســاب   1500 حــوالــي 
لألفراد حوالي مئة حساب.

الدفع  امكانية  تتيح  الخدمات  هــذه  ان  وبين 
الــدفــع  عمليات  عــدد  بــلــغ  حــيــث  االلــكــتــرونــي 

عملية.  300 حوالي  تمت  التي  االلكتروني 
وتشمل الخدمات تأشيرة بقصد الزيارة ( اصدار 
والــزيــارة  والسياحة  العالج  تأشيرات  وتجديد 
الرسمية)،  ــارة  ــزي وال العمل  ـــارة  وزي العائلية 
تأشيرة  وتجديد)،  (اصدار  المرور  بقصد  تأشيرة 
تأشيرة  وتجديد)،  (اصدار  وعودة  خروج  بقصد 
بقصد  تأشيرة  وتجديد)،  (اصدار  العمل  بقصد 
سنوية  اقــامــة  ــد)،  ــجــدي وت (اصــــدار  الـــدراســـة 
وتجديد)،  (اصـــدار  بنكية  وديــعــة  (بــال)  بمهنة 
بعائل"  التحاق  عائلة،  افــراد   " سنوية  اقامة 
(اصدار وتجديد)، اقامة بقصد الدراسة (اصدار 
طلب  اضطرارية،  سفر  وثيقة  اصدار  وتجديد)، 
(اصدار  العمل  بقصد  اقامة  اقامة،  نقل  اذن 

وتجديد). 
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   حوادث الغرق تتكرر يف ظل غياب الرقابة 
االرسية وعدم ايجاد بدائل آمنة 

 فخالل الفترة الماضية غرق ما يزيد عن عشرة 
تشكل  باتت  التي  المناطق  هذه  في  اطفال 
الغرق  ليصبح  حياتهم  على  حقيقية  خطورة 
كحادث عابر يتكرر دون ان يكون هناك اجراءات 
واضحة للحد منه ال من قبل اسر االطفال او 
من قبل الجهات المعنية في هذه المناطق

االردن  وادي  سلطة  عليه  اقدمت  ما  باستثناء 
محاذ  معدني  سياج  اقامة  من  سنوات  قبل 
االطفال  لمنع  الله  عبد  الملك  قناة  لجانبي 
من االقتراب من المياه ووضع لوحات تحذيرية 
تمنع السباحة في القناة اال ان عبث ااالطفال 
وبحثهم عن وسائل ترفيه تدفعهم الى تجاوز 
بمحض  الموت  الــى  والــذهــاب  السياج  هــذا 
ارادتهم التي يجب اال تكون خيارا لهم في ظل 
تهاون اسرهم بفرض رقابة حقيقية ومنعهم 

من الوصول الى هذه المناطق الخطرة
العام  خالل  المدني  الدفاع  احصائيات  تشير 
حاالت  من  نسبته 70%  ما  ان  الى  الماضي 
حــاالت  مــن   60% وان  لالطفال  هــي  الــغــرق 
قناة  فــي  االردن  وادي  مناطق  فــي  الــغــرق 
و  والسدود  الزراعية  والبرك  عبداللله  الملك 
112 حالة غرق في المسطحات المائية والبرك 
العشر  خالل  الشمالية  ــوار  االغ في  الزراعية 

سنوات الماضية.
ــور هــانــي جــهــشــان مــســتــشــار الطب  ــت ــدك ال
في  المتحدة  االمــم  لــدى  والخبير  الشرعي 
من  الغالبية  ان  الــى  اشــار  العنف  مواجهة 
عرضية  إصابات  عن  الناتجة  األطفال  وفيات 
بل  بعشوائية  ليست  هي  إهمال  أو  عنف  أو 

يمكن الوقاية منها.
الثقافة  فــي  المفهوم  َتَقُبل  ان  واضـــاف: 
قضاء  هي  االطفال  وفيات  أن  من  السائدة 
األدبيات  مع  يتعارض  خطأ  هو  مكتوب،  وقدر 
الطبية والعلمية ويشكل إنتهاكا واضحا لحقوق 
الطفل بالحياة وبالصحة وبالحماية مشيرا الى 
السير  حوادث  عن  الناتجة  األطفال  وفيات  ان 

والتكهرب  السقوط  مثل  المنزلية  والحوادث 
كان  إن  العرضي  واإلختناق  والغرق  والحروق 
بأربطة أو أسالك، يمكن الوقاية منها بشكل 
الناتجة  األطفال  إصابات  وكذلك  كامل،  شبه 
من  والــحــد  منعها  الممكن  مــن  العنف  عــن 

تفاقمها للوفاة.
واكد جهشان ان الوقاية من إصابات األطفال 
اإلخفاق  عن  الناتج  اإلهمال  ومنع  العارضة، 

بتوفير
مهمة  ضــرورة  هو  للطفل  واآلمــان  السالمة 
والمجتمع،  األفراد  صحة  على  للحفاظ  وملحة 
أن  إما  الصحية  الوقاية  من  النوع  هذا  أن  إال 
يتم  أو  الوطنية  الخطط  من  مستثناة  تكون 
على  عــالوة  بدائية  بطريقة  معها  التعامل 
الخطر  عوامل  مع  والتعامل  الوقاية  طرق  ان 
مبهما  زال  ما  اإلصابات  هذه  لحصول  الكامن 

وغامضا لكثير من المهنيين وصانعي القرار.
الــمــأســاويــة  ان الــعــواقــب  جــهــشــان  ــن  ــي وب
تعظيم  أهمية  إلــى  تشير  األطــفــال  إلهمال 
الجهود للتركيز على الوقاية لمنع حدوث هذه 
اإلصابات أبتدًأ حيث ان المسؤولية المباشرة 
آمنة  بيئة  بتوفير  الطفل  والــدي  على  تبدو 
خالل  من  يأتي  وهذا  الخطر  عوامل  من  خالية 
مهنية  جهات  مسؤوليتها  تتحمل  توعية  برامج 

متعددة.
موازية  مسؤوليات  هناك  أن  إال  الى  واشــار 
الــدولــة  عــائــق  على  مــبــاشــرة  تقع  باألهمية 

ما  لكل  آمنة  ومقاييس  مواصفات  لضمان 
المنزلية  بيئتهم  داخــل  األطــفــال  له  يتعرض 
حول  المعلومات  بجمع  ومسؤولية  وخارجها، 
عامة  مجتمعنا  في  األطــفــال  وفيات  أنماط 
شاملة  استراتيجية  لوضع  تحديدا  واإلصابية 

للتعامل معها والوقاية من حدوثها
الغرق  حوادث  ان  اجتماعيون  اخصائيون  ويرى 
والدهس لالطفال التي تزداد عادة خالل فصل 
الصيف تعتبر مؤشرا على اهمية تعزيز وعي 
االسر اتجاه ابنائهم في ظل عدم وجود امكان 
ترفيه مناسبة لالطفال خاصة بمناطق معينة 
او الرتفاع رسوم النوادي الصيفية وعدم قدرة 
فيلجأون  البنائهم  توفيرها  من  المادية  االسر 
بقاء  او  للسباحة  الخطرة  االمكان  ارتياد  الى 
ساعات طويلة بالشوارع يعلبون مما يعرضهم 
لحوادث الدهس وغيرها من الحوادث التي تعد 

جميعها في منتهي الخطورة على حياتهم.
بالتحديد  االغوار  منطقة  في  ان  الى  واشاروا 
تحتاج الى اعادة نظر من قبل الجهات المعنية 
اليجاد اماكن ترفيه لقاطنيها وابنائهم ليجنبهم 
وتكرار  الزراعية  والبرك  القنوات  الى  الذهاب 
بشكل  والمتزايدة  المستمرة  الغرق  حــاالت 

واضح.
تفرض  ال  المناطق  بهذه  االســر  ان  واعتبروا 
للعب  يخرجون  الــذيــن  اطفالهم  على  رقــابــة 
واالبتعاد عن ارتفاع درجات الحرارة فال يجدون 
الخطرة  المناطق  هــذه  ارتياد  ســوى  امامهم 
والسباحة فيها وعدم وجود مرافقين لهم مما 

يعرض حياتهم للخطر.
وفي هذا المجال يذكر انه يتكرر خالل االعوام 
في  واشخاص  الطفال  غرق  حاالت  السابقة 
منطقة البحر الميت التي تشترك في اسبابها 
بعدم وعي هؤالء االشخاص بخطورة السباحة 
دون وجود منقذ برغم من التحذيرات لخطورتها 
وترك االطفال يسبحون بمفردهم ايضا برغم 

عدم اتقانهم للسباحة. 

 بدء حملة ملخالفة املركبات املظللة 
فوق الحد املسموح.. السبت 

 تخريج دفعة مستجدين عسكري 

 إطالق وثيقة "متحدين ضد إطالق 
العيارات النارية "يف عجلون 

 االستعداد إلطالق مبادرة (كنت يف البرتا) 

ر   حظر النرش بقضية رشكة اإلرساء لالستث

 عمان - غازي المرايات

السبت  ــام  ــع ال األمـــن  ــبــدأ  ي
الــمــقــبــل بــتــحــريــر مــخــالــفــات 
الواضعين  السائقين  بحق 
تظليًال  مركباتهم  زجــاج  على 
عن  تــزيــد  بنسبة  (الــجــالتــيــن) 
وهي  قانونًا  به  المسموح 

%30
السائقين  العام  األمن  ودعا 
عليه  نص  بما  االلــتــزام  الــى 
بالنسبة  يتعلق  فيما  القانون 
تظليل  فــي  بها  المسموح 
زجـــاج الــمــركــبــات وهــو %30 
وتـــجـــنـــب وضـــــع الــتــظــلــيــل 
المركبة  زجاج  على  (الجالتين) 
بنسبة أكثر من ذلك مع مراعاة 
عـــدم وضــعــه اطـــالقـــًا على 

الزجاج الخلفي واألمامي.
لتوعية  الحملة  تلك  وتــاتــي 
وضع  خطورة  من  السائقين 
ما  تخالف  بنسب  الجالتين 
ــون ووضـــع  ــان ــق ســمــح بـــه ال
له  لما  المعيقة  الملصقات 

وضــوح  عــدم  على  تاثير  مــن 
الرؤيا األفقية والجانبية ويؤثر 
ســلــبــًا عــلــى قــــدرة الــســائــق 
مع  والتعامل  القيادة  على 
ــاصــر الــطــريــق بــالــشــكــل  ــن ع
يعرضه  مما  واآلمن  السليم 
للخطر،  الطريق  ومستخدمي 
المخالفات  الرتكاب  ويدفعه 
الجميع  واعـــطـــاء  الــمــروريــة 
اوضاعهم  لتصويب  الفرصة 

وتالفي تلك المخالفات.
الــالصــق  وضــــع  وأن  كــمــا 
عن  تــزيــد  بنسبة  (الــجــالتــيــن) 
أمني  بعد  له  به  المسموح 
ـــــه يــخــفــي  كـــذلـــك حـــيـــث أن
األشـــخـــاص داخــــل الــمــركــبــة 
األمن  رجــال  عمل  يعيق  مما 
ــة وضــبــط  ــب ــراق مـــن حــيــث م
التي  الــمــروريــة  المخالفات 
يرتكبها السائق داخل المركبة.
المخالفة  تــحــريــر  ــيــة  آل وعـــن 
الـــمـــروريـــة أعـــــاله أوضــحــت 
بــأن  الــمــركــزيــة  الــســيــر  ادارة 
على  سيعملون  السير  رجال 

ــر تــلــك الــمــخــالــفــة من  ــحــري ت
التي  الــمــركــبــة  ضــبــط  خـــالل 
فيها  التضليل  نسبة  يتجاوز 
الشك  حالة  وفــي   %30 ال 
بالنسبة المسموح بها ال يتم 
بعد  اال  المركبة  تلك  مخالفة 
خاص  جهاز  بواسطة  فحصها 
متواجد مع رجال السير وفي 
الــســواقــيــن  تــرخــيــص  ادارة 

والمركبات.
حملة  تنفيذ  أن  األمــن  ــر  وذك
مرورية واعالمية على مخالفة 
التغاظي  يعني  ال  ما  مرورية 
ــــن بــــاقــــي الـــمـــخـــالـــفـــات  ع
كافة  ضبط  يتم  حيث  االخــرى 
مشاهدتها  عند  المخالفات 
ـــال األمــــن، مع  مــن قــبــل رج
على  والـــتـــشـــديـــد  ــز  ــي ــرك ــت ال
بالحملة  المعنية  المخالفة 
المنشودة  الــغــايــة  لتحقيق 
بنشر  أوًال  تبدأ  والتي  منها 
الــوعــي ضــدهــا وبــيــان مدى 
االلــتــزام  وضـــرورة  خطورتها 

بها. 

 عمان - بترا 

ــفــلــت مـــدرســـة الــمــلــك  احــت
طالل العسكرية امس بتخريج 
دفعة جديدة من المستجدين 
العسكريين الذين سيلتحقون 
القوات  وصنوف  بتشكيالت 

المسلحة.
واشـــتـــمـــل الــتــخــريــج الـــذي 
هيئة  رئيس  مساعد  حضره 
ــــــإلدارة والـــقـــوى  ــــــان ل األرك

محمد  الركن  العميد  البشرية 
شــؤون  ومــديــر  ياسين  بني 
عبدالله  الركن  العميد  األفراد 
الــحــســنــات وآمـــر الــمــدرســة، 
ـــراض طـــابـــور  ـــع عـــلـــى اســـت
المنصة  أمــام  من  الخريجين 
والعادي.  البطيء  بنظامي 
العميد  المدرسة  آمر  وألقى 
الـــركـــن زيـــــاد حــســن عــنــاب 
هــذه  أن  فــيــهــا  قــــال  كــلــمــة 
التدريب  أنهت  الطيبة  النخبة 

ـــمـــقـــرر فــي  األســــاســــي ال
على  والرماية  البدنية  اللياقة 
والضبط  الخفيفة  األسلحة 
والربط العسكري إضافة إلى 
التوجيه  من  الكافية  الجرعة 
والمعنوي  والوطني  الديني 
بزمالئهم  ليلتحقوا  واألمني 
ــــن الــــشــــرف  ــــادي فـــــي مــــي

والبطولة".
الــجــوائــز  يــاســيــن  بــنــي  ووّزع 

على مستحقيها. 

 عجلون- علي فريحات

والفعاليات  الهيئات  أطلقت 
ـــيـــة  ـــاب ـــشـــب ـــيـــة وال ـــشـــعـــب ال
والمنتديات في مدينة كفرنجه 
تحت  شعبية  وثــيــقــة  امـــس 
إطــالق  ضــد  "متحدين  شعار 
األفــراح  في  النارية  العيارات 
خالل االحتفال الذي أقيم في 

قاعة نادي كفرنجه.
محافظة  شــرطــة  مــديــر  واكـــد 
منيزل  محمد  العقيد  عجلون 
عــلــى أهــمــيــة تــكــاتــف كــافــة 
ــجــهــود مـــن قــبــل الــجــهــات  ال

المجتمع  ـــاء  ـــن واب الــمــعــنــيــة 
ظاهرة  نبذ  اجــل  من  المحلي 
في  النارية  العيارات  إطــالق 
والحد  والمناسبات  األفـــراح 
منها تجنبا للعقوبات القانونية 

المترتبة على ذلك.
والقى عبدالرحمن العسولي 
كلمة الهيئات المنظمة مطالبا 
فيها مختلف مكونات المجتمع 
هذه  بمثل  االلــتــزام  األردنـــي 
الوثائق المجتمعية التي تصبو 
خال  وطني  مجتمع  إيجاد  إلى 
منوهًا  السلبية  الظواهر  من 
السلوكيات  بعض  وجود  إلى 

محاربتها  يجب  التي  السلبية 
كمواكب األفراح.

ــقــة الــتــي  ــي ــوث وتــضــمــنــت ال
قبل  مــن  عليها  التوقيع  تــم 
حضور  عـــدم  عــلــى  الــحــضــور 
إطالق  يتم  التي  المناسبات 
واإلبالغ  فيها  النارية  العيارات 
بارتكاب  يقوم  شخص  أي  عن 
مثل هذه الممارسات الخاطئة 
لألجهزة األمنية واالمتناع عن 
القيام بأي وساطات في هذا 
العقيد  تكريم  تم  كما  الجانب 
ــــدد مـــن الــجــهــات  مــنــيــزل وع

المشاركة. 

 البترا- زياد الطويسي

(كنت  مبادرة  فعاليات  تنطلق 
تسعى  ــرا)، الــتــي  ــت ــب فــي ال
بدء  منذ  المدينة  صور  لجمع 
اليوم،  وحتى  التصوير  عهد 
قدموا  الذين  الزوار  بواسطة 
ــاء  ــح لــلــمــكــان مـــن شــتــى أن

العالم.
المبادرة  على  القائم  وقــال 
ان  الفرجات،  محمد  الدكتور 
سيتضمن  االطـــــالق  حــفــل 
خزنة  أمام  المبادرة  اسم  رفع 
توقيع  الــى  اضــافــة  الــبــتــرا، 
اتفاقيات مع عدد من الشركاء 
والجهات الداعمة، كما سيتم 
اإللكتروني  الموقع  تدشين 
الخاصة  التواصل  وصفحات 

بالمبادرة.

وأضاف الفرجات، أن المبادرة 
تستهدف الزوار الذين قدموا 
للوصول  وتــســعــى  لــلــبــتــرا، 
ـــــى مـــوســـوعـــة جــيــنــيــس  إل
بحلول  الــقــيــاســيــة  لـــألرقـــام 
اختيار  خالل  من   (2020 (عام 
نحو (1000 صورة) من ضمن 
على  بــنــاء  المرسلة  الــصــور 
مختصين،  يــحــددهــا  أســـس 
وسيتم تقديم رحالت مجانية 
إلى  الفائزة  الصور  ألصحاب 
الجوي  النقل  تتضمن  البترا، 

واإلقامة.
هــذه  أن  ـــفـــرجـــات،  ال وأكـــــد 
ترويج  لتعزيز  تسعى  المبادرة 
بين  الــتــواصــل  وإحــيــاء  البترا 
استغالل  والــمــديــنــة،  الـــزوار 
الصور التي ستصل المبادرة 
الوعي  ونشر  البترا  بتسويق 

العالمية  السياحية  باألهمية 
التي تشكلها.

بحسب  الـــمـــبـــادرة  وتـــهـــدف 
أكبر  جــمــع  إلـــى   ، ــفــرجــات  ال
العالم  عبر  صـــوري  أرشــيــف 
ــرا،  ــت ــب ــمــوقــع ال ــون ل ــك وســي
حــيــث يــقــوم عــلــى الــمــبــادرة 
من  كل  الفرجات  جانب  إلــى 
وهاني  ظاظا  نــور  الــدكــتــورة 

الفالحات وشركة رفاهنا.
إطــالق  حفل  فــي  ــشــارك  وي
بمناسبة  تقام  التي  المبادرة 
تتويج  على  عاما)   11) مــرور 
الدنيا  عجائب  كــإحــدى  البترا 
الناشطين  من  عــدد  السبع، 
واإلعالم  السياحة  مجال  في 
الخاص  والقطاع  والتصوير 
بـــدعـــم وشــــراكــــة عــــدد من 

الجهات المعنية. 

 عمان–محمد الخصاونة

قرر مدعي عام هيئة النزاهة 
علي  الـــفـــســـاد  ــة  ــح ــاف ــك وم
بقضية  النشر  حظر  زيــد  ابــو 
لالستثمار  االســــراء  شــركــة 
والـــتـــمـــويـــل االســــالمــــي 

العامة. المساهمة 
وطالب ابو زيد جميع المواقع 
ـــة والـــصـــحـــف  ـــي ـــرون ـــت ـــك االل
ــــالم الــمــرئــي  ووســـائـــل االع
بعدم  بــااللــتــزام  والمسموع 
مجريات  حــول  اخــبــار  أي  نشر 
تتعلق  معلومات  او  التحقيق 

بالشركة المذكورة.
الشركة  قضية  ان  الى  يشار 
تم احالتها الى المدعي العام 
من  مجموعة  مــع  المختص 
القضايا من قبل مجلس هيئة 
الفساد  ومــكــافــحــة  ــنــزاهــة  ال

بحسب بيان للهيئة االثنين. 

بني ياسين يستعرض طابور الخريجين

ة الخرضاء   ترشيح محمية غابات عجلون للقا

 سفارة جنوب افريقيا تنفذ نشاطات إنسانية 
بذكرى مانديال اليوم 

 عجلون- علي فريحات

لمحمية  االستشارية  اللجنة  اطلعت 
في  لها  اجتماع  خــالل  عجلون  غــابــات 
البيئة  لحماية  الملكية  األكاديمية  قاعة 
المجالي  علي  عجلون  محافظ  برئاسة 
على اسباب ومسوغات ترشيح محمية 
في  الخضراء  للقائمة  عجلون  غابات 

االتحاد العالمي لصون الطبيعة.
الطوالبة  عثمان  المحمية  مدير  وأكــد 
القائمة  الى  المحمية  انضمام  اهمية 
على  إيجابا  ينعكس  والـــذي  الخضراء 
الــمــحــمــيــة بـــعـــدة أمـــــور مـــن أهــمــهــا 
العالمية  والسمعة  الدولي  االعتراف 
المستوى  رفيع  تكريم  حفل  وإقــامــة 
لتسويق  فــرصــة  وكــذلــك  مــصــر  فــي 

مضافة  وقــيــمــة  عــالــمــيــا  الــمــحــمــيــة 
للموقع ولجميع العاملين فيها وفرص 
للتدريب والتطوير من األداء الموظفين 
الدائمة  والمتابعة  المستمر  والتوجيه 
مــن قــبــل االتـــحـــاد الــعــالــمــي لصون 

الطبيعة.
ـــال ان بــرنــامــج الــقــائــمــة الــخــضــراء  وق
تشجيع  الى  يهدف  المحمية  للمناطق 
فعالة  محمية  مناطق  وترويج  الوصول 
ومتساوية وناجحة وتعزيزها، في جميع 
الدول والمناطق الواقعة تحت واليتها.

والهدف االبرز لبرنامج القائمة الخضراء 
عــدد  ــــادة  زي هــو  المحمية  للمناطق 
بشكل  ــدار  ت التى  المحمية  المناطق 

فعال وعادل وتحقق نتائج الصون.
وبين أنه تم تزويد المحمية بـ 30 حاوية 

 980 تنفيذ  تــم  كما  البيئة  وزارة  مــن 
مشتركة  منها  جــزء  تفتيشية  جــوالت 
الحراج،  ومديرية  البيئية  الشرطة  مع 
مشيرا أن عدد زوار المحمية لعام 2017 
من   %84 منهم  ـــرا)،  زائ  40983) بلغ 
كافة  على  موزعين  والباقي  األردنيين 
تم  كما  واألجنبية،  العربية  الجنسيات 
ادالء  برفقة  سياحية  جولة   147 تنفيذ 

المحمية، وكذلك تم تأجير 3075 كوخا.
وأشار ان عدد الزوار الذين اقاموا في 
الطعام  ـــراد  وإي زائـــرا   3469 المحمية 
ــراد  وإي ديــنــارا   296541 بلغ  والــشــراب 
دينارا   303211 المحمية  خدمات  جميع 
خدمات  مــن  المجتمع  فــائــدة  ومــقــدار 
الفائدة  نسبة  بلغت  التي  المحمية 

للمجتمع المحلي 364914 دينارا. 

 عمان - بترا

أعلن سفير جنوب افريقيا جون دافيز ان 
افريقيين  الجنوب  والمواطنين  السفارة 
في  انسانية  نشاطات  ينفذون  سوف 
المئوية  بالذكرى  احتفاال  اليوم  االردن 

لميالد نيلسون مانديال.
أعضاء  ان  صحافي  بيان  في  واضــاف 
إفريقيين  الجنوب  والمواطنين  السفارة 
غدا  سيقومون  األردن  في  القاطنين 
بدهان الجدران والفصول الدراسية في 
في  األونــــروا  لمنظمة  تابعة  مــدرســة 
كان  حيث  الفلسطينيين،  لالجئين  عمان 

للقضية  المؤيدين  أقــوى  من  مانديال 
الفلسطينية بشكل خاص.

نعلم  "نحن  قال  مانديال  ان  الى  واشار 
حرية  دون  مــن  ناقصة  حريتنا  أن  جيدا 
القضية  فــإن  لــذلــك  الفلسطينيين"، 
بإرث  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطة  الفلسطينية 

نيلسون مانديال.
العالم  أنحاء  جميع  في  الناس  ان  وقال 
عــام  مــائــة  ــمــرور  ب ــوم  ــي ال سيحتفلون 
والقائد  العظيم  الرجل  هذا  والدة  على 

العالمي الذي يحظى باحترام كبير.
وولد مانديال في 18 تموز 1918، في 
قرية مفيتزو في مقاطعة الكيب والتي 

اتحاد  في  الشرقية  كيب  اآلن  تسمى 
أفريقيا  جنوب  جمهورية  أفريقيا  جنوب 

اآلن.
منتخب  رئـــيـــس  أول  مــانــديــال  وكـــــان 
وعمل  أفريقيا  جنوب  في  ديمقراطيًا 

كرئيس من 1994 إلى 1999.
التقاليد  مــن  واحـــدة  ان  السفير  وقــال 
دقيقة  تخصيص 67  هي  تطورت  التي 
القيام  في  يرغب  شخص  كل  وقت  من 

بأعمال خيرية في ذكرى ميالد مانديال.
وتمثل الـ 67 دقيقة األعوام الـ 67 التي 
خدمة  فــي  مانديال  نيلسون  قضاها 

شعب جنوب إفريقيا والعالم. 

 70% من حاالت الغرق لألطفال

كتبت – سهير بشناق

مشهد يتكرر بشكل واضح خالل 
فصل الصيف من كل عام.... 
اطفال يخرجون من منازلهم بحثا عن 
التسلية والترفيه في مناطق االغوار 
التي تفتقد الى وجود اماكن ترفيه 
لالطفال فيلجئون الى البرك الزراعية 
وقناة الملك عبد الله غير مبالين 
بخطورتها في ظل ارتفاع درجات 
الحرارة وعدم مراقبتهم من قبل 
اسرهم لتتكرر حاالت الغرق وتزداد 
عاما تلو االخر.

 عرشات حاالت الغرق يف األغوار 
والربك الزراعية خالل أسابيع  

   القبض عىل متهم 
برسقة ١٨ ألف دينار 

ومطلوب خط 

 عمان - غازي المرايات

قبض البحث الجنائي 
على متهم بسرقة 

قاصة حديدية تحوي ١٨ 
الف دينار من مطعم 

في الزرقاء، وعلى 
مطلوب خطير جدا بحقه 

١١ طلبًا امنيًا في البادية 
الجنوبية.

وفي التفاصيل قال 
مصدر امني ان العاملين 

في قسم بحث جنائي 
الزرقاء باشروا منذ ايام 
التحقيق في مالبسات 

سرقة قاصة حديدية 
بداخلها ١٨ ألف دينار 

من احد المطاعم في 
محافظة الزرقاء من قبل 

شخص مجهول، وبعد 
التحقيق والبحث والتحري 

وجمع المعلومات وقع 
االشتباه بأحد االشخاص 

من ذوي االسبقيات، 
وقبض عليه بعد تحديد 
مكان تواجده من خالل 

كمين خاص وضبط 
بحوزته ٨٤٠٠ دينار، 

وبالتحقيق معه اعترف 
بارتكابه للسرقة وال زالت 

التحقيقات مستمرة.
وفي سياق متصل 
تمكن العاملون في 

شعبة بحث جنائي 
البادية وباسناد من 

شرطة البادية الجنوبية 
من القبض على احد 
المطلوبين الخطيرين 

في احدى مناطق البادية 
الجنوبية والمسجل 

بحقه ١١ طلبًا امنيًا على 
خلفية ارتكابه مجموعة 
من قضايا السرقات، 

وسرقة المركبات، 
وبوشر بالتحقيق معه 

لتوديعه لمصادر طلباته. 
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 تدني األسعار يلحق خسائر بالمزارعين 

 انخفاض ملموس يف مساحات الزراعات الصيفية وعدد املزارع 

االغوار الوسطى - فهد العلوان

تراجعت المساحات المزروعة بالزراعات الصيفية عما 
كانت عليه سابقا قبل عدة سنوات بسبب الخسائر 
المتالحقة للمزارعين منذ ما يزيد عن ست سنوات 
بسبب االحداث الدائرة في االقليم، خصوصا اغالق 
الحدود السورية امام المنتج الزراعي االردني والتي 
كانت تعتبر بوابة االردن الى اوروبا واصبحت تقتصر 
ان  حيث  الــزراعــة  على  وقـــادرة  مــحــدودة  فئة  على 
على  قادرين  غير  اصبحوا  المزارعين  من  كبيرا  عددا 
الديوان  بسبب  الزراعية  بالمحاصيل  اراضيهم  زراعة 
الى  اضافة  االخيرة  السنوات  في  عليهم  وتراكمها 
عدم المجازفة وزراعة االرض خوفا من تفاقم خسائر 

جديدة تضاف الى السابقة.

 مزارع: كيلو البامية بنصف دينار
وداميا  كبد  غور  من  الهديرس  علي  المزارع  وقــال 
من  ونعاني  حاليا  مجدية  غير  الصيفية  الزراعات  ان 
الى  اضافة  عالية  المنتج  وكلفة  االسعار  انخفاض 
الباميا  على  وتقتصر  محدودة  الصيفية  الزراعات  ان 
في  يطرح  انتاجها  ان  مبينا  والباذنجان،  والملوخية 
الشهر  لنهاية  وتستمر  حزيران  شهر  في  االســواق 

الحالي، مبينا انهم حاليا يبيعون كيلو الباميا بنصف 
،خصوصا  خارجا  تصدره  الــذي  المشاغل  الى  دينار 
من  وتزيد  منخفضة  االسعار  وهــذه  بريطانيا  الــى 
معاناتهم المادية حيث ان كلفة قطف المنتوج عالية 
ان  مبينا  الوافدة،  العمالة  اجرة  ارتفاع  ظل  في  جدا 

سلطة وادي االردن توفر المياه للمزارعين.
على  يقوم  والذي  مصالحة  جمال  المزارع  واضاف 
المزروعة  المساحات  ان  سنويا  الصيفية  الزراعات 
عليه  كانت  عما  انخفضت  االخيرة  السنوات  في 
التي  المتالحقة  الخسائر  بسبب  وذلــك  سابقا 
واخرها  الماضية  السنوات  عبر  المزارعون  بها  مر 
المزارعين  عجز  على  يعمل  وهذ  الحالي  الموسم 
الرتفاع  ومواصلتها  الزراعة  على  قدرتهم  وعــدم 
خصوصا  ــزراعــي،  ال االنــتــاج  ومستلزمات  الكلف 
رفع  في  الحكومة  ساهمت  التي  الوافدة  العمالة 

. كلفتها
اقتصرت  العام  لهذ  الصيفية  الــزراعــة  ان  واضــاف 
والتي  واالســـود  والملوخية  الباميا  على  اغلبها 
تسوق داخليا الى السوق المحلي اغلبها واسعارها 
منخفضة جدا، مبينا ان الباميا ومن خالل المشاغل 
في  منخفضة  اسعارها  ولكن  بريطانيا  الى  تصدر 

االسواق المحلية.

الخدام: الزراعة الصيفية غير مجدية
االردن  وادي  مــزارعــي  اتحاد  رئيس  قــال  ذلــك  الــى 
اآلونــة  فــي  الصيفية  ــزراعــات  ال ان  الــخــدام  عــدنــان 
فادحة  خسائر  وتلحق  مجدية  غير  اصبحت  االخــيــرة 
بنسبة  المزروعة  المساحات  وانخفضت  بالمزارعين 
من  كبير  عدد  واصبح  سابقا  عليه  كانت  عما  كبيرة 
المزارعين غير قادرين على هذه الزراعة ألنها مكلفة 
على  الطلب  ارتفاع  الى  اضافة  محدودة  وفترتها 
المياه ألنها تأتي وقت الصيف في األغوار والذي 
المياه  على  الطلب  ويزيد  الحرارة  درجات  فيه  ترتفع 

وترتفع كلف االنتاج.
واضاف ان انتاج الزراعات الصيفية يبدأ مع منتصف 
حتى  ويستمر  المناطق  في  اختالف  مع  حــزيــران 
نهاية شهر اب تقريبا وان اسعارها للموسم الحالي 
والملوخية  الباميا  على  تقتصر  وهي  جدا  منخفضة 
في  اسعاره  تنخفض  والذي  والحلو  الحار  والفلفل 
الى  مشيرا  حاليا،  كبيرة  لدرجة  المحلية  االســواق 

الظروف الصعبة التي يمر بها المزارعون حاليا.

الكوز: دراسة لزراعات العروة التشرينية
االردن  وادي  سلطة  عـــام  امــيــن  قـــال  جــانــبــه  مــن 

المائية  االحــتــيــاجــات  ان  ــكــوز  ال عــلــي  الــمــهــنــدس 
وحسب  مقرر  هو  ما  حسب  اسالتها  يتم  للمزارعين 
البرنامج االسبوعي وهي متوفرة لجميع المزارعين 

ويتم زيادتها حسب الطلب وارتفاع درجات الحرارة.
على  للمحافظة  دائما  تسعى  السلطة  ان  واضاف 
زراعته،  على  والمحافظة  ودعمه  االردنــي  المزارع 
شماله  وخصوصا  االردن  وادي  في  يوجد  انه  مبينا 
لها  المياه  طلب  يزداد  ثابتة  شجرية  زراعات  ووسطه 
بأنواعها  الحمضيات  اشجار  مثل  الصيف  فترة  في 
وهذا  الوسطى  المنطقة  في  خصوصا  والنخيل، 
يتطلب توفير مياه اضافية لهذه االشجار للمحافظة 

على ديمومتها.
في  النظر  إلعــادة  ودراســات  افكار  يوجد  انه  وبين 
متوفر  هو  ما  ضوء  على  التشرينية  العروة  زراعــات 
المياه  توفير  يتم  حتى  بديلة  حلول  وايجاد  مياه  من 
الالزمة للعروة التشرينية والتي تعتبر الرئيسة في 
في  المزارعين  غالبية  عليها  يعتمد  والتي  الــوادي 

الزراعة.

عبيدات: الوضع المائي مناسب
سلطة  في  االغــوار  لشؤون  االمين  مساعد  وبين 
الوضع  ان  عبيدات  غسان  المهندس  االردن  وادي 

المائي مناسب وان يتم اسالة المياه الى المزارعين 
ساعات   8 الى   7 ومن  اسبوعيا  دورات  اربع  بواقع 
أخيرًا  الحرارة  درجــات  ارتفاع  مع  ولكن  دورة  كل  في 
الزراعة،  على  حفاظا  دورات  خمس  الى  زيادتها  تم 
مبينا ان الوضع في المنطقة الشمالية يختلف حيث 
انه يتم تزويد المزارعين اسبوعيا بثالث دورات لشح 
مصادر المياه وحاليا ندرس زيادة الكميات لمواجهة 

ارتفاع درجات الحرارة.
واضاف ان الزراعات الثابتة الشجرية ترتفع مساحتها 
يقارب  ما  ويوجد  والوسطى  الشمالية  االغوار  في 
الف  و28  بالحمضيات  مزروعة  دونــم  الف   60 من 
من  وغالبيته  الوسطى  االغـــوار  في  نخيل  دونــم 
كبيرة  مياه  كميات  تحتاج  وهــذه  المجهول،  صنف 

ونعمل على توفيرها وباستمرار.
وحول مساحات الزراعات الصيفية في وادي االردن 
بين مدير زراعة وادي االردن المهندس بكر البالونة 
ان المساحات محدودة واغلبها من اصناف الملوخية 
االســود  مــن  بسيطة  متفرقه  وكــمــيــات  والباميا 
دونــمــًا   2500 ديــرعــال  فــي  وتــتــوزع  والحلو  والــحــار 
ملوخية و850 دونم في الشونة الجنوبية ملوخية، 
ومحصول الباميا مزروع غالبيته في ديرعال وبواقع 

2000 دونم. 

 توقف موظف يف "الدواء االردنية"عن العمل 
ولقاء يجمع النقابة وإدارة الرشكة اليوم 

 االعالن عن حزمة مشاريع يف الزرقاء 

   عمان – خالد الخواجا

اضرب امس قرابة 600 موظف في شركة دار الدواء االردنية عن 
العمل لمطالب عمالية.

الخدمات  نقابة  وعضو  االنتاج  ومشرف  العمالي  المنسق  وقال 
 600 قرابة  ان  جاموس،  ابو  وليد  الشركة  في  للعاملين  الصحية 
موظف توقفوا عن العمل امس وتعطلت خطوط االنتاج، بعد 28 

يوما من المفاوضات اال ان الشركة لم تلب مطالب العاملين.
نقابة  اعضاء  بين  اجتماع  اليوم  سيعقد  انــه  جاموس  ابــو  وبين 
حال  وفي  العمل  وزارة  مع  الشركة  وادارة  القطاع  في  العاملين 
عكس  اما  العمل  الى  العودة  ستتم  للعمال  مرضية  النتائج  كانت 
عشرة  للعمال  ان  موضحا  مستمرا،  سيبقى  التوقف  فان  ذلك 
سنوات،  اربع  منذ  تعدل  لم  التي  المعيشة  غالء  اهمها  مطالب 
الوظيفي  السلم  وتطبيق  بعقود،  يعملون  موظفا   30 وتثبيت 
على الموظفين القدماء ، وصرف راتب الخامس عشر ، وصندوق 
االدخار وصرف 10 شهور نهاية خدمة وصرف سنتين تأمين صحي 

بعد التقاعد.

تلبية  عدم  من  المتضررين  العاملين  عدد  ان  جاموس  ابو  واوضح 
هذه المطالب يصل الى 644 موظفا من اصل 800 موظف في 

الشركة.
والسكان  االجتماعية  والتنمية  العمل  لجنة  رئيس  قال  جانبه  من 
النيابية النائب خالد الفناطسة إنه أجرى اتصاالت أمس مع العاملين 
في شركة دار الدواء الذين ينفذون اعتصاًما للمطالبة بحقوقهم 

وتحسين بيئة عملهم.
النقابة  مع  تواصل  انه  امس،  أصدره  صحفي  بيان  في  وأضاف، 
الدوائية  والصناعية  الصحية  الخدمات  فــي  للعاملين  العامة 

للوصول إلى حل لمشكلة هؤالء العاملين.
النيابية"  "العمل  من  وحرًصا  االتصاالت  هذه  على  "وبناًء  وتابع 
على تطويق األزمة وإيجاد حلول ترضي الطرفين، تم تكليف مقرر 
اللجنة النائب المهندس خالد رمضان لمتابعة األمر، والذي بدوره زار 

الشركة وموقع االعتصام الذي يشارك به المئات من العاملين".
امــام  الكتلة  بــاســم  كلمة  الــقــى  إنــه  رمــضــان  قــال  جهته،  مــن 
تنفيذها  وضــرورة  العاملين  مطالب  دعم  فيها  أكد  المعتصمين، 
جهودها  "ستواصل  اللجنة  أن  مضيًفا  ممكن"،  وقــت  بــأســرع 

العمل  صاحبة  والشركة  والعاملين  النقابة  مع  األمر  هذا  لمتابعة 
وتنهي  المحقة  مطالبهم  وتحقق  العاملين  ترضي  بحلول  للخروج 

اعتصامهم".
وقال نقيب العاملين بالخدمات الصحية والصناعات الدوائية محمد 
العاملين في  العمال  العامة ستقف مع مطالب  النقابة  غانم ان 
ثالثة مصانع، حيث ان االدارة لم تخرج من المكاتب والحديث مع احد 
النواب الذي حضر مدافعا عن حقوق العمال واعضاء من منظمة 
متواصال  االضراب  سيكون  لذا  حوار  اي  يجر  ولم  االنسان  حقوق 

الى ان يتم اطالق حوار بين الطرفين.
العام  المدير  مع  االول  امــس  التقينا  كنقابة  اننا  غانم  واوضــح 
للشركة ونائبه ومدير اإلنتاج ومدير الموارد البشرية واستمر اللقاء 
الذي  النقابة  ورئيس  العمل  عالقات  مدير  بحضور  ساعات  خمس 
اللجنه  في  زمالء  الى  اضافة  التفاوضية  الجلسه  من  جانبا  حضر 
النقابية، ولم تفض المفاوضات عن شيء يحقق مطالبنا العمالية 

إلصرار االداره على رفض هذه المطالب.
وحاولت "الرأي" اكثر من مرة اجراء اتصاالت مع مسؤولي الشركة 

اال انه لم يكن هناك استجابة. 

   الزرقاء - د. ماجد الخضري

الزرقاء  محافظة  ان  السميران  محمد  الدكتور  المحافظة  قال 
المشاريع  عشرات  المقبل  والعام  الحالي  العام  خالل  ستشهد 
اربعة  هناك  ان  الــى  مشيرا  المحافظة،  موازنة  من  الممولة 
التمويل  حيث  من  الزرقاء  في  ستنفذ  التي  المشاريع  من  انواع 
مليون   20 البالغة  المحافظة  موازنة  من  ممولة  مشاريع  وهي 
من  ممولة  ومشاريع   2019 لعام  مليون  و27   2018 لعام  دينار 
مثل  المانحة  الــدول  من  ممولة  ومشاريع  مباشرة  ـــوزارات  ال

االتحاد األوربي ومشاريع ممولة من الديوان الملكي.
المحافظة  ومجلس  التنفيذي  المجلس  اجتماع  خــالل  واشــار 
ان  الى  المحافظة  موازنة  على  المدرجة  المشاريع  لمناقشة 
المحافظة  مجلس  مصادقة  بانتظار  جاهزة  اصبحت  الموازنة 

. عليها
وقال ان اهم المشاريع المطروحة هي فتح وتعبيد طرق وصيانة 
جديدة  مدارس  وانشاء  العامة،  االشغال  مديرية  خالل  من  طرق 
صحية  مراكز  وانشاء  التربية،  مديريات  خالل  من  مدارس  وصيانة 
وصيانتها ومشاريع تتبع لمديرية الصحة ومعظم المديريات في 

المحافظة.
وبين المحافظ ان مشروع تطوير طريق اوتوستراد عمان الزرقاء 
من  اردنــي  دينار  مليون   140 مبلغ  رصــد  تم  وانــه  كعطاء  طــرح 
الطريق  ان  الى  واشار  الطريق  لهذا  االشغال  وزارة  مخصصات 
منها  مسربين  تخصيص  يتم  وســوف  مسارب  بستة  سيصبح 

السريع. الباص  لمشروع 
وبين ان المشروع يشمل اعادة تأهيل طريق االوتوستراد ليكون 
الحيوي  الشريان  يعتبر  الذي  الطريق  هذا  وتحديث  دوليا  طريقا 
الذي يربط بين عمان والزرقاء، مشيرا الى ان التطوير سيشمل 

عمان  مجمع  وحتى  عمان  فــي  المحطة  منطقة  مــن  الطريق 
الجديد وسط مدينة الزرقاء.

واكد انه تم فتح وثائق العطاء وان العطاء حاليا في مرحلة االحالة 
خالل  والرائد  الحيوي  المشروع  بهذا  المباشرة  ستتم  حتما  وقال 

العام الحالي.
وقال هناك مشروع محوري في الزرقاء وهو مشروع بيئي في 
منطقة الظليل بكلفة 26 مليون دينار اردني والبحث جاٍر عن تمويل 
لهذا المشروع الذي سيساهم مساهمة كبيرة في حل المشكلة 

البيئية في منطقة الظليل.
وحول مشكلة سيل الزرقاء البيئية قال ان هناك دراسات من اجل 
حل هذه المشكلة وهناك مشاورات اولية مع عدد من المقاولين 

والمستثمرين متأمال ان يتم حل المشكلة في القريب العاجل.
واشار الى انه تم منح نادي الزرقاء ستين دونما ومبلغ 350 الف 
مشروع  انشاء  اجل  من  الملكي  الديوان  مشاريع  خالل  من  دينار 

حيوي يخدم قطاع الشباب في المحافظة.
واكد حاجة محكمة الزرقاء للتوسع وقال هناك مقترح باضافة طابق 
الرصيفة  لواء  طلبة  مشكلة  ان  وبين  الزرقاء  محكمة  لمبنى  جديد 
المسجلين في جامعة ال البيت تم حلها وان االجراءات تم اتخذها 

من اجل تأمين الطلبة بعدد كاٍف من الحافالت.
الزرقاء  في  المناطق  من  لعدد  مسحًا  هناك  ان  المحافظ  واعلن 
النشاء دفعة جديدة من الحدائق في المدينة وبين ان جاللة الملك 
امر  العرب  مسجد  وافتتح  الماضي  رمضان  في  الزرقاء  زار  عندما 

بانشاء حديقة قريبة من المسجد وموقف سيارات.
وحول موضوع ايصال الخدمات للمنازل القائمة على امالك الدولة 
بين ان القرار ليس من المحافظة وانما من رئاسة الوزراء حيث تم 
منع ايصال الخدمات لهذه المنازل على الرغم من ان بعضها قائم 
منذ عقود طويلة وقال سنكتب للحكومة بهذا الخصوص واكد ان 

امام  منظورة  اشغال  اذونــات  لتزوير  قضية  عشرة  خمسة  هناك 
هيئة مكافحة الفساد.

شارع  مثل  لالشغال  التابعة  المشاريع  بعض  في  التأخر  وحــول 
المصفاة وجسر شومر بين ان شارع المصفاة سيتم استالمه بعد 
شهرين وان مشكلة التأخير تم حلها، واكد ان هناك لجنة تتابع كافة 

المشاريع في المحافظة لحظة بلحظة.
مجلس  مخصصات  من  ماليين  ثمانية  تحويل  امكانية  عدم  واعلن 
تعبيد  بمشاريع  القيام  اجل  من  المحافظة  بلديات  الى  المحافظة 

وان ذلك يتعذر من الناحية الفنية.
انه  وبين  المحافظة  في  القديمة  المباني  مشكلة  عن  وتحدث 
المحافظة  تصل  عديدة  بالغات  بدأت  العمارات  احدى  انهيار  وبعد 
والجهات المعنية وقال ان بعض هذه البالغات مفتعلة وان البعض 
بدأ يفتعل بعض المشاكل في منزله ويدعي انه معرض لالنهيار 

بهدف الحصول على بعض المكاسب من الجهات الرسمية.
المشاريع  عن  المحافظة  في  الرسمية  الــدوائــر  مــدراء  وتحدث 
المطروحة من خالل مديرياتهم واجابوا على اسئلة واستفسارات 

اعضاء مجلس المحافظة.
وبين ممثل المنظمة االمريكية "مدن" منتصر الحياري الى ان دور 
المنظمة  تدعمه  الذي  المحلي  والحكم  الالمركزية  دعم  مشروع 
االستراتيجية  الخطط  العـــداد  ــقــدرات  ال بناء  مجال  فــي  ينحصر 
والتنفيذية وكيفية اعداد الموازنات الكثر من عام تجنبا لالختالالت 
امكانية  على  تؤثر  والتي  المقترحة  المشاريع  على  تطرأ  التي 
تنفيذها ضمن سقف زمني محدد كما حصل في مشاريع سابقة.

القى  عليمات  احمد  الدكتور  الزرقاء  محافظة  مجلس  رئيس  وكان 
كلمة في بداية اللقاء تحدث من خاللها عن دور مجلس المحافظة 
القطاعات  على  المخصصات  وتــوزيــع  الــمــوازنــة  مناقشة  فــي 

المختلفة. 

 ما ُسّرَب رغبات إسرائيلية وبالونات اختبار 
 الهباش: الفلسطينيون 

واألردنيون والعرب يرفضون بثبات 
"صفقة القرن" 

 عمان - محمد الخصاونة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الوزير االسبق الدكتور محمود 
والعرب  المركزية  االردن  قضية  الفلسطينية  القضية  ان  الهباش 
يرفضون  وهم  وشعوبهم  وحكوماتهم  قياداتهم  والمسلمين، 
منها  سرب  وما  القرن  بصفقة  يسمى  ما  صارم  وبشكل  بثبات 

سياسيا أو إعالميا أو تخمينيا أو ما اشيع كبالونات إختبار.
ـــوار ســيــاســي بــعــنــوان " كــيــف يــواجــه  وقـــال الــهــبــاش خـــالل ح
اإلسالمي  الوسط  حزب  نظمه  "؟،  القرن  صفقة  الفلسطينيون 
ان  يمكن  ورســمــي  وملموس  محدد  شــيء  يوجد  ال   ": أمــس 
مجرد  هي  اشيع  ما  وإن  القرن،  بصفقة  يسمى  ما  عليه  نطلق 
رغبات  لتلبي  األميركية  اإلدارة  طرحتها  قديمة  إسرائيلية  أفكار 
وان  والنقاش،  للتداول  اإلسرائيلي  اليمين  خاصة  اإلسرائيليين 
القيادات الفلسطينية واالردنية وحتى العربية لم يتسلموا شيئا 

مكتوبا وواضحا عن ما يسمى صفقة القرن".
طرحت  التي  واالفكار  بالتسريبات  يتعمق  من   " الهباش:  وزاد 
عليها  حصلنا  إسرائيلية  أنها  للشك  مجاال  يدعو  ال  ما  ويتأكد  يجد 
سابقا وطلبها بنيامين نتانياهوا من الرئيس محمود عباس بشكل 
مباشر ورفضت في حينه بشكل قاطع، فعادة القيادة اإلسرائيلية 
والعرب  واألردنيين  ونحن  وطلبتها  األميركية  اإلدارة  خالل  من 
طالبوا  مثال:  ومنها  قاطع،  بشكل  لها  رفضنا  كررنا  والمسلمين 
وغور  الغربية  الضفة  في  ليبقوا  عاما   40 لمدة  إنتقالية  بمرحلة 
بصفقة  يسمى  فيما  موجودة  أنها  سربت  الفكرة  وهذه  األردن 
القرن، وهذه األفكار وغيرها وكل ما سرب مرفوض ومضحك ولن 

يقبل فيه عربي مسلم وخاصة فلسطيني".
وأشار الهباش إلى أن مصر واألردن والعرب جميعا أبلغوا القيادة 
الــرافــض  الفلسطيني  الموقف  يــؤيــدون  أنــهــم  الفلسطينية 
والعرب  واألردن  مصر  أبلغنا  ونحن  القرن،  بصفقة  يسمى  لما 
والمسلمين والمسيحيين أننا نريد حال للقضية الفلسطينية لكن 
لن نقبل أي حل للقضية الفلسطينية على حساب مصر واألردن 
قيادة  الفلسطينيون  أن  مؤكدا  مسلمة،  أو  عربية  دولــة  أي  أو 
األردن  وغور  والقدس  اإلستطيان  إنهاء  يريدون  وشعبا  وحكومة 
وهذا  المتحدة  االمم  لقرارات  وفقا  الفلسطينية  القضية  وحل 
واألردنيون  الفلسطينيون  فيه  يقبل  أن  يمكن  الذي  األدنى  الحد 
الحد  يلبي  ال  القرن  بصفقة  يسمى  ما  من  سرب  ما  والعرب، 
الفلسطينين  عليه  يوافق  قد  ــذي  ال األدنــى  الحد  من  األدنــى 

واالردنيون والعرب.
وأوضح الهباش ان القيادة الفلسطينية رفضت مقابلة المبعوثين 
الدوليين وأبلغتهم رفضها بمقابلتهم أو الحوار أو النقاش معهم 
ولو  القرن،  بصفقة  يسمى  ما  من  يسرب  لم  أو  سرب  ما  حول 
يريدون  ما  لتحقيق  العسكرية  القوة  واميركا  اسرائيل  استخدمت 
واحتلوا الضفة الغربية والقدس لن يكون شرعيا، إنما لو قبلنا بما 
االحتالل  منحنا  قد  نكون  مستحيل  وهذا  القرن  بصفقة  يسمى 
الموقف  ان  مــؤكــدا  منهم،  نعتذر  وكأننا  شرعية  االسرائيلي 
الفلسطيني واالردني والعربي ثابت ورافض لما يسمى بصفقة 
إلسرائيل  وبقوة  داعمة  األميركية  اإلدارات  أن  إلى  الفتا  القرن، 

منذ عام 1850. 

   30 ديناراً مكافأة للمبلِّغ عن 
آليات تطرح األنقاض يف مادبا 

 مأدبا - بترا

مقدارها 30  مالية  مكافأة  صرف  امس  الكبرى  مأدبا  بلدية  قررت 
دينارا ألي مواطن يبلغ عن آليات تطرح االنقاض واألتربة بفيديو 

مثبت أو صورة داخل المدينة وعلى جوانب الطرق.
جاء  القرار  هذا  أن  االزايــدة  احمد  المهندس  البلدية  رئيس  وقال 
على  الرقابية  المسؤولية  في  شركاء  ليكونوا  للمواطنين  تحفيزا 
أصحاب هذه القالبات لما تسببه من تشويه للمنظر العام وتحميل 

اعباء اضافية على طواقم البلدية الزالة هذه المخلفات.
وأضاف أن البلدية تعاقدت مع أصحاب قطع اراضي وتم تجهيزها 
الستقبال هذه األنقاض دون اللجوء لطرحها على جوانب الطرق 

وفي الساحات العامة.
دورهم  تفعيل  ضرورة  المدينة  في  المواطنين  االزايــدة  وطالب 
الرقابي وأن أي مالحظة ترد البلدية تعامل بشكل سري ودون ذكر 

السم الشخص المبلغ. 

موظفو «الدواء»  خالل توقفهم عن العمل   (الرأي)
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15 قتيالً بغارات على درعا و إجالء بلدتين محاصرتين في إدلب

إرسائيل تأمر سوري بالرتاجع عن السياج 
الحدودي بالجوالن

  شهيد..واقتحام االقصى واعتقاالت وهدم وتجريف بالضفة

االحتالل  يشدد حصاره عىل غزة ومخاوف من 
اندالع حرب

على  اإلسرائيلي  بالجيش  ضابط   وخاطب 
الحشد  الــحــدودي  السياج  من  اآلخــر  الجانب 
باللغة العربية عبر مكبر للصوت قائال "صباح 
لحدود  الشريط  عن  ارجعوا  جماعة.  يا  الخير 
يصير  ما  أحسن  لورا  ابعدوا  إسرائيل.  دولة 

شي مش منيح. ارجعوا لورا".
وتوقف السوريون الذين اقتربوا من السياج 
الحدودي على مسافة نحو 200 متر قبل أن 

يأمرهم الضابط اإلسرائيلي بالرجوع.
وصاح الضابط في لقطات صورها تلفزيون 
لورا..  ارجعوا  لورا..  ارجعوا  جماعة  رويترز "يا 
بالمنيح".  لـــورا  ارجــعــوا  نــؤذيــكــوا.  بــدنــاش 
وتراجع الحشد الذي ضم نساء وأطفاال ببطء 
بعضهم  وتوقف  المخيم.  باتجاه  الوراء  إلى 
في منتصف الطريق ولوحوا بقطع أقمشة 
قتل  اخر  صعيد  على  الحدود.  باتجاه  بيضاء 
ــارات  غ فــي  امــس  األقـــل  على  15 مــدنــيــًا 
قوات  تشن  حيث  سوريا  جنوب  استهدفت 
الفصائل  ضد  هجومًا  روسي  بدعم  النظام 
للمرصد  جديدة  حصيلة  وفــق  المعارضة، 

السوري لحقوق اإلنسان.
األحد  روســي  بدعم  النظام  قــوات  ــدأت  وب
هجومًا ضد الفصائل المعارضة التي تسيطر 
على الجزء األكبر من محافظة القنيطرة حيث 

تقع هضبة الجوالن المحتلة في جنوب غرب 
سوريا، وذلك بعد استعادتها غالبية محافظة 

درعا المحاذية.
وارتفعت حصيلة القتلى في الغارات التي 
محافظة  في  التينة  عين  بلدة  استهدفت 
خمسة  بينهم  مــدنــيــًا   14 إلــى  القنيطرة 
كان  الــذي  الــســوري  المرصد  وفــق  أطــفــال، 
ولم  مدنيين.  قتلى  ستة  عن  سابقًا  تحدث 
يتمكن المرصد من تحديد ما اذا كانت طائرات 
حربية روسية او سورية شنت الغارات. ونشر 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ناشطون 
تظهر  القصف  لضحايا  انــهــا  قــالــوا  صـــورًا 
اطفاًال وضعوا في شراشف مليئة بالدماء.

ـــــارات روســيــة  وقــتــل مــدنــي آخــــر فـــي غ
اســتــهــدفــت بــلــدة الــعــالــيــة فــي ريـــف درعــا 
القنيطرة،  مع  ــة  اإلداري الحدود  عند  الغربي 
رامي  المرصد  مدير  وقال  المرصد.  بحسب 
عبد الرحمن "استهدفت غارات جوية روسية 
محافظتي  بين  الواقعة  المنطقة  مكثفة 
قــوات  عليها  رمــت  كما  ودرعــــا،  القنيطرة 

النظام البراميل المتفجرة".
ــواجــد هــيــئــة تــحــريــر الــشــام فــي هــذه  ــت وت
المنطقة، ويرفض الفصيل االرهابي اتفاق 
من  أكثر  قبل  روسيا  أبرمته  الــذي  التسوية 

عشرة أيام مع الفصائل المعارضة في درعا، 
السيطرة  بموجبه  النظام  قــوات  وتمكنت 
على مناطق واسعة منها إثر عملية عسكرية 

استمرت أسبوعين.
قوات  من  عنصرًا   43 واالثنين  االحد  وقتل 
معارضة  فصائل  مع  معارك  في  النظام 
قتل 48  كما  المنطقة،  هذه  في  وجهاديين 
مقاتال من الفصائل غالبيتهم من هيئة تحرير 

الشام، وفق المرصد.
وبالتوازي، رفعت خمس بلدات في القنيطرة 
لالنضمام  "تمهيدا  السوري  العلم  اإلثنين 
الرحمن  عبد  بحسب  المصالحة"،  اتفاق  الى 
في  المتواجدة  "الفصائل  أن  أوضــح  الــذي 
لتجنب  النظام  قتال  اعتزلت  البلدات  هــذه 

القصف والدمار".
وتركيا  روســيــا  توصلت  ذلــك  غــضــون  فــي 
إجالء  على  ينص  اتفاق  الى  الثالثاء  امس 
للنظام  المواليتين  وكفريا  الفوعة  بلدتي 
في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا 
محاصرتين  منطقتين  آخر  تعتبران  واللتين 
لحقوق  السوري  المرصد  وفق  البالد،  في 
عبد  رامــي  المرصد  مدير  وقــال  اإلنــســان. 
الرحمن إن "االتفاق ينص على إجالء البلدتين 
المحاصرتين من قبل فصائل مقاتلة وهيئة 

تحرير الشام بالكامل مقابل اإلفراج عن مئات 
النظام".  سجون  من  واألســرى  المعتقلين 
عن  بدوره  السوري  الرسمي  االعالم  وأفاد 
"أنباء عن التوصل التفاق لتحرير (...) اآلالف 

من أهالي بلدتي كفريا والفوعة".
السوري  الرسمي  التلفزيون  بث  ذلك  الى 
مقاتلي  مــن  انــتــزع  تــل  قمة  مــن  لقطات 
المعارضة أمس االثنين ويطل على الحدود 
مع الجزء المحتل من الجوالن. ولوح مقاتلو 
الحكومة بالبنادق ورفعوا صور األسد وهم 
كانت  الحارة.  تل  في  الكاميرا  أمام  يحتفلون 
إسرائيل قد هددت برد فعل عنيف على أي 
في  لالنتشار  السورية  القوات  من  محاولة 
وضع  الــذي  األمــر  االشتباك،  فض  منطقة 
اقترابه  مع  الحكومي  الهجوم  أمام  عراقيل 

من الحدود.
جماعة  أو  إيــران  تنشر  أن  إسرائيل  تريد  وال 
حزب الله اللبنانية المتحالفتان مع األسد، أي 

قوات قرب حدودها.
وقال تلفزيون المنار الذي تديره جماعة حزب 
الله اللبنانية إن الجيش السوري سيطر على 
منطقة العالية، وهي واحدة من آخر المناطق 
في  المعارضة  مقاتلي  لسيطرة  الخاضعة 

محافظة درعا. 

على  غــارات  اسرائيل  شن  من  ــام  اي  وبعد 
ــار كثيف مع  ــبــادل إطـــالق ن قــطــاع غـــزة، وت
حماس كانت االعنف منذ عام 2014، قررت 
الوقود  تسليم  منع  االثنين  ليل  اسرائيل 
المخصص  سالم  ابو  كرم  معبر  عبر  والغاز 
قلصت  كما  االحـــد.  حتى  البضائع  لنقل 
البحري  للصيد  المسموح  المجال  اسرائيل 

من ستة الى ثالثة اميال.
الذي  سالم،  بو  كــرم  معبر  اغلقت  وكانت 
الماضي  االثنين  شالوم  كيرم  عليه  تطلق 
المعدات  باستثناء  البضائع  مـــرور  امـــام 
ستتم  التي  والــــدواء)  (الــغــذاء  االنسانية 

الموافقة عليها كل حالة على حدة.
تسويق  او  تصدير  يتم  "لن  الجيش  واعلن 
آخر،  اشعار  حتى  غــزة"  قطاع  من  البضائع 
المزارع  في  نشبت  التي  الحرائق  على  ردا 
الــورقــيــة  ــرات  ــطــائ ال بسبب  االســرائــيــلــيــة 
غــزة  قــطــاع  مــن  تطلق  الــتــي  ــبــالــونــات  وال
المعبر  اغــالق  ويثير  حــارقــة.  مــواد  وتحمل 
ومنع الوقود فضال عن اشهر من االحتقان 
تكهنات باحتمال اندالع حرب ستكون الرابعة 
بين إسرائيل والقطاع منذ عام 2008. وقال 
مراسل فرانس برس ان معبر رفح الحدودي 
االخـــر والــوحــيــد مــع مصر تــم اغــالقــه من 
يوضح  مصري  رسمي  بيان  صدور  ان  دون 
االسباب. ويثير ذلك تكهنات بان مصر التي 
اغلقته  وحــمــاس  إســرائــيــل  بين  توسطت 
لــمــمــارســة ضــغــوط عــلــى حــمــاس لوقف 

اطالق الطائرات الورقية.

بو  كـــرم  معبر  اغـــالق  حــمــاس  واســتــنــكــرت 
ضد  جــديــدة  "جريمة  بانه  ووصفته  سالم 
ـــو زهـــري  اإلنــســانــيــة". وقــــال ســامــي اب
بيان "اذا  في  حماس  حركة  باسم  المتحدث 
االسرائيلية  الحربية  الطائرات  استهدفت 
اسرائيل  فــان  الورقية  الطائرات  مطلقي 

تلعب بالنار".
ـــــال مــتــحــدث بـــاســـم جـــهـــاز االطـــفـــاء  وق
على  قضت  حريقا   750" ان  االسرائيلي 
مئة يوم  نحو 26 الف دونم خالل  محاصيل 
ما ادى الى اضرار" قدرتها الحكومة بخمسة 
الف  و400  مليون  (نــحــو  شــاقــل  ماليين 

دوالر).
غالبا  والبالونات  الورقية  الطائرات  وتــزود 
الحقول  فــي  لتسقط  ــحــارقــة  ال ــالــمــواد  ب
االسرائيلية  السلطات  لكن  االسرائيلية، 
مواد  مع  االثنين  صقر  على  العثور  اعلنت 

قابلة لالشتعال مرتبطة بساقيه.
من وجهة نظر إسرائيل فان حماس يمكنها 
ذلــك.  ارادت  اذا  الورقية  الــطــائــرات  وقــف 
الدراسات  معهد  من  سيبوني  غابي  وقال 
االسرائيلية لالمن القومي "ال يحدث شيء 

في غزة دون موافقة حماس".
إذا  عما  ســؤال  على  ردا  "بالطبع"  واجــاب 
كانت الطائرات الورقية يمكن ان تؤدي الى 

تصعيد عسكري.
السياسية  العلوم  اســتــاذ  يــوافــق  ـــدوره،  ب
في غزة جمال الفادي على ان حركة حماس 
الورقية  الطائرات  اطــالق  منع  على  قــادرة 

ان  اضــاف  لكنه  ارادت".  "اذا  والبالونات 
تستطيع  ــورقــة  ك عليها  تعتمد  "حــمــاس 
لتحقيق  اسرائيل  على  الضغط  خاللها  من 
مكاسب مقابل تغيير الحصار". وتابع الفادي 
"ان حماس غير معنية في الذهاب لمواجة 
حربا  تحتمل  ال  الناس  اوضــاع  الن  عسكرية 

جديدة اال اذا اسرائيل فرضت الحرب".
صباح  شـــاب  استشهد  اخـــر  صعيد  عــلــى 
امـــس الــثــالثــاء مــتــأثــًرا بــإصــابــتــه بــرصــاص 
داوود  ساري  الجريح  الشاب  االحتالل  جيش 
الشوبكي أثناء تلقيه العالج في مستشفى 
المحتلة،  الــقــدس  بمدينة  يــوســف"  "مـــار 
"مليونية  في  مشاركته  خالل  أصيب  وكان 
وأصيب  الماضي،  مايو   14 يوم  العودة" 
بشلل رباعي على إثر اإلصابة، وتم تحويله 
القدس  مستشفيات  في  العالج  لتلقي 
المحتل، قبل أن ُيعلن عن استشهاده فجرا.

منزال  ــالل،  ــت االح بلدية  جــرافــات  وهــدمــت 
بحجة  القدس  مدينة  في  وسورين  وبركسا 
اقتحم  خــالل  تــرخــيــص.وذلــك  دون  الــبــنــاء 
القدس  بمدينة  الطور  وقرية  شعفاط  حي 
وهدمت منشآت سكنية وزراعية دون سابق 

انذار.
للمساعدة  القدس  لمركز  تقرير  وكشفت 

القانونية وحقوق اإلنسان حول
في ذات السياق، اقتحمت قوات االحتالل، 
مدرسة النظامية ومستودع لالثاث والكتب 
في مدينة القدس المحتلة.وصادرت اجهزة 
شيكل  االف   4 بـ  قيمتها  قــدرت  ومعدات 

ضريبة  ديـــون  ــم  ــراك ت (١٢٠٠دوالر)بـــحـــجـــة 
 2017 ــام  ع عــن  دفعها  وعـــدم  "االرنـــونـــا" 

الماضي.
باهر  صــور  بقرية  الحمص  ــو  أب واد  وفــي 
االحتالل  قــوات  اقتحمت  الــقــدس  جنوب 
وقامت  للتربية  ــاث  واألث للكتب  مستودعا 
المتواجدين  كافة  مع  والتحقيق  بتفتيشه 
بتصويره  قاموا  ثم  هوياتهم،  احتجاز  بعد 

بالكامل، وهددوا باقتحامه مجددا.
فلسطينيا   ٣٣ ــالل  ــت االح جــيــش  واعــتــقــل 
بزعم  الغربية،  الضفة  من  مختلفة  بمناطق 
مواجهات  اندلعت  كما  االحتالل.  مقاومة 
في قرية أبو شخيدم شمال رام الله وشارع 
القدس جنوب المدينة، وفي مدينة نابلس.
قواته  أن  بيانه،  في  االحتالل  جيش  وقال 
تهم  لهم  تنسب  فلسطينيا   ١٦ اعتقلت 
ــة في  ــمــشــارك ــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة وال ال
فعاليات شعبية ضد الجنود والمستوطنين.
وزعم الجيش أنه عثر على أسلحة، كما صادر 
خالل  الــشــواقــل  آالف  عــشــرات  االحــتــالل 

عمليات الدهم واالعتقال.
وأدعى أن المعتقلين هم مطلوبون، وجرى 
جهاز  لــدى  التوقيف  مــراكــز  إلــى  تحويلهم 
األمن العام "الشاباك" الستكمال التحقيق.
بمصادرة  أمرا  االحتالل  سلطات  وأصــدرت 
الخضر  بلدة  في  خاصة  فلسطينية  أراٍض 
القدس  (جــنــوب  لحم  بيت  مدينة  جــنــوب 
البؤر  لتوسيع  ـــم  ٢٠٠دون قــرابــة  المحتلة) 

االستيطانية الواقعة جنوب المدينة. 

 الرشطة العراقية تفرق محتج 
أمام حقل الزب النفطي

البصرة - رويترز

لتفريق  والخراطيم  الهراوات  العراقية  الشرطة  استخدمت 
الزبير  لحقل  الرئيسي  المدخل  عند  تجمعوا  محتجا   250 نحو 
النفطي الضخم امس وسط تصاعد التوتر في مدن بجنوب 

العراق بسبب تدهور الخدمات العامة.
ومنذ بدء االحتجاجات قبل تسعة أيام هاجم محتجون مباني 
حكومية ومكاتب ألحزاب سياسية بينما اجتاح مقاتلون شيعة 

المطار الدولي في مدينة النجف.
وقال المتحدث العسكري العراقي إن السلطات لن تتهاون 

مع أي أفعال تهدد أمن البالد.
لم  االحتجاجات  إن  الصناعة  في  ومصادر  مسؤولون  وقال 
إيني  شركة  تديره  الــذي  الزبير  حقل  في  اإلنتاج  على  تؤثر 
بي.بي  شركة  تطوره  الذي  الرميلة  حقل  وكذلك  اإليطالية 

وحقل غرب القرنة 2 الذي تشغله لوك أويل.
ويرى عراقيون كثيرون أن زعماء البالد ال يتقاسمون معهم 
العمال  إن  المحتجين  بعض  وقــال  للبالد.  النفطية  الثروة 
األجانب يسلبونهم فرص العمل في شركات النفط. وُقتل 
حقل  عند  أحدهم  الشرطة  مع  اشتباكات  في  محتجين  ثالثة 

غرب القرنة 2 وأصيب العشرات.
وقال أحد المحتجين ويدعى عصام جبار (24 عاما) "نحن أهل 
لم  لكننا  الهائلة  موارده  و  العراق  نفط  حول  نسمع  البصرة 

نستفد أبدا من مميزاته".
وأضاف "الغرباء يحصلون على وظائف محترمة في حقولنا 
النفطية ونحن ال نملك دفع ثمن سيكارة (سيجارة)".وأشار 

إلى أنه عاطل عن العمل.
والخراطيم  الهراوات  استخدمت  الشرطة  إن  شهود  وقال 

لضرب المتظاهرين عند بوابة حقل الزبير.
المحتجون  قام  بعدما  الوجه  في  األمن  أفراد  أحد  وأصيب 
إطــارات  إلخماد  رمــاال  الشرطة  وألقت  بالحجارة.  برشقهم 

أضرم فيها المحتجون النار.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة 

للبترول (أوبك) بعد السعودية.
الدولة  إيرادات  من  بالمئة   95 الخام  النفط  صادرات  وتمثل 
وأي اضطراب في اإلنتاج قد يضر بشدة االقتصاد المتعثر 
من  المليارات  لعشرات  الــعــراق  يحتاج  وقــت  في  بالفعل 
الدوالرات إلعادة اإلعمار بعد حرب استمرت ثالثة أعوام على 

داعش.
أسعار  ارتفاع  إلى  الجنوب  في  التوتر  استمرار  يؤدي  وقد 
النفط العالمية. وقال مسؤول نفط عراقي في مايو أيار إن 

إنتاج حقل الزبير بلغ 475 ألف برميل يوميا.
وقال مسؤول نفط كبير إن العراق صدر 3.566 مليون برميل 
تموز  يوليو  في  الجنوبية  حقوله  من  المتوسط  في  يوميا 
وهي مستويات تؤكد أن االضطرابات لم تؤثر على شحنات 
مؤشرات  أي  هناك  أن  يبدو  وال  المنطقة.  من  الخام  النفط 
الشديد،  الحر  وطأة  يتحملون  الذين  المحتجين،  عدول  على 
مدن  أكبر  البصرة،  في  غضبهم  عن  وعبروا  مطالبهم.  عن 
وكربالء  والنجف  والناصرية  والعمارة  والسماوة  الجنوب، 
والحلة. وقال رجل أمن في مكان االحتجاج "لدينا أوامر بعدم 
أحد  ألي  السماح  بعدم  أوامر  أيضا  لدينا  ولكن  النار  إطالق 
ما  نتخذ  وسوف  النفط  حقول  في  العمليات  على  بالتأثير 

يلزم من إجراءات إلبعاد المتظاهرين عن الحقول".
مؤتمر  في  رسول  يحيى  العميد  العسكري  المتحدث  وقال 
باألمن  بالعبث  ألحــد  تسمح  لن  األمــن  قــوات  إن  صحفي 
والنظام باالعتداء على المنشآت العامة والخاصة والحكومية 
وكذلك االقتصادية. ووقعت احتجاجات لنفس األسباب من 
حساسية  وذو  النطاق  واســع  المرة  هذه  التوتر  لكن  قبل. 
سياسية. وقال مرتضى رحمن (22 عاما) الذي كان يفر حافيا 
خشية أن تعتقله الشرطة أمام حقل الزبير "أعيش في مكان 
أنا  أعمل  بينما  الـــدوالرات  مليارات  يدر  الــذي  بالنفط  غني 
وظيفة  أريد  طفالي.  ألطعم  الناس  من  النفايات  جمع  في 
بسيطة هذا طلبي الوحيد".وأضاف أنه تعرض للضرب من 
هنا.  سأبقى  قتلتني  لو  حتى  أذهب  "لن  وقال  الشرطة. 

أريد وظيفة". 

 الكنيست اإلرسائييل يقر قانونا 
عات اليسارية يف  لحظربعض الج

املدارس 

 القدس المحتلة - رويترز

أقر البرلمان اإلسرائيلي امس الثالثاء قانونا قد يؤدي إلى 
ضد  الحكومة  سياسات  تنتقد  التي  الجماعات  بعض  حظر 
والحديث  اإلسرائيلية  المدارس  دخــول  من  الفلسطينيين 
أيـــده 43  الـــذي  لــلــقــانــون،  منتقدون  وقـــال  ــطــالب.  ال مــع 
من  المؤلف  البرلمان  في  نائبا   24 عليها  واعترض  مشرعا 
مثل  األساسية  الديمقراطية  للقيم  ضربة  إنه  مقعدا،   120
عن  الشرعية  لنزع  الحكومة  مساعي  من  وجزء  التعبير  حرية 

الجماعات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية.
التعليم  لوزير  جديدة  سلطات  التعليم  قانون  تعديل  ويمنح 
نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي القومي الديني، 
إلقاء  من  معينة  جماعات  تمنع  للمدارس  أوامــر  إلصــدار 
محاضرات على الطالب. وأطلق على التشريع اسم قانون 
(كسر الصمت) في إشارة إلى جماعة إسرائيلية تحمل هذا 
محاربون  قالها  شهادات  ونشر  جمع  على  وتعمل  االســم 
الضفة  في  للفلسطينيين  الجيش  معاملة  بشأن  قدامى 
وانتقد  غزة.  نشطاء  مع  الصراعات  وخالل  المحتلة  الغربية 
بتشويه  واتهموها  الجماعة  آخرون  يمينيون  وساسة  بينيت 
والمسؤولين  الجنود  وتعريض  الخارج  في  إسرائيل  سمعة 
لaخطر المالحقة الجنائية بسبب مزاعم ارتكاب جرائم حرب. 
جيش  جنود  ويهاجم  العالم  يلف  من  "كل  بيان  في  وقــال 
جماعة  وقالت  مدرسة".  عتبة  يطأ  لن  اإلسرائيلي  الدفاع 
وجماعات  إضعافها  إلى  يهدف  القانون  إن  الصمت)  (كسر 
حقيقة  "في  جفارياهو  أفنر  مديرها  وقال  أخــرى.  حقوقية 
في  يحدث  ما  على  والتعتيم  لإلخراس  محاولة  هذه  األمر 
ناظر  كوهين  رام  وذكــر  عــامــا".   51 منذ  المحتلة  األراضـــي 
مدرسة تيخونت الثانوية في تل أبيب أنه استضاف جماعة 
(كسر الصمت) في المدرسة العام الماضي ويعتزم دعوتها 
وقال  للقانون.  انتهاك  ذلــك  في  كــان  لو  حتى  أخــرى  مــرة 
هذه  كفى.  وأقــول:  أقف  أن  واجبي  من  ومعلم،  "كناظر 
القوانين تهدف لإلضرار بالديمقراطية ولن أشارك فيها. ال 
أوافق على ذلك وسأعترض عليه". وقال أمير فوكس الذي 
المعهد  في  الديمقراطية  القيم  عن  الدفاع  برنامج  يرأس 
أوسع  ظاهرة  من  جزء  القانون  إن  للديمقراطية  اإلسرائيلي 

في إسرائيل لنزع المصداقية عن الجماعات اليسارية.
واالستماع  نقدي  بشكل  التفكير  يعني  "التعليم  وأضــاف 
وكي  ألبنائنا...  تعليمه  نريد  ما  وهــذا  معه.  تتفق  ال  لمن 
أن  عليهم  وليبراليين،  ديمقراطيين  يكونوا  أن  الصغار  نعلم 

يستمعوا للطرف اآلخر". 

 الجيش السوري يحتفل على تلة الحارة بالقنيطرة   (رويترز )

 قوارب الصيادين في ميناء غزة بعد تخفيض االحتالل مجال صيدها ( ا ف ب )

عواصم - وكاالت

اقترب عشرات السوريين من 
السياج الحدودي اإلسرائيلي على 
هضبة الجوالن امس في محاولة 
فيما يبدو لطلب المساعدة أو 
المأوى هربا من هجوم للجيش 
السوري المدعوم من روسيا، 
لكنهم عادوا أدراجهم بعد تحذير من 
القوات اإلسرائيلية.
ووصل عشرات األلوف من 
السوريين إلى منطقة قريبة 
من الحدود مع هضبة الجوالن 
التي تحتلها إسرائيل خالل الشهر 
الماضي هربا من الهجوم الذي 
مكن القوات الحكومية السورية 
من استعادة أغلب أراضي الجنوب 
الغربي من المعارضين.

االراضي المحتلة  - كامل ابراهيم 
وكاالت

شددت اسرائيل حصارها على غزة 
امس الثالثاء بعد اطالق عشرات 
الطائرات الورقية المحملة بمواد 
حارقة على طول الحدود ادت الى 
احراق اراض زراعية اسرائيلية االمر 
الذي يثير المخاوف من اندالع حرب 
جديدة.



ن–األردن   السنة الثامنة واألربعون–ع
a r a a @ a l r a i . c o m

w w w . a l r a i . c o m
1آراء األربعاء 5 ذو القعدة 1439 هـ - الموافق  18 تموز  2018م - العدد 17388

 د. آية عبدالله األسمر 
d r . a y a h a l a s m a r @ y a h o o . c o m

أومهتم  سياسيا،  األردنــي  الداخل  في  أحد  على  خافيا  يعد   لم 
محنته،  من  األردن  ينهض  أن  يأمل  مواطن  أو  الوطني  بالشأن 
ويتجاوزالتحديات التي تؤرقه داخليا وخارجيا، بان إدارة ملف السياحة 
الداخلية في األردن بحاجة ألساليب جديدة متطورة ومبتكرة لالرتقاء 
بها للمستوى الذي نتطلع إليه كأردنيين أوال، ويليق بحضارة وتاريخ 

ومقدرات هذا الوطن الحبيب ثانيا.
كل ما مر ويمر به األردن من أحداث متالحقة، وما مر ويمر بالوطن 
العربي من ويالت دامية متتابعة، خلقت في هذا الشعب العظيم 
عميقا،  نضجا  فيه  المتراكمة  التجارب  هذه  وصقلت  مختلفا،  وعيا 
الحس  منسوب  من  لديه  واألزمــات  والصعاب  التحديات  ورفعت 

الوطني واالنتماء الراسخ لهذه األرض الطيبة.
األستاذ  بها  تقدم  البتراء"والذي  في  مبادرة "كنت  جاءت  هنا  من 
من  وإطلقت  الفالحات،  هاني  والدكتور  الفرجات  محمد  الدكتور 
المدرج المفتوح في كلية البتراء للسياحة واآلثار، من خالل توقيع 
على  عاما   11 بمرور  احتفاال  المعنية،  الجهات  بين  تفاهم  مذكرة 

اختيار البتراء كإحدى عجائب الدنيا السبع.
منذ  البتراء  ــزوار  ل عالمي  صــوري  أرشيف  لجمع  المبادرة  تهدف 
أرشيف  أكبر  لتسجيل  التنوير،  عصر  وبداية   1812 عام  اكتشافها 
لترويج  استثماره  ثم  ومن  العالم،  في  محوسب  رقمي  صــوري 
مركز  لصالح  المبادرة  ريع  توظيف  وسيتم  وثقافيا،  سياحيا  األردن 
المجتمع  مؤسسات  ودعــم  البترا  وحماية  للسرطان،  الحسين 

المعنية  الجهات  مختلف  مع  التعاون  يتم  وسوف  فيها،  المحلي 
فيها  للعمل  وتصدى  إلنجاحها،  والخاص  العام  القطاعين  في 
واالستثمار،  للتطوير  رفاهنا  شركة  وتبنتها  شخص،  مئة  حوالى 
الدعم،  لتوفير  وتنظيمها  بتطويرالمبادرة  المهتم  الكادر  ويعمل 
مع  والتواصل  الشركاء،  وحشد  المعنية،  دورالقطاعات  وتفعيل 
وإخراجه  إلنجاحه  والعمل  المشروع،  هذا  استمرارية  تؤمن  جهات 

من رحم الحلم ألحضان الواقع.
العمل  وهــذا  والـــوالء،  باالنتماء  والشعور  الوطنية  ــروح  ال هــذه 
الجماعي، والفكر المتقد المبدع الخّالق، والسواعد األبية واأليدي 
المتشابكة، يخلق فينا يقينا بأن إرادة هذا الشعب المكافح عصية 

على االستسالم.
اما الوجه اآلخر للمبادرة، فيتعلق بمسائل جوهرية وإن بدت جانبية، 
خارج  مغايرة،  بطريقة  معه  والتعامل  الداخلية  السياحة  ملف  وهو 
من  العالم  ومستجدات  تناسب  ال  التي  البيروقراطية  النمطية 
والجيل  جميعهم،  وأبنائه  بناته  لهمة  بحاجة  اليوم  األردن  حولنا، 
متجددة  أفكارا  ويزهر  وعمال،  ونشاطا  همة  اليوم  ينبت  الشاب 

وإبداعات متواصلة، ويثمر خلقا فريدا لم نعهده.
وتوظيف  الشابة  الستثمارالطاقات  بحاجة  اليوم  األردنية  الدولة 
تطلعاتها وآمالها ومشاريعها بما يخدم الوطن والمواطن، ويمكن 
استنساخ المبادرة على مواقع سياحية أردنية أخرى، كذلك يمكن أن 
تنير هذه المبادرة مشاعل مبادرات أخرى قريبة منها أو مغايرة لها، 
كما يمكنها أن تكون نواة عصف ذهني، للبحث في جوانب القصور 
تشخيصها  الممكن  من  والتي  الداخلية،  السياحة  في  المختلفة 
وعالجها لضخ دماء جديدة تنعشها، وتؤثرفي مؤشرها االقتصادي.
على  متميزا  دورا  ليلعب  تؤهله  سياحية،  مقومات  يمتلك  األردن 
خارطة السياحة اإلقليمية والعالمية، ذلك أن السياحة فيه تعتمد 
على آثار حضارات ضاربة في عمق التاريخ اإلنساني، تسبر أغوار 
هاجت  شعوب  قصص  وتحكي  المختلفة،  السماوية  ـــان  األدي
سنين  ناموا  وصبية  تحتها،  اندثرت  ثم  ومن  األرض  فوق  وماجت 
فسخطهم  فسادا  األرض  في  عاثوا  وأقوام  واستيقظوا،  طويلة 
ومعارك  الصخر،  في  للحياة  طريقها  شقت  وقبائل  بغضبه،  الله 
راياتهم،  سقطت  ومــا  سقطوا  شهداء  بدماء  ساحاتها  تلطخت 

وزفروا أنفاسهم وما زهقت قناعاتهم ويقينهم.
حضاري  ثقافي  تاريخي  بتنوع  ثــري  الــحــب...  بحجم  وطــن  األردن 
ومعه  به  ونزهر  ونتبناه  نرعاه  بأن  حري  فريد،  عرقي  ديني  فكري 
ومبادرة  هنا  بمبادرة  موقعه  من  كل  نتقدم  نحن  كمواطنين  وله، 
هناك، نحاول جاهدين أن نغرس نبتة هنا ونبتة هناك، ولكن الوطن 
بحاجة إلينا جميعا لنغرس معا اليوم األفضل.. فيحصد أبناؤنا غدا 

األجمل...
#كنت_في_البتراء 

رالطاقات  الدولة األردنية اليوم بحاجة الستث
الشابة وتوظيف تطلعاتها وآمالها ومشاريعها 

ا يخدم الوطن واملواطن

   االعتصامات التي نزل خاللها األردنيون للساحات والميادين في 
أنحاء األردن، خالل شهر رمضان من هذا العام، كانت هي المنبر 
الذي قالت من خالله كلمتها األغلبية الصامتة من األردنيين، التي 
اعتادت الصبر حتى يملها الصبر، لكنها في اللحظة الفارقة تنطق 

لتقول كلمتها الحاسمة، كما فعلت في رمضان الماضي.
ما حدث في رمضان الماضي لم يكن المرة األولى التي تنطق 
النقاش  محل  القضية  لتحسم  ال  كلمتها،  الصامتة  األغلبية  بها 
الصدفة  اوصلتهم  الذين  من  الكثيرين  أن  لتكشف  ولكن  فقط، 
من  القرار،  صناع  على  التأثير  لمواقع  او  القرار،  صناع  لمواقع 
مهما  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  النظريات  أصحاب 
اختلفت مسمياتهم من المعاصرة إلى الليبرالية إلى الحداثة وما 
تفكيره  نمط  وال  شعبنا،  يعرفون  ال  جميعا  هؤالء  الحداثة،  بعد 
وال ثقافته ولغته، حتى وأن تحدث هؤالء باللغة العربية، فاللغة 
ليست لسانًا فقط، ولكنها ثقافة وروح وإحساس ونمط سلوك 
وشبكة عالقات من بينها طبيعة العالقة بين الناس وقياداتهم. 
بلغة  يتحدث  عندما  السائح،  يدركها  ال  للغة  المركبة  األبعاد  هذه 
لحاجته  اللغة  توصله  أن  يريد  السائح  هذا  ألن  يزورها،  التي  البلد 
المادية، دون أن يتمكن من الوصول لروحها وثقافتها، لذلك تظل 

لغة غريبة عنه وعن تجربته.
عالقة السائح بلغة البلد التي يزورها تشبه بالضبط عالقة بعض 
الليبراليين الجدد في بلدنا من الذين درسوا النظريات االقتصادية 
المحترمة  وغير  منها،  المحترمة  الغرب  جامعات  في  والسياسية 
محترمة،  غير  كثيرة  جامعات  الغرب  في  فإن  الجميع  يعلم  فكما 
مهمتها أن تصدر شهادات بال علم إلى بالدنا، لنبتلي بأصحابها 
علينا  لتطبيقها  وسيسعون  سعوا  التي  المستوردة  وبتجاربهم 
في  ضنكا  ثمنة  المواطن  يدفع  هشيم،  حصادها  كان  عقود  منذ 
العيش تتعدد أوجهه، بعد أن فات هؤالء الجهابذه أن لكل شعب 
قد  ما  وأن  والــحــضــاري،  الجغرافي  ــداه  وم وتجربته  خصوصيته 
اليصلح  قد  األميركية  المتحدة  الواليات  من  بعينها  لوالية  يصلح 
لألردن  يصلح  أن  تريدونه  فكيف  الواليات،  هذه  من  أخرى  لوالية 

واألردنيين.
العالم،  عن  واالنعزال  والنوافذ  األبواب  إغالق  إلى  ندعو  ال  إننا 
بتجارب  نسترشد  أن  المطلوب  لكن  المطلوب.  هو  هذا  ليس  ال 

السياقات  نراعي  أن  دون  استنساخًا،  نستنسخها  أن  ال  اآلخرين 
ويفعل  فعل  كما  لشعبنا،  واالقتصادية  واالجتماعية  التاريخية 
لبعض  الحرفية  الترجمة  حد  األمــر  بهم  وصل  الذين  الليبراليون 
مشروع  عن  قيل  كما  األردنيين،  على  فرضها  بهدف  القوانين 
قانون الضريبة، الذي دفع األغلبية األردنية الصامتة لقول كلمتها 
وإصدار حكمها بدفن مشروع القانون، لعل العقلية التي وقفت 
وطرائق  تفكيرهم،  ونمط  األردنيين،  تعرف  ال  أنها  تــدرك  وراءه 
في  حــدث  كما  الحاسمة،  كلمتهم  قولهم  ولحظة  سلوكهم، 

رمضان الماضي.
والوحيدة  األولــى  الحالة  يكن  لم  الماضي  رمضان  في  ماحدث 
قلبت  التي  كلمتها،  الصامتة  األردنية  األغلبية  فيها  تقول  التي 
هذه  صنعتها  التي  التاريخية  المفاصل  هي  فكثيرة  الموازين 
األغلبية الصامتة، وللتذكير فقط نقول ألصحاب الذاكرة المثقوبة 
من  بغداد  حلف  منعت  التي  هي  الصامتة،  األردنية  األغلبية  إن 
المرور، وأن هذه األغلبية هي التي حمت ظهر الحسين في قراره 
إنحيازه  في  ظهره  حمت  مثلما  الجيش،  قيادة  بتعريب  التاريخي 
إلى أمته في حرب الخليج وتحملت كل تباعات هذا اإلنحياز، وهي 
التي حمت الوطن من تداعيات ما سمي بالربيع العربي، ومنعت 
الوطن  هذا  بأمن  العبث  من  المشبوهة  األجندات  أصحاب  كل 
ابن  الثاني  عبدالله  حول  التفت  التي  األكثرية  وهي  واستقراره، 
وتمسكًا  القدس،  عروبة  عن  دفاعًا  التاريخية  وقفته  في  الحسين 
بمقدساتها اإلسالمية المسيحية، لذلك لم يكن غريبًا أن تسقط 
األكثرية الصامتة حكومة هاني الملقي عندما لم تتقن لغة الحوار 
ال  الذين  الجدد  لليبراليين  األغلبية  هــذه  ستقول  فماذا  معها، 

يفهمون لغتها؟ فالحذر الحذر من األغلبية الصامتة إن حكت. 

املطلوب أن نسرتشد بتجارب اآلخرين ال أن 
نستنسخها استنساخاً، دون أن نراعي السياقات 

عية واالقتصادية لشعبنا التاريخية واالجت

موضوع  لتناول  وعربية  عالمية  اعــالم  وسائل  جديد  من   عــادت 
بشراء  إقليمية  دول  قيام  عن  تقارير  بعد  والمقدسات  القدس 
مشاريع  باقامة  االجتماعي  نسيجها  بين  والتغلغل  فيها  عقارات 
عن  الهاشمية  الوصاية  وانتزاع  دوره  عن  االردن  البعاد  مشتركة 

مقدساتها، وهنا نؤشر إلى اآلتي.
مع اقتراب اعالن ادارة الرئيس األميركي دونالد ترمب عن خطتها 
الصحافة  في  الحديث  عــاد  القرن)  (صفقة  االقليمي  للسالم 
الغربية عن اتصاالت وتفاهمات لتحييد االردن وانتزاع المقدسات 
اإلسالمية منه، وفي هذا محاولة لزرع بذور الخالفات بين الدول 
ترمب  يريده  تمريرما  ثم  ومن  الدولية  الــقــرارات  وتجاوز  العربية 

وترضاه إسرائيل.
الوصاية الهاشمية على المقدسات تعود في جذورها الى رسالة 
اإلسالم التي حملها سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) الى 
البشرية جمعاء قبل اكثر من (1400)عام فهي (اي الرعاية والوصاية 
معا) مثبتة في القرآن الكريم والسنة النبوية، فالمسجد االقصى 
هاشمي  ونبينا  باإلسالم  عقائديا  مرتبطان  الحرام  والمسجد 
وبالتالي فان الرسالة السماوية تعني للمسلمين ارتباط االماكن 

المقدسة بآل البيت االطهار على مدار التاريخ وباجيال متتابعة.
واهل  خاصة  القدس  اهــل  مبايعة  فــان  السياسية  الناحية  من 
مفجر  علي  بن  الحسين  للشريف   ،(1924) عام  عامة  فلسطين 
الثورة العربية الكبرى (1916)، وما تبعها من احداث سياسية بدات 
بوحدة الضفتين عام (1950)، والوحدة الكاملة مرورا باحتاللها عام 
والبند،(9)   ،(1994) عام  إسرائيل  مع  السالم  اتفاقية  ثم   (1967)
السلطة  واتفاقية  القدس  في  االردنــي  الــدور  اكد  والــذي  منها 

الفلسطينية مع االردن عام (2013) بتثبيت الوصاية الهاشمية على 
القدس والمقدسات والدور المباشر الذي تقوم به وزارة األوقاف 
االردنية... هذه االمور مجتمعة تؤكد حق الهاشميين دون سواهم 

بالوصاية على القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية معا.
بها  االعتراف  ترمب  قرار  بعد  القدس  ملف  على  العربي  الدخول 
من  اسقاطها  هدفه  اليها  بالده  سفارة  ونقل  السرائيل  عاصمة 
ودفع  االقليمي  الوضع  وتأزيم  عربية  أطراف  بمباركة  التفاوض 
مطامح  لخدمة  واالنقسام  االتهامات  لتبادل  االسالمي  العالم 
إسرائيل في فرض حلولها السياسية على الفلسطينيين والعرب. 
وواضح من سياق األحداث ان االردن يرفض اي تنازل عن القدس 
للسالم  األميركية  المشاريع  مع  التعاطي  ويرفض  والمقدسات 
الشرعية  ــرارات  ق وفق  والديني  السياسي  بــدوره  ــرار  االق دون 
الدولية واالتفاقات الموقعة، فيما االطراف االخرى تذهب بعيدا 
زوال  الى  التــؤدي  حلول  لتمرير  ترمب)  (اي  معه  التساوق  في 

االحتالل وانهاء معاناة المدينة المقدسة واهلها.
واقتصادية  سياسية  لضغوط  يتعرض  الهاشمية  بقيادته  االردن 

والقدس  فلسطين  قضية  من  القومية  بثوابته  تمسكه  جــراء 
بالتزلف  طامحة  عربية  دول  تمارسها  والضغوط  والمقدسات، 
االطراف  هذه  االعيب  ان  وواضح  ترمب،  الرئيس  و  اسرائيل  الى 
الى  ذلك  يؤدي  وربما  ومكانتها  بدورها  تجازف  العربية  االقليمية 
فتنة داخلية، فتمرير صفقة مشبوهة ال تراعي الحقوق التاريخية 
في  التهاون  قمة  هو  الهاشمي  حضنها  الى  القدس  تعيد  وال 

مصير مقدسات وشعب عربي أصيل.
بالنخب  يسمى  مــا  بعض  وخـــروج  الغربي  االعــالمــي  التناغم 
السياسية العربية المتناغمة قوال بالحل الواقعي وقبول إسرائيل 
االمة  بمستقبل  مخاطرة  باالساس  هو  معها  مشاريع  واقامة 
وقضاياها المصيرية.فاالعالم الخليجي يروج هذه االيام لقصص 
وفبركات تحاكي التقارب مع اسرائيل وتوجه العتبارها دولة طبيعية 
في االقليم والنسخة المطورة تأتي في ثوب ديني ال عالقة له 

بالدين االسالمي بتاتا.
غالبية الدول العربية واإلسالمية ما زالت تقر بالوصاية الهاشمية 
حماية  في  مستمر  وموقعه  ــدوره  ب الــمــقــدســات.واالردن  على 
مقدسي  اجــمــاع  وهــنــاك  والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات 
فلسطيني على دعم ذلك كما ان الدور الديني والسياسي يتعزز 
تمرير  يمكن  ال  وبالتالي  القدس  في  الهاشمية  للمؤسسات 
وملفات  القدس  في  مصالحنا  عن  والقفز  سياسية  صفقة  اي 
خلف  الفلسطيني  ــي  االردن الشعبي  فالتالحم  النهائي  الحل 
المخططات  جميع  بافشال  كفيل  للمقدسات  الهاشميين  حماية 
التصفوية التي تحاك في غرف سوداء ضد قضية االمة المركزية 

فلسطين. 

بالل حسن التل
B i l a l . t a l l @ y a h o o . c o m

عندما تكلمت األغلبية الصامتة

 محمد سالمة 
m o h a m d s l a m e h 0 @ g m a i l . c o m

امللك..حامي القدس واملقدسات

السياحة يف األردن ومبادرة "كنت يف البرتا"

حالة  الجديدة  َمَهّمتك  تبّوأَت  ُمذ  األردنيون   يعيش 
انتظار غيَر مسبوقة وحجم توقعات عالية، غيَر أنهم 
في  يتوّجسون  باتوا  التفاؤل  هذا  من  الّرغم  على 
وشيء  القلق  بعُض  يشوبها  غريبة  حالة  ما  لحظة 
وعــدم  باليأس  المحفوفين  والــتــرّقــب  الــحــذر  مــن 
االطمئنان؛ ولكنهم سرعان ما استعادوا ثقتهم بك 
فوصفوك بالحكمة والمسؤولّية ووسموك بُحسن 
بوالية  تحظى  أنــت  هــا  والموضوعّية.  التصّرف 
لم  ما  منك  ينتظرون  الناس  هم  وهــا  الحكومة، 
أّن  اليقين  علَم  تعلم  وأنت  سبقك،  مّمن  ينتظروه 
األردّن بعد تشكيل حكومتك غيره قبل ذلك، وأسباب 
هذا وذاك كثيرة حتى إنها ال ُتَعّد وال ُتحصى. ولّما 
وإبداعا،  وذكــاء  ودرايــة  حكمة  ذا  إنساًنا  نعرفك  كّنا 
وكّنا وجدناك في مواقع العمل العاّم التي َشُرَفت 
حــدوًدا  تعرف  وال  الوطن،  أبناء  بين  تفّرق  ال  بــَك 
بالعطاء  إّال  وآخر  شخص  بين  تمّيز  وال  للجغرافيا، 
واالنتماء، فإنني أستميُحك عذًرا هُهنا في أن أبدأ 
الحديث عن محاوَر ُمِهّمة تحّدثَت عنها في لقاءاتك 
بد  ال  مفاصل  الجميع  نظر  في  وهي  وحــواراتــك، 
منها لبناء منظومة المواطنة والعدالة والشفافّية 
أقوله:  أن  أوّد  وما  والفساد،  الفقر  جيوب  ومحاربة 
إّن مفهوم المواطنة ينضوي في منظومة االنتماء 
ترابه  إلى  الفرد  انتماء  وهو  والوطن،  الدولة  إلى 
للقوانين  الجميع  فيه  يخضع  ودمه،  وجنسه  وأهله 
ويتمتعون بالحقوق ويلتزمون الواجبات تجاه الدولة 
أساسي  عنصر  وهو  إليهما،  ينتمون  التي  واُألّمة 
خالل  مــن  العدالة  ويحقق  والــعــطــاء،  البناء  يــعــّزز 
الحقوق المدنّية األساسّية المعروفة، والسياسية 
التي تتمثل في قانون انتخابات عصري ُيعيد إلى 
الحياة الديمقراطية والحزبّية دورها، ويعطي كلَّ ذي 
حّق حّقه في الُمساءلة والحقوق والواجبات وتقّلد 
واالقتصادّية  والسياسية  االجتماعّية  المناصب 

والثقافّية.
والحرّية والمساواة ركنان رئيسان في هذه المعادلة؛ 
سبحانه  الله  به  أمــر  الــذي  العدل  عنهما  ينجم  إذ 
على  ُطّبق  إْن  ــذي  ال الكريم،  كتابه  في  وتعالى 
حياتنا  وتسير  تستقيم  معه  األمور  فإّن  سليم  نحٍو 
نيل  إلى  النفوس  تطمئن  وبه  قويم،  مسار  في 

والوفاء  واستيفائها  حقوقها 
استنادا لقوله تعالى: "اعدلوا 
اللَه  واتقوا  للتقوى  أقرُب  هَو 
تعملون"،  بما  خبيٌر  الــلــَه  إّن 
وقول النبّي، صّلى الله عليه 
اللُه  يظّلهم  "سبعٌة  وسّلم: 
في ظّله يوَم ال ظلَّ إال ظّله؛ 
أن  لنا  وكيف  ـــادل...".  ع إمــاٌم 
ننسى وقوله صّلى الله عليه 
إنما  الناُس،  أّيها  "يا  وسّلم: 
ضلَّ من قبلكم أنهم كانوا إذا 
تركوه،  الشريُف  فيهم  ســرَق 
فيهم  الضعيُف  ســـرَق  وإذا 
أقاموا عليه الحّد. وأيم الله، لو 
سرقت  محّمد  بنَت  فاطمَة  أّن 
ولرؤية  يــَدهــا".  محّمٌد  لقطع 
أّن  جمهوريته  في  أفــالطــون 
أن  تعني  االجتماعّية  العدالة 
المجتمع  فــي  فــرد  كــّل  يحتّل 
المكانة التي يستحقها، ولذلك 
ــمــســؤول  فــمــن واجــــبــــات ال
الجميع  مع  العدل  مبدأ  تحقيق 
في  الطمأنينة  تشيع  حتى 
النفوس وتنتشر روح التنافس 

واالنتماء والعمل باخالص، وحينها تختفي ظواهُر 
على  والقفز  والنفاق  والــكــره  والتباغض  الحسد 
من  واحدة  االسترضاء  سياسة  فإّن  ولذا،  الّرقاب؛ 
وجوه غياب المواطنة والعدالة؛ إذ أصبحت مع مرور 
ومن  الحّق،  مرتبة  الى  يرتقي  غريًبا  تقليًدا  الزمن 
أشخاص  المسؤولّية  مواقع  بعض  إلى  وصل  َثّم 
من  ويّتخذون  والقيادة،  اإلدارة  أساسيات  يجهلون 
ووسيلة  مصالحهم  لتحقيق  َمِطّيًة  المواقع  تلك 
للوصول إلى أهدافهم، سواٌء أمالّيًة كانت أم َجَهِوّيًة 
ما جعل من الّضرورّي التصّدي لسياسة االسترضاء 
كثيرة  ومفارقات  صور  أمــام  أننا  خاّصة  والتنفيع؛ 
كانت السبب الرئيَس في ثورة الناس حين وقفوا 
أهٌل  وأنتم  كبيٌر،  بكم  واألمــل  الرابع.  ــدوار  ال في 
للتصدي لذلك، وإنكم قادرون على تحويل البوصلة 
هذه  تبقى  أن  يمكن  ال  إذ  الطبيعي؛  وضعها  إلى 
البوصلة ضمن مسار محّدد من غيِر أن تتحّرك تجاه 

خّزان الموارد البشرّية الحقيقي في بلدنا الحبيب.
انني أرفع صوتي معكم إلى جانب صوت الشرفاء 
بال  دولتكم  تحارب  أن  مطالبين  الوطن  في  كّلهم 
هوادة سياسة االسترضاء والتنفيع؛ كي ال يبقى 
الواسطة  أّن  الناس  لــدى  الماثُل  العاّم  االنطباع 
على  للجلوس  الوحيد  الطريق  هما  والمحسوبّية 
تــوّلــي  إلـــى  السبيل  وهــمــا  ــلــطــة،  الــسُّ كــراســّي 
وهو  الُعليا،  الوظائف  وملء  السيادّية  المناصب 
غير  إلى  بحكمتكم  تنهيه  أن  يجب  وسلوك  انطباع 
المواطنين  ثقة  إحياء  من  بّد  فال  َثــّم  ومن  رجعة، 
في المؤّسسات الدستورّية، وبعث التضامن في 
بأنانيتهم  سوى  يكترثون  ال  الذين  األفــراد  نفوس 
كّل  أّن  الرئيس  دولـــة  يــا  ولتعلم  االســتــحــواذّيــة. 
أصــوات  نسمع  أّال  في  يتلّخص  إليه  نسعى  ما 
بالعنف  يتسّبب  مّما  العدالة  غياب  على  المحتّجين 
والــتــقــّدم  بالنهوض  أولـــى  فبلدنا  والــفــوضــى، 
كبيٌر  بكم  املنا  وإّن  الُفضلى،  والحياة  واالستقرار 
يفشل  مــســؤول  كــّل  مــن  الــوطــن  تريحوا  أن  فــي 
في  وُيخفق  جامعته،  أو  مؤّسسته  أو  وزارتــه  في 
النهوض بها وفي جعلها َلِبَنًة من َلِبنات بناء الوطن 

واإلنسان.
يطالب  بعضها  تعلو،  األصوات  تسمعون  أنتم  ها 
االختيار  فليكن  يحتّج،  ــر  اآلخ وبعضها  بالتعديل، 
أّن  ولتتذكر  والخبرة،  والجدارة  الكفاية  ُأُسس  على 
يحسبون  ال  الفقر  جيوب  تنامي  ظّل  في  الناس 
باألوفياء  أولــى  ووطننا  والخسارة،  للربح  حساًبا 
يسقطون  الذين  هؤالء  من  واألنقياء  والمخلصين 
تفّرخ  وتدرك  تعلم  كما  وهذه  الواسطة،  بمظّالت 
القهر والظلم وتؤّدي إلى غياب العدالة والشفافّية، 
األردنيون  بنى  فقد  ذلك؛  تقبل  دولتكم  أظّن  وال 
إليك  تنظُر  وقلوبهم  وعيونهم  كبيرة،  آماًال  عليك 
منتظرًة التغيير والتجديد ومؤّملة فيك إعادة األمور 
المسؤولّية،  حمل  على  الله  نصابها.أعانك  إلى 
االردّن  يتجاوز  أن  واألمــل  ُخطاك.  ُسبحانه  وســّدد 
الحياة  إلى  الزجاجة  ُعُنَق  ونزاهتكم  وبحكمتكم  بكم 

الفُضلى. 

د. محّمد القضاة
m o h a m a d q 2 0 0 2 @ y a h o o . c o m

دولة الرئيس.. املواطنة 
والعدالة والشفافية

شخصية  عن  تكشف  فهي  بالغة،  أهمّية   لألسئلة 
السائل ومستوى ذكائه أكثر من كشفها عن معرفة 
مّما  الطالب  يستفيد  قد  التعليم  وفي  المسؤول، 
يوّجه إليه من األسئلة أكثر مّما يستفيده مّما ُيملى 
بذكاء  مرهون  ذلــك  أّن  غير  المعلومات،  من  عليه 

السائل ودّقته في اختيار أسئلته أو تصميمها.
له  فتلتمس  ساذجًا  ســؤاًال  ما  شخٌص  يسألك  قد 
األسئلة  تكّررت  إذا  ولكن  األولــى،  المّرة  في  عــذرًا 
تكتشف  سوف  فإنك  الشخص  هذا  من  الساذجة 
ضعف  أن  كما  مستواه.  وضعف  تفكيره  ضحالة 
وضعفها  المعرفة  محدودية  عن  يكشف  األسئلة 

لدى السائل.
ومن األسئلة التي تكشف عن مستوى فكر السائل 
تدّل  التي  األسئلة  بعض  وثقافته  ذوقه  ومستوى 
على الفضول، فإذا قلت لشخص ما إنني مسافٌر 
فاعلم  ولــمــاذا؟  أيــن؟  إلــى  بالسؤال:  فــبــادرك  غــدًا 
ومستوى  والثقافة  التهذيب  وقليل  فضولّي  أّنه 
الذي  الفضولّي  عن  نفسه  األمــر  ويقال  الـــذوق، 
يسألك عن مقدار راتبك أو راتب أبنائك أو عن سبب 
تأخر زوجتك في اإلنجاب وهل هو منك أو منها أو 
غير ذلك من األسئلة ذات الطابع الشخصّي أو التي 
ال  التي  أســرارك  بعض  كشف  عنها  اإلجابة  تتطلب 

ترغب في إفشائها.
الذوق  وصاحبة  والمثّقفة  المتحّضرة  الشخصّية  إّن 
السليم هي التي تعرف حدود ما تسأل عنه، وهي 
التي تعرف اختيار أسئلتها واختيار الوقت المناسب 

للسؤال والمستوى المناسب لألسئلة.
ومن أسوأ أنواع األسئلة ما يحمل جوابه في طّياته، 
االستعراض  أشــكــال  مــن  شــكــًال  الــســؤال  ويــكــون 

المعرفّي.
سؤاله  السائل  به  يوجه  التي  الطريقة  تكون  وقد 
لك  يوّجه  من  الناس  فمن  شخصيته،  على  مؤشرًا 
سؤاله دون مقّدمات أو استئذان أو إلقاء لتحّية وبعد 
أن يحصل على الجواب يدير لك ظهره وينصرف دون 
أن يقول كلمة شكر أو وداع، ويحدث ذلك عند الذين 
يسألونك عن عنوان منزل أو مكان أو غير ذلك، فمثل 
هذا السلوك دليٌل على قلة االحترام وفساد الذوق.

مّرة  كــّل  وفــي  بعينه  ســؤاًال  عليك  يكّرر  الــذي  ــا  أّم
االستيعاب  قليل  إّما  فهو  نفسه،  الجواب  تعطيه 

وإّما مصاٌب بضعٍف في ذاكرته.
إليه  توجه  الــذي  بــأّن  يعتقدون  الــنــاس  كــان  ولئن 
فإنني  وامتحان،  ابتالء  في  عــادة  يكون  األسئلة 
تعّرضًا  المسؤول  عــن  يقّل  ال  السائل  أن  أعتقد 
لالمتحان واالبتالء عند أّي حوار، فالسائل هو الذي 
يوّجه الحوار، فإذا كانت أسئلته سطحية أو ساذجة أو 
ضعيفة جاء الحوار ضعيفًا وغير ذي جدوى، وإن كانت 
أسئلته عميقة ومعّدة إعدادًا جّيدًا جاء الحوار عميقًا 
ومفيدًا وكشف عن شخصية متزنة للسائل تستحق 

اإلصغاء واالحترام والتقدير.
وطريقة  صياغتها  وأسلوب  ومستواها  فاألسئلة 
للسائل  مــرآة  هي  توقيتها  اختيار  وحسن  طرحها 

ومفتاح لشخصيته وتحضّره وتهذيبه وثقافته. 

أيــ7ــام
د. صالح جّرار
s a l a h j a r r a r @ h o t m a i l . c o m

األسئلة مرآة الشخصية

ية  األردن بدوره وموقعه مستمر يف ح
ع  املقدسات اإلسالمية واملسيحية وهناك إج

مقديس فلسطيني عىل دعم ذلك

اننا نرفع 
صوتنا 

مطالب 
دولتكم 

ان تحارب 
بال هوادة 

سياسة 
االسرتضاء 
والتنفيع
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لجنة للتحقيق في ضبط زرعات سنية "اسرائيلية"

المعايطة : اتحاد العمال َمْن طالب بزيادة الحد األدنى لألجور

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

واضــــاف ان الــنــقــابــة أكــــدت بــاســتــمــرار 
عــلــى ضـــــرورة عــــدم الــســمــاح بــإدخــال 
من  الــقــادمــة  األجــهــزة  أو  الــزرعــات  تلك 

عن  الــمــحــتــلــة  الفلسطينية  األراضـــــي 
السوق  لحماية  وذلك  المسافرين،  طريق 
التي  الصهيونية  البضائع  من  األردنــي 

على  وحفاظا  الوطني،  باالقتصاد  تضر 
صحة المواطن التي تعتبر اولى أولويات 

النقابة.

النواب  بعض  من  المعايطة  واستهجن 
الذين " يريدون تحقيق مكاسب على ظهور 

ارض  على  شيئا  يقدموا  ان  دون  العمال 
العمال  حقوق  تصبح  أن  محذرا    " الواقع 

عن  يبحثون  من  يتبناها  قضايا  ومطالبهم 
شعبية مزيفة امام قواعدهم االنتخابية .

   زعيم كوريا الشمالية ينتقد مسؤولي نظامه 

غرامة على حملة بريكست

إ يران تستعد لفشل المفاوضات مع األوروبيين 

 فرضية تولي بوتفليقة والية خامسة تزداد ترجيحا 

   ترمب وحيداً بعد جولته األوروبية 

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

كــمــا عــبــر كــيــم عــن غضبه الــشــديــد لــدى 
اونفو  مخيم  في  القذرة  المسابح  رؤيته 
وجد  والــد  ــان  ب يتباهي  الــذي  للعطالت 
ايل  وكيم  ايل  جونغ  كيم  الحالي  الزعيم 
"انها  وقــال  روادهــا  من  كانا  تباعا  سونغ 

اسوأ من احواض السمك".
ــارات  ــزي "ال هــذه  تشهد  أن  ـــادرا  ن ولــيــس 
لكن   ، النتقادات  كيم  توجيه  الميدانية" 
لم  امس  استخدمها  التي  الحادة  اللهجة 

تكن مألوفة من قبل.
اقليم  في  الواحد  الحزب  لجنة  وتعرضت 
فقد  حـــاد  لتوبيخ  الــشــمــالــي  هــامــيــونــغ 

"لم  بانها  الرسمية  االنباء  وكالة  اتهمتها 
التي  الرسمية  السياسة  باخالص"  تقبل 
تقضي ببناء مصنع جديد النتاج األكياس 

في كل اقليم.
"غرف  فيه  المصنع  ان  الوكالة  وتابعت 

متداعية" ما أثار لدى كيم "توترا شديدا".
ويقول البروفسور يانغ مو جين من جامعة 
الزعيم  ان  الشمالية،  الكورية  الــدراســات 
في  رسالة  توجيه  يريد  الشمالي  الكوري 
الداخل وفي الخارج بان الشمال يركز على 
االقتصاد بعد قمته مع الرئيس االميركي 

دونالد ترمب في سنغافورة.

صعيد  على  بالتحرك  آنـــذاك  كيم  ــد  ووع
الجزيرة،  شبه  فــي  الــنــووي  الــســالح  نــزع 
لشتى  الدبلوماسي  التعبير  هذا  ويخضع 
اي  يانغ  بيونغ  تقدم  ولــم  التفسيرات. 
للتخلي  استعدادها  حول  رسمي  مؤشر 

عن ترسانتها النووية.
قال  بــرس،  فرانس  لوكالة  تصريح  وفي 
الناس،  الــى  "بالنسبة  يانغ  البروفسور 
بظروفهم  يعنى  زعــيــم  صـــورة  يعطي 
المعيشية". واضاف "وبالنسبة الى بقية 
العالم، يبعث برسالة مفادها أنه جاد في 

ما يتعلق بوعده بنزع السالح النووي".

من  "عــددا  هناك  ان  المتحدث  وقــال 
االتــهــامــات الــزائــفــة والــتــأكــيــدات غير 
وال  دقيقة  غير  جميعا  هي  الصحيحة، 

تصمد امام التدقيق".
خالل االستفتاء حددت لجنة االنتخابات 
الرسميتين،  للحملتين  االنفاق  سقف 
المؤيدة والمناهضة لبريكست، بمقدار 
7 ماليين جنيه (9,3 مليون دوالر، 7,9 

مليون يورو).
حــمــلــة "صــوتــوا  ان  ــر  ــتــقــري ال ــــال  وق
الف   674 مــن  بأكثر  تبرعت  لــلــخــروج" 
جنيه لمجموعة "بيليف" وألنهما عمال 
انفاقها  سقف  بالتالي  تخطت  سويا 
المحدد بسبعة ماليين جنيه، بنحو 500 

الف جنيه.
"بيليف"  مجموعة  ان  التقرير  وتــابــع 
داريــن  الموضة  طالب  أسسها  التي 
الف   675 مــن  اكــثــر  انفقت  غــرايــمــز، 
كيو"،  آي  "اغريغيت  مجموعة  مع  جنيه 
رقمية  سياسية  اعالنات  شركة  وهي 
حملة  مع  مشتركة"  تحت "خطة  كندية، 

"صوتوا للخروج".
مع  عمل  الــذي  ساني  شهمير  وقــال 
االمــوال  ان  للخروج"  "صــوتــوا  حملة 
اغريغيت  ــات  ــدم خ ــقــاء  ل اســتــخــدمــت 
آي.كيو في توجيه رسائل محددة على 

فيسبوك وغيرها من وسائل التواصل 
االجتماعي.

وورد اسم الشركة في فضيحة شركة 
التي  البريطانية،  اناليتيكا  كامبريدج 
الشخصية  الــبــيــانــات  بجمع  اتــهــمــت 
لــمــســتــخــدمــي فــيــســبــوك واخـــتـــراق 

خصوصيتهم لبث اعالنات سياسية.
ـــلـــي، كــاشــف  وقــــال كــريــســتــوفــر واي
بكامبريدج  المتعلقة  الــمــعــلــومــات 
مرتبطة  آي.كيو  اغريغيت  ان  اناليتيكا، 
ب"مختبرات االتصاالت االستراتيجية"، 

الشركة االم لكامبريدج اناليتيكا.
وتؤكد اغريغيت آي.كيو انها لم تكن ابدا 
مختبرات  او  اناليتيكا  لكامبريدج  تابعة 
االتصاالت االستراتيجية، ولم توقع اي 
عقد مع كامبريدج اناليتيكا، ولم توظف 

وايلي.
قالت لجنة االنتخابات ان حملة "صوتوا 
جونسون  بوريس  ايدها  التي  للخروج" 
بطل بريكست، قدمت تقريرا غير كامل 
تقدم  ولم  االنفاق،  حول  دقيق  وغير 

بعض الفواتير المتعلقة بانفاقها.
احالت  انها  المستقلة  الهيئة  وقالت 
اذا  مما  "للتأكد  الشرطة  الى  القضية 
ذات  انتهاكات  ارتكب  شخص  اي  كــان 

صلة خارج االختصاصات التنظيمية".

للخروج"  "صــوتــوا  حملة  تغريم  وتــم 
مبلغ 61 الف جنيه، فيما فرضت على 
جنيه،  الــف   20 قيمتها  غرامة  غرايمز 

هي الغرامة القصوى لالفراد.
"صوتوا  حملة  باسم  المتحدث  لكن 
أدلة  قدمت  الحملة  إن  قــال  للخروج" 
أي  وجود  عدم  "تثبت  االنتخابية  للجنة 

مخالفة".
المطروحة  الخيارات  "سندرس  وقــال 
نتائج  ان  من  ثقة  على  لكننا  أمامنا، 

التقرير سيتم اسقاطها".
له  تــوجــه  لــم  اللجنة  ان  غــرايــمــز  قـــال 
"صوتوا  حملة  مع  بالتواطؤ  اتهامات 

للخروج" خالل سنتين من التواصل.
وقال انه تم تغريمه بسبب "مربع خطأ 
ان  وقــال  استمارة"  على  اختياره  يتم 

الغرامة "غير متكافئة وغير مبررة".
المؤيد  الــنــائــب  المـــي  ديــفــيــد  وقـــال 
العمال  حــزب  مــن  االوروبــــي  لالتحاد 
تجعل  المعلومات  "هـــذه  الــمــعــارض 
بفارق  جــاءت  التي  االستفتاء  نتيجة 
ضئيل، موضع شك أكثر من ذي قبل. 

ومصداقيتها االن على المحك".
جنائية  ــة  ادان واي  الغرامات،  وفــرض   
استفتاء  نتيجة  الغاء  يعني  ال  محتملة، 

.2016

وفي ايار، اعلن الرئيس االميركي دونالد 
ترمب انسحاب بالده االحادي من االتفاق 

واعادة العمل بالعقوبات بحق ايران.
لــكــن بــرلــيــن ولــنــدن وبـــاريـــس واالتــحــاد 

بــاالتــفــاق  متمسكة  ـــزال  ت ال  االوروبـــــي 
سلسلة  ــران  اي الــى  تموز  بداية  وقدمت 
ــات" اقــتــصــاديــة النـــقـــاذه، لكن  "ضــمــان

طهران اعتبرت انها غير كافية.

وتستمر المفاوضات بين الجانبين، واعلن 
بهرام  االيرانية  الخارجية  باسم  المتحدث 
"اســابــيــع"  تستغرق  قــد  انــهــا  قاسمي 

بحسب التلفزيون الرسمي االيراني.

بــشــؤون  المتخصص  الــخــبــيــر  ويــضــيــف 
دينية  مــجــمــوعــات  ان  الــعــربــي  الــمــغــرب 
تبدو  سياسية  وأحــزابــا  وثقافية  ومحلية 
هناك  ليس  ان  ويبدو  بالكامل،  "مهمشة 

أي سلطة مضادة في رأس الدولة".
حالتين  الــى  هــنــاد  الــبــروفــســور  ويشير 
اال  واليته  المنتهية  للرئيس  يمكن  فقط 
يترشح بسببهما: "اذا انسحب (من الحياة 
او  مستبعدة،  فرضية  وهي  السياسية) 
مهامه  أداء  على  قــادر  غير  إعالنه  تم  إذا 
في  وارد  غير  أمر  وهو  االنتخابات،  قبل 

الوقت الراهن".
تكهنات  للرئيس  الصحي  الوضع  ويثير 
عدة، خصوصا منذ أصبح ظهوره نادرا بعد 
أقعدته  في 2013  دماغية  بجلطة  إصابته 
قدرته  على  وأثــرت  متحرك  كرسي  على 

في الكالم.
"جبهة  حــزبــه،  يمنع  لــم  االمـــر  هــذا  لكن 
التحرير الوطني"، وأبرز حليف له، "التجمع 
مطالبة  مــن  الديموقراطي"،  الوطني 
"بمواصلة  نيسان  منذ  باستمرار  الرئيس 
الــدعــوة  هـــذه  فــي  وتبعهما  مــهــامــه". 
وحلفاء  الــجــزائــر"  أمــل  "تجمع  إسالميو 

آخرون والمركزية النقابية.
ويقول فيرمرين "ما تمت محاولته ونجح، 
التي  "بالسابقة  مذكرا  مجددا"،  يعاد  قد 
الماضية  الرئاسية  الحملة"  في  حصلت 
من  مقربون  بها  قــام  التي   2014 فــي 
ذلك  ومع  علنا،  يظهر  لم  الذي  بوتفليقة 
تّم انتخابه بنسبة عالية جدا بلغت %81,5 

من االصوات.
بأن  قناعة  على  أيضا  المعارضون  وأصبح 

أمرا  أصبح  خامسة  واليــة  الرئيس  تولي 
شبه حتمي.

سفيان  الجديد  الجيل  حــزب  رئيس  ويــرى 
جياللي، أحد أبرز معارضي الوالية الرابعة 
واالن الخامسة المرجحة، أن "ليس هناك 
أيامه  إنهاء  يريد  بوتفليقة  بأن  شك  من 
عن  الــصــادرة  والــدعــوات  السلطة"،  في 
أي  "منع  الى  تهدف  الرئاسي  المعسكر 

ترشيحات أخرى محتملة".
وتأتي إقالة المدير العام لالمن الوطني 
عبد الغاني هامل من منصبه في االونة 
تحديد  وبــدون  مفاجىء  وبشكل  االخيرة 
سبب لهذه االقالة، لتذكر أيضا بالتعديالت 
القوية  االستخبارات  أجهزة  صفوف  في 
االنتخابات  مــن  أشــهــر  قبل  الــبــالد  فــي 

الرئاسية في 2014.
ويقول الدبلوماسي االجنبي "إنها حملة 
االنتخابات"،  قبل  الداخلي  البيت  ترتيب 
معتبرا أن إقالة هامل كان هدفها القضاء 
على طموحات هذا الرجل الذي اعتبر في 
المحتملين  المرشحين  أحــد  كثيرة  أحيان 

لخالفة رئيس الدولة.
ويرى مدير مركز الدراسات واالبحاث حول 
جنيف  فــي  والمتوسط  العربي  العالم 
أكد  هامل،  اقالة  عبر  أنه  عبيدي  حسني 
الرئيس بوتفليقة مجددا "أنه هو الرئيس 
وهو وحده"، معتبرا أن ذلك شكل "بداية 

معجلة للحملة الرئاسية".
ـــوادر  ويــلــفــت بــيــار فــيــرمــريــن الـــى ان "ك
الرئاسة النافذين" اقدموا على "تحييد أو 
االستخبارات"  وأجهزة  الجيش  دور  تحجيم 
ملوك  و"صانعة  جــدا  نافذة  كانت  التي 

في السابق" في الجزائر.
تراجع  مع  حتى  خامسة  لوالية  ترشح  واذا 
محسوما  بوتفليقة  ــوز  ف يــبــدو  صحته، 
تقريبا كونه يعتبر مهندس الوئام المدني 
والمصالحة الوطنية ما بعد الحرب االهلية 

.(2002-1992)
شهدت  الرابعة  الــواليــة  أن  رغــم  وعلى 
مؤلمة  واجتماعية  اقتصادية  صعوبات 
ويعاني  نسمة  مليون   40 يعد  بلد  في 
النفط  أسعار  تدهور  من  فيه  االقتصاد 
جــدا  مرتفعة  ـــزال  ت ال  الــشــبــاب  وبــطــالــة 

.(%30)
ويؤكد بيار فيرمرين ان "الجزائريين يريدون 
الفوضى  او  السياسية  المغامرة  تجنب 
إشــارة  فــي  ثــمــن"،  بــأي  عاشوها،  التي 
الى "العقد االسود" الذي نشأ عن إلغاء 
التشريعية  االنتخابات   1992 عام  الجيش 

التي فاز بها االسالميون.
 %50) التصويت  عن  االمتناع  نسبة  لكن 
مستويات  تسجل  ان  يمكن   (2014 عــام 

قياسية جديدة.
ويرى العديد من المحللين اخيرا انه سواء 
ال  االمر  هذا  فان  ال،  ام  بوتفليقة  ترشح 
النظام  الن  كثيرة  أمورا  النهاية  في  يغير 

القائم مصيره االستمرار لفترة طويلة.
التحرير  جبهة  لحزب  الــعــام  االمــيــن  ــد  وأك
انه  السبت  عباس  ــد  ول جمال  الوطني 
الى  الفصل  الكلمة  تعود  االنتظار،  في 
طلبنا  على  بعد  يرد  لم  "الــذي  بوتفليقة 

مواصلة مهمته".
بوتفليقة  يعلن  لم   ،2014 العام  وفــي 

ترشيحه اال قبل شهرين من االنتخابات.

كبيرة  صــدمــة  تــرمــب  تصريحات  واثــــارت 
حــتــى فــي صــفــوف الــجــمــهــوريــيــن من 
عادة  يتجنبون  الذين  الكونغرس  اعضاء 
والسبب  اليه.  العلنية  االنتقادات  توجيه 
جدا  تصالحية  لهجة  استخدم  تــرمــب  ان 
الى  ذهــب  بــل  ال  ــروســي،  ال نظيره  مــع 
وبعمل  االميركي  بالقضاء  التشكيك  حد 
اجهزة االستخبارات االميركية التي خلصت 
الى اتهام روسيا بالتدخل في االنتخابات 

الرئاسية االميركية عام 2016.
اعقب  الــذي  الصحافي  المؤتمر  وخــالل 
اللقاء الثنائي مع بوتين الذي استغرق نحو 
ساعتين، بدا ترمب كأنه قبل سريعا نفي 

بوتين الي تدخل روسي.

ووصـــل الــضــيــق مــن كـــالم تــرمــب امــام 
فوكس  شبكة  جعلت  درجــة  الــى  بوتين 
لمواقفه،  تقليديا  الداعمة  االخبارية  نيوز 
الى فتح الهواء الكثر من عشرة صحافيين 
قاسية  انتقادات  وجهوا  الصيت  ذائعي 

للرئيس االميركي.
نيوز  فوكس  في  الشهير  المعلق  وقال 
يمكن  "ال  تغريدة  في  هانتسمان  ابــي 
بشعبك  التضحية  تبرر  ان  مفاوضات  الي 

نفسه وبلدك نفسه".
مدير  سكاراموتشي  انطوني  قــال  كما 
االتصاالت السابق في البيت االبيض، ان 
من الضروري جدا ان يجلس حلفاء الرئيس 
التي  الطريق  ان  له  يشرحوا  لكي  معه، 

يسلكها خاطئة جدا.
وفي االطار نفسه اعتبر نيوت غينغريتش، 
الرئيس السابق للكونغرس والمقرب من 
الرئيس، ان االخير "ارتكب اسوأ خطأ خالل 

رئاسته، وعليه تصحيحه على الفور".
كــمــا قـــال الــســنــاتــور الــجــمــهــوري لــواليــة 
البارحة  فاوضنا  "لقد  ساس  بن  نبراسكا 
بوتين  فالديمير  وغادر  ضعف،  موقع  من 

هلسنكي بعد ان ربح الجولة. انها كارثة".
اعرب  يــزورهــا  التي  افريقيا  جنوب  ومــن 
ــاراك  ب السابق  الديموقراطي  الرئيس 
جديدة  دورة  كل  "الن  االســف  عن  اوباما 
من  حصتها  معها  تحمل  االحــــداث  مــن 

العناوين المقلقة".
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 اختتام مؤتمر الشباب العرب الدولي بـ عمان 

ر يدعو إلرشاك الشباب بالتنمية املستدامة     مؤ
الذي  المؤتمر،  في  المشاركون  أوصى   كما 
جاللة  عن  مندوبًة  رعته،  بحفل  أعماله  اختتم 
هاشم،  فهده  األميرة  الحسين،  نور  الملكة 
في  الثقافة  بقصر  االثنين  مــســاء  وأقــيــم 
من  وحشد  المشاركة  الوفود  بحضور  عمان 

المدعوين والمهتمين.
االلتزام  ضــرورة  توصياته  في  المؤتمر  وأكد 
بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل وتطوير مناهج 
الثقافي  التنوع  لضمان  العالم  في  التعليم 
والمحبة  التعاون  جسور  ومد  العنصرية  وإزالة 

بينهم.
انحاء  جميع  في  توعية  حملة  إطالق  أكد  كما 
ألنه  النوعي  التعليم  على  للتركيز  العالم 
التغيير  إحداث  بهدف  تمييز  دون  للجميع  حق 

االيجابي.
ودعا إلى استضافة المؤتمر في دول عربية 
نجاح  لتعزيز  القادمة  السنوات  في  وأجنبية 
في  المماثلة  المؤسسات  مع  الشراكة  تجربة 

الدول األخرى.
األهل  بين  التوعية  تعزيز  ضــرورة  إلى  وأشــار 
ــاب وتــعــريــفــهــم بــمــخــاطــر االنــتــرنــت  ــشــب وال
األطــفــال  اســتــغــالل  فيها  بــمــا  االجــتــمــاعــيــة 
وقرصنة  الشخصيات  بــانــتــحــال  والــشــبــاب 

المعلومات.
في  والــمــرأة  الشباب  مشاركة  أهمية  وبين 
إلى  إضافة  والقيادة  السياسي  القرار  صنع 
بالمناهج  وإدراجــــه  التطوعي  العمل  تعزيز 
الجهود  زيادة  على  المؤتمر  الدراسية.وحض 
لكال  االجتماعية  العدالة  لضمان  المبذولة 
الجنسين وإشراك الشباب في خدمة المجتمع 
العمل  فرص  وتوفير  االجتماعية  واألنشطة 

لتحقيق التماسك االجتماعي.
وأعلن المشاركون أنهم سيرفعون التوصيات، 
ــدول  ال وجامعة  المتحدة  االمـــم  هيئة  الــى 
االمم  وصندوق  اليونيسف  ومنظمة  العربية 
المتحدة للسكان والمؤسسات والجهات ذات 

للثقافة  الوطني  المركز  مدير  العالقة.وكانت 
الختام  بحفل  كلمة  القت  التل،  لينا  والفنون 
قالت فيها إن المؤتمر يسهم في تعزيز مبدأ 
ومد  الثقافي  والتنوع  السلمي  التعايش 
والسالم  المحبة  ثقافة  لتعزيز  التعاون  جسور 

وإزالة المعوقات التي تميز بين الجنسين.
وثائقي  فيلم  الحفل  هامش  على  وعــرض 
أعضاء  بها  شـــارك  الــتــي  الفعاليات  تــنــاول 
نظمه  المؤتمر  أن  المشاركة.يذكر  الــوفــود 
ــون في  ــفــن الــمــركــز الــوطــنــي لــلــثــقــافــة وال
مؤسسة الملك الحسين بالشراكة مع منظمة 
اليونيسف ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة 
التنمية األسرية-أبو ظبي وبدعم من الواليات 
بمشاركة  وألمانيا،  وكندا  األمريكية  المتحدة 
وفلسطين  والـــعـــراق  (الــبــحــريــن  مــن  وفـــود 
والــســودان  ومصر  وليبيا،  ولبنان  والكويت 
المتحدة  والــواللــيــات  وهولندا  والباكستان 

االمريكية واالردن). 

عسكر املرشدات  ل يشاركن   شابات إقليم الش

هذه  أن  عام   14 شديفات،  رئام  الشابة   وقالت 
الفريق  ــروح  ب العمل  وتعلمت  لها  تجربة  أول 
االلــتــزام  وكيفية  ــن  ــري االخ ومــســاعــدة  ــواحــد  ال
جديدة  نشاطات  على  والتعرف  الرسمي  بالزي 
أكسبتني معلومات قيمة، باإلضافة إلى تجربة 
عززت  مغامرة  كانت  المبنى  فوق  من  ــزال  اإلن
على  والتغلب  بنفسي  وثقتي  شخيصتي 

التحديات".
وبينت المشاركة سوار فريحات انها تعرفت على 
صديقات جدد، واالعتماد على الذات والتعايش 
مع الطبيعة، والتعاون مع اآلخرين بطريقة سهلة 

وتقديم المساعدة لهم.
شابات  مــركــز  مــن  المومني  بلقيس  وقــالــت 
العلم  رفع  كيفية  تعلمت  "أنها  عام   12 صخرة، 
عملية  في  وشاركت  صحيحة،  بطريقة  وتحيته 
االنزال من فوق المبنى ونزول الجبل والشجاعة 

وعدم الخوف والثقة بالنفس".
وثمنت نداء شديفات وسوار بني نصر دور وزارة 
وتخصيص  المعسكرات  اقــامــة  فــي  الشباب 
على  والــتــعــرف  للشابات  ــة  ــادي ري معسكرات 
وتجربة  قيمة،  ومعلومات  منوعة  نشاطات 

االنزال والتعايش مع الظروف المحيطة.

مزاهره  عامر  عجلون  شباب  مديرية  مدير  وقال 
المشاركات  اكساب  الى  المعسكر  هذا  "يهدف 
ــــى فــي الــمــرشــدات، نظام  االشـــــارات االول
االناشيد،  نظام  الــصــافــرات،  نظام  الــطــالئــع، 
كشفية،  مهارات  السباحة،  الكشفية،  األسس 
الــذات،  على  االعتماد  التطوعي،  العمل  قيم 

وبناء القدرات والشخصية".
بواقع  مرشدات  معسكرات   8 ستقام  انه  وبين 
مشاركة،   60 وبمشاركة  معسكر  لكل  ــام  اي  5
تعليم  بــهــدق  المهني  الــتــدريــب  ومعسكرات 
الحرف  ومعجنات،  حلويات  (التجميل،  الشابات 
للذكور  الجوالة  لمعسكرات  اليدوية).باالضافة 
وتقام  الــثــالث،  المملكة  أقاليم  تغطي  التي 
مؤسسة  مــع  بالتعاون  النهارية  المعسكرات 
للتعرف  شــاب   45 بمشاركة  المهني  التدريب 
الكهرباء،  مشاغل  مثل  تدريبية  مــهــارات  على 
معلومات قيمة  ميكانيك سيارات بهدف توفير 
حول نوع العمل المهني الذي يفكر فيه الشباب 

وبهدف تعزيز ثقافة التشغيل بدل التوظيف.
مع  بالتعاون  االنــقــاذ"  "ســواعــد  ومعسكرات 
مديرية الدفاع المدني لمدة 4 أيام لكل معسكر 
مهارات  على  وتدريبهم  مشارك   45 وبمشاركة 

التعاكل  ذاتــي،  تعلم  القيم،  منظومة  االنقاذ، 
"سواعد  لمعسكرات  باالضافة  االحـــداث،  مع 
االنـــقـــاذ" لــلــشــابــات، ومــعــســكــرات "أصــدقــاء 
مع  بالتعاون  لــالنــاث  واخـــر  للذكور  الــشــرطــة" 
بآفة  الــشــبــاب  لتعريف  المجتمعية  الــشــرطــة 
والتوعية  التطرف،  القانون،  سيادة  المخدرات، 

المروية والبيئية.
نهارية  معسكرات   6 ستقام  انه  مزاهرة  وبين 
ــاذ، تدريب  ــق ــاء الــشــرطــة، ســواعــد االن (أصــدق
المهني) و8 معسكرات مبيت (مرشدات مبتدأ، 
مرشدات متقدم، جوالة) وبحسب الفئة العمرية 

لكل معسكر.
نقل  في  االيجابي  االعــالم  دور  مزاهره  وثمن 
المجتمع  مــع  والتشاركية  المعسكرات  تجربة 

المدني وصانعي السياسات.
الشبابية  الــشــؤون  قسم  رئــيــس  واســتــعــرض 
أنواع  المومني  يحيى  عجلون  شباب  لمديرية 
المعسكرات وأهدافها واعداد المشاركين فيها، 
حيث يشارك في معسكرات المبيت 280 شاب 
شاب  و270  المعسكرات،  مختلف  في  وشابة 
وشابة في 6 معسكرات نهارية وكل مشارك لن 

يتكرر في معسكر آخر. 

 جامعة سمية تستضيف طالباً من بلجيكا 
 عمان - الرأي

استقبل رئيس جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا 
وإداريــًا  طالبيًا  وفدًا  الرفاعي،  مشهور  الدكتور 
سياسة  ضمن  البلجيكية،  هاسلت  جامعة  من 
أمــام  اآلفـــاق  فتح  إلــى  السعي  فــي  الجامعة 
ثقافة الحوار بين الشباب على مستوى العالم، 
ــيــة تــهــدف إلـــى الــوصــول  ــات دول ــنــاء شــراك وب

بالشباب إلى مراكز القيادة.
البلجيكي  الوفد  زيــارة  إن  الجامعة  رئيس  وقال 
إداريــيــن  موظفين  و4  طالبا   22 يضم  الـــذي 
ستستمر لمدة اسبوعين، يدرس خاللها الطلبة 
العامة)،  والثقافة  العربية،  (اللغة  مساقات: 
العالقات  دائرة  تنظمه  زيارة  برنامج  إلى  إضافة 
المناطق  إلــى  الجامعة،  في  ــالم  واالع العامة 
هاسلت  األردن.وجامعة  في  والسياحية  االثرية 
من أقوى الجامعات العالمية، ويربطها مع جامعة 
لنشر  وتشبيك  وطيدة،  عالقة  سمية  االميرة 
أبحاث علمية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس 
على  المشترك  واالشــــراف  الجامعتين  فــي 
توقيع  خالل  من  والدكتوراة،  الماجستير  رسائل 
طرح  على  نصت  تعاون  اتفاقيات  الجامعتين 
االداريــة  المعلومات  نظم  في  ماجستير  برامج 
واستراتيجيات التسويق الدولي وادارة االبداع.و 
تقديم "هاسلت" 10 منح لطلبة الماجستير في 
فصل  لــدراســة  المختلفة  االعــمــال  تخصصات 
دراسي فيها، و10 منح لطلبة البكالوريوس في 
تخصصات نظم المعلومات االدارية والمحاسبة 
لقضاء  االلكتروني  والتسويق  األعمال  وإدارة 

فصل دراسي بـ"هاسلت". 

  

 افتتاح مخيم ألطفال مركز 
الحس للرسطان 

 عمان - الرأي

المخيم  فعاليات  للسرطان  الحسين  مؤسسة  افتتحت 
الذين  لألطفال  عشر  الخامس  السنوي  الصيفي 
وسط  للسرطان  الحسين  مركز  في  عالجهم  يتلقون 

أجواء من البهجة والفرح.
وحضر االحتفال نائب مدير عام بنك القاهرة عمان نزار 
محمد راعي المخيم الصيفي للعام الثاني عشر على 
الفنان  قدمها  ترفيهية  فقرة  الحفل  وتخلل  التوالي، 

طوني قطان
بنك  المؤسسة  مديرة  شكرت  المناسبة،  هذه  وفي 
للمخيم.  ورعايته المستمرة  دعمه  عمان على  القاهرة 
برامج  ضمن  الصيفي  المخيم  ــدرج  ــن "ي وأضــافــت 
ضمن  تنظيمها  يتم  التي  للسرطان  الحسين  مركز 
تقتصر  ال  والتي  لمرضانا،  الشمولية  الرعاية  منهجية 
الجانب  أيضًا  تشمل  بل  فقط  العالجي  الجانب  على 

النفسي".
ويشارك في المخيم، الذي يقام على مدار شهر كامل، 
مئة مريض يوميًا ويشتمل أنشطة متنوعة من عروض 
غنائية،  وفقرات  السحرية،  لأللعاب  وعروضا  مسرحية، 
للمهرجين  وعــروض  خارجية  ورحــالت  ترفيهية  وألعابا 

وغيرها من األنشطة المسلية والمفيدة لألطفال. 

   تعاون ب "العلوم اإلسالمية" 
وجامعة تركية 

 عمان - الرأي

وقعت جامعة العلوم اإلسالمية العالمية وجامعة ابن 
تعزيز  إلى  تهدف  تفاهم  مذكرة  أمس  التركية  خلدون 
وتمكين  المؤتمرات  وعقد  والعلمي،  البحثي  العمل 
المصادر  من  االستفادة  من  والباحثين  األكاديميين 

األكاديمية والعلمية المتوفرة لدى الجامعتين.
التعاون  اواصر  تعزيز  الى  تهدف  التي  المذكرة  ووقع 
وتشجيع البحث المشترك رئيس العلوم الدكتور سلمان 

البدور ورئيس ابن خلدون الدكتور رجب شانتوك.
بعمان،  وقعت  التي  التفاهم،  المذكرة  وتتضمن 
وتسهيل  الطالبي  التبادل  مجال  في  للتعاون  بنودًا 
األكاديمية  الفعاليات  فــي  الطالبية  الــمــشــاركــات 
وعقد  والعلمي  البحثي  العمل  وتعزيز  المختلفة، 
من  والباحثين  األكــاديــمــيــيــن  وتمكين  الــمــؤتــمــرات 
االستفادة من المصادر األكاديمية والعلمية المتوفرة 

لدى المؤسستين، وتشجيع البحث المشترك.
وقال البدور إن توقيع المذكرة يأتي انطالقًا من رسالة 
الجامعة في تعزيز نشر العلم والمعرفة في المجاالت 
وسعيًا  والتقنية،  والتدريسية  والبحثية  األكاديمية 
الشاملة،  التعليمية  العملية  آلــيــات  وتطوير  لدعم 
العربية  المجتمعات  لخدمة  الدولي  التعاون  ولتطوير 

واإلسالمية.
باب  من  يأتي  المذكرة  هذه  توقيع  أن  شانتوك  وأكد 
مجاالت  في  التعاون  مسارات  توثيق  على  الحرص 
والتوثيق  والنشر  والتكوين  والتدريس  العلمي  البحث 
من  اإلسالمية  العلوم  جامعة  بــه  تتميز  لما  ــك  وذل
سمعة في أداء رسالة اإلسالم واالعتدال والوسطية. 

لقطة جماعية للمشاركينمن حفل االختتام

عمان - جوان الكردي

أوصى المشاركون في مؤتمر 
الشباب العرب الدولي السابع 
والثالثين المنعقد بعمان بإشراك 
الشباب في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة.
ودعوا إلى ضرورة مناقشة الصورة 
النمطية والمفاهيم الخاطئة 
المتعلقة بدور الذكور واإلناث في 
المجتمع.

عجلون – غدير السعدي

شابات بعمر الزهور يشاركن 
للمرة األولى في معسكرات 
الحسين للعمل والبناء بهدف تعزيز 
شخصياتهن وتقويتها والتعرف على 
مهارات حياتية جديدة.

في عجلون شاركت 60 شابة 
من اقليم الشمال في معسكر 
مرشدات مبتدىء للفئة العمرية 
(12-14) عام، بهدف تمكينهن وتعزيز 
ثقتهن بأنفسهن من خالل إكسابهن 
مهارات مختلفة.

ن العربية" يعّد     طالب بـ"ع
تطبيقاً للطلبة 

 عمان - الرأي

أعد طالب في جامعة عمان العربية نظامًا للرد اآللي 
يوفر معلومات عن جميع ما يهم الطالب في العملية 

األكاديمية.
الذي  الريادي  المشروع  لهذا  الرعاية  الجامعة  ووفرت 
العلوم  كلية  من  الزعبي،  عمر  محمد  الطالب  صممه 
في  البكالوريوس  بمستوى  والمعلوماتية  الحاسوبية 

الجامعة.
ويوفر  االستفسارات،  على  الرد  على  النظام  ويعمل 
وأيضًا  والتخصصات  الكليات  جميع  عــن  معلومات 
كلية  كل  ومتطلبات  تخصص  لكل  الدراسية  الخطط 
ويشمل أيضًا الخدمات العامة ودليل القاعات وقسما 

عن الرسوم الجامعية ورسوم الساعات لكل تخصص.
موقع  فتح  المستخدم  يستطيع  الزعبي،  وبحسب 
النظام،  خــالل  مــن  االلــكــتــرونــيــة  ــبــوابــة  وال الجامعة 
واالستعالم عن مواعيد حركة الباصات، واالطالع على 
اإلرشادات داخل نظام للتعامل معه، ووفرت الجامعة 

للمشروع روابط لخدمات الجامعة وكلياتها وأقسامها. 

 رئيس جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا خالل استقباله  الوفد الطالبي واإلداري
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وسم أصيلة  " يشارك   الفكر العر
الثقايف الدويل 

 سم اسحق يصدر أربع روايات يف حّب الوطن 

 الزعارير والطالب يصدران "اإلدارة 
ل"  ت األع اإللكرتونية ملنظ

   المغرب ـ الرأي

لمنتدى  الــعــام  األمــيــن  ــال  ق
الفكر العربي د. محمد أبوحمور 
العربية  التنمية  مستقبل  إّن 
رعاية  وإيالئه  باإلنسان  يرتبط 
حياته  جوانب  لمختلف  شاملة 
المعيشية والروحية والثقافية 
الـــمـــعـــرفـــيـــة، والـــمـــشـــاركـــة 
ــمــة  الـــمـــســـؤولـــة والــُمــنــظَّ
تشريعيًا ومؤسسيًا في صنع 
منتدى  رؤية  أن  مؤكدًا  القرار؛ 
عنها  ر  عبَّ كما  العربي  الفكر 
األمير  سمو  وراعــيــه  رئيسه 
من  تنبع  طـــالل  بــن  الــحــســن 
رؤية  إلى  يحتاج  التطوير  كون 
العالم  على  منفتحة  واضحة 
وعلى اآلخر، وتأكيد دور الفرد 
وحقه في المواطنة الصالحة 
ــتــي يــتــم من  الــمــســؤولــة ال
تحديات  مع  التعاطي  خاللها 
الواقع وترسيخ ثقافة العمل.

وأوضح د. أبوحمور في الورقة 
ــتــي قــدمــهــا بــالــنــيــابــة عنه  ال
للشؤون  العام  األمين  نائب 
في  هــاشــم  كــايــد  الثقافية 
العربي  الوضع  "مــأزق  نــدوة 
واآلفــاق"  الممكنات  الراهن: 
لموسم   40 الــــدورة  ضــمــن 
ــي  ــدول أصــيــلــة الــثــقــافــي ال
أخيرًا،  افتتحت  التي  بالمغرب 
المستقبلي  الــمــصــيــر  أن 
متوقف  والمجتمعات  للدول 
في  والمنهج  الكيفية  على 
إعداد الموارد البشرية وتأهيل 
ــة لــإليــفــاء  ــشــاب الــطــاقــات ال
المعرفة،  مجتمع  بمتطلبات 
في  الحقيقية  والــمــشــاركــة 
ــقــبــل ضــمــن  ــمــســت صـــنـــع ال
وسياسية  تشريعية  منظومة 
ــســاوي  ــة وت ــعــدال لــضــمــان ال
الــفــرص بــيــن الــجــمــيــع على 

أسس الكفاءة والنزاهة.
وأشــــار إلـــى أن مــا مـــرت به 

األزمات  من  العربية  المنطقة 
المسلحة  والنزاعات  والحروب 
خـــصـــوصـــًا خــــالل الــعــقــديــن 
فقدان  إلــى  أدى  األخــيــريــن، 
ــر مــــن الــمــكــتــســبــات  ــي ــث ــك ال
ــة، فـــضـــًال عـــن أن  ــمــوي ــن ــت ال
الــكــلــفــة الــبــشــريــة الــبــاهــظــة 
المسلحة  والــنــزاعــات  للعنف 
معظمها  يتحّمل  واإلرهــــاب 
واألطفال  والنساء  الشباب 
ومشردين  ومهجرين  كضحايا 
ومــحــرومــيــن مـــن الــخــدمــات 
والتعليم  كالصحة  األساسية، 
ـــاه الـــشـــرب،  ـــي ــــغــــذاء وم وال
وخــســائــر الـــدخـــل الــقــومــي 
الربيع  أحـــداث  جـــراء  الــعــربــي 
الــعــربــي الــتــي وصــلــت إلــى 
وتــزايــد  دوالر،  مــلــيــار   1700
بلغت  التي  البطالة  معدالت 
ــــداد  أع ــــاع  ــــف وارت  ،%17,9
الــالجــئــيــن والــمــهــجــريــن في 
الوطن العربي إلى 14 مليون 

الجئ.
وأضاف أن الدمار والخراب لم 
يقتصر على البنى التحتية بل 
وصل إلى البنى االجتماعية، 
من  عانت  الدول التي  أن  كما 
فقدت  والــصــراعــات  الــحــروب 

الــكــثــيــر مــن أبــنــائــهــا أصــحــاب 
والعلمية،  المهنية  الكفاءات 
ـــى االهــتــمــام  ــدعــو إل مــمــا ي
البشرية  ــقــوى  ال بــاســتــعــادة 
جديدة  كوادر  وتأهيل  المهجرة 
اإلعمار  إعــادة  في  للمشاركة 

والتنمية.
خطط  إلــى  أبوحمور  د.  ودعــا 
مشتركة  عربية  استراتيجية 
لتجنيب الوطن العربي المزيد 
والمادية  الخسائرالبشرية  من 
االجتماعي  السلم  يهدد  مما 
القائمة  التنمية  ومستقبل 
ــة  ــشــري ــب ـــــمـــــوارد ال عـــلـــى ال

والطبيعية واألرض.
هاشم  كايد  قــدم  جهته،  من 
أصيلة  مــوســم  ــــدوة  ن فـــي 
نتائج  حــول  خالصة  الثقافي 
المؤتمرات الشبابية التي بدأ 
منتدى الفكر العربي بتنظيمها 
عددها  وبلغ   2006 عــام  منذ 
برعاية  حظيت  مــؤتــمــرات   7
ومشاركة سمو األمير الحسن 
بن طالل، مشيرًا إلى أن أهم 
لقاءات  كونها  هو  تمثله  ما 
فكرية عربية كبيرة يشارك فيها 
وأصحاب  والمثقفين  الشباب 
الخبرات في مجاالت متعددة، 
ومضامينها  أعمالها  وتشكل 
ــحــوارات  ال مــن  غنية  حصيلة 
التنمية،  قضايا  مختلف  في 
هو  اإلنسان  أن  من  انطالقًا 
أداة التنمية وروحها وهدفها، 
المستقبل  هم  الشباب  وأن 
اآلمال  األمة  عليه  تبني  الذي 
ــحــو الــحــيــاة  والـــطـــمـــوحـــات ن
تمكين  أن  مــؤكــدًا  األفــضــل، 
وفق  يستند  العربي  الشباب 
معطيات هذه المؤتمرات إلى 
الشاملة  العصرية  الثقافة 
وتشجيع  الذهني  واالنفتاح 
التفكير الناقد والحوار الهادف 
للمشاركة  اإليجابي  والتطلع 

في صنع المستقبل. 

 المفرق - توفيق 
أبوسماقه
جسد الروائي األردني سمير 
المكان  و  للوطن  حّبه  اسحق 
الــــذي عـــاش فــيــه مــن خــالل 
من  سطر  روايــات  أربع  تأليفه 
التي  الــعــبــارات  أروع  خاللها 
ــالحــم اإلنـــســـان مع  بــيــنــت ت

األرض والتاريخ.
عاش  الــذي  اسحق  ــروائــي  ال
ــمــفــرق حتى  فـــي مــديــنــة ال
مدينة  الى  هاجر   ، عام 1969 
ـــا  ـــزون ـــة أري ـــوالي فــيــنــيــكــس ب
العملية  الرتباطاته  األمريكية 
تغب  لــم  ــاك،  هــن والعلمية 
فيها  عــاش  الــتــي  محافظته 
ترعرع  و  ولد  فهو  ذهنه،  عن 
وأصدقائه  وأقاربه  أهله  بين 

و محبيه.
أجمل  أمضيت  لقد  يــقــول" 
محافظة  فــي  عــمــري  سني 
األروع  و  األجــمــل  الــمــفــرق 
وبادلتني  فعشقتها  فبادلتها 
الـــحـــب بـــالـــحـــب مــــن خـــالل 
الرائعين  والــنــاس  األصــدقــاء 
ينفكوا  لــم  الــذيــن  الطيبين 
أحوالي  وعــن  عني  يسألون 

في بالد المهجر."
المفرق  أنس  لم   " يضيف  و 
ــقــالت و  ــث ـــم تــلــهــنــي م و ل
ألن  يومًا  عنها  الحياة  مشاغل 
يمكن  ال  بينها  و  بيني  الــذي 
المسافات،  بعد  يطفئه  أن 
بكل  ومليئة  حــّيــة  ــذاكــرة  فــال
المشبعة  الحياتية  الجماليات 
وأحــيــاًء  شـــوارع  المفرق  مــن 

وأزقة وأهًال طيبين."

ــة فــصــول  ــاب ــت بــــدأ اســـحـــق ك
محافظته  عن  ــع  األرب روايــاتــه 
كما   ، عام 2014  منذ  المفرق 
وتــبــاع  طباعتها  وتـــم  يــقــول 
األردن  مــكــتــبــات  فـــي  اآلن 
من  الــقــراء  ــدي  أي بين  لتكون 
من  وغيرها  المحافظة  أبناء 

المحافظات.
و أشار الى أن الروايات األربع 
القديمة،  المصابيح  هـــي: 
ـــالم شـــارع الــرشــيــد، لحن  أح
الـــغـــروب وآخـــرهـــا غــيــوم بال 
تطّرق  أّنــه  إلــى  الفــتــًا  مطر، 
الــحــوادث  إلــى  بعضها  فــي 
أنحاء  جميع  فــي  السياسية 
ــبــالد الــعــربــيــة فــي الــزمــان  ال
الــمــاضــي وكــذلــك األوضـــاع 
سائدة  كانت  التي  السياسية 

في األردن.
الـــروايـــات  هـــذه  أن  وأوضــــح 
تــحــكــي قــصــة الــمــفــرق في 
القرن  من  الخمسينيات  بداية 
يــروي  أن  ــاوًال  ــح م الــمــاضــي 
الــقــصــص الــحــقــيــقــيــة الــتــي 

الزمان  ذلك  في  تحدث  كانت 
المفرق  وشباب  "نــاس"  عن 
وعـــن حــيــاتــهــم االجــتــمــاعــيــة 
في  ورجــاالتــهــا  والسياسية 

الماضي.
في  الــمــفــرق  بيئة  أن  ورأى 
ثقافية  بيئة  كــانــت  الــســابــق 
أكثر  واجــتــمــاعــيــة  وســيــاســيــة 
وكانت  اآلن  عليه  هــي  مما 
ــعــالقــات فــيــهــا بــيــن اتــبــاع  ال
العالقات  أجمل  من  الديانات 
ــًا إلــــى أن  ــوه ــن األخــــويــــة، م
وروائيين  كتابًا  خّرجت  المفرق 
محمود  فــايــز  مــثــل  كــثــيــريــن، 
ومحمد داودية وفخري قعوار 
وعيسى بطارسة إضافة الى 

سرحان النمري.
ــروائــي اســحــق الى  ــوه ال و ن
خامسة  ـــــة  رواي هــنــالــك  أّن 
العودة"  وطريق  "الجرح  هي 
الشعب  قصة  تحكي  الــتــي 
من  أكــثــر  فــي  الفلسطيني 
في  كمحطات  تاريخية  فترة 
مسيرة القضية الفلسطينية. 

   عمان - الرأي

صدر حديثًا عن دار اليازوي كتاب 
"اإلدارة اإللكترونية لمنظمات 
(الميزة  المعاصرة"،  األعمال 
ــق  ــســوي ــت الـــتـــنـــافـــســـيـــة، ال
 ، األعمال  ريــادة  االلكتروني، 
راكز  للدكتور  المعرفة)،  إدارة 
علي محمود الزعاريـر والدكتور 

غسان الطالب.
االهتمام  أن  الباحثان  ــرى  وي
بــالــتــســويــق اإللـــكـــتـــرونـــي 
والميزة التنافسية للمنظمات 
المستويين  على  محوري  أمر 
البحثي والتطبيقي سواء كان 
ذلك على المستوى القطري 
وهو  العالمي  أو  المحلي 
موضع اهتمام كافة منظمات 
ـــي يــتــوقــع  ـــت ــــمــــال، وال األع
والمدراء  والباحثون  المحللون 
دور  الموضوع  لهذا  يكون  أن 
تحديد  فــــي  وفاعل  متطور 
ونجاحات  استمرار  مستقبل 

المنظمات.
على  ـــد  ب ال  ــــان  ك ــا  ــن ه مـــن 
تتبنى  أن  األعمال  منظمات 
أفــضــل الــوســائــل الــتــي من 
ــتــطــورات  شــأنــهــا مــواكــبــة ال
بعين  األخـــذ  مــع  الــعــالــمــيــة، 
االعـــتـــبـــار ضـــــرورة االلـــتـــزام 
المستمر  والتقييم  بالتمييز 
ـــــي عــالــم  ـــ ـــ ـــد فـــ لـــكـــل جـــدي

هو  ما  لمعرفة  التكنولوجيا 
مستوى  على  وهام  ضروري 
الــتــدرج  واعــتــمــاد  المنظمة، 
فــــي تبنى التكنولوجيا فــــي 
اإللكترونية  األعــمــال  مــجــال 
الفرص  كافة  من  لالستفادة 
الممكنة ، و أن تولي الخدمات 
واسعًا  اهتمامًا  اإللكترونية 
التنافسية  مقدرتها  ــزيــادة  ل
ومــؤشــرات  المخاطر  وإدارة 

األداء اإللكترونية.
اإللكتروني  التسويق  ويعتبر 
ترتبط  الــتــي  المفاهيم  مــن 

بشكل  اإللكترونية  بالتجارة 
ــيــر، ويــعــتــبــر إعـــــداد خطة  كــب
من  اإللــكــتــرونــي  للتسويق 
توليها  التي  األساسيات  أبرز 
مــنــظــمــات األعـــمـــال أولــويــة 
تنبع  ــا  هــن ومــــن  أســـاســـيـــة، 
اإللكتروني  التسويق  أهمية 
للتبادالت  الهائل  الحجم  ومن 
التجارية التي تحصل بواسطة 

اإلنترنت بشكل يومي.
لذلك تلعب اإلدارة اإللكترونية 
دورًا بارزًا في تخطيط وتنظيم 
ـــرارات،  ـــق ورقـــابـــة واتـــخـــاذ ال
ويــقــدم هــذا الــكــتــاب بشكل 
اإللكترونيـة  اإلدارة   " مفصل 
ــتــســويــق مــيــزة  الــحــديــثــة وال
األعمال  لمنظمات  تنافسية 
ستة  خــالل  من   " المعاصرة 
فصول، إذ يتم الحديث فــــي 
اإلدارة  عــن  األول  الــفــصــل 
الفصل  وفــــي  اإللكترونية، 
ــم الـــحـــديـــث عن  ــت الـــثـــانـــي ي
التسويق اإللكتروني، وفــــي 
الــفــصــل الــثــالــث يــتــم تــنــاول 
التنافسية،  الميزة  موضوع 
كما يتحدث الفصل الرابع عن 
الحديث  ويتم  الــوقــت،  إدارة 
المؤسسية  الــحــاكــمــيــة  ــن  ع
أما  الخامس،  الفصل  فــــي 
الكتاب  مــن  ــر  األخــي الــفــصــل 
فقد خصص للحديث عن ريادة 

األعمال. 

أبوحمور

اسحقروايات الكاتب

 "صوت العروبة" الفنان العبدالالت يطلق ألبوم

"فلسط من النهر إىل البحر" 

 وسط إجماع على دور الفن في تقدم المجتمعات العربية

افتتاح ملتقى فيالدلفيا الدويل األول للفنون 

 إعالن فعالیات مھرجان األردن بجبل القلعة 

 عمان - الرأي

الفنان  زيــن  صــوت  األردن  صــوت  أطلق 
وعمل  انتظار  طول  بعد  العبدالالت  عمر 
إنتاجه  ومــن  عامين  مــن  ألكــثــر  استمر 
الشركات  من  مجموعة  وبدعم  الخاص 
ألبومه الجديد " فلسطين من النهر إلى 
إحدى  على  العمل  هذا  ويحتوي   " البحر 
مدينة  لكل  أغنية  بواقع  أغنية  وعشرين 
من  بصوته  ليصدح  فلسطين،  مدن  من 
خالل الكلمة واللحن والموسيقى بجمال 
وتاريخ وعراقة ولهجة المدن الفلسطينية.
هذا  بتقديمه   " العروبة  صــوت   " وأكــد 
والشعب  فلسطين  إلى  كهدية  العمل 
 ، العالم  دول  جميع  في  الفلسطيني 
الفن  بكون  اإليجابي  بالدور  منه  إيمانًا 
التي  والــصــادقــة  الحقيقية  الــمــرآة  هــو 
تعكس ثقافة ومشاعر الشعوب ، وقال: 
" الفن هو الرسالة األسمى التي تخترق 
على  وتعمل  اســتــئــذان  بـــدون  الــبــيــوت 
ونقلها  والقيم  المفاهيم  وترسيخ  تعزيز 
توظيف  مــن  بــد  ال  فكان   ، األجــيــال  عبر 
(القضية  األولــى  قضيتنا  لخدمة  الفن 
الفلسطينية)، وإعطائها مساحة أكبر في 
الجهود  في  لنساهم  الغنائية  أعمالنا 
بكل  القضية  دعــم  لمواصلة  المبذولة 

جهودنا ورسائلنا الصادقة ".
ومــع صـــدور وطـــرح األلــبــوم بــاألســواق 
ثمن صوت األردن صوت زين الفنان عمر 
التي  االستراتيجية  الشراكة  العبدالالت 
تربطه مع شركة زين لالتصاالت ودعمها 
لهذا العمل الفني الكبير والترويج له من 
خالل حملة إعالمية وإعالنية كبيرة وإتاحة 
خدمات  خالل  من  للجميع  األعمال  هذه 
الشركة  تقدمها  التي  المضافة  القيمة 
عبر الهاتف النقال ، مقدرًا هذه الشراكة 
به  تقوم  الذي  الكبير  والدور  واستمرارها 
وحرصها  المجتمع  دعم  في  زين  شركة 
 ، العادلة  قضاياه  في  مساندته  على 
بينه  الفعلية  الشراكة  استمرارية  مؤكدًا 
على  معًا  منفتحين   ، زيــن  شركة  وبين 
األفكار الجديدة التي تخدم وتثري الساحة 

الفنية.

إلى  الــعــبــدالــالت  عمر  الــفــنــان  ويــتــوجــه 
 " العمل  هــذا  إلطــالق  فلسطين  ــة  دول
فلسطين من النهر إلى البحر " بالتعاون 
ــصــاالت والــتــي  ــالت مــع شــركــة جــــوال ل
األلبوم  وطــرح  بتوزيع  بــدورهــا  ستقوم 
خــالل  مــن  كــافــة  فلسطين  ــحــاء  أن فــي 
مؤتمر  ذلــك  ويــرافــق  حصريًا  معارضها 
وحملة  العبدالالت  عمر  للفنان  صحفي 
فلسطين  في  ضخمة  وإعالنية  إعالمية 

تواكب إطالق اإللبوم.
وتـــعـــاون فــي هـــذا األلـــبـــوم مــع أهــم 
ولحن  كتب  حيث  والملحنين  الــشــعــراء 
لحم  بيت  أغنية  العبدالالت  عمر  الفنان 
وأغنية الناصرة وتعاون مع الفنان الكاتب 
ولحن  كتب  الذي  الشيخ  مهدي  والملحن 
وهي  األلبوم  أغاني  من  كبيرة  مجموعه 
وصفد  وسلفيت  وطــولــكــرم  ــقــدس  ال
وبيسان  واللد  والرملة  والخليل  وحيفا 

وعكا  وجنين  ويــافــا  وطبريا  قلقيلية  و 
كلمات  وكتب  كما  وأريــحــا  السبع  بئر  و 
العبدالالت  عمر  ولحنها  الله  رام  أغنية 
الشاعر  مع  أيضًا  العبدالالت  وتعاون   ،
طوباس  أغنية  بكلمات  عطية  يوسف 
فكتب  غزة  أما   ، العبدالالت  عمر  ولحنها 
ولحنها  اليوسف  رامي  الشاعر  كلماتها 
بو  الفنان  مع  تعاون  كما   ، العبدالالت 
 ، نابلس  أغنية  وألــحــان  بكلمات  سيف 
وقام بتوزيع ألبوم " فلسطين من النهر 
محمد  الموسيقي  الموزع   " البحر  الى 
والميكساج  التسجيل  وتــم  القيسي 
شاكرًا   ، ساوند  ميوزك  باستوديوهات 
الكاتب  الفنان  العبدالالت  عمر  الفنان 
ـــمـــوزع  ــخ وال ــشــي ــحــن مـــهـــدي ال ــل ــم وال
على  الــمــوســيــقــي مــحــمــد الــقــيــســي 
جهودهم المتواصلة إلنجاح هذا األلبوم 
الشعراء  جميع  إلــى  الشكر  مــواصــل   ،

إنجاح  في  ساهم  من  وكــل  والملحنين 
هذا العمل الفني الضخم.

كــمــا وقــــدم الــفــنــان عــمــر الــعــبــدالــالت 
األردني  األعمال  لرجل  والتقدير  الشكر 
دعمه  على  المناصير  زيـــاد  المهندس 
ــمــامــه ومــتــابــعــتــه لــهــذا الــعــمــل  وإهــت
الوطني  الحس  اإلهتمام  هذا  ليعكس 
واألهــل  فلسطين  تجاه  والمسؤولية 
مواصًال  كافة،  الفلسطينية  المدن  في 
األلبوم  لهذا  الداعمة  للشركات  شكره 
زين  وشركة  المناصير  مجموعة  وهي   "
جــوال  وشــركــة   ، األردن   – لــالتــصــاالت 
والــشــركــة   ، فلسطين   – ــصــاالت  ــالت ل
 ، والمركبات–تويوتا  للتجارة  المركزية 
الحاج–تكسي  أبو  وشركة   ، فاين  وشركة 
المميز ، ومطعم الونج – دبي ، وشركة 
 ، ميديا  كــســاب  وشــركــة   ، صــيــدا  ســجــاد 

وشركة سخيان ".
عمر  العروبة  صــوت  أن  بالذكر  والجدير 
الهم  يضع  وهو  بداياته  منذ  العبدالالت 
وفنان  كإنسان  أولوياته  ضمن  الوطني 
محطات  تمثل  الفلسطينية  والقضية   ،
الفنية  مسيرته  في  ومضيئة  أساسية 
نجاحات  فلسطين  عن  أغانيه  وحققت   ،
هائلة ، وكان لها دور كبير في رفع الروح 
وألحانه  كلماته  من  فغنى   ، المعنوية 
"ياجبل  وأغنية  دارنــا"  هدوا  يمه   " أغنية 
الشاعر  كــلــمــات  ومــن   ، ريـــح"  مــايــهــزك 
الليبي علي الكيالني غنى أغنية قسمًا 
يا  غــزة  يا  وأغنية   ، قــادم  بالمعزة  ياغزة 
الجنة وغيرها من األغاني العديدة فضًال 
من  كبيرة  مجموعة  فــي  مشاركته  عــن 
األوبريتات التي تغنت بفلسطين وأغانيه 
 ، وقضاياها  العربية  للدول  قدمها  التي 
من  بنا  يطوف  هذا  الفني  عمله  وفي 
المكان  يمجد  حيث   ، البحر  الــى  النهر 
سلك  ليبقى   ، الفلسطيني  واإلنسان 
 ، جيل  إلــى  جيل  مــن  متوهجًا  ــرة  ــذاك ال
بدوره  واألصيل  الحقيقي  الفن  وليقوم 
النبيل ، ليصبح عمر العبدالالت " أيقونة 
 ، الرسالة  صاحب  المقاومة  األغنية   "
الوطن  مساحة  على  أغانية  تتردد  والذي 

الكبير. 

 عمان - الرأي

مستشار  كمال  مــروان  الدكتور  رعى 
جامعة فيالدلفيا حفل افتتاح ملتقى 
للفنون  األول  ــدولــي  ال فيالدلفيا 
معتز  الدكتور  الجامعة  رئيس  بحضور 
الدكتور  الرئيس  ونائب  سالم  الشيخ 
الكليات  وعــمــداء  ــواد  ع أمين  محمد 
من  كبير  وعدد  المشاركين  والفنانين 

المدرسين والطالب.
سالم  الشيخ  معتز  الــدكــتــور  وقـــال 
االفتتاحية  كلمته  في  الجامعة  رئيس 
لثقافة  ا  أساسيًّ مكوًنا  يعد  الفن  إّن 
الــمــجــتــمــع، فــهــو الــشــكــل الــبــصــري 

مر  على  لنا  بصمة  التاريخ  يتركه  الذي 
العصور، ونحن نسعى من خالل هذا 
الملتقى إلى اإلسهام في النهوض 
حالة  وخلق  ا،  وتطبيقيًّ ا  فكريًّ بالفن 
ــا يقدمه  فــنــيــة خــاصــة مــن خـــالل م
ــدوات،  ون عمل  ورش  من  الملتقى 
الــوعــي  مــســتــوى  رفـــع  فــي  تسهم 
لدى  اإلبداعي  الحس  وتنمية  الفني 
ســواء  بالمؤتمر  المشاركين  جميع 
غيرهم،  أم  طالًبا  أم  مشاركين  أكانوا 
تبادل  في  يساعد  الملتقى  أن  كما 
ــواصــل مع  ــت الــــرؤى ومـــد جــســور ال
ــة ومــؤســســات  ــمــي ــادي ــجــهــات األك ال
المشتركة  األهــداف  لتحقيق  الفنون 

وتبادل الخبرات.
وبعد أن أكد الدكتور حسني أبو كريم 
وتميز  ــادة  ري الملتقى  شــرف  ضيف 
باسمه  وشكرها  فيالدلفيا،  جامعة 
عن  عبر  العرب،  المشاركين  وباسم 
شرف  ضيف  لكونه  الشديد  امتنانه 
آمًال  األولـــى،  ــه  دورت في  الملتقى 
بأن يواصل الملتقى االنعقاد سنوًيا، 
ــدوات  ــن وال الــمــؤتــمــرات  بكل  أســـوة 
والفعاليات التي أطلقتها فيالدلفيا.

منسق  ــعــمــري  ال فــيــصــل  الــدكــتــور 
المؤتمر، نّوه بدوره بأهمية الفن في 
وبضرورة  العربية،  المجتمعات  حياة 
االرتقاء بالذائقة الفنية لدى المواطن 

ــر قــــدرة على  ــث ــي، لــيــكــون أك ــرب ــع ال
مواجهة خطاب العنف والكراهية. كما 
تولى التقديم والتعريف بالمشاركين 

وسط تفاعل الجمهور.
واختتم الدكتور غسان عبد الخالق عميد 
كلية اآلداب والفنون كلمات االفتتاح 
المشاركين  للفنانين  شكره  عن  معربًا 
الستجابتهم دعوة الملتقى، كما شكر 
والمحلية  العربية  اإلعـــالم  لوسائل 
واصًفا  الملتقى،  برصد  اهتمامها 
والدائم  االستراتيجي  بالشريك  إياها 
ليقوم  فيالدلفيا،  جامعة  لــرســالــة 
شرف  ضيف  بتسليم  الحفل  راعــي 

الملتقى درع الجامعة التكريمي. 
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مھرجانات  أصدقاء  "شركة  كشفت 
فندق  في  الثالثاء  أمس  األردن" 
األردن  مھرجان  إطــالق  عن  روتانا، 
ــعــام، الـــذي يــتــواصــل بين  لــهــذا ال
شھري تموز الحالي حتى شھر آب 

المقبل في جبل القلعة.
المهرجان  على  القائمون  ولفت 
ستتضّمن  وفعاليات  بــرامــج  إلــى 
والعروض  الحفالت  من  مجموعة 
أردنــیــیــن  ومــوســیــقــیــیــن  لفنانین 
جونز  تــوم  أبــرزھــم  مــن  وعالمیین 
العربیتان  والفنانتان  أوديــل  وتــوم 

آمال مثلوثي
عن  فــضــًال  الحكیم،  عبد  ــھــام  وري
الذي  وردي  عــالء  الفنان  مشاركة 
مع  ــیــة  دول ــإشــادة  ب أيــضــًا  يحظى 
الفرقتین  ومشاركة  ھیجان،  فرقته 
الموسیقیتین األردنیتین "جیتاناي" 
و"قبیلة"، كما وسیشھد المهرجان 
كالسیكیتین  موسیقیتین  حفلتین 
والعالمیة  األردنیة  المواھب  من 
عبیدو  غدير  األردنیة  البیانو  لعازفة 
ـــحـــاد الـــوتـــري،  ـــاعـــي بــنــك االت ورب
بــواب،  ديما  األردنــیــة  والسوبرانو 
رودي  ــســي  ــرن ــف ال ـــتـــون  ـــاري ـــب وال
عازف  برفقة  كارديناس،  فرنانديز 
البیانو الفلسطیني اإليطالي مراد 

لیوس.
السياحة  وزارة  ــام  ع أمــيــن  أّكـــد  و 
الــدور  على  قموه  عيسى  واآلثــار 
ھذه  مثل  تلعبه  الـــذي  اإليــجــابــي 
المناطق  تسويق  في  المھرجانات 
في  خصوصًا  األردنــّیــة،  السیاحّیة 
عالمیین،  فنانین  استضافة  حــال 
مع  يتماشى  المهرجان  أن  مبينًا 
تنتھجھا  ــتــي  ال الــعــمــل  ســیــاســة 
ــج  ــروي ــت ــى صــعــیــد ال ــل الــــــــوزارة ع
وأن  خصوصًا  للمملكة،  السیاحي 
الــفــعــالــيــات تــضــم مــجــمــوعــة من 

العالم  فــي  الفنانین  أشــهــر  بين 
المھرجان  حــضــورهــم  يــثــري  حيث 
ويعلي من أھمیة المكان األردني 

والتعريف به في أرجاء العالم.
ــر  ــمــدي ـــــواب ال وثـــّمـــنـــت ســھــى ب
الــتــنــفــیــذي لـــشـــركـــة "أصــــدقــــاء 
ــة  ــشــراك ال األردن"  مـــهـــرجـــانـــات 
الخاص  الــقــطــاع  بين  تجمع  الــتــي 
والــمــؤســســات الــحــكــومــيــة في 
تنشيط الحياة الثقافية والفنية في 
عقباته  وتذليل  المهرجان  إقــامــة 
موسیقّیة  عــــروض  تــقــديــم  فــي 

مواقع  في  عالمية  شهرة  تحمل 
تاريخّیة وعريقة في األردن.

أصـــدقـــاء  شـــركـــة  أن  إلــــى  يـــشـــار 
إلــى  ــھــدف  ت األردن  مــھــرجــانــات 
في  ثقافي  كمركز  األردن  تسويق 

المنطقة بما
متنوع  حــضــاري  تــاريــخ  مــن  يحمله 
ــز على  ــی ــرك ــت وذلــــك مـــن خــــالل ال
الــســیــاحــة الــثــقــافــیــة، فــضــًال عن 
له  والترويج  األردنــي  الفنان  دعــم 
وتوفیر  الشابة  المحلیة  وللمواھب 

فرص لھم في األردن والخارج. 

ملصق األلبوم

المشاركون

ملصق المهرجان

الحضور األكاديمي  (الرأي)

غالف الكتاب
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والمركز  التركية  الــســفــارة  نظمت 
الثقافي التركي يونس أمره أول من 
الفوتوغرافية  للصور  معرضًا  أمس 
ــة  "مــحــاول تــمــوز   15-  " ــوان  ــن ــع ب

االنقالب وانتصار الديمقراطية.
للميادين  عينات  الــصــور  وحملت 
والـــســـاحـــات والـــمـــطـــار ولــقــطــات 

لمظاهرات في هذا السياق.
وأّكد سفير الجمهورية التركية بعمان 
مراد قره كوز مناسبة المعرض الذي 
ــقــالب الــذي  يــقــام فــي ذكـــرى االن

الجيش  في  الضباط  بعض  به  قام 
ومؤسساته  النظام  على  التركي 
الــمــدنــيــة والــعــســكــريــة واألمــنــيــة، 
ـــــإرادة الــشــعــب الــتــركــي  مــشــيــدًا ب

والديمقراطية الحقيقية.
وفــــي إطـــــار الـــمـــعـــرض، الــتــقــى 
الكتاب  اتحاد  رئيس  التركي  السفير 
العدوان  عليان  األردنيين  واألدبـــاء 
ــة،  اإلداري الهيئة  أعضاء  من  ــددًا  وع
اتفاقية  تــوقــيــع  مــوضــوع  طــرحــوا 
في  الكتاب  اتحاد  مع  ثقافي  تبادل 
األنشطة  تــبــادل  خــالل  مــن  تــركــيــا، 

والمهرجانات بين الطرفين. 
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 فنانة العرب أحالم يف "جرش" 

..ووصالت من الفلكلور الرشكيس لفرقة النادي األهيل

 عمان - إبراهيم السواعير

مهرجان  فــي  أحـــالم  الفنانة  تــشــارك 
والـــفـــنـــون،  لــلــثــقــافــة   2018 جــــرش 
الــمــهــرجــان  إدارة  أعــلــنــت  مــا  بــحــســب 
فنانة  استضافة  أهمّية  أّكــدت  التي 
والصوت  القوي  الحضور  ذات  العرب 
الذي  األداء  في  الكبير  والــّذوق  الواثق 
على  ومميزة  فريدة  شخصّية  تغّلفه 
المستوى الفني واإلعالمي والنشاط 
عن  الكشف  برامج  تحكيم  في  الالفت 
الطرب  عالم  في  اإلبداعّية  المواهب 

والموسيقى والغناء.
أحــــالم، الــتــي تــــؤّدي وصــالتــهــا على 
المسرح الجنوبي للمدينة األثرية بجرش 
اهتمامات  ذات   ،7/27 الجمعة  يــوم 
مستوى  على  معروف  ورونق  جمالّية 
الكبيرة  ثقتها  من  بدءًا  العربي،  الوطن 
التي  وبالبرامج  العربّية،  المواهب  بكّل 
الـــّذوق  تجّسد  أن  خاللها  مــن  أرادت 
والــجــمــال واالكــتــمــال، خــصــوصــًا في 
بحجم  االستمرار  له  يكتب  لم  برنامج 
برنامج "الملكة"، وكذلك في ظهورها 
الرائق من خالل والئها للهجة ومرونتها 
الكبير  إخالصها  خالل  ومن  أيضًا  فيها 
ألبوماتها  وعناوين  أغانيها،  لمفردات 
الصحيح"،  اال  يصح  "ما  مثل  الالفته، 
ــعــي"، وكــيــف  ــي ــلــف"، و"طــب ــت ــخ و"م
و"لعلمك  مـــوت"،  وأحــبــك  ارضـــى"، 
صنعة"،  و"الثقل  و"أحسن"،  وبس"، 

و"هذا انا"، و"موعدك"، و"ابتحداك".

فرضتها  وبصمة  واضحة  فنّية  مسيرة 
الفنانة أحالم المولودة في أبو ظبي، 
النساء  من  من 100  اختيارها  تّم  التي 
األقوى في العالم لمجلة أريبيان بزنس، 
في  غنت  خليجية  فنانة  أول  كونها  عدا 
قرطاج  مهرجانات  في  وذلــك  تونس 
المعروفة باسم "سوسة والحمامات" 
ومهرجانات  وقــرطــاج  جــرش  ومــســارح 
وسوريا،  والجزائر  المغرب  في  مختلفة 
إضافًة إلى أّنها غنت في أكثر من 100 

المسيرة  طيلة  وعربي  خليجي  مهرجان 
غنت  عربية  فنانة  أول  وهــي  الفنية، 
في فلسطين، وأّول فنانة تقيم حفًال 
في أمريكا لوس أنجلوس على مسرح 
مهرجان  يحتضن  ثــيــتــر–الــذي  دولــبــي 
مطربة  وأّول  األـوسكار،  جوائز  توزيع 
أّنها  كما  دبي،  أوبــرا  في  تغني  عربية 
مسرح  على  تغني  عربية  مطربة  أول 
بالديوم لندن، وأّول مطربة عربية تغني 
على مسرح والت ديزني العالمي في 

لوس أنجلوس.
الخاّصة  أحـــالم  ألــبــومــات  ــدد  ع وصــل 
مــن 200  ــر  ــث ــبــومــًا، وأك حــوالــي 13 أل
أوبريتًا   30 مــن  وأكــثــر  منفردة،  أغنية 
خليجّيًا وعربيًا، ولها العديد من األغاني 

الوطنّية والخاّصة.
تدشين  حفلة  المهّمة:  حفالتها  مــن 
مسرح  على  خيالك"  "يالزمني  ألبوم 
العريق،  العربية  الموسيقى  معهد 
ومركز  المغرب،  في  موازين  ومهرجان 
لسنتين  الثقافي  األحمد  جابر  الشيخ 
وقد  باريس،  وأولمبيا  التوالي،  على 
اإلمارات  بين  تكريمًا   ١١٦ أحالم  ُكّرمت 
العربية  المستويات  وعلى  والخليج 
بجمهور  تطوان  في  غّنت  والعالمّية. 
في  وكـــذلـــك  ألـــفـــًا،  ـــى 70  إل وصـــل 

مهرجان موازين بواقع 150 ألفًا.
فّنانة  لقب  على  حصلت  التي  أحــالم، 
الكبير  الــســعــودي  الفنان  مــن  الــعــرب 
في  قوّية  ُمناِظرة  هي  عبده،  محمد 
أحاديثها و مقابالتها وتستند إلى ثقافة 
ُمحّكمًة  األنظار  لفتت  وأكاديمّية،  عالية 
في برنامج أراب أيدول باعتمادها على 
بما  وحدسها  الغنائّي  وحّسها  ثقتها 
لها  للبرنامج.  المتقدمين  الشباب  يمّيز 
رصيد  ولها  وعاطفّية  وطنّية  ألبومات 
المنفردة،  واألغاني  األعمال  من  وافر 
العطور  من  معّينة  أنــواع  تسّمت  وقد 
وقّوة  النفرادها  أحــالم  الفنانة  باسم 
مقابالت  في  العالي  وحّسها  تعبيرها 

إعالميّة عربيّة وأجنبيّة. 
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للفلكلور  األهلي  النادي  فرقة  تستعد 
السبت  يوم  حفل  لتقديم  الشركسي 
حضورها  على  مراهنًة  الجاري،   7/28
تستعيد  وهي  العالي  وأدائها  الكبير 
رقصات  فــي  القفقاس  ــالد  ب فــنــون 
تــشــتــمــل عــلــى مــعــانــي ومــضــامــيــن 
واحــتــرام  والكبرياء  واألنــفــة  البطولة 
المرأة وطاعة كبار الّسن، وكذلك تؤّكد 
والــفــداء  والتضحية  الــشــرف  معاني 

واالرتباط باألرض.
في "جــرش"  عــام  كــّل  حفالتها  وفــي 
كانت تذاكر هذه الحفالت تنفد سريعًا، 
حضور  على  الــشــديــد  لــإلقــبــال  نــظــرًا 
بالموسيقى  تتمّيز  الــتــي  فقراتها 
اآلخـــــــذة مــــن نـــاحـــيـــة، والـــرقـــصـــات 
لها  بــات  التي  والدقيقة  المنسجمة 
وإخوانهم  الشركس  من  كبير  جمهور 
الجنوبي  المسرح  في  عام  كّل  العرب 

للمهرجان.
ويأخذ النادي األهلي على عاتقه ترويج 
يحمله  ما  وإظهار  الشركسي  الرقص 
ـــدّل على  ــة وتــــراث قـــوي ي مــن أصــال
تنّوع األردن في كّل هذه الفسيفساء 
الوطنية الجامعة ألكثر من تراث أردني 
نحو هوّية واحدة ثرّية بالتنّوع الذي يثري 
المشهد الفني األردني على الدوام.

حكايات  لتروي  الفرقة  رقصات  وتتنوع 
في األداء والتجسيد، مثل رقصة (أبزاخ 
ودج)، التي كان الشراكسة يمارسونها 

إحــدى  لتصبح  ــطــورت  ت ــم  ث ــادة،  كــعــب
الرقصات التي تمارس في المناسبات 
مجاًال  كانت  حيث  والحزينة،  السعيدة 
للقاء الشباب والفتيات للتعارف ومن 
الطريف، أيضًا، أنها كانت تمارس في 
الفتاه  أن  حيث  الحزينة  المناسبات 
أسرتها  أفــراد  أحــد  بمقتل  المفجوعة 
أثناء الحرب كانت ترتدي الثوب األسود 
بثأر  لألخذ  المستعد  الفارس  وتتوسم 

قريبها. أما رقصة البجدوغ (يسالميه)، 
برشاقة  امتازت  سريعة  رقصه  فهي 
حركتها؛  وخفة  الطيور  ومحاكاة  األداء 
بخفه  يرقصن  الفتيات  كانت  وفيها 
فيها  يظهرون  الشباب  أّن  كما  وأنوثة 
هنالك  أّن  كما  وفرحهم،  عنفوانهم 
رقصة  وهــي  مــافــه)  (أوشــحــه  رقصة 
المميز،  الطابع  ذات  والقوة،  الشموخ 
القتال  أسلوب  الرقصة  هذه  وتمثل 

بالسيف وقوة القامة الشركسية، بما 
عن  األعزل  الدفاع  حركات  من  تتضمنه 
أو  (سيمد)  رقصة  وهــنــاك  النفس. 
أو  أآلالن   ) القفقاس  شعوب  رقصة 
تــزاوج  رقصة  هي  التي  االؤسيتن)، 
وتتميز  والقافه.  الــودج  رقصتي  بين 
من  بأنها  ثبارفه"  "شابسوغ  رقصة 
بين  النتشارها  ــودج  ال رقصات  أقــدم 
قبيلة  رقــصــة  وهــي  تركيا  شــراكــســة 
يماثل  كان  إيقاعها  أّن  كما  الشابسوغ، 
على  باعتمادها  القلب،  دقــات  إيقاع 
السريعة  القدمين  حــركــات  أســلــوب 
ومــحــاكــاة حـــركـــات قــدمــي الــحــصــان 
أصابع  على  الراقصين  وقــوف  عند 
قوانشه)  (قافه  رقصة  أما  القدمين. 
ومن  القبرطاي  رقــصــات  مــن  وهــي 
أقدم الرقصات في األردن، وتسمى، 
بالسرعة  فتتميز  غــازه)،  (جوشه  أيضًا، 
(حكوالش)  رقصة  أما  والخفة،  والمرح 
قبائل  رقصة  أو  السريعة  القفقاسية 
موسيقاها  فتتميز  واألبـــزاخ  البجدوغ 
وتعّد  خشبية،  آله  عبر  السريع  بإيقاعها 
بالرقص  المهتمين  عند  الرقصة  هذه 
الفرحة.  الرقصات  ضمن  الشركسي 
رقصة  أو  الجبال  أبناء  رقصة  وهناك 
(الششن) الشركسية األردنية، وتتسم 
هـــذه الــرقــصــة بــالــعــنــفــوان والــشــدة 
عمان  جــبــال  شــمــوخ  مــن  المستمدة 
عند  بالحب  الشراكسة  احتضنت  التي 
بجبال  وذّكرتهم  األردن،  إلى  قدومهم 

القفقاس. 

" يويص بالتكنولوجيا الحديثة " النرش اإللكرتو
يف املكتبات 

الفنانة أحالم

 توزع برنامجه الثقافي على عدد من المفردات 
الفكرية واإلبداعية 

"جرش" يحتفي بـ"الكرامة" ويعلن 
جائزة الزيودي يف أمسيات الشعر

 عمان - فاتن الكوري

في إطار الشراكة مع رابطة الكتاب 
مهرجان  إدارة  حرصت  األردنــيــيــن، 
 33 بدورته  والفنون  للثقافة  جرش 
الثقافي  البرنامج  إبراز  ضرورة  على 
خالل  من  العربي  الشعر  ومهرجان 
تقديم أمسيات شعرية في مواقع 
عدة منها، المسرح الشمالي، رابطة 
مركز  الثقافي،  إربــد  مركز  الكتاب، 
الثقافي/ الثاني  عبدالله  الملك 
السلط  مركز  مسرح  الكرك،  الزرقاء، 
إعمار  لمؤسسة  التابع  الثقافي 
السلط حيث سيشارك فيها عدد من 
الشعراء األردنيين والعرب واألجانب 
ــرب،  ــمــغ ـــس، لـــبـــنـــان، ال ـــون مـــن ت
العراق،  اليمن،  فلسطين،  مصر، 
والواليات المتحدة األمريكية. ويرفع 
شعار "فدوى  العام  لهذا  المهرجان 
على  يركز  كما  أردن"،  يــا  لعيونك 
الكرامة،  لمعركة  الخمسين  الذكرى 
ليصب ذلك في التأكيد على رسالة 
ويرتبط  كما  الــوطــنــيــة،  الــمــهــرجــان 
ــرة األردنــيــيــن  ــذاك مــهــرجــان جـــرش ب
على مر السنوات كمتنفس ووجهة 
سياحية باعتباره من أكثر المهرجانات 
النــفــراده  وعــراقــة،  شــهــرة  العربية 
الــذي  األثـــري  الموقع  بين  بالجمع 
ويعكس  واألصالة  بالعراقة  يتسم 
على  تعاقبت  التي  الحضارات  تاريخ 
التي  والــتــنــوع  ــة  ــحــداث وال االردن، 
الفنية  المهرجان  فعاليات  تمثلها 

والثقافية.
االحتفال  على  الحرص  إطــار  وفــي 
الكرامة  لمعركة  الذهبي  باليوبيل 
على  الثقافية  البرامج  لجنة  حرصت 
سيشارك  التي  الكرامة  ندوة  إدراج 
العسكريين  القادة  من  نخبة  فيها 
مفاصل  عــن  ســيــتــحــدثــون  الــذيــن 
رئيسة في معركة الكرامة باإلضافة 
إلى شهادات حية عن هذه المعركة 
ــيــن  ــي الــخــالــدة فـــي وجـــــدان األردن
والعرب حيث سيشارك فيها كل من 
الفريق الركن المتقاعد فاضل علي 
فهيد، اللواء الركن المتقاعد شبيب 
المتقاعد  الركن  الــلــواء  ــدي،  ون أبــو 
الركن  واللواء  المعايطة،  عبدالفتاح 
المتقاعد محمد خلف الرقاد ، وفيلم 
معركة  عــن  صــور  معرض  وثائقي 
التوجيه  مديرية  بالتعاون  الكرامة 
البرامج  لجنة  أقرت  وقد  المعنوي. 

الــثــقــافــيــة فــي الــمــهــرجــان إقــامــة 
فكرية  ونـــدوات  شعرية  أمسيات 
وثقافية وتوزيع جوائز رابطة الكتاب 
ــزيــودي  ال حبيب  ــزة  ــائ وج الــســنــويــة 
سيشارك  حيث   2018 لعام  للشعر 
الشعراء  مــن  كبير  عــدد  الــعــام  هــذا 
منهم  واألجانب  والعرب  األردنيين 
العطاري(فلسطين)،  عبدالسالم 
الله  أمــان  العدوي(مصر)،  شيرين 
داغر(لبنان)،  ماجدة  الغربي(تونس)، 
ــمــغــرب)،  ــســي (ال ــدري ســلــيــمــان ال
يحيى  (الــمــغــرب)،  علوش  أدريـــس 
ــمــن)، مــكــي الــنــزال  ــي الــحــمــادي (ال
(أمــريــكــا)  بيتر  وولــيــام  ـــراق)،  ـــع (ال
،أحمد  الخطيب  أحمد  األردن  ومــن 
ــاصــر، حافظ  ابـــو حــمــديــة، أديـــب ن
أبو  جميل  الخطيب،  نبيلة  عليان، 
ــح، زيــــاد هـــديـــب، د.خـــلـــدون  ــي صــب
امــنــيــعــم، ســعــد الــديــن شــاهــيــن، 
مهدي  النسور،  عيد  عــودة،  هشام 
خضير،  البواب،محمد  نصير،هناء 
عطيات،  محمد  مــقــدادي،  محمد 
سعيد  رضــوان،  أيسر  اللبدي،  نــزار 
أبو  نايف  الزعبي،  ــرم  أك يعقوب، 
برقان،  نضال  يونس،  رفعة  عبيد، 
طي الحتاملة، محمد حيفاوي، طارق 
علي  النوايسة،  د.حكمت  مكاوي، 
ابو  أحمد  ياسين،  محمد  الفاعوري، 
مهرجان  ان  يذكر  بركات.  مخلد  ردن، 
سينطلق  والفنون  للثقافة  جــرش 
التاسع  الــمــوافــق  الخميس  يـــوم 
الحالي  تموز  شهر  من  والعشرين 
والعشرين  الثامن  حتى  وسيستمر 
من الشهر الجاري في مدينة جرش، 
الثقافي  المركز  في  عمان  وفــي 
التاسع  مــن  الفترة  خــالل  الملكي 
الرابع  ولغاية  تموز  من  والعشرين 
وزارة  من  بتنظيم  المقبل،  آب  من 
الثقافة األردنية بالتعاون مع المركز 
الكتاب  واتــحــاد  الملكي  الثقافي 
ــــاء األردنــيــيــن وبــلــديــة جرش  واألدب

الكبرى. 

عمان - الرأي

للنشر  الرابع  الدولي  المؤتمر   أوصى 
اإللكتروني الذي أقيم بعنوان "أنشئ 
أعماله  ختام  فــي  وتــعــاون"  تــواصــل 
الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  بتفعيل 
في  االجتماعي  التواصل  ووســائــل 

المكتبات وحوسبة االنتاج العلمي.
مكتبة  نظمته  الــذي  المؤتمر  وخلص 
محلية  بــمــشــاركــة  األردنـــيـــة  الــجــامــعــة 
وإقليمية وعالمية واسعة إلى ضرورة 
بناء المكتبات الرقمية العربية ودعمها 
والتكاتف  محكمة،  علمية  بــأبــحــاث 
العربية  بــالــمــجــالت  قــائــمــة  ــشــاء  إلن
في  مؤكدًا  عالمية،  مقاييس  ضمن 
اللجنة  رئيس  تاله  الذي  الختامي  بيانه 
وانبثق  حمو  بسام  الدكتور  العلمية 

بعد ثالثة أيام من البحث والمناقشة، 
التصنيفات  في  المكتبات  دور  على 

العالمية.
وشــــدد الــمــشــاركــون عــلــى إنــشــاء 
بالمكتبات  للعاملين  تدريبية  بــرامــج 
ولــلــمــســتــخــدمــيــن لــضــمــان الــجــودة 
ومواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيا 
والتوعية  واالتــصــاالت،  المعلومات 
دورات  وعقد  المدمج  التعلم  بأهمية 

ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
الطلبة  ــدريــب  وت توعية  ــى  إل ـــوا  ودع
ــدام  ــخ ــلــى اســت والــمــســتــخــدمــيــن ع
المسائل  وعــلــى  الرقمية  الــمــصــادر 
باستخدامها  المتعلقة  األخــالقــيــة 
والجرائم  الفكرية  الملكية  حقوق  مثل 

اإللكترونية.
وتــخــلــل الــجــلــســة الــخــتــامــيــة اإلعـــالن 

عــن أســمــاء الــفــائــزيــن بــأفــضــل بحث 
العربية  باللغتين  للمؤتمر  قّدم  علمي 
واإلنجليزية، حيث فاز البحث الموسوم 
المكتبات  لتفعيل  جــديــدة  رؤيـــة   " بـــ 
ضوء  في  فلسطين  في  المدرسية 
الفرص المتاحة لمحو األمية الرقمية" 
بأفضل بحث عربي قدم باللغة العربية 
الــنــوري  إبــراهــيــم  الــدكــتــور  للباحثين 

ومروان باكير.
وكلوديا  جيوسي  رشيد  الدكتور  وفاز 
باللغة  قــــدم  ــحــث  ب ــأفــضــل  ب دولــــد 
زال  مــا  "هــل  ســؤال  طــرح  اإلنجليزية 
في  المكتبات؟"  إلــى  بحاجة  العالم 
ظل توافر الكثير من المعلومات مجاًنا 

على اإلنترنت.
السابقين  المكتبة  مديري  تكريم  وتّم 
الجامعة  مكتبة  إدارة  تــقــلــدوا  ممن 

ــانــت لــهــم بــصــمــات واضــحــة في  وك
مسيرة تقدمها وتميزها بين مثيالتها.

وقالت مديرة المكتبة الدكتورة نشروان 
المؤتمر  مــنــاقــشــات  إن  ــطــاهــات  ال
المشكالت  طـــرح  عــلــى  تقتصر  ــم  ل
ومناقشة العوائق التي تعترض مسار 
مجال  فــي  ودورهـــا  المكتبة  إســهــام 
أحدث  باستخدام  المعلومات  توفير 
بل   ، والتكنولوجيا  االتــصــال  وسائل 
دورهــا  تعزز  خالقة  مقترحات  عرضت 

نحو تعليم إلكتروني فعال.
مئتين  زهـــاء  المؤتمر  فــي  وشـــارك 
علم  في  والمتخصصين  الباحثين  من 
المكتبات وتكنولولجيا المعلومات من 
وفلسطين  ومصر  األردن  مثل  دول 
وتونس  والجزائر  والعراق  والسعودية 

وليبيا وأمريكا وبلجيكا وإسبانيا. 

 إربد - أحمد الخطيب

نـــظـــم نـــــادي كـــفـــر خــــل الـــريـــاضـــي 
غنائية،  موسيقية  أمسية  الثقافي 
الحسين  فرقة  مفرداتها  في  شاركت 
وأدار  المهابيش،  وفرقة  الموسيقية 
أقيمت  الــتــي  اإليــقــاعــات  مــفــردات 
جــرش،  ثقافة  مديرية  مــع  بالتعاون 
حضور  وسط  الهيجا،  أبو  عمر  الزميل 
د.  جرش  ثقافة  ومدير  البلدة،  أهالي 
النسيم  بلدية  ورئيس  القادري  عقلة 
ورئيس  حمد  بني  سالمة  المهندس 
نادي كفر خل محمد األصغر محاسنة.
كلمة  في  أكد  محاسنة  النادي  رئيس 

النادي  بين  التشاركية  أهمية  ترحيبية 
إلــى  ــرًا  مــشــي جــــرش"،  ثــقــافــة   " و 
األنشطة  بــدعــم  الــمــديــريــة  اهــتــمــام 
الثقافية والفنية وإبراز المواهب في 
على  وانفتاحها  المحلي  المجتمع 
المؤسسات الرسمية واألهلية، إلى 
األنشطة  األصــغــر  اســتــعــرض  ذلــك 
التي  تــنــّوعــهــا  بمختلف  الــثــقــافــيــة 
من  نخبة  فيها  وشارك  النادي  قدمها 

المملكة. مثقفي 
الموسيقية  الحسين  فرقة  وقدمت 
ــزوفــات الــشــرقــيــة  ــع ــم ــة مـــن ال ــاق ب
ــة والـــتـــراثـــيـــة واألجــنــبــيــة  ــي ــن ــوط وال
نخبة  الفرقة  وتضم  والفلكلورية، 

القوات  موسيقيات  متقاعدي  من 
الفرقة  ــؤدي  وت األردنــيــة،  المسلحة 
المكونة من 25 عازفًا إيقاعات وطنية 
الثقافة  وزارة  عملت  وقد  وشعبية، 
وتجهيزها  الفرقة  تأهيل  إعــادة  على 
ـــــاآلالت الــمــوســيــقــيــة الــنــحــاســيــة  ب
بلباس  تأمينها  جانب  إلى  والــِقــرب، 
عملت  كما  الجديدة،  بحلته  المراسم 
وزارة الثقافة على تأمين مقر للفرقة 
االجتماعات  وعقد  بالتدريبات  للقيام 
وشــاركــت  والــــــزي،  اآلالت  وحــفــظ 
الــفــرقــة بــالــعــديــد مــن الــمــهــرجــانــات 

الوطنية.
المهابيش  فرقة  قدمت  جانبها  ومن 

مصحوبة  ــيــة  ــراث ت غــنــائــيــة  وصــــالت 
وأدوات  الــربــابــة  آلــة  عــلــى  بــالــعــزف 
بتقديم  ــفــرقــة  ال وتــهــتــم  ـــهـــاون،  ال
تحكي  استعراضية  وفقرات  أغنيات 
العربية،  البادية  في  الضيافة  كــرم 
البيئة  ينابيع  بين  إيقاعاتها  وتتنوع 
الفرقة  وقدمت  وباديتها،  األردنــيــة 
الهجيني  الــغــنــائــيــة  وصــلــتــهــا  فــي 
جانب  إلــى  والجوفية،  والــشــروقــي 
رافــقــت  الــتــي  ــار  األشــع مــن  الكثير 
عام  الفرقة  تأسست  المعزوفات، 
الشعبي  الشاعر  ويرأسها  2000م 
ــلــي الــــجــــراح، ولـــهـــا الــعــديــد من  ع

والعربية.  المحلية  المشاركات 

 وصالت لـ"الحس املوسيقية" و"املهابيش" يف كفر خل 
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 استعداداً لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم 

غيزستان   "النشامى" يالقي قطر وق
يف الدوحة 

 عمان - الرأي 

اقامة  ترتيبات  الــقــدم  كــرة  اتــحــاد  انجز 
في  الوطني  للمنتخب  وديتين  مباراتين 
الذي  التدربي  المعسكر  ضمن  الدوحة، 
 10 من  اعتبارا  هناك   النشامى  يقيمه 
نفسه،  الشهر   24 ولغاية  االول  كانون 

استعدادًا لكأس آسيا 2019.
ــتــخــب  ـــى مــن ـــشـــام ـــن وســــيــــالقــــي ال
االول،  كــانــون   20 يــوم  قيرغيرستان 
ثــم يــقــابــل نــظــيــره الــقــطــري قــبــل يــوم 
يأتي  ــذي  ال المعسكر  ختام  مــن  ــد  واح
ضمن  قيرغزستان  و  قطر  ومــبــاراتــي 
الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز  رؤيــة 
لالعداد  عابد،  ابو  جمال  المدرب  بقيادة 
النهائيات  مع  يتناسب  مثالي  بشكل 
اآلســيــويــة فــي االمــــارات والــتــي تبدأ 

في السادس من كانون ثاني القادم.
ــامــج االعـــــداد اكــثــر  ــرن وبــاتــت مــعــالــم ب
بلقاء  القادم  ايلول  من  ابتداًء  وضوحًا 
ثم  عمان،  العاصمة  في  وُعمان  لبنان 
القواعد  خــارج  وكرواتيا  ألبانيا  مواجهة 
تزال  ما  حين  في  االول،  تشرين  في 
الثاني  تشرين  فــي  الثالثة  المرحلة 
معلقة بانتظار مصير بطولة غرب آسيا.
لالتحاد،  االلكتروني  الموقع  وبحسب 
ان  طــالل،  اســامــة  المنتخب  مدير  أكــد 
دورة  القامة  االعــداد  بصدد  النشامى 
خالل  عمان  العاصمة  في  دولية  ودية 
اقامة  عــدم  حــال  في  الثاني،  تشرين 

آسيا. غرب  بطولة 
بطولة  اقــامــة  لمصير  ننظر  واضـــاف: 
غرب آسيا من عدمها خالل شهر تشرين 
الثالثة  المرحلة  يتضمن  والذي  الثاني 

القارية..  للنهائيات  االعداد  برنامج  من 
تكثيف  فــي  يتمثل  بديل  خيار  ولدينا 
ذات  دولــيــة  دورة  لتنظيم  المساعي 
تأجيل  حال  في  وتنافسي  قوي  طابع 

"واف". مسابقة 
ولفت مدير المنتخب ان المرحلة الرابعة 
تبدأ مطلع كانون اول في االردن، قبل 
ذلك  وبعد  قطر،  معسكر  الــى  التوجه 
نهاية  والــمــغــادرة  عــمــان  الــى  ــعــودة  ال
مــبــاراة  لــخــوض  االمــــارات  الــى  الشهر 
غمار  فــي  الــدخــول  تسبق  اخــيــرة  ــة  ودي

البطولة.
في  استقر  الوطني  المنتخب  ان  يذكر 
استراليا  جانب  الى  الثانية  المجموعة 
النهائيات  ضمن  وفلسطين،  وسوريا 
ــة الــتــي تــقــام مــطــلــع الــعــام  ــوي اآلســي

باالمارات.  القادم 

 المنتخب الوطني لكرة القدم   

 يتخللها سحب قرعة دوري "المناصير" 2018 - 2019 

د للحضور اإلعالمي لـ خلوة   فتح باب االعت
أندية املحرتف 

 عمان - الرأي 

مقره،  في  الــقــدم،  كــرة  اتحاد  يستقبل 
طلبات وسائل االعالم، الصدار بطاقات 
اندية  خــلــوة  فعاليات  وتغطية  حــضــور 
القادم  االحــد  تنطلق  والتي  المحترفين 
المؤتمرات  قصر  في  ايام  ثالثة  ولمدة 

بالبحر الميت.
اليومية  للصحف  الدعوة  االتحاد  ووجــه 
ذات  االلكترونية  والمواقع  والتلفزيونات 
واصدار  مندوبيها  لتسمية  االختصاص، 
حيث  الحدث،  لتغطية  االعتماد  بطاقات 
يغلق باب استقبال الطلبات عند الخامسة 
تسلم  ان  على  الخميس،  غد  يوم  مساء 
االحد،  صباح  االتحاد  مقر  في  البطاقات 

قبل التوجه مباشرة الى البحر الميت.
وانجز االتحاد كافة التفاصيل التي تعنى 
بتسهيل مهام وسائل االعالم في خلوة 
تخصيص  خــالل  مــن  المحترفين،  انــديــة 
الــمــقــابــالت،  الجــــراء  مختلطة  منطقة 
التمام  المؤتمرات  قصر  مواقع  وترتيب 
الصحفية  للجهات  االعــالمــي  الــعــمــل 
الــحــدث  لتغطية  والــمــقــروءة،  الــمــرئــيــة 

بافضل شكل ممكن.
وخصص االتحاد وسائل النقل من والى 
للخلوة،  الثالثة  االيام  خالل  الميت  البحر 
الراغبة  االعـــالم  وســائــل  تتسلم  بحيث 
عند  االعتماد  بطاقات  الــحــدث  بتغطية 
العاشرة صباح االحد القادم، قبل التوجه 
المؤتمرات  قصر  الى  ساعة  نصف  بعد 
لحضور الفعاليات، على ان تكون العودة 

لعمان عند الثامنة مساًء.
وتتحرك وسائل االعالم في اليوم الثاني 
صباح  والنصف  السابعة  عند  عمان  من 
مساًء،  الثامنة  فــي  والــعــودة  االثنين، 
اليوم  فــي  االنــطــالقــة  تــكــون  ان  على 
الثالث عند الثامنة والنصف صباح الثالثاء 
بعد  مساًء  والنصف  السابعة  عند  لتعود 
للمحترفين  المناصير  دوري  قرعة  سحب 
للموسم الجديد والتي تستطيع وسائل 
مسبقًا  الحصول  دون  تغطيتها  االعــالم 
فعاليات  بخالف  االعتماد،  بطاقات  على 

الخلوة.

كل  عن  واحــدًا  مندوبًا  االتحاد  وسيعتمد 
وسيلة اعالمية مقروءة ترغب في تغطية 
عن  ومصور  مراسل  جانب  الى  الخلوة، 

كل قناة تلفزيونية.
االلكتروني  الموقع  وبحسب  ذلك،  الى 
من  الــعــديــد  الــخــلــوة  تتضمن  لــالتــحــاد، 
وامناء  رؤســاء  بحضور  الثرية  الفعاليات 
مدربي  جانب  الى  المحترفين  اندية  سر 
جلسات  في  للمشاركة  الفرق،  ومــدراء 
وشؤون  بالمسابقات  تتعلق  متخصصة 
الجوانب  ومختلف  ــة  ــدي االن وتــراخــيــص 
ختام  في  النقاش  باب  فتح  مع  المالية، 
مسيرة  تعزز  بتوصيات  للخروج  محور  كل 

االرتقاء باللعبة في الموسم القادم.
ابــرز  الــخــلــوة  خــالل  ــحــاد  االت ويستعرض 
اركـــان  لتسجيل  المستحدثة  االنــظــمــة 
واداريــيــن  ومــدربــيــن  العبين  مــن  اللعبة 
لمراجعة  الحاجة  دون  وغيرهم  واعالميين 
االتحاد، الى جانب ادخال تقارير المباريات 
احــتــرافــي  بشكل  االحـــصـــاءات  وعـــرض 
اصــحــاب  الـــى  لتصل  ــاريــات،  ــمــب ال بــعــد 

االختصاص بكل سهولة.

مفصًال  شرحًا  االمنية  الجهات  وتقدم 
الموسم  ترتيبات  بشأن  االنــديــة  امــام 
الى  العامة،  السالمة  ــراءات  واج الجديد 
اندية  رابطة  لمشروع  استعراضًا  جانب 
مدربي  من  عدد  يقدم  كما  المحترفين، 
المنتخبات واالندية شرحًا عن خطة االعداد 
للموسم القادم، وتحليًال لفرق المقدمة 
محليًا في دوري الموسم الماضي، الى 
جانب دراسة مقارنة بين استنتاجات كأس 

العالم 2018 والبطوالت المحلية.
ــة والــفــنــيــة  ــي ــالم ــب االع ــوان ــج وتـــأخـــذ ال
جانبًا  والتسويق،  اللعبة  تطوير  ومشاريع 
المحاضر  يقدم  كما  ـــدورة،  ال فــي  ـــارزًا  ب
الدولي اريك روتمولر رؤية الكرة االلمانية 
جانب  الى  اللعبة،  تطوير  في  وتجربتها 
المدرب السابق للمنتخب البلجيكي مارك 
ولمت الذي سيتحث عن النهضة الكروية 
انظار  خطفت  والتي  بالده  في  الملفتة 

العالم، واسباب نجاحها.
الثالث  يومها  فــي  الفعاليات  وتختتم 
باستعراض ملخصات ونتائج الخلوة، قبل 
سحب قرعة دوري المناصير 2019-2018. 

 املجايل يستقبل رئيس االتحاد السعودي 
للكراتيه 

 عمان - الرأي 

األولمبية  للجنة  العام  األمين  استقبل   
االتــحــاد  رئــيــس  أمـــس،  المجالي  نــاصــر 

السعودي للكراتيه د. إبراهيم القناص.
جرى  الــذي  اللقاء  خــالل  الطرفان  وبحث 
ــي، سبل  ــمــب فــي مــركــز اإلعـــــداد األول
في  الكراتيه  رياضة  يخدم  بما  التعاون 

البلدين.
للجنة  االلــكــتــرونــي  الــمــوقــع  وبــحــســب 
بالتنظيم  الــقــنــاص،  أشـــاد  األولــمــبــيــة، 
عشرة  الــخــامــســة  للنسخة  الــمــثــالــي، 
والــتــي  للكبار  للكراتيه  آســيــا  لبطولة 
بمدينة  حمزة  األمير  صالة  في  أقيمت 
 ٣٠٠ من  أكثر  بمشاركة  للشباب  الحسين 

 المجالي (يسار) بعد استقبال القناص   العباً والعبة يمثلون ٢٩ دولة. 

 أندية المحترفين تنتظر دخول خلوة جديدة في البحر الميت.. األحد   

 بني ياس وحداد يوقعان مع الفيصيل 
ملوسم 

 "السباحة" يحصد 17 ميدالية يف البطولة 
العربية 

ن"  نية بـ "تنسية ع  شلباية لدور الث

 عمان - شاكر الخوالدة 

مع  التوقيع  الفيصلي  الــنــادي  إدارة  أنــجــزت 
والظهير  ياسين  بني  أنس  الدولي  المدافع 
ليمثال  موسميين  لمدة  حداد  احسان  األيمن 
الــمــوســم  فــي  ــدم  ــق ال ــكــرة  ل االول  الــفــريــق 

المقبل.
وأمين  العدوان  سلطان  النادي  رئيس  وحضر 
بالتعاقدات  المكلف  الحوراني  سامر  الصندوق 
على  بناء  جاء  الذي  الالعبين  مع  التوقيع  حفل 

الكوكي. نبيل  الفني  المدير  من  توصية 
وصول  القادمة  االيام  خالل  الفيصلي  وينتظر 
ومن  التعاقدات،  ملف  النهاء  افارقة  محترفين 
خالل  مــن  التعاقدات  جميع  تقديم  المنتظر 
يوم  العمايرة  لــؤي  الــحــارس  اعــتــزال  مهرجان 

عمان. ستاد  على  الجمعة 
الفريق  معسكر  مؤخرا  أنهى  الفيصلي  وكان 
الفني  ــر  ــمــدي ال يــســعــى  حــيــث  الــعــقــبــة  فــي 
التونسي للوصول إلى الجاهزية المثالية قبل 

الجديد.  الموسم  منافسات  خوض 

 عمان - رغد البطيخي 

انتزع سباحو المنتخب الوطني في ختام البطولة 
استمرت  والتي  تونس  في  المقامة  العربية 
فعالياتها اربعة ايام،  17   ميدالية ملونة (ثالث 

ذهبيات واربع فضيات وسبعة برونزيات).
وحصد  السباحون في السباقات الفردية عشر 
برونزيات)  و5  فضيتين  و  ذهبيات   3) ميداليات 
بقلة  خضر  االولمبي  السباح  طريق  عن   جاءت 
وفضيتين)،  (ذهبيتين  ميداليات   4 بـ   فاز  الذي 
احزرت  فقد   بقلة  تاليتا  االولمبية  السباحة  اما 
حصل  فيما  وبــرونــزتــيــن)  (ذهبية  ميداليات   3
عمرو الور على برونزيتين  وليديا الصفدي على 

برونزية.

حصد  ان  بعد  نفسه  على  التتابع  فريق  وتفوق 
فضية  وبرونزيتين)،  (فضيتين  ميداليات  اربــع 
محمد  بقلة،  (خضر  مختلط  حرة  4×100م  سباق 
سباق  فضية  بقلة)،  تاليتا  بقلة،  رهف  البدور، 
عمرو  الــبــدور،  (محمد  مختلط  متنوع  4×100م 
سباق  برونزية  بقلة)،  رهــف  بقلة،  تاليتا  ــور،  ال
محمد  بــدور،  محمد  بقلة،  (خضر  حرة  4×100م 
جابر، خالد عوض الله)، وبرونزية سباق 4×200م 
خالد  الــور،  عمرو  بــدور،  محمد  بقلة،  (خضر  حرة 

عوض الله).
ماهر  االتحاد  رئيس  اليوم  يغادر  اخرى  جهة  من 
محفوظ  إلى سويسرا للمشاركة في احتفاالت 
بمناسبة  االتحاد الدولي للسباحة FINA  وذلك 

مرور 110 عام على تأسيسه. 

 عمان - غازي القصاص

ــدور  ل امـــس  شلباية  عــبــدالــلــه  الــالعــب  تــأهــل 
للناشئين  الدولية  عمان  بطولة  من  الثمانية 
على  التنس  اتحاد  ُيقيمها  التي  سنة   18 ت 
وتجري  للشباب  الحسين  مدينة  في  مالعبه 

المغلوب. خروج  بطريقة  مبارياتها 
الستة  دور  في  فوزه  عقب  شلباية  تأهل  جاء 
بنتيجة  اليكس  لي  الكسيانج  الكندي  على  عشر 
-6 2 و-6 1، وسيلتقي عند التاسعة من صباح 
اليوم مع الهندي باجادي الذي تجاوز التونسي 
ياسين بن جيما بالفوز عليه بنتيجة -6 3 و-6 3.

منافسات  في  مشواره  بدأ  قد  شلباية  وكان 
تجري  التي  البطولة  من  االولى  النسخة  فردي 
على  بالفوز  المغلوب  خروج  بطريقة  مبارياتها 
 32 الـ  دور  مباراة  في  بــارودي  حسان  السوري 

بنتيجة  -6 0 و-6 1.
وودعـــــت رنــــده الــقــدســي مــســابــقــة فـــردي 
بخسارتها   16 الـ  دور  من  سنة   18 ت  الناشئات 
امس الثالثاء امام التركية ايكين ايركتين بنتيجة 

 32 الـ  دور  في  فازت  قد  وكانت   ،6 و-0   6  0-
و-6   1  6- بنتيجة  فوزي  كارولين  المصرية  على 

.1
وكــمــا ودعـــت جــنــا الــخــطــيــب مــســابــقــة فــردي 
امس  خسارتها  عقب   16 الـ  دور  من  الناشئات 
امام القبرصية بانا جوتويو  بنتيجة -3 6 و-4 6، 
الهندية  على   32 الـ  دور  في  فازت  قد  وكانت 

شاهيتاها فديريا بنتيجة -1 6 و-7 5 و-6 4.
بطريقة  تجري  التي  الزوجي  مباريات   وضمن 
عبدالله  الثنائي  امــس   فــاز  المغلوب:  خــروج 
على  (لبنان)  صــادق  وجــالل  (االردن)  شلباية 
وفيكتور  (انجلترا)  اومــوري  هاريوكي  الثنائي 
وخسر   ،2 و-6   3  6- بنتيجة  (فرنسا)  بجانيتي 
الثنائي عمر فاخوري وعمر محمد (االردن) امام 
برهام  انــور  ومحمد  جيما  بن  ياسين  الثنائي 

(تونس) بنتيجة -0 6 و-0 6.
الثنائي  امــس  خسر  الناشئات:  زوجــي  وقــي 
جود النوايسه وتانيا ناندا (الهند) امام الثنائي 
(روسيا)  ايوسف  وروسلين  (االردن)  جوده  هيا 

-1 6 و-1 6. 

 بني ياسين وحداد يرفعان قميص الفيصلي بحضور العدوان والحوراني (أحمد أبو دلو)   

 تاليتا بقلة   

 ثنائي األردن عمر محمد وعمر فاخوري   

 "كرة السلط" يواصل 
تعزيز صفوفه 

 عمان - الرأي

تواصل ادارة نادي السلط 
تعزيز صفوف فريق 
كرة القدم استعدادًا 

لظهوره االول في دوري 
"المناصير" للمحترفين 

بالموسم المقبل.
وانجز النادي امس 

اجراءات التعاقد مع 
الثالثي عالء الشقران 

وحسام ابو سعدة 
ومحمود البصول، بعدما 

كان قبل ذلك تعاقد 
مع  محمد شطناوي 

وعمر شطناوي وعمر 
خليل وموسى الزعبي 

وعصام مبيضين واشرف 
المساعيد وعدي القرا 
وأحمد الخاليلة وهذال 
السرحان والمحترفين 

المصري محمد طلعت 
والنيجيري موسى كبيرو. 

   منتخب الناشئ 
ه  يالقي نظ

التونيس اليوم 

   عمان - الرأي 

يالقي منتخب الناشئين 
ت 16 لكرة القدم مضيفه 

التونسي وديًا عند 
السابعة مساء اليوم 

على ملعب المنزه، ضمن 
المعسكر التدريبي الذي 
يقيمه هناك، استعدادا 

لنهائيات كأس آسيا في 
ماليزيا أيلول القادم.

ويتجدد اللقاء بين 
المنتخبين يوم السبت 

المقبل في نفس 
التوقيت وعلى ذات 

الملعب.
الى ذلك، وبحسب 
الموقع االلكتروني 

لالتحاد، التقى المدير 
الفني لإلتحاد الدكتور 

بلحسن ملوش الالعبين 
وحثهم على بذل ما 

بوسعهم بالفترة القادمة، 
لتحقيق الهدف المنشود 

بالنهائيات اآلسيوية 
وبلوغ نهائيات كأس 

العالم في البيرو 2019.
ويذكر أن المنتخب استقر 

بالمجموعة الثانية في 
النهائيات االسيوية الى 

جانب كوريا الشمالية 
وعُمان واليمن. 

   توزيع املناصب 
اإلدارية لنادي 

الرمثا 

 الرمثا - ايهاب الشقران

وزعت الهيئة اإلدارية 
لنادي الرمثا في اجتماعها 

الذي عقدته الليلة 
قبل الماضية، برئاسة 

عبدالحليم سمارة رئيس 
النادي المناصب اإلدارية.

وتم تكليف خالد 
المراشدة بمهام نائب 

الرئيس، فيما حافظ خالد 
الحميدي على منصبه 

امينا للسر، وكذلك خالد 
الحمد أمينا للصندوق. 

الى ذلك، فاز الرمثا على 
الصريح ٢-١ في المباراة 

التي جرت على ملعب 
األمير هاشم بالرمثا، في 

إطار استعداد الفريقين 
لدوري المحترفين الذي 

ينطلق في الثلث األخير 
من الشهر المقبل.

سجل هدفي الرمثا ركان 
الخالدي، وللصريح انس 

المحسيري من ركلة جزاء.
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 أبطال األردن إىل جانب خمس دول بـ "طاولة 
غرب آسيا" اليوم 

ر العر الثا للطب الريايض يبدأ   املؤ
اليوم 

 عمان - غازي القصاص

من  التاسعة  عند  الستارة  ُتزاح 
صباح اليوم عن احداث بطولة 
ــفــردي  ــل ــــرب آســـيـــا ل ــــأس غ ك
التي  الطاولة  لكرة  والزوجي 
ــقــام بــقــاعــة قــصــر الــريــاضــة  ُت
للشباب  الحسين  مدينة  في 
برعاية  ــام   اي خمسة  وتستمر 
رئــيــس  الـــشـــرابـــي  فــــواز  م. 
االتحادين االردني وغرب آسيا 

الطاولة. لكرة 
ويدخل ابطال االردن الى جانب 
العبي خمس دول: السعودية 
والبحرين  والعراق  واالمـــارات 
وسوريه اجواء المنافسة على 
القاب تسع فئات ُعمرية هي: 
والشابات  والــشــبــاب  الــرجــال 
والـــنـــاشـــئـــيـــن والـــنـــاشـــئـــات 
والبراعم  واالشبال  والزهرات 

والبرعمات.
الذين  االردن  العبو  ويتسلح 
ــيــلــة الــمــاضــيــة  ــل ــمــوا ال ــت ــت اخ
التي  للبطولة  استعداداتهم 
بطولة  في  مشاركتهم  تسبق 
بمعنويات  ــة  ــي ــدول ال االردن 
اجــواء  اقتحام  أجــل  من  عالية 
 (18) القاب  على  المنافسة 
عمرية  فئات   (9) لـــ  مسابقة 

هم: للجنسين، 
ــاد  وزي ابويمن  ــد  زي ــرجــال:  ال  -
الـــدمـــيـــســـي ومـــحـــمـــد بــنــي 
ســـالمـــه وســـالمـــة مــحــفــوظ 
الجعافره  وجميل  جابر  وايــوب 
ــــحــــاوي لــمــســابــقــة  وعـــمـــر ال
الـــــفـــــردي، ويـــــشـــــارك فــي 
ومحمد  زيــاد   مع  زيد  الزوجي 

مع سالمه.
خــضــر  ـــد  خـــال ـــاشـــئـــون:  ـــن ال  -
وحــســن الــحــورانــي وحــمــاده 
وجميل  ابويمن  وليث  قصول 

المومني  وهاشم  الجعافره 
ويشارك  الــفــردي،  لمسابقة 
حسن  مــع  خالد  الــزوجــي  فــي 
مع  وجميل  ليث  مــع  وحــمــاده 

الشريف. معتز 
وليما  خوري  تينا  الناشئات:   -
ــفــردي  ــاطــر لــمــســابــقــتــي ال خ

والزوجي.
الدميسي  رائـــد  األشــبــال:   -
ــمــد ابـــوتـــايـــه واســـامـــه  ــح وم
وقصي  االزم  ومحمود  باكير 
ــــــــوار راشــــد  قـــضـــمـــانـــي ون
ويشارك  الــفــردي،  لمسابقة 
مع  واســامــه  محمد  مــع  رائـــد 
محمود في مسابقة الزوجي.
الــخــطــيــب  دانــــا  ــــزهــــرات:  ال  -
رائد  وســاره  معلوف  وجويس 
وتشارك  الــفــردي،  لمسابقة 
مسابقة  في  جويس  مه  دانا 

الزوجي.

- البراعم: حماده قصول وجاد 
وحبيب  زيادين  وكرم  بيساني 
الــفــردي،  لمسابقة  ــادات  ــج ان
وكرم  جاد  مع  حماده  ويشارك 

الزوجي. لمسابقة  حبيب  مع 
الحسيني  ريناد  البرعمات:   -
هاشم  ومــيــرا  خــضــر  وبــتــول 
ــم لــمــســابــقــة  ــي وســــــرى ســل
ــشــارك ريــنــاد مع  الــفــردي، وت
ــتــول ومــيــرا مــع ســـرى في  ب

الزوجي. مسابقة 
السعودية  ــحــادات  ات وســمــت 
العبيها  ـــارات  واالم والبحرين 
المشاركين في البطولة وفق 

اآلتي:
ــون راشــد  ــب ــالع ــــــارات: ال االم
وعبدالله  احمد  وفيصل  حسن 
البلوشي  وصالح  البلوشي 
ومحمد  البلوشي  وعيسى 
ـــحـــاوي  عــبــدالــلــه ومــحــمــد ال

عبدالله. وعبدالله 
محمد  الــالعــبــون  ــن:  ــري ــح ــب ال
عباس والياس الياسي وراشد 
سند و مرتضى سيد وسلمان 
حسن  ســيــد  وحــســيــن  عــلــي 
عباس  وفاضل  عباس  وعلي 
ومـــريـــم الــعــلــي وبــهــاديــكــي 
وتيماء  الياسي  ورقيه  امروتا 

العلي.
العمري  عبدالعزيز  السعودية: 
ــف  ــاي ــري ون ــمــطــي ـــي ال ـــرك وت
الـــطـــاهـــر وعـــلـــي الــمــطــيــري 
ـــد  ـــال وبــــاســــل الــــشــــايــــع وخ
السويلم  ــم  وســال الــشــريــف 
الحربي  وخالد  القرني  وفهد 
ــزهــرانــي ومــعــاذ  وعــبــدالــلــه ال
ــري  ــمــطــي ــــــارف وطــــــالل ال ع
ـــراحـــي وعــلــي  ـــوال وهـــــادي اب
المطيري  وصــالــح  الــخــضــراوي 

الجدعي.  ونايف 

 عمان - الرأي

العربي  المؤتمر  اليوم  ينطلق 
الذي  الرابع  واالردنـــي  الثاني 
الرياضي  الطب  اتحاد  ُينظمه 
فيصل  األمــيــر  سمو  بــرعــايــة  
اللجنة  رئــيــس  الــحــســيــن  بـــن 
االولـــمـــبـــيـــة وعـــضـــو الــلــجــنــة 
فندق  في  الدولية  االولمبية 
الند مارك خالل الفترة -18 20 

الجاري.
رئيس  قاقيش  مــازن  د.  وقــال 
ورئيس  الرياضي  الطب  اتحاد 
لـ  بالخبر  أفضى  الذي  المؤتمر 
المؤتمر  انعقاد  يأتي  "الرأي": 
آخر  على  لــإلطــالع  عمان  فــي 
والمهنية  العلمية  المستجدات 
فــي مــجــال الــطــب الــريــاضــي، 
الفتًا إلى  ان جلساته ستشهد 

تبادل الخبرات بما يساهم في 
على  الرياضي  الطب  تطوير 
المستوىين االردني والعربي.

إشتمال  عن  قاقيش  وكشف 
محاضرة  اربعين  على  المؤتمر 
وورقة علمية مقدمة من أطباء 
تتناول  العربية  والــدول  االردن 
كافة  ُتغطي  مختلفة  مواضيع 
منها:  الرياضي  الطب  جوانب 
ــعــمــود  اصـــابـــات الــــــرأس وال
العليا  واألطـــــــراف  ــقــري  ــف ال
الصدري  والقفص  والسفلى 
ـــاغ والـــوجـــه،  ـــدم ــطــن وال ــب وال
لــإلصــابــات،  الطبي  التأهيل 
جــراحــة الــعــظــام والــمــفــاصــل، 
في  ـــات األولــــيــــة  ـــاف اإلســـع
الــمــلــعــب، تــغــذيــة الــالعــبــيــن، 
ــمــنــشــطــات، الـــوقـــايـــة من  ال
الطبيعي،  العالج  اإلصــابــات، 

التمريض، األشعة.
هامش  على  سُيقام  واضاف: 
بالتحضير  ُبوشر  الذي  المؤتمر 
كل  توفير  أجــل  فــتــرة  منذ  لــه 
أسباب النجاح له ثالث ورشات 
ـــاالت:  ـــج عـــمـــل هــــي فــــي م
استخدام األربطة في الرياضة، 
وكيفية  الرئوي،  القلب  إنعاش 

نقل الالعب المصاب.
نائبًا  وهـــو  قــاقــيــش  وكــشــف 
للطب  العربي  االتحاد  لرئيس 
اجتماعًا  عــقــد  عــن  ــريــاضــي  ال
العربي  اإلتحاد  إدارة  لمجلس 
لبحث  المؤتمر،  هامش  على 
آلية دفع مسيرة االتحاد العربي 
للطب الرياضي قدمًا لإلمام. 

التنفيذية  اللجنة  وتشكلت 
قاقيش  د.  برئاسة  للمؤتمر 
وعـــضـــويـــة األطــــبــــاء: كــامــل 

وشاهر  عودة  ومنذر  العفيفي 
الـــحـــديـــدي ويـــوســـف عــثــمــان 
ويـــوســـف ســـرحـــان ويــحــيــى 
وخليل  نفاع  ورجائي  المحارمه 
وسمير  الحوامده  ــاد  وزي حامد 
وجمال  الــرجــوب  وعلي  ســاره 
ــرغــوثــي  ــب ـــد ال قـــنـــاش وســـائ
ـــران وبــشــار  ـــســـك ومــحــمــد ال
ابوحسان وعصام دحابره وجالل 

البطاينه وعماد القريوتي.
ــة اخــــــرى، ُيـــشـــارك  ــي ــاح مـــن ن
قـــاقـــيـــش فــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لــإلتــحــاد 
التي  الرياضي  للطب  الدولي 
القادم  ايلول   24 يوم  سُتعقد 
عضوًا  بصفته  الــبــرازيــل  فــي 
هامش  عــلــى  ويــحــضــر  فــيــهــا، 
طبيًا  مــؤتــمــرًا  ــات  ــمــاع ــت اإلج

 . عالمياً
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ــاضــي  ــري يــنــظــم االتــــحــــاد ال
ــد الــتــاســعــة  ــن ــري ع ــعــســك ال
غد  يوم  صباح  من  والنصف 
البتراء  ملعب  على  الخميس 
للشباب  الــحــســيــن  بــمــديــنــة 
ختام  في  استعراضية  مباراة 

دوري كرة القدم.
سالح  فريق  المباراة  وتجمع 
باللقب  ــز  ــفــائ ال الــمــدفــعــيــة 
عبد  بــن  حــمــزة  لـــواء  ونظيره 
ــشــهــداء  ــد ال الــمــطــلــب ســي
ــخــاص  ــمــلــكــي ال ـــحـــرس ال ال
صـــاحـــب الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي، 

الفائزة  الفرق  تتويج  ويعقبها 
والالعبين.

ومــــــن جــــانــــب آخـــــــر، وفـــق 
احصائيات صادرة عن االتحاد، 
لفريق  البطولة  لقب  ذهــب 
قــــيــــادة ســـــالح الــمــدفــعــيــة 
برصيد 16 نقطة، ثم الحرس 
نقطة،   15 برصيد  الملكي 
العسكرية  المنطقة  وفريق 
 11 برصيد  ثالثا  الشمالية 
العسكرية  والمنطقة  نقطة، 
ــا بــرصــيــد 7  ــع الــوســطــى راب
ـــقـــاط، وفـــريـــق الــمــنــطــقــة  ن
خامسا  الشرقية  العسكرية 
وفــريــق  ـــقـــاط،  ن ــد 5  ــرصــي ب

برصيد 5  سادسا  الجو  سالح 
البحرية  قيادة  وفريق  نقاط، 
المركز  في  الملكية  والزوارق 
خال  برصيد  واالخــيــر  السابع 

من النقاط.
 86 تسجيل  ـــدوري  ال وشــهــد 
ــــاز العــــب فــريــق  هـــدفـــا، وف
ـــحـــرس الــمــلــكــي يــوســف  ال
ــلــقــب هـــداف  الـــــرواشـــــدة ب

البطولة برصيد 9 أهداف.
الملكي  الحرس  فريق  ونــال 
بتسجيل  هجوم  اقــوى  لقب 
سالح  فريق  ونال  هدفا،   21
دفاع  اقــوى  لقب  المدفعية 
 4 فقط  مــرمــاه  دخــل  ان  بعد 

اهداف.
وبات فريق البحرية االضعف 
ــا بــعــد ان دخـــل مــرمــاه  دفــاع
ـــان ايــضــا  31 هـــدفـــا، كــمــا ك
االضـــعـــف هــجــومــا بــعــد أن 

سجل 3 أهداف فقط.
والــبــطــولــة الــتــي شــهــدت 3 
حكام  أدارهـــــا  طــــرد،  حــــاالت 
اتـــحـــاديـــون وهـــــم: يــوســف 
ادريــــــس وعـــمـــر الــمــعــانــي 
ــحــام وصـــدام  ــل ومـــوســـى ال
عـــبـــيـــدات ومــحــمــد بـــدارنـــة 
بني  ومحمد  الزعبي  وفتحي 
هاني وسعيد جوارنة وعقيل 

الشرعة وسليمان الشرعة. 

  مخالصة ب "كرة" 
ذات راس واملدرب 

العراقي جواد 

 الكرك - محمد الطراونة

أجرت إدارة نادي ذات 
راس أمس مخالصة مع 
المدير الفني لفريق كرة 

القدم العراقي علي 
جواد بالتراضي.

وبدأت االدارة إتصاالتها 
مع المدرسة التونسية 

ليكون المدير الفني 
الجديد من تونس، 

بالوقت نفسه تعاقدت 
االدارة مؤخرًا مع 

المهاجم الفلسطيني 
محمد بلح، الى جانب 

إعطاء الفرصة للمهاجم 
العراقي علي كاظم 

للوقوف على جاهزيته 
بخصوص ضمه.

كما ينتظر النادي خالل 
اليومين المقبلين 

قدوم المحترف 
الثالث اليمني أحمد 
سعيد العب الوسط 
وذلك إلختباره، بينما 
تم التمسك بـ مالك 

الشلوح، أحمد النعيمات، 
حيدر الجعافرة، مبارك 

هنوش، محمد القضاة، 
أحمد المدادحة، عمر 

الشلوح، عالء الشلوح 
وسيف المعايطة الى 

جانب عودة المدافع 
قصي الجعافرة من 

األهلي وجهاد الشعار 
وإستقطاب محمود 

موافي وعمار ابو عواد 
وأحمد الخرشة وحارس 
شباب الفيصلي حمزة 

الخرشة.
ووفق محمد الهواري 

نائب الرئيس، سيخوض 
الفريق بعد إستقطاب 

جهاز فني جديد وإكتمال 
منظومة الفريق عدة 

مباريات ودية قبل 
الخوض بمنافسات 

دوري المحترفين.  
المدني لخماسي الكرة .

 انطالق بطولة 
الدفاع املد 
يس الكرة  لخ
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انطلقت بطولة 
خماسيات كرة القدم 

لمرتبات الدفاع المدني 
والتي تقام بدعم 

وتوجيه من مدير عام 
الدفاع المدني اللواء 

مصطفى عبدربه البزايعة 
وتنظمها األمانة العامة 
لالتحاد الرياضي للدفاع 
المدني وبمشاركة 28 

فريقًا.
وفي افتتاح البطولة 

فاز مديرية دفاع مدني 
المفرق على مديرية 

دفاع مدني شرق اربد 
(5-2)، وفي اللقاء 

الثاني الذي جمع مديرية 
إنقاذ وإسناد الشمال مع 
مديرية دفاع مدني جرش 

أسفرت عن فوز مديرية 
دفاع مدني إنقاذ وإسناد 

الشمال (2-6 ).
ويشرف على فعاليات 

البطولة األمين العام 
لالتحاد الرياضي المقدم 
المهندس يحيى القرعان 

ويدير منافساتها حكام 
من األمانة العامة 

لالتحاد الرياضي. 

 حامي الشباك يطوي سطور النجومية.. الجمعة 

 .. يرة: الفيصيل منحني الكث  الع
وقرار الوداع األصعب 

 عمان - عودة الدولة

من  قادمًا  العاصمة  رحلة  حكاية  رهبة  تجاوز 
صالح  نادي  من  وتحديدًا  الطفيلة  محافظة 
السابعة  عمر  في  الفيصلي  صوب  الدين 
أبوابها،  أوسع  من  النجومية  ودخل  عشرة، 
عن  الـــدفـــاع  فــي  اإلبـــــداع  ســطــور  ليكتب 
العنوان  كانت  ثاقبة  إنجازات  وسط  الشباك 

الرئيسي فوق مساحات التألق.
وبينما يودع حارس مرمى المنتخب الوطني 
في  العمايرة  لؤي  والفيصلي  القدم  لكرة 
ناديه  تجمع  بمحطة  االعــتــزالــي  مهرجانه 
"األزرق" والوحدات عند السابعة مساء بعد 
حامي  يسرد  عمان،  ستاد  على  الجمعة  غد 
العرين لـ"الرأي" جزئيات من تنهيدات البداية 

ويسلسل األحداث.
  عام 1996 وأثناء تواجدي ضمن كشوفات 
في  أظهر  ان  الصدفة  شاءت  الدين  صالح 
أمام  الجنوب  تجمع  مــبــاراة  مرمى  حراسة 
تلك  في  الكثير  وقدمت  الناشئين،  منتخب 
المدير  توجه  النهاية  صافرة  وبعد  المباراة 
صوب  مسعود  عــدنــان  للمنتخب  الفني 
وأمتدحني  الــزرقــان  محمد  الجنوب  مــدرب 
تلك  لتكن  الدين  صالح  هاتف  رقم  وطلب 
الخطوة فاتحة خير، ليذهب بعدها حسب ما 
هناك  ان  الفيصلي  ويبلغ  مسعود  عرفت 
حارس مرمى واعد ينتظره المستقبل، ولم 
ليرن  خلوية  اتصاالت  الفترة  تلك  في  يكن 
الدين  صالح  لنادي  األرضــي  الهاتف  جرس 
للفيصلي  االداري  المدير  المتصل  ويكون 
ضرورة  وابلغوني  الله  رحمه  وريكات  جميل 
الذهاب إلى عمان ألخضع لفحوصات فنية.

والقلق،  بالتوتر  شــعــرت  أنــنــي  أعــتــرف    
مــدريــد،  ريـــال  لتمثيل  ســأذهــب  وكــأنــنــي 
وأصطحبني في اليوم التالي مدرب صالح 
الطفيلة  مجمع  إلــى  الــبــدور  صايل  الــديــن 
عني  الطريق  اجرة  ودفع  الباص  في  وركبنا 
وعنه لكل شخص آنذاك (70) قرشًا، ووصلنا 
لمجمع رغدان وتناولنا سندويشات الفالفل 
السرفيس  ركبنا  ثم  الهاشمية  الساحة  في 
واتجهنا للفيصلي واستقبلني مدرب حراس 
وريكات  جميل  وشــاهــدت  بالنادي  عراقي 
للتدريب  ذهبت  ومباشرة  ساعدني  الــذي 
معهم داخل مدينة الحسين للشباب ومعي 
بل  حقيبة  معي  حينها  يكن  ولم  كــرات  أربــع 
المستلزمات،  فيه  اضــع  بالستيك  كيس 
علي  الطبيعة  على  شاهدته  العــب  وأول 
جمعة اثناء تواجده مع فريق الدفاع المدني.
للفيصلي  وعدت  األول  التدريب  انتهى    
المرمى  ـــراس  ح ـــدرب  م اخــذنــي  ويــومــهــا 
العراقي وأخبرني أنني أمام أنظار االستاذ 
الكبير مظهر السعيد رحمه الله المدير الفني 
للفريق، والراحل سأل عن مستواي فأبلغوه 
ــه شــــأن"، وعـــاد مـــدرب صــالح  "ســيــكــون ل
ونمت  وحــدي  وبقيت  الطفيلة  إلــى  الدين 

الفريق  مع  وتدربت  النادي  من  قريب  بمكان 
كنت  التدريب  وقت  وكل  السلط  في  األول 
أتأمل النجم جمال ابو عابد لشدة اعجابي به 
وشاءت األقدار أن أكون معه، ووقتها كنت 
وفريدون  حميد  ابو  وليد  الحراس  رباعية  مع 

شمس الدين وانيس شفيق ورائد الجبور.
لي  وكتبوا  دينارًا   20 الفيصلي  منحني    
العودة  وابلغوني  ورقــة  على  النادي  رقم 
لألهل  لي  حدث  ما  وشرحت  الطفيلة  إلى 
وقلقت  عــمــان،  فــي  للعيش  التجهيز  ثــم 
علي والدتي واتصل اخي األكبر مع النادي 
ال  صغير  "لؤي  بي  االهتمام  منهم  وطلب 
بسكن  تأمينه  ويجب  عمان  في  شيئا  يعرف 
بعد  العاصمة  إلى  عدت  المهم  ووظيفة"، 
دخولي  وأثناء  النادي  مقر  إلــى  أيــام  ثالثة 
رئيس  ــعــدوان  ال سلطان  الشيخ  شــاهــدت 
من  جبل  أمــام  أنني  عرفت  وحينها  النادي 
"الزم  لي  وقالي  نــادرة  كشخصية  الرياضة 
تكون مثل النمر"، فشكلت لي تلك الكلمات 
الدافع الحقيقي لدخول التحدي، ولن أنسى 
سكن  بتأمين  مباشرة  أمر  فقد  علي  فضله 
للشباب  الحسين  مدينة  في  ووظيفة  لي 
وكان اختيار مكان العمل من الشيخ سلطان 
أعرف  ال  بأنني  علي  أهلي  لتوصية  تنفيذًا 
ان  االختيار  كــان  وبالتالي  عمان  في  شيئًا 

تكون الوظيفة قريبة من النادي.
يجري  الفني  الجهاز  كــان  التدريبات  بعد    
جمال  من  واستفدت  الفريق  بين  تقسيمة 
ابو عابد انه كان يختارني ضمن فريقه فأزداد 
ومضت  المــع،  كنجم  وأكثر  أكثر  به  انبهاري 
الكثير  واستفدت  سعادتي  وازدادت  األمور 
المالي  الصعيد  على  سواء  القدم  كرة  من 
لي  الكثير  قدم  والفيصلي  االجتماعي  او 
طموحات  احقق  وجعلني  اسمي  وصنع 

اضافية.
محلي  مهاجم  أصعب  شلباية  محمود    
واجهته في مسيرتي وفي الشأن العربي 
وفــاق  هــداف  زيــايــة  المالك  عبد  الــجــزائــري 
اشخاص  علي  الفضل  واصحاب  سطيف، 
شفيق  انيس  وجــل  عز  الله  بعد  منهم  كثر 
ــادي، واألهــل  ــن وجــمــال ابــو عابد واســـرة ال

وعائلتي واالقارب.
ان  فكرة  صاحب  العدوان  سلطان  الشيخ    
ومن  الــوحــدات  امــام  االعــتــزال  مباراة  تكون 
عن  ومتابعتي  لي  دعمه  نسيان  الصعب 
لحراس  مدربًا  أكــون  ان  قرر  أنه  حتى  قــرب، 
المرمى للفئات العمرية في النادي مباشرة 
حتى  الفيصلي  بأبناء  االهتمام  مبدأ  من 
كرة  جمهور  واشكر  مشوارهم،  ختام  بعد 
سنوات  طوال  لي  تشجيعهم  على  القدم 
لهم  الدعوة  واوجه  الحقيقي  الرصيد  وهم 
الوحدات  امــام  قوية  مــبــاراة  في  لــوداعــي 
كافة  مشاركة  ستحمل  النها  جميلة  ستكون 

النجوم. 

 لؤي العمايرة يهجر شباك المرمى   

 البطولة الصيفية تبشر بمستقبل مشرق للعبة 

 السباحون يثبتون علو كعبهم يف كرس 
األرقام القياسية 

 عمان - رغد البطيخي

ســبــاحــو  االول  امــــس  طــــوى 
الــمــمــلــكــة الــصــفــحــة االخــيــرة 
الصيفية  البطولة  ملف  مــن 
في  منافساتها  اقيمت  التي 
بوضع  ــي،  ــمــب االول الــمــســبــح 
عكست  ومؤثرة  جديدة  بصمة 
في  للعبة  الــمــشــرق  الــوجــه 

المستقبل القريب.
خالل  اظهروا  الذين  السباحون 
ندية  الــخــمــس،  البطولة  أيـــام 
أثــبــتــوا "علو  واضــحــة،  وقـــوة 
اليوم  منافسات  في  كعبهم" 
كسر  ــوا  واصــل حينما  ــر،  ــي األخ
واسقاطها،  القياسية،  األرقام 
أرقـــام   3 تسجيل  ــم  ت بــعــدمــا 
إلى  الحصيلة  رفعت  جــديــدة، 
أمام  انهارت  قياسيا  رقما   14

سباحي األندية.
وحــطــم أرقــــام الــيــوم االخــيــر 
السباحة ناديا عليان في سباق 
 00:34:12 بــزمــن  حـــرة  م   50
ــاحــة زيــن  نــاســخــة رقــــم الــســب
عليان  مريم   ،00:36:64 ثلجي 
مسجله  م   50 ســـبـــاق  فـــي 
ــاســخــة  ون  00:29:29 ــــن  زم
رقـــم الــســبــاحــة فـــرح رواشـــدة 
زمــن  وحــطــمــت   ،00:30:65
برهوش  ربـــاب  م   100 ســبــاق 
 01:18:53 زمـــــن  مــحــقــقــه 
زمن  السوسي  سنيثيا  ناسخة 

.01:18:95
السابقة  األرقـــام  حطم  ــان  وك
كــنــعــان،  رزان   ) الــســبــاحــيــيــن 
سماوي   بيال  عليان(2)،  مريم 
ماسة  حــســيــن(2)،  ،عــمــرو   (2)
الكردي، عدنان العبداالت، علي 
وتاليا   ،( الطويل  جنى  العتال، 

نتائج منافسات اليوم األخير .

سباق 200 متر فراشة/ 
ذكور

13 سنة: زيد العموش 

سباق 50 متر حرة/ ذكور 

فانوس،  سيف  سنوات:   10
جاد أبو عساف، عمر أبو رزق.

العبدالالت،  عدنان  سنة:   11
أحمد العموش، سمير ملص.
علي  فانوس،  زيــد  سنة:   12

الصالحات. يزيد  العتال، 
خليل  الــزبــن،  عماد  سنة:   13

الكيالني. الله  عبد  جريسات، 
ــــان  عــــدن ســـــنـــــة:   15-14
زيــاد  عباسي،  رافــد  عــطــوان، 

السلعوس.
جــمــوه  ــمــر  ع ســـنـــة:   18-16

زيادات.  ،رسالن 
حسام  فـــوق:  فــمــا  ســنــة   19

كسواني

سباق 50 متر حرة/ اناث

،بيال  عليان  ناديا  سنوات:   10

كنعان. رزان  سماوي، 
زين  هماش،  جنى  سنة:   11

عزوني. سيلينا  الثلجي، 
نايا  عليان،  مــريــم  ســنــة:   12

عناني. ،لين  حناينة 
بان  فانوس،  نادين  سنة:   13

هماش. سحر  طوالبة، 
14-15 سنة: ياسمين البدور، 

فراس. هيا  الكيالني،  منى 
صوالحة،  نتاليا  سنة:   18-16  

. سابا  ساندرا 

سباق 100 متر ظهر/ 
ذكور

عمر  خواج،  غيث  سنوات:   10
عساف. أبو  جاد  رزق،  أبو 

عــبــاســي،  راشـــد   : ســنــة   11
العريدي. كريم  حسين،  عمرو 

12 سنة: غالب عاشور، سمير 

العريدي. كريم  ذنيبات، 
الــحــيــاصــات،  لــيــث  ســنــة:   13

الشبول. أمين 
الباشا،  حمزة  سنة:   15-14  

. الكيالني  زيد  أحمد 

ظهر/  متر   100 سباق 
اناث

الطويل،  جنى  سنوات:   10  
الجنيدي. جنى  الكردي،  ماسة 
الــجــبــار  عــبــد  رنـــد  ســنــة:   11

الديسي. جنى  زيد،  ،شهد 
نايا  برهوش،  رباب  سنة:   12  

العدوان. آنا  حناينة، 
السوسي،  سينثيا  سنة:   13

جموه. ،ساندرا  طوالبة  بان 
البدور  ياسمين  سنة:   15-14
ـــى الـــكـــيـــالنـــي، لــيــلــى  ،مـــن

زريقات. 

 بيال سماوي    ماسا الكردي   
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 "كرة األهيل" ينجز صفقة الجوابري
.. ويكثف املحطات الودية 

 عمان - عودة الدولة

صفقة  األهــلــي  أمـــس  ــجــز  أن
الجوابري  ابراهيم  مع  التعاقد 
لــتــدعــيــم صــفــوف فــريــق كــرة 
ـــــداد  ـــدم فـــي اطـــــار االع ـــق ال
 2019-2018 الجديد  للموسم 
الذي سينطلق منتصف الشهر 

القادم.
ـــاء الــتــعــاقــد مــع الــجــوابــري  وج
الفني  الــجــهــاز  مــن  بــتــوصــيــة 
ــعــد ان  الســـتـــعـــادة الـــالعـــب ب
في  االهلي  تمثيل  له  سبق 
جولة  قبل  الماضية  السنوات 
ـــة، وبـــرز  ـــدي تــنــقــالت بــيــن األن
الجوابري في تسجيل االهداف 
وصناعة الفرص وحظي بالثقة 
من الكوادر التي اشرفت على 

تدريبه.
سعادته  إلــى  الجوابري  واشــار 
األهلي،  اسرة  ضمن  بالتواجد 
لتقديم  التوفيق  لهم  متمنيًا 
والمنافسة  الحقيقية  الصورة 

بقوة في المراحل المقبلة.
العديد  األهــلــي  واســتــقــطــب 

المراكز  حسب  الصفقات  من 
جــادو  ابــو  احمد  بضم  تمثلت 
ــمــد ابــو  ومــحــمــد الــعــمــلــة واح
حالوة ومحمد العدوان ومحمد 
المدير  وضــع  مثلما  عصفور، 
الــفــنــي عــيــســى الــتــرك خطة 
التدريبات  إلى  باالضافة  عمل 
الــنــادي  ملعب  على  اليومية 
خوض  حملت  غمدان  بمنطقة 
اعتبارًا  وديــة  مباريات  سلسلة 
محطات  شكل  على  اليوم  من 
االنسجام  لتحقيق  متواصلة 
بين العناصر القديمة والجديدة 
االعــالمــي  الــمــنــســق  بحسب 
حيث  ـــــرأي"،   لـــ "ال ــرب  ح منير 
ملعبه  على  الرمثا  يستضيف 
عند الخامسة مساء وهو موعد 
يالقي  مثلما  المباريات،  كافة 
منتخب الشباب السبت القادم 
والــوحــدات  البترا  ملعب  على 
الوحدات،  ملعب  على  االثنين 
ــا يــســتــضــيــف الــبــقــعــة  ــم ــي ف
أن  على  القادم  بعد  الخميس 
الجاري  األردن 30  شباب  يواجه 
األردن  ــاب  شــب مــلــعــب  عــلــى 

من  الــثــانــي  فــي  ويستقبل 
الشهر القادم الجزيرة. 

المدير  التدريبي،  الكادر  ويضم 
المدرب  الترك،  عيسى  الفني 
الشدفان،  الكريم  عبد  الــعــام 
ــو  ـــــاد اب ــد الــــمــــدرب اي مــســاع
ناموس، مدرب حراس المرمى 
سالمة عيد، مدير الفريق ماجد 
االعالمي  والمنسق  قــاخــون 

منير حرب.
استفسارات  على  رده  وفــي 
برنامج  ان  الترك  أكــد  ـــرأي"  "ال
االعداد يسير بخطى ثابتة وفقًا 
"نعمل  الــمــوضــوع  للبرنامج 
ــادي  ــن ــدعــم اســــرة ال بـــتـــوازن ب
المتوازنة  الفرق  من  واالهلي 
الشابة  الـــوجـــوه  عــلــى  ــز  ــرك وي
وخــلــطــهــا بــأصــحــاب الــفــريــق 
المنتظرة  ــد  ــفــوائ ال لتحقيق 
ــدرك  ون كــافــة  األصــعــدة  على 
سيختلف  القادم  الموسم  أن 
المدة  ناحية  مــن  البقية  عــن 
اختلفت  وبالتالي  والبطوالت 
ونتمنى  االعــــداديــــة  الــخــطــة 

التوفيق". 

 الصغ يرتقب ظهوره القادم 
 عمان - الرأي 

لم يحسم حارس المرمى لكرة 
مكان  الــصــغــيــر  أحــمــد  ــقــدم  ال
دراســتــه  بعد  ــقــادم  ال ظــهــوره 
ـــتـــي تــلــقــاهــا  االتــــصــــاالت ال
بالمفاوضات  للدخول  تمهيدًا 

الرسمية.
الصغير  أن  "الـــرأي"،  وفهمت 
يتريث بإتخاذ القرار لحين وضوح 
الرؤية وطبيعة الموسم القادم 

بعد انتهاء عقده مع الصريح.
وظــهــر حــــارس الــمــرمــى في 
ـــع الــحــســيــن  ــــت ســـابـــق م وق
وشارك  الصريح،  قبل  والرمثا 
للفئات  الوطنية  المنتخبات 
العمرية وساهم بحصد منتخب 
المركز  عــلــى  الــحــصــول   23 ـــ  ت
 2014 عام  آسيا  بكأس  الثالث 
سلطنة  فـــي  اقــيــمــت  ــتــي  ال

عُمان. 

 نموذج "شباب الحسين" يحيي اآلمال بحدوث التطوير 

 مراكز واعدي "الطائرة" تجربة أفسدها عدم 
املتابعة والحسابات الخاصة 

 منتخب الشباب يتعرض لخسارة جديدة يف 
البطولة العربية لكرة السلة 

 منتخب فرنسا يحتفل باللقب أمام مئات االالف 
من مشجعيه 

 عمان - غازي القصاص

السابق  في  االولمبية  اللجنة  سعت 
وبــحــكــم كــونــهــا الــمــظــلــة الــرســمــيــة 
االتحادات  إلزام  الى  االردنية  للرياضة 
بمراكز الواعدين، وتضمين  باالهتمام 
الذي  المسار  هــذا  السنوية  خططها 
يؤدي االهتمام به الى تطوير االلعاب 
الوطنية  المنتخبات  ورفــد  الرياضية 

بالدماء الجديدة في قادم االيام.
وحتى ُتنّجح اللجنة هذا المسار، عملت 
له  مناسبًا  ماليًا  مبلغًا  تخصيص  على 
السنوية  المالية  الــمــوازنــات  ضمن 
لالتحادات، وربط الصرف منه بالنشاط 

الخاص بهذا الجانب فقط.
ــجــمــال،   كـــان الـــهـــدف فـــي غــايــة ال
وصقل  بالواعدين،  االهتمام  فبدون 
مواهبهم وتوفير الرعاية الحانية لهم، 
وأمــل  المسقبل،  رجـــال  باعتبارهم 
االردن في التطور، لن تتقدم الرياضة 
عاجزة  وستبقى  ُانملة،  قيد  االردنية 
ُتسعد  مشرقة  بــصــورة  الظهور  عــن 

جماهير الرياضة االردنية.
الكرة  واعــدي  مراكز  برامج  تنفيذ  لكن 
الطائرة لم يأت في حقيقة االمر وفق 
النوعية  والنقلة  التطوير  متطلبات 
االردنية،  الرياضة  لمستقبل  المرادة 
فوجدنا في المجمل عدم نجاح التجربة 
لعدم  عائد  وهذا  المتوقعة،  بالدرجة 
لمدارس  االتحادات  قبل  من  المتابعة 
والى  المطلوب،  بالشكل  الواعدين 
تعينات  في  خاصة  حسابات  اعتماد 
عن  عــوضــًا  الــمــراكــز  واداري  مــدربــي 
وتوظيفها  الــكــفــاءات  افضل  إختيار 

لهذه الغاية.
حدثين  عند  السياق  هذا  في  أتوقف 
عالقة  لهما  الطائرة  الكرة  لعبة  في 
للواعدين  المثلى  الــرعــايــة  بتوفير 
االول:  الشباب،  وحتى  والناشئين 
للشباب  الوطني  المنتخب  مــغــادرة 
لدخول  تركيا  الى  الماضي  الخميس 

سيتوجه  ومنها  فيها  تدريبي  معسكر 
البحرينية  العاصمة  ــى  ال المنتخب 
منافسات  فــي  للمشاركة  المنامة 
كان  فقد  للشباب،  اآلسيوية  البطولة 
من  المنتخب  قائمة  نصف  أن  الفتًا 
المملكة  بطل  الحسين  شباب  نــادي 
ياسر  وهــم:  والعبيه  الشباب  لفئة 
الشيخ  ــراد  وم ــروان  ج ومهند  مجاهد 
قــاســم ومــحــمــود الــنــقــيــب وحــســن 
يشكلون  مرعي  واسامه  ابومشرف 
تشكيلة  فــي  االســاســيــة  الــعــنــاصــر 

المنتخب.
ـــحـــدث الـــثـــانـــي: تــنــظــيــم شــبــاب  وال
بقاعته  الماضي  السبت   الحسين 
فيها  شارك  الواعدين  لالعبيه  بطولة 
فرق،  سبعة  على  توزعوا  العبًا،   (42)
عمالقة  احــد  اســم  يحمل  منها  كــل 
جبر  وهــم:  القدامى  الــنــادي  العبي 
منصور  شطاره،  معروف  العوضي، 
كــرزون،  ناصر  طه،  سليم  ابوحليمه، 

وعماد العسود ومحمد فاضل.
الحدثين  في  نتمعن  ونحن  نتوقف 
حقق  الحسين  شباب  أن  حقيقة  عند 
نجاحًا مطلقًا في رعاية العبي الفئات 
العمرية وتطويرهم بما ينعكس ايجابًا 
بشكل  واللعبة  النادي  مستقبل  على 
عام، وهذا االمر يستفيد منه بالتأكيد 
الحسين  فشباب  الوطني،  المنتخب 
تشكيلته،  نــصــف  للمنتخب  قـــدم 
والعبوه هم العناصر االساسية فيها.
واعدًا  العبًا   42 لديه  الحسين  وشباب 
اندية  اعــتــذرت  بينما  الطائرة  بالكرة 
المشاركة  عدم  عن  اللعبة  في  اخرى 
مشاركة  وكانت  الشباب،  بطولة  في 
اندية ًاخرى من اجل المشاركة، وليس 
الحقيقية،  المنافسة  ــواء  أج لدخول 
وتقديم وجوهًا وكفاءات جديدة للعبة 
ولمنتخباتها الوطنية سواًء بسواء.   

ــحــســيــن نــقــدمــه  ـــمـــوذج شـــبـــاب ال ن
االندية  بعض  فيه  تربط  وقــت  فــي 

االتــحــادات  بطوالت  في  مشاركاتها 
ــمــالــي،  بــحــصــولــهــا عــلــى الـــدعـــم ال
إنجازاتها  االنــديــة  تترك  ان  فــاألصــل 
الحصول  في  لتساعدها  عنها  تتحدث 
تشترط  أن  ال  المالي،  الــدعــم  على 
المشاركة  أجــل  مــن  عليه  الــحــصــول 

فقط.
الواعدين  تجربة  والنــجــاح  ذلــك،  الــى 
العالقة  تتعمق  أن  بد  ال  عام  بشكل 
ــاد  ــح ــاضــيــة وات ــري بــيــن االتـــحـــادات ال
الرياضة المدرسية ويجب ان تتواصل 
المواهب  احتضان  يكفل  نحو  على 
المنتخبات  في  وصقلها  المدرسية، 
ذلــك  ،الن  ــة  ــدي االن وفـــرق  الــوطــنــيــة 
الرياضة  بركب  للحاق  السبيل  ُيشكل 
بتنا  فنحن  المتقدمة،  ـــدول  ال فــي 
ــازات  ــج االن طعم  تـــذوق  الــى  بحاجة 
ــحــديــث عن  ــل والـــنـــجـــاحـــات ولـــيـــس ل
على  عيان  شاهد  والبقاء  االمنيات 

اآلخرين.  إنجازات 

 عمان - الرأي

لكرة  الشباب  منتخب  أمــس  تعرض 
الــثــالــثــة  لــلــخــســارة   (18 (ت  الــســلــة 
العربية  البطولة  في  التوالي  على 
الــســابــعــة عــشــرة بــكــرة الــســلــة امــام 
في   85-82 الـــجـــزائـــري  الــمــنــتــخــب 

القاهرة. المصرية  العاصمة 
خوضه  بعد  جــاءت  المنتخب  خسارة 
الوقت  انتهى  حيث  اضافيين  وقتين 
ثم  ومــن   73-73 بالتعادل  االصلي 
األول  االضـــافـــي  الــشــوط  انــتــهــى 

.78-78 بالتعادل 
الحافظ  عبد  المنتخب  مدير  وبحسب 
في  تحكيمي  خطأ  تسبب  النوباني: 
اتخاذ  فبعد  بالخسارة  ثواني   10 اخر 

مع  الهجمة  زمــن  انتهاء  قــرار  الحكم 
تراجع  الهجمة،  نهاية  صافرة  انطالق 
لينتهي  للجزائر  الكرة  واعاد  القرار  عن 

اللقاء بفارق 3 نقاط.
في  خــســر  الــشــبــاب  منتخب  وكــــان 
امام  ثم   78-54 مصر  امام  االفتتاح 
اليوم  وسيخضع   62-61 الــســودان 
منتخب  ــالقــي  ي ان  عــلــى  ــة،  ــراح ــل ل
الــبــحــريــن الــخــمــيــس عــنــد الــســادســة 
عند  الجمعة  ـــارات  االم وثــم  مــســاًء، 
االول  الــدور  ويختتم  عــصــرًا  الرابعة 
الرابعة  عند  الحالي   21 تونس  امــام 

ايضًا. عصرًا 
اللقاء  مــن  األولـــى  الفترة  وانتهت 
 21-14 الجزائر  امــام  المنتخب  بتأخر 
-41 األول  الشوط  انتهى  ثم  ومــن 

النقطتين  فــارق  واستمر  للجزائر   39
 53-55 الثالثة  الــفــتــرة  نهاية  حتى 
-63 بالفارق  الشباب  منتخب  وابتعد 
ثانية   54 بـــ  اللقاء  نهاية  وقبل   58
نجح  الجزائري  لكن   70-73 يتقدم  كان 
تكرر  ثم  ومن   73-73 التعادل  بتحقيق 
خسر  ثــم  ومــن   78-78 مــع  الــتــعــادل 

بفارق 3 نقاط.
مسجل  افــضــل  صبحا  مــؤمــن  وكـــان 
في   16 مــنــهــا  نــقــطــة   24 بــرصــيــد 
نبيل  سجل  كما  فقط،  األول  الشوط 
منها   17 سجل  نقطة   24 شريخ  ابو 
 13 الــبــخــاري  عمر  االصــلــي،  الــوقــت 
فيما  نقطة   11 ترجلي  فهد  نقطة، 
وهو  نقاط   10 الصالح  غــازي  سجل 
انــهــاء  بــعــد  للمنتخب  انــضــم  ـــذي  ال

العامة. الثانوية  امتحانات 
ــان الــبــحــريــنــي  ــب ــخ ــت ــمــن ويـــتـــصـــدر ال
والــــجــــزائــــري الـــفـــرق بــتــحــقــيــقــهــمــا 
قبل  الليلة  االول  فاز  حيث  انتصارين 

مصر 69-63. على  الماضية 
تلتقي  ــة  ــطــول ــب ال ــظــام  ــن ل وتـــبـــعـــًا 
الدور  في  سويًا  السبعة  المنتخبات 
مرحلة  من  الدوري  نظام  وفق  األول 
واحدة يتأهل بعدها الى الدور الثاني 
ويلتقي  الحالي   23 في  يقام  الذي 
الرابع  المركز  صاحب  مــع  المتصدر 
صاحب  مــع  الثاني  المركز  وصــاحــب 
ــالــث، ويــتــأهــل الــفــائــزان  ــث الــمــركــز ال
للمنافسة  والخاسران  النهائي  للدور 
ختام  في  البرونزية  الميدالية  على 

الحالي.   24 البطولة 
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بكأس  المتوج  فرنسا  منتخب  احتفل 
في  الثانية  للمرة  القدم  لكرة  العالم 
تاريخه باحراز اللقب أمام مئات االالف 
الشانزيليزيه  جــادة  في  مشجعيه  من 
الرئيس  استقبله  ثــم  ــس،  ــاري ب فــي 

مانويل ماكرون في االليزيه.
ساعات  قبل  االالف  مئات  واحتشد 
ــم"،  ــال ــع ــــادة فـــي ال فـــي "اجـــمـــل ج
للترحيب بأبطال العالم، الذين استقلوا 
حافلة مكشوفة وشقوا طريقهم بين 

الحشود.
هوجو  الــحــارس  المنتخب  قائد  ــان  وك
ديدييه  المدرب  جانبه  والــى  لوريس، 
ديشان، اول الخارجين من الطائرة حيث 
الشهيرة  الذهبية  الــكــأس  برفع  قــام 
الى  ثم  الساللم  الــى  يتجه  ان  قبل 

سجادة حمراء.
العالم  لكأس  بطلة  فرنسا  وتــوجــت 
فوزها  بعد  تاريخها  في  الثانية  للمرة 
على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية 

في موسكو.
للمرة  تــوج  ــوك"  ــدي "ال منتخب  وكــان 
حين   1998 عــام  ارضــه  على  االولـــى 
الــبــرازيــل  على  النهائي  فــي  تغلب 

بثالثية نظيفة.
الفرنسي  المنتخب  العبو  وسينال 
وســــام الــشــرف بــســبــب "الــخــدمــات 
االستثنائية" التي قدموها للبالد، كما 
الفرنسي  المنتخب  العبي  مع  حصل 
للمرة  الــعــالــم  بــكــأس  تتويجه  عــقــب 

االولى عام 1998.
لكن قصر اكد االليزيه ان تسليم هذه 

االوسمة سيحصل بعد اشهر عدة.
بريجيت  وزوجــتــه  مــاكــرون  واستقبل 
الحقا بعثة المنتخب في قصر االليزيه، 
حيث دعي نحو 3 االف شخص لحضور 
الرئاسي،  المقر  حدائق  في  الحفل 
اندية  من  الشباب  من  العديد  منهم 

بوندي  ومنها  العالم،  في  القدم  كرة 
كيليان  الحالي  المنتخب  نجم  بدأ  حيث 

مبابي.
"ال  المنتخب  لالعبي  مــاكــرون  ــال  ق
المنتخب  هــذا  ان  معتبرا  تــتــغــيــروا"، 
النه  "جميل  للعالم  بطال  تــوج  ــذي  ال
الالعبين  مجددا  وشكر  مــوحــدا"،  كــان 

وادارتهم.
هذه  احــرزتــم  النكم  وتــابــع "اشــكــركــم 
جعلتونا  ــكــم  الن اشــكــركــم  الـــكـــأس، 
كنت  ـــكـــم  الن اشـــكـــركـــم  ـــن،  ـــوري فـــخ

متحدين".
حاملين  بالدهم  الــى  الالعبون  وعــاد 

الكأس الذهبية التي يبلغ وزنها 6,175 
كلغ، منها 4,9 كلغ من الذهب الخالص، 
باحتفاالت  التذكير  تعيد  مشاهد  في 
بالكأس  ــه  وزمــالئ زيـــدان  الــديــن  زيــن 

نفسها ذات تموز 1998.
الغزيرة  األمطار  تحت  االحتفال  وبعد 
المالعب  تــاج  درة  لوجنيكي،  لملعب 
استضافت  الــتــي   12 الــــ  ــروســيــة  ال
يتوقع   ، حــزيــران   14 منذ  المونديال 
تحت  الفرنسي  االحــتــفــال  يــكــون  ان 
الـــشـــمـــس الـــســـاطـــعـــة لــلــعــاصــمــة 
من  شوارعها،  غصت  التي  الفرنسية 
شـــان-دو-مـــارس  الــى  الشانزيليزيه 

ومحيط قوس النصر، بعشرات اآلالف 
على  رقصوا  الذين  الفرنسيين  من 

إيقاع النصر.
طعم  المشجعين  مــع  ولــالحــتــفــال 
الــالعــبــون  أكـــد  ــا  م بحسب  مــخــتــلــف، 
رســم  مــن  تمكنوا  بــعــدمــا  أنفسهم 

النجمة الثانية على قميصهم األزرق.
بعد  هرنانديز  لوكاس  المدافع  وقال   
الفوز األحد "ال زلنا ال ندرك ما حققناه، 
إنه أمر كبير جدا، عندما نصل (االثنين) 
الى باريس، أعتقد أننا سندرك جميعا 
ــا فــعــلــنــاه. أريـــد االحــتــفــال مــع كل  م

الفرنسيين". 

 بكنباور يرحب بـ ديشامب يف نادي 
املدرب األبطال 
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 "اهال بك" في النادي!" عبارة 
االلماني  القيصر  من  ترحيب 
مدرب  الــى  بكنباور  فرانتس 
ديدييه  الفرنسي  المنتخب 
في  العالم  بطل  ديشامب، 
الى  انضم  والذي  القدم،  كرة 
بكنبارو  قوامها  ضيقة  حلقة 
ــو،  ــال ــو زاج ــاري ــلــي م ــرازي ــب وال
كأس  احراز  لهما  سبق  اللذين 

مدربين. ثم  العبين  العالم 
"بيلد"  فــي  بــكــنــبــاور  وكــتــب 
اآلن  الـــثـــالثـــاء "نــحــن  امـــس 
ان  علينا  وربــمــا  فقط.  ثالثة 
نــلــتــقــي"، فــي إشــــارة الــى 
ــادة  ــحــت قــي ــســا ت ـــــراز فــرن اح
 21 ال  العالم  كأس  ديشامب 

االحــد  كــرواتــيــا  على  بــفــوزهــا 
في  لوجنيكي  ملعب  عــلــى 
موسكو  الروسية  العاصمة 

.2-4
ـــاور "كــــان  ـــب ـــن ـــك واضــــــــاف ب
يوم  لفرنسا  قائدا  (ديــشــان) 
االول  العالمي  بلقبها  فوزها 
يــســاعــد  وهــــذا   .1998 فـــي 
ـــالعـــب قــــادرا  ــعــل ال ــلــى ج ع
يتولى  فريق  اي  ادارة  على 
وهذا  الحقا.  عليه  االشــراف 

مدربا".  معي  حصل  ما 
اللقب  احــراز  لبكنباور  وسبق 
لمنتخب  ـــدا  قـــائ ــمــي  ــال ــع ال
البطولة  في  الغربية  المانيا 
التي استضافتها على ارضها 
المنتخب  قاد  ثم   .1974 في 
لقبه  الــى  الغربي  االلماني 

ايطاليا  مونديال  في  الثالث 
حل  ان  له  سبق  بعدما   ،1990
بكنباور  قــيــادة  تحت  وصيفا 
مونديال  في  االرجنتين  امام 
حين  في  بالمكسيك.   1986
ــضــا من  ــشــامــب اي تــمــكــن دي
لفرنسا  االول  اللقب  احـــراز 

.1998 في  للمنتخب  قائدا 
انه  االلــمــانــي  القيصر  ورأى 
يــحــدث  ان  الــمــدهــش  "مــــن 
التاريخ  في  قليلة  مرات  ذلك 
منذ  الــعــالــم  لــكــأس  الــطــويــل 
النسخة  انطالق  (تاريخ   1930
ــقــة فــي  ــمــســاب ــل االولـــــــى ل
حاولوا  كثيرون  االوروجــواي). 
ينجحوا  ـــم  ول االمــــر  تــحــقــيــق 
دييجو)  (االرجنتيني  وبينهم 

مارادونا". 

 واعدو شباب الحسين الـ 42 يشكلون مالمح مستقبل اللعبة والنادي   

 الجوابري (يمين) أثناء التوقيع بحضور الترك وقاخون   

 أحمد الصغير   

 العبو منتخب فرنسا يحتفلون مع الجماهير (أ ف ب)   

 ديشامب يحتفل مع الجماهير برفقة الرئيس الفرنسي (اناضول)   
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 معاقبة مقتحمي ملعب نها املونديال 

 الرأي - إنترنت

االول،  امــس  مــوســكــو،  فــي  محكمة  حكمت 
مجموعة  في  أعضاء   4 على  يوما،  بالسجن 15 
نهائي  في  الملعب  اقتحموا  معارضة  روسية 
وكرواتيا،  فرنسا  بين  القدم  لكرة  العالم  كأس 

األحد الماضي.
كما منع القاضي األعضاء األربعة من حضور أي 

أحداث رياضية لمدة 3 سنوات.
وكان اقتحام الملعب من قبل أعضاء المجموعة 

المعارضة في بداية الشوط الثاني من المباراة 
النهائية في ملعب لوجنيكي في موسكو عمال 
فالديمير  الــروســي  الرئيس  حضور  في  جريئا 
أنحاء  كافة  مــن  آخــريــن  كبار  ومسؤولين  بوتن 

العالم.
صدر  الذين  األربعة،  إحدى  كوراتشيوفا  وقالت 
بحقهم الحكم، إن اقتحام الملعب، الذي تسبب 
يهدف  كان  قصيرة،  لفترة  المباراة  إيقاف  في 
سياسات  ـــة  وإدان التعبير  لحرية  الــتــرويــج  إلــى 

االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). 

يز يؤكد البقاء بـ الدوري اإلنجليزي   ب

 اندونيسيا تحتفل بوصول شعلة دورة 
االلعاب اآلسيوية 

 إنجلترا - رويترز

يونايتد  نيوكاسل  مهاجم  بيريز  أيوزي  يستمتع   
ونفى  الممتاز  اإلنجليزي  ــدوري  ال في  بالحياة 
تكهنات أنه ربما يعود إلى بالده من أجل اللعب 

في الدوري اإلسباني بالموسم المقبل.
نيوكاسل  إلى  المنضم  عاما)،   24) بيريز  وتألق 
قائمة  وتصدر  الماضي  الموسم   ،2014 في 
صنع  كما  أهداف  ثمانية  برصيد  ناديه  هدافي 

أربعة أهداف في 36 مباراة بالدوري.
الموسم  من  الثاني  النصف  في  التألق  وبعد 
إلى  ينتقل  ربــمــا  ــه  أن تــقــاريــر  ذكـــرت  الــمــاضــي 
ــدوري  ال فــي  بيتيس  ــال  ري أو  سوسيداد  ــال  ري

اإلسباني.

البقاء  "أريد  اليف  كرونيكل  صحيفة  بيريز  وأبلغ 
حلم  أعيش  بالمئة.   100 بنسبة  نيوكاسل  في 
كبير  فريق  وتمثيل  الممتاز  الــدوري  في  اللعب 
ومن الجيد جدا الوجود هنا وأنا أحب هذا النادي".
فرق  مــن  اهتمام  وجــود  الجيد  "مــن  وأضـــاف 
جيد  بشكل  تــؤدي  أنك  يظهر  هذا  ألن  إسبانية 
ويثبت أني من المؤكد أفعل شيئا صحيحا لكن 
بكل أمانة أنا سعيد في إنجلترا وسعيد باللعب 

في الدوري الممتاز".
تطور  لــقــيــادة  ــدوافــع  ال يملك  ــه  أن بيريز  وأكـــد 
في  يأمل  كما  الجديد  الموسم  في  نيوكاسل 

اللعب مع منتخب إسبانيا.
الممتاز  الدوري  في  مسيرته  نيوكاسل  وسيبدأ 

أمام توتنهام هوتسبير في 11 آب. 

 يوجياكارتا (اندونيسيا) - أ ف ب

احتفلت اندونيسيا بوصول شعلة دورة االلعاب 
،أمس،  اراضيها  الى  عشرة  الثامنة  االسيوية 
طائرة  متن  على  يوجياكارتا  مدينة  الى  وتحديدا 

عسكرية.
رياضي  الــف   11 نحو  يشارك  ان  المقرر  ومــن 
فضال عن 5 االف مسؤول من 45 دولة آسيوية 
أكبر  ثاني  وهي  االسيوية،  االلعاب  دورة  في 
دورة  بعد  العالم  في  الرياضات  متعدد  حــدث 

االلعاب االولمبية الصيفية.
عشرة  الثامنة  النسخة  اندونيسيا  وتستضيف 
وباليمبانغ  جاكرتا  مدينتي  فــي  االلــعــاب  مــن 
ايلول  حتى 2  آب  من 18  سومطرة  جنوب  في 
الرابعة  النسخة  احتضان  لها  وسبق  المقبلين. 

عام 1962.

وأضيئت الشعلة االحد الماضي، في العاصمة 
االولى  النسخة  اقامة  مكان  نيودلهي،  الهندية 
من االلعاب االسيوية عام 1951، ووصلت اليوم 
الى اندونيسيا حيث أقيم احتفال في المناسبة 
تضمن رقصات تقليدية وعرضا بالمظالت وتحية 

من فرقة عسكرية.
الخميس،  اندونيسيا  في  رحلتها  الشعلة  تبدأ 
وستقطع مسافة 18 الف كيلومتر ستعبر فيها 
في 54 مدينة قبل ان تصل الى العاصمة جاكرتا 

حيث يقام حفل افتتاح االلعاب.
وتم اختيار يوجياكارتا الستضافة المحطة االولى 
تاريخا  تملك  مدينة  "النها  الشعلة  مسار  من 
كبيرا، واحدة من الممالك في اندونيسيا، وفي 
سياحية"،  كمدينة  مشهورة  النها  ذاتــه  الوقت 
االندونيسية  اللجنة  رئيس  توهير  اريك  بحسب 

المنظمة لاللعاب االسيوية. 

 غموض حول هوية املدرب الجديد 
ملنتخب األرجنت 

 مهاجم منتخب كرواتيا يسدد قروض 
سكان قريته 

 بوينوس ايرس - أ ف ب

توصل االتحاد االرجنتيني لكرة القدم الى 
مع  التعاون  بوقف  يقضي  ودي  اتــفــاق 
عليه  ويتعين  سامباولي  خورخي  مدربه 
االن ايجاد بديل له لبناء المنتخب الوطني 
ومونديال   2019 اميركا  كوبا  في  وقيادته 

.2022
في  ــا  راغــب االرجنتيني  ــاد  ــح االت يكن  لــم 
مواصلة المشوار مع سامباولي ال سيما 
بعد الخروج المبكر من الدور ثمن النهائي 
لمونديال روسيا على يد فرنسا 3-4، علما 
بان الفريق كان تعرض لخسارة قاسية امام 
ايضا،  المجموعات  دور  في   3-0 كرواتيا 
وذلك بعد بلوغه نهائي نسخة عام 2014.

المباراة  عشية  اعـــرب  سامباولي  وكـــان 
مدربا  البقاء  في  رغبته  عن  فرنسا  ضد 
فيه  كــانــت  الـــذي  الــوقــت  فــي  للمنتخب 
رحيله.  فــي  تطالب  االرجنتينيين  غالبية 
سامباولي  يــدل  لم  الموقف،  ذلــك  منذ 
االرجنتيني  االتــحــاد  قــام  بل  تصريح،  بــأي 
بــاالعــالن عــبــر بــيــان رســمــي عــن توصل 
من  اسبوعين  بعد  "اتفاق"  الى  الطرفين 
فيه  كانت  الذي  الوقت  في  المفاوضات 
االنظار مسلطة على المباراة النهائية في 

موسكو.
ــة، فــان  ــي ــن ــي ــت ــحــســب الــصــحــف االرجــن وب
بمليوني  تعويضا  سيتقاضى  سامباولي 
ــقــدر مـــا بــيــن 8  ـــدال مـــن مــبــلــغ ي دوالر ب
بين  العقد  فسخ  لو  مليونا  و20  ماليين 
وكان  عليه.  متفقا  ذلك  كان  كما  الطرفين 
سامباولي ترك تدريب اشبيلية االسباني 
في حزيران2017 ووقع عقدا لمدة خمس 

سنوات مع االتحاد االرجنتيني.
الفني  وجهازه  العبيه  مع  عالقته  تكن  لم 
ان  دون  ومــن  وحـــده  احتفل  وقــد  جــيــدة، 
التي  الثالثة  باالهداف  احــد،  منه  يقترب 
سجلها فريقه في مرمى فرنسا من دون 
ان يمنع ذلك من خسارته، في الوقت الذي 
االرجنتيني  المنتخب  افراد  باقي  فيه  كان 

يتبادلون التهاني في ما بينهم.

الئحة اسماء لخالفته
ترجيحا  االكثر  جاريكا  ريــكــاردو  اســم  يبدو   
وذلك  االرجنتيني  المنتخب  تدريب  لتولي 
بعد ان قاد البيرو الى بلوغ نهائيات كأس 
العالم للمرة االولى منذ 36 عاما، باالضافة 
على  يشرف  الــذي  بيكرمان  خوسيه  الــى 
على  االشراف  له  وسبق  كولومبيا  تدريب 
و2006،   2004 عامي  بين  البيسيليستي 
وماتياس الميدا (العب التسيو وانترميالن 
سابقا) الذي قاد تشيفاش دي جواداالخارا 
االلقاب  بجميع  الــفــوز  الــى  المكسيكي 
ايضا  اشرف  ان  بعد  وقاريا  محليا  الممكنة 

على تدريب ريفر باليت.
بخدمات  استعان  االرجنتيني  االتحاد  وكان 
التعاقد  فــي  فــشــلــه  بــعــد  ســامــبــاولــي 
مــدريــد)،  (اتلتيكو  سيميوني  دييجو  مــع 
ماوريتسيو بوشيتينو (توتنهام) ومارسيلو 
يزال  ال  حاليا).  وليدز  سابقا  (ليل  بييلسا 
متداولين،  وبوشيتينو  سيميوني  اسما 
يعطي  ال  االرجنتيني  الــعــام  الـــرأي  لكن 
حــظــوظــا كــبــيــرة لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات 

احدهما.
وكان بطال العالم السابقين ماريو كمبيس 

(1978) ودييغو مارادونا (1986) اعربا عن 
لكن  المنتخب،  على  باالشراف  رغبتهما 
االخير  بان  علما  معدومة،  تبد  حظوظهما 
عامي  بين  بـــالده  منتخب  على  اشـــرف 

2008 و2010.
اسمه،  يتردد  الــذي  الوحيد  االجنبي  اما 
من  لكن  جوارديوال  بيب  االسباني  فهو 
المستبعد كليا ان يترك مانشستر سيتي 
الموسم  النجلترا  بطال  معه  تــوج  الــذي 

المنصرم.

تابيا في ازمة
 من جانبه، فان رئيس االتحاد االرجنتيني 
كالوديا تابيا، هو االخر في عين العاصفة، 
النه قدم عرضا طويل االمد لسامباولي 
اشبيلية  في  منصبه  بترك  يقنعه  لكي 

عليه. يحسب  االخير  فشل  فان  وبالتالي 
"ال  صحيفة  ــه  اجــرت اســتــفــتــاء  وبــحــســب 
ــعــد خــــروج الــمــنــتــخــب من  نـــاســـيـــون" ب
المئة  فــي   86 كــان  ــا،  روســي مــونــديــال 
ــحــبــذون اســتــقــالــة  مــن االرجــنــتــيــنــيــيــن ي
استقالة  المئة  فــي  و87  سامباولي، 

 . بيا تا

 األسرتايل كاهيل يعتزل دولياً 
 سيدني - أ ف ب 

كاهيل  تــيــم  الــمــخــضــرم  ــالعــب  ال أعــلــن 
ـــا بــعــد  ـــي أمـــــس، اعـــتـــزالـــه الــلــعــب دول
لكرة  االسترالي  المنتخب  مع  مشاركته 
العالم. لكأس  بطوالت  اربع  في  القدم 

38 عاما، والهداف  وشارك كاهيل البالغ 
هدفا   50 بتسجيله  للمنتخب  التاريخي 
االخيرة  للمرة  دولية،  مباريات   107 في 
في  نزل  عندما  االسترالي  المنتخب  مع 
الجولة  في  البيرو  ضد  الثاني  الشوط 
الثالثة  المجموعة  منافسات  من  االخيرة 

.2018 روسيا  لمونديال 
بتسجيل  يأمل  االسترالي  النجم  وكــان 
الى  لينضم  روسيا  مونديال  في  هدف 
زيلر  اوفه  وااللمانيين  بيليه  البرازيلي 
في  سجلوا  الذين  كلوزه  وميروسالف 

العالم. لكأس  بطوالت  اربع 
"اليوم  تويتر  موقع  على  كاهيل  وغــرد 
مسيرتي  انتهاء  رسميا  أعلن  -امــس- 

السوكروز". مع  الدولي  الصعيد  على 
وتابع "ال توجد كلمات يمكن ان تصف ما 
للجميع  كبير  شكر  بلدي.  امثل  ان  يعنيه 
حملت  التي  االعوام  طوال  الدعم  على 

االسترالي". المنتخب  شارة  فيها 
ولـــم يــؤكــد العـــب ايــفــرتــون االنــجــلــيــزي 
كرة  لعب  سيعتزل  كــان  اذا  مــا  السابق 

ال. ام  نهائيا  القدم 
وانــضــم كــاهــيــل الـــى فــريــق مــيــلــوول 
انكلترا  في  االولى  الدرجة  بطولة  في 
الثاني/يناير  كانون  في  قصيرة  لفترة 
سيتي  ملبورن  تــرك  ان  بعد  الماضي 
لخوض  سعيه  في  وذلــك  االسترالي، 
ــات قــبــل كــأس  ــاري ــمــب ــر مــن ال ــب عـــدد اك

العالم.
سيدني  فــي  الــمــولــود   ، كاهيل  وبـــدأ 
على  القدم  كرة  لعب  ساموا،  من  ألب 
ســامــوا  منتخب  مــع  ــدولــي  ال الصعيد 
الــى  وانــضــم  عــامــا،   20 دون  الــغــربــيــة 
بعد   2004 عام  االول  استراليا  منتخب 
(فيفا). الدولي  االتحاد  مع  مكثفة  حملة 
بعد  ــا  ــي ــمــان ال مــونــديــال  فـــي  وأصـــبـــح 
في  هدفا  يسجل  استرالي  أول  سنتين 
بالتسجيل  نجح  ثم  العالم،  كأس  نهائيات 
 2010 افريقيا  جــنــوب  مونديالي  فــي 

.2014 والبرازيل 
اســتــرالــي  أول   2007 فــي  أصــبــح  كــمــا 
(انضمت  اسيا  كأس  في  هدفا  يسجل 

للعبة  االســيــوي  االتــحــاد  الــى  استراليا 
المنتخب  بــاحــراز  وســاهــم   ،(2006 فــي 
للمرة  االســـيـــوي  الــلــقــب  االســتــرالــي 

.2015 في  تاريخه  في  االولى 
ميلوول  مــع  عاما   14 كايهل  وأمــضــى 
معهما  وسجل  االنكليزيين  وايــفــرتــون 
الى  ينتقل  ان  قبل  هدف،   100 من  اكثر 
ولعب  االمــيــركــي،  بــولــز  ــد  ري نــيــويــورك 
وهانغجو  شينهوا  شنغهاي  مــع  ايضا 

الصينيين. غرينتاون 
بطريقته  االسترالي  المهاجم  ويعرف 
ـــخـــاصـــة فــــي االحـــتـــفـــال بــتــســجــيــل  ال
ركل  الــى  فيها  يعمد  ــان  وك االهـــداف، 

الركنية.  الركالت  راية 

 الرأي - إنترنت 

سدد مهاجم منتخب كرواتيا، أنتي ريبيتش، 
التي  المالية  القروض  الخاص  جيبه  من 
إيموتسكي  قــريــة  ســكــان  جــمــيــع  ــذمــة  ب

الكرواتية التي ولد وترعرع فيها.
زميل  عن  "فييجيستي"  صحيفة  ونقلت 
لوفرو  الــشــبــاب،  منتخب  فــي  المهاجم 
شينديك: إن ريبيتش ولد وترعرع في قرية 
ولم  سبليت،  مدينة  من  بالقرب  صغيرة 
القرية  غادر  أنه  غير  السابقة،  جذوره  ينس 
عندما كان في الـ19 من عمره. وبدأ يلعب 
وقام  اإليطالي.  "فيورينتينا"  فريق  في 
القروض،  بتسديد  مؤخرا  ريبيتش  أنتي 
دفــعــة واحــــدة، الــتــي بــذمــة ســكــان قرية 

مسقط رأسه البالغ عددهم 500 نسمة".
وخسر منتخب كرواتيا في نهائي مونديال 
روسيا لعام 2018 أمام فريق فرنسا بنتيجة 
4:2. وشارك أنتي ريبيتش في 6 مباريات 
ضد  واحدا  هدفا  وسجل  المونديال  ضمن 

منتخب األرجنتين.
للرياضيين،  الخيرية  التبرعات  صعيد  وعلى 
أفاد موقع "فور فور تويت" ، امس االول، 
مبابي  كيليان  فرنسا  منتخب  مهاجم  بأن 
تخلى عن األموال التي حصل عليها مقابل 
في  فرنسا  منتخب  صــفــوف  فــي  لعبه 
مونديال 2018 لصالح منظمات خيرية، في 
في  لمكافآته  اإلجمالي  المبلغ  كان  حين 

هذه البطولة يبلغ 550 ألف دوالر. 

  

  

 فينجر يكشف 
عن الخطأ األكرب! 

   الرأي - إنترنت

كشف الفرنسي 
أرسين فينجر المدير 

الفني السابق 
لفريق أرسنال 

اإلنجليزي، امس، 
عن أكبر خطأ قام 
به خالل مسيرته 

التدريبية في مالعب 
الساحرة المستديرة.
وقال في لقاء مع 
شبكة (ار تي أل): 

من الممكن أن يكون 
أكبر أخطائي البقاء 
لمدة 22 عاما في 

ناد واحد. أنا من 
الناس الذين يحبون 

السفر والتنقل، 
ولكنني في الوقت 

ذاته أحب التحديات 
الكبيرة".

وتولى فينجر تدريب 
أرسنال منذ عام 

1996، وقاد الفريق 
للتويج بمجموعة من 
األلقاب، أبرزها لقب 

الدوري اإلنجليزي 
3 مرات (1997-

 2002-2001 ،1998
و2003-2004)، إال 
أنه في السنوات 

األخيرة تحول 
الفريق تحت إشرافه 

إلى هدف سهل 
لجميع األندية التي 

تنافسه، وفشل 
فينجر الموسم 
الماضي في 

قيادة "المدفعجية" 
الحتالل أحد المراكز 

األربعة األولى 
في البريمير ليج، 

المؤهلة لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم. 

 مارادونا: ركلة 
جزاء فرنسا 

يف النها 
وهمية! 

 الرأي - إنترنت

قال أسطورة كرة 
القدم األرجنتينية 

دييجو مارادونا، 
رئيس نادي 

دينامو بريست 
البيالروسي، إن 
ركلة الجزاء التي 
احتسبت لصالح 

المنتخب الفرنسي 
في نهائي مونديال 

روسيا كانت غير 
مستحقة.

وسجل الفرنسي 
أنطوان جريزمان 

هدف التقدم 1-2 
من ركلة جزاء في 

المباراة النهائية 
لمونديال روسيا، 

والتي انتهت بفوز 
المنتخب الفرنسي 

على نظيره الكرواتي 
4-2 ليتّوج الديوك 

بثاني ألقابهم في 
كأس العالم بعد 
مونديال 1998.
وقال مارادونا 

خالل مقابلة مع 
صحيفة "بريسبول" 

البيالروسية:" 
تّوجت فرنسا 

بكأس العالم 2018 
بسبب ركلة جزاء 

وهمية، أنا أتحدث 
عن اللحظة التي 
اصطدمت الكرة 

فيها بيد الكرواتي 
بيريشيتش، لألسف 

كان من المفترض 
بعد االستعانة 
بتقنية الفيديو 

(VAR) أن يكون 
القرار صحيحا".

وتولى مارادونا، 
أمس االول رئاسة 

نادي دينامو بريست 
البيالروسي بشكل 
رسمي، بعدما وقع 

عقدا لمدة ثالث 
سنوات. 

 بولت يقرتب من تحقيق حلمه 

 سيدني - أ ف ب 

الجامايكي  السرعة  سباقات  اســطــورة  اقترب 
كرة  واحــتــراف  حلمه  تحقيق  من  بولت  أوساين 
ــقــوى، مــن خالل  ــزال الــعــاب ال الــقــدم بعد اعــت
مارينرز  كوست  سنترال  ــادي  ن الــى  االنضمام 

االسترالي.
وكان بولت (31 عاما)، حامل الرقم العالمي في 
سباقي 100 (9,58 ث) و200 م (19,19 ث)، قد 
سترومسغودسيت  فريق  مع  حزيران  في  تدرب 
دورتموند  بــوروســيــا  مــع  آذار  وفــي  الــنــروجــي 

االلماني.
مع  عليها  المتفق  االولــيــة  الــشــروط  وبحسب 
الملقب  بولت  سيخوض  االســتــرالــي،  الــنــادي 
يونايتد  مانشستر  لنادي  والعاشق  "الــبــرق"  بـ 
االنجليزي، اختبارات لستة أسابيع بدءا من شهر 
آب مع مارينرز الذي يتخذ من غوسفورد (75 كلم 
شمال سيدني) مقرا له، بحسب ما أوضح رئيس 

النادي التنفيذي شون ميليكامب.
وقد يتبع هذه التجربة توقيع عقد لموسم واحد 
بحسب ما اضاف ميليكامب الى القناة السابعة 

االسترالية.
منذ  مستمرة  النادي  مع  المحادثات  ان  وأضاف 
اربعة او خمسة اشهر وان هناك "بعض العمل 
على  االمــور  سارت  اذا  به.  القيام  ينبغي  الذي 
ما يرام، من يعلم، قد يشارك في دوري الدرجة 

االولى هذا الموسم".
وكان بولت، المعتزل بعد مونديال العاب القوى 
في لندن 2017، بنى اسطورته من خالل تحقيق 
اولمبية  دورات  ثالث  في  مسبوقة  غير  ثالثية 
صيفية، باحرازه ذهبية سباقات 100 م و200 م 
و4 مرات 100 م، في بكين 2008 ولندن 2012 
وريو دي جانيرو 2016. وبعد تجريد منتخب بالده 
من ذهبية التتابع في بكين 2008 لتناول مواطنه 
ثماني  يحمل  بــات  محظورة،  مــواد  كارتر  نستا 
مونديال  فــي  لقبا   11 الــى  ذهبية  ميداليات 

القوى.
الضالع  قـــال الــوكــيــل طــونــي رالــيــس  ــــدوره،  ب
لبعض  خاضعا  "مبدئيا  اتفاقا  ان  االنتقال  في 

الشروط" قد تم االتفاق عليه.
واضـــاف الذاعـــة "ســكــاي ســبــورتــس": "بمجرد 
مشاركته  وإعالن  االسترالي (إلينا)  االتحاد  عودة 
الشاب  هــذا  بالتجربة.  سنقوم  العملية،  فــي 
بحاجة  كان  االولى  الدرجة  دوري  طموح.  رياضي 

الى بطل، ونحن نملك رجال خارقا".
وشدد ميليكامب ان تجارب بولت االوروبية كانت 

"جيدة جدا" و"كان يتحسن بعد كل تمرين".
واردف "يملك قدما يسرى جيدة جدا، وسيخبرنا 
واذا  الــيــه  وصــل  الـــذي  المستوى  عــن  الــوقــت 
دون  وكــان  جاء  اذا  االولــى.  الدرجة  يستحق  كان 
بشكل  الــمــشــاركــة)  (عــلــى  سيؤثر  المستوى 

سلبي". 

 جاريكا احد المرشحين لتدريب التانجو  (انترنت) 

 كاهيل   

 بولت   

 جانب من محاكمة مقتحمي نهائي المونديال   

 أنتي ريبيتش   
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إ يران تستعد لفشل
 املفاوضات مع األوروبي 

 طهران  - أ ف ب

اعلن مسؤول ايراني امس ان طهران تستعد لرفع نسبة تخصيب 
اليورانيوم اذا فشلت المفاوضات مع االوروبيين النقاذ االتفاق 

النووي.
للطاقة  االيرانية  المنظمة  رئيس  نائب  وندي  كمال  بهروز  وقال 
طهران  في  صحافي  مؤتمر  خالل  باسمها  والمتحدث  النووية 
"اتخذنا اجراءات بهدف التحضير في نهاية المطاف لزيادة مستوى 
تخصيب (اليورانيوم) اذا كان ذلك ضروريا، واذا فشلت المفاوضات 
مع االوروبيين". واضاف "نواصل بالتأكيد تنفيذ تعهداتنا الواردة" 
في االتفاق النووي، "ولكن في الوقت نفسه، نأخذ في االعتبار 

كل السيناريوات (الممكنة) ونستعد".
وتابع "حتى االن، لم نخرج من اطار" االتفاق.

واتاح االتفاق النووي الذي وقع في تموز 2015 مع القوى الكبرى 
اخراج ايران من عزلتها عبر رفع قسم من العقوبات الدولية مقابل 

الحد من البرنامج النووي االيراني.

لكنه  النهج،  تغيير  شعار  الرزاز  عمر  الدكتور  الوزراء  رئيس   طرح 
السياسي  أم  اإلقتصادي  النهج  يقصد  كان  إذا  ما  يشرح  لم 

أم كالهما معا.
سأفترض أن الشعار يخص النهج اإلقتصادي، فإن كان كذلك 
فعلى الرئيس الذي ال تنقصه خبرة التمييز بين التعريفات أن 
النهج  وليس  الطريقة  تغيير  هو  المقصود  كان  إذا  ما  يوضح 

والفرق بينهما كبير.
الى  الحر  مــن  اإلقــتــصــادي  النهج  يتحول  أن  منتظرا  ليس 
اإلشتراكي مثال أو المزج بينهما وهو ما فشلت كل المدارس 
اإلقتصادية في التوفيق بينهما أما موضوع إقتصاد السوق 
اإلجتماعي فهو معمول به ومطبق بدرجة كبيرة، تجعل منه 

إقتصادا إشتراكيا وليس رأسماليا. 
الفئات  بدعم  تعنى  الموازنة  في  ضخمة  نفقات  فهناك 
الفقيرة ومتدنية الدخل تحت عنوان برنامج األمان اإلجتماعي 
وحجمه يفوق 850 مليون دينار، منها 140 مليون دينار للخبز 
و135 مليون للكهرباء و240 مليون للمياه، و44 مليون للغاز 
مليون  و72  الوطنية  للمعونة  دينار  مليون  و100  المنزلي، 

دينار للجامعات و126 مليون دينار للمعالجات الطبية.
والحكومة تنفق 40% إلى 44% من الناتج المحلي اإلجمالي 
الشركات   أكبر  على  وتسيطر  تدير  وهي  كبيرة  نسبة  وهي 
المساهمة العامة بقيمة تتجاوز ملياري دينار وتشغل أكثر من 

200 ألف موظف برواتب حجمها يناهز 4 مليارات دينار.
شواهد النهج اإلشتراكي في األردن كثيرة بينما تتركز نواحي 
إقتصاد السوق في اتفاقيات التجارة الحرة والضرائب وتحرير 
األجانب  ومساهمات  بحدود  األمـــوال  نقل  وحرية  التجارة 
هي  والحكومة  البنوك  ومنها  اإلقتصادية  القطاعات  في 
خالل  وضعت  خطط   أربــع  جعبتها  وفي  الخطط  تضع  التي 
خمس سنوات فقط  وهي تقود وتنفذ برنامج تحفيز للنمو 

االقتصادي وبرنامج لإلصالح االقتصادي.
وهو  المال  الى  تحتاج  الحكومة  لها  تتصدى  التي  المهمات 
في  العجز  خفض  على  تركز  أن  بها  يفترض  بينما  متوفر  غير 
توقف،  بــدون  تتصاعد  التي  المديونية  وضبط  الموازنة، 
والحد  النمو  قيادة  الخاص  القطاع  فيها  يتولى  بيئة  وتوفير 

من البطالة المرتفعة.  
السوق  إقتصاد  تعميق  هو  النهج  بتغيير  القصد  كــان  إذا 
وتخلى الحكومة عن إشتراكيتها لحساب القطاع الخاص فهو 
إتجاه محمود يحتاج ألن يدعم بمنظومة متوازنة من الضرائب 
والحوافز أما إن كان سيتجه باإلقتصاد األردني نحو مزيد من 
الى  خطوة  فهو  والرعوية  الدعم  لصالح  الحكومية  الهيمنة 

الوراء.
تغيير  وليس  المطلوب  هو  اإلقتصاد  إدارة  أسلوب  تغيير 

النهج، واألخير ال يزال قاصرا. 

مؤرش
عصام قضماني
q a d m a n i i s a m @ y a h o o . x o m

ما املقصود بتغي النهج؟

 رولز رويس تعمل إلطالق تاكيس طائر 

   أنقرة -  األناضول -أعلنت شركة "رولز 
رويس" البريطانية لصناعة المحركات، 
"تاكسي  مشروع  على  تعمل  أنها 
لالستخدام  يطرح  أن  يتوقع  طائر"، 

التجاري بحلول العام 2020.
ــي بــي ســـي"، أن  ونــشــر مــوقــع "ب
المركبة الطائرة التي وضعت الشركة 
الــدوران  لجناحيها  يمكن  مخططاتها، 

بزاوية 90 درجة، ما يجعلها قادرة على 
اإلقالع والهبوط عموديا.

وتتوقع الشركة، أن يسهم التاكسي 
االزدحــــام  مشكلة  حــل  فــي  الــطــائــر 

المروري في المدن الكبيرة.
الطائر  الــتــاكــســي  ســرعــة  وســتــبــلــغ 
الساعة،  في  كيلومترا   402 حوالي 
يبلغ  رحــالت  فــي  التحليق  ويمكنها 

الــمــرة  فــي  كيلومتر   800 طــولــهــا 
الواحدة.

 4 حمل  الطائر،  التاكسي  ويستطيع 
توربينات  وستعمل  أشخاص،   5 أو 

المحرك بقوة 500 كيلووات.
في  أعلنت  ــــر"،  "أوب شــركــة  وكــانــت 
وقت سابق، أنها تعمل على مشروع 

تاكسي طائر 

 غازي عنتاب - األناضول 

تعكف بلدية والية غازي عنتاب، جنوبي 
لـ"الفستق  متحف  إنشاء  على  تركيا، 
وسيكون  الوالية،  به  تشتهر  الــذي   "

األول من نوعه في العالم.
حياة  بدورة  للتعريف  المتحف  ويرمي 
ولغاية  ــبــذور  ال مرحلة  مــن  الفستق 
تقديمه على الموائد، وسيكون فريدا 

من ناحية التصميم والمحتوى.
عنتاب  ـــازي  غ بــلــديــة  رئــيــســة  وقــالــت 
بصدد  إنهم  شاهين،  فاطمة  الكبرى، 
الــذي  المتحف  إنــشــاء  مــن  االنــتــهــاء 
شكل  على  الخارجي  شكله  سيكون 

حبة الفستق العنتابي.
سيجد  الــمــتــحــف  زائـــر  أن  وأوضـــحـــت 
الفستق،  عن  المعلومات  كافة  فيه 
من  بــدايــة  زراعــتــه  وطريقة  ــه،  ــواع وأن

واالعتناء  السقي  ثم  الــبــذور  مرحلة 
تقديمه  وطريقة  وقطفه،  بأشجاره 
"قهوة  صناعة  وكيفية  الموائد،  على 

منانغيج" منه.
حياة  دورة  مــراحــل  كــل  أن  وأضــافــت 
الــفــســتــق الــعــنــتــابــي ســتــوضــح في 
المتحف عبر تماثيل من الشمع، الفتة 
إلى أن المتحف سيفتتح في غضون 

األسابيع المقبلة. 

   أول متحف للفستق يف العا 

لية     زعيم كوريا الش
ينتقد مسؤويل نظامه 

 سيول - أ ف ب

الشمالي  ــكــوري  ال الــزعــيــم  ــه  وج
كيم جونغ اون انتقادات حادة الى 
ــارات  زي خــالل  النظام  مسؤولي 
كفاءتهم  عــدم  بسبب  تفقدية، 
فـــي عــــدد مـــن الــمــنــشــآت، ما 
بيونغ  رغبة  محللين  بحسب  يؤكد 
التنمية  على  التركيز  فــي  يــانــغ 

االقتصادية.
الرسمية  االعـــالم  وســائــل  وتنقل 
في الشمال بشكل يومي "زيارات 
ــة" مـــن خــالل  ــي ــدان ــمــي الــتــوجــيــه ال
مصحوبا  كيم  للزعيم  صــور  نشر 
وهم  متأهبين  يقفون  بمسؤولين 
يحملون دفاتر صغيرة يدونون عليها 

المالحظات التي يقوم بها.
وضـــاعـــفـــت صــحــيــفــة رودونــــــغ 
ــهــا  ــات ــــــدد صــفــح ـــنـــمـــون ع ســـي
صفحاتها  مــن  تسعا  وخصصت 
قام  التي  للجولة  عشرة  االثنتي 
في  الماضي  االسبوع  كيم  بها 
اقــلــيــم هــامــغــيــونــغ الــشــمــالــي، 

شمال شرق البالد.
للكهرباء  أورانغشون  محطة  وفي 
 ،%70 بنسبة  سوى  تنجز  لم  التي 
افقدته  "الــصــدمــة  ان  كــيــم  قـــال 
وكالة  بحسب  الكالم"  على  القدرة 

االنباء الرسمية.
واضــافــت انــه "وّبـــخ كــبــار اعضاء 
المشروع  أحــالــوا  النهم  الحكومة 
يهتموا  ان  دون  من  االقليم  الى 
تشرين  بحلول  بانجازه  وأمــر  ــه"،  ب

األول 2019.

  

 فرضية تويل بوتفليقة 
والية خامسة تزداد 

ترجيحا 

 الجزائر - أ ف ب

االنتخابات  من  اشهر  تسعة  قبل 
ـــدور  ـــر، ت ـــزائ ـــج الـــرئـــاســـيـــة فـــي ال
ــاذا كــان الرئيس  تــســاؤالت حــول م
عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 
خامسة،  لوالية  سيترشح  عاما   81
وهي فرضية يرجحها المحللون في 
معسكره  من  له  كثيفة  دعوات  ظل 

للترشح.
السياسية  العلوم  أستاذ  ويقول 
"اذا  هناد  محمد  الجزائر  جامعة  في 
سيترشح  عــمــره،  فــي  الــلــه  أطـــال 

بوتفليقة بالتأكيد لوالية خامسة".
ــد دبــلــومــاســي أجــنــبــي في  ــؤك وي
لرئيس  خامسة  واليـــة  أن  الــجــزائــر 
وحامل   1999 منذ  الحاكم  الــدولــة 
فترة  طــول  فــي  القياسي  الــرقــم 
الجزائرية،  الدولة  رأس  على  الحكم 
بالنسبة  مؤكد  شبه  ــرًا  أم أصبحت 

الى االوساط السياسية الغربية.
المعاصر  ــتــاريــخ  ال ــاذ  أســت ــقــول  وي
فيرمرين  بيار  باريس1-  جامعة  في 
على  تدل  الخارجية  المؤشرات  "كل 
من  صــغــيــرة  مــجــمــوعــة  هــنــاك  أن 
االشـــخـــاص تــحــظــى بــنــفــوذ قــوي 
الدولة  هــرم  أعلى  في  ومــوجــودة 
الــجــزائــريــة، تدفع فــي اتــجــاه إعــادة 

انتخاب الرئيس".

  

 

غرامة عىل 
حملة بريكست 

 لندن  - أ ف ب 

أعلنت اللجنة 
المشرفة على 
االنتخابات في 
بريطانيا امس 

فرض غرامة على 
الحملة الرسمية 
المؤيدة للخروج 

من االتحاد 
األوروبي في 

االستفتاء حول 
بريكست، النتهاكها 

قواعد االنفاق 
في 2016 مضيفة 
أنها احالت القضية 

الى الشرطة.
وقالت لجنة 

االنتخابات ان الفائز 
في االستفتاء 

عمل مع مجموعة 
اصغر مؤيدة 

لبريكست هي 
"بيليف" وقدم 

تبرعات الى 
المنظمة الشبابية 

لاللتفاف على 
سقف تمويل 

حملته.
وقال مدير 

التمويل 
السياسي 

والقوانين في 
اللجنة بوب بوزنر 

"وجدنا أدلة 
ملموسة على 

أن المجموعتين 
عملتا نحو خطة 
مشتركة، ولم 

تعلنا نشاطهما 
المشترك 
ولم تلتزما 

سقف االنفاق 
القانوني".

واضاف "إنها 
خروق خطيرة 

للقوانين التي 
وضعها البرلمان 
لضمان النزاهة 

والشفافية 
خالل االنتخابات 
واالستفتاءات".
واتهم متحدث 

باسم حملة 
"صوتوا للخروج" 

لجنة االنتخابات 
بأنها "مدفوعة 
باجندة سياسية 
أكثر من الكشف 

عن الحقائق". 

واشنطن  - أ ف ب

عاد الرئيس االميركي دونالد ترمب الى البيت 
االبيض امس ليجد نفسه معزوال حتى داخل 
معسكره الجمهوري، اثر جولة اوروبية كارثية ادار 
خاللها ظهره لحلفاء الواليات المتحدة التاريخيين، 
وتقرب بشكل مذهل من زعيم الكرملين فالديمير 
بوتين.
وارتفعت االصوات من مختلف اطياف الطبقة 
السياسية االميركية لتصفه بالضعف، وهي 
التهمة نفسها التي كان يستسيغ استخدامها بحق 
معارضيه. وال يبدو ان ترمب مستعد للتجاوب مع 
هذه االنتقادات، وعلى غرار ما هو معروف عنه، 
اشاد بنفسه وبأدائه خالل جولته االوروبية عبر 
حسابه على تويتر.

   ترمب وحيداً بعد جولته األوروبية 
لقاء  اجريت  انني  "مع  فيها  جاء  امس  صباح  تغريدة  ترمب   وكتب 
كبيرة  مبالغ  على  الموافقة  وتمت  االطلسي،  الحلف  مع  ممتازا 
افضل  كانت  بوتين  فالديمير  مع  اتصاالتي  فان  االمــوال،  من 

بكثير. لالسف ان وسائل االعالم ال تشير الى ذلك".
وال يبدو ان التعليق االيجابي الوحيد على ادائه في قمة هلسنكي 
العزلة  لفك  كافيا  كان  بول  راند  الجمهوري  السناتور  من  جاء  الذي 

عن ترمب. 
فقد عزا السناتور بول الهجوم على الرئيس االميركي الى نوع من 
يتعرض  ترمب  ان  الى  ايضا  مشيرا  لترمب"،  المناهض  "الهوس 
لما وصفه بالمضايقات القضائية. وغرد ترمب غداة اول قمة بين 
راند  "شكرا  قائال  وبوتين  واالربعين  الخامس  االميركي  الرئيس 

بول، انت تفهم االمور بشكل جيد".
فان  لندن،  او  بروكسل  في  اكان  الماضية،  القليلة  االيام  وخالل 
ترمب باجماع المحللين ضرب عرض الحائط العالقات بين ضفتي 
واالتحاد  المانيا  على  معهودة  غير  هجمات  وشــن  االطلسي، 

االوروبي والمملكة المتحدة.
من  سيل  مع  بشدة  اليتيمة  بول  رانــد  السناتور  اشــادة  تتعارض 
االنتقادات انهال على ترمب من كل حدب وصوب، اكان من اعضاء 
و"المتهور"  ب"الخائن"  وصفوه  محللين  من  او  الكونغرس  في 

و"المعيب"، وغيرها من االوصاف الالذعة.  ترمب وعقيلته لدى وصولهما الى واشنطن (رويترز) 
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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 نقطة2028ا

ــداول ـــ ـــ ــت مليون دينار3.2ال

مليون سهم1.7األســــهــــم

ـــــــار الـــنـــفـــط أســـــــع
دوالر71بـــــــرنـــــــت

ـــكـــس دوالر67نـــا

النفيسـة املعـادن  أسـعـار 
دوالر1243ذهــــــــــــب

دوالر15.80فــــــضــــــة

دوالر822بــــــالتــــــ

ــــوم ــــالدي دوالر919ب

أســـــــهـــــــم الـــــــرشكـــــــات

شركة13الـــرابـــحـــة

ــــخــــارسة شركة36ال

ة ملستقــر شركة38ا

   1.29 مليار دينار قيمة 
احتياطيات "املركزي" 
من الذهب يف حزيران 

   عمان - نضال الوقفي 

كشف البنك المركزي عن وصول قيمة احتياطياته 
من األونصات الذهبية في حزيران الماضي إلى 
1292.4 مليون دينار، وبعدد بلغ في تلك الفترة 

حوالي 1.46 مليون أونصة ذهبية.
وخالل العام الجاري، أظهر البنك المركزي أن قيمة 
احتياطياته من األونصات الذهبية في أيار الفائت 
مليون   1.4 لنحو  ديــنــار،  مليون   1292.5 بلغت 
نيسان  في  القيمة  وصلت  فيما  ذهبية.  أونصة 
مليون   1.36 لنحو  ديــنــار،  مليون   1270.4 إلــى 
 1088.2 بلوغها  آذار  في  لتسجل  ذهبية.  أونصة 
مليون دينار، لحوالي 1.16 مليون أونصة ذهبية. 
مليون   1145.4 إلــى  شباط  في  وصلت  فيما 
وأما  ذهبية.  أونصة  مليون   1.23 لحوالي  دينار، 
بلغت   فقد  الحالي  العام  من  األول  الشهر  في 
الذهبية  األونــصــات  من  "المركزي"  احتياطيات 
أونصة  مليون   1.25 لنحو  ديــنــار،  مليون   1186

ذهبية. 
االحتياطيات  قيمة  فـــإن  لـــالرقـــام،  ــادا  ــن واســت
العام  نهاية  في  سجلت  النفيس  المعدن  من 
الماضي وصولها إلى 1473.7 مليون دينار، لنحو 
1.6 مليون أونصة ذهبية. فيما وصلت في نهاية 
العام 2016 إلى 1078.5 مليون دينار، لنحو 1.33 

مليون أونصة ذهبية.
يشار إلى أن البنك المركزي منوط به القيام بعدد 
من  باالحتياطي  االحتفاظ  منها،  المهام،  من 
الذهب والعمالت األجنبية وإدارته، وإصدار أوراق 
وتنظيمها،  المملكة  في  والمسكوكات  النقد 

والحفاظ على االستقرار النقدي في المملكة. 

 رئيس الوزراء القطري يستقبل وزير العمل 

 قطر توفر ألف فرصة عمل لألردني يف
أيلول ترتفع إىل عرشة آالف قريباً 

  الدوحة - الرأي وبترا 

ما  توفير  على  أمس  قطر  و  االردن  إتفق 
االردني  للشباب  وظيفة   ١٠٠٠ عن  اليقل 

خالل شهرين ترتفع الى ١٠ االف قريبا .
التعليم   قــطــاعــات  ــوظــائــف  ال وتــشــمــل 
ــزراعــة  والقطاع  وال ــشــاءات  واالن والصحة 

المالي وغيرها .
وكان الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل 
الداخلية  وزيــر  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  ثاني 
القطري، استقبل أمس   وزير العمل سمير 

يــزور  ــذي  ال المرافق  والــوفــد  ــراد  م سعيد 
الدوحة حاليا.

عالقات  استعراض  المقابلة  خالل  وجــرى 
وسبل  الشقيقين،  البلدين  بين  التعاون 
المجاالت،  مختلف  في  وتعزيزها  تنميتها 
إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.
اتفق  إنه  مــراد،  سمير  العمل  وزيــر  وقــال   
مع وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
سعد  بــن  عيسى  الــدكــتــور  االجــتــمــاعــيــة، 
ألف  نحو  توفير  على  النعيمي،  الجفالي 

حتى  أولى  كمرحلة  لألردنيين  عمل  فرصة 
اإلسراع  يتم  أن  على  المقبل،  أيلول  شهر 
مبادرة  ضمن  األخرى  العمل  فرص  بتوفير 
قطر الشقيقة بتوفير 10 آالف فرصة عمل 

للشباب األردني.
عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  مراد  وأضــاف 
مع نظيره القطري في الدوحة، التي يزورها 
حاليا بدعوة من الحكومة القطرية، إن قطر 
منح  عملية  لتسهيل  كامال  استعدادا  أبدت 

التأشيرات لألردنيين الباحثين عن عمل.

 مراد خالل مؤتمر صحفي عقده مع نظيره القطري في الدوحة 

 ارتفاع  الدخل السياحي يف حزيران 
26بعائد يصل  1,713 مليار دينار 

   البنك العر يحصل عىل موافقات 
26بك إلفتتاح فرعه يف الص 

 صبيح املرصي يشرتي  أسهم 
املناص يف البنك العر 

 عمان – الرأي 

 أكدت مصادر مطلعة ل " الرأي " أن رجل االعمال 
لشراء  التمام  مفاوضات   يخوض  المصري  صبيح 
البنك  فــي  المناصير  زيـــاد  االعــمــال  رجــل  اســهــم 

العربي.
ویملك المناصیر %1.4 من رأسمال البنك العربي 

البالغ8ر640ملیون دینار سھم.
العربي  البنك  في  مساهما  دخل  المناصير  وكــان 
البنك  إدارة  مجلس  ورئيس  األعمال  رجل  قاد  عندما 
لشراء  المستثمرين  من  مجموعة  المصري  صبيح 
من  والمملوكة  هولدنغ  ايست  ميدل  أوجيه  حصة 
قبل عائلة الحريري في البنك العربي والبالغة 20%  
دوالر  مليار  إلى 1.2  مجموعها   وصل  صفقة  في 
وهي الصفقة التي رفعت حصة المساهم األردني 
في البنك من 39 % قبل تنفيذ الصفقة إلى 48.7 
% وهي نسبة تعد المرة األولى منذ عقود تصلها  

ملكية األردنيين في البنك .
الحصة  سيشتري  المصري  كان  إذا  ما  يعرف  ولم   
بإسمه الشخصي أم عبر شركات يمتلكها ففي حال 
تمت الصفقة لحسابه شخصيا بشرائه لنحو 971ر8 
مليون سهم وهي حصة المناصير فستصل  نسبة 
مليون   40 نحو  البنك  مــال  رأس  فــي  مساهمته 

سهم .
  وال تعتبر حصة المناصير مؤثرة وتقتضي موافقة 
تملك  حـــول   تعليماته  بموجب  الــمــركــزي   البنك 
"المصلحة المؤثرة " رقم 2010/49،   بأنه على كل 
به –  الصلة  ذي  مع  أو  وحده  سواء  يرغب –  شخص 
بتملك مصلحة مؤثرة أو زيادة تملك مصلحة مؤثرة 
في رأسمال أي بنك أن يتقدم إلى البنك المركزي 
على  وذلك  خطية  موافقة  على  مسبقا  للحصول 

26األنموذج المعد لهذا الغرض. 
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   الدوحة - الرأي وبترا 

إتفق االردن و قطر أمس على توفير ما اليقل عن 
١٠٠٠ وظيفة للشباب االردني خالل شهرين ترتفع 

الى ١٠ االف قريبا .
والصحة  التعليم   قــطــاعــات  الــوظــائــف  وتــشــمــل 

واالنشاءات والزراعة  والقطاع المالي وغيرها .
وكان الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، استقبل أمس   
وزير العمل سمير سعيد مراد والوفد المرافق الذي 

يزور الدوحة حاليا.
التعاون  عالقات  استعراض  المقابلة  خالل  وجــرى 
وتعزيزها  تنميتها  وسبل  الشقيقين،  البلدين  بين 
من  عدد  بحث  إلى  إضافة  المجاالت،  مختلف  في 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
وزير  مع  اتفق  إنه  مــراد،  سمير  العمل  وزيــر  وقــال   
االجتماعية،  والــشــؤون  والعمل  ـــة  اإلداري التنمية 
على  النعيمي،  الجفالي  سعد  بن  عيسى  الدكتور 
توفير نحو ألف فرصة عمل لألردنيين كمرحلة أولى 
حتى شهر أيلول المقبل، على أن يتم اإلسراع بتوفير 
الشقيقة  قطر  مبادرة  ضمن  األخــرى  العمل  فرص 

بتوفير 10 آالف فرصة عمل للشباب األردني.
نظيره  مع  عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  مراد  وأضاف 
من  بدعوة  حاليا  يزورها  التي  الدوحة،  في  القطري 
كامال  استعدادا  أبــدت  قطر  إن  القطرية،  الحكومة 
الباحثين  لألردنيين  التأشيرات  منح  عملية  لتسهيل 

عن عمل.
على  الشقيق  القطري  الجانب  مع  اتفقنا  وقــال: 
تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي العمل في البلدين 
من  ستعمل  اللجنة  هــذه  أن  موضحا  الشقيقين، 
خالل مسارين، األول يتعلق بتحقيق نتائج ملموسة 
أول  توفير  خــالل  من  الــواقــع  أرض  على  وسريعة 
األردنــي  2000للشباب  وربما  عمل  فرصة   1000
حتى شهر أيلول، والمسار الثاني، بناء قاعدة بيانات 
بين  ووضعها  عمل  عن  الباحثين  لألردنيين  شاملة 

يدي أصحاب األعمال في قطر، فضال عن التواصل 
خالل  من  األعمال  وأصحاب  الشركات  أصحاب  مع 

الغرف التجارية في البلدين.
المستهدفة  العمل  "فــرص  إن  مــراد:  الوزير  وقــال 
على  بالنفع  ستعود  تقنية،  فنية،  علمية،  ستكون 
الطرفين، على أن تشمل مختلف القطاعات، فنحن 
نتحدث عن وظائف في القطاع الطبي والتمريضي 
وصيادلة،  طبية  مختبرات  من  المساندة  والمهن 
وهناك قطاع اإلنشاءات والزراعة والمصارف والمال 

والتأمين والتربية والتعليم وغيرها".
وشدد الوزير مراد على أن األردن سيقوم من خالل 
لمشاريع  كامل  إسناد  بتوفير  المتاحة  العمل  فرص 
األنشطة  بمختلف  قطر  فــي   2022 العالم  كــأس 

والقطاعات المتصلة بتلك المشاريع.
في  ستسهم  الكريمة  قطر  مبادرة  أن  الى  واشــار 
والتي  بالمئة  5ر18  البالغة  البطالة  نسبة  من  الحد 
تعادل 280 الف عاطل عن العمل، موضحا أن سبب 
هذه البطالة يعود في جانب منه الى إعداد العمالة 
اللجوء  عن  والناجمة  األردن  الى  الوافدة  المرتفعة 
استيعاب  مع  نتعامل  لكننا  المنطقة،  في  القسري 

العمل  ســوق  في  وبناتنا  شبابنا  من  األكبر  القدر 
بالمهارات  وتمكينهم  تأهيلهم  خالل  من  األردنــي 

الضرورية وتلبية احتياجات سوق العمل.
حول  الدوحة  في  (بترا)  لمراسل  ســؤال  على  وردا 

القطاعات التي ستركز عليها أول 1000
إن  مــراد  الــوزيــر  قــال  توفيرها،  سيتم  عمل  فرصة 
القطاع الخاص القطري سيكون له دور كبير في توفير 
والتعليم  التربية  لقطاع  سيكون  كما  الوظائف،  هذه 
في قطر دور كبير كذلك، خصوصا وأننا سنكون في 

شهر أيلول على أبواب عام دراسي جديد.
وأضاف إنه سيكون هناك تركيز على كل القطاعات 
آخر،  ونهمل  معين  قطاع  على  نركز  ولن  الممكنة، 
عمل  عن  األردنيين  الباحثين  الستيعاب  وسنسعى 

في كل القطاعات المتاحة.
الباحثين  األردنيين  الشباب  حصول  آليات  وبشأن 
عن عمل للتقدم لفرص العمل المتاحة، قال الوزير 
خالل  من  يكون  أن  يتوجب  الفرص  لتلك  التوجه  إن 
من  إطالقها  سيتم  التي  اإللكترونية  المنصات 
خالل وزارة العمل، مشددا على عدم اللجوء لمواقع 
إلكترونية أو روابط ومواقع تواصل اجتماعي أخرى، 
حيث سيتم اإلعالن عن كل شيء أوال بأول وبشكل 

رسمي وبطريقة شفافة وواضحة للجميع.
والــشــؤون  والــعــمــل  ــــة  اإلداري التنمية  وزيـــر  وقـــال 
سعد  بــن  عيسى  الــدكــتــور  قطر،  فــي  االجتماعية 
سمو  توجيهات  على  وبناء  إنه  النعيمي،  الجفالي 
للشباب  عمل  فرصة  آالف   10 بتوفير  قطر  أمير 
المملكة  فــي  العمل  وزيـــر  دعـــوة  تمت  األردنــــي، 
الالزمة  اآلليات  لبحث  الشقيقة،  الهاشمية  االردنية 

لتنفيذ تلك التوجيهات.
إتاحتها  ستتم  الــتــي  العمل  فــرص  إن  واضــــاف: 
الصحة  قطاعات  أبرزها  كثيرة،  قطاعات  ستشمل 
والتعليم والمال والمصارف والخدمات واإلنشاءات 
اللجنة  أن  موضحا  الــحــيــوانــيــة،  والــثــروة  والـــزراعـــة 
عملية  ستتولى  امس  تشكيلها  تم  التي  المشتركة 
عقبات  أو  صعوبات  أي  وتذليل  والمتابعة  التنسيق 

قد تواجه الباحثين عن عمل في األردن. 

 رئيس الوزراء القطري يستقبل وزير العمل 

 قطر توفر ألف فرصة عمل لألردني يف أيلول 
ترتفع إىل عرشة آالف قريباً 

 تشمل المهن الطبية والتمريضية 

والصيدالنية واإلنشاءات والزراعة 

والمصارف والمال والتأمين 

والتعليم 

 البورصة تواصل االنخفاض برتاجع أسهم قيادية 
   عمان - الرأي 

انخفاضه  عمان  لبورصة  العام  المؤشر  واصــل 
اغلب  بتراجع  أمس  جلسة  تعامالت  نهاية  في 
األسهم القيادية، حيث اغلق عند مستوى 2028 

نقطة.
أسعار  انخفاض  أمــس،  للتراجع  المؤشر  ودفــع 
أسهم: الفوسفات 3.60 بالمئة، البوتاس العربية 
2.99 بالمئة، البنك العربي 1.3 بالمئة، مصفاة 
األردن 0.42  وبنك  بالمئة  األردن-جوبترول 0.80 

بالمئة.

األعلى تداوال

خالل  تــداول  حجم  اعلى  عقاري  سهم  وسجل 
الجلسة بـ 883 ألف دينار، الفوسفات 662 ألف 
البنك  دينار،  ألــف   238 األراضــي  تطوير  دينار، 
لالستثمارات  االتحاد  دينار،  ألــف   233 العربي 
 142 األردن-جــوبــتــرول  مصفاة  دينار،  ألــف   175
ألف دينار، التجمعات االستثمارية 127 ألف دينار، 
الفارس  دينار،  االف   110 واالستثمار  للنقل  رم 
اإلســالمــي  وبــنــك  ــار  ــن دي االف   104 الوطنية 

األردني 87 ألف دينار.

األعلى أسهما

خالل  أسهم  كمية  اعلى  عقاري  سهم  وسجل 
الجلسة بـ 261 ألف سهم، الفوسفات 203 االف 
سهم،  ألف   150 واالستثمار  للنقل  رم  سهم، 
االتحاد لالستثمارات 149 ألف سهم، التجمعات 
األراضي  تطوير  سهم،  ألف   137 االستثمارية 
135 ألف سهم، الفارس الوطنية 58 ألف سهم، 
بنك  سهم،  ألــف   58 األردن-جــوبــتــرول  مصفاة 

المال 53 ألف سهم والكابالت المتحدة 43 ألف 
سهم.

األعلى عقودا

عقود  حجم  اعــلــى  الفوسفات  سهم  وســجــل 
األردن- مصفاة  عــقــدا،   186 بـــ  الجلسة  خــالل 
 68 واالستثمار  للنقل  رم  عقدا،   87 جوبترول 
األراضي  تطوير  عقدا،   67 العربي  البنك  عقدا، 
55 عقدا، االتحاد لالستثمارات 51 عقدا، الكابالت 
المتحدة 39 عقدا، االتحاد للسجائر 36 عقدا، بنك 
 29 المال  وبنك  عقدا   35 ــي  األردن اإلسالمي 

عقدا.

13 شركة رابحة
وارتفعت أسعار أسهم: الزي لصناعة األلبسة 
بالمئة،   5 الــعــربــيــة  الــعــامــة  بــالــمــئــة،   5.88
للتأمين  المتحدة  بالمئة،  آرال 4.39  االلمنيوم 
التغذية  لخدمات  التجمعات  بالمئة،   4.31
المستثمرون  اتحاد  بالمئة،   3.57 واإلسكان 
بالمئة،   2.46 للمبيدات  العربية  بالمئة،   3.44
الدولية  السنابل  بالمئة،   1.49 للوساطة  رم 
 1.35 واالستثمار  للنقل  رم  بالمئة،   1.44
بالمئة، بنك اإلسالمي األردني 1.25 بالمئة، 
الفارس الوطنية 0.56 بالمئة والدولية للتعليم 

0.38 بالمئة.

36 شركة تراجعت أسهمها

للتنمية  ـــمـــوارد  ال اســهــم:  أســعــار  ــراجــعــت  وت
 6.06 البحرية  الخطوط  بالمئة،   7.14 واالستثمار 
متكاملة  بالمئة،   5 ــيــة  األردن التأمين  بالمئة، 
لتطوير األراضي واالستثمار 4.10 بالمئة، تهامة 
 3.84 ـــدواء  ال دار  بالمئة،   4.08 لالستثمارات 
المقايضة  بالمئة،   3.60 الفوسفات  بالمئة، 
للنقل 3.33 بالمئة، األردن األولى  3.12 بالمئة، 
 2.85 التحديث  بالمئة،   2.99 العربية  البوتاس 
العربية  بالمئة،   2.70 الجاهز  الباطون  بالمئة، 
بالمئة،  مساكن 2.34  بالمئة،  االستثمارية 2.35 
األردن  حديد  بالمئة،   2.27 لالستثمارات  االمل 
بالمئة،   2.17 القابضة  اوفــتــك  بالمئة،   2.17
آفــاق  بالمئة،   2.15 االســتــثــمــاريــة  التجمعات 
 1.85 المالية  المتحدة  بالمئة،   2.09 للطاقة 
بالمئة، األمين لالستثمار 1.75 بالمئة، المحفظة 
 1.49 للتمويل  األولــى  بالمئة،   1.69 الوطنية 
بالمئة، الكهرباء األردنية 1.47 بالمئة، االنتقائية 
1.38 بالمئة، عقاري 1.16 بالمئة، عمون الدولية 
 1.03 العربي  البنك  بالمئة،   1.05 لالستثمار 
 0.85 سنيورة  بالمئة،   0.85 المتصدرة  بالمئة، 
بالمئة،   0.85 لالستثمارات  ــحــاد  االت بالمئة، 
مصفاة األردن-جوبترول 0.80 بالمئة، االتصاالت 
 0.56 األراضـــي  تطوير  بالمئة،   0.61 األردنــيــة 
بالمئة، األسواق الحرة 0.43 بالمئة وبنك األردن 

0.42 بالمئة. 

 البنك العر يحصل عىل موافقات بك 
الفتتاح فرعه يف الص 

 ارتفاع  الدخل السياحي يف حزيران بعائد 
يصل  1,713 مليار دينار 

   عمان -الرأي

مــنــحــت هــيــئــة تــنــظــيــم قــطــاع 
الصينية  والتأمين  المصارف 
على  موافقتها  العربي  البنك 
تحويل المكتب التمثيلي للبنك 
الصينية  شنغهاي  مدينة  في 
خطوة  في  متكامل،  فرع  إلى 
يهدف البنك من خاللها لتعزيز 
الصيني  السوق  في  تواجده 
من خالل شبكة فروعه العالمية 
 600 عن  يزيد  ما  تضم  والتي 

فرع عبر 5 قارات.
اصــدره  بيان  في  البنك  وقــال 
ــــل  ـــن أوائ ــــه يــعــد م امــــس إن
ـــمـــؤســـســـات الــمــصــرفــيــة  ال
تواجد  لها  ــان  ك الــتــي  العربية 
في الصين، حيث افتتح مكتبه 
العاصمة  في  األول  التمثيلي 
الصينية بكين في العام 1985 
، وتبعه افتتاح مكتبه التمثيلي 
شنغهاي  مدينة  فــي  الثاني 

في العام 1996.
التنفيذي  العام  المدير  وقــال 
صباغ،  نعمه  العربي،  للبنك 

ثاني  الصيني  االقتصاد  "يعد 
وهو  العالم،  في  اقتصاد  أكبر 
يشهد تطورا متواصال وانفتاحا 
االقــتــصــادات  على  مــضــطــردا 
الشركات  تعمل  حيث  العالمية 
الصينية في مختلف القطاعات 
المناطق  مختلف  وعبر  الحيوية 
منطقة  فيها  بما  العالم  حول 
الـــشـــرق األوســــــط وشــمــال 
البنك  يــعــد  والـــتـــي  إفــريــقــيــا 
الــعــربــي مــن أبـــرز الــمــصــارف 

فيها". 
يسعى،  الــبــنــك  أن  واضــــاف 
شبكته  نمو  تعزيز  ــالل  خ مــن 
وعالميا،  اقليميا  المصرفية 
الحلول  تقديم  مواصلة  إلــى 
ــة  ــي ــل ــمــوي ــت الـــمـــصـــرفـــيـــة وال
الراغبة  المنطقة  من  للشركات 
فــي الــوصــول الــى األســواق 
فيها  بما  والعالمية  اإلقليمية 
الــواعــدة،  اآلسيوية  األســـواق 
احــتــيــاجــات  تلبية  جــانــب  الـــى 
الشركات العالمية العاملة في 
الشركات  فيها  بما  المنطقة 

الصينية.

البنك  ان  الـــى  صــبــاغ  واشــــار 
تمويل  فــي  ســاهــم  الــعــربــي 
ـــع  ـــمـــشـــاري الــــعــــديــــد مـــــن ال
المنطقة  عــبــر  االســتــراتــيــجــيــة 
كانت  الــــدوالرات،  وبمليارات 
ــيــة طــرفــا  ــن ـــشـــركـــات الــصــي ال
قطاعات  فــي  السيما  فيها، 
والبنى  والصناعة  اإلنشاءات 
الــبــنــك  أن  مـــؤكـــدا  الــتــحــتــيــة، 
دوره  لعب  سيواصل  العربي 
الـــمـــحـــوري فــــي الــمــنــطــقــة 
التجاري  التمويل  صعيد  على 
الحيوية  الــمــشــاريــع  وتــمــويــل 
مع  بــالــتــعــاون  واالستراتيجية 
والمصارف  الشركات  كبريات 

اإلقليمية والعالمية.
العربي  البنك  أن  إلــى  يــشــار 
البنوك  قائمة  ضمن  يتواجد 
تقدم  التي  الرئيسة  المراسلة 
الصينية،  البنوك  ألبرز  خدماتها 
وذلك بفضل شبكته المصرفية 
أكبر  من  تعتبر  والتي  الواسعة 
العربية  المصرفية  الشبكات 

العالمية. 

   عمان_سيرين السيد 

لشهر  السياحي   الدخل  سجل 
ارتفاعا  الحالي   للعام  حزيران 
غــيــر مــســبــوقــًا  بــلــغ  ٢٧.٢% 
للعام  الفترة  نفس  مع  مقارنة 

الماضي.
الــرأي"   " حصلت  تقرير  واظهر 
ارتــفــاع  ان  مــنــه؛  نسخة  عــلــى 
ستة  ألول  السياحي  الــدخــل 
ـــان قــد ســجــل نسبة  أشــهــر ك
 1,713 الـــى  ليصل   %12.3

مليار دينار.
ــاع عـــدد زوار  ــف وعــلــيــه فـــان ارت
وزوار  المبيت  (سياح  المملكة  
اليوم الواحد) الول ستة أشهر 
ــالــي وصــــل  الــى  ــح لــلــعــام ال
بنسبة  اي  زائــر  مليون   2.310
عام  مع  مقارنة   %8.1 ارتفاع 

.2017
المبيت  سياح  عــدد  ارتفع  كما 
خالل  السياحية  للمجموعات 
أول ستة أشهر  بنسبة %22.8 

مقارنة مع العام الماضي.
ستة  اول  مـــؤشـــرات  ــا  ــي ــال وت
أشهر من العام الحالي، وتشير 
المبيت  سياح  عدد  ارتفاع  الى 
للمملكة خالل اول ستة أشهر 
مع  مقارنة   %8.6 يعادل  بما 

العام الماضي .
ارتفاع عدد زوار البترا %36.8

رم  وادي  زوار  عــــدد  ـــفـــاع  ارت
%19.8

ارتفاع عدد زوار جرش %27.1
المغطس  زوار  عـــدد  ارتـــفـــاع 

%44.7
ارتفاع عدد زوار مادبا %41.6

نيبو   جــبــل  زوار  ـــدد  ع ارتـــفـــاع 
%150.7

ارتفاع عدد زوار عجلون %22.9
ارتفاع عدد زوار الكرك %103.1

اما فيما يختص مؤشرات شهر 
حزيران فتحديدا كان على النحو 
التالي، ارتفاع الدخل السياحي 
مع  مــقــارنــة   %27.2 بنسبة 
مليون   276 الى  ليصل   2017

دينار خالل هذا الشهر.
زوار  عــدد  اجمالي  ارتــفــع  كما 
وزوار  المبيت  (سياح  المملكة 
اليوم الواحد) خالل شهر حزيران  
مع  مــقــارنــة   %17.5 بنسبة 

نفس الشهر من عام 2017.
المبيت  ــاح  ســي عـــدد  وارتـــفـــع 

للمملكة خالل شهر حزيران بما 
نفس  مع  مقارنة   %24 يعادل 
فيما  الماضي،  العام  الشهر 
سجل ارتفاع عدد سياح المبيت 
خالل  السياحية  المجموعات 
شهر حزيران لعام 2018 بمقدار 
2.3% مقارنة مع نفس الشهر 

العام الماضي.
لشهر  المناطق  تفاصيل  وتاليا 
حزيران للعام الحالي: ارتفاع عدد 
عدد  ،ارتفاع   %31.9 البترا  زوار 
زوار وادي رم 30.1% ،انخفاض 
،ارتفاع  جرش %58.7  زوار  عدد 
 %28.7 المغطس  زوار  ــدد  ع

،ارتفاع عدد زوار مادبا %38.2
نيبو   جــبــل  زوار  ـــدد  ع ارتـــفـــاع 
92.4% ،ارتفاع عدد زوار عجلون 
زوار  عـــدد  ،ارتـــفـــاع   %104.2

الكرك %82.6. 

 البنك األهيل األرد يصدر تقريره األول لالستدامة 
لعام 2017 

 عمان -بترا

أصدر البنك األهلي األردني تقريره األول لالستدامة 
تم  والذي  واالنجليزية،  العربية  باللغتين  للعام 2017 
مراجعته واعتماده من قبل المبادرة العالمية إلعداد 
تقارير  إعـــداد  معايير  ألحــدث  وفقا   ،GRI التقارير 
يعد  الذي  "األمر  الرئيسي،  للخيار  طبقا  االستدامة 
إنجازا يضيفه البنك لسلسلة إنجازاته المتتالية خاصة 

تلك المتعلقة بتطوير بيئة حوكمة متميزة".
واحدا  بات  أنه  امس  اصــدره  بيان  في  البنك  وقــال 
المملكة  مستوى  على  القليلة  المؤسسات  من 
القائم  واإلفــصــاح  الشفافية  معايير  طبقت  التي 
المؤسسي  نهجه  مواصلة  خالل  من  األدلــة،  على 
بمعناها  المستدامة  التنمية  فكر  بدمج  المتعلق 
وأنشطته  أعــمــالــه  ضمن  الــشــامــل  االستراتيجي 
االرتــقــاء  ــى  ال بــاإلضــافــة  المختلفة،  ومــمــارســاتــه 
المستمر بمعايير االستدامة وجوانبها المختلفة وبما 
يعمق دوره المحوري ومشاركته الفاعلة في تحقيق 

التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية المستدامة 
من  يمكنه  كما  المصرفية،  أهدافه  مع  بالتماشي 
وغير  المباشرة  لعملياته  اإليــجــابــي  األثــر  توسيع 
المباشرة بالقياس مع أفضل الممارسات العالمية.

"إن  المعشر  سعد  البنك  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
بشكل  العمل  تتطلب  تراكمية  مسيرة  االستدامة 
نؤمن  المصلحة،  أصحاب  جميع  وبمشاركة  متواصل 
على  سيعمل  الشامل  المشترك  االزدهــار  إطار  بأن 
على  االجتماعي  األثــر  ــادة  وزي االستدامة  مأسسة 

كافة جوانب أعمالنا بشكل إيجابي".
ــة  دؤوب جــهــود  ثــمــرة  يعد  التقرير  هــذا  أن  واضـــاف 
"نموذج  البنك  استراتيجية  لنتائج  واقعيا  وتجسيدا 
التي  رؤيتنا  من  انبثقت  التي  المشترك،  االزدهــار 
وذات  المعنية  األطــراف  كافة  استحقاقات  تراعي 
رقابية  وسلطات  وموظفين  عمالء  مــن  العالقة 
تضمنت  والتي  للمساهمين،  باإلضافة  ومجتمع، 
القياس  قابلية  مع  والتنفيذ،  للعمل  واضحة  معايير 
أعلى  تحقيق  يــضــمــن  بــمــا  واإلنــــجــــازات  لــلــنــتــائــج 

من  طرف  لكل  واالزدهـــار  العوائد  من  المستويات 
األطراف بشكل متوازن وفعال ومؤثر.

ويسلط التقرير الضوء على أهم إنجازات ونشاطات 
البنك المباشرة لعام 2017 .

قيمة  معلومات  إعطاء  في  التقرير  أهمية  وتكمن 
عمل  جوانب  حــول  والمعنيين  المصلحة  ألصحاب 
تعد  الذي  الوقت  في  باالستدامة،  المتعلقة  البنك 
فيه أيضا دليال استرشاديا من أجل مواصلة التخطيط 
التركيز  مع  أفضل  بشكل  والتشغيلي  االستراتيجي 

على الجوانب التي تحتاج للتطوير.
منظمة  التقارير  إلعــداد  العالمية   GRI مبادرة  وتعد 
التوجيهية  الــمــبــادئ  إعـــداد  فــي  ورائـــدة  مستقلة 
لتقارير االستدامة الخاصة بالشركات منذ عام 1997، 
وتشمل معاييرها الجديدة أحدث ما تم التوصل إليه 
في إعداد تقارير االستدامة، التي تطورت على مدار 
غير  والمنظمات  للشركات  توفر  انها  حيث  عاما،   15
للتصريح  مشتركة  لغة  الحكومية  والهيئات  الحكومية 

عن المعلومات غير المالية. 

   وفد  النقد الدويل يلتقي 
جمعية خرباء رضيبة الدخل 

   عمان -بترا

خبراء  جمعية  الدولي  النقد  صندوق  من  وفد  زار   
(الــنــزاعــات  لمناقشة  والمبيعات  الــدخــل  ضريبة 
دائــرة  لــدى  التنظيمية  الــقــدرات  وتطوير  الضريبية 

ضريبة الدخل والمبيعات).
عن  ــاًز  ــج إي حــمــزة،  هــاشــم  الجمعية  رئــيــس  ـــدم   وق
من  مجموعة  عضويتها  في  تضم  وانها   الجمعية 
األشــخــاص مــن ذوي  االخــتــصــاص والــكــفــاءة في 
عالية  درجة  على  وهم  الضريبية  االستشارات  مجال 
الضريبة  قوانين  في  والخبرة  والمعرفة  العلم  من  
واإلجراءات المتبعة في مراجعة دائرة ضريبة الدخل 
الجهات  مع  التعاون  في  الجمعية  ودور  والمبيعات 
إصــدار  فــي  ومساعدتها  العالقة  ذات  الرسمية 
شأنها  من  وتعليمات  وأنظمة  وتشريعات  قوانين 
تطوير المنظومة الضريبية بشكل عام وتنظيم مهنة 
االستشارات الضريبية بشكل خاص بما يحافظ على 
الخزينة  مصلحة  بين  ويــوازن  األطــراف  جميع  حقوق 
أو  المكلف  أو  المواطن  وبين  للمال  الدولة  وحاجة 
إطار  في  ذلــك  وكــل  الضريبي  والخبير  المستشار 

القوانين واألنظمة المعمول بها.
صندوق  مــنــدوب  الــوفــد  رئيس  تــســاءل  جانبه  مــن 
النقد  كيث كارتــــرت، عن الوسائل الممكنة انتهاجها 
للتقليل من هذه النزاعات وتطوير القدرات الضريبية، 
النزاعات  الــى  تــؤدي  التي  األســبــاب  ماهية  وعــن 
هذه  من  للحد  المطلوبة  الحلول  هي  وما  الضريبية 
ضريبة  ــرة  دائ عمل  لتطوير  واالقــتــراحــات   النزاعات 

الدخل والمبيعات.
وافاد رئيس الجمعية هاشم حمزة، بان زيادة النزاعات 
بين دائرة ضريبة الدخل وبين دافع الضريبة يرجع الى 
جهل المكلف بالقانون وضعف التدريب لدى بعض 
غموض  وجــود  الى  باإلضافة  بالضريبة،  العاملين 
في بعض مواد القانون تؤدي الى أكثر من تفسير 
الى  داعيا  والضريبة،  المكلف  بين  الثقة  وضعف 
ضريبة  لدائرة  والمالي  الفني  الدعم  تقديم  ضرورة 
فيها  للعاملين  الحوافز  وزيــادة  والمبيعات  الدخل 
واعطاء  التدريب  ــادة  وزي الوظيفية  البيئة  وتحسين 
في  للفصل  الضريبية  ـــإلدارة  ل اوســع  صالحيات 
النزاعات ومنح مزيد من الصالحيات لهيئة االعتراض 
تختلف  االعــتــراض  هيئة  قــرار  إجــازة  لجنة  وتشكيل 
الثقة  من  مزيدا  ومنح  األولي  القرار  إجازة  لجنة  عن 

للمدقق الضريبي في إصدار القرار.
وشدد حمزة، على اهمية منح المكلف المدة الكافية 
اللجوء  من  للحد  ومستنداته  وبيناته  دفوعه  لتقديم 
للمحكمة واعادة الثقة بين الدائرة والمكلف وتطوير 
االدوات والوسائل المستخدمة في الدائرة وتفعيل 
مجال  في  المتخصصة  المهنية  الجمعيات  ودعــم 
ومساندتها  الضريبي  الوعي  وزيادة  لنشر  الضرائب 
بــالــشــأن  تــعــنــى  متخصصة  مــعــاهــد  انــشــاء  فــي 
عند  ومعنويا  ماديا  دعمها  على  والعمل  الضريبي 
وتحقق  المجتمع  حاجة  تلبي  قوانين  مشاريع  اعداد 
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"انتاج" و" جمعية االنرتنت" تعقدان ورشة عمل 
" لرشح تقنية "البلوكش

 برعاية محافظ البنك المركزي معالي الدكتور 
تقنية  شــركــات  جمعة  عــقــدت  فــريــز،  ـــاد  زي
وبالتعاون  واالتصاالت "انتاج"  المعلومات 
العربي  الوطن  في  االنترنت  جمعية  مع 
ثالث ورش عمل لشرح تقنية "البلوكشين".
جمعية  فــي  المديرين  هيئة  رئيس  وقــال 
"انتاج"  ان  حوامدة،  بشار  الدكتور  "انتاج" 
ــدة والــتــي  ــدي ــج ُتــركــز عــلــى الــمــواضــيــع ال
ــعــالــم كــمــوضــوع  لــهــا صـــدى كــبــيــر فـــي ال
حاضرة  "انتاج"  ان  مضيفا  "البلوكشين"، 

ذات  المواضيع  كــافــة  توضيح  فــي  دائــمــا 
األهمية للمستقبل.

وأكد الدكتور حوامدة، ان "انتاج" تقوم دائما 
خبراتهم  لعرض  ومختصين  الخبراء  بدعوة 
الفائدة  تحقق  حتى  الجمعية،  أعضاء  امــام 

الكبيرة لكافة ممثلي شركات القطاع.
زياد  الدكتور  المركزي  البنك  محافظ  وأكــد 
األردن  فــي  االعــمــال  ريـــادة  بيئة  ان  فــريــز، 
السنوات  في  عــادي"  غير  "زخمًا  اكتسبت 

القليلة األخيرة. 

أورانج تنظم حفل تعارف ب رياديي املوسم 
BIG الخامس من برنامج

لتعريف  استقبال  حفل  األردن  أورانج   نظمت 
الخامس  للموسم  المنضمين  الــريــاديــيــن 
 Blue مجلس  بمستشاري   BIG برنامج  من 
لجمعية  التابع  االستشاري   Ocean Council
التوجيه  تقديم  إلــى  يهدف  الــذي  "إنــتــاج"، 
واالرشاد لجميع الرياديين والشركات المعنّية 
المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع 
والــمــكــّون مــن مــجــمــوعــة مــن الــمــوّجــهــيــن 
والمرشدين المتطوعين من أعضاء الجمعية.
أورانــج  لــدى  ــريــادة  ال مشاريع  مدير  وألــقــى 

األردن، المهندس ربيع جمالية، كلمة ترحيبية 
أقيم  ــذي  ال االستقبال  حفل  مستهل  فــي 
األردن،  ـــج  أوران لـــ  التابعة   BIG منصة  فــي 
للمشاريع  عـــرٍض  تــقــديــم  ذلـــك  بــعــد  وتـــّم 
وتاله  الخامس،  للموسم  المنضّمة  الريادية 
ــة  اإلرشــادي المجلس  لــخــدمــات  اســتــعــراض 
السيد  "إنـــتـــاج"  شــركــة  عــن  بتقديمه  قـــام 
موّسع  بلقاء  الحفل  لُيختتم  الــشــرم،  إيـــاد 
لمناقشة  باالستشاريين  الــريــاديــيــن  جــمــَع 

مشاريعهم الريادية. 

عناب تفتتح مطعم سوبا " يف فندق 
ن إنرتكونتيننتال ع

 أفتتحت وزيرة السياحة األردنية لينا عناب 
مطعم سوبا " في فندق إنتركونتيننتال 
تذوق  الياباني  المطبخ  لمحبي   " األردن 
وشهية  رائعة  بطريقة  المعد  السوشي 
لمختلف  ــام  طــع قــائــمــة  إلـــى  إضـــافـــة 
الوجبات اليابانية الباردة والساخنة والتي 
الشيف  قبل  مــن  معظمها  فــي  تحضر 

تاراكا وفريقه.
ردهة  وسط  في  الجديد  المطعم  ويقع 

صمم  وقــد  بالحيوية  النابضة  الفندق 
متطور  بأسلوب  سبسوب  دينا  قبل  من 
يتسم باألناقة والبساطة ويضم أثاثا من 
أضاءه  ومكونات  الداكن  االسيوي  الطراز 
ويتيح  الــوردي  باللون  متناسقة  معدنية 

المطعم
والــمــحــضــرة  الــســوشــي  وجــبــة  لمحبي 
لتجربة  متحمسين  كنتم  أو  مثالي  بشكل 

بعض الوصفات اليابانية الجديدة. 

شبكة أمنية للربط اإللكرتو أثبتت جاهزية 
حوسبة االمتحانات مستقبالً

 بفضل تهيئة وتطوير شبكة الربط اإللكتروني 
تم  والــتــي  والتعليم  التربية  ـــوزارة  ب الخاصة 
التابعة  ــيــة،  أمــن شــركــة  قــبــل  مــن  تــنــفــيــذهــا 
لمجموعة بتلكو البحرين، ضمن مشروع نظام 
الربط والحماية اإللكتروني، تمّكنت الوزارة من 
عقد االمتحان التجريبي الخاص بمادة الحاسوب 
إلكترونيًا،  "التوجيهي"  العامة  الثانوية  لطلبة 
وقدرتها  اإللكترونية  الوزارة  جاهزية  أثبت  مما 
المستقبل  فــي  امــتــحــانــاتــهــا  حــوســبــة  عــلــى 
ألول  أقيم  الذي  لالختبار  خضع  حيث  القريب، 
مرة على مستوى المملكة، وعلى مدار ثالثة 

أيام نحو 26 طالب وطالبة.
وأّكدت مديرة إدارة مركز الملكة رانيا العبد الله 
وزارة  في  والمعلومات  التعليم  لتكنولوجيا 
أن  العمري  ربى  المهندسة  والتعليم،  التربية 
الوزارة منذ سنوات عديدة تسعى إلى تنفيذ 
في  جهودها  لدعم  اإللكتروني  الربط  مشروع 
تكنولوجيا  مجال  فــي  التحتية  البنية  تطوير 
المعلومات واإلتصاالت، والتي تنعكس إيجابًا 
على المنظومة التعليمية بشكل عام عبر زيادة 
والتواصل  اإلتــصــال  وســائــل  على  االعــتــمــاد 

الحديثة . 

 يواصل كابيتال بنك تعزيز مسيرته الريادية في السوق 
األردني بإطالقه العديد من الخدمات والبرامج المصرفية 
 Capital برنامج عن  أخيرًا  النقاب  كشف  حيث  المتميزة، 
غير  تنافسية  بمزايا  يتمتع  والذي  العمالء  لكبار   Select

مسبوقة.
ويتيح برنامج Capital Select لكبار العمالء الحصول على 
المحلية  المصرفية  والخدمات  الحلول  من  متكاملة  باقة 
والعالمية المقدمة من خالل مستشار مالي متخصص 
اإلستثمارية  الخيارات  أفضل  وتقديم  بــدراســة  يقوم 
 Capital برنامج  وسيمكن  كما  تطلعاتهم.  تالئم  التي 
الحلول  كافة  على  الحصول  من  عمالءه  كبار   Select
لإلستثمارات،  كابيتال  شركة  من  المقدمة  االستثمارية 

الذراع االستثماري لكابيتال بنك.
وفي تعليقه على هذه اإلطالقة الجديدة، قال الرئيس 
التنفيذي لكابيتال بنك، عالء قمصية :" فخورون بإطالق 
برنامج جديد ومتميز في السوق األردني يقدم ما هو 
العمالء،  لكبار  التقليدية  المصرفية  الخدمات  من  أبعد 
ويوفر لهم حلول وخدمات مصرفية شخصية ومتميزة".
 Capital وأضاف قمصية :"أنا على ثقة تامة أن برنامج
والــخــدمــات  للحلول  جــديــدًا  ُبــعــدًا  سيضيف   Select
طريق  عن  العمالء  لكبار  البنك  يقدمها  التي  المصرفية 
كوادره المتميزة والتي تعمل على تحقيق أهدافهم في 

إدارة شؤونهم المالية". 

كابيتال بنك يطلق برنامجا جديدا لكبار عمالئه

 حقق فريق "تويوتا جازو للسباقات" ثاني فوز له بالمركزين 
األول والثاني في موسم العام 2018 من "بطولة العالم 
للسيارات  الدولي  "االتحاد  ينظمها  التي   "WEC للتحمل 
لسباق  والثمانين  السادسة  النسخة  في  وذلــك   ،"FIA
"لومان 24 ساعة" الذي أقيم مؤخرًا وشهد منافسة حامية 
بالنسبة  األول  هو  الفوز  هــذا  وُيــَعــد  مراحله.  جميع  في 

للفريق في هذا السباق العريق.
التي   TS050 الكهربائية  "هايبِرد"  الـ  تويوتا  مركبة  وكانت 
والتي  للسباقات"،  جــازو  "تويوتا  لفريق   8 الرقم  تحمل 
ناكاجيما  وكازوكي  بويمي  سيباستيان  السائقون  يقودها 
طليعة  فــي  الــســبــاق  استهلت  قــد  ألــونــســو،  وفــرنــانــدو 
ترتيب االنطالق، لينجح الفريق في إحراز المركز األول بعد 
واألحــداث  والتشويق  الصعوبات  من  تخُل  لم  دورة   388
لومان  مدينة  في  سارت"  ال  "دو  حلبة  على  الدراماتيكية 

الفرنسية.
شركة  رئيس  تويودا،  آكيو  قال  اإلنجاز،  هذا  على  وتعليقًا 
إلى  بالشكر  أتوجه  أن  "أود  كوربوريشن":  موتور  "تويوتا 
طاقم  سيما  ال  اإلنجاز،  هذا  تحقيق  في  شارك  من  جميع 
مركباتنا  يقودون  وهم  جهدًا  يدخروا  لم  الذين  السائقين 
للمسافة األطول في سباق "لومان" وأخيرًا تحقيق الفوز 

خالل مشاركتنا للمرة العشرين في هذا السباق الكبير. 

فريق "تويوتا " يسجل الفوز األول بسباق 
"لومان 24 ساعة"

 يعقد االتحاد االردني لشركات التأمين برنامجا 
الموظفين  احــالل  "خطط  بعنوان  تدريبيا 

،األحد القادم في مقره.
حماده  ســانــدرا  البرنامج  مــحــاور  وستغطي 
ــمــوارد  ،ويـــشـــارك فــي الــبــرنــامــج مــــدراء ال
والتوظيف  التدريب  ومسؤولي  البشرية، 
وأصحاب  العامين  المدراء  المواهب،  وإدارة 
واألقسام  الدوائر  ومــدراء  القيادية  المراكز 
جميع  مــن  البرنامج  بموضوع  والمهتمين 
الكبرى  االقتصادية  والمؤسسات  الــدوائــر 

والجهات األخرى ذات العالقة.
المشاركين  تعريف  الــى  البرنامج  ويهدف 
أهمية  وإدراك  الوظيفي  التعاقب  بأهمية 
اإلحــالل  خطة  عناصر  مــن  كعنصر  التوجيه 
 ، األهـــداف  وضــع  كيفية  وتعلم  الوظيفي 
وتوزيع المسؤوليات ووضع النظام الرقابي 
وضع  في  التغيير  ادارة  دور  وادراك  للخطة 

نظام اإلحالل الوظيفي.
السابع  هو  التدريبي  البرنامج  هذا  ان  ويذكر 
عام  مطلع  منذ  االتــحــاد  ينظمه  الــذي  عشر 
لعام  التدريبية  الخطة  مع  انسجامًا   2018

2018 والتي تضم 30 برنامجاً تدريبياً. 

   االتحاد االرد لرشكات التأم 
ينظم برنامجا تدريبيا 

انتصاراتها  سلسلة  "لــكــزس"   واصــلــت 
في سلسلة سباقات "أوتوباكس سوبر 
جي تي" لعام 2018، حيث أحرزت المركز 
األول في الجولة الثالثة في فئة " سوبر 
جي تي 300"، وذلك على حلبة سوزوكا 
في محافظة ميه اليابانية. وكانت سيارة 
"لكزس RC F GT3" لفريق "كيه تيونز" 
وذلك  انطالقه،  منذ  بالسباق  فازت  قد 
ويويتشي  نيتا  موريو  السائقين  بقيادة 

ناكاياما.
يوغو  قــال  النتيجة،  هــذه  على  وتعليقًا 
للمكتب  الــرئــيــســي  الممثل  مــيــامــوتــو 
منطقة  في  "تويوتا"  لشركة  التمثيلي 
"أود  أفريقيا:  وشمال  األوســط  الشرق 
القوي  األداء  هذا  على  فريقنا  أهنئ  أن 
ليشكل  حققها،  التي  اإليجابية  والنتيجة 
ـــازًا جـــديـــدًا يــضــاف  ـــج ــصــار إن ــت هـــذا االن
رياضة  مــجــال  فــي  الحافل  سجلنا  إلــى 
والتقارير  المعطيات  وُتــَعــد  الــســيــارات. 
التي نجمعها على حلبات السباق حصيلة 
على  إيــجــابــي  بــشــكــل  نــوعــيــة  تنعكس 
مركبات اإلنتاج لدينا، األمر الذي يساعدنا 
على تقديم تجارب استثنائية لعمالئنا".  

"لكزس" تحرز املركز األول يف 
" للعام 2018 "أوتوباكس سوبر جي 

 وقع بنك "صفوة اإلسالمي" وشركة 
ــخــدمــات الــدفــع  "الـــشـــرق األوســـــط ل
توفير  في  الــرائــدة  الشركة   ،"MEPS
خدمات الدفع اإللكتروني المبتكرة في 
منطقة الشرق األوسط، اتفاقية تعاون 
الرئيس  البنك  عــن  وّقعها  مشترك، 
التنفيذي سامر التميمي، وعن الشركة 
وذلك  النصر،  وليد  التنفيذي  رئيسها 
بحضور عدد من المدراء التنفيذيين من 

كال الجانبين.
بنك  سيمنح  ــة،  ــفــاقــي االت وبــمــوجــب 
تمويلية  حلوًال  اإلســالمــي"  "صفوة 
مــتــوافــقــة مــع الــشــريــعــة اإلســالمــيــة 
لمتعاملي  تسهيالت  منح  في  تتمثل 
شركة "الشرق األوسط لخدمات الدفع 
MEPS" بمزايا تشجيعية، كأعلى نسبة 
مرابحة  وبنسبة  للتسهيالت  تمويل 
الحركات  قيمة  مــن   %40 إلــى  تصل 
أجهزة  خــالل  من  تمت  التي  السنوية 
الدفع، وبسقوف تمويل دّوارة وأسعار 

مرابحة تفضيلية منافسة. 

"صفوة اإلسالمي" و" MEPS" يوقعان 
اتفاقية تعاون مشرتك

 انطالقا من إيمان بنك ABCاألردن 
الفئات  دعم  على  الدائم  وحرصه 
المحتاجة والفقيرة من أبناء الوطن 
مما  وفئاتهم  مناطقهم  بمختلف 
ــعــوز عنهم  يــســاهــم فــي رفـــع ال
المستقبل،  طريق  أمامهم  ويفتح 
متابعة  فـــي  ــبــنــك  ال قــــام  فــقــد 
مسيرته لدعم حملة البر واإلحسان 
األردنــي  الصندوق  ينفذها  التي 
مما  البشرية  للتنمية  الهاشمي 
ــا لــمــواصــلــة  يــشــكــل رافـــــدا قــوي
يدعمها  ــتــي  ال الــعــطــاء  مــســيــرة 
الهاشمية  الجاللة  صاحب  ويرعاها 
الملك عبد الله الثاني ابن الحسين 
األســر  لتمكين  ـــك  وذل المعظم 
أوضاعها  تحسين  مــن  المحتاجة 
ولتوفير  واالقتصادية  االجتماعية 
ليصبحوا  لــهــم  الــكــريــمــة  الــحــيــاة 
أعضاء فاعلين في أسرتنا األردنية 

الكبيرة. 

ته يف دعم  بنك ABC يتابع مس
حملة الرب واإلحسان

القدرة لتجارة السيارات تسلم حافلة لسالح الجو املل األرد
 – الــســيــارات  لتجارة  الــقــدرة  شركة   قدمت 
ــســوزو األردنــحــافــلــة مــن نـــوع ايــســوزو  اي
الجو  سالح  قيادة  الى  هدية  "كالسيك"، 
تقوم  الــذي  الكبير  للدور  تقديرًا  الملكي 
الجيش   – األردنــيــة  المسلحة  الــقــوات  بــه 
العربي في حماية الوطن، واحساسًا منها 
بدعم  منها  والتزامًا  الوطنية  بالمسؤولية 
بالمسؤولية  ــقــاء  واالرت الوطنية  الجهود 

المجتمعية.
وقال نائب الرئيس في شركة القدرة لتجارة 
عليان  محمد  األردن  ايسوزو   – السيارات 
"ان هذا الدعم يأتي تقديرًا لجهود القوات 
وسالح  عامة  األمنية  واألجــهــزة  المسلحة 
سماءه،  وحــامــي  الــوطــن  درع  خاصة  الجو 
ــهــزة  ــافــة األج ـــــم الــبــطــولــي مـــع ك ودوره
مقدرات  حماية  في  واألمنية  العسكرية 
الــوطــن وســهــرهــم عــلــى أمـــن وســالمــة 
بين  المستمر  للتعاون  وتعزيزًا  المواطن، 
وسبيًال  الخاص  والقطاع  المسلحة  القوات 
المماثلة  الوطنية  المبادرات  على  للتحفيز 
من قبل الشركات األردنية تجاه مؤسساتنا 

الوطنية.
وشكرت قيادة سالح الجو الملكي الشركة 
ــمــوقــف الــوطــنــي  عــلــى هـــذا الــدعــم وال

المشرف. 
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غابات  لمحمية  االستشارية  اللجنة   اطلعت 
عجلون خالل اجتماع لها في قاعة األكاديمية 
عجلون  محافظ  برئاسة  البيئة  لحماية  الملكية 
ومسوغات  اســبــاب  على  المجالي  علي 
ترشيح محمية غابات عجلون للقائمة الخضراء 

في االتحاد العالمي لصون الطبيعة.
اهمية  الطوالبة  عثمان  المحمية  مدير  وأكد 
الخضراء  القائمة  الــى  المحمية  انضمام 
بعدة  المحمية  على  إيجابا  ينعكس  ــذي  وال
أمور من أهمها االعتراف الدولي والسمعة 
العالمية وإقامة حفل تكريم رفيع المستوى 
المحمية  تسويق  فرصة  وكذلك  مصر  في 
ولجميع  للموقع  مضافة  وقيمة  عالميا 
والتطوير  للتدريب  وفرصة  فيه  العاملين 
والمتابعة  المستمر  والتوجيه  للموظفين 
لصون  العالمي  االتــحــاد  قبل  من  الدائمة 

الطبيعة.
للمناطق  الخضراء  القائمة  برنامج  ان  وقال 
تشجيع  الـــى  يــهــدف   (GLPCA) المحمية 
فعالة  محمية  مــنــاطــق  وتــرويــج  الــوصــول 
جميع  فــي  وتعزيزها،  وناجحة  ومتساوية 
الدول والمناطق الواقعة تحت واليتها، حيث 
الخضراء  القائمة  لبرنامج  االبــرز  الهدف  ان 
المناطق  عدد  زيــادة  هو  المحمية  للمناطق 

المحمية التي تدار بشكل فعال وعادل.
حاوية   30 ب  المحمية  تزويد  تم  أنــه  وبين 
جولة   980 تنفيذ  وتـــم  البيئة  وزارة  مــن 
الشرطة  مــع  مشترك  منها  جــزء  تفتيشية 

عدد  أن  إلى  مشيرا  الحراج،  ومديرية  البيئية 
زائرا،،   40983 بلغ   2017 لعام  المحمية  زوار 
منهم 84 بالمئة من األردنيين والباقي من 
تنفيذ 147  وتم  واألجنبية  العربية  الجنسيات 
وتأجير  المحمية،  ادالء  برفقة  سياحية  جولة 

3075 كوخا.
في  اقاموا  الذين  الزوار  عدد  ان  إلى  واشار 
المحمية 3469 زائرا وإيراد الطعام والشراب 
خدمات  جميع  ـــراد  وإي ديــنــارا   296541 بلغ 
فائدة  ومــقــدار  ــارا،  ــن دي  303211 المحمية 
 364914 المحمية  خــدمــات  مــن  المجتمع 

دينارا.
والمكاتب  الغرف  جميع  دهان  تم  أنه  وبين 
 12 وشــراء  دينار   3000 بتكلفة  والمطاعم 
ثالجة صغيرة لألكواخ ب 1200 دينار وصيانة 
ــــارة الــمــمــرات الــمــؤديــة  ــــواخ وإن إنــــارة األك
األكاديمية  مطعم  إنـــارة  وصــيــانــة  للغرف 
ــراج  ــــادة تــأهــيــل ك ومــدخــل األكــاديــمــيــة وإع
جديد  كـــراج  وتــأســيــس  بمظالت  المحمية 
شبكة  وبناء  وصيانة  المقيمين  لسيارات 
حدود  وعلى  داخل  السياحية  المسارات  من 
من  التنزه  مناطق  تأهيل  ــادة  وإع المحمية 
راســون  ســوس  طــريــق  بــاتــجــاه  محنا  مثلث 
المحيطة  الــقــرى  مــداخــل  وتأهيل  وتجميل 
العامة  الحدائق  صيانة  وكــذلــك  بالمحمية 
والمالعب وعيون الماء في القرى المحيطة 

بالمحمية.
(بترا) 

ة الخرضاء يف االتحاد العاملي لصون الطبيعة   ترشيح محمية غابات عجلون للقا

 املعسكرات الصيفية تصقل شخصيات الطالب 

أن   ( سنة   ١٥ المعايطة(  عمر  الطالب   ويبين 
المعسكر  فــي  تحسنت  االنجليزية  :"لغته 
شخصيتي  بأني  :"أشعر  ويقول  الصيفي". 
أصبحت أقوى ،وقد نمت لدّي روح القيادة ".

ــة أن  ــل ــعــضــاي ويـــقـــول الـــطـــالـــب قـــيـــس ال
:"الــمــعــســكــر الــصــيــفــي ســاعــد فــي رســم 
الى  اضافة  الحياة  في  مستقبلي  وتخطيط 
الناس  مــع  والتعامل  بالنفس  الثقة  زراعـــة 

بطرق حضارية ".
ويــشــيــر الــطــالــب عــمــرو قــبــج إلـــى أنـــه قــام 
االقدام  على  السير  خالل  من  كثيرة  بأنشطة 
االشجار  زراعــة  الــى  اضــافــة  الجبال  وتسلق 

وبناء الخيم وغيرها.
األمثل  الحل  تعد  المعسكرات  هذه  أن  ورغم 
من وجهة نظر كثيرين إال أنه ال بد من أشخاص 
الزيود  ليث  ،ويقول  إلدارتها  وكفاءة  خبرة  ذي 
الطموح  معسكر  قائد  و  مديرين  هيئة  رئيس 
الطموح  أعمال  شركة  برامج  -أحــد  الصيفي 
المعسكرات  على  :"االشـــراف  إن  للقيادة- 
التربية  في  خبرة  ذو  أشخاص  قبل  من  يكون 
فالمعسكرات  األطفال،  مع  التعامل  وفي 
تزيد كثيرًا من مهارات وقدرات األطفال على 

اإلبداع".
ويرى الزيود أن :" المعسكرات ُتخِرج األطفال 
يستمتعون  ،وتجعلهم  الــدراســة  أجــواء  من 
مرحًا  وأكثر  أفضل  بطريقة  الصيفية  بإجازتهم 

آخرين  أطفال  على  التعرف  في  ،وتساعدهم 
وتكوين صداقات طويلة األمد".

على  تعمل   ": المعسكرات  بأن  الزيود  ويؤكد 
هذه  أكــانــت  ســواء  األطــفــال  مــهــارات  تنمية 
ثقة  من  ،وتزيد  فكرية  أو  فيزيائية  المهارات 
الجماعي  العمل  وتعّلمه  بنفسه،  الطفل 

والتفاعل مع من حوله بإيجابية".
بأنشطة  الــطــفــل  :"تـــعـــّرف  بــأنــهــا  ويــضــيــف 
اليومي  الروتين  من  بذلك  فتخرجه  جديدة، 
الذي يتضمن األنشطة التي إعتادها ،وتجعل 
مع  المختلفة  األنشطة  يتشاركون  األطفال 
آخرين من نفس المرحلة العمرية تحت إشراف 
علي  وقدراتهم  خبراتهم  من  يزيد  خبراء،مما 
بعيدًا  النفس  على  اإلعتماد  وكيفية  اإلبــداع 

عن محيط العائلة".
ويشير الى أن :"معظم الشباب ليس لديهم 

السبب  هــي  الــتــي  و  واضــحــة,  أهـــداف  ــة  أي
و  نهوضها  و  المجتمعات  لتحريك  الرئيسي 

تطويرها ".
المخيمات  خــبــرات  :"مـــن  أنــه  إلــى  ويلفت 
لملء  الشباب  توجيه  على  العمل  الصيفية 
تحديد  عــلــى  مساعدتهم  و  ــراغ  ــف ال قــت  و 
التي  القيادية  البرامج  خالل  من   , أهدافهم 

اعدت وفق مناهج أردنية بروح عصرية ".
ويؤكد أن :"هذه البرامج تعطى في الميادين 
الصيفية". و  القيادية  المعسكرات  خالل  من 
التي  التحديات  اكبر  :"مــن  أنه  على  ويشدد 
أية  من  الدعم  وجود  عدم  المعسكرات  تواجه 
الجهات  من  العديد  مخاطبة  من  بالرغم  جهه 
الداعمه الحكومية و الخاصة لكن دون فائدة".

معسكرات  في  الرئيسي  أن :"الهدف  ويبين 
الطموح الصيفية هو تدريب المشاركين على 
القيادة  مــهــارات  تطوير  و  اإلنجليزية  اللغة 
لــديــهــم ،مـــن خـــالل األنــشــطــة و الــتــمــاريــن 
بأن  تتمحور  الفكرة  أن:"  "،مــؤكــدا  اليومية 
أخرى  دولــة  إلى  البالد  غــادر  الــذي  المشارك 
في  يوما   12 لمده  والتطوير  بالبناء  سيقوم 

معسكر". كل 
األنشطة  ابرز  من  المسير   ": أن  إلى  ويلفت 
في  المشاركون  بها  يقوم  التي  التمارين  و 
خمسة  مسافة  بقطع  يقومون  ،اذ  المعسكر 
و  الجبال  تسلق  فيها  يتم  مترا  كيلو  عشر 

يتم  المسير  آخر  في  و  الوديان،  إلى  النزول 
بناء  على  التعلم  و  البرية  في  معسكر  نصب 
التعامل  في  الــذات  على  االعتماد  و  الخيام 

مع البيئة البرية".
و  جراءتهم  يثبتون  الطلبة  :"جميع  أن  ويؤكد 
قوتهم باإلضافة الى أنهم يقومون باألعمال 
اليدوية مثل النجارة و الزراعة وصيانه المخيم 
من  عدد  زيــارة  و  الحرجية  األشجار  ،ويــزرعــون 

الواقع من بينها قلعة الشوبك".
بشرى  الدكتوره  التربوية  المستشاره  وتبين 
عربيات أن "المعسكرات سواء أكانت حكومية 
ثقه  لــديــه  جيل  خلق  على  تعمل  خــاصــة  أو 
تكون  ان  يجب  انـــه:"  الــى  "مشيره  بنفسه 

ومنظمه". وموجهه  آمنه  المعسكرات 
وتوضح أن :"المعسكرات التابعة لوزارة التربية 
والتعليم يجب ان تكون بالتعاون مع الوزارات 
والمؤسسات المعنية لتنفيذ األنشطة داخل 

المدارس في العطلة الصيفية ".
:"فتح  والتعليم  التربية  وزارة  عربيات  وتطالب 
منظمة  بطريقة  الحكومية  المدارس  ابــواب 
هناك  يــكــون  ،وان  الصيفية  العطلة  فــي 
انشطة ممنهجة يتم متابعتها من مختصين".

لدور  الهيبة  واعادة  تفعيل  :"يجب  أنه  وتؤكد 
مدار  على  الوزارة  في  والمرشدات  الكشافة 
التربية  وزارة  مظله  تحت  تكون  ،وان  السنة 

والتعليم". 

 املعسكرات التابعة لوزارة الرتبية 
والتعليم يجب ان تكون بالتعاون 

مع الوزارات واملؤسسات املعنية 
لتنفيذ األنشطة داخل املدارس يف 

العطلة الصيفية. 
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أبواب - النا الظاهر

مع بداية العطل المدرسية السنوية، 
يحتار المواطنون في إيجاد أماكن 
مالئمة ألبنائهم لقضاء أوقات الفراغ 
التي تزخر بها اإلجازة الصيفية ،وذلك 
الفتقار المدن األردنية غالبا ألماكن 
ترفيه نافعة ،وخصوصا أولئك الذين 
تتراوح أعمارهم بين 12 17- عاما.
ويمضي غالبية الطالب أوقات فراغهم 
بالنوم نهارا والسهر على التلفاز 
وااللعاب االلكترونية ليال ، إال أن" أم 
زيد" وجدت في المعسكرات الصيفية 
الحل لهذه المعضلة ، بحيث تعزز لدى 
ابنائها المهارات وقضاء الوقت في 
اعمال نافعة والعمل بروح الفريق 
والعمل التطوعي.
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سببًا  للكوليسترول  المرتفعة  المستويات  تعتبر 
مثل  األمــراض،  من  بالكثير  اإلصابة  في  مؤثرًا 
أمراضالقلب.  و  الخرف  و  والسرطان  و  ألزهايمر 
يمكن  التي  األطعمة  من  الكثير  هناك  أن  إال 
في  #الكوليسترول  مستويات  لخفض  تناولها 

الدم.
الذهبي  المعيار  النباتي  الغذائي  النظام  ويعّد 
بحث  ويــدل  الكوليسترول.  مستويات  لخفض 
 Progress الطبية  الدورية  في  نشره  تم  جديد، 
الحمية  أن   ،in Cardiovascular Disease
نظام  تحديدًا  أو  نباتي  أســاس  على  القائمة 
هو   Portfolio Diet باسم  المعروف  الحمية 
قائمة  الغذائي  النظام  هذا  ويتضمن  األفضل. 
أنها  العلمي  البحث  أثبت  التي  األطعمة  من 
تقلل من مستويات الكوليسترول في الجسم، 

وعلى رأسها:
البروتينات النباتية مثل الفاصوليا والعدس. ¶
الفواكه مثل التفاح والبرتقال والتوت. ¶
الحبوب مثل الشوفان والشعير. ¶
على  ¶ تحتوي  التي  والنباتات  المكسرات 

األلياف واألغذية النباتية التي تحتوي على 
سترويدات.

 Portfolio Diet الغذائي  الحمية  نظام  يخفض 
نسبة الكوليسترول بنسبة 17%، كما يؤدي إلى 
 ،C-reactive بروتين عالمات أخرى مثل  تحسين 
ضغط  انخفاض  عن  فضًال  الثالثية،  والــدهــون 
الدم. وكلها عوامل مفيدة لعالج أمراض القلب 

وغيرها من الحاالت الصحية المزمنة.
ويشمل النظام الغذائي مجموعة من األطعمة 
اليومية، بما في ذلك 42 غرامًا من المكسرات، 
و50  للذوبان،  القابلة  األلياف  من  غرامًا  و20 

غرامًا من البروتينات النباتية.

فوائد المكسرات للقلب

عند تناول المكسرات لتحسين صحة القلب، يجب 
المملحة،  غير  النيئة  المكسرات  اختيار  يتم  أن 
بما في ذلك أيًا: اللوز والجوز والكاشو والبندق 

والصنوبر.

أنواع األلياف

وفيما يتعلق باأللياف، هناك نوعان:
يساعد  ¶ الهالم)،  من  (نوع  للذوبان  القابلة 

الحصول على قدر كاف من األلياف القابلة 
المرتفع  الكوليسترول  تقليل  على  للذوبان 

ويحسن صحة القلب.
النوع  ¶ وهو  (النخالة)،  للذوبان  القابلة  غير 

الذي يساعد في الحفاظ على حركة األغذية 
عبر الجهاز الهضمي.

على  تحتوي  الــتــي  األطعمة  قائمة  وتشمل 
السوداء  الفاصوليا  للذوبان:  القابلة  األلياف 
والشوفان  والتين  واألفــوكــادو  الزبدة  وحبوب 

والجزر واللفت والقرنبيط.

ستيرول النبات

الكوليسترول،  من  نوع  هو  النبات  ستيرول  إن 

الذي يوجد في الفواكه والخضراوات والمكسرات 
والفول والحبوب.

تناول  تم  كلما  أنه  المدهشة،  المفارقات  ومن 
النبات،  بستيرول  الغنية  األطعمة  من  المزيد 
كلما ساعد ذلك على خفض نسبة الكوليسترول 

في الدم.
بستيرول  الغنية  األطعمة  مــن  العديد  هناك 

النبات وهذا أفضلها:
من  ¶ كوب   2/1 يحتوي  الفستق:  مكسرات 

على  المملح  وغير  المقشور  غير  الفستق 
135 مليغرامًا من الستيرول النباتي.

زيت السمسم: تحتوي ملعقة طعام واحدة  ¶
على 118 مليغرامًا من سترول النبات

بذور السمسم: ملعقة طعام واحدة تحتوي  ¶
على 64 مليغرامًا.

واحدة  ¶ طعام  ملعقة  تحتوي  الزيتون:  زيت 

على 30 مليغرامًا
زبدة اللوز: ملعقة طعام واحدة تحتوي على  ¶

22 مليغرامًا.
حساء زعتر: ملعقة كبيرة تحتوي على 12.5  ¶

مليغرامات.

البروتين النباتي

فقط  اللحوم  بــأن  الكثيرين  لــدى  اعتقاد  يسود 
أن  هــو  الصحيح  أن  إال  البروتين،  مصدر  هــي 
والبذور  والبقوليات  والمكسرات  الخضراوات 

تحتوي عليه أيضًا.
هي:  للبروتين  النباتية  المصادر  أفضل  ومــن 
والمكسرات  والبقوليات  الهند  وجوز  األفوكادو 
مثل  البديلة،  واأللبان  الكاملة  والحبوب  والكينوا 

حليب اللوز وحليب جوز الهند.
(وكاالت)

بشأن  تحقيقا  األمــيــركــيــة  السلطات  فتحت 
في  بالتمييز  اتهامات  بشأن  "اوبر"  مجموعة 
أفاد  ما  على  الجنس،  أســاس  على  الرواتب 
لمعلومة  تأكيد  في  الملف  على  مطلع  مصدر 

جورنال". ستريت  "وول  صحيفة  نشرتها 
الوكالة  تجريه  الذي  التحقيق  هذا  انطلق  وقد 
في  الــمــســاواة  شــؤون  المكلفة  الــفــدرالــيــة 

حوالى  قبل  ســي)،  أو  إي  (إي  العمل  مجال 
ــنــاول شــبــهــات بــالــتــمــيــيــز في  ــت عـــام وهـــو ي
في  بالترقي  متصلة  مسائل  في  أو  الرواتب 
المصدر. بحسب  الجنس،  خلفية  على  العمل 

في  المتخصصة  الشركة  باسم  متحدث  وأكد 
لوكالة  الكترونية  رسالة  في  األجــرة  خدمات 
تغييرات  "جملة  أجرت  "اوبر"  أن  برس  فرانس 

الثمانية  األشــهــر  خــالل  استباقية  بطريقة 
تنظيم  اعــتــمــاد  عــبــر  خــصــوصــا  ــرة  ــي األخ عــشــر 
ــرواتــب" ومـــن خـــالل "نــشــر تــقــاريــر  ــل جــديــد ل
عبر  وأيضا  التهميش"  ومكافحة  التنوع  بشأن 
مسائل  حيال  بتدريبات  الموظفين  إشــراك 

التنوع.
سابقة  مهندسة  رفعت  الماضي،  أيار  وفي 

التمييز  بتهمة  الشركة  ضد  دعوى  "اوبر"  في 
ما  على  خصوصا  حاملة  الجنسي  والتحرش 
البشرية  الــمــوارد  قسم  مــن  تراخيا  اعتبرته 
خدمات  مجال  في  العمالقة  المجموعة  في 

األجرة.

(أ ف ب)

.. االفضل لخفض الكوليسرتول النظام النبا

ييز عىل أساس الجنس يف اوبر تحقيق بشأن حاالت 

مرتادفات هل تعلم؟ناجحون معلومات صحية
 كلمة َصْبر (اسم):

ر ,  د , َتَفكُّ ر , َتَجلُّ أَناة , َأَناة , ِإْحِتمال , ِإَطاَقة , َتَأسٍّ , َتَبصُّ
ة , َسْلَوة , ُسُلّو , ُسْلوان , َعَزاء , ُهُدوء  َجَلد , ِحْلم , َرِويَّ
ة  دَّ ر ، َتَحُمل , َجَالَدة ، َصَالَبة ، شِّ , َيْأس ، ِاْصِطَبار , َتَصبُّ
ة , َجُلَد ، َقِوَي , ِحْلم ، َأَناة ، َعْقل. دَّ , َجَلد ، َصَالَبة ، شِّ

جرير الكلبي التميمي  

كليب  بني  من  شاعُر 
قبيلة  مــن  يــربــوع  بــن 
بـــنـــي تــمــيــم وهـــي 
ولد  نجد،  في  قبيلة 
في بادية نجد ،و يؤكد 
ذلك قوله في مطلع 
انظر  قصائده  إحــدى  
ثرمداء  بأعلى  خليلي 
والــعــيــس  ـ  ضـــحـــى 
ُجُنُف.  أعراضها  جائلة، 
مدينة  ثرمداء  أن  حيث 
الوشم  منطقة  فــي 

في قلب نجد و في باديتها وادي إسمه وادي الكليبية نسبًة 
إلى بني كليب قبيلة الشاعر

من أشهر شعراء العرب في فن الهجاء وكان بارًعا في المدح 
أيًضا. كان جرير أشعر أهل عصره، ولد ومات في نجد، وعاش 
عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت أمامه غير 

الفرزدق واألخطل. كان عفيفًا، وهو من أغزل الناس شعرًا. 
تحول  ثم  محليين  شعراء  ضد  بنقائض  الشعرية  حياتة  بدأ 
و  سنة"  أربعين  من  نحوا  بينهما  الهجاء  "ولج  الفرزدق  إلى 
والزم  أمية  بني  مدح  زمانه   شعراء  أغلب  بهجائه  شمل  إن 
الحجاج زهاء العشرين سنة وصلت أخباره وأشعاره اآلفاق ، 
واشتغلت مصنفات النقد واألدب به. اقترن ذكره بالفرزدق 

واألخطل.

أن حامالت الطائرات مكونه من 25 طابق وبها أكثر من 
5000 عامل وعامله وهم ال يرون الشمس إال مرة في 

األسبوع !

الجسم  تساعد  التي  الوسائل  أهم  من  التعرق  يعد 
ينصح  لذلك  والسموم،  الفضالت  من  التخلص  على 

بممارسة التمارين الرياضية .

ابواب املعرفة

 تنشر أبواب - الرأي مجموعة من المقتنيات المهمة من الصور الفوتوغرافية والوثائق التي تقوم  من مقتنيات دائرة املكتبة الوطنية 
علي دراستها وأرشفتها دائرة المكتبة الوطنية، وتشكل مفردات مهمة من ذاكرتنا الوطنية. 
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المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طالل يرعى افتتاح مؤتمر القمة العربي غير العادي
ويظهر في الصورة الشاذلي القليبي / زيد الرفاعي عام 1980  (مجموعة علي الصفدي )   

زيارة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طالل  الى  تركيا عام 1953
ويظهر في الصورة  بهجت التلهوني/االمير زيد بن شاكر/ سعيد المفتي/ محمد السعدي  (مجموعة زياد حمزه)   

عالج كسور العظام من خيوط 
العنكبوت

مركبا  األمريكية،  جامعة""كونيتيكت"  فى  باحثون  طور 
العنكبوت،  لخيوط  الحريرية  األلياف  من  مصنوع  حيويا 
دون  المحطمة،  العظام  إصالح  فى  استخدامها  يمكن 
حدوث مضاعفات التى تحدثها المواد العالجية األخرى.
وقتا  الساقين  كسور  شفاء  عمليات  تستغرق  وقــد 
طويال مسببا عدم االرتياح للمرض، ولتسهيل وتسريع 
آلية شفاء الكسور، يقوم األطباء بتثبت شريحة معدنية 
ومع  االلتئام،  سرعة  على  لمساعدته  العظام  لدعم 
ذلك، يمكن أن تحدث مشكلة ، فبعض المواد المعدنية 
تتسرب ذراتها إلى األنسجة المحيطة، مما يسبب تهيجا 
العظام  تنمو  أن  يمكن  كما  والتهابات،  األنسجة  فى 

الجديدة إلى الوراء وتكون عرضة للكسر.
فعال  حــل  إيــجــاد  إلــى  األمــريــكــيــون  العلماء  وســعــى 
إلى  الحيوى"  الطب  أستاذ  موى"،  "موى  العالم  ولجأ 
العناكب ، وخيوطها الحريرية على وجه الخصوص، ليتم 
استخالص بروتين"فبروين" ، وهو بروتين موجود فى 
ألياف الحرير المغزولة بواسطة العناكب ، وحشرة العثة 

والمعروفة بشدة قوتها.
وبدأ العلماء باختيار األلياف الحريرية فى تطوير مركبات 
مركب  تطوير  إلــى  توصلوا  حيث   ، مختلفة  عالجية 
بحمض  مــزودة  طويلة  حريرية  ألياف  من  مكون  جديد 
مستمد  للتحلل  قابل  حمض  وهــو   ، "بوليالكتيك" 
الحمض  هذ  ليغلف  السكر،  وقصب  الــذرة  نشا  من 
من  بها  تزويده  يتم  دقيقة  حيوية  بجسيمات  األلياف 
معادن فوسفاتية وكالسيوم كالمتواجدة فى األسنان 
والعظم، وقد تم تطوير شرائط طبية عالجية من هذة 

األلياف.
وقد أظهرت التجارب األولية التى أجريت على الشريط 
الطبى العالجى المطور فاعليته وقوته ومرونته فى 
خصائص  مــن  بــه  يتمتع  مــا  عــن  فضال  الــوقــت،  ذات 
عالجية عالية تعد األعلى بين المواد العالجية المسجلة 
للكسور.         (وكاالت)
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3من الذاكرة

 وفــي مــذكــراتــه " خــواطــر و ذكــريــات " 
الصادرة عام 2001 يقول :

بلد  واالطمئنان،  األمان  بلد  هي  عمان 
الحنان والسالم، عمان هي بلدنا التي 
تربينا فيها صغارًا، وظلت مقرًا لنا كبارًا.
فقد ُبنيت عمان في التاريخ، وتعاقبت 
أن  إلى  حضاراتها،  آثار  تاركة  دول  عليها 
جاء الفتح العربي اإلسالمي الذي رسخ 
اإلســالم  ونشر  المنطقة  هــذه  عروبة 

فيها.

من السلط الى عمان
ويوضح قائًال: أن سمو األمير عبد الله 
بن الحسين، طيب الله ثراه، عندما قدم 
في  وحاشيته  هو  أقــام  األردن،  إلــى 
مهيار،  آلل  منزل  فــي  السلط  مدينة 
لملكه،  عاصمة  اتــخــاذهــا  يــنــوي  وكـــان 
بالنسبة  الثقل  مركز  تشكل  كانت  ألنها 
السياسية،  وألهميتها  السكان  لعدد 
إلى  االنتقال  بعد  فيما  اخــتــار  أنــه  إال 
اإلمــارة  عاصمة  عمان  فأصبحت  عمان 

االردنية.
على  رغــدان  قصر  ببناء  سموه  وقــام 
وكانت  الشرقية  عــمــان  روابـــي  إحــدى 
جنيه  آالف  ثمانية  بحدود  آنــذاك  كلفته 
شرق  فــي  هــنــاك  وكـــان  فلسطيني. 
األردن مدن أكثر أهمية وأكبر حجمًا وأكثر 
الكرك  مدينة  مثل  عــمــان،  مــن  سكانًا 
التي  التاريخية  بقلعتها  الــمــشــهــورة 
تحكي تاريخ المدينة وتشهد بما لها من 

أهمية ومكانة في التاريخ القديم.
ــر في  ــعــشــائ وقــــد تــولــى شــــؤون ال
زيد  بن  شاكر  األمير  سمو  الفترة  هذه 
حكومات  تشكلت  وعندما  الله.  رحمه 
ــر يسمى  ــوزي االمــــارة االردنــيــة كــان ال
مجلس  يتألف  ومنهم  مشاورًا،  آنــذاك 
المشاورين، ثم تغير فأصبح يطلق على 

يسمى  الحكومة  ورئيس  ناظرًا،  الوزير 
الدولة  ميزانية  وكانت  النظار.  رئيس 

بسيطة.
ــا في  ــنَّ ـــن طــفــولــتــه يـــذكـــر: لــقــد ك وع
إلى  نذهب  واألربعينيات  الثالثينيات 
حي  ــى  إل العين  رأس  مــن  ــمــدارس  ال
عمان  جبل  في  الملفوف  وحي  خرفان 
و  اللويبدة  جبل  الــى  طــالل  شــارع  أو 
هناك  حيث  الروماني،  المدرج  منطقة 
القليلة  الحكومية  المدارس  توجد  كانت 

سيرًا على األقدام.
عمان  سيل  كان  األمطار  تهطل  وعندما 
إما  السيل  فنقطع  بــغــزارة)  (ينزل  يحّد 
عــلــى الـــــّدواب، أو بــواســطــة عــبــارات 

خشبية مؤقتة.
الملك  شارع  في  الماء  يتدفق  وحينما 
في  الرئيسي  الــشــارع  وهــو  فيصل، 
الشاحنة  السيارات  كانت  عمان،  مدينة 
تعمل على حملنا (الطالب) ومساعدتنا 

في قطع الشارع.

الكوفية لباس الرأس
وكـــان طـــالب الـــمـــدارس الـــذكـــور في 
يلبسون  واألربــعــيــنــيــات  الثالثينيات 
كما  رؤوسهم،  على  والعقال  الكوفية 
كانت الطالبات يرتدين اللباس الشرعي 
إما  يلبسون  األساتذة  وكان  المعروف. 
على  الطربوش  أو  والعقال  الكوفية 
ال  عامًا  التقليد  هــذا  وكــان  رؤوســهــم, 

يشذ عنه أحد.
منهم:  عمان  في  كرامًا  أساتذًة  أذكر  و 
وحسيب  العابودي  الدين  بهاء  الشيخ 
وكنج  الرفاعي  المنعم  وعبد  الخطيب 
ــــرزاز ومــحــمــد أديــب  شــكــري ومــنــيــف ال
عطور  وسليمان  صدقي  وبكر  العامري 
ــبــرقــاوي  ــدي وحــســن ال ــال ــخ وكــاظــم ال

ويعقوب هاشم، رحمهم الله جميعًا.

قهوة  ينسى  أن  الــمــرء  يستطيع  وال 
حمدان في نهاية شارع فيصل من جهة 
العمارات،  ــدى  إح سطح  على  الــشــرق 
وتشرف  المثقفين  ملتقى  كانت  حيث 
من علو على المارة في شارع فيصل.

المقاهي الشهيرة
من  الثالثينيات  في  كذلك  هناك  وكان 
المعروف  المقهى  الماضي  الــقــرن 
تفرعات  أحــد  فــي  السدمير"   " باسم 
حيث  الجنوب،  جهة  من  فيصل  شــارع 
والسياسيين  ــــاء  األدب ملتقى  كــانــت 
مقاعد  عــلــى  يجلسون  والــمــفــكــريــن، 
متواضعة منخفضة من القش ال سند 

للظهر عليها.
وكان هناك فندق فلسطين في شارع 
والــوجــهــاء،  الــشــيــوخ  ملتقى  ــرضــا،  ال
السعادة  شـــارع  فــي  ــكــردي  ال وفــنــدق 
الناس  كــان  حيث  العربي،  المقهى  و 
"الــــشــــدة"،  ورق  ــعــب  ــل ب يــتــســّلــون 
"والدومنا" والشطرنج وتدخين األرجيلة 
المسلية..  الحكايات  إلــى  واالستماع 
العربي  المقهى  من  قليٍل  ُبعٍد  وعلى 
الشعبي  سكرية  ومطعم  ملحمة  كانت 

ومشاويه اللذيذة.
إحدى  سطح  على  "الــبــواب"  ومقهى 
فيصل  شــارع  ملتقى  فــي  الــعــمــارات 
ووادي  السلط  وشــارعــي  الــغــرب  مــن 
"والدومينا"  الطاولة  لعب  حيث  السير، 
والشطرنج، يؤمه األساتذة واألدباء من 

رجاالت عمان.
فيصل  شارع  في  المركزي  البريد  وكان 
اآلن–وبــجــانــب  العربي  البنك  مكان   –
مبناه تقع دخلة شريم، وعندما كان ينزل 
الدخلة  هذه  من  قوي  نبع  يخرج  المطر 
في  الــمــارة  سير  ويعيق  الــشــارع  يمأل 

بعض األحيان.
المقر  القديمة  عــمــان  ــات  ــري ذك ومــن 
كانت  التي  األدبية"  ِل"الندوة  الشهير 
الحسيني،  المسجد  ساحة  على  تطل 
حيث ملتقى الشباب والطالب واألدباء 

والمفكرين.
المجاور  (الجمال)،  اإلبل  موقف  ونتذكر 
المخصص  العين،  رأس  في  لمنطقتنا 
نجد  عشائر  من  "العقيالت"  لقوافل 
وبخاصة من عنيزة و بريدة والجامع الذي 

يحمل اسمهم.
الحوامات  كانت  المنطقة  نفس  وفي 
العين،التي  رأس  سيل  فــي  والــبــرك 
الطالب  مــن  العديد  فيها  يسبح  كــان 
واألطفال خصوصًا من حي المهاجرين 

ورأس العين.

الطب واألطباء في عمان
ومن عيادات االطباء في عمان القديمة 
الرحمن  عبد  الــدكــتــور  عــيــادة  اشتهرت 
الحسيني  الجامع  ساحة  فــي  فــرعــون 
في عمان، و عيادة الدكتور عبد الرحمن 
حوامدة  علي  الدكتور  وعــيــادة  شقير، 
ــادة الــدكــتــور  ــي فــي شـــارع طـــالل، و ع
حيث  الرضا،  شارع  في  ملحس  قاسم 
بالحركة  المهتمين  ملتقى  عيادته  كانت 

الوطنية في عمان.
الطبية  الحسين  مدينة  عــمــان  وفــي 

ــهــا كـــل االخـــتـــصـــاصـــات الــطــبــيــة  وفــي
وزراعـــة  الــشــرايــيــن  كتبديل  ــجــراحــة،  وال
أشهر  فيها  ويعمل  واألعضاء،  القلب 
األطـــبـــاء واالخــتــصــاصــيــون وأشــهــر 

الجراحين.
ــضــًا:  ــمــان الــطــبــيــة أي ـــن مــعــالــم ع وم
ــــة  ــــي ـــجـــامـــعـــة األردن ــشــفــى ال مــســت
البشير–  – األشــرفــيــة  ومستشفى 
المستشفيات  ــر  ــب أك مـــن  هـــو  الــــذي 
فــي الــعــالــم الــعــربــي مــن حــيــث عــدد 
ومستشفى  واالختصاصات،  األســّرة 
عشرات  عن  فضًال  هذا  علياء-  الملكة 
كل  فيها  التي  الخاصة  المستشفيات 

االختصاصات الطبية المطلوبة.
وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على 
الصحي  المجال  في  الحضاري  التقدم 

في األردن.

حجارة البيوت الملونة
و كان ألبنية عمان ميزة فريدة بين سائر 
بألوانه  الحجر  وهــو  العربية  العواصم 
األبيض واألحمر والزهري.. مما يعطيها 
الناظرين.  يسر  ــقــًا  ورون وجــمــاال  بهاء 
وليس لهندسة البناء فيها طراز موحد، 
التصاميم  من  متعددة  أنواعًا  تجد  بل 

في التنظيم العمراني الحديث.
النظيفة  العربية  المدن  من  عمان  وتعد 
الجبل  من  الطبيعية  تضاريسها  أن  كما 
منظرًا  تعطي  إلى الوادي إلى السهل 

أخاذًا.
أصبحت عمان في الزمن الحاضر مكتظة 
الجميلة  والـــدارات  العالية  بالعمارات 
وعدد كبير من الفنادق الضخمة الحديثة 

ومطاعم عربية وإفرنجية ال حصر لها.
وال يزال طبق األكل الوطني المشهور 
يشتمل  الذي  المنسف  هو  عمان  في 
والــلــبــن  والــلــحــم  واألرز  الــثــريــد  عــلــى 

الحامض (المريس) والسمن البلدي.
واألليف  البسيط  الماضي  هــذا  وعــن 
بد  ال  آنذاك  والصغيرة  الجميلة  لعمان 

ان نتأسى بقول أبي تمام الطائي:
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى

ما الحب إال للحبيب األول
كم منزل في األرض يألفه الفتى

وحنينه أبدًا ألول منزل

العلم والجامعات والكليات
الرئيسة  األردنية  والمدن  عمان  وفي 
ثــمــانــي جــامــعــات حــكــومــيــة. كــمــا تم 
وفي  أهلية.  جامعات  عشر  تأسيس 
األردنية  المدن  من  وشقيقاتها  عمان 
متوسطة،  جامعية  كلية  وستون  اثنتان 
الكلية  أقدمها  ومن  وأهلية.  حكومية 

العربية الجامعية المتوسطة.
ال  ــظــار  األن قبلة  عــمــان  أصبحت  لقد 
بل  فحسب،  العربي  عالمنا  قبل  من 
حباها  فلقد  أجــمــع،  العالم  قبل  مــن 
قلب  في  متميزًا  جغرافيًا  مــركــزًا  الله 
األوسط،  الشرق  وفي  العربي  العالم 
رائدة  هاشمية  قيادة  لها  الله  وقيض 
بن  الحسين  الملك  جاللة  في  تمثلت 
من  خلفه  وفي  ثــراه،  الله  طيب  طالل 
بن  الثاني  الله  عبد  الملك  جاللة  بعده 

الحسين رعاه الله. 

عمان بين األمس واليوم

 خواطر و ذكريات محمد نزال العرموطي 

شارع او ساحة فيصل في االربعينيات حي نزال

أبواب - وليد سليمان

كان لمولد محمد نزال العرموطي ونشأته شأن كبير في إعداده وتكونيه 
وتمتعه بمواهب طموحة، فقد كان مميزًا عند أبيه – نزال العرموطي – 
بين أخوانه وأقرانه في طفولته وصباه، ألن والده توسم فيه شخصية 
واعدة.. مما أكسبه قوة الشخصية واتزانها والجرأة في الحق.. فقد 
رضع محمد نزال العرموطي الحنان وطيبة القلب والصدق من والدته 
التي أغدقت عليه الحب والرعاية.

كان ابنًا بارًا بوالديه، يصل الرحم ويرعى أقاربه ويقدس الصداقة، فهو 
وفّي محب ألصدقائه وزمالء الدراسة والمهنة والحياة.
و محمد نزال العرموطي أصبح وزيرًا للداخلية عام 1964 وسفيرًا في 
عدة دول عربية، وقبل ذلك حاكما إداريًا في عدة مدن اردنية، ومناصب 
أخرى مختلفة في دوائر ومؤسسات الدولة االردنية، وايضًا في 
المؤسسات والهيئات الخاصة والعالمية والعربية، ونال العديد من 
أوسمة التقدير الهامة من عدة دول.
ورحل عن الدنيا في عمان عام 2015, تلك المدينة التي أحبها بشغف 
ومتعة وانتماء عظيم.

مقهى حمدان بمبناه ذي السقف المثلثسيل عمان بجانب سبيل الحوريات األثري في الخمسينيات

محمد نزال العرموطي

للسعادة مفاهيم مختلفة!
 يؤكد الفيلسوف "كانط" ان مفهوم السعادة ال يمكن االستحواذ 
يصوغوا  ان  للناس  يمكن  "ال  فيقول:  العقل،  خالل  من  عليه 
اي تصور محدد ومعين لمجمل إشباع كل الميول الذي ُيسمى 

السعادة".
ويقول ايضا: لسوء الحظ ان مفهوم السعادة مفهوم غير محدد 
على الرغم من ان كل فرد يرغب في الحصول على السعادة، 
متسق  وبشكل  محدد  نحو  على  لنا  يبين  ان  ابدا  يمكنه  ال  فانه 

حقيقة ذلك الذي يرغب فيه حقا ويريده.
الى  بالنسبة  كثير  نفع  فيه  ليس  المفهوم  فان  لذلك  ونتيجة 
التقييم العقالني او التخطيط لحياة المرء، ومع ذلك فانه يبدو 
العقل  (نقد  كتابه  في  عنه  يتراجع  او  الموقف  هذا  يقيد  انه 
الكتاب  هذا  في  الفكرة  ازاء  اتخذه  الذي  االتجاه  وهذا  العملي) 

كان له تأثير مهم في المعالجة الالحقة لها.
لذلك فان كل العناصر التي تنتمي الى مفهوم السعادة ُتعد 
تجريبية بامتياز، بينما بالنسبة الى فكرة السعادة يكون المطلوب 
الحياة  في  العيش  رفاهة  من  قصوى  حالة  مطلقة،  كلية  حالة 

الراهنة وفي كل حالة مقبلة.
إن السبب الذي يقدمه كانط لتبرير عدم قدرتنا على تصور ذلك 
الناس  اكثر  الى  بالنسبة  المستحيل  من  انه  هو  المطلق  الكل 
بصيرة ومقدرة ان يشكلوا هنا مفهوما محددا عما يريده بالفعل، 
فهل هو يريد (الثروة) ! فكم قدر القلق والحسد والخداع الذي 
ومن   ! الطويلة)  (الحياة  هو  االمر  ام  يصيبه !؟  ان  بذلك  يمكن 
الذي يضمن ان هذه الحياة لن تكون حياة طويلة بائسة ! ام مناط 
الذي  البدن  عجز  غالبا  كان  فكم  االقل!  على  (الصحة)  هو  االمر 

عمل على ابقاء المرء بمنأى عن االقتراب من الصحة التامة !.
وهكذا وباختصار.. فان المرء ال يكون قادرا على ان يحدد بيقين 
تام ما الذي يمكن ان يجعله سعيدا حقا !! الن فعل ذلك سوف 

يتطلب العلم المطلق بكل شيء.
يتطلب  السعادة  فكرة  تطبيق  ان  في  تتمثل  الصعوبة  فان  لذا 
ال  اليقين  ولكن  الحالة،  تلك  او  السلوك  هذا  بنتائج  خاصا  تنبؤا 

يمكن بلوغه – فيما يرى كانط – من خالل النبوءات التجريبية.
إن مبدأ السعادة يمكن بالفعل ان يقدم قواعد حكيمة للسلوك، 
ولكنه ال يمكنه أبدا ان يقدم قواعد حكيمة تعد منافسة لقوانين 
االرادة، حتى اذا كانت السعادة الشاملة هي الموضوع، فحيث 
إن المعرفة بهذا تقوم على معفيات من التجربة، حيث يعتمد كل 
حكم حولها على الرأي المتغير لكل شخص، فان هذه المعرفة 

يمكن ان تقدم قواعد عامة ولكنها ال تكون ابدا قواعد شاملة.

مفهوم السعادة باعتباره مشكلة
إذا لم نتبين الفكرة التي ترى ان ادراك مفهوم السعادة يرشدنا 
في تناولنا الى كثرة االهداف المتضاربة التي تكون لدينا احيانا، 
التفكير  من  مختلفة  اخرى  طريقة  تطبيق  نحاول  ان  يمكن  فإننا 

في هذا االمر، وتلك 
التي   – الفكرة  هي 
كانطية  ــرة  ــك ف تــعــد 
الــقــائــلــة   – ــا  ــب ــقــري ت
او  المنظم  بالمثال 
بالمفهوم المنتظم.

و المفهوم المنتظم 
في هذا السياق من 
مفهوم  هو  المعنى 
مهمة  امــامــنــا  يضع 
التفكير،  مــن  معينة 
ان  دون  مـــن  لــكــن 
كيفية  لــنــا  يـــوضـــح 
الفكرة،  هــذه  تحقق 
في  انــنــا  التأكيد  او 
ــة يــمــكــن ان  ــهــاي ــن ال
نصل الى تحقق تلك 

الفكرة.
السعادة،  حالة  وفي 
سوف تصبح المهمة 

هي ان نجد وجهة النظر الصحيحة التي من خاللها يمكن ان نربط 
وننظم وان نوفق احيانا بين االشياء التي نرغب فيها او نراها 

جديرة بالتقدير.
إن النظر في هذه الفكرة سوف يثير فينا التحدي للتفكير في 
طريقة جديدة للتنظيم والربط بين االهداف المختلفة، وما اليها، 
وبين وجهات النظر التي من خاللها يمكن ان نفعل ذلك، لكن 
استدعاء كلمة "السعادة" لن يؤكد لنا ان ذلك يمكن فعله، وال 

كيف يمكن فعله.
المعنى  بهذا  منظما  باعتباره  السعادة  مفهوم  في  التفكير  إن 
اهدافنا  تحقيق  الى  يرشدنا  لم  إن  فهو  ما،  بطرق  مفيدا  يعد 
وهو  ذلك،  نفعل  ان  الى  بحاجة  باننا  لنا  يوحي  فإنه  المتعددة، 
بهذا المعنى يعد مفهوما "منظما". ومن ناحية اخرى، فانه من 
يفعله  الذي  التنظيم  ضآلة  مدى  اعتبارنا  في  نضع  ان  المهم 
مفهوم السعادة بالفعل، فهو ليس فقط ال يخبرنا بالكيفية التي 
يمكن بها تنسيق اهدافنا، انه حتى ال يخبرنا ما هو "التنسيق".

ما  على   – المثال  سبيل  على   – يقوم  أال  ينبغي  التنسيق  إن 
أسماه أفالطون "حالة االنسجام".. كما ان ارسطو يرفض عن 

حق القول إنه كلما كان هناك توحد أكبر، كانت الحالة افضل.
اما نيتشه فانه يعلن هذا الرفض على نحو ابعد من ذلك، ربما 
القول  في  صواب  على  يبدو  لكنه   , االقصى  الحد  الى  يصل 
انه ليس باالمر السيء ان يكون لدينا (بمعان متنوعة) اهداف 

متنوعة.
ان  يمكن  ال  اننا  القول  في  صواب  على  يبدو  فيما  وكالهما 
نفكر في المشكلة باعتبارها مجرد تقليص الكثر اشكال التضارب 
ألفة التي تحدث في خبرتنا حينما نتأمل هدفين غير متوافقين 

يكونان حاضرين امامنا بشكل مباشر.
واذا كان هذا صحيحا فاننا عندئذ ال يمكن ان نفكر في مفهوم 
هذا  ادراك  ومــحــاولــة  منظما،  مفهوما  باعتبارها  الــســعــادة 
المفهوم ال يخبرنا بالكيفية التي يمكن بها التعامل مع اهدافنا 
في عالقتها بعضها ببعض , بل انه حتى ال تخبرنا الكثير فيما 
يتعلق بما يقوم عليه "التعامل مع هذه االهداف في عالقتها 

بعضها ببعض".
عليه  تبدو  مما  اعمق  السعادة  بفكرة  المرتبط  المشكلة  ان 

وتحفظات كاْنط على الفكرة ال تقيس بعدها كامال.
والحقيقة ان كاْنط يبني هذه المعتقدات على الاليقين الضال 

لمعرفتنا بالعالم التجريبي:
 – ومقدرة  بصيرة  الناس  اكثر  الى  بالنسبة  المستحيل  فمن 
وان كانوا متناهين – ان يشكلوا هنا مفهوما محددا عما يريده 

بالفعل.
التي  والخداع  والحسد  القلق  قدر  فكم  الثروة؟  يريد  هو  فهل 
يمكن بذلك ان يصيبه؟.. ام االمر هو الحياة الطويلة؟ ومن الذي 
مناط  ام  بائسة؟  طويلة  حياة  تكون  لن  الحياة  هذه  ان  يضمن 
االمر هو الصحة على االقل؟ فكم كان غالبا ما يعجز البدن عن 

االقتراب من الصحة التامة.
اتخاذ  معقولية  رفض  هي  كاْنط  اليها  يخلص  التي  النتيجة  ان 

السعادة هدفاً ، استنادا الى هذا الاليقين. 

قرأت لك
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أفقيًا :
1 - جورج رومني 2 - ورق – دفء – مدى 3 - رماد – يدل – رف 4 - درب – بصمة 5 - أب – عادة 
6 - لسع – رن – عرين 7 - إيجابي – سد 8 - وسيلة – نباتي 9 - تدنى – شك – رجل 10 - قصر 

– أعّد 11 - تدريب – أمنية.

أفقيًا :
1 – فنان ألماني قام 
برسم لوحات عظيمة، 

منها "األرنب الوحشية" 
2 - تعهد – مذاق – ضد 
ق 3 - هباء – ضرير أو  فرَّ
كفيف 4 - ُيبطل الُحّجة – 
قنوط 5 - رابية – سمين 

– سارق 6 - سرب من 
الطيور – قط – مجموعة 

قواعد تنظم عالقات 
المجتمع 7 - ينزع – رديء 
– اجتهد 8 - ألف األلف 9 
- ألم – ضد باطل – مهر 
المرأة 10 - وقت – ضد 

بسيط 11 - زاوية – زورق 
– قهوة.
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عاموديًا :
1 – رسام فرنسي 
من أعالم المدرسة 

االنطباعية له "عازفتا 
البيانو" 2 - لهو وتسلية 

– اختلق 3 - َمطلع – بريق 
4 - جواب – زوج 5 - سطر 

– سجن – ينظر بإمعان 
6 - تعاون – مكان البيع 
والشراء 7 - ماء العين 
– ضد شك – ضد حلو 

8 - مرفأ – ضد سهل 9 - 
أمل – ضد كذب 10 - بحر 
ف – تهذيب 11 -  – تصرُّ

خوف – علبة كبيرة.

عاموديًا :
1 - جورج إليوت 2 - ورم – بس – سداد 3 - رقاد – عاين 4 - درع – يالقي 5 - رد – بارجة – صب 

6 - وفي – دنا – شر 7 - مأدبة – بنك 8 - لص – عيب – أم 9 - يم – مطر – أرعن 10 - درة – 
يستجدي 11 - جاف – قنديل.
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اليوم المؤشرات الفلكية 
ممتازة على صعيد حياتك 
المالية، ال تفّوت الفرصة، 

يمكن أن ينعرض عليك من 
شخص قريب مصلحتك 

تقتضي بأن توافق ويكون 
عندك حدث سعيد ينتظرك 

يمكن مبلغ من المال.

نراك لطيف وتحاول أن تنثر 
لطفك على من حولك، 
ينجذب إليك المعارف و 

األصدقاء، احتمال أن يحاول 
شخص استغالل نفسيتك 

في مشروع يعود عليك 
بالخسارة، الحذر واجب بكل 

األحداث، اليوم تثبت حسن 
نواياك.

ال تدع الشك يسيطر عليك 
على العكس ابتسم وحافظ 
على توازنك العائلي وقلل 

من زيارات األصدقاء وكن 
ضمن أجواء العائلة ألنه 

يوجد تغييرات مفاجئة،حاول 
أن ال تكون أحكامك قاسية 
ألن اليوم نريدك أن تكون 

باألمن واألمان.

 أمامك فرصة ذهبية ال 
تتعوض اليوم لذلك انتهز 

نهارك ألنه يوجد أفكار 
وتخيالت، ال تفكر كثيرًا، تقّبل 

الوضع مثلما هو، يوجد 
سعادة بالطريق لك، أينما 

ذهبت سوف تجذب األنظار 
، يوم للقاء تتعرف على 

أشخاص جدد أو يشبهونك.

أنت بحاجة ألحد أن يمسك 
بيدك ويبدل مخاوفك، 

دع الموسيقى واأللوان 
الجميلة تعطيك الثقة 

بالنفس ألن فترة تحمل لك 
خيبة أمل وال تدع وجهك 

يسود، بمعنى مواعيدك 
ملخبطة اليوم وأنت متعب.

نهار فيه نشاط وحماسة، 
احتمال سر تعرفه اليوم 

وتقوم برحلة لمكان تثبت 
عاطفتك نحو شخص آلخر أو 
تهتم بأمور أفضل، استجيب 
لنداء قلبك ولمصلحتك ألن 

األجواء الفلكية تشجعك 
على أن تستفيد من اتصال 

مهم.
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 نهار فيه رتابة تتسلل 
لحياتك المهنية بسبب 

تراكم األعمال، نهار فيه 
تقلب بعملك، ينطلب منك 

أن تحفظ نهارك ووقتك 
وتكون جهودك جبارة لتتجاوز 

العقبات وال تنسى أن 
تعطي نفسك إجازة مؤقتة 

وتضع جدول زمني ألعمالك.

تشعر بالفرح ألنه يوجد 
عروض مغرية على صعيد 

عمل يمكن أعمال جديدة 
ويمكن أن يبقى على 

عاتقك، ال تخاف وال تتهرب 
من تنفيدها، الحظ لجانبك، 

كل األمور جيدة اليوم، 
خصص وقت و قّوي قلبك 

اليوم وكن جريء.

نهارك فيه أمنية تتحق قريبًا 
ولكن انتبه لكل كلمة تقولها 

اليوم ألن اليوم يترصد 
أحدًا لتحركاتك، استفيد من 

الظروف المحيطة فيك، 
سوف تفكر بسفرة أو تريد 

أن تبتعد عن الهموم، اليوم 
تستفز بعض الناس بسبب 
أعصابك كن هادئ ومتروي.

 مشغول باألمور المالية، 
بعض العرقلة بأعمالك 

لكن اليوم مضطر أن تحول 
مشاكلك المالية لحلول، 

ممكن أن تكون بمأزق حرج 
لهذا السبب ال تعتمد على 

أحد، ابتعد عن األقاويل 
واسرع لتحسين وضعك 

والتردد ال يفيد بهذا اليوم.

ال تتمادى بالتعاون بهذا 
اليوم، احتمال أن ترتكب خطأ 

وتظهر نتائجه اليوم في 
اتخاذ قرار مهم حتى ال تكون 

عرضة للندم وخاصًة خالف 
على صعيد شريك في أمور 
تافهة، حاول أن تكون سلس 

وحنون ومتفهم.

 اليوم حاول عملك أن يسبق 
فعلك وفكرك وابتعد عن 
أحاديث التي اليوجد فيها 

فائدة، مشاريعك مهمة 
وحيوية، اليوم يوجد تنفيذ 

لبعض المشاريع، ممكن 
أن تتعامل مع غرباء، يمكن 

وجود صورة ترسمها بخيالك.

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

الدولة التي انطلقت منها اول رائدة فضاء يف العا
من مقطع و(5) احرف

يفيد المختصون عن النباتات التي تدخل في كثير من االطعمة ولها فوائدها الصحية وهو أن نبات الزعفران 
وقد عرفه العرب من قديم الزمان قبل غيرهم واخذته الشعوب االخرى القديمة عنهم يستخرج من زهرة زنبقية 

صغيرة قريبة من اللون البرتقالي على ايدي المتخصصين بزراعة مثل هذا النبات المفيد والقيم بفوائده الصحية 
المتعددة.

الحل السابق: الدوحة
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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 حل لمجموع االرقام.

االرقام الموجودة فوق الخط تعطي الحل االفقي 
واالرقام الموجودة تحت الخط تعط الحل العامودي.
ورقم 1  لرقم 2  الحل  سيكون  رقم 3  الحل  مفتاح 
رقــم 2  او  ورقــم 1  لرقم 4  حال  سيكون  ورقــم 5 

ورقم3.
تعتمد  الصحيح  بالشكل  ستحل  المربعات  من  اي 

على حل المفتاح باالتجاه اآلخر
ال يجوز تكرار الرقم في الحل لذا رقم 4 سينتج عنه 

االرقام 1 و3.

قم باستكمال 
الشبكة، حتى 

يصبح كل صف 
وعمود والمربع 

الذي يتكون من ٣ 
صفوف وأعمدة 
(باللون الغامق) 
يحتوي على كل 
رقم من ١ - ٩

حل العدد السابق

Kakuro
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اإلخبارية،  المواقع  في  رسالة     انتشرت 
فحواها:  وزيـــر  إلــى  نــائــب  مــن  مرسلة 

المطالبة بضم الطفيلة إلى الكرك...
وقد برر مرسلها األمر على أنه مجرد مزاح 
مع وزير الداخلية جرى تحت القبة، ال أكثر 

وال أقل..
يدل  فهو  شيء،  على  دل  إذا  األمر  هذا 
على أن هنالك جزء من العمل البرلماني 
على  اللعب  وبــيــن  ــزاح،  ــم ال بين  مـــوزع 

(الموبايالت)...
الوحيدة  المحافظة  هي  حسنا..الطفيلة 
في األردن التي حين تذهب إليها، يتعبك 
والوقت،  المسافة  الطريق...وتتعبك 
المسافة  تنسى  تصلها  حــيــن  ولــكــن 
فيها..  بالمبيت  فقط  وتفكر  والــوقــت، 
هناك،  الــنــاس  أرواح  أن  بسيط  لسبب 
إليهم..وتشعر  يجذبك  مغناطيس  فيها 

أنك تعرف كل واحد فيهم...
من  يستخرج  معدن  هــو  المغناطيس: 
حولوه  (الطفايله)  لكن   , األرض  باطن 
إذن  دون  قلبك  يختطف   , إلحــســاس 

منك...
ذات يوم كنت في الطفيلة , زرت صديقا 
كــي أقـــدم لــه واجـــب الــعــزاء..وهــنــالــك 
قابلت مدرسا متقاعدا , وبدأ يحدثني عن 
المقاالت والصحافة وأهمية اإلبتعاد عن 
الشخصنة , وشرح لي مفهوم اإلتجاهات 
في اللغة..وأخبرني أن كل مدارس النقد 
أن  أخبرني  ثم   , الشك  وتقبل  وضعية 
مهمة...مرتبطة  اتجاهات  فيها  اللغة 
الجنوب.. اتجاهاتها:  وأهم   , بالجغرافيا 
العراقية  القرية  (جيكور)  عــن  وحدثني 
التي أنجبت بدر شاكر السياب , وحدثني 
والغناء.. (المحمداوي)  واللحن  الفن  عن 
وكيف ولدت كلها على تراب الجنوب في 

العراق...
بعد أن أنهينا الحديث , قال لي: قبل أن 
نصف  لك...وانتظرنا  هدية  لــدي  تغادر 
ساعة حتى عاد بالهدية , كانت عبارة عن 
منه  أعطاني  هائلة  )..كمية  طابون  (خبز 
وقــال لــي: ( يــا أســتــاز كــل شــي بعمان 
عندكو  مــو  اللي  الوحيد  الشي  عندكو 

بعمان..هاظ خبز الطابون)...
هي  الطفيلة   , ألحد  تضم  ال   , الطفيلة 
التي تضم إليها: الناس والحب والحياة , 
وكل القلوب المتعبة , والخطى التائهة..

المحافظة  ذلــك...أنــهــا  كل  من  واألهــم 
على  شيدت  التي  األردن  في  الوحيدة 
الــفــرح....حــيــن  إلنــتــاج  مصانعا  أرضــهــا 

صادروا فينا الفرح.
أنا طفيلي وافتخر . 

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

الطفيلة..

ة األبيض  تصويرشاهد ع حف
محمد القرالة

لية كا الش مغامرات دراكوال تتصدر شباك التذاكر يف أم

االفراط يف تناول األفوكادو خطر عىل الصحة

ــزء الــثــالــث مــن مــغــامــرات  ــج تــصــدر ال
يــروي  الـــذي  ترانسيلفينيا"  "هوتيل 
شباك  دراكـــوال  لعائلة  رحلةاستجمام 
خالل  الشمالية،  أميركا  فــي  التذاكر 
عطلة نهاية األسبوع األول من عرضه 
موقتة  أرقــام  بحسب  الــصــاالت،  في 
ريليشنز"  "اكــزبــيــتــر  شــركــة  نــشــرتــهــا 

المتخصصة في المجال.
مجموعة  أنتجته  الــذي  الفيلم  وحصد 
من  دوالر  مــلــيــون   44,1 "ســونــي" 
العائدات في الواليات المتحدة وكندا. 
 :3 ترانسيلفينيا  "هوتيل  أداء  ــان  وك
مغامرات  يروي  الذي  فكايشن"  سامر 
دراكوال خالل إجازة عائلية يجد فيها حّب 
حياته، أفضل من ذلك الذي حققه الجزء 
أسبوعه  فــي  المغامرات  مــن  األول 
األول (42 مليون دوالر) لكنه لم يرتق 
إلى مستوى الجزء الثاني (48 مليونا).
وهــو أطــاح بفيلم "أنــت-مــان أنــد ذي 
واسب" الذي تراجع إلى المرتبة الثانية 
دوالر  مليون   28,8 بقيمة  عائدات  مع 

(132,8 مليونا في المجموع).
فيلم  الــثــالــثــة  الــمــرتــبــة  فـــي  ــــاله  وت
من  "سكايسكريبر"  الجديد  التشويق 
بطولة دوين "ذي روك" جونسون في 
االستخبارات  فــي  سابق  عنصر  دور 
األميركية يحاول إنقاذ عائلته من حريق 

ناطحة  أعلى  في  إرهابيون  به  تسبب 
سحاب في العالم. وحقق هذا العمل 
الذي بلغت ميزانيته 125 مليون دوالر، 

أميركية،  ــالم  إع وســائــل  عــدة  بحسب 
25,5 مليون دوالر.

 وحّل رابعا فيلم التحريك "إنكريديبلز 2" من 

لمجموعة  التابعة  استوديوهات "بيكسار" 
مليون   16,2 بقيمة  عائدات  مع  "ديزني" 

دوالر (535,8 مليونا في المجموع).

نصيب  من  الخامسة  المرتبة  وكانت 
كينغدوم"،  فالن  ــد:  وورل "جوراسيك 
سلسلة  مـــن  ــخــامــس  ال الـــجـــزء  وهـــو 
أفالم "جوراسيك بارك" التي أطلقها 
ستيفن سبيلبرغ في 1993. وقد جنى 
عرضه  من  الرابع  األسبوع  في  الفيلم 
دوالر  مــلــيــون   15,5 الـــصـــاالت  فــي 

(363,2 مليونا في المجموع).
الخمس  الــمــراتــب  يــأتــي  مـــا  وفـــي 
األولى  العشرة  األفالم  بين  المتبقية 
عــلــى شـــبـــاك الـــتـــذاكـــر فـــي أمــيــركــا 

الشمالية:
ماليين   9,1) بــــوردج"  فيرست  "ذي 
دوالر من العائدات و49,5 مليونا في 

المجموع)
ماليين   4,3) يـــو"  ـــاذر  ب ــو  ت "ســــوري 
في  ماليين  و5,3  العائدات  من  دوالر 

المجموع)
ســالــدادو"  ذي  أوف  داي  "سيكاريو: 
(3,8 ماليين دوالر من العائدات و43,2 

مليونا في المجموع)
من  دوالر  ماليين   3,2) درو"  "أنــكــل 
العائدات و36,7 مليونا في المجموع)

من  دوالر  مليون   2,9)  "8 "أوشينز 
العائدات و126 مليونا في المجموع) 

(أ ف ب) 

أنــواع  أكثر  من  األفــوكــادو  ثمار  تعتبر 
العديد  في  تستخدم  التي  الفاكهة 
اإلفــطــار  شطائر  مثل  الــوجــبــات  مــن 
والــســلــطــات وتــحــتــوي عــلــى فــوائــد 
أخــصــائــيــي  أن  غــيــر  عـــديـــدة.  صــحــيــة 
تناول  في  اإلفراط  من  حذروا  التغذية 
صحية  أضــرار  من  له  لما  الثمار  هــذه 

واضحة.
األلياف  على  األفوكادو  ثمار  تحتوي 
إضافة   ،C وفيتامين  والبوتاسيوم، 
تساعد  التي  الصحية  الــدهــون  إلــى 
الكوليسترول  نسبة  تخفيض  على 
فـــي الــــــدم، وتـــقـــي مـــن اإلصـــابـــة 

الدموية. بالجلطات 
تحتوي  الواحدة  األفوكادو  ثمرة  أن  إال 
على 300 حريرة، واإلفراط في تناول 
مخاطر  إلــى  يــؤدي  قد  الفاكهة  هــذه 

القلب. على  عديدة  صحية 
ــــدرو فــريــمــان،  ــور أن ــت ــدك وبــحــســب ال
في  القلب  أمــراض  في  األخصائي 
للصحة،  البريطانية  الوطنية  الجمعية 

أفوكادو  ثمرة  من  أكثر  استهالك  فإن 
كبيرة  بنسبة  يزيد  اليوم  في  واحــدة 
ـــأمـــراض الــقــلــب  ـــة ب مــخــاطــر اإلصـــاب

والشرايين.
تعتبر  الــصــحــيــة،  الــنــظــر  وجــهــة  فــمــن 
ثمار  في  العالية  الحرارية  السعرات 
يتم  ال  أن  ويجب  مشكلة،  األفوكادو 

الثمار. هذه  من  الكثير  استهالك 
"ديلي  صحيفة  عبر  له  تصريح  وفي 
تامي  الدكتور  قال  البريطانية،  ميل" 
جزء  تــنــاول  "إن  شميس:  الكــاتــوس 
أن  أحــب  بــالــغــرض،  يفي  الثمرة  مــن 
المكمل  اسم  األفوكادو  على  أطلق 
دهــون  على  يحتوي  ــه  ألن الــغــذائــي، 
على  تــســاعــد  ــامــنــات،  ــت وفــي صــحــيــة 

األخرى." الغذائية  العناصر  امتصاص 
مــحــبــي  مــــن  كـــنـــت  "إن  وأضـــــــاف: 
سعراتك  مــراقــبــة  عليك  األفـــوكـــادو 
واالكتفاء  مستمر،  بشكل  الــحــراريــة 

يوميًا". منها  بسيط  جزء  بتناول 
(وكاالت)

ل ملصنع الفوسفات خالل عملية تنقيب يف منطقة األبيض يف لواء القطرانة، واصبحت بركة ماء تغذيها مياه األمطار يف محافظة الكرك واملنطقة الرشقية. ة شّكلتها أع حف
ة مصدراً للري والزراعة يف محيطها. وأصبحت هذه الحف
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ل الربنامج التدريبي     اختتام أع
لرشكات التأم 

   عمان -بترا

االتحاد  عقده  الذي  التدريبي  البرنامج  أعمال  امس  اختتمت   
بعنوان  العربي  المستوى  على  التأمين  لشركات  االردنــي 

تأمينات المسؤولية "المبادئ والمفاهيم".
التأمين  دوائــر  موظف  من  18مشاركا  البرنامج  في  وشــارك   
في شركات التأمين ودائرة تكنولوجيا المعلومات ودائرة تطوير 
االعمال والمهتمين بموضوع البرنامج، إضافة الى مشاركين 
الدول  من  مشاركا  و11  والتمويل  للتجارة  االسكان  بنك  من 

العربية الشقيقة.
 وتم خالل البرنامج التدريبي تعريف المشاركين بأهم المبادئ 
من  عدد  وكذلك  المسؤوليات  بتأمين  المتعلقة  والمفاهيم 

بوالص تأمين المسؤولية .
المسؤولية  ــحــوادث  ل عملية  امثلة  البرنامج  تضمن  كما   
المسؤولية  تأمين  مطالبات  وتسوية  معها  التعامل  وكيفية 
حل  فــي  الخسائر  مــســوي  ودور  المطلوبة  والمستندات 

المطالبات ذات المبالغ الكبيرة واالجراءات واألسس المتبعة. 

   7.7% ارتفاع أسعار 
املنتج الصناعي 

لشهر أيار 
 عمان -الرأي

تقريرها  العامة  اإلحصاءات  دائــرة  أصــدرت 
ألسعار  القياسي  الــرقــم  حــول  الشهري 
إلى  يشير  والـــذي  الصناعيين  المنتجين 
المنتجين  ألسعار  القياسي  الرقم  ارتفاع 
الى  ليصل   2018 ــار  أي لشهر  الصناعيين 
120.60 مقابل 112.01 لنفس الشهر من 
 %7.7 مقداره  ارتفاعًا  مسجًال   2017 عام 
وقد  عام 2017.  من  الشهر  بنفس  مقارنة 
القياسي  الرقم  ألرتفاع  محصلة  ذلك  جاء 
بــمــقــداره  التحويليه  الــصــنــاعــات  ألســعــار 
أهميتها  تشكل  والتي  مئويه  نقطه   6.90
النسبية 86.0%، والرقم القياسي ألسعار 
الصناعات االستخراجيه بمقدار 0.96 نقطه 
النسبية  أهميتها  تشكل  والــتــي  مئويه 
القياسي  الرقم  انخفض  حين  في   ،%8.2
ألسعار الكهرباء بمقدار 0.20 نقطه مئويه 

والتي تشكل أهميتها النسبية %5.8. 
يشير  ايــضــًا  الشهري  المستوى  وعــلــى   
التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي ألسعار 
الى  ليصل  أيار  لشهر  الصناعيين  المنتجين 
نيسان  لشهر   118.69 مقابل   120.60
وقد   ،%1.6 بنسبة  ليرتفع   2018 عام  من 
القياسي  الرقم  ألرتفاع  محصلة  ذلك  جاء 
ألســعــار الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة بــمــقــدار 
أهميتها  تشكل  والتي  مئويه  1.31نقطه 
النسبية 86.0%، والرقم القياسي ألسعار 
الصناعات االستخراجية بمقدار 0.39 نقطه 
النسبية  أهميتها  تشكل  والــتــي  مئويه 
القياسي  الرقم  انخفض  حين  في   ،%8.2
ألسعار الكهرباء بمقدار 0.09 نقطه مئويه 

والتي تشكل أهميتها النسبية %5.8.  
 2018 لعام  القياسيه  االرقـــام  وبمقارنة 
ألســعــار  الــقــيــاســي  ــرقــم  ال ــاع  ــف ارت يتبين 
عام  من  األولــى  أشهر  للخمسة  المنتجين 
مقابل 112.55  الى 118.95  ليصل   2018
الرقم  ليرتفع  عام 2017  من  الفترة  لنفس 
ذلك  جــاء  وقــد   ،%5.7 بنسبة  القياسي 
ألسعار  القياسي  الرقم  ألرتفاع  محصلة 
نقطه   4.91 بمقدار  التحويلية  الصناعات 
النسبية  أهميتها  تشكل  والــتــي  مئويه 
ألســعــار  ــقــيــاســي  ال ـــرقـــم  وال  ،%86.0
الصناعات االستخراجية بمقداره 0.89 نقطه 
النسبية  أهميتها  تشكل  والــتــي  مئويه 
القياسي  الرقم  انخفض  حين  في   ،%8.2
ألسعار الكهرباء بمقدارة 0.12 نقطه مئويه 

والتي تشكل أهميتها النسبية %5.8. 

نقل رافعة ضخمة من امليناء القديم إىل 
الجديد يف العقبة

   رمان : " الهايربد" ارتفعت   2500-3000 آالف دينار 
باملتوسط 

 العقبة - رياض القطامبن  

وتشغيل  الدارة  الــعــقــبــة  شــركــة  نــقــلــت 
حوالي  تزن  ضخمة  رافعة  امس،  المواني 
الميناء  الى  القديم  الميناء  من  طنا   450
 21 حوالي  الــى  تصل  ولمسافة  الجديد 
كلم جنوب مدينة العقبه بكوادر فنية محلية 

اردنية .
وبدأت عملية النقل الساعه الرابعه صباحا 
مترا  بطول150  عائم  مينائي  رصيف  على 
ساعات  عند  تجهيزه  بعد  مترا    35 وعرض 
والجزر  المد  جـــداول  الــى  اســتــنــادا  الفجر 

المعتمدة دوليا .
العقبة  مــنــطــقــة  ســلــطــة  رئــيــس  ــــال  وق
خالل  الشريدة  ناصر  الخاصة  االقتصادية 
االنتهاء  سيتم  انه  النقل  لعملية  متابعته 
الى  المينائية  العمليات  كافة  نقل  مــن 
جميع  نقل  اكــتــمــال  بعد  الــجــديــد  الميناء 
الى  الفتا  القديم  الميناء  من  المعدات 
ومعدات  تجهيزات  من  التحتية  البنية  ان 

وساحات بالميناء الجديد اصبحت جاهزة  .
في  العاملين  بجهود  الــشــريــدة  واشـــاد 
المواني  وتشغيل  الدارة  العقبة  شركة 
من  تمت  الــتــي  النقل  عمليات  وســرعــة 
لمختلف  الجديد  للميناء  القديم  الميناء 
المعدات واالجهزة والبدء بالعمل من خالل 
العقبة  بوابة  سيكون  الذي  الجديد  الميناء 

االقتصادية والتجارية الى العالم .
وقال مدير عام شركة العقبة الدارة وتشغيل 
ان  المبيضين  محمد  المهندس  المواني 
على  تمت  الضخمة  للرافعة  النقل  عملية 
بطريقة  قطرها  تم  عائمة  بحرية  مسطحة 
اردنية  كفاءات  ايدي  على  متخصصة  فنية 

عاملين في الشركة .
الجديد  الميناء  اهمية  المبيضين  وبين 
الملكية  والرؤية  ليتوافق  انشاءه  تم  الذي 
للمنطقة الخاصة بهدف استكمال منظومة 
متخصصة ومتطورة من الموانيء لتنافس 
على المستوى العربي والدولي من حيث 
مليون   50 اصبحت  التي  المناولة  قــدرة 
طن سنويا مقارنة مع 30 مليون طن خالل 
القدرة  زيادة  الى  اضافة  السابقة  االعوام 
االستيعابية لتخزين البضائع العامة . وقال 
بترتيب  حاليا  تقوم  الشركة  ان  المبيضين 
عملية نقل  لرافعة اخرى خالل االسبوعين 

القادمين كحد اقصى باتباع نفس االلية . 

   عمان -سيف الجنيني 

المناطق  مستثمري  هيئة  رئيس  قال 
مركبات  ان  رمان  نبيل  االردنية  الحرة 
 2500 بين  اسعارها  ارتفعت  الهايبرد 
بما  بالمتوسط  ديــنــار  االف   -3000
يــشــمــل ضــريــبــة الـــــوزن والــضــريــبــة 

الخاصة حسب قرار الحكومة االخير .
ولفت رمان في تصريح الى" الرأي" 
االخير  الحكومة  قــرار  حسب  انه  الى 
ضريبة  تدفع  الهايبرد  المركبة  فــان 
خاصة  ضريبة  و%12.5  ــوزن  ال على 
في  جمركية  رسوم  الى %5  اضافة 

حال زاد عمرها عن سنتين . 

التي  الهايبرد  مركبات  ان  الى  واشار 
الــقــرار  حــســب  عليها  التخليص  ــم  ت
الــســابــق  والــقــاضــي  بــدفــع ضريبة 
الــى  اضــافــة   %55 بنسبة  خــاصــة 
مركبة  بنحو 300  تقدر   الوزن   ضريبة 
لالشخاص  اغلبها  في  تعود  تقريبا 
ــوزراء  ال مجلس  وقــرر    . لتجار  وليس 
الــيــوم  عــقــدهــا  ــتــي  ال جلسته  فــي 
الدكتور  الوزراء  رئيس  برئاسة  االربعاء 
الخاصة  الضريبة  تخفيض  ــرّزاز  ال عمر 
إلى  من %55  الهايبرد  مركبات  على 

30% حتى نهاية العام الحالي.
كما قرر المجلس تحديد نسبة الضريبة 
بعد  الهايبرد  مركبات  على  الخاصة 

حتى  ب%35  الحالي  الــعــام  نهاية 
نهاية عام 2019م، و40% حتى نهاية 
عام  نهاية  حتى  و%45  عام 2020م، 

2021م.
 " الهايبرد   " مركبات  مجموع  وبلغ 
شهر  خالل  المحلي  للسوق  الداخلة 

حزيران الماضي نحو 100 مركبة
الصادرة  الشهرية  االحصائية  وحسب 
الحرة  المناطق  مستثمري  هيئة  عن 
المركبات  مجموع  بلغ  فقد  االردنــيــة 
الداخلة للسوق المحلي والتي تعمل 
بمحرك البنزين نحو 1.1 مركبة و 100 
مركبة هايبرد و نحو 624 مركبة تعمل 
بالكهرباء و 3.4 الف مركبة للتصدير .   

 الرافعه أثناء عمليات النقل    

ن   مذكرة تفاهم ب صناعة ع
والجامعة الهاشمية 

عمان - الرأي

تفاهم  مذكرة  عمان  صناعة  وغرفة  الهاشمية  الجامعة  وقعت 
إلعداد البحوث التي تخدم القطاع الصناعي، وتدريب طلبة الجامعة 
في المصانع والشركات الصناعية األردنية بما يسهم في إيجاد 
حلول إبداعية لتحديات الصناعة الوطنية ويعمل على زيادة القيمة 

المضافة المحلية، والنهوض باالقتصاد الوطني.
ونصت المذكرة التي وقعها، رئيس الجامعة الدكتور كمال الدين 
آليات  تطوير  على  الحمصي،  زيــاد  الغرفة  ورئيس  هاني،  بني 
والطلبة  والباحثين  التدريس  هيئة  أعضاء  بين  والشراكة  التعاون 
مع الشركات الصناعية في إعداد البحوث العلمية التطبيقية التي 
االستشارات  الجامعة  وتقدم  الصناعي،  القطاع  احتياجات  تلبي 
المتخصصة في المجاالت الفنية واإلدارية والمالية والتسويقية 
الى  اضافة  الوطنية،  الصناعات  تواجه  التي  التحديات  لمعالجة 
الخبرات  وتقديم  الصناعية،  المنتجات  لتطوير  المشترك  العمل 
بحوث  مجال  في  والتعاون  الصناعية،  واالبتكار  اإلبــداع  لتشجيع 

الطاقة المتجددة.
كما نصت المذكرة على تنفيذ مشاريع التخرج ورسائل الماجستير 
لدى  الــطــالب  وتــدريــب  الصناعي،  القطاع  احتياجات  على  بناء 
الشركات والمصانع المحلية، واستقطاب متخصصين من القطاع 
وتدريس  المحاضرات  لتقديم  والكفاءة  الخبرة  ذوي  من  الصناعي 
تسعى  الجامعة  إن  هاني  بني  الدكتور  وقال  دراسية.  مساقات 
األردنية  الجامعات  كفاءات  بين  للربط  مؤسسية  شراكات  لبناء 
مبينا  األطــراف،  كافة  قــدرات  لتطوير  الصناعي  القطاع  وحاجات 
أن الجامعة هي بيت خبرة وطني ولديها كفاءات وخبرات واسعة 

ومشاريع ريادية خالقة.

عمال يدفعون اسطوال من عربات حقائب المسافرين 
في مطار الملكة علياء الدولي حيث يشهد حركة نشطة  

للمسافرين والقادمين خالل فصل الصيف.   (الرأي)

"تجييش"  ¶ يــحــاول  الــنــقــبــاء  احـــد    
مــشــروع  ضــد  المهنية  الــنــقــابــات 
من  خشية  العامة  للمصلحة  ينفذ 
مناطق  فــي  لــه  اراض  استمالك 
ان  يعتقد  النقيب  الشمال.  فــي 
المشروع  لصالح  اراضيه  استمالك 
دفع  يتم  ولــن  للخسارة  سيعرضه 

القيمة الحقيقية لها. 

للعقبة  ¶ الجديد  الجنوبي  الميناء 
يتوقع تشغيل مرافقه بشكل كامل 
في نهاية اب المقبل بعد االنتهاء 

من ترحيل الميناء القديم.

ــنــديــة تــنــوي اقــامــة  ¶  شــركــة هــول
منطقة  في  خضراء  مدينة  مشروع 
التنموية  طالل  بن  الحسين  الملك 
في المفرق. الشركة االجنبية تجري 
دراسات عن هذا المشروع بالتعاون 

مع وزارة الزراعة. 

   لم يكن المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الرئيسان الروسي 
واالميركي بعد انتهاء الساعات االربع التي جمعتهما في اول لقاء 
الرئيس  ضد  وليئَمة  وعنيفة  شِرسة  حملة  اندلعت  حتى  "رسمي", 
شيطنته  حملة  وُمواِصلة  الــروِســي  نظيره  قناة  من  غاِمزة  ترمب, 
وبالده, التي لم تتوّقف طوال ثمانية عشر عامًا, انقضت على بزوغ 

نجم فالديمير بوتين في الفضاءين... الروِسي والعالِمي.
عمٍد  عن  وقفزت  بل  الُحمر،  الخطوط  كل  تجاوزت  شــعــواء...  حملة 
ونــدوات  وخطابات  وتصريحات  مقاالت  عبر  لــه,  رّوجــت  كانت  عّما 
تسريبات  بــُث  وخصوصًا  هلنسكي,  قمة  موعد  عن  االعــالن  منذ 
لة عن "صفقات" يجري التحضير لها بين بوتين وترمب, تشمل  ُمضلِّ
في  الروسي  الرئيس  (كــذا)  يترّدد  لن  حيث  إيــران  وخصوصًا  سوريا 
عن  التخّلي  مقاِبل  سوريا  في  يده  إطالق  االميركي  قبول"العرض" 
وتجاريًا  نفطيا  عليها  الخناق  وتضييق  سوريا,  من  "طرِدها"  عبر  ايران 
اإلمبريالية,  الدعاية  اساطين  فيها  يبرع  التي  التّرهات  من  وغيرها 
اإلعــالم  وســائــل  بعض  مــن  حماِسياًّ  انــخــراطــًا  "كــالــعــادة"  ووجــدنــا 
من  جزءًا  باتوا  انهم  ظّنوا  سذاجتهم  لفرط  ,الذين  العرب  قين  والمعلِّ
مجريات  في  التأثير  على  القدرة  عــاء  وادِّ اآلن،  الدائرة  الدولية  اللعبة 

المشهد الدولي(دعك من اإلقليمي).
كل ذلك تناسوه ولم يجدوا في المؤتمر الصحفي المشترك لبوتين 
وترمب, سوى انهما اّتفقا على ضرورة حفظ "أمن إسرائيل" وما عدا 
ذلك فقد ذهبوا – في أميركا – نحو تجريم ترمب واتهامه بالخيانة بل 
عّما   – بالطبع  البريء  غير   – التساؤل  عبر  في "وطنيته",  والتشكيك 
توماس  اليه  ذهب  ما  على  الروسية؟  المخابرات  لجهاز  عميًال  كان  إذا 
عليه  اضفى  الذي  األميركي  الصحافي  هذا  ما  ادراك  فريدمان (وما 
قال  وخزعبالته)عندما  لسحره  وخضعوا  العبقرية   ِصفة  العرب  بعض 
في مقال له بجريدة نيويورك تايمز تحت عنوان مثير والفت" "ترمب 
وبوتين في مواجهة أميركا" جاء فيه "....ال يدفع سلوك خاِطئ جدًا 
من قبل رئيس أميركي ومعاِكس جدًا للمصالح والِقيم األميركية، إّال 
لالستخبارات  عميًال  ترمب  دونالد  يكون  ان  إما  واحد:  واستنتاج  يأتي 
الروسية, أو هو يستمتع بلعب ذلك الدور على شاشات التلفزة.كل 
ز هذا االستنتاج.  شيء – اضاف فريدمان – حصل في هلسنكي, ُيعزِّ
هًا الى "اإلخوة األميركيين" بالقول: نحن واِقعون  ثم ذهب بعيدا متوجِّ
في مشكلة, ويجب علينا اتخاذ مواقف كبرى اليوم. لقد كانت لحظة 

فارقة في كامل تاريخ الواليات المتحدة".....خَتِم.
الديمقراطية  األقلية  زعيمة  فيه  شاركته  الـ"تحريضي"  التوّجه  هذا 
بوتين  قائلة:  عندما "غّردت"  بيلوسي،  نانسي  النواب  مجلس  في 
يّبتز ترمب. ُمضيفة: اسأل نفسي كل يوم: ماذا ُيمِسك الروس على 
عن  ُيدافع  لم  ترمب  ان  دة  مؤكِّ ؟  سياسّيًا  أو  مادّيًا  شخصّيًا..  ترمب 

المصالح األميركية.
ُمصّممة  ليست  ترمب,  "أميركية"  في  والتشكيك  الُمرّكزة  الحملة   
يقودون  الذي  الديمقراطي,  الحزب  في  خصومه  على   ُمقتِصرة  او 
االستخبارات  وضلوع  الرئاسية  باالنتخابات  فوزه  في  الطعن  حملة 
مرشحتهم  حملة  حواسيب  اخــتــراق  عبر  مساعدته,  فــي  الروسية 
الذي  الجمهوري  الحزب  في  و"رموز"  قادة  ثمة  بل  كلينتون،  هيالري 
المتطرف  اليميني  السناتور  مثل  النهاية)  (في  بطاقته  على  ترّشح 
الذي  ماكين،  جون  بوتين"...  و"فوبيا  روسيا"  بـ"فوبيا  والمصاب 
وَصف المؤتمر الصحافي لترمب بأنه "أسوأ لحظات تاريخ السياسة 
األميركية". ُمعتِبرًا انه "اآلداء األكثر عارًا للرئيس االميركي" ورأى ان 
األسبق  المدير  ذهب  فيما  مأساويًا".  خطأ  كانت  هلسنكي  "قمة 
لوكالة CIA جون برينان بعيدًا جدًا في اعتبار "آداء ترمب في هلسنكي 
ليس اقل من خيانة"، وان "تصريحات ترمب لم تكن حمقاء فحسب, 
ضد  األميركيين  تحريض  عن  يتوّرع  ولم  بوتين"  بأيدي  ُألعوبة  بدا  بل 

رئيسهم عبر التساؤل: "أين أنتم أيها الوطنيون الجمهوريون؟".
حملة "طرد" ترمب من البيت األبيض تبدو بدأت، رغم كل ما ُيقال عن 
"قدسية" الدستور األميركي والضوابط الصارمة التي تحكم العالقة 
بين الكابيتول هيل (مقر الكونغرس بغرفتيه) والبيت االبيض, فضًال 
اليمين  قبضة  في  باتت  التي  االميركية  العليا  المحكمة  دور  عن 
االميركي, وبخاصة بعد تعيين ترمب االخير لقاض يميني متطرف... 
هذه.  والضوابط  القوانين  ذراع  "َلــّي"  سُيحاِول  من  ثمة  جديد.لكن 
الحزبية  الوالءات  (ُمتعّدد  االميركي  الحرب"  لـ"حزب  سانحة  فالفرصة 
واللوبيات المختلفة), وخصوصًا أن انتخابات الكونغرس النصِفية قد 
اقتربت, وال بد من عمًل  دراماتيكي وصاخب... قبل هذا االستحقاق.
الدفاع  يقِصد  ال  الُعجالة,  هذه  في  إليه  ذهبنا  ما  كل  استدراك:   •
ِعداء  من  يبديه  ما  وبخاصة  والكارثية،  الحمقاء  وسياساته  ترمب  عن 
ايديولوجي وشخصي مقيم لكل ما هو فلسطيني وشرعية وقانون 
دولي وحقوق إنسان, لكنها ُمجّرد إضاءة على أالعيب "حزب الحرب" 
األميركي, المستعد لـ"َجْرِف" كل من يقف أمامه, حتى لو كان فظًا 

غليظ القلب كدونالد ترمب. 

قضايا
محمد خّروب
k h a r r o u b @ j p f . c o m . j o

كا يا "حزب الحرب" يف أم ... أو هست "ارتدادات" قّمة ِهلنس

ع 
 رشاكة ب املركز الوطني للبحوث 

الزراعية وأبو غزالة 
   عمان - بترا 

عقدها  عمل  ورشة  خالل  غزالة  أبو  طالل  الدكتور  العين  استعرض   
المركز الوطني للبحوث الزراعية أمس تجربته في إطار إدارة المعرفة 
وتوطينها من خالل مجموعته التي تنتشر في أكثر من 100 مكتب 
في العالم وُتعنى بالملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع وإدارة المعرفة.

واشاد بالتجربة الرائدة التي يصنعها المركز الوطني للبحوث الزراعية 
يعزز  الذي  الجديد  ونظامه  وهيكلته  للمركز  الجديدة  الرؤية  خالل  من 
على  والباحثين  العلماء  وتحفيز  اإلبداعية  األفكار  إلطالق  المساعي 
اختراع  بــراءات  إلى  وترجمتها  واألساسية  التطبيقية  األبحاث  إجــراء 
على  الزراعي  القطاع  أداء  تحسين  إلى  تفضي  تطبيقية  ومعارف 
المستوى الوطني. وأعرب مدير المركز الدكتور نزار حداد عن تقديره 
األعمال  وحاضنات  الزراعية  األعمال  تطوير  نحو  لسعيها  للمجموعة 
تم  التي  التفاهم  مذكرة  عبر  وترجمتها  المعرفة  ومحطات  الفكرية 

توقيعها على هامش ورشة العمل.
الذكاء  مفاهيم  وتطوير  استغالل  نحو  السعي  على  الجانبان  واتفق 
االصطناعي في الزراعة وذلك من خالل تكامل العمل بين الطرفين 
واستغالل  العربي،  األردنــي  الزراعي  العلمي  البحث  لتنمية  سعيًا 
المركز  تشبيك  في  غزالة  أبو  طالل  مجموعة  لدى  التقنية  القدرات 
الوطني وفروعه في المملكة مع مراكز البحث العلمي في االتحاد 
للبحث  العربية  المنظمة  مظلة  تحت  المنضوية  وتلك  األوروبـــي 

العلمي التي يرأسها أبو غزالة. 
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