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جانب من جلسة مجلس النواب أمس

ضبط أحجار 
زرعة  أثرية 

يف جرش

 عمان - غازي 
المرايات

ضبط األمن 
الوقائي مجموعة 

من القطع 
واالحجار االثرية 

ذات القيمة 
التاريخية يحوزها 

شخص في 
مزرعته بمحافظة 

جرش. 
وفي التفاصيل 

قال مصدر امني 
ان معلومات 

وردت للعاملين 
في قسم امن 

وقائي جرش 
حول حيازة احد 

االشخاص 
لمجموعة من 

االعمدة والحجارة 
االثرية داخل 

احدى المزارع، 
وبوشر بتتبع تلك 
المعلومات للتاكد 

منها.
واضاف المصدر 

بانه بمتابعة 
التحقيقات وجمع 
المعلومات جرى 

التأكد مما ورد 
من معلومات 

وبتفتيش المزرعة 
عثر داخلها على 

مجموعة من 
االعمدة واألحجار 

االثرية والتي 
تبين بعد فحصها 

من قبل خبير 
مختص في 
مجال االثار 

بأنها ذات قيمة 
تاريخية وجرى 

ضبط حائزها، وما 
زالت التحقيقات 

مستمرة. 

ابو البصل: املقدسات 
ثل  يف القدس 
اً وثابتاً وقفاً دا

 عمان - محمد الخصاونة 

الدكتور  الــوزراء  رئيس  عن  مندوبا 
عمر الــــرزاز رعــى وزيـــر االوقـــاف 
والـــــــشـــــــؤون والــــمــــقــــدســــات 
ابو  عبدالناصر  الدكتور  االسالمية 
المؤتمر  أعــمــال  امـــس،  البصل 
(الوقف-تنمية  لالوقاف  التنموي 
شركة  تنظمه  الــذي  مستدامة)، 
وبالشراكة مع وزارة  لهيم الدولية 
والمقدسات  والشؤون  االوقاف 

االسالمية.
الكلمة  خـــالل  الــبــصــل  ابـــو  وقـــال 
ــقــاهــا نــيــابــة عـــن رئــيــس  ــي أل ــت ال
االسالمية  المقدسات  ان  الــوزراء 
وقفًا  تمثل  الشريف  القدس  في 
من  الوقف  خصائص  فيه  تتمثل 
التأبيد والديمومة والثبات ووجوب 
المحافظة عليه وعدم التقصير في 

عمارته ورعايته. 

الجامعات الرسمية تنسب 
بقبول (46,5) ألف طالب 

باستثناء "التكنولوجيا"
 عمان - حاتم العبادي

مجلس  الى  الرسمية  الجامعات  نسبت 
 (46485) بــقــبــول  ــعــالــي  ال الــتــعــلــيــم 
المقبل  الجامعي  للعام  وطالبة  طالبا 
العلوم  جامعة  باستثناء   ،2019-2018
مجلس  يقر  لــم  الــتــي  والتكنولوجيا، 
قانون  وبحسب  الــعــدد.  فيها  االمــنــاء 
أعــداد  تحديد  صالحية  فــإن  الجامعات، 
الى  تعود  جامعة  كل  في  المقبولين 
يقر  ان  ويتوقع  فيها.  االمناء  مجالس 
مجلس امناء جامعة العلوم والتكنولوجيا 
فيها  سيقبلون  الــذيــن  الطلبة  اعـــداد 

االسبوع المقبل. 

96 نائباً ناقشوا البيان الوزاري في جلسات متواصلة 

 "النواب" يصوت عىل الثقة اليوم 
وسط أجواء مريحة 

 عمان - ماجد االمير 

الثقة  على  الــيــوم  الــنــواب  مجلس  يصوت   
يستمع  ان  بعد  الـــرزاز  عمر  الدكتور  بحكومة 
مداخالت  على  الحكومة  رد  الــى  المجلس 

النواب خالل االيام الخمسة الماضية.
الثقة  على  التصويت  جلسة  الحكومة  وتدخل 
من  الكثير  ان  وخــاصــة  مريحة  اجـــواء  وســط 
النواب اعلنوا عن  دعمهم للحكومة  باعطائها 

فرصة للعمل ثم تقييمها من جديد.
الحكومة  ان  النواب  كلمات  من  واضحا  وظهر 

تحظى بثقة شعبية وانهم سيمنحونها الثقة 
التي  االنتخابية  القواعد  لمطالب  استجابة 

تدعم هذه الحكومة.
البيان  مناقشة  ــدأ  ب الــنــواب  مجلس  وكــان   
الوزاري منذ يوم االحد الماضي في جلسات 
متواصلة صباحية ومسائية تحدث خاللها 96 

نائبا.
في  الموظفين  رواتــب  بزيادة  نواب  وطالب 

القطاعين المدني والعسكري.
لتأجير  التجديد  بعدم  الحكومة  طالبوا  كما 
اراضـــي الــبــاقــورة مــرة اخـــرى العــادتــهــا الى 

السياحة  اهمية  الــوطــن.  واشــار نــواب الــى 
مشروع  وخــاصــة  سياحية  مشاريع  وانــشــاء 

التليفريك في عجلون.
التي  الجلسة  في  خطاباتهم  في  النواب  وركز 
المجلس  رئيس  برئاسة  امس  المجلس  عقدها 
رئيس  وحــضــور  الــطــراونــة  عــاطــف  المهندس 
على  ــوزارة  ال وهيئة  الــرزاز  عمر  الدكتور  ــوزراء  ال
القطاع الزراعي الذي يحتاج الى اهتمام كبير من 
،مطالبين  الحالي  الوضع  من  النقاذه  الحكومة 
اســواق  وايــجــاد  المزارعين  دعــم  الحكومة  من 

جديدة للمنتجات الزراعية. 

ويلية  مختصون: أجندات خاصة ومخفية لجهات 
ت دولية تنال من الحقائق ومنظ

 عمان – سمر حدادين

وإقليمية  دولية  تقارير  صــدور  حــاالت  تكرار 
وسياسية  واقتصادية  اجتماعية  قضايا  حول 
الــمــرأة  أوضــــاع  عــن  وخــصــوصــا  وتشريعية 
أو  صحيحة  ليست  معلومات  تحمل  األردنية، 
على  بنيت  أو  دقيقة  غير  أو  مغلوطة  أرقاما 
مصداقية  على  أثـــرت  صحيحة  غير  اســس 

عدة  تساؤالت  على  الباب  وشرعت  التقارير، 
منها أين السجل الوطني لألرقام؟، لماذا ال 
توكل مهمة إعداد التقارير لجهات مرجعية في 

القضية المبحوث حولها.
ــجــهــات  ــصــون بــمــقــصــد ال ــت ــخ ويــشــكــك م
ودراســـات  تقارير  تصدر  التي  والمنظمات 
إذ  دقيقة،  غير  ونتائج  أرقـــام  على  تحتوي 
التمويلية  الجهات  بعض  لدى  إن  هؤالء  يرى 

والمنظمات الدولية أجندات خاصة ومخفية. 
 وحملوا الحكومة مسؤولية ما أسموه "الفلتان" 
مطالبين  األرقــــام،  دقــة  وعــدم  التقارير  فــي 
حكومية  مرجعيات  هــنــاك  تــكــون  ان  بــضــرورة 
وخصوصا  الدراسة،  بمجريات  للتدقيق  وأهلية 
على  وتصنيفه  األردن  بسمعة  تضر  النتائج  أن 
سلم التزامه بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق 

اإلنسان والمرأة. 

 

اشرتاط الرتاخيص 
واإلرشاف الهنديس 
ل الهدم والحفر ألع

 عمان - طارق الحميدي

من  المهندسين  نــقــابــة  طلبت 
البلديات  ووزارة  االشــغــال  وزارة 
ــان الــتــعــمــيــم على  ــم ـــة ع وأمـــان
حصول  بضرورة  المعنية  الجهات 
أو  تأهيلها  إعـــادة  الــمــراد  األبنية 
صيانتها وتشغيلها او تغيير صفة 
استعمالها أو اعمال الهدم والحفر 
صادرة  هندسية  مخططات  على 
من  مصدقة  هندسية  مكاتب  عن 

النقابة. 

نيا وراء  حرشة اللش
اللدغات يف " أم الرسب"

 البادية الشمالية – حسين الشرعة 

الطفيلية  االمــــــراض  ـــــرة  دائ حــــددت 
أصابت  التي  الحشرة"   " والمشتركة 
السرب (12)  ام  منطقة  في  مواطنين 

كم شمالي شرق مدينة المفرق. 
وحسب مصدر طبي فإن المصائد التي 
نشرتها الدائرة امس في مناطق متفرقة 
من المنطقة بينت ان الحشرة تعود الى 
على  تتكاثر  التي  "اللشمانيات"  فصيلة 
التي  لالغنام  العضوي  السماد  مخلفات 
بعض  العــتــمــاد  المنطقة  فــي  تنتشر 
االهالي في معاشهم على تربية الثروة 
الحيوانية. وقال المصدر ،الذي طلب عدم 
ذكر إسمه – ان الحشرة ال تتجاوز من (3-
الطيران  وبطيئة  صغيرة  وهــي  ملم   (5
بالقرب  تواجدها  هــذه  الحالة  توجب  ما 
المخلفات  فيها  تتراكم  التي  المنازل  من 

الــعــضــويــة كـــي تــأخــذ 

 

"النواب" يحيل الهوامله 
إىل السلوك والنظام 

 عمان - الرأي

غازي  النائب  تحويل  النواب  مجلس  قرر 
والنظام  السلوك  لجنة  الى  الهوامله 
ووافق  القبة  تحت  خطابه  خلفية  على 
المجلس  رئيس  اقتراح  على  المجلس 
السلوك  لجنة  الــى  الهوامله  بتحويل 

والنظام.

   80 حالة انتحار خالل ستة 
أشهر 

 عمان – خالد الخواجا 

الشرعي  الطب  عــام  مدير  كشف 
الــدكــتــور احــمــد بــنــي هــانــي الــى 
االنتحار  حـــاالت  ــدد  ع ان  ــــراى"  "ال
لغاية 30 /6 /2018  بلغت 80 حالة. 
في حين لم يسجل  خالل الثمانية 
الماضي  العام  من  االولى  اشهر 

سوى 70 حالة. 

إسرائيل تتجه إلقرار قانون عنصري بدعم أميركي

  االحتالل يشن حملة اعتقاالت وهدم منازل بالضفة 
 القدس المحتلة – كامل ابراهيم

ــالل فــجــًر امس  ــت داهــمــت قـــوات االح
ــدات قــبــاطــيــة وكــفــر راعـــي ومــركــة  ــل ب
ومخيم جنين في محافظة جنين شماًال 

واعتقلت عشرة مواطنين.
حملة  االحـــتـــالل  قـــــّوات  ــت  شــّن كــمــا 

اعتقاالت ومداهمات بأنحاء متفرقة من 
محافظة الخليل جنوًبا، تخللها مواجهات 
جرافات  وهدمت  االحــتــالل.  جيش  مع 
منزلين   ، امس  فجر  إسرائيلية  عسكرية 
في منطقة الديوك التحتا بمدينة أريحا.
كـــمـــا هــــدمــــت جـــــرافـــــات االحــــتــــالل 
منازل  أربعة  امــس  صباح  االسرائيلي 

بالداخل  اللد  مدينة  فــي  فلسطينية 
غير  البناء  بحجة  المحتل،  الفلسطيني 
المرخص. الى ذلك تتجه إسرائيل، إلى 
االئتالف  حلفاء  بين  التفاق  التوصل 
الـــوزراء  رئيس  مــن  بضغط  الحكومي 
قانون  مشروع  لتمرير  نتنياهو  بنيامين 

"القومية" العنصري.  

   

طقس صيفي اليوم 
وانخفاض الحرارة غدا ً

 عمــان - الرأي

تــبــقــى األجـــــواء الــيــوم 
عادية  صيفية  الخميس، 
الجبلية  المرتفعات  في 
في  وحــارة  والسهول، 
واألغوار  البادية  مناطق 

والبحر الميت والعقبة.
طفيف  انخفاض  ويطرأ 
ـــدا  ــــــحــــــرارة غ ـــى ال ـــل ع
األجواء  وتكون  الجمعة، 
صــيــفــيــة مــعــتــدلــة في 
ــفــعــات الــجــبــلــيــة  ــمــرت ال
والسهول، وحارة نسبيًا 
ــبــاديــة،  فــي مــنــاطــق ال
األجـــواء  تستمر  بينما 
والبحر  األغوار  في  حارة 

الميت والعقبة. 
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ر طاقات الخرباء يف السياسة   نواب يدعون إىل استث
واالقتصاد

 تعديل نظام األبنية والخدمة املدنية وقانون الجرائم االلكرتونية
ية النفوس ات املخبأة لجمع الفلوس وليس ح    لوحات الرسعة والكام

نشرتها  كما  النواب  كلمات   وتاليا 
وكالة االنباء االردنية "بترا "

اللوزي
"ضرورة  عن  اللوزي  احمد  النائب  تحدث 
رفـــع صــفــة الــجــبــايــة عــن الــحــكــومــة ألن 
المواطن صار يشعر بأن كل اجراء تقوم 
تدعي  كانت  وإْن  جباية  هو  الحكومة  به 
الى  الفتا  المواطن"،  لمصلحة  هذا  ان 
الطرقات  على  السرعة  تحديد  "لوحات 
والمخبأة  الــواضــحــة  غــيــر  والــكــامــيــرات 
يراهما  ال  حتى  والعوائق  االشجار  خلف 
وليس  الــفــلــوس  جمع  لغاية  الــســائــق 

حماية النفوس".
ــرفــع رواتــــب افـــراد  وطــالــب الـــلـــوزي ب
االمنية  ــزة  ــه واالج المسلحة  ــقــوات  ال
فضال  القضاة،  وتحصين  والمعلمين، 
المؤسسات  ودمج  الفساد  مكافحة  عن 
مشاريع  وبــنــاء  المستقلة،  والهيئات 
به  يزخر  ما  واستغالل  الموازنة،  تدعم 
االردن من مناطق سياحية واثرية ودينية 

وعالجية وترفيهية.
تجربة  وتقييم  مــراجــعــة  اهــمــيــة  ـــد  واك
بالتقسيمات  النظر  وإعــادة  الالمركزية، 
االنتخابية،  بالدوائر  يتعلق  بما  ــة  االداري
العاصمة  في  الخامسة  الدائرة  وبخاصة 

عمان.

الخصاونة
الخصاونة  مصطفى  النائب  قال  بدوره، 
مصالح  بــمــراعــاة  مطالبة  الحكومة  ان 
التفكير  قبل  واستقراره  وأمنه  المجتمع 
المالية،  الدخل  ضريبة  قانون  بعوائد 
على  الضريبي  العبء  ان  الــى  مشيرا 
االشــخــاص كــل ال يــتــجــزأ وصـــوال الــى 

صيغة مثلى لهذا القانون.
تعديل  ضــرورة  على  الخصاونة  وشــدد 
كل  يجمع  حــوار  خــالل  من  االبنية  نظام 
اطراف العالقة كي يكون المخرج تشاركيا 
ويتناسب مع الواقع، اضافة الى تعديل 
الجرائم  وقانون  المدنية  الخدمة  نظام 

االلكترونية، ومعالجة الترهل االداري.
مطالب  تتجاهل  الحكومة  ان  وقـــال، 
االمــن  جــهــاز  مــن  للمتقاعدين  ــة  ــادل ع
معهم  والتفاعل  الحوار  وترفض  العام 
قانون  مــشــروع  خــالل  مــن  إلنصافهم 
جــديــد لــصــنــدوق اســكــان ضــبــاط االمــن 
به،  المعمول  النظام  مــن  بــدال  الــعــام 
الكترونية  منصة  توفير  أن  الــى  الفتا 
لتجربة  استنساخ  الشكاوى  الستقبال 
الــغــاؤه  جــرى  الـــذي  المظالم"  "ديـــوان 

ودمجة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

الزريقات
في  الــزريــقــات  عبدالله  النائب  واشـــار 
كــلــمــتــه الــــى مـــمـــارســـات تــســتــهــدف 
عدم  مستهجنا  النواب،  مجلس  اضعاف 
منح رئيس مجلس النواب لقب معالي، 
فيما دعا رئيس الحكومة الى اعادة النظر 
في التشكيلة الحكومية بما يتناسب مع 

الحالة االستثنائية التي يمر بها الوطن.
ولفت الى تنفيعات في مجالس االدارة 
والترقيات،  الجامعات  وامناء  بالشركات 
على  كثيرا  يعولون  االردنيين  ان  مؤكدا 
هـــذه الــحــكــومــة رغـــم الــعــراقــيــل وكــثــرة 
الحكومة  فشل  ان  وقــال،  المعرقلين، 
هو فشل لكل الذين راهنوا عليكم بحمل 
المرحلة  هــذه  فــي  المسؤولية  امــانــة 

الدقيقة.

الحجاحجة
كلمة  الحجاحجة  علي  الــنــائــب  والــقــى 
 26 تضم  التي  المستقبل  كتلة  باسم 
نائبا اشار فيها الى عدم خوفه من خروج 
الخروج  ألن  الرابع  الــدوار  الــى  الشعب 
ولكنه  بالتغيير،  امــًال  لديهم  ان  يعني 
الى  داعيا  القنوط،  من  عليهم  يخشى 
السياسة  في  الخبراء  طاقات  استثمار 
ابداعية  حلول  الى  للوصول  واالقتصاد 
السهلة،  التقليدية  الحلول  عن  بعيدا 
واول ملف امامهم هو "ضريبة الدخل" 
على  بناء  الحالية  الحكومة  تشكلت  الذي 

تداعياته.
ومكافحة  النزاهة  هيئة  دعم  الى  ودعــا 
الــفــســاد وتــعــزيــزهــا بــخــبــراء فــي مجال 
وغيرها،  والعطاءات  والهندسة  الضريبة 
ووضع معايير للدورات والمهام الخارجية 
بحيث تعرض على المأل ويقدم الموظف 
المعرفة  خالله  من  ينقل  وعرضا  تقريرا 
الى  ايضا  داعــيــا  ـــرًا،  اث ويــتــرك  لزمالئه 
استغالل واستثمار العطلة الصيفية من 
فاعلة  اندية  الى  المدارس  تحويل  خالل 

الكتشاف المواهب خالل العطلة.
والمؤسسات  الشركات  بإلزام  وطالب 
بتشغيل الخريجين لفترة سنة مثال وفق 
شهادات  خاللها  يعطون  معين  برنامج 
خبرة مقابل اجور رمزية او بدل مواصالت 
عند  لهم  مــعــززة  خبرة  كشهادة  لتكون 
االردن،  ــارج  وخ داخــل  للوظيفة  التقدم 
بإتاحة  الحكومية  الجامعات  إلزام  وكذلك 
المجال لحملة الشهادات العليا التدريس 
الكتساب  مجانية  او  رمزية  بأجور  فيها 

الخبرة.
الــســفــارات  دور  تفعيل  عــلــى  وشـــدد 
ـــح مـــشـــاغـــل مــهــنــيــة  ـــــة، وفـــت ـــــي االردن

بالجامعات، وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة 
سر تأخرنا في قطاع النقل، اضافة الى 
االداري،  واالصالح  العام  القطاع  تطوير 
االداريـــة  الــوظــائــف  مقابالت  وتصوير 
المزارعين  واعفاء  وارشفتها،  تلفزيونيا 
وتوقيف  الحكومية،  الديون  فوائد  من 
من  المزارع  لتمكين  القانونية  المالحقة 

العمل وسداد ديونه.

الشرعة
النائب محاسن الشرعة دعا من جهته الى 
والتعليمية  الصحية  القطاعات  تنشيط 
الخاص  القطاع  دور  وتفعيل  والسياحية 
مع القطاع العام، والتوجه نحو االقتصاد 
الطاقة  مــصــادر  واســتــغــالل  االنــتــاجــي 
ــد مــن الــفــســاد في  ــح ــجــددة، وال ــمــت ال
وتصحيح  الضرائب  وتخفيض  االستثمار 
وتحفيز  بتشجيع  الخاصة  التشريعات 

االستثمار بشكل جاد.
واكد ضرورة وضع خطة استراتيجية للحد 
من البطالة، والقضاء على جيوب الفقر 
واعــادة  المشاريع،  استحداث  خالل  من 
النفطية،  المشتقات  بتسعيرة  النظر 
المواشي،  واصحاب  المزارعين  ودعــم 
االتفاقية  والغاء  العام،  اإلنفاق  وضبط 
ومديرية  "مياهنا"  شركة  بين  الموقعة 
ــام الــخــاصــة بــحــجــز مــركــبــات  ــع االمــــن ال
الــمــيــاه  اثــمــان  لتحصيل  الــمــواطــنــيــن 

المتراكمة عليهم.
وقال، ان الحكومة مطالبة بتطوير محور 
التأهيل  خــالل  مــن  التنموية  العملية 
مع  يتماشى  بما  والتطوير  والتدريب 
متطلبات سوق العمل وان يتم تحسين 

مخرجات التعليم.

الزعبي

قطاعي  على  ركز  الزعبي  محمد  النائب 

من  دعمهما  وضرورة  والسياحة  الزراعة 
الزراعية  االراضي  على  المحافظة  خالل 
الى  اضافة  والتسويق،  المزارع  ودعم 
الفنادق  في  الخدمات  اسعار  تخفيض 
السائح  مكوث  مــدة  وجعل  والــرســوم، 
مرافق  فتح  ــــراءات  اج وتسهيل  اكــثــر، 

سياحية.
ـــا الـــى مــراجــعــة نــظــم الــعــطــاءات،  ودع
لصيانة  حــكــومــيــة  مــؤســســة  وانـــشـــاء 
واخرى  الحكومية،  الدولة  ابنية  وتنفيذ 
ــن وايـــجـــاد حــلــول  ــي ــمــواطــن ــدمــة ال ــخ ل
طالب  كما  المرورية،  المشكلة  لتخفيف 
للطاقة  البديلة  الــمــصــادر  باستغالل 
وفتح  التمويلي،  التشغيل  بأسلوب 
المجال الستيراد المواد الرئيسية وليس 
الشركات  من  معين  عدد  على  احتكارها 

خاصة اللحوم.

الفريحات
ـــا الــنــائــب احــمــد الــفــريــحــات الــى  ودع
الخدمة  نظام  على  جذرية  اصالحات 
الــمــدنــيــة خــاصــة فــي مــجــال إشــغــال 
الوظائف الحكومية من خالل االمتحان 
الحكومة  ان  كما  الشخصية،  والمقابلة 
ابداعية  اقتصادية  حلول  بايجاد  ملزمة 

المواطن. بجيب  المساس  دون 
مرهونة  للحكومة  "ثقته"  ان  واضاف، 
ــزامــهــا بــتــنــفــيــذ مـــشـــروع طــريــق  ــت ــال ب
كفرنجة  الــطــواحــيــن-  وادي  عــجــلــون- 
بعجلون  الثقافي  المركز  عطاء  واحالة 
ــعــرضــا اهــــم مــطــالــب  فـــــــورًا، مــســت
الــمــحــافــظــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــيــاه 
والشباب  والصحة  العالي  والتعليم 
ــرهــا مــن الــمــطــالــب  ــات وغــي ــدي ــل ــب وال

الخدمية.

عبيدات
بدوره اكد النائب عبدالله عبيدات اهمية 
مؤسسات  كافة  بين  االنــســجــام  حالة 
عجلة  لدفع  والشعبية  الرسمية  الدولة 
التنمية والحفاظ على االردن قويا منيعا 
الى  الفتا  االشــــرار،  كــل  مواجهة  فــي 
هذه  بمنح  طالبوه  كنانة  بني  ابناء  ان 
ما  إلنــجــاز  لها  كفرصة  الثقة  الحكومة 

تعهدت به.
على  الحكومة  رئيس  قدرة  عن  وتساءل 
في  للقضاء  الفاسدين  رمــوز  تقديم 
مــشــروع  منتقدا  ــــام،  االي مــن  الــقــادم 
مجرد  اال  يكن  لــم  الــذي  "الــيــورانــيــوم" 
نفد  الــمــواطــن  جيب  ان  مــؤكــدا  كـــالم، 
وفكره تالشى وهو ما ينذر بخروجه عن 

صمته.
الفقراء  جيوب  الــى  الطريق  ان  وقــال، 
تفتح  ان  الحكومة  وعلى  مغلقا،  اصبح 
طريقا الى جيوب الحيتان، مطالبا بإلغاء 
الصهيوني،  العدو  مع  االتفاقيات  كل 

وإيالء الزراعة االهتمام الالزم.

الهواملة
انتقد  جهته  من  الهواملة  غــازي  النائب 
ــمــوحــد" فــي الــمــســاجــد،  ــخــطــاب ال "ال
واالساءات التي اصبحت تطاول الجميع، 
الفاسدين  محاربة  في  بالحزم  مطالبا 

وسارقي اموال االردنيين.
في  االختصاصات  تداخل  الــى  واشــار 
مؤسسات الدولة، الفتا الى ان الوالية 

العامة للحكومة "منقوصة".
فقرات  شطب  المجلس  رئــيــس  وقـــرر 
الهواملة  الــنــائــب  لــســان  عــلــى  وردت 
النظام  مــن   116 الــمــادة  لمخالفتها 
السلوك،  ومدونة  والدستور  الداخلي 
الى  تحويله  على  المجلس  وافــق  كما 

لجنة النظام والسلوك النيابية.

المفلح
وأشارت النائب هيا المفلح الى مشكلة 
االجتماعية،  التربية  معلمو  منها  يعاني 
هي  مدرسية،  كتب  ثالثة  بوجود  تتمثل 
الوطنية  والتربية  والجغرافيا  الــتــاريــخ 
كبيرًا  عبئًا  وتشكل  بمعلومات  محشوة 
دمج  مقترحة  والمعلم،  الطالب  على 
ــثــالث فــي كتاب  ــة ال ــدراســي ــمــواد ال ال
االجتماعية  "التربية  مسمى  تحت  واحد 
لكل  وحـــدات   3 مــن  يتكون  والوطنية" 

فصل دراسي.
من  تعاني  االردنــيــة  الدولة  ان  وقالت 
وتنظيم  زراعــيــة  سياسات  وجــود  عــدم 
في  النظر  بإعادة  طالبت  كما  للقطاع، 
والتي  السفر  جــــوازات  تجديد  رســـوم 
بحوالي  ــقــدر  وت ــســفــارات  ال فــي  تــتــم 
ــى مــعــانــاة لــواء  ــار، اضــافــة ال ــن 400 دي

التي  التوظيف  في  والفحيص  ماحص 
على  وليس  اللواء  مستوى  على  هي 
الى  بــاالضــافــة  المحافظة،  مستوى 

حاجتها لخدمات الصحة وغيرها.

حجازي
محاربة  ان  قالت  حجازي  انتصار  النائب 
الحكومي،  المالي  والتسيب  الفساد 
وانشاء المشاريع التنموية واالستثمارات 
في  حتما  يساعد  وتشجيعها  السياحية 
االقــتــصــادي،  والنمو  الــدولــة  ايــــرادات 
هي  ــمــواطــن،  ال اولـــويـــات  ان  مــؤكــدة 
المرأة  ودعم  والضرائب  االسعار  خفض 
والثقافة  والتعليم  الزراعية  والمشاريع 

والتأمينات الصحية.
واضافت ان المواطن ال يهمه الشعارات 
البراقة والمزينة بااللوان والخطوط بقدر 
ولقمة  واستقراره  وأمنه  حياته  تهمه  ما 
الفريق  اعــطــاء  اهمية  مــؤكــدة  عيشه، 
القول  تقرن  وان  لــالداء  فرصة  الــوزاري 

بالفعل.

قراقيش

جسور  إلعادة  دعا  قراقيش  عمر  النائب 
الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن، 
عام  ومنذ  الحكومات  تستطع  لم  حيث 
1989 إعادتها او إقناع االردني باالسباب 
التي ادت بنا الى تلك الالزمة، بل ان ما 
التباعد  من  مزيد  هو  المواطن  شاهده 
والتصرف  االدارات  سوء  كلف  وتحميله 

بالمال العام.
وشدد على اعادة النظر بعدد السفارات 
ان  يعقل  فال  الدبلوماسيين،  وأعـــداد 
تنفق سفارة 2 مليون، فيما صادرات هذ 
الدولة ال تتجاوز 300 الف دينار، وتحسين 
ومــحــاربــة  الــضــريــبــي  التحصيل  ــفــاءة  ك
ابناء  بمنح  طالب  كما  الضريبي،  التهرب 
الصحية  االمتيازات  االردنيات  وابناء  غزة 

والتعليمية.

المجالي
الجلسة  المجالي  حــازم  النائب  استهل 
مواطنين  قضية  عن  بالحديث  المسائية 
على  واطفالهم  عائالتهم  مع  اردنيين 
حدودنا الشمالية تحيط بهم المخاطر من 
ضرورة  مؤكدا  اإلرهابية،  الميليشيات 
التعامل مع هذه القضية وفق الدستور 
عرضة  تــركــهــم  يــتــم  ال  وان  ــقــانــون  وال

للقتل.
يرسخ  بما  العام  للعفو  بقانون  وطالب 
مجتمعنا  يحتاجها  التي  التسامح  قيم 
اتفاقية  والــغــاء  الــحــالــي،  الــوقــت  فــي 
الغاز، الفتا الى ان تغريدة رئيس الوزراء 
خطيرة  الغاز  اتفاقية  ان  تؤكد  عام 2016 
على االمن وال جدوى اقتصادية مقنعة 

   لقطات 
الرزاز  ¶ عمر  الدكتور  الوزراء  رئيس   - 

مناقشات  طيلة  القبة  يغادر  لم 
ـــــام االربــعــة  ـــواب خــــالل االي ـــن ال
النواب  كلمات  كل  وتابع  الماضية 

المالحظات. يسجل  وكان 
والــنــواب  ¶ الـــوزراء  بين  حـــوارات   -

ــــغــــداء بــيــن  ـــة ال ـــراح خــــالل اســـت
والمسائية. الصباحية  الجلستين 

جلسة  ¶ فــي  الــمــتــحــدثــيــن  اول   -
االمس كان النائب احمد اللوزي.

القى  ¶ الحجاحجه  علي  الــنــائــب   -
المستقبل  كــتــلــة  ــاســم  ب كــلــمــة 

للحكومة  الثقة  سيمنح  انه  واعلن 
التزاما لموقف قاعدته االنتخابية.

اعلن  ¶ عبيدات  عبدالله  النائب   -
قواعده  ،الن  الثقة  سيمنح  انــه 
الحكومة  باعطاء  تطالب  االنتخابية 

فرصة.
حقوق  ¶ منح  قضية  طرحوا  -نــواب 

كما  االردنــيــات  ابــنــاء  الــى  مدنية 
اهالي  مشاكل  بحل  نواب  طالب 
ــن في  ــدي ــواج ــت ــم قــطــاع غــــزة ال

االردن.
التي  ¶ االجتماعي  العقد  فكرة   -

طرحها رئيس الوزراء كانت حاضرة 
اكدت  التي  النواب  كلمات  في 
الـــذي  هـــو  الـــدســـتـــور  ان  ــلــى  ع

. يحكمنا
في  ¶ اعلن  الرياطي  محمد  -النائب 

وانه  للحكومة  الثقة  منحه  كلمته 
والـــوزراء  ـــوزراء  ال رئيس  سيدعم 
الدعم  يستحق  الــرزاز  ان  ،مــؤكــدا 
الفساد  لمكافحة  فورا  تحرك  النه 
ثقة  اول  وهي   ، حقيقي  بشكل 
منذ  لحكومة  الــريــاطــي  يمنحها 

النيابي. عمله 

الشياب  ¶ حسني  الــنــائــب  -ثــمــن 
في  ــا  ــي ران الملكة  جــاللــة  جــهــود 
والصحة  والتعليم  المراة  تمكين 
صورة  تعكس  والتي  وجهودها 

حضارية عن االردن لدى العالم.
- الــنــائــب خــلــيــل عــطــيــة طــالــب  ¶

القطري  السفير  لعودة  بالسماح 
الى عمان.

ــــــام االربـــعـــة  ¶ ــــالل االي ـــحـــدث خ ت
ويستكمل  نــائــبــا   96 الــمــاضــيــة 
جلسة  فـــي  كــلــمــاتــهــم  الـــنـــواب 

اليوم . 

حوارات نيابية حكومية  (تصوير- حسن التميمي)

 رفع صفة الجباية عن الحكومة

اعادة النظر بالتشكيلة  
ا يناسب حالة البالد  الحكومية 

االستثنائية

 الزام الرشكات واملؤسسات 
بتشغيل الخريج الكتساب 

الخربة

 تشكيل لجنة ملعرفة رس التأخر 
يف قطاع النقل

 تطوير العملية التنموية من 
خالل التأهيل والتدريب

   " النواب" يصّوت عىل الثقة بحكومة الرزاز اليوم 
 عمان – ماجد االمير

على  الــيــوم  ــنــواب  ال مجلس  يــصــوت 
بعد  الــرزاز  عمر  الدكتور  بحكومة  الثقة 
الحكومة  رد  الى  المجلس  يستمع  ان 
ــام  االي خــالل  الــنــواب  مــداخــالت  على 

الماضية. الخمسة 
وتدخل الحكومة جلسة التصويت على 
خصوصا  مريحة  ـــواء  اج وســط  الثقة 
دعمهم  اعلنوا  النواب  من  الكثير  ان 
ثم  للعمل  فرصة  باعطائها  للحكومة 

جديد. من  تقييمها 

ان  الــنــواب  كلمات  من  واضحا  وظهر 
وانهم  شعبية  بثقة  تحظى  الحكومة 
لمطالب  استجابة  الثقة  سيمنحوها 
هذه  تدعم  التي  االنتخابية  القواعد 

الحكومة.
وكان مجلس النواب بدأ مناقشة البيان 
في  الماضي  االحد  يوم  منذ  الوزاري 
ومسائية  صباحية  متواصلة  جلسات 

تحدث خاللها 96 نائبا.
الموظفين  رواتب  بزيادة  نواب  وطالب 

والعسكري. المدني  القطاعين  في 
التجديد  بــعــدم  الحكومة  طالبوا  كما 

اخــرى  مـــرة  ــاقــورة  ــب ال اراضــــي  لتأجير 
العادتها الى الوطن.

السياحة  اهــمــيــة  الـــى  ـــواب  ن واشــــار 
وبخاصة  ســيــاحــيــة  مــشــاريــع  وانــشــاء 

عجلون. في  التليفريك  مشروع 
وركــــز الـــنـــواب فــي خــطــابــاتــهــم في 
امس  المجلس  عقدها  التي  الجلسة 
المهندس  المجلس  رئــيــس  بــرئــاســة 
الوزراء  رئيس  وحضور  الطراونة  عاطف 
على  الوزارة  وهيئة  الرزاز  عمر  الدكتور 
الــقــطــاع الـــزراعـــي الـــذي يــحــتــاج الــى 
من  النقاذه  الحكومة  من  كبير  اهتمام 

الحكومة  من  ،مطالبين  الحالي  الوضع 
جديدة  اســواق  وايجاد  المزارعين  دعم 

الزراعية. للمنتجات 
ـــنـــواب بــمــحــاربــة الــفــســاد  وطـــالـــب ال

الفاسدين. وكشف 
جهود  كلماتهم  فــي  ــنــواب  ال وثــمــن 
كل  في  الثاني  عبدالله  الملك  جاللة 
واالقــتــصــاديــة  السياسية  الــمــجــاالت 
ــحــســيــن مــســتــوى  واالجــتــمــاعــيــة وت

المواطنين. معيشة 
كــمــا اكـــــدوا وقــوفــهــم خــلــف جــاللــة 
العربية  االمة  هموم  حمل  في  الملك 

ودفاعه  فلسطين  المركزية  وقضيتها 
عــن الــقــدس والــتــمــســك بــالــوصــايــة 
الهاشمية على المقدسات االسالمية 

القدس. في  والمسيحية 
االشــادة  كلماتهم  في  النواب  وجــدد 
ــيــة  االردن المسلحة  ــقــوات  ال بــجــهــود 
حمايتهم  عــلــى  ــيــة  االمــن واالجـــهـــزة 
ــلــوطــن مــطــالــبــيــن بــدعــمــهــم مــالــيــا  ل
ومعنويا وتوفير كل احتياجاتهم للدفاع 

عن الوطن واستقراره.
لصفقة  رفــضــهــم  عــن  ــواب  ــن ال وعــبــر 
مؤامرة  بانها  وصفوها  التي  القرن 

وفلسطين. االردن  على 
وطــالــب الــنــواب مــن الــحــكــومــة دعــم 

الفلسطيني. الشعب 
الــعــودة  حـــق  ان  عــلــى  ــــواب  ن ــــد  واك
لــالجــئــيــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن هـــو حق 

مقدس.
بانشاء  الحكومة  مــن  نـــواب  وطــالــب 
المحافظات  فــي  تــنــمــويــة  مــشــاريــع 
الهالي  عمل  فــرص  توفير  اجــل  مــن 

المحافظات.
العمل  الحكومة  مــن  نـــواب  وطــالــب 

على اصدار قانون للعفو العام . 
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منها بل هناك مخاطر وكلفة سياسية.
تقييم  الى  يحتاج  الوزاري  أداء  أن  وقال 
يبقى  بــحــيــث   ، ــوي"  ســن ـــع  "رب دوري 
ــاز، داعــيــا الــــوزراء توخي  ــج صــاحــب االن

الدقة في التصريحات.

الديات
ان  الــى  اشــارت  الــديــات  فضية  النائب 
مليون   45 سنويا  يضخ  عــال  ــر  دي لـــواء 
على  عمان  الى  المياه  من  مكعب  متر 
مياه  مــن  االغــــوار  ــنــاء  اب حصة  حــســاب 
القطاع  معاناة  موضحة  والشرب،  الري 
المزارعين  وقــروض  كلف  من  الــزراعــي 

وإعادة هيكلة الجمعيات الزراعية.
ــقــانــون اتــحــاد  ودعــــت إلعــــادة الــنــظــر ب
المزارعين بحيث يكون االنتساب لالتحاد 
"إلزاميا"، واخراج مشروع تأسيس شركة 
الــتــســويــق الـــزراعـــي الـــى حــيــز الــوجــود 
الزراعة  وزارة  ادراج  في  حاليا  والموجود 

وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية.

المحسيري
لخفض  المحسيري  عبد  النائب  ودعـــا 
ـــب عــلــى مـــدخـــالت االنـــتـــاج  ـــضـــرائ ال
الغذائية  الــمــواد  مــصــانــع  وخــصــوصــا 
ـــادة  وخــفــض الــرســوم الــجــمــركــيــة، وإع
الضريبية  والــغــرامــات  الــفــوائــد  دراســـة 
ــســداد،  ال عــلــى  الــمــواطــنــيــن  لتشجيع 
ومشاركة مجلس النواب بعملية تسعير 

المشتقات النفطية.
التعيين  حق  االعاقة  ذوي  بمنح  وطالب 
عبر  شهاداتهم  مــع  تتناسب  بوظائف 
فيما  وكذلك  المدنية،  الخدمة  ديــوان 
ابناء  ومنح  االنسانية،  بالحاالت  يتعلق 
عن  القيود  والــغــاء  مدنية،  حقوقا  غــزة 
الجامعية  دراساتهم  انهوا  الذين  الطلبة 
"عدم  على  الحصول  يستطيعون  وال 

محكومية" بسبب القروض الجامعية.
اللجان  تشكيل  إعـــادة  الــى  لفت  كما 
واعادة  "المعلولية"  تقيم  التي  الطبية 
 80 وهي  الكلي  العجز  نسبة  احتساب 
المرأه  اقراض  صناديق  واغالق  بالمئة، 

والمشاريع الصغيرة. 
  

   الظهراوي
وقال النائب محمد الظهراوي ان الحكومة 
مطالبة بجلب المليارات التي اخذت دون 
إلى  ودعــا   ، الفساد  ومحاربة  حق،  وجه 
التي  األمنية  الموافقات  مشكلة  حل 
يعاني منها بعض المواطنين، وتوضيح 
وانهاء  الخطير،  القرن  صفقة  موضوع 
مضى  الذي  العشائرية  الواجهات  ملف 

عليه عشرات السنين.
والمياه  الكهرباء  شركتي  تعامل  وانتقد 
اوضاع  تسوية  وعــدم   ، المواطنين  مع 
اصحاب مدينة الشرق بالزرقاء ، ومكافحة 

الفساد.

هديب
الوضع  ان  هديب  محمد  النائب  وقــال 
االستراتيجي خطير وحساس النه يبقي 
مسألة واحدة تحتاج الى ترتيب وتوضيح 
 ، الالجئيين  وملف  الــعــودة  حق  وهــي 

اخفاء  تتطلب  القرن"  "صفقة  ان  مبينا 
الجزء االخطر وهو حق العودة.

الــدبــلــومــاســي  الــخــطــاب  ان  واضــــاف 
االردني متلعثم وغير واضح فيما يتعلق 
بصفقة القرن، التي تتضمن تنازال كبيرا 
االردني  الشعب  مصالح  يمس  وخطيرا 
ابناء  عليه  يوافق  ان  يمكن  وال  العليا 

طرفي نهر االردن.
 ، االداري  الــتــوقــيــف  بــوقــف  ــب  وطــال
دور  وتفعيل   ، الالمركزية  تجربة  وتقييم 
وابناء  غــزة  ابــنــاء  ومنح  الشباب  وزارة 

االردنيات حقوقا مدنية كاملة.

ابو رمان
الحد  برفع  ابو رمان  معتز  وطالب النائب 
االدنى لالجور الى 280 دينار ، وتحقيق 
ضريبة  ان  الى  الفتا  الضريبية،  العدالة 
من  بالمئة   82 تشكل  التي  المبيعات 
االيرادات الضريبية "غير عادلة" ، مؤكدا 
 ، الــضــريــبــي  الــتــهــرب  مكافحة  اهــمــيــة 

والفوترة االلكترونية.
يعاني  ــمــدنــي  ال الــتــقــاعــد  ان  وقــــال 
منظومة  توحيد  وينبغي  تــشــوه  مــن 
"الضمان  واحدة  منظومة  تحت  التقاعد 
االجتماعي" ، مشيرا الى ان المديونية 
ــهــه االقــتــصــاد  ــواج هـــي اخــطــر تــحــد ي

الوطني.
الخاص  القطاع  مع  الشراكة  ان  واضاف 
القطاع  من  الحكومة  استدانة  تعني  ال 
التشكيلة  أن  الـــى  مــشــيــرا   ، ــخــاص  ال
الحكومية هي خيار رئيس الحكومة، وهو 

من يتحمل المسؤولية.

الرقب
وقال النائب احمد الرقب ان االردن يحتل 
سرعة  في  العالم  في  االولى  المرتبة 
التعديالت الوزارية ، وهو ما جعل فاتورة 
والنواب  والوزراء  الوزارات  رؤساء  تقاعد 
مليون   14 يتجاوز  السابقين  واالعــيــان 

تقاعدية  لرواتب  "اضافة   ، سنويا  دينار 
قلم  عليها  يجري  ال  اخرى  لجهات  فلكية 

ديوان المحاسبة".
 ، عــاجــل  وزاري  تعديل  ــاجــراء  ب وطــالــب 
ودمج المؤسسات المستقلة ، وتحويل 
وتحقيق   ، القضاء  الى  الفساد  ملفات 
وانصاف   ، الطبية  باالعفاءات  العدالة 
 27 نصابه  يتجاوز  الذي  الكادح،  المعلم 
حصة في ظروف صعبة ورواتب متآكلة.

ابو حسان
مشاكل  حسان  ابو  خالد  النائب  وعرض 
االزمـــة  نتيجة  الــمــنــكــوب  الــرمــثــا  ـــواء  ل
السورية وفقد عشرات اآلالف لمصادر 
انشاء  مقترحا   ، رزقهم  وسبل  دخلهم 

ميناء بري ومنطقة حرة.
واشار الى واقع اللواء، الذي يجاور حربا 
مستمرة منذ سبعة اعوام ، رفعت نسبة 
البطالة واثرت سلبا على الحركة التجارية 

وانهاك البنية التحتية جراء اللجوء.
وحذر من المساس بسمعة المؤسسات 
الشائعات  واثارة  بها  والتشكيك  االمنية 
حولها ، داعيا الى ضرورة تخفيض ضريبة 
ضريبة  قــانــون  ارســـال  قبل  المبيعات 
القضائية  السلطة  وتمكين   ، الــدخــل 
بالكفاءات  ورفــدهــا  االداري  وجــهــازهــا 
التشريعات  بمعالجة  والسرعة  المهنية، 
صلبة  ارضية  على  التقاضي  يسرع  بما 

من العدالة.

االزايدة
أهمية  االزايــدة  القادر  عبد  النائب  وأكد 
معيشة  يحسن  اصالحي  برنامج  تطبيق 
لمواجهة  معيشي"  "اصــالح  المواطن 
ورفع  الدخل  وتحسين  والبطالة  الفقر 
سوية الخدمات ودعم المزارعين وتمكين 

الشباب.
وطــالــب بــاصــالح ضــريــبــي واعــالمــي 
اصالح  عن  فضال   ، للفساد  والتصدي 

والتعليم  الــتــربــيــة  لــقــطــاعــات  شــامــل 
والصناعة واالستثمار والخدمات البلدية 
والثقافة ورعاية الشباب وذوي االعاقة.
عشرات  منذ  مستأجرة  مبان  الى  واشار 
الى  محالة  حكومية  وعطاءات   ، السنين 
على  الفائدة  اسعار  وزيــادة   ، متنفذين 
"الملكية  هيكلة  ــــادة  واع  ، ــقــروض  ال
في  تنموية  مشاريع  وانشاء  االردنية" 
تحسين  الـــى  اضــافــة   ، الــمــحــافــظــات 
محافظة  في  والسياحة  الصحة  خدمات 

مادبا.

الرياطي
باعادة  الرياطي  محمد  النائب  وطالب 
االقتصادية  العقبة  بــمــوضــوع  النظر 
محاربة  على  العمل  أهمية  مــؤكــدا   ،

الفساد بكل جوانبه.
مع  الـــرزاز،  لحكومة  الثقة  منحه  وأعلن 
اخــلــت  ـــال  ح فـــي  بمحاسبتها  الـــوعـــد 
بيانها  وفـــق  ــتــزامــاتــهــا  وال بــواجــبــاتــهــا 

الوزاري.

الفراهيد
الى  الفراهيد  محمود  النائب  وأشـــار 
وكريم،  ــر  اوب تطبيق  ترخيص  مــوضــوع 
تلفزيون  موظفي  رواتب  سلم  وارتفاع 
المملكة مقارنة بسلم رواتب التلفزيون 
ــقــصــور الــحــكــومــي في  االردنــــي ،وال
مــتــابــعــة الــمــشــاريــع ومــنــهــا "الــطــريــق 

الصحراوي".
ديون  لسداد  مبالغ  رصــد  على  وشــدد 
برنامج  لعقد  والتوجه  الطفيلة  جامعة 
 ، بالجامعة  التشغيلي  المهني  التدريب 

وتشغيل مشروع طاقة الرياح.

ابو تايه
ولفت النائب صالح ابو تايه الى تهميش 
البادية  في  التنمية  لشؤون  الحكومة 
الجنوبية واقصاءها لكفاءات ابنائها في 

مساحة  ثلث  تمثل  التي  المنطقة  هذه 
المملكة.

الوطنية  المعونة  رواتــب  برفع  وطالب 
 70 الــى   200 مــن  تخفيضها  تــم  التي 
دينارا، ال تكفي البسط متطلبات الحياة 
الجفر  فــي  الصحية  الــمــراكــز  وترفيع   ،
مراكز  الى  والجربا  والحسينية  والمريغة 
واطباء  االدويــة  وتوفير  شاملة  صحية 
االختصاص ، ودعم المزارعين واصحاب 

المواشي.
 / الشيدية  طريق  تكملة  الــى  دعــا  كما 
واالفــراج   ، البادية  بلديات  ودعــم  الجفر 
عن  والتعيين  الثالثة،  الفئة  تعيينات  عن 
الخدمة  ديــوان  عن  بدال  ــوزارات  ال طريق 

المدنية ، وتوفير منح البناء البادية.

الشياب
الى  الــشــيــاب  حسني  الــنــائــب  ولــفــت 
الزراعة  بقطاعي  االهتمام  زيادة  اهمية 
والــشــبــاب وحـــقـــوق أبـــنـــاء األطــــراف 
الحكومية،  التشكيلة  فــي  واألريــــاف 
مشيدا بدور جاللة الملكة رانيا العبدالله 
ان  وقــال  والتعليم.  التربية  دعــم  في 
بــعــض رؤســــاء الــحــكــومــات بــقــوا في 
تهميش  واستغرب   ، األردنيين  وجدان 
 ، الفخريين  للقناصل  الواضح  الحكومة 
وعدم منحهم امتيازات كما هو معمول 
اهمية  مؤكدا   ، االخــرى  الــدول  في  به 
شل  الذي  االبنية  بنظام  العمل  وقف 

الحركة في معظم مناطق الوطن.

الزعبي
وتـــســـاءل الــنــائــب فـــواز الــزعــبــي عن 
القرن،  صفقة  مــن  الحكومة  موقف 
لفتح  المباحثات  مباشرة  الى  دعا  كما 
الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا ، حــتــى تــتــحــرك 
الجيش  سيطرة  بعد   ، االقتصاد  عجلة 
السوري على الجانب اآلخر من الحدود.

االجتماعي"  "العقد  أن  الــى  وأشـــار 
من  فدستورنا  للشبهات  مثارا  أصبح 
كان  "وان  العالمية  الدساتير  أفضل 
هــنــاك مــشــكــلــة فــهــي مــشــكــلــة في 
"االنــجــرار  عــدم  إلــى  ــا  ودع التطبيق"، 

الدولي". النقد  صندوق  وراء 

عطية
الغاء  الــى  عطية  خليل  النائب  ودعــا 
وكشف  اسرائيل  مــع  الــغــاز  اتفاقية 
ـــادة أراضــــي  ـــع ــهــا، واســـت ــل ــفــاصــي ت
ان  مـــوضـــحـــا  ـــمـــر،  ـــغ وال الـــبـــاقـــورة 
التحفيز  خطة  ذكــر  تجاهلت  الحكومة 
رفع  إلى  تهدف  والتي  االقتصادي 
 %4 ــة بــنــســبــة  الــتــنــمــيــة االقــتــصــادي

.2025-2015 بين  ما  الفترة  خالل 
ــمــوقــف مــجــلــس الـــنـــواب  واشـــــاد ب
ــوطــن عــنــدمــا بــرز  الـــذي وقـــف مــع ال
بوضع  مطالبا  الدخل،  ضريبة  قانون 
معالجة  كيفية  تــبــيــن  واضــحــة  خــطــة 
أقــرت  الــتــي  والملفات  المشكالت 

الرزاز. حكومة  بها 

األعور
الحكومة  األعور  فيصل  النائب  ودعا 
ــظــر بــالــتــقــســيــمــات  ــن إلــــى اعـــــادة ال
انتخاب  بقانون  التقدم  قبل  االدارية 

جديد.
تحصل  األلــويــة  بــعــض  أن  وأضــــاف 
برلمانية  ومقاعد  نيابي  تمثيل  على 
ــرم ألـــويـــة أخــــرى مـــن هــذا  ــح فــيــمــا ت
التي  السكانية  الكثافة  رغم  التمثيل 

بها. تتمتع 
أعادهم  الذين  بالوزراء  ثقته  عن  وعبر 
متمنيًا   ، السابقة  الحكومة  من  الرزاز 
الحكومة.  في  الجدد  للوزراء  التوفيق 

الطراونة يترأس الجلسة

 الذكور ضعفا االناث وأصغر حالة 9 سنوات وأكبرها 65 عاما 

 80 حالة انتحار خالل ستة أشهر 

 وقال بين هاني لـ "الرأي" ان عدد 
حاالت االنتحار لغاية 30 /6 /2018 
بلغت 80 حالة في حين لم يسجل 
من  االولــى  اشهر  الثمانية  خــالل 

العام الماضي سوى 70 حالة.
من   ٪40 ان  هــانــي  بــنــي  ــن  ــي وب
في  سجلت  االنــتــحــار  حــاالت  عــدد 
الشمال  اقليم  تــالهــا  العاصمة 
محافظة  في  واقلها   ٪25 بنسبة 

جرش اذ سجلت حالة واحدة.
بني  بين  المنتحرين  اعمار  وحــول 
كان  لالنتحار  عمر  اقــل  ان  هاني 
واكبرها  سنوات  تسع  تبلغ  لفتاة 
العمر  من  يبلغ  لشخص  كــان  سنا 

65 عاما.
الذكور  لدى  االنتحار  نسبة  وبلغت 

ضعفي االناث.
والعمل  الــكــشــف  ـــاالت  ح ـــول  وح
اليومي للمركز قال بني هاني ان 
المركز من خالل 32 مختصا كشف 
اربعة  قرابة  على  الفترة  تلك  خالل 
القتل  جــرائــم  تشمل  وفــاة  االف 
والوفيات المرضية وحوادث السير 
الطبية  الــمــســؤولــيــات  ــبــعــات  وت
وحاالت االنتحار والوفيات االخرى.

الف   16 اصــدر  المركز  ان  واضــاف 
والــحــوادث  االيـــذاء  لــحــاالت  تقرير 

والتعذيب والضرب والدهس.
احترافية  ان  هــانــي  بين  واوضـــح 
تمكنت  وخبرتهم  المتخصصين 
تحت  تــرد  كانت  حــاالت  كشف  من 
ان  ليتبين  طبيعية  وفــاة  مسمى 
ومنها  جريمة  بسبب  كانت  الوفاة 
اكتشاف اربع حاالت خالل الشهرين 

الماضيين.
واوضح ان مشاركة الطب الشرعي 
الكيدية  الطبية  التقارير  من  حدت 
والتي كانت تمنح لمن طلب اال ان 
الطب الشرعي اصبح لديه الكفاءة 
مكتملة  التقارير  هــذه  ان  لمعرفة 
لــكــافــة الــعــنــاصــر ودقـــة الــوصــف 

الطبي لالصابة.
لــلــطــب  ان  هـــانـــي  بـــنـــي  ـــيـــن  وب
الكوادر  تدريب  في  دورًا  الشرعي 
القضايا  مع  التعامل  كيفية  على 
االطفال  على  واالعــتــداء  االسرية 
واالتجار  االنسان  حقوق  وقضايا 
مع  بالعمل  والــمــشــاركــة  بالبشر 
في  المدني  المجتمع  منظمات 
على  والكشف  التعذيب  قضايا 

حاالت االعتداء الجنسية.
واوضـــــح انـــه قـــد تـــم اســتــحــداث 
استشاري  من  مكون  اسناد  فريق 
لالنتقال  شرعي  طب  واخصائي 
وفــاة  فيه  تــحــدث  مــوقــع  أي  الــى 
والمساعدة  المساندة  وتــقــديــم 
لــــالطــــبــــاء الــــشــــرعــــيــــيــــن فــي 

المحافظات.
قبل  من  اهتمامًا  هناك  ان  وقــال 
خاص  مبنى  لبناء  الصحة  وزارة 
للطب الشرعي سيدرج على خطط 
رفد  وسيتم  الحالي  للعام  الــوزارة 
ليكونوا  جديدا  طبيبا   15 بـ  الكادر 

فريقا من الخبراء.
ونوه الى ان هناك اكثر من 15 طبيبًا 
للعمل  عربية  دول  طلبتهم  اردنيًا 
لديها نتيجة خبراتهم المتقدمة في 
هذا المجال وخصوصا دول الخليج.

المركز  ان  إلى  هاني  بني  واشــار 
بانواع  مختص  متقدم  مختبر  فيه 
ـــاون مع  ـــع ـــاك ت ـــن الـــســـمـــوم وه
و  والتكنولوجا  العلوم  جامعتي 
الــهــاشــمــيــة لــلــتــدريــب والــمــعــرفــة 
والـــتـــواصـــل الــمــهــنــي فـــي هــذا 

المجال. 

مدير الطب الشرعي يتحدث للزميل الخواجا

عمان  -  خالد الخواجا

كشف مدير عام الطب 
الشرعي الدكتور احمد بني 
هاني "ان عدد الحاالت التي 
كشف عليها المركز الوطني 
للطب الشرعي 20 الف حالة 
خالل النصف االول من العام 
الحالي.

   " البلقاء التطبيقية" تحدد مواعيد 
االمتحان العميل للشامل 

 السلط- الرأي

واالمــتــحــانــات  التقييم  وحـــدة  دعــت 
التطبيقية  البلقاء  جامعة  في  العامة 
في  لالشتراك  سجلوا  الذين  الطلبة 
الشهادة  المتحان  الصيفية  الـــدورة 
لعام  الشامل  المتوسطة  الجامعية 
الوحدة  موقع  مراجعة  ضرورة   2018
 shamel.bau.edu.jo اإللكتروني 
لمعرفة  الجامعة  موقع  خالل  من  او 
المقرر  العملي  االمــتــحــان  مواعيد 

ومكان عقده لكل طالب.
مدير  الــلــحــام  محمد  الــدكــتــور  وقـــال 
تقدموا  الذين  الطلبة  عدد  ان  الوحدة 
ـــــدورة بلغ  ــراك فــي هـــذه ال ــالشــت ل
 3848 منهم  وطــالــبــة  طالبا   5280

لالمتحان  سيتقدمون  وطالبة  طالبا 
موعد  أن  إلـــى  مــشــيــرا   ، الــعــمــلــي 
الرابعة"  الورقة   " العملي  االمتحان 
يبدأ يوم السبت القادم 2018/7/21 

وينتهي يوم السبت 2018/7/28
جميع  أن  ــحــام  ــل ال ــور  ــت ــدك ال وأشــــار 
الساعة  تمام  في  تبدأ  االمتحانات 

العاشرة صباحا.
النظرية  ــحــانــات  االمــت مــوعــد  وعـــن 
ــورقــة  ال ــحــان  امــت أن  ــحــام  ــل ال أشــــار 
ا  السبت  يوم  صباح  سيعقد  األولى 

2018/8/4
أما امتحان الورقة الثانية فيعقد يوم 

الثالثاء 2018/8/7
ــثــة يــــوم الــســبــت ا  ــال ــث والــــورقــــة ال

 2018/8/11

 

شاحنة تسقط جرس 
مشاة يف ضبعة 

 عمان - بترا
 

تــســبــب ســـقـــوط جــســر مــشــاة 
بإغالق طريق المطار في منطقة 
شاحنة  اصطدام  بسبب  ضبعة 

بالجسر، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر ان الكوادر المعنية 
وإعادة  الجسر  إزالــة  على  عملت 

فتح الطريق، 

الرزاز ووزراء يتابعون الجلسة (تصوير -حسن التميمي)
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   مكتب خاص للمتقاعدين 
العسكري يف االحوال 

 عمان - بترا

مكتب  افتتاح  والــجــوازات  المدنية  ــوال  االح دائــرة  أعلنت 
مختلف  من  العسكريين  المتقاعدين  الستقبال  خــاص 
وجوازات  بطاقات  من  معامالتهم  وإنجاز  إلنهاء  االجهزة 

من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.
فواز  والــجــوازات  المدنية  األحــوال  دائــرة  عام  مدير  وقــال 
الشهوان إن هذا االجراء يأتي خدمة للعسكريين للتسهيل 

عليهم في الطابق G (بموقع الخدمة المستعجلة). 

   

البزايعة يلتقي ضباط ارتباط 
مكاتب متقاعدي الدفاع املد 

 عمان- الرأي

البزايعة  مصطفى  اللواء  المدني  الدفاع  عام  مدير  بحث 
المدني  الدفاع  متقاعدي  مكاتب  ارتباط  ضباط  مع  امس 
الدفاع  متقاعدي  تهم  التي  الموضوعات  العسكريين 
واالستفادة  معهم  التواصل  إدامة  يضمن  بما  المدني 
بالجهود  مشيدا  المدني،  الدفاع  علوم  في  خبراتهم  من 
التي قدمها متقاعدو الجهاز خالل سنوات خدمتهم والتي 
كان لها الدور الفاعل في مسيرة البناء التي شهدها جهاز 

الدفاع المدني،.
كافة  تسهيل  يكفل  بما  العمل  إدامـــة  ضـــرورة  وأكـــد 
معهم  والتواصل  اإلمكانات،  به  تسمح  وبما  معامالتهم 

وتلمس احتياجاتهم.
االستفسارات  من  العديد  على  اإلجــابــة  اللقاء  وتخلل 
والمتعلقة  االرتــبــاط  ضباط  طرحها  التي  والــتــســاؤالت 
متقاعدي  تهم  التي  والقضايا  الموضوعات  من  بالعديد 
الدفاع  عــام  مدير  عليها  ــاب  أج والــتــي  المدني  الــدفــاع 

المدني وأصحاب االختصاص في الجهاز. 

 تخفيض الحد األدنى للقبول بتخصصات الزراعة بالجامعات الخاصة الى (%60) 

 الجامعات الرسمية تنسب بقبول (46,5) الف طالب 
باستثناء "التكنولوجيا" 

 االبقاء عىل الحدود الدنيا للقبول بـ"الرسمية" دون تغي 
   عمان - حاتم العبادي

مجلس  الى  الرسمية  الجامعات  نسبت 
 (46485) بــقــبــول  ــعــالــي  ال الــتــعــلــيــم 
المقبل  الجامعي  للعام  وطالبة  طالبا 
العلوم  جامعة  باستثناء   ،2019-018
مجلس  يقر  لــم  الــتــي  والتكنولوجيا، 
نسبت  حين  في  العدد،  فيها  االمناء 
العالمية  االســالمــيــة  الــعــلــوم  جامعة 
التنسيق  وحــــدة  خـــالل  مــن  لــلــقــبــول 
وطالبة  طالب   (2400) بقبول  الموحد 

تقريبا.
وبحسب المصادر فإن الجامعة االردنية 
منهم  طالبا   (6365) بقبول  نسبت 
بالعقبة،  الجامعة  فرع  في  طالبا   (820)
وجامعة  طالبا   (5860) اليرموك  بينما 
 (5960) ومؤتة  طالبا   (4330) البيت  ال 
 (11450) التطبيقية  طــالــبــاوالــبــلــقــاء 
ـــا  ـــب ـــال ــة (4900)ط ــهــاشــمــي ــا وال ــب طــال
 (2000) االردنــيــة  االلمانية-  والجامعة 
طالبا   (2800) التقنية  والطفيلة  طالبا 

والحسين بن طالل (5620) طالبا.
وبحسب قانون الجامعات، فإن صالحية 
جامعة  كل  في  المقبولين  أعداد  تحديد 

تعود الى مجالس االمناء فيها.
جامعة  امــنــاء  مجلس  يقر  ان  ويتوقع 
الطلبةالذين  اعداد  والتكنولوجيا  العلوم 

سيقبلون فيها االسبوع المقبل.
يشار الى أن جامعة العلوم االسالمية 

وال  خــاص،  قــانــون  يحكمها  العالمية، 
او  الرسمية  الجامعات  ضمن  تــنــدرج 
ــتــي نـــص عــلــيــهــا قــانــون  ــاصــة، ال ــخ ال
ــدأت  ـــة، إال انــهــا ب ـــي الــجــامــعــات االردن
العام  منذ  الموحد  القبول  في  تــدرج 
الدنيا  بالحدود  التزامها  شرط  الماضي، 

لمعدالت القبول.
في  العالي  التعليم  مجلس  وصــادق 
السياسة  على  االول  امــس  جلسته 
للعام  الجامعات  في  للقبول  العامة 

الجامعي 2019/2018.
فانه  للقبول  العامة  للسياسة  ووفقا 
ضمن  الــقــبــول  فــئــات  عــلــى  تغيير  ال 
ان  باستثناء  الموحد،  القبول  قائمة 
الوحدة ستلتزم باالعداد التي سينسب 
االردنــيــة،  الجامعات  امناء  مجلس  بها 
الجامعات  قانوني  عليه  نص  لم  وفقا 

والتعليم العالي لسنة 2018.
االمناء  مجالس  صالحية  ان  حين  في 
تحديد  ستتضمن،  بالقبول  يتعلق  فيما 
يكون  الــتــي  والــتــخــصــصــات  الــمــقــاعــد 
القبول فيها مباشرة من خالل الجامعة 
ــفــنــون وهــنــدســة  مــثــل تــخــصــصــات ال
العمارة والطب البيطري، باالضافة الى 
ابناء  العاملين،  بنباء  المتعلق  النسب 
فيها  يوجد  ال  جامعات  مــن  العاملين 
تخصصات طيية، باالضافة الى القبول 

الدولي والموازي.
على  للقبول  العامة  السياسة  وابقت 

في  القبول  لمعدالت  الدنيا  الــحــدود 
الجامعات الرسمية كما هي بالسنوات 
التخصصات  حسب  والموزعة  السابقة 
(65%- 85%)، وللجامعات الخاصة بين 

.(%80-%60)
التعليم  مجلس  ان  "الــــرأي"  وعلمت 
العالي خفض الحد االدنى للقبول في 
الجامعات  فــي  ــزراعــي  ال التخصصات 
 (%65) من  بدال   (%60) الى  الخاصة 
في السنوات السابقة، فيما بقي الحد 
الحقوق  تخصص  في  للقبول  االدنــى 

في تلك الجامعات (%65).
ووفقا لمصادر مطلعة ان وزارة التربية 
كشوفات  ضمن  تـــدرج  لــن  والتعليم 
ــطــالــب الــنــســبــة الــمــئــويــة  عـــالمـــات ال
ستقوم  إنــمــا  ــعــالمــات،  ال لمجموعة 
الموحد  القبول  تنسيق  وحــدة  بتزويد 
الطلبة  بــيــانــات  ضمن  النسبة  بتلك 
للقبول  االدنـــى  الحد  يحققون  الــذيــن 

في الجامعات.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــخــصــصــات الــتــي 
الفرع،  نوع  حسب  الطلبة  فيها  سيقبل 
الصيفية  قبول  على  ستكون  فإنها 
دون  هي  كما   ،2019-2018 المقبلة 

تغيير.
على  الــعــالــي  التعليم  مجلس  ــد  أك و 
ـــيـــة وجــامــعــة الــعــلــوم  الــجــامــعــة األردن
الثالثة  الفقرة  نص  تنفيذ  والتكنولوجيا 
من السياسة العامة لقبول الطلبة في 

السنة التحضيرية،.
"نسبة  تخصيص  الــفــقــرة  وتضمنت 
كل  فــي  المقررة  المقاعد  مــن   (%5)
كلية أو تخصص في الجامعات االردنية 
شهادة  حملة  مــن  األردنــيــيــن  للطلبة 
من  األردنــيــة  العامة  الثانوية  الــدراســة 
إدراج  عدم  وعلى  السابقة"،  السنوات 
واإلجبارية  اإلختيارية  الجامعة  متطلبات 
التحضيرية  للسنة  الدراسية  الخطة  في 
التخصص  متطلبات  تقتصرعلى  بحيث 
المعدل  إعتماد  وعلى  فقط،  اإلجبارية 
لتوزيعهم  كأساس  للطلبة  التراكمي 
بغض  التحضيرية  السنة  نهاية  فــي 
الثانوية  في  الطالب  معدل  عن  النظر 

العامة.
أو  طالبين  معدل  تــســاوي  حــال  وفــي 
أن  عــلــى  جــمــيــعــًا،  قبولهم  يــتــم  أكــثــر 
في  الــواردة  التخصيصات  مراعاة  تتم 
للعام  الطلبة  لقبول  العامة  السياسة 
نهاية  فــي   2019/2018 الــجــامــعــي 
من  يستثنى  وأن  التحضيرية  السنة 
الذين  الطلبة  التحضيرية  السنة  دراسة 
يقبلون على البرنامج العادي أو البرنامج 
الموازي الذين أنهوا دراسة سنة أو أكثر 
من الخطة الدراسية لتخصص الطب أو 

طب األسنان".
العمداء  مجلس  يعالج  أن  على  ونصت 
في الجامعات المعنية الحاالت التي لم 
يرد فيها نص بأسس السنة التحضيرية. 

سموه خالل جولة في الجامعة   (بترا)

 األم رعد يشيد بانجازات الجامعة 
الهاشمية 

 األغذية العاملي يشيد بدعم االم 
الحسن لربامجه 

 "العدالة والتنمية" يدعو لاللتفاف حول القيادة 
رفضا لصفقة القرن 

   الزرقاء–بترا

الــمــلــك،  جـــاللـــة  نـــائـــب  زار 
زيــد،  بــن  رعــد  األمــيــر  سمو 
الهاشمية،  الجامعة  امــس 
أبرز  على  سموه  اطلع  حيث 
التي  التنموية  الــمــشــاريــع 
وشملت  الجامعة،  نفذتها 
الشمسية،  الطاقة  محطة 
الحديثة  الصفية  والمباني 
مفاهيم  عــلــى  الــمــعــتــمــدة 
ـــضـــر، ومــحــطــة  الــبــنــاء األخ
تحلية المياه، ومشروع زراعة 
نباتي الهوهوبا والجاتروفا.

جولة  خــالل  سموه،  وأشــاد 
لـــه فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي 
الجامعة  رئيس  مــع  ولقائه 
هاني  بني  كــمــال  الــدكــتــور 

الــعــمــداء،  مجلس  وأعــضــاء 
ـــا حـــقـــقـــتـــه الـــجـــامـــعـــة  ـــم ب
ـــجـــازات  ــهــاشــمــيــة مـــن إن ال
التعليمي  المستوى  على 
الــمــوارد  وتطوير  والبحثي 
ذوي  الطلبة  ورعاية  البشرية 
المشاريع  ومستوى  اإلعاقة 
والمياه  الطاقة  في  الريادية 

واالعتماد على الذات.
تقديم  أهمية  سموه  وأكــد 
لــذوي  البيئية  التسهيالت 
مساقي  وطـــرح  اإلعـــاقـــة، 
ــغــة اإلشـــــــارة، واإلعـــاقـــة  ل
ودعم  الصحي،  والمجتمع 
ذوي  ــة  ــب ــطــل ال نـــشـــاطـــات 
اإلعـــاقـــة وتــقــديــم الــرعــايــة 
ودمجهم  لهم  المستمرة 
بشكل  الجامعية  البيئة  في 

فّعال.
شرح  إلــى  سموه  واستمع 
ــامــعــة،  ــج قـــدمـــه رئـــيـــس ال
الجامعة  أن  إلــى  فيه  أشــار 
ــــع  تــعــمــل عـــلـــى بـــنـــاء راب
في  إنــشــاءات  مختبر  أكــبــر 
على  حرصت  مثلما  العالم، 
الطاقة  مــشــروعــات  تنفيذ 
الشمس،  مــن  الكهربائية 
المالحة  ــار  اآلب مياه  وتحلية 
واستخالص  الجامعة،  في 
وإنشاء  ــهــواء،  ال مــن  الــمــاء 
كلية األمير الحسن لألراضي 
الجافة من أجل زراعة صحراء 
نــاديــا   26 ــشــاء  وإن األردن، 
نشاطات  الستيعاب  طالبيا 
المجاالت  جميع  في  الطلبة 
الثقافية والفكرية والعلمية. 

 عمان - بترا

اســتــقــبــل األمـــيـــر الــحــســن 
الممثل  امــس،  طــالل،  بــن 
لبرنامج  الــقــطــري  والــمــديــر 
األغــــذيــــة الــعــالــمــي فــي 
الــذي  يحيى،  مجيد  األردن 
خطية  رسالة  سموه  سلم 
ــفــيــذي  ــن ــت ـــر ال ـــمـــدي مــــن ال
العالمي،  األغذية  لبرنامج 
ــي، تــشــيــد  ــســل ــي ديـــفـــيـــد ب
بــجــهــود ســمــوه فــي دعــم 

األردن. في  البرنامج 
ـــة عــالــيــا  ـــرســـال وقــــــدرت ال
الــمــتــمــيــز  ســـمـــوه  دوره 
لمراجعة  رئيسي  كمنسق 
الوطنية  األردن  استراتيجية 
وتنسيق  الــجــوع  لمكافحة 
واألمــن  االســتــقــرار  تحالف 
على  عملت  التي  الغذائي 
وخــبــرات  جــهــود  استقطاب 
الـــهـــيـــئـــات االســـتـــشـــاريـــة 

ــــــــوزارات  ــلــف ال ــت ــخ مــــن م
والمنظمات  والمؤسسات 
والقطاع  والمحلية  الدولية 
الــخــاص فــي مــجــال األمــن 
الـــــغـــــذائـــــي والـــتـــغـــذيـــة 
تحليلية  قــاعــدة  وتــأســيــس 
والــرؤيــة  للمناقشة  متينة 

االستراتيجية.
بجهود  الرسالة  أشادت  كما 
ســمــوه فــي تــعــزيــز األمــن 
الــغــذائــي، وأشـــــارت إلــى 
واألمــن  االســتــقــرار  تحالف 
ـــــذي أطــلــقــه  ـــي ال ـــغـــذائ ال
البرنامج  مقر  فــي  ســمــوه 
التنمية  لتعزيز  عمان  فــي 
على  والحفاظ  المستدامة 
ــأكــيــد  ـــرامـــة اإلنـــســـان وت ك
العالقة بين األمن الغذائي 
والسالم،  االستقرار  وتعزيز 
حــيــث يــتــمــاشــى ذلـــك مع 
على  مــــرارا  ســمــوه  تــأكــيــد 
اإلنسانية  الــكــرامــة  أهمية 

ودورها في تحقيق السلم.
ـــدم الــتــحــالــف وفــقــا  ـــق وي
لــلــرســالــة بــحــثــًا تــكــامــلــيــًا 
استراتيجية  لمراجعة  ودعمًا 
األردن،  في  الجوع  مكافحة 
حــيــث ســتــمــّكــن الــحــكــومــة 
ــة وبــرنــامــج األغــذيــة  ــي األردن
خطة  وضـــع  مــن  الــعــالــمــي 
خمس  لــمــدة  اســتــراتــيــجــيــة 
الــهــدف  لتحقيق  ــوات  ســن
التنمية  أهداف  من  الثاني 
القضاء  وهــو  المستدامة 

الجوع. على 
ــامــج  ــرن ــب ال أن  إلــــى  يـــشـــار 
تــوصــل، مــن خـــالل جــهــود 
ســمــو األمــيــر الــحــســن بن 
لدعم  ــفــاق  ات إلـــى  طـــالل، 
صندوق  عمل  نطاق  توسيع 
للوصول  الوطنية  المعونة 
إلـــــى األردنــــيــــيــــن األكـــثـــر 
ـــرًا مـــن خــــالل تــقــديــم  فـــق

النقدية.  المساعدات 
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والتنمية  العدالة  حزب  دعا 
للوقوف خلف قائد الوطن 
، برفض ما يسمى صفقة 
القرن وإغالق األبواب أمام 
تسويقها لكونها تستهدف 
ــحــقــوق الــوطــنــيــة  إذابـــــة ال
حجم  وتشكل  الفلسطينية 
إخــطــار هــائــل عــلــى األمــة 

العربي  والــوطــن  العربية 
برمته.

وأكد الحزب في بيان أمس 
الدبلوماسية  تحركات  أن 
األردنية بقيادة جاللة الملك 
اإلطار  في  الثاني  عبدالله 
الـــدولـــي تــســعــى إلنــهــاء 
االحــــتــــالل اإلســرائــيــلــي 
الفلسطينية  لـــألراضـــي 
الــدولــة  وإقــامــة  المحتلة 

المستقلة  الفلسطينية 
على حدود الرابع من حزيران 
وعاصمتها   1967 ــعــام  ل
الــقــدس الــشــريــف وفــًقــا 
الدولية،  الشرعية  لقرارات 
ــــذي يــنــســجــم مع  األمــــر ال
المنطلقة  الشعبية  اإلرادة 
العليا  الوطن  مصلحة  من 
مع  لجنب  جنًبا  بــالــوقــوف 

األشقاء الفلسطينيين. 

 (38) ألف مقترض ومعظم الديون قديمة ومتهالكة 

 " االقراض الزراعي": 1200 دعوى قضائية عىل املتأخرين عن السداد   
 عمان-النا الظاهر

االقراض  مؤسسة  إدارة  مجلس  وافق 
الـــزراعـــي خـــالل اإلجــتــمــاع الـــذي عقد 
مع  اإلتفاقية  تجديد  اعــادة  على  امس 
العسكرين  للمصابين  الهاشمية  الهيئة 
إصدار  على  والعمل  سنوات   (5) لمدة 
التعليمات الخاصة بتنفيذ هذه اإلتفاقية 
بما ينسجم مع أسس وقواعد اإلقراض 

المعمول بها في المؤسسة
إدارة  مجلس  رئيس  الــزراعــة  وزيــر  وكــان 
المهندس  الزراعي  اإلقراض  مؤسسة 
إجتماعًا  تـــرأس  قــد   ، الحنيفات  خــالــد 
مدير  بحضور  المؤسسة  إدارة  لمجلس 
محمد  الــمــهــنــدس  الــمــؤســســة  عـــام 
الحياري وأعضاء المجلس من القطاعين 

الحكومي والخاص.
وأكد وزير الزراعة ضرورة توجيه القروض 
النموذجية  الريادية  الزراعية  للمشاريع 
واضحًا  أثــرًا  تحدث  التـي  التقليدية  غير 

والتقنيات  التكنولوجيا  إدخــــال  فــي 
ــــة الــمــخــفــضــة  ــــزراع الــحــديــثــة فـــي ال
والتركيز  والــطــاقــة  المياه  إلستهالك 
أعلى  إلى  تؤدي  التـي  المشاريع  على 
والفتيات  للشباب  التشغيل  من  درجة 
في مناطق الريف والبادية وتؤدي إلى 

تحسين معيشتهم.
المهندس  المؤسسة  عام  مدير  وقدم 
القضايا  عدد  عن  تقريرًا  الحياري  محمد 
المتخلفين  المزارعين  على  المرفوعة 
 (1200) عددها  بلغ  والتـي  السداد  عن 
من   (%3) حــوالــي  وبــنــســبــة  قــضــيــة 
عددهم  البالغ  المزارعين  عدد  إجمالي 
وهي  مقترض  مزارع  ألف  حوالي (38) 

في غالبيتها ديون قديمة ومتهالكة.
سياسة  فــي  ــمــرار  اإلســت عــلــى  ـــد  وأك
المزارعين  أقساط  بجدوله  المؤسسة 
يقوموا  وأن  الــســداد  عــن  المتأخرين 
بمراجعة فروع المؤسسة والبالغ عددها 
(24) فرعًا , لعمل التسويات المناسبة 

ــظــرًا لــظــروفــهــم الــمــالــيــة ومــواســم  ن
الفروع  مــدراء  وتفويض  لديهم  اإلنتاج 

الصالحيات الالزمة بذلك.
خطة  ســيــر  عــلــى  الــمــجــلــس  إطــلــع  و 
اإلقراض خالل النصف األول من العام 
أبرز  الحياري  وأستعرض   2018 الحالي 
منجزات ومشاريع المؤسسة منذ بداية 

العام الحالي.
توجيه  على  تعمل  المؤسسه  أن  وبين 
صغار  فئه  نحو  اإلقراضيه  سياستها 
من  العمل  عــن  والباحثين  المزارعين 
العامله  الريفيه  واألسر  واالناث  الذكور 
في القطاع الزراعي من خالل اإلستمرار 
في تمويل المشاريع الموجهه للفئات 
المذكوره سابقًا وبأسعار فائدة أو مرابحة 
مشاريع  لتنفيذ  وتفضيلية  مخفضة 
االنتاجية  وسريعة  للدخل  مــدرة  أسرية 
المعيشي  الــمــســتــوى  رفـــع  تــضــمــن 
إلى  اضــافــة  للمقترضين  والــغــذائــي 
تساهم  الدخل  مصادر  وتنويع  تحسين 

العمل  فــرص  مــن  العديد  توفير  فــي 
للشباب  الصغيرة  الزراعية  للمشاريع 
عن  والعاطلين  األسر  وربات  والشابات 
األردنــيــة،  والبادية  الريف  في  العمل 
ذات  الموجهة  المشاريع  الــى  إضافة 

األثر االقتصادي والتكنولوجـي.
بالتركيز  قامت  المؤسسة  أن  واضــاف 
البادية  ومناطق  النائية  المناطق  نحو 
والشمال  الوسط  في  الثالث  األردنية 
الــقــروض  حجم  بلغ  حيث   , والــجــنــوب 
نفس  خالل  المناطق  لهذه  الممنوحة 
الفترة ما قيمته (4) مليون دينار إستفاد 
منها ما يزيد عن (588) مزارع ومقترض 
هذه  في  اإلستثمار  مجاالت  كافة  في 
اإلبل  تربية  مشاريع  وخاصة  المناطق 
حيث بلغ حجم اإلقراض لهذه المشاريع 
وبأسعار  ديــنــار  ألــف   (360) نحو  مبلغ 
األخــرى  الــقــروض  عــن  مخفضة  فــائــدة 
إستفاد منها ما يزيد عن (82) مربي إبل 

في كافة مناطق البادية الثالث. 

ية لألمن الغذا   وزير الزراعة: مواكبة التطورات يف املختربات ح
الظاهر    عمان-النا 

خالد  الــمــهــنــدس  الـــزراعـــة  ـــر  وزي قـــال 
على  تــعــمــل  ـــــوزارة  ال ان  الــحــنــيــفــات 
مجال  فــي  الــتــطــورات  احــدث  مواكبة 
االجهزة  لتطوير  وتسعى  المختبرات 
الحديثة  التقنيات  وادخـــال  المخبرية 
لحماية  النباتية  الثروة  مختبرات  في 

االمن الغذائي في األردن.
ــفــات خــــالل افــتــتــاحــه  ــي ــحــن وشـــــدد ال
ــد لــمــخــتــبــرات  ــدي ــج أمـــس الــمــبــنــى ال
عين  منطقة  فــي  الــنــبــاتــيــة  الــصــحــة 

على  المحافظة  اهمية  على  الباشا 
توفير  خـــالل  مــن  الــمــواطــنــيــن  صــحــة 
ــيــم خــال  مــنــتــج زراعـــــي صــحــي وســل
في  الكيماوية  المواد  متبقيات  من 
محليا  الــمــنــتــجــة  والــفــواكــه  ــخــضــار  ال

والمستوردة.
نذير  المهندس  المختبرات  مدير  وقال 
على  تعمل  الــمــخــتــبــرات  ان  الــبــدور، 
فحص  مثل  الهامة  الفحوصات  اجــراء 
والمصنعة  الــمــســتــوردة  الــمــبــيــدات 
لالستخدام  فعاليتها  من  للتأكد  محليا 
العالمية  للمواصفات  ومطابقتها 

ـــة، اضــافــة الـــى فــحــوصــات  ـــي واالردن
بفحوصات  يتعلق  فيما  النباتية  الصحة 
ــاكــب والــفــطــريــات  ــعــن الــحــشــرات وال
والنيماتودا  والبكتيريا  والفيروسات 
يختصر  الذي  الوراثية  البصمة  وفحص 
ومختبر  ساعات  الى  ايام  من  الوقت 
اإلنـــبـــات. وبــيــن انـــه تـــم اســتــخــدام 
لفحوصات  ــطــورة  ومــت حــديــثــة  طـــرق 
ــدات فـــي الــخــضــار  ــي ــمــب مــتــبــقــيــات ال
والعسل  واألعالف  والزيوت  والفواكه 
الصادرة  المختلفة  الزراعية  والمنتجات 
من  محليا  والــمــنــتــجــة  والــمــســتــوردة 

من  للتأكد  ومتطور،  حديث  جهاز  خالل 
البشري  لالستهالك  السلع  صالحية 
زراعية  سلع  وانتاج  والخارجي  المحلي 
البشري،  لالستهالك  وصالحة  آمنة 
يقوم  الــجــهــاز  هـــذا  ان  الـــى  مــشــيــرا 
لمتبقيات  فعالة  مــادة   430 بفحص 
ــفــواكــه  ــخــضــار وال ــيــدات فــي ال ــمــب ال
االردنـــيـــة وهـــو الــجــهــاز االحــــدث في 

االردن.
وجال المهندس الحنيفات في اقسام 
احدث  على  واطلع  المختبرات  مديرية 

فيها.  المستخدمة  التقنيات 
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عمر  الــدكــتــور  الــــوزراء  رئــيــس  عــن  مندوبا 
ــشــؤون  الـــــرزاز رعـــى وزيـــر االوقـــــاف وال
والمقدسات االسالمية الدكتور عبدالناصر 
ابو البصل امس، أعمال المؤتمر التنموي 
لالوقاف (الوقف-تنمية مستدامة)، الذي 
مع  وبالشراكة  الدولية  لهيم  شركة  تنظمه 
والمقدسات  والــشــؤون  االوقـــاف  وزارة 

االسالمية.
وقال ابو البصل خالل الكلمة التي ألقاها 
المقدسات  ان  الـــوزراء  رئيس  عــن  نيابة 
تمثل  الشريف  القدس  في  االسالمية 
من  الوقف  خصائص  فيه  تتمثل  وقفًا 
ــبــات ووجـــوب  ــث الــتــأبــيــد والــديــمــومــة وال
في  التقصير  وعـــدم  عليه  الــمــحــافــظــة 
الوقائع  أثبتته  ما  وهــو  ورعايته،  عمارته 
الــعــمــلــيــة والـــمـــشـــروعـــات الــمــعــمــاريــة، 
والتشريعات الوقفية، والوقفات الراسخة 
عبدالله  الملك  جاللة  رؤية  جسدتها  التي 
حول  أجمع  للعالم  ورسالُته  الثابتة  الثاني 
جميعًا  ومــقــدســاتــهــا  الــشــريــف  ــقــدس  ال
بعامة والمسجد األقصى المبارك بخاصة 
الذي ال يقبل التقسيم وال المشاركة وال 

التفاوض.
وأوضح أنه ال حاجة ألن نسمع (بعضهم) 
من  يتهمنا  مقولة  مسامعنا  على  يكرر 
على  الــوقــف  إال  نــعــرف  ال  أنــنــا  خــاللــهــا 
المسجد فقط ، مع أننا ومن خالل أنظمة 
وزارة االوقاف وقوانينها كالبرامج الوقفية 
ونظام المساجد وغيرها يظهر بوضوح أننا 
تتبنى  نشأتها  ومنذ  االوقــاف  وزارة  في 
تربوية  مؤسسة  باعتباره  المسجد  فكرة 
الوزارة،  تحرص  متكاملة  واجتماعية  دعوية 
وتؤكد على ضرورة بناء النموذج المكتمل 
الذي يحتوي باالضافة للمسجد جملة من 
مجموعها  فــي  تشكل  متكاملة  مــرافــق 
والثقافة  والتعليم  والهداية  للنور  مجمعًا 
تلك  من  كلها  تشع  والرحمة  والوسطية 
صورتها  في  األولى  الوقفية  المؤسسة 
الناصعة البياض كما يحرص على وقفيات 

تلبي احتياجات المجتمع والدولة جميعها.
وقــــال إن لــلــوقــف فــي الــمــمــلــكــة عــدة 
في  عليه  ُنــصَّ  أنــه   -  1 أهمها:  مميزات 
 /  1928) دســتــور  فــي  المملكة  دســتــور 
1946 / 1952) 2 - أن ما تقوم به الدولة 

من تخصيص لألوقاف ُيعد وقفًا.
محمّية (األمــوال  االوقــاف  أمــوال  أن   - 3
العامة) نص (1928) نص دستور (1928) 
مادة (61) منه على ما يأتي يعين بقانون 
االسالمية  األوقـــاف  أمــور  تنظيم  خــاص 

وتعتبر   ، وغيرها  المالية  شؤونها  وإدارة 
مصلحة الوقف أحد مصالح الحكومة.

للربع  يــخــضــع  ال  الـــوقـــف  ــقــار  ع أن   -  4
القانوني.

بدوره قال أمين عام المؤتمر ورئيس اللجنة 
بن  محمود  المهندس  للمؤتمر  المنظمة 
الريادة  يحقق  الوقف  ان  العوضي،  أحمد 
وهذا  وللمؤسسات  لالوطان  والسيادة 
مــا ظــهــر فــي الــجــامــعــات الــعــريــقــة على 
مستوى العالم مستشهدا بواقع الوقف 
االمريكية  الجامعات  بعض  حققتها  الــذي 

واالوروبية.
وأكد العوضي على ضرورة تطوير مفهوم 
الوقف لدى الرأي العام بحيث يدرك الناس 
ان الوقف ليس مرتبط بأنواع محددة مثل 
الخيرين  جهود  عاليا  نقدر  التي  المساجد 
أخرى  أوجه  هناك  وانما  البناء  عملية  في 

للوقف يمكن االنفاق بها.
أمين عام مجمع الفقه االسالمي الدكتور 
المؤتمر  ان  قــال  الــعــبــادي  عــبــدالــســالم 
التنموي لالوقاف يأتي امتدادا لنهج يسير 
ان  استطاع  والذي  الفقهي  المجمع  عليه 
جزء  واالبحاث  الــدراســات  من  العديد  يعد 
مقترحا  الوقف  هلى  الضوء  يسلط  منها 
هذه  مــن  االســتــفــادة  المشتركين  على 

الدراسات والبحوث العلمية المنقحة.
نستفيد  وان  بد  ال  اننا  العبادي  وأضــاف 
االسالمية  المصرفية  المؤسسات  من 
الوقف  لصالح  االستثمار  في  (البنوك) 

واقامة مشاريع وقفية.
العلمية  اللجنة  رئــيــس  قـــال  جــانــبــه  مــن 
بالجامعة  الشريعة  كلية  عميد  للمؤتمر 
الكيالني  زيد  عبدالرحمن  الدكتور  االردنية 

التنموي  الــمــؤتــمــر  ــمــال  أع ــطــالق  ان ان 
المشروع  مــع  بالتزامن  يــأتــي  لــالوقــاف 
جاللة  يطلقه  الــذي  الشامل  النهضوي 
الملك عبدالله الثاني والذي يحمل بطياته 

نهضة اقتصادية وسياسية واجتماعية.
من  االســتــفــادة  ضـــرورة  الكيالني  وأكـــد 
واالبحاث  النقاشية  واالوراق  الجلسات 
فعاليات  خالل  وتناولها  طرحها  يتم  التي 
بمشاركة  ليومين،  تمتد  التي  المؤتمر 
وزراء سابقين وعلماء ومفكرين ومختصين 

في االقتصاد االسالمي والوقف.

جلسات المؤتمر
ــــوزراء في  ــدد مــن ال ــك نــاقــش ع ــى ذل ال
القطاعات  على  الوقف  أهمية  المؤتمر 
على  لينعكس  تفعيله  وضرورة  المختلفة 
المجتمع بالنفع والفائدة وتحسين االوضاع 

االقتصادية.
تمتلك  الــــوزارة  ان  االوقـــاف  وزيــر  وقــال 
اراضي واستثمارات وقفية ، وهي تعمل 
في الفترة الحالية على نشر التوعية لدى 
والشراكة  الــوقــف  بأهمية  الــنــاس  عامة 
من  المشاريع  هذه  نجاح  يعكسه  لما  فيه 
فائدة اقتصادية واجتماعية على المجتمع 

بأكمله.
لطوف  هالة  االجتماعية  التنمية  وزيـــرة 
الــتــنــمــوي  ــمــر  مــؤت ان  قــالــت  بــســيــســو 
خصوصا  مهمة  فترة  في  يأتي  لألوقاف 
ما  وهو  العربية  االقتصاديات  ضعف  مع 
االوقــاف  من  نعزز  ان  جميعا  علينا  يحتم 
وقفية  مشاريع  بإدخال  اشكالها  ونوسع 
في  الوقف  ادخــال  مثل  انسانية  جديدة 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  رعاية  مشاريع 

التفكك  واصــحــاب  للمسنين  دور  وفتح 
ــمــجــاالت التي  االســــري وغــيــرهــا مــن ال
والمساكين  الفقراء  مباشر  بشكل  تمس 

واصحاب الحاجة.
وقال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب 
حيث  جدا  مهم  الوقف  في  االستثمار  ان 
قصص  من  العديد  الصحة  وزارة  تملك 
مؤسسة  ابـــرزهـــا  الــمــجــال  بــهــذا  الــنــجــاح 
اضافة  السرطان،  مــرض  لعالج  الحسين 
لــوزارة  التابع  المقاصد  مستشفى  الــى 
ناجحة  مــشــاريــع  ــهــا  ان ــدا  ــؤك م االوقـــــاف 
ساهمت بعالج الناس بشكل كبير وحققت 

فرص العمل للكثير من الشباب.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي 
محافظة: ان الحاجة ماسة لتعظيم الوقف 
على التعليم وارشاد الناس اليه خصوصا 
في االردن الذي يعاني من اكتظاظ الطلبة 
باللجوء  يعرف  مــا  نتيجة  الــمــدارس  فــي 
السوري، مؤكدا ان 140 الف طالب سوري 

يتلقون تعليمهم في المدارس االردنية.
على  القائمين  على  يتوجب  انه  واضــاف 
ترشد  كبيرة  توعوية  بحملة  القيام  الوقف 

الناس وتوعيهم بأهمية الوقف.
يوسف  الفلسطيني  االوقــاف  وزير  واكد 
دعيس أهمية الوصاية الهاشمية في رعاية 
التي  والمسيحية  االسالمية  المقدسات 
االسرائيلي  لالحتالل  يجوز  ال  وقفا  تعبر 
من  بالمئة  ان 2  الى  الفتا  منه،  االقتراب 
ملك  هــي  الفلسطينية  الــدولــة  اراضـــي 
لألوقاف ويتم رعايتها واستثمارها بشكل 

كبير.
جلسة  االول  يومه  فــي  المؤتمر  وضــم 
وزير  ترأسها  والتنمية  االوقـــاف  بعنوان 
اكد  داود  هايل  الدكتور  االسبق  االوقــاف 
التنمية  في  كبيرا  دورا  للوقف  ان  خاللها 
على  ويــجــب  اشــكــالــهــا  بــكــل  المجتمعية 

الجميع االستثمار فيها.
االسالمية  الــشــؤون  وزارة  وكيل  وقــال 
والتطوير  للتخطيط  واالرشــــاد  ــدعــوة  وال
السعودية السابق الشيخ احمد بن عبد الله 
كبير  دور  لها  الوقف  مشاريع  ان  الصبان 

في التنمية وخصوصا في مجال المياه.
وتحدثت الجلسة الثانية التي حملت عنوان: 
اهمية  عن  العمراني،  والتطور  االوقــاف 
السياحية  واالوقــاف  واالسكان  االوقــاف 
واالوقاف واالسكان ترأسها وزير االوقاف 
ان  مؤكدا  عربيات،  وائــل  الدكتور  السابق 
ويساعد  مهم  الــوقــف  فــي  االســتــثــمــار 
بشكل كبير في حل مشاكل الشباب في 
بأشكال  تمويلها  يمكن  لهم  مساكن  ايجاد 
مخففة تساعدهم على الزواج واالستقرار. 

مشاركون في جلسات المؤتمر

 اعتماد أسس الختيار بعثة الحج اإلعالمية 

" لضبط املهنة   إجراءات لـ "الصحفي
وقبول استقالة "مركز التدريب" 

 عمان - الرأي

الصحفيين  نــقــابــة  مــجــلــس  قـــرر 
توصيات  عــلــى  ــاء  ــن وب ــيــن  ــي االردن
لتنظيم  تشكيلها  تم  التي  اللجنة 
المهنة، اتخاذ اجراءات عملية لضبط 
من  الدخالء  من  وحمايتها  المهنة 
خالل مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور 
الــوزارات  على  للتعميم  الــرزاز  عمر 
التعامل  لعدم  الحكومية  والدوائر 
مع اي شخص ينتحل صفة صحفي 
تطبيقا للمادة 18 من قانون النقابة 
لغير  المهنة  مزاولة  من  تحذر  التي 
في  المسجلين  او  الممارسين 

المتدربين. سجالت 
االجتماع  خــالل  المجلس  وأضــاف 
النقيب  برئاسة  امــس  عقد  ــذي  ال
ومن  انه  السعايدة،  راكــان  الزميل 
من  المشكلة  المهنة  لجنة  خــالل 
اجراءات  اتخاذ  سيتم  المجلس  قبل 
قــانــونــيــة بــحــق مــن انــتــحــل صفة 
او  النقابة  لقانون  استنادا  صحفي 

التشريعات االخرى ذات العالقة.
شؤون  ادارة  لجنة  المجلس  وشكل 
الزمالء  من  العقبة  لفرع  الــزمــالء 
الرواشدة  واحمد  المعايطة  امين 
ــة، حــيــث تم  ـــ ـــ ــراي ــف وابـــراهـــيـــم ال
للزمالء  اللجنة  رئيس  اختيار  تــرك 
اعتماد  الــى  بــاالضــافــة  انفسهم 
الخارجية  الــشــؤون  لجنتي  محضر 

واالجتماعية.
ووافــــق الــمــجــلــس عــلــى اضــافــة 
ــمــارا الــمــجــالــي ورمـــزي  الـــزمـــالء ت
الغزوي وتحسين شرادقــة وياسين 
الثقافية  اللجنة  الـــى  القيسي 
االجتماعية  اللجنة  مناصب  وتوزيع 
ــرة  ــداي ــل جــمــيــل غ ــزمــي ــاســة ال ــرئ ب
ــزمــالء فــاتــن الــكــوري  وعــضــويــة ال
الحسيني  وحسن  الخوالدة  وشاكر 
واسالم العمري وماجدة المعايطة 

ورياض ابو زايدة.
حفل  تــنــظــيــم  ــمــجــلــس  ال وبـــحـــث 
الصحفي  لــالبــداع  الحسين  جــائــزة 
واعــضــاء  رئــيــس  استقالة  وقــبــول 
قاعدة  واســتــحــداث  التدريب  مركز 
من  الــمــدربــيــن  لحصر  مــعــلــومــات 
شهادة  على  الحاصلين  ــزمــالء  ال
ونشر  معتمد  ــز  مــرك مــن  مــــدرب 
هذه  على  الحاصلين  للزمالء  اعالن 

الشهادات او الخبرات التدريبية من 
في  التدريب  في  اعتمادهم  اجل 

الدورات التي تنظمها النقابة.
من  لــجــنــة  تشكيل  عــلــى  ووافــــق 
برماوي  ينال  النقيب  نائب  الزمالء 
وامين السر زين الدين خليل وامين 
الصندوق مؤيد ابو صبيح من اجل 
الــتــبــرعــات  جــمــع  ــدوق  صــن تفعيل 
تيسير  الزميل  عــن  الغرامة  لدفع 
الخارجية  وزارة  ومــخــاطــبــة  الــنــجــار 

العفائه من الغرامة.
واعتمد المجلس اسس الحج للعام 
الحالي ومن ضمنها ان يكون عضو 
سجل  فــي  مــمــارس  عــامــة  هيئة 
قد  يكون  وان  بالنقابة  الممارسين 
سنوات   3 مــدة  حجه  على  مضى 
بعثة  بمرافقة  النقابة  من  بتكليف 
وتقسيم  النقابية،  الصحفية  الحج 
ــحــج والــتــي وصــلــت الــى  بــعــثــة ال
بشكل  تخصيصها  تم  مقعدا   (15)
واحدا  مقعدا  تكون  بحيث  متساو 
الصحفية  البعثة  لرئيس  للنقابة 
للصحف  مــقــاعــد  و8  واالعــالمــيــة 
لــلــمــواقــع  مــقــاعــد  و3  ــة  ــومــي ــي ال
للصحف  ومــقــعــد  ــة  ــي ــرون ــت ــك االل
لــالذاعــات،  ومقعدين  األسبوعية 
حــيــث تــعــطــى األولـــويـــة لــمــن لم 
من  القرعة  تجرى  وان  سابقا  يحج 
بناء  واإلذاعــات  والصحف  المواقع 
تقديمها  يتم  التي  الطلبات  على 

للنقابة.
بــــــدوره، اكـــد الــســعــايــدة، حــرص 
توصيات  متابعة  على  المجلس 
لوضع  تشكيلها  تــم  التي  اللجنة 
الصحافة،  لمهنة  تنظيمي  تصور 
ــاوزات  ــج ــت ــهــدف ضــبــط جــمــيــع ال ب
مؤخرا  تفاقمت  والــتــي  المرتكبة 
على  الدخالء  حضور  تزايد  بسبب 

المهنة من غير األعضاء.
وأشـــــــار الـــــى حـــــرص الــمــجــلــس 
واألنظمة  األســس  تطبيق  على 
والــتــعــلــيــمــات الــمــتــعــلــقــة بــالــحــج 
سيختار  المجلس  ان  حيث  بعدالة، 
المتقدمين  بين  من  القرعة  بنظام 
عليهم  تــنــطــبــق  ومــمــن  لــلــبــعــثــة 
ال  ان  ومنها  والمعايير  االســـس 
له  سبق  قــد  البعثة  عضو  يــكــون 
سجل  على  يكون  وان  المشاركة 

الممارسين.  الصحفيين 
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 "قانونية األعيان" تقر معدل النظام 
الداخيل 

 مدير رشطة اربد: فرض األتاوات والخاوات 
يتالىش 

 وفد عسكري يزور الرأي 

 عمان - بترا
 

أقرت اللجنة القانونية في مجلس االعيان 
برهم،  ناصر  كمال  العين  برئاسة  امــس 
لمجلس  الداخلي  للنظام  المعدل  النظام 

االعيان لسنة 2018.
وبين برهم ان المادة 83 من الدستور تجيز 
لضبط  داخلية  أنظمة  وضــع  للمجلسين 
الى  مشيرا  عملهما،  إجــــراءات  وتنظيم 
الملك  جاللة  توجيهات  مــع  تنسجم  انها 
ورقــيــة،  ال  حــكــومــات  بترسيخ  المتعلقة 
من  االعـــراف  وتغير  الكتروني،  وبــرلــمــان 
وارســاء  الداخلية،  االنظمة  تطوير  خــالل 
الممارسات  خالل  من  السياسية  االعراف 

السلوكية.
الجديدة  التعديالت  ان  برهم  العين  وقــال 
لتعزيز الوظائف التشريعية والرقابية  جاءت 
ولــجــانــه،  المجلس  أداء  ـــدرة  ق وتحسين 
بصورة  االلكتروني  البرلمان  نحو  والسعي 
للبرلمان  العربي  الــمــشــروع  مــع  تنسجم 

االلكتروني واالتحاد البرلماني الدولي.
لجان  عدد  قلصت  اللجنة  ان  برهم  واضاف 
المجلس من 16 الى 12 لجنة ، واشتملت 
تم  كما  الرئيسة،  القطاعات  مختلف  على 
مهام  تضمنت  جــديــدة  احــكــام  اســتــحــداث 
العملية  الحاالت  بعض  لتغطية  تفصيلية 

غير المنصوص عليها حاليًا.
اصبحت  اللجنة  اعضاء  مناقشات  وبموجب 
لجان المجلس الدائمة هي القانونية، المالية 
واالقتصادية، الخارجية وشؤون المغتربين، 

والتعليم  التربية  والعمل،  العامة  االدارة 
والــثــقــافــة، الــتــوجــيــه الــوطــنــي واالعـــالم 
والسكان،الزراعة  والبيئة  الصحة  والشباب، 
والمياه والطاقة والثروة المعدنية،الخدمات 
العامة والسياحة،الحريات وحقوق االنسان، 

فلسطين، المرأة وشؤون االسرة.
ونص النظام المعدل على ؛ يجوز للرئيس 
اليها  اللجنة  قرار  اعادة  المجلس  بموافقة 
لمزيد من الدراسة، ويجوز للرئيس بموافقة 
دون  قانون  مشروع  اي  مناقشة  المجلس 
احالته الى اللجان، ويجوز للمجلس تشكيل 
لجنة تعنى بالمبادرات المجتمعية والخيرية، 
وال يجوز ان يكون رئيس المجلس او اي من 
اعضاء هيئة المكتب في لجنة، وال يجوز ان 
لجنة  من  ألكثر  مقررا  او  رئيسا  العين  يكون 
في ذات الوقت، عدم جواز ان يكون العين 
عضوا في اكثر من ثالث لجان دائمة، وأن 
 (7) اللجنة  اعضاء  لعدد  األدنى  الحد  يكون 

اعضاء والحد االعلى (12) عضوا.
كما الزم المجلس بأجراء مناقشة عامة مرة 
العامة  واالمانة  سنويا،  االقل  على  واحدة 
والمجلس  اللجان  اعمال  بنتائج  تقرير  بنشر 
على  ونشره  تشريعية  دورة  كل  نهاية  في 

الموقع االلكتروني للمجلس.
ومن الجدير ذكره ان النظام المعدل يتضمن 
بافتتاح  تتعلق  مـــادة   133 و  فــصــال   19
المجلس  ولــجــان  المكتب  وهيئة  ـــدورة،  ال
ووظــائــفــهــمــا، ومــشــروعــات الــقــوانــيــن، 
والجلسات،  اللجان،  انتخابات  واجــــراءات 

واالسئلة واالستجوابات. 

 اربد – محمد قديسات

ــر شــرطــة اربــــد الــعــمــيــد امــجــد  قـــال مــدي
اطالق  مكافحة  من  الهدف  ان  خريسات 
والمناسبات  االفراح  في  النارية  العيارات 
بالحد  االكتفاء  وليس  عليها  القضاء  هو 

. منها
واشار خالل لقاء حواري مع شيوخ ووجهاء 
نظمه  النصر  ومنطقة  اربــد  مخيم  وابناء 
بالمديرية  المجتمعية  الــشــرطــة  قــســم 
امس  المخيم  خدمات  لجنة  مع  بالتعاون 
االجهزة  جهود  اصابته  الــذي  النجاح  الــى 
ــتــعــاون وتــشــاركــيــة فــعــالــة ما  االمــنــيــة ب
ومنظمات  والــمــواطــن  االمــن  رجــل  بين 
هذه  من  التخفيف  في  المدني  المجتمع 
الممارسات الخاطئة والخارجة عن القانون.
فرض  حــاالت  ان  خريسات  العميد  ــد  واك
اربــد  مستوى  على  ــاوات  ــخ وال االتـــاوات 
الحمالت  ظل  في  للتالشي  طريقها  في 
مع  الــصــارم  االمني  والتعامل  المكثفة 
وللحكام  للقضاء  وتوديعهم  فارضيها 
االدرايين التخاذ العقوبات الرادعة بحقهم.
وعد  الحضور  مطلبيات  على  رده  وفــي 
المرورية  الرقابة  بتعزيز  خريسات  العميد 
في الشارع الرئيس وسط المخيم وتنفيذ 
المزدوج  الوقوف  على  متواصلة  حمالت 

فيه  المتجولين  والباعة  البسطات  وانتشار 
الى جانب تعزيز الرقابة االمنية في محيط 
المخيم  وخـــارج  وداخـــل  الــيــرمــوك  حديقة 
لبحث  المعنية  الــجــهــات  مــع  والــتــواصــل 
اربد/  وسط  سرفيس  خط  تشغيل  امكانية 

المخيم.
في  الجنائي  البحث  مدير  قال  جانبه  من 
عدد  ان  الحياري  يوسف  المقدم  المديرية 
يتجاوز  ال  الــمــتــواريــن  ــاوات  ــخ ال فــارضــي 
امنية  مــتــابــعــة  مــحــط  وهـــو  ــيــد  ال ــع  اصــاب
من  الحثيثة  المتابعة  الــى  الفتا  دائــمــة 
متابعة  فــي  االلكترونية  الــجــرائــم  وحــدة 
مختلف  اســتــخــدام  عــن  الناشئة  الــجــرائــم 
العالم  في  واالتصال  التكنولوجيا  انــواع 
االفتراضي فيما اكد مدير االمن الوقائي 
ان  مظاهر  ان  سليم  ــو  اب خليفة  ــد  ــرائ ال
يحظى  والتكفيري  المتطرف  الفكر  محاربة 
الناشئة  لحماية  مشددة  ورقابة  بمتابعة 

من الوقوع في براثنه.
الشمالي  اربــد  امــن  مركز  رئيس  وعــرض 
حماية  ومــديــر  النعيمي  حسن  الــمــقــدم 
ورئيس  مطر  ــو  اب اشــرف  الــرائــد  االســـرة 
الشوابكة  احــمــد  ــرائــد  ال االحـــداث  قسم 
البرز المهام والواجبات المناطة باداراتهم 

واقسامهم. 

 عّمان - الرأي

من  عــددًا  ضم  أمــس  عسكري  وفــد  اطلع 
التأسيسية  اإلعالم  دورة  في  المشاركين 
األردنية-الجيش  المسلحة  للضباط-القوات 
العمل  على  المعنوي  العربي-التوجيه 
الصحفية  الــمــؤســســة  فـــي  الــصــحــفــي 
اإلعالمي  دورها  وطبيعة  "الرأي"  األردنية 

والبحثي.
المؤسسة  عمل  عن  ايجازًا  تقديمه  وفي 
الصحفية األردنية، أكد مدير وحدة الدراسات 
الصحافة  أن  الشوبكي  هادي  المركز  في 

مهنة لها معاييرها المهنية.
حالة  ايـــالء  إلــى  للوفد  حديثه  فــي  ودعـــا 
المعلومة  على  الحصول  فــي  التنافس 
التركيز  خــالل  من  وذلــك  الكبرى،  األهمية 
على تأهيل كوادر تمتلك المهارة واألدوات 
هــذا  فــي  الــتــنــافــس  مــن  تمكنها  ــتــي  ال

أن  إلى  منوهًا  الواسع،  اإلخباري  الفضاء 
المعلومة  خيط  يتجاوز  الحقيقي  اإلعــالم 
التي يتداولها متصفحي وسائل التواصل 
لموقع  عددهم  وصل  والــذي  االجتماعي 
لوحده  العربي  الوطن  في  بوك"  "الفيس 

156 مليونا.
ناصر  الرائد  برئاسة  الوفد  أعضاء  وعــرض 
يضطلع  الــذي  األساسي  للدور  الطوالبة 
المتنامية  األهمية  ظــل  فــي  اإلعـــالم  بــه 

لإلعالم اإللكتروني.
وأثنى الوفد على دور المؤسسة الصحفية 
رسالة  إعــالء  في  أذرعــهــا  بجميع  األردنــيــة 
األردن، متبنيين خطاب الدولة األردنية تحت 
ومشيدين  الثاني،  الله  عبد  الملك  قيادة 
"الرأي"  مركز  به  يقوم  الذي  الفّعال  بالدور 
للبيانات  قــاعــدة  توفير  فــي  ــلــدراســات  ل
يخدم  الذي  الموقف  وتقدير  والمعلومات 

صناع القرار والباحثين. 

الوفد العسكري في «الرأي»

 القانون أعطى الحق الكامل للمرأة بإصدار جواز السفر 

 مختصون: أجندات خاصة ومخفية لجهات 
ت دولية  تنال من الحقائق ويلية ومنظ

 الحكومة مسؤولة عن "الفلتان" يف التقارير وعدم دقة األرقام وعليها 
تدقيق اهداف الدراسات ونتائجها 

 عمان  -  سمر حدادين

بخالف ما يشاع أن المرأة األردنية 
سفر  جواز  إستصدار  تستطيع  "ال 
أن  أو  الــــزوج،  بــمــوافــقــة  إال  لــهــا 
سفر  جواز  إصدار  تستطيع  ال  األم 
بموافقة  إال  القاصرين  ألوالدهــا 
القيام  األردنيات  تستطيع  األب"، 
عليها  يــكــون  أن  بــدون  ذلــك  بكل 

اإلذن. على  الحصول 
مــطــالــعــة  تـــتـــم  أن  فـــيـــكـــفـــي 
قانون  من  المستنبطة  التعليمات 
 2013 لــعــام  الــمــعــدل  الـــجـــوازات 
مكتب  أي  جــدار  على  والمعلقة 
ما  لدحض  المدنية  األحوال  لدائرة 
 " إنه  التعليمات  تقول  إذ  يشاع، 
سفر  جواز  على  تحصل  ان  للزوجة 

زوجها". موافقة  دون  لها 
أنــه  عــلــى  التعليمات  تــؤكــد  كــمــا 
ــحــق  "لــولــي االمـــــر(االب/ االم)ال
على  الحصول  طلب  تقديم  في 
ألبــنــائــه  مــــرة  ألول  ســفــر  ــــواز  ج

القاصرين".
الــمــرأة  تحتاج  وحــيــدة  حــالــة  وفــي 
إلصــدار  يمنع  مــا  على  الحصول 
وهي  القصر  الوالده  سفر  جــواز 
المطلقة   " انــه  التعليمات  وفــق 
حجة  إحـــضـــار  عــلــيــهــا  ـــة  ـــل األرم  /
من  للقاصر  صادرة  مؤقتة  وصاية 

الشرعية". المحكمة 
حالة  فــي  مطالبة  أيضا  والــمــرأة 
كما  وهــي  إقـــرار  بتقديم  واحـــدة 
تقديم  عليها  انه  بالتعليمات  جاء 
أو  األرملة  أو  اآلنسة  من  "إقــرار 
ارتباطها  بــعــدم  يفيد  المطلقة, 
الطلب  تقديم  تــاريــخ  حتى  بــزواج 
السفر  جــواز  نموذج  نفس  (على 

."(
تدحض  الذكر  سالفة  التعليمات 
ــر صـــــادر عن  ــري ــق مـــا جــــاء فـــي ت
 2018 نيسان  في  الدولي  البنك 
الــمــرأة،أنــشــطــة  تقرير   " بــعــنــوان 
جاء   ،"2018 والــقــانــون  األعــمــال 
فيه أن المرأة األردنية ال تستطيع 
بنفس  سفر  جــواز  على  الحصول 

الرجل. طريقة 

ـــســـؤال الــمــطــروح في  ــــان ال وك
ب(ال)  عليه  اإلجــابــة  وتــم  التقرير 
ــاجــا  ــت ــن مــــن قـــبـــل الـــتـــقـــريـــر اســت
والتعليمات،  القوانين  لنصوص 
أن  للمرأة  يمكن  "هــل  حرفيا  هو 
للحصول  قانوني  بطلب  تتقدم 
طريقة  بنفس  ســفــر  جـــواز  عــلــى 

الرجل؟".
دولية  تقارير  صــدور  حــاالت  تكرار 
اجتماعية  قضايا  حــول  وإقليمية 
وتشريعية  وسياسية  واقتصادية 
وخــصــوصــا عـــن أوضـــــاع الــمــرأة 
ليست  معلومات  تحمل  األردنية، 
أو  مــغــلــوطــة  أرقــامــا  أو  صحيحة 
اسس  على  بنيت  أو  دقيقة  غير 
مصداقية  على  أثرت  صحيحة  غير 
على  الـــبـــاب  شــرعــت  الــتــقــاريــر، 
السجل  أيــن  منها  عــدة  تساؤالت 
ولـــمـــاذا  ؟،  لـــألرقـــام  الـــوطـــنـــي 
ال تــوكــل مــهــمــة إعــــداد الــتــقــاريــر 
القضية  فـــي  مــرجــعــيــة  لــجــهــات 
ينبغي  وهــل  حــولــهــا،  الــمــبــحــوث 
مجلسا  أو  جهة  هــنــاك  يــكــون  أن 
للتدقيق  وأهليين  حكوميين  يضم 

إصداره؟. قبل  بالرقم  أو  بالتقرير 
ــصــون بــمــقــصــد  ــت ــخ ويـــشـــكـــك م
تصدر  التي  والمنظمات  الجهات 
على  تــحــتــوي  ودراســـــات  تــقــاريــر 
يرى  إذ  دقيقة،  غير  ونتائج  أرقــام 
الــجــهــات  بــعــض  ـــدى  ل إن  هــــؤالء 
الدولية  والمنظمات  التمويلية 

ومخفية. خاصة  أجندات 
ما  مسؤولية  الحكومة  وحــمــلــوا 
التقارير  فــي  "الفلتان"  أســمــوه 
مطالبين  األرقـــــام،  دقـــة  ـــدم  وع
مرجعيات  هناك  تكون  ان  بضرورة 
بمجريات  للتدقيق  وأهلية  حكومية 
النتائج  أن  وخــصــوصــا  الــدراســة، 
وتصنيفه  األردن  بسمعة  تــضــر 
بالمواثيق  ــتــزامــه  ال ســلــم  عــلــى 
اإلنسان  بحقوق  الخاصة  الدولية 

والمرأة.
المستشارة  دعــت  السياق  وفــي 
األردنية  الوطنية  للجنة  القانونية 
آمــال  المحامية  ــمــرأة  ال لــشــؤون 
والمنظمات  المؤسسات  حدادين 

اآلليات  إلى  العودة  إلى  الدولية 
أي  إعــداد  عند  المرجعية  الوطنية 
تقع  ال  حتى  المرأة  يخص  تقريرًا 
فــي خــطــا الــمــعــلــومــات وتــصــدر 

مصداقيته. في  مشكوك  تقرير 
ورصدت لجنة شؤون المرأة تقارير 
احتوت  الــمــرأة  عن  تحدثت  دولية 
غير  أو  صحيحة  غير  معلومات  على 
قالت  التي  حدادين  وفق  دقيقة 
التقارير  هذه  معظم  إن  الرأي"  ل" 
ونشرات  تقارير  على  تبنى  كانت 
أحد  أن  إلى  مشيرة  رسمية،  غير 
في  نشر  تقرير  على  بني  التقارير 
صحيفة تركية غير واسعة االنتشار 

مغالطات. على  واحتوى 
وجــهــت  ــة  ــن ــج ــل ال ان  وأضــــافــــت 
لتصحيح  الجهات  هذه  إلى  مذكرة 
تقرير  أن  إلى  الفتة  المعلومات، 
إعــداده  تم  األخير  الــدولــي  البنك 
من جهة محلية غير مختصة بقضايا 
إحتواؤه  ذلك  نتيجة  فكان  المرأة 
فيما  دقيقة  غير  معلومات  على 
على  المرأة  حصول  إمكانية  يخص 

الرجل. مثل  مثلها  سفر  جواز 
جواز  قانون  من   12 المادة  وتنص 
أنه   1969 لعام   (29) رقم  السفر 

منفرد  عـــادي  ســفــر  مــنــح  ــوز  ــج "ي
بعد  القاصرين  لالوالد  أو  للزوجة 

خطيا". الولي  أو  الزوج  موافقة 
تــعــديــل  ـــم  ت  2013 عــــام  وفــــي 
"المادة  كالتالي:  ليصبح  القانون 
بالغاء  االصلي  القانون  يعدل   9-

المادة (12) منه".
إلى ذلك استغرب مدير العالقات 
المدنية  األحـــوال  بــدائــرة  العامة 
والجوازات مالك خصاونة ان يقول 
المرأة  إن"  الــدولــي  البنك  تقرير 
األردنية ال تستطيع الحصول على 

الرجل". طريقة  بنفس  سفر  جواز 
إن  ــرأي"  "ال الى  الخصاونة  وقال 
ــوازات ســاوى الــزوجــة  ــج قــانــون ال
ألول  السفر  جــواز  بإصدار  بالزوج 
دون  القصر  ـــا  وألوالده لها  مــرة 

الزوج. موافقة 
وحيدة  حالة  في  أنــه  إلــى  ولفت 
ــرأة إلـــى حــجــة وصــايــة  ــم تــحــتــاج ال
حالة  فــي  الــقــاصــريــن  ــــا  ألوالده
ذلك  عدا  فيما  الترمل،  أو  الطالق 
أو  لها  سفر  جواز  إصدار  بإمكانها 
إلى  الحاجة  دون  القصر  ألوالدها 

موافقة من الزوج أو الولي.
بنص  حدادين  أشــادت  جانبها  من 
ساوى  ــذي  وال المعدل،  القانون 
بالحصول  الحق  في  الجنسين  بين 
إستصدار  وحق  السفر،  جواز  على 
جواز سفر لألوالد القصر بين األم 

واألب.
يــكــون  أن  ــا  ــه ــل أم عـــن  واعــــربــــت 
الـــواقـــع  أرض  ــى  ــل ع ــتــطــبــيــق  ال
ال  وان  ــع،  ــشــري ــت ال مـــع  يــنــســجــم 
مشكلة  واجهنا  قــد  نــســاء  يــكــون 
المدنية  ــوال  ــألح ل ذهــابــهــن  عــنــد 
داعية  شخصية،  وثائق  الستصدار 
لتقديم  اللجنة  إلى  لتوجه  النساء 
أي  واجهتهن  حــالــة  فــي  شــكــوى 
لمعرفة  الخصوص  بهذا  مشكلة 

وسببه. الخلل  أين 
رفع  مسؤولية  تقع  ــه  ان واكـــدت 
عاتقه  يقع  بالقانون  النساء  وعي 
المعنية  النسائية  المنظمات  على 
على  مشدة  أيضا،  اإلعالم  وعلى 

الجانب.  هذا  على  العمل  أهمية 

  

ن   تنقالت مدراء يف أمانة ع
 عمان - بترا

قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة 
ومناطق  دوائر  مدراء  بين  تنقالت  إجراء 

األمانة.
فقد تقرر نقل: المهندس عماد الضمور 
للزراعة، والمهندس  تنفيذيا  مــديــرًا 
للخدمات  تنفيذيا  مديرًا  الدالبيح  يوسف 
العطيات  جمانة  والمهندسة  االداريـــة، 
للمدن  العربي  للمنتدى  تنفيذيا  مديرًا 

الذكية.
ــقــرر تــكــلــيــف: الــمــهــنــدس أيمن  كــمــا ت
للمناطق،  تنفيذيا  ــرًا  ــدي م المعايطة 
والــمــهــنــدس مــحــمــد الــطــيــطــي مــديــرا 

تنفيذيا للبيئة،.
مديرًا  الجغبير  رنا  المهندسة  نقل:  وتقرر 
قصاد  خالد  والمهندس  زهران،  لمنطقة 
والمهندس  الجبيهة،  لمنطقة  مــديــرًا 
لمنطقة النصر،  مديرًا  العبدالالت  بسام 
ــرًا  مــدي ــدة  ــوال ــخ ال متعب  والــمــهــنــدس 
والــمــهــنــدس  الــســيــر،  وادي  لمنطقة 
طــارق،  لمنطقة  مديرًا  الشبيل  شريف 
والمهندس ناصر البطاينة مديرًا لمنطقة 
تالع العلي، والمهندس زياد ختاتنة مديرًا 

لمنطقة اليرموك. 
  

متهم   3 عــىل     الــقــبــض 
ة قتل  بجر

 عمان - بترا

وقــيــادة  الجنائي  البحث  أفـــراد  ألــقــى   
ثالثة  على  القبض  الوسط  إقليم  امن 
أحد  قتل  بجريمة  الشتراكهم  مطلوبين 
جنوب  مناطق  ــدى  إح فــي  المواطنين 

عمان.
 /6  /6 وبتاريخ  انــه  امني  مصدر  وقــال 
إحـــدى  فـــي  ــرة  مــشــاج حــصــلــت   2018
مناطق جنوب عمان نتج عنها إصابة أحد 
في  تسببت  طعنات  بعدة  األشــخــاص 
تحديد  تم  حيث  التحقيق،  وبوشر  مقتله، 
هوية جميع األطراف الذين اشتركوا في 
المشاجرة وضبط عدد منهم في حينها، 
أشــخــاص  ثــالثــة  عــلــى  التعميم  وجـــرى 

تواروا عن األنظار.
التحقيق  وبمتابعة  بأنه  المصدر  وأضاف 
العاملون  تمكن  الــمــعــلــومــات  وجــمــع 
الوسط  إقليم  جنائي  بحث  شعبة  في 
منزل  داخــل  اختبائهم  مكان  تحديد  من 
تم  حيث  الوسط،  محافظات  احدى  في 
الوسط  اقليم  امن  قيادة  من  وبإسناد 
عليهم  المكان، والقي القبض  مداهمة 

جميعا وبوشر بالتحقيق معهم.

 

ً بتجارة وترويج   القبض عىل ١٤ مته
املخدرات 

   اشرتاط الرتاخيص واالرشاف الهنديس 
ل الهدم والحفر  الع

 عمان  -  غازي المرايات

على  المخدرات  مكافحة  قبضت 
المواد  وترويج  بتجارة  متهمًا   ١٤
بحوزتهم  وضــبــطــوا  ــمــخــدرة  ال
ــاإلضــافــة إلــى  كــمــيــات مــنــهــا ب
ــات ودراجــــــات مــســروقــة  ــب مــرك

بمناطق مختلفة من المملكة.
مصدر  قـــال  التفاصيل  وفـــي 
مــكــافــحــة  أفــــــــراد  ان  أمـــنـــي 
متابعتهم  خالل  ومن  المخدرات 
لعدد من االشخاص المطلوبين 
االتجار  بقضايا  بهم  والمشتبه 
ــمــواد الــمــخــدرة في  ــج ال ــروي وت
الوسطى  البادية  مناطق  احدى 
حولهم  المعلومات  جمع  وبعد 
نفذوا  تواجدهم  اماكن  وتحديد 
ــة خــاصــة بــاســنــاد  ــي حــمــلــة امــن
لهم  التابع  الخاص  الفريق  من 
اماكن  من  عــددًا  خاللها  داهموا 
تسعة  على  وقبضوا  تواجدهم 
طلبًا   ١٤ بحقه  احدهم  اشخاص 
امنية  طلبات   ٣ بحقه  واخر  امنيًا 
وضبط بحوزتهم كميات متفرقة 
ــمــخــدرة اضــافــة  مــن الـــمـــواد ال
ــبــات ودراجــــة  ـــى خــمــس مــرك ال
التحقيق  وبوشر  مسروقة  نارية 

معهم.
الشمال  محافظات  احدى  وفي 
وبعد معلومات تم جمعها حول 
المطلوبين  من  اشخاص  ثالثة 

االتجار  بقضايا  والمشبوهين 
نفذوا  المخدرة  الــمــواد  وتــرويــج 
ثــــــالث مــــداهــــمــــات المـــاكـــن 
تواجدهم وقبضوا عليهم جميعًا 
و ضبط بحوزة االول على ٢٥٠٠ 
حبة مخدرة وضبط بحوزة الثاني 
على 1 كغم من مادة المفيتامين 
ذات  من  سائلة  وكمية  المخدرة 
المادة، وقبض على الثالث بعد 
المركبة  وصــدم  الفرار  محاولته 
أنه  تبين  و  يستقلها  كــان  التي 
الــمــخــدرات  لمكافحة  مــطــلــوب 

وبوشرت التحقيقات معهم.
ــاطــق جــنــوب  وفــــي احـــــدى مــن
احد  حيازة  من  التأكد  وبعد  عمان 
االشخاص المشبوهين لكميات 
المخدرة  الــمــارجــوانــا  مـــادة  مــن 
وقبض  مــنــزلــه  مــداهــمــة  جـــرى 
بعد  المنزل  داخــل  وضبط  عليه 
اشــتــال  مــن  كــغــم   ٥٠ تفتيشه 
الى  اضافة  المخدرة  المارجوانا 
كميات كبيرة من مادة المارجوانا 
كما  للبيع،  الــمــعــدة  المجففة 
قبض في احدى مناطق البادية 
بحوزته  شخص  على  الوسطى 
الحشيش  ـــودرة  ب مــن  كغم   ١٠
الى  اضافة  (الجوكر)  الصناعي 
الحبوب  مــن  متفرقة  كــمــيــات 

والحشيش المخدر.
وردت  مــتــصــل  ســـيـــاق  وفــــي 
المخدرات  لمكافحة  معلومات 

باخفاء  مجهولين  قــيــام  حـــول 
المخدرة  الحبوب  من  كبيرة  كمية 
خالية  صــحــراويــة  منطقة  فــي 
مناطق  احــدى  في  السكان  من 
البادية الجنوبية حيث تحرك فريق 
المنطقة  تمشيط  وبعد  للمكان 
مخدرة  حبة  الــف   ٤٠ على  عثر 
صخرية  منطقة  فــي  اخــفــيــت 
هوية  لتحديد  التحقيق  وبوشر 

المتورطين. 

 عمان–طارق الحميدي

من  المهندسين  نقابة  طلبت 
البلديات  ووزارة  االشغال  وزارة 
على  التعميم  عــمــان  وأمــانــة 
الجهات المعنية بضرورة حصول 
أو  تأهيلها  إعــادة  المراد  األبنية 
تغيير  او  وتشغيلها  صيانتها 
اعــمــال  أو  اســتــعــمــالــهــا  صــفــة 
مخططات  على  والحفر  الهدم 
مكاتب  عــن  صــــادرة  هــنــدســيــة 

هندسية مصدقة من النقابة.
المكاتب  هــيــئــة  ــيــس  رئ وقــــال 
والشركات الهندسية في نقابة 
عبدالله  المهندس  المهندسين 

في  أكــدت  النقابة  ان  غــوشــة، 
المعنية،  للجهات  وجهته  كتاب 
على ضرورة أن تتم تلك األعمال 
اسوة  هندسية  مكاتب  بإشراف 

بأعمال االعمار والبناء.
النقابة  مــطــالــبــة  ان  واضــــاف 
األخيرة تأتي في إطار االجراءات 
لمنع  تــهــدف  الــتــي  الــوقــائــيــة 
وخاصة  األبــنــيــة  حـــوادث  تــكــرار 
محافظة  في  مبنى  انهيار  بعد 

الزرقاء.
االشتراطات  ان  غوشة  واشــار 
التي طالبت بها النقابة وخاصة 
ـــادة تــأهــيــل  ـــإع فــيــمــا يــتــعــلــق ب
ــون  األبــنــيــة تــنــســجــم مـــع قــان

الوطني  البناء  وقانون  النقابة 
ذات  واالنـــظـــمـــة  والــقــوانــيــن 
دور  على  تؤكد  التي  العالقة 
الهندسية  والمكاتب  النقابة 

في أعمال البناء والتأهيل.
ينص  األبنية  نــظــام  ان  ولــفــت 
بأعمال  يقوم  من  كل  أن  على 
حفريات  أو  قائم  لبناء  الصيانة 
على  يحصل  أن  عليه  أرضه  في 

تصريح بذلك.
واوضح غوشة ان مجلس الهيئه 
تعليمات  اعــــداد  عــلــى  يــعــمــل 
وانه  األبنية  تأهيل  إلعادة  فنيه 
المكاتب  على  تعميمها  سيتم 

الهندسية بعد االنتهاء منها. 
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 خرباء: أزمة ثقة ب الحكومات و الشباب 
 عمان - الرأي

ــون عن  ــل ــمــث ــر شـــبـــاب وخــــبــــراء وم ــب ع
الشباب  بقطاع  المعنية  المؤسسات 
التي  الثقة  استعادة  فــي  أملهم  عــن 
وأن  الحكومات  فــي  الــشــبــاب  فقدها 
تعمل حكومة الدكتور عمر الرزاز على بناء 

جسور من التواصل مع الشباب.
وطالبوا بمراجعة كافة المبادرات المعنية 
المتشابهة  دمج  على  والعمل  بالشباب 
لتقديم  بينها  الجهود  وتنسيق  منها 
برامج و نماذج ناجحة في العمل والعطاء 

تخدم كافة القطاعات.
عقدها  حــواريــة  جلسة  فــي  ذلـــك  جـــاء 
االجتماعي  و  ــصــادي  االقــت المجلس 
والـــذي  ــالد،  ــب ال حــالــة  تــقــريــر  لمناقشة 

يتضمن أكثر من ثالثين مجاًال وقطاعًا.
الشباب  مــحــور  الــمــشــاركــون  ــاقــش  ون
القيسي  مكرم  الشباب  ــر  وزي بحضور 
مصطفى  الــدكــتــور  المجلس  ورئــيــس 
محمد  للمجلس  العام  واألمين  الحمارنه 
الــنــابــلــســي، ونــخــبــة مــن الــشــبــاب من 
مختلف المحافظات وخبراء وممثلين عن 

المؤسسات المعنية بقطاع الشباب.
القيسي: قصور من الوزارة في الترويج 

للبرامج واألنشطة
للجهود  تقديره  عن  الشباب  وزيــر  وعّبر 
حالة  تقرير  في  المجلس  يبذلها  التي 
البالد، وأكد الدور المحوري للشباب في 
النهوض بالمجتمع في كافة القطاعات.
واســـتـــعـــرض الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
الناجعة  الحلول  إليــجــاد  الشباب  وزارة 
والــمــســتــمــرة لــلــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
تلمس  خـــالل  مــن  ـــــي  األردن الــشــبــاب 
عن  بعيدا  الــواقــع  أرض  على  حاجاتهم 
تبقى  التي  واألهداف  والخطط  التنظير 

حبرا على ورق وال تنفذ.
الجهود  تكثيف  أهمية  القيسي  ــد  وأك
برامج  خالل  من  الشباب  لتأهيل  الرامية 
بالحياة  وإشــراكــهــم  العملية  الــتــدريــب 
واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية 
قبلهم،  من  المقترحة  الحلول  وتبني 
ـــر مــعــرفــة بــخــصــوصــيــة  ـــث ألنـــهـــم االك

المشاكل التي تواجههم.
وشدد على ضرورة إيجاد شراكات نوعية 
المجتمع  ومــؤســســات  الــحــكــومــة  بــيــن 
إلى  تهدف  الخاص  والقطاع  المدني 
تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم 
لتواكب متطلبات العمل وحاجات السوق 
القيسي  وأضاف  واإلقليمي،  المحلي 
تنفيذية  عمل  خطة  وضعت  الــوزارة  أّن 
مراكز  لدعم  محدد  زمني  بإطار  مرتبطة 
المحافظات  فــي  المنتشرة  الــشــبــاب 

األردنية كافة.
قصورا  هنالك  ــأّن  ب القيسي  واعــتــرف 
للبرامج  الترويج  فــي  ـــوزارة  ال قبل  مــن 
الوزارة  تنفذها  التي  النوعية  واألنشطة 
ــتــواصــل  وخــصــوصــا عــلــى شــبــكــات ال
االجتماعي؛ ولهذا تّم تشكيل فريق من 

الشباب
الجديد  اإلعالم  في  ودرايــة  خبرة  لديهم 
للتواصل  االجتماعي  التواصل  ووسائل 

مع الشباب في كافة مواقعهم.
استعادة  في  أملهم  عن  الحضور  وعّبر 
ــقــة الـــتـــي فــقــدهــا الــشــبــاب في  ــث ال
الحكومات وأن تعمل حكومة الدكتور عمر 

مع  التواصل  من  جسور  بناء  على  الرزاز 
الشباب ممثلة بوزارة الشباب والوزارات 

المعنية.
وطالب الحضور بمراجعة كافة المبادرات 
دمج  على  والعمل  بالشباب  المعنية 
بينها  الجهود  وتنسيق  منها  المتشابهة 
لتقديم برامج و نماذج ناجحة في العمل 

والعطاء تخدم كافة القطاعات.
ـــــد الـــمـــشـــاركـــون ضــــــرورة تــرتــيــب  وأك
خطة  ضمن  بتنفيذها  للبدء  األولــويــات 
عمل محددة، وذلك بدعم مراكز الشباب 
أنواعها  بكافة  التواصل  وسائل  وتطوير 
مصداقية  بكل  الشباب  رسائل  لتصل 
مطالبين  القرار،  ألصحاب  وموضوعية 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  الشباب  بدعم 
للشباب  السياسية  المشاركة  وتنمية 
ومفهوم  األردنــي  بالدستور  والتوعية 
وخصوصًا  اإلنسان،  وحقوق  المواطنة 
وأنشطة  عمل  برامج  خــالل  من  الــمــرأة 

إبداعية وحقيقية.
تقوية  أهمية  على  المشاركون  وشــّدد 
الدور الترويجي لمراكز الشباب ودعمهم 
إقبال  لــزيــادة  الشباب  وزارة  خــالل  مــن 
وتشجيعهم  المراكز  تلك  على  الشباب 
ــرامــج  ــلــى ذلــــك مـــن خــــالل وجـــــود ب ع
وفعاليات شيقة تقوم بإيصال الرسائل 
ــنــاســب مـــع طــرق  ــت بــشــكــل أفــضــل وت
تفكيرهم وتعزز من روح اإليجابية لديهم.

وعد  الشباب  محور  جلسة  ختام  وفــي 
سيعمل  المجلس  بأّن  الحمارنه  الدكتور 
على تضمين كافة المالحظات التي تم 
مناقشتها والتوصيات التي طرحت في 
بصيغته  البالد  حالة  تقرير  في  الجلسة 

النهائية.
خصصت  جلسة  عقد  الشباب  جلسة  تال 
حيث  المهني،  والتدريب  العمل  لسوق 
طالب األمين العام للمجلس االقتصادي 
من  الــنــابــلــســي  محمد  االجــتــمــاعــي  و 
وتوصياتهم  مالحظاتهم  تقديم  الحضور 
في  تضمينها  يتم  كــي  مــحــدد  بشكل 
تقرير حالة البالد لتحقيق الغاية التي ُأعّد 
و  النقاش  باب  افتتح  ثم  ألجلها،  التقرير 

الحوار وشارك فيه نخبة من الخبراء في 
حكومية  جهات  عــدة  من  العمل  ســوق 

وخاصة.
التقرير  تركيز  بضرورة  المشاركون  طالب 
الفئات  حــول  المحاور  بعض  وتضمينه 
ــالء  وإي ــة،  ــاق اإلع ذوي  مــن  المهّمشة 
المرأة االهتمام الكامل من حيث التركيز 
على انسحابها من سوق العمل بسبب 
والتنقل،  النقل  وصعوبة  األجور  تدني 
تامة  بجدية  والنظر  العمل،  وســاعــات 
بحيث  الرسمي،  غير  العمل  قضية  حول 
غير  السورية  العمالة  على  التركيز  يتم 
بحّل  الكفيلة  الخطط  ووضــع  الرسمية، 
المشكالت في هذا الجانب واالستفادة 
من العمالة السورية وغيرها في تطوير 
الحضوروضع  وطــالــب  الــعــمــل.  ســوق 
المهنة،  بــأخــالقــيــات  الكفيلة  الــخــطــط 
ضــوابــط  الــعــمــل  ســيــاســات  وتضمين 
تكاد  الــتــي  الــوافــدة  للعمالة  واضــحــة 

تغطي جميع المهن في األردن.
العمل  بيئة  توفير  أهمية  الحضور  وأّكد 
للعمل  المالئمة  والــشــروط  المناسبة 
في  للعاملين  الصحي  التأمين  ومنح 
القطاعات المختلفة وإيجاد حوافز ضريبية 
االجتماعي  الضمان  من  وحوافز  عادلة، 

للتشجيع على االلتحاق بسوق العمل.
الحكومات  تقصير  إلى  الحضور  وأشــار 
القطاع  دعم  في  استثناء  دون  جميعها 
الــخــاص والــتــنــمــيــة فــي الــمــحــافــظــات 
العاصمة  على  وتركيزهم  واألطـــراف، 

فقط.
من  كبيرًا  حــيــزًا  البطالة  مــوضــوع  ــذ  وأخ
معالجة  على  الحضور  شدد  حيث  الحوار 
اقتصادية  بأسباب  المتمثلة  االسباب 

وتعليمية وسكانية وسياسية.
ــحــضــور إلـــى ضــــرورة إعــطــاء  واشــــار ال
االهتمام الواضح من قبل المؤسسات 
األردنية،  الصناعة  لتطوير  والجامعات 
ــمــار وبـــنـــاء الـــقـــدرات  ــث وتــحــفــيــز االســت
العمل  سوق  متطلبات  لتلبية  وإعدادها 
خــارجــيــا ولــيــس داخــلــيــا وحــســب، وخلق 

فرص عمل جديدة ومتنوعة.

ونّوه المشاركون بأن القاعدة األساسية 
في  تكمن  البطالة  على  القضاء  في 
ــادة  ــزي ب المتمثل  ــصــادي  ــت االق الــنــمــو 
إلى  سيؤدي  مما  وتنوعها  الــصــادرات 
وإنشاء  وتطويرهم،  الردياديين  تحفيز 
ــرة والــمــتــوســطــة.  الـــشـــركـــات الــصــغــي
باإلضافة إلى تهيئة المجتمع للبحث عن 
احتياجاته وإعادة بنائه لنفسه ليتمكن من 

المزاحمة في سوق العمل.
عامل  خلق  ضــرورة  إلى  الحضور  وأشــار 
المنافسة بالتشارك مع القطاع الخاص، 
العمالة  بين  جنب  إلــى  جنبا  والــتــزامــن 
األردنية والعمالة الوافدة ليعمل العامل 
االعتماد  ال  نفسه  تطوير  على  األردني 
دون  حقوقه  حماية  في  الحكومة  على 
مجال  فــي  نفسه  تطوير  على  العمل 
التقيد  ضــــرورة  عــلــى  وركـــــزوا  عــمــلــه. 
بالحاكمية الرشيدة والقضاء على سلطة 

الهيمنة في اتخاذ القرارات.
تأهيل  بــإعــادة  الــمــشــاركــون  وأوصــــى 
العمل،  لــوزارة  التابعة  العمل  مديريات 
على  الحاصلين  غير  للعمال  حّد  ووضــع 
الجامعيين  عدد  وتقليص  عمل،  تصاريح 
أصبحت  التي  التخصصات  بعض  في 
تسمح  للنقل  منظومة  وإيــجــاد  راكـــدة، 
شــركــات  ينشئ  بـــأن  ــخــاص  ال للقطاع 
في  تسهم  حظا  األقــل  للمناطق  نقل 
مناطق  جميع  من  العاملين  استقطاب 
لتحفيز  استراتيجيات  وعمل  المملكة، 
برامج  ووضـــع  الــعــمــل،  على  الــشــبــاب 
تعمل  أن  يجب  التي  للمهارات  وخطط 
ومراكزها  المهني  التدريب  مؤسسة 
السياسات  بين  ــربــط  وال بمقتضاها، 
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
والتنسيق  العمل،  ســوق  على  وأثرها 
تكرار  مــن  للحّد  المانحة  الــجــهــات  بين 
ما  مجال  في  الخريجين  وتكديس  البرامج 

على حساب اآلخر.
وفي محور التدريب المهني الذي شارك 
فيه ممثلون عن وزارة العمل، ومؤسسة 
ــب الــمــهــنــي وجــامــعــة الــبــلــقــاء  ــدري ــت ال
من  مجموعة  إلى  باإلضافة  التطبيقية 

والخاص  العام  القطاعين  في  الخبراء 
المشاركون  طالب  الدولية،  والمنظمات 
والتمكين  التدريب  توفير  على  بالتركيز 
عن  المتعطلين  او  العاطلين  للشباب 
تسهم  لهم  عمل  فرص  وتوفير  العمل 
التطرف،  ومكافحة  البطالة  محاربة  في 
ضمن تحاورات مختلفة بين المؤسسات 

المختلفة. األردنية 
من  االنتهاء  ضــرورة  المشاركون  ــد  وأّك
تأتي  ال  الــتــي  الــوصــفــيــة  ـــدراســـات  ال
التحليلية  الـــدراســـات  وانــتــهــاج  بــجــديــد 
التي  االستنتاجات  إلــى  تقودنا  التي 
تــفــســر واقـــع الــمــؤســســات، وقــيــاس 
ــراءات  واإلج التدابير  واتخاذ  المخرجات، 
والقصور.  الخلل  أوجه  لمعالجة  الالزمة 
حديثة،  وثائق  على  االعتماد  وضــرورة 
صحيحة  وبيانات  أرقــام  إلى  واالستناد 
اإلنــجــازات  أهــم  وإبـــراز  مغلوطة،  وغير 
النوعية في المؤسسات المختلفة بكل 
التمويل  حجم  وإظهار  وشفافية،  نزاهة 
على  والــوقــوف  والــدولــي،  الحكومي 
وأسبابها،  العامة  األمــوال  هدر  كيفية 
القطاعات  من  النوعية  الكفاءات  وهجرة 
التعليم  قطاع  ضمنها  ومن  المختلفة 

المهني. والتدريب 
قد  العمل  وزارة  أن  إلى  الحضور  وأشار 
وتطوير  تنمية  (مؤسسة  قانون  أنجزت 
نوعية  حلقة  يشكل  والــذي  المهارات)، 
على  عمل  والذي  القطاع؛  حاكمية  في 
التنمية  صندوق  بدمج  المطالب  حسم 
والتدريب  التعليم  وصندوق  والتشغيل 
المهني والتقني اللذين يعمالن ضمن 
األهداف  حيث  من  مختلفين  مفهومين 

التمويل. وآلية 
معدل  ارتفاع  أسباب  المشاركون  وعزا 
تــراجــع  إلـــى   (%18) بنسبة  الــبــطــالــة 
بسبب  ــصــادي  ــت االق الــنــمــو  ــعــدالت  م
سلبا  انعكس  والذي  المنطقة،  ظروف 
التشغيل  فــي  الــنــمــو  مــعــدالت  عــلــى 
القطاع  تحفيز  بــرامــج  غــيــاب  ظــل  فــي 
الخاص وتحسين بيئة األعمال واستقرار 
بمجملها  انعكست  التي  التشريعات 

من  مزيد  جذب  على  القدرة  عدم  على 
العمل.  لفرص  المولدة  االستثمارات 
البطالة  معدل  ارتفاع  أّن  إلى  باإلضافة 
أعطى مؤشرا على أّن صندوق التنمية 
في  فشل  قــد  والــتــدريــب  والتشغيل 
من  التخفيف  في  استراتيجيته  تنفيذ 

البطالة. نسبة 
المتابعة  عملية  على  تركيزهم  وفــي 
ــحــضــور ضـــــرورة أن  والــتــقــيــيــم أكـــد ال
شبه  حكومية  جهة  العملية  هذه  تتولى 
لتنمية  الوطني  المركز  مثل  مستقلة، 

البشرية. الموارد 
القطاع  شراكة  بــأّن  المشاركون  ــّوه  ون
عادلة،  ليست  الخاص  القطاع  مع  العام 
ومحصورة في مؤسسات بعينها، وهذا 
التشغيل  دعــم  صــنــدوق  على  ينطبق 
والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب 
األخــرى،  دون  مؤسسات  يــدعــم  الــذي 
إمكانيات  فيه  تتوفر  ال  حاليا  ــه  أن مــع 
في  العدالة  وغياب  المشاريع.  تمويل 
دوليا،  الممولة  المشاريع  تمويل  تنفيذ 
المؤسسات  لــدى  واألهلية  والــكــفــاءة 

في القطاع الخاص.
المتمثلة  الخطورة  إلى  الحضور  وأشــار 
إقرار  من  والتعديالت  التغييرات  بكثرة 
المتعلقة  والتعليمات  البرامج  بعض 
والتقني  المهني  والتعليم  بالتدريب 
التربية  وزارة  مــن  كــل  فــي  وإلــغــائــهــا 
والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية مما 
التعليم  هــذا  مخرجات  على  سلبا  يؤثر 

ونتاجاته.
ــلــى ضــــرورة  وشــــــّدد الـــمـــشـــاركـــون ع
إصالح  تحقق  عدم  أسباب  في  البحث 
والتحديات  والــمــشــكــالت  االخــتــالالت 
التي أشارت إليها األجندة الوطنية في 

هذا القطاع.
وأضاف المشاركون أّنه ال بّد من النظر 
يساهم  ـــه  أّن عــلــى  الــقــطــاع  هـــذا  إلـــى 
توفير  خــالل  مــن  التطرف  محاربة  فــي 
العاطلين  للشباب  والتمكين  التدريب 
او المتعطلين عن العمل وتوفير فرص 
عــمــل لــهــم تــضــمــن حــيــاة كــريــمــة لهم 
وألســرهــم. مــؤكــديــن ضـــرورة إضــافــة 
مناهجه  إلــى  واالبــتــكــار  ــادة  ــري ال مــحــاور 
لدى  واإلبــداعــي  الناقد  التفكير  لتعزيز 
بين  التشاركية  وتحقيق  الــمــتــدربــيــن، 
الشباب  ووزارة  التدريبية  المؤسسات 

الشبابية. بالمراكز  ممثلة 
المشاركون  أوصى  الجسلة  ختام  وفي 
للتعليم  الشاملة  المؤسسة  بإنشاء 
كمؤسسة  والتقني  المهني  والتدريب 
بعيدا  الــخــاص  قانونها  لها  مستقلة 
تحت  وتقع  بل  وزارة،  ألي  التبعية  عن 
لتكون  العالي  التعليم  مجلس  مظلة 
مسؤولة عن التعليم والتدريب المهني 
وضرورة  المجتمع،  كليات  في  والتقني 
ــجــودة  ــمــاد وضــبــط ال دعـــم مــركــز االعــت
الــتــابــع لــــوزارة الــعــمــل بــالــكــفــاءات من 
وتطوير  كفاءته  لرفع  واإلداريين  الخبراء 
قدراته، وضرورة االهتمام الدائم ببرامج 
المهني  القطاع  في  المدربين  تدريب 
العمال  التحادات  يكون  وأن  والتقني، 
عمليات  فــي  دور  المهنية  والنقابات 
حاجات  ربط  وضرورة  والتأهيل،  التدريب 
الفعلية  الــســوق  بحاجات  القطاع  هــذا 

ومتطلباته. 

   استحداث "تكنولوجيا الوسائط املتعددة" 
ن األهلية"  بـ"ع

 عمان - الرأي

وافق مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل 
العالي  التعليم  مجلس  رئيس  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  الطويسي 
المتعددة  الوسائط  (تكنولوجيا  تخصص  في  البكالويوس  برنامج  استحداث  على 

والجرافيك) في جامعة عمان األهلية. 

ن"   معسكر اإلبداع واالبتكار يف "شباب ع
 عمان - الرأي

بدأت في بيت شباب عمان فعاليات الدفعة الرابعة من معسكر االبتكار واالبداع 
بمشاركة 35 شابة من مديريات الشباب ضمن الفئة العمرية من 15-17 عام.

البرمجة  حول  االردن  نهر  مؤسسة  مع  بالتعاون  اقيمت  عمل  بورشة  استهلت 
وتطبيقاتها العملية والواقع التكنولوجي المعزز لالبتكار واالبداع.

مع  عملية  وتدريبات  االلكترونيات  معرض  باقامة  المعسكر  فعاليات  وتتواصل 
مبادرة حقق وورش عمل حول االبتكار االجتماعي.

كما انطلقت في بيت الشباب فعاليات معسكر انترنت االشياء بمشاركة 40 شابة 
مفاهيم  تتناول  المعرفة  محطة  في  التدريبية  بالمحاضرات  الشابات  بمشاركة 
انترنت االشياء وركائزها من االشخاص والبيانات والعمليات وستتضمن التدريبات 
التواصل  في  متنوعة  برامج  وتنفيذ  والروبوت  البرمجة  حول  عمل  ورش  كذلك 

االجتماعي إلى جانب فعاليات شبابية متنوعة. 

   أتراك يطّلعون عىل تعليم "العربية" بـ"األردنية" 
 عمان - الرأي

اطلع رئيس الجامعة األردنية بالوكالة الدكتور عماد صالح خالل لقائه أمس وفدا 
من جامعة ابن خلدون التركية على تجربة الجامعة في مجال تعليم اللغة العربية.

وبحث صالح ورئيس الجامعة التركية، الدكتور رجب شان ترك، إمكانية ارسال طلبة 
برنامج  وفق  العربية  اللغة  لتعلم  باالردنية  اللغات  مركز  إلى  التركية  الجامعة  من 

وخطة دراسية يتم االتفاق عليها حسب احتياجات ومتطلبات الجامعة التركية.
وناقش الجانبان امكانية توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي واألكاديمي 
والبرامج  العلمي  والبحث  واألكاديمي  الطالبي  التبادل  سيما  ال  المشترك، 

األكاديمية المشتركة، وعقد المؤتمرات.
ورحب صالح باستقبال طلبة أتراك لدراسة اللغة العربية في مركز اللغات، الذي 
يعد األكثر تميزا في المنطقة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وفق أحدث 
والتسهيالت  الخدمات  جميع  للطلبة  سيوفر  وانــه  الدراسية،  والخطط  البرامج 

الستكمال دراستهم.
ليكون  مع "األردنية"  التعاون  جسور  مد  جامعته  رغبة  عن  ترك  شان  أعرب  بدوره، 

باكورته تعلم الطلبة األتراك للغة العربية. 

 الكاللدة: 48 باملئة نسبة املقرتع الشباب 
الرأي  -    عمان 

رئيس  الكاللدة  خالد  الدكتور  أكــد 
المستقلة  الهيئة  مفوضي  مجلس 
لالنتخاب، ان الشباب ركن أساسي 
على  تنموية  عملية  أي  اركــان  من 
والسياسي  االقتصادي  المستوى 

واالجتماعي. والثقافي 
المشاركين  لــقــائــه  ــالل  خ وأوضـــح 

للعمل  الحسين  معسكرات  فــي 
وزارة  تــنــظــمــهــا  والـــتـــي  والـــبـــنـــاء 
ــمــخــتــلــف مــحــافــظــات  الـــشـــبـــاب ل
القادرون  هم  الشباب  ان  المملكة 
ــر واالســــهــــام فــي  ــي ــغــي ــت عــلــى ال
ان  علمنا  ما  اذا  المستقبل  صناعة 
في  الشباب  من  المقترعين  نسبة 
االنــتــخــابــات الــبــلــديــة والــالمــركــزيــة 

.48% بلغت 

ــا اســـتـــعـــرض الـــكـــاللـــدة خــالل  ــم ك
والتعديالت  الهيئة  نــشــأة  اللقاء 
ــــي وســـعـــت  ــــت ــــة ال ــــوري ــــدســــت ال
ــا لــتــديــر االنــتــخــابــات  ــه ــات ــي صــالح
وأي  والالمركزية  والبلدية  النيابية 

بها. تكلف  أخرى  انتخابات 
عل  بناًء  جاء  الهيئة  انشاء  أن  وبين 
ثمار  إحدى  لتكون  شعبية  مطالبات 

االردن. في  السياسي  االصالح 

ـــرز  ــا تـــطـــرق الـــكـــاللـــدة الــــى اب ــم ك
الهيئة  لعمل  الناظمة  التشريعات 
ـــادئ الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا  ـــمـــب وال
تعتمدها  التي  النزاهة  وضمانات 
ـــــي  ــز ثـــقـــة الـــنـــاخـــب االردن ــزي ــع ــت ل

االنتخابية. بالعملية 
وجـــرى فــي نــهــايــة الــلــقــاء نــقــاش 
على  الــكــاللــدة  فيه  أجــاب  مــوســع 

المشاركين.  واستفسارات  اسئلة 

ل" و"كلنا األردن" تبحثان   "صحفيي الش
التعاون 

   إربد - الرأي

نقابة  لــجــنــة  وأعـــضـــاء  ــيــس  رئ بــحــث 
إقليم  فــي  ــيــن  ــي االردن الصحفيين 
الــشــمــال أمـــس، الــتــعــاون بــيــن فــرع 
فرع  األردن  كلنا  شباب  وهيئة  النقابة 

إربد.
وأكد رئيس لجنة فرع نقابة الصحفيين 
خلف  الـــدكـــتـــور  الــشــمــال  ــإقــلــيــم  ب
والتشبيك  التنسيق  أهمية  الطاهات 
المجتمع  ومــؤســســات  النقابة  بين 
ألغــراض  والــخــاصــة  العامة  المدني 

التعاون المستقبلي بين الطرفين.
ــادي  ــري ال الــنــقــابــة  دور  عــلــى  وشـــدد 
التشاركية  إيــجــاد  على  العمل  فــي 
المجتمع  مؤسسات  مع  والتشبيك 
كلنا  شباب  هيئة  وبخاصة  المدني 
االنشطة  إقــامــة  خـــالل  مــن  األردن 
النشاطات  واستقطاب  المشتركة 

المتنوعة.
سامر  إربــد  فــرع  الهيئة  منسق  وأكــد 
على  ــحــرص  ت الــهــيــئــة  أن  مـــراشـــدة 
النقابة  مــع  تــشــاركــيــة  عــالقــة  ــاء  ــن ب

لدورها  تقديرا  الشمال،  إقليم  في 
اإلعالمي  الجسم  خدمة  في  المميز 
والمؤسسات الوطنية بما يصب في 

خدمة الوطن والمجتمع.
عام  تأسيسها  ومنذ  الهيئة  أن  وبين 

برامجها  خـــالل  مــن  تــســعــى   2006
في  الشباب  دور  لتفعيل  المختلفة 
وتحقيق  والعامة،  السياسية  الحياة 
الشباب  وتــأهــيــل  البشرية  التنمية 
لدخول سوق العمل، ودعم مواهبهم 

وابتكاراتهم وابداعاتهم المختلفة.
دورات  عقد  على  الــطــرفــان  واتــفــق 
ومحاضرات  عمل  وورشـــات  تدريبية 
ــرامــج  ــب مــشــتــركــة لــدعــم وتــنــمــيــة ال

المشتركة مستقبالً. 
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إسرائيل تتجه إلقرار قانون عنصري بدعم أميركي

االحتالل يشن حملة اعتقاالت وهدم منازل بالضفة

12 قتيال في قصف على ريف درعا

اتفاق إلجالء سكان مقابل إطالق محتجزين يف إدلب
 عواصم - وكاالت

وصلت أكثر من مئة حافلة امس األربعاء 
مواليتين  بلدتين  مــن  اآلالف  إلجـــالء 
مقاتلو  يحاصرهما  السورية  للحكومة 
المعارضة في ادلب شمال غرب البالد، 
أن  المتوقع  من  اتفاق  إطــار  في  وذلــك 
سراح  بموجبه  السورية  الحكومة  تطلق 

مئات المحتجزين.
اإلقليمي  الــتــحــالــف  فــي  قــائــد  وقـــال 
سيتم  إنه  األســد  بشار  للرئيس  الداعم 
جميع  من  وكفريا  الفوعة  بلدتي  إخــالء 

السكان والمقاتلين.
سنوات  منذ  سنة  مقاتلون  ويــحــاصــر 
إدلب،  محافظة  في  الواقعتين  البلدتين 
آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا.
أمام  قواته  تتقدم  الــذي  األســد  وتعهد 
مقاتلي المعارضة في جنوب غرب البالد 
بأكمله.  البلد  على  السيطرة  باستعادة 
حزب  لجماعة  التابع  المنار  تلفزيون  وقال 
الله اللبنانية إن نحو سبعة آالف شخص 

سيغادرون البلدتين.
الحرب  في  مألوفا  السكان  نقل  وأصبح 
السورية الدائرة منذ سبع سنوات والتي 
مليون  نصف  نحو  أسقطت  أنها  يعتقد 
للنزوح  مليونا   11 حوالي  ودفعت  قتيل 
عن ديارهم. وجاءت أغلب عمليات النقل 

هذه على حساب معارضي األسد.
المعارضة  مــن  مقاتلين  نــقــل  ـــرى  وج
إلى  بلداتهم  من  بالحافالت  ومدنيين 
في  الــمــعــارضــة  عليها  تسيطر  أراض 
الحكومية  الــقــوات  تــقــدم  مــع  الشمال 

مدعومة من روسيا وإيران.
ــك بــأنــه تهجير  ووصــفــت الــمــعــارضــة ذل
األســد  معارضي  ضــد  ممنهج  قــســري 

الذي ينتمي للطائفة الشيعية العلوية.
واتخذ الصراع منحى طائفيا بعدما تحولت 
في  األسد  حكم  على  سلمية  احتجاجات 
مقاتلون  وجـــاء  حـــرب.  إلــى   2011 ــام  ع
مختلف  من  إيــران  من  مدعومون  شيعة 
في  دمشق  لمساعدة  المنطقة  ــاء  أرج
من  منهم  وكثيرون  معارضيها،  مواجهة 
السنة. وقالت مصادر في المعارضة إن 
مسؤولين من هيئة تحرير الشام، وهي 
لتنظيم  الــســابــق  الــفــرع  يــقــوده  تحالف 
اإليراني  الثوري  الحرس  ومن  القاعدة، 
من  السكان  نقل  اتفاق  على  تفاوضوا 

البلدتين.
لألسد  الــداعــم  بالتحالف  القائد  وقــال 
على  اإلســالمــيــة  بالمعارضة  ومــصــدر 
علم بتفاصيل المحادثات السرية إن تركيا 
تجري  التي  العملية  في  كذلك  تشارك 
الماضي  العام  أبرم  اتفاق  إلى  استنادا 

ولم ينفذ بالكامل.
 121 إن  الــرســمــي  الــتــلــفــزيــون  وقــــال 
في  والفوعة  كفريا  بلدتي  دخلت  حافلة 

محافظة إدلب امس مع سيارات إسعاف 
السوري  العربي  األحمر  للهالل  تابعة 

لنقل المرضى.
نقلهم  يجري  من  أن  التلفزيون  وأضــاف 
ــل من  رهـــائـــن عــلــويــيــن كـــانـــت فــصــائ
اجتاحت  عندما  احتجزتهم  قد  المعارضة 

إدلب قبل أكثر من ثالث سنوات.
وفي نيسان من العام الماضي تم نقل 
اآلالف من البلدتين إلى منطقة خاضعة 

للحكومة في إطار اتفاق تبادل.
وفي المقابل، غادر مئات السكان بلدتي 
لبنان  مع  الحدود  على  والزبداني  مضايا 
واللتين كانتا حينها في يد مقاتلين سنة 
من المعارضة وتحاصرهما قوات موالية 

للحكومة. وتم نقل السكان إلى إدلب.
إجالء  منها  االتفاق،  من  أخرى  بنودا  لكن 
وكفريا  الفوعة  في  المتبقين  السكان 
وإطالق سراح 1500 معتقل من سجون 

الدولة، لم تستكمل في ذلك الوقت.
االقل  على  مدنيا   12 قتل  االثناء  في 
نوى  مدينة  استهدف  ليلي  قصف  في 
في ريف درعا الغربي، آخر المناطق التي 
ال تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة 
في المحافظة الجنوبية، بحسب ما اعلن 

المرصد السوري لحقوق االنسان.
كان  اذا  ما  تحديد  المرصد  على  وتعذر 
مــصــدر الــقــصــف الــنــظــام الــســوري ام 

القوات الروسية.
الرحمن  عبد  رامــي  المرصد  مدير  وقــال 
جويا  "قصفا  إن  بــرس  فــرانــس  لوكالة 
وصاروخيا عنيفا استهدف مساء الثالثاء 

مدينة نوى في ريف درعا الغربي".
واثر عملية عسكرية بدأتها في 19 حزيران 
ثم اتفاق تسوية أبرمته روسيا مع فصائل 
من  الــنــظــام  قـــوات  تمكنت  مــعــارضــة، 
استعادة نحو 90 في المئة من محافظة 
تتواجد  الفصائل  بعض  تــزال  وال  ــا،  درع

بشكل أساسي في ريفها الغربي.
تباعًا  الــغــربــي  ــريــف  ال ــدات  ــل ب وتــنــضــم 
دخــول  على  ينص  الـــذي  ــفــاق  االت ــى  إل
المقاتلين  وتسليم  الدولة  مؤسسات 
خرج  كما  والمتوسطة.  الثقيلة  اسلحتهم 
بموجبه األحد مئات المقاتلين والمدنيين 
ومهد  المحافظة  مركز  درعــا،  مدينة  من 
العام  في  النظام  ضد  االحتجاجات  حركة 

2011 قبل أن تتحول نزاعًا داميًا.
مدينة  النضمام  حاليًا  مفاوضات  وتجري 
آالف  عــشــرات  فيها  يعيش  التي  نــوى 
المعارك  من  الفارين  والنازحين  السكان 

الى االتفاق، بحسب المرصد.
"المفاوضات  ان  الرحمن  عبد  واوضــح 
نوى  ــال  ادخ اجــل  من  مستمرة  زالــت  ما 
غارات  "هناك  واضاف  المصالحة".  في 
مكثفة على تالل قرب نوى يسيطر عليها 

روسية  غــارات  الى  مشيرا   ،" مسلحون 
مروحيات  من  متفجرة  براميل  وقصف 

النظام.
نصية  رسالة  في  الــغــاوي  مالك  وقــال 
بــعــث بــهــا إلـــى رويــتــرز "الــوضــع كيوم 
القيامة... الشهداء بالشوارع والكل عاجز 

عن سحبهم".
بعد  والــجــوي  المدفعي  القصف  وجــاء 
النازحين  آالف  عــودة  من  فقط  ساعات 
الحماية  التمسوا  أن  بعد  المدينة  إلــى 
وذكر  اإلسرائيلية.  الحدود  امتداد  على 
في  كــذلــك  جــاء  الهجوم  أن  آخــر  ســاكــن 
المعارضة  تــوصــل  عــن  تــقــاريــر  أعــقــاب 
الروسي  الجيش  مع  استسالم  التفاق 

من شأنه أن يجنب المدينة القصف.
وتتهم المعارضة روسيا وحلفاءها بإنزال 
القصف  عبر  بالمدنيين  قــاس  عــقــاب 
عليها  يسيطر  التي  للبلدات  المكثف 
المعارضون مما أسفر عن نزوح جماعي 

للسكان وسبب دمارا واسع النطاق.
القصف  شــدة  إن  الــمــعــارضــة  وتــقــول 
على  عــدة  بــلــدات  فــي  السكان  أجــبــرت 
خروجا  تعرض  استسالم  اتفاقات  توقيع 
مناطق  إلى  االنتقال  يريدون  لمن  آمنا 
أسلحتهم  تسليم  بعد  األخرى  المعارضة 
القوات  بصفوف  المتبقين  تلحق  بينما 

الحكومية. 
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بلدات  امس  فجًر  االحتالل  قوات  داهمت 
جنين  ومخيم  ومركة  راعــي  وكفر  قباطية 
في محافظة جنين شماًال واعتقلت عشرة 

مواطنين.
اعتقاالت  حملة  االحتالل  قّوات  شّنت  كما 
محافظة  من  متفرقة  بأنحاء  ومداهمات 
جيش  مع  مواجهات  تخللها  جنوًبا،  الخليل 
عسكرية  جـــرافـــات  وهـــدمـــت  ـــالل.  ـــت االح
إسرائيلية فجر امس ، منزلين في منطقة 
الديوك التحتا بمدينة أريحا. وأفادت مصادر 
إسرائيلية  عسكرية  جــرافــات  ــأن  ب محلية 
في  منزلين  هدمت  مشددة  أمنية  بحماية 
منطقة الديوك التحتا، بحجة عدم الترخيص. 
االسرائيلي  االحتالل  جرافات  هدمت  كما 
في  فلسطينية  منازل  أربعة  امس  صباح 
المحتل،  الفلسطيني  بالداخل  اللد  مدينة 

بحجة البناء غير المرخص.
وقال الناشط في المدينة يوسف الباز إن 
وعناصر  بسيارات  مدعومة  الهدم  جرافات 
تقع  الذي  الحي  اقتحمت  االحتالل  شرطة 
وحاصرته  الــمــديــنــة،  غــربــي  الــمــنــازل  فيه 
بالكامل ثم شرعت الجرافات بهدم المنازل 

األربعة.
لعائلة  تعود  المنازل  أن  الناشط  وأوضــح 
األفراد  عشرات  فيها  يعيش  وكان  الصانع 
جــرافــات  وواصــلــت  األطــفــال.  مــن  جلهم 
بلوط  دير  بلدة  شرق  "ليشم"  مستوطنة 
غرب سلفيت اعمال التجريف االستيطانية، 
واقتلعت اكثر من 100 شجرة زيتون وغيرها 

خالل االيام القليلة الماضية.
الجرافات  ان  ادريس  الله  عبد  المزارع  وقال 
رغم  لــه،  زيــتــون  وغـــراس  اشــجــارا  اقتلعت 
باالسالك  ومسيجة  بــاســوار  محاطة  انها 
التي  ملكيتها  وثــائــق  ويملك  الشائكة، 
الحربية  الــزوارق  وفتحت  اجــداده.  عن  ورثها 
أسلحتها  نــيــران  امــس،  فجر  اإلسرائيلية 
الصيادين  مراكب  تجاه  الثقيلة  الرشاشة 

قبالة سواحل وسط قطاع غزة.
الــــــزوارق  أن  مــحــلــيــة  مـــصـــادر  وأفــــــادت 
سواحل  قبالة  الصادين  مراكب  استهدفت 
غرب  شمال  والواحة  السودانية  منطقتي 
قطاع غزة، حيث تم مالحقة الصيادين داخل 
مسافة 3 أميال بحرية وهي المساحة التي 

أقر االحتالل الصيد بها بعد تقليصها.
وفي االثناء ُتواصل عصابات المستوطنين 
اقتحام المسجد االقصى المبارك من باب 
زادت  واسعة،  بأعداد  وتدنيسه  المغاربة، 
عن 300 مستوطن في أقل من ساعتين، 
صلوات  منهم  كبير  عــدد  أداء  عــن  فضًال 
وشعائر تلمودية علنية فيه بحماية وحراسة 

مشددة ومعززة من قوات االحتالل الخاصة. 
وقالت مصادر محلية في القدس، إن من 
ُمخّطط  المبارك  للمسجد  الُمقتحمين  بين 
المسجد  في  الصخرة  قبة  مسجد  تفجير 
عتصيوني،  يهودا  المتطرف  االقــصــى، 
ــن الــرئــيــســيــيــن  ــمــؤســســي وهــــو أحــــد ال
عصابة  وهي  اليهودية"،  الّسرية  لـ"الحركة 
الّصهيونية  تيار  إلى  تنتمي  مستوطنين 
ثمانينات  فــي  نــفــذت  ــتــي  وال الــديــنــيــة، 
االعــتــداءات  من  سلسلة  الماضي  القرن 
محاولة  ضمنها  مــن  الفلسطينيين  ضــّد 
في  الفلسطينيين  البلديات  رؤساء  اغتيال 
الضفة الغربية، وهم بسام الشكعة وكريم 
تفخيخ  طريق  عن  الطويل،  وابراهيم  خلف، 
حرم  في  النار  اطــالق  وكذلك  سياراتهم، 
 3 ارتقاء  عن  أسفر  والــذي  الخليل،  جامعة 
جريحًا،   30 من  وأكثر  فلسطينيين  شهداء 
عدا عن إلقاء عبوات ناسفة في مسجدين 

وملعب في الخليل.
األوقاف  بدائرة  االعالمي  المنسق  وأفاد 
مخابرات  بــأن  الــدبــس،  فــراس  االسالمية 
المسجد  حــارســة  سبيل  أخــلــت  االحــتــالل 
االقصى المبارك بيان الشيخ، بعد التحقيق 
المسجد  عن  إبعادها  بشرط  امــس،  معها 

االقصى المبارك لمدة ثالثة أيام.
امس  اقتحامات  أن  الــى  المصادر  واشــار 
سنوي  برنامج  ألكبر  تنفيذًا  تأتي  الواسعة 
ألطفال المقتحمين من المستوطنين في 
"ذكــرى  يسمى  لما  استعدادا  األقصى؛ 

المتطرفين  أطفال  ولربط  الهيكل"،  خراب 
وعــائــالتــهــم بــأمــجــاد الــهــيــكــل الــمــزعــوم. 
أجل  من  نساء  وإشراف  بتنظيم  والبرنامج 

الهيكل واتحاد المنظمات.
فجر  اإلسرائيلي  االحتالل  قــوات  وشنت 
بعد  ومــداهــمــات  اعتقاالت  حملة  امــس، 
الضفة  فــي  متفرقة  لمناطق  اقتحامها 
حركة  في  قيادات  بينهم  المحتلة،  الغربية 
حماس وأسرى محررين. فقد اعتقلت قوة 
الثالثة  وأبناءه  مواطن  إسرائيلية  عسكرية 
في  فجائي  بشكل  منزل  مداهمة  عقب 

مخيم جنين شماًال، صباًحا.
حاصروا  االحتالل  جنود  إن  مواطنون  وقال 
من  بدعم  وداهــمــوه  المخيم  فــي  مــنــزًال 
ثامر  الشابين  ُشوهد  فيما  خاصة  وحــدات 
وعبد الرؤوف الطيب مكبلين امام المنزل.

إسرائيلية  قــوة  بــأن  مصادر  ــادت  أف بينما 
اقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله واعتقلت 
بعد  بهاء  أبــو  سائد  حماس  في  القيادي 
حسين  سامي  والمحرر  منزله،  مداهمة 

ونقلتهما إلى جهة مجهولة.
ـــك قـــدم عـــوديـــد فــوريــر  فـــي غــضــون ذل
حــزب  عــن  اإلســرائــيــلــي  الكنيست  عــضــو 
المسؤول  إلــى  امـــس،  بيتنا،  إســرائــيــل 
التماسا  اإلســرائــيــلــيــة  للمحاكم  األعــلــى 
يطلب فيه بمنع عوائل الشهداء واألسرى 

الفلسطينيين من دخول المحاكم.
التي  لألحداث  التماسه  في  فورير  وأشار 
شهدتها المحكمة العليا اول من أمس بعد 

مشادات  تبعها  التي  الكالمية  المالسنات 
على  مستوطنين  قبل  مــن  واعـــتـــداءات 
في  المحكمة  نظر  خالل  الشهداء  أهالي 
أن  فورير  وادعــى  جثامينهم.  تسليم  قــرار 
باألحداث  بــدءوا  من  هم  الشهداء  عوائل 

ومهاجمة اإلسرائيليين في المحكمة.
التوصل  إلــى  إســرائــيــل،  تتجه  ذلــك  الــى 
الحكومي  ــتــالف  االئ حلفاء  بين  التــفــاق 
نتنياهو  بنيامين  الــوزراء  رئيس  من  بضغط 
لتمرير مشروع قانون "القومية" العنصري

ونــقــلــت الــقــنــاة الــعــبــريــة الــســابــعــة، عن 
ومقربين  الليكود  حــزب  فــي  مسؤولين 
الرئيسية  األســبــاب  أحــد  أن  نتنياهو  مــن 
التي تدفع لتمرير القانون هو دعم اإلدارة 
وأشارت  للقانون.  مطلق  بشكل  األميركية 
ذات المصادر إلى أن القانون لم يتم تمريره 
سنوات  منذ  نتنياهو  رغبة  رغــم  مسبًقا 
الرئيس  إدارة  معارضة  بسبب  بتمريره، 
بسبب  أوبــامــا،  بـــاراك  السابق  األميركي 

ترسيخ القانون إسرائيل كدولة يهودية.
وتجري لجنة الدستور في الكنيست العديد 
من النقاشات حول مشروع القانون، تزامًنا 
حلفائه  مــع  نتنياهو  يعقدها  لــقــاءات  مــع 
بهدف العمل على الموافقة عليه وتمريره 

في الكنيست قبل العطلة الصيفية.
وتثير بعض بنود القانون جدًال في إسرائيل 
منها إنشاء أحياء سكنية لليهود فقط دون 
خاصة،  لغة  العربية  اللغة  وتعريف  العرب، 

ومنح إسرائيل لقب دولة يهودية. 

 وصول حافالت الجالء سكان بلدتين مواليتين للرئيس السوري. (ا.ف.ب) 

 االحتالل يواصل هدم منازل الفلسطينيين في الضغة الغربية. (ا.ف.ب )

عي وراء  سنوات من الغضب االجت
احتجاجات العراق

 بغداد - أ.ف.ب

خالل  وتيرتها  وتراجعت  العراقيون  بها  قام  التي  االحتجاج  حركة  تكن  لم 
اليومين الماضيين وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة تراكم سنوات من الغضب 
االجتماعي الذي كان معلقا بحجة الحرب ضد التنظيمات االرهابية ، بحسب 

ما يقول محللون.
بعد نحو ستة أشهر من إعالن السلطات العراقية "النصر" على داعش عقب 
ثالث سنوات من معارك دامية دارت على ثلث أراضي البالد التي كانت 
خاضعة لسيطرته، عادت المشاكل االجتماعية لتحتل رأس سلم األولويات، 
فعمت االحتجاجات المطلبية المحافظات الجنوبية بدءا من البصرة، مدينة 
فنر  سنغافورة  بجامعة  األوسط  الشرق  معهد  في  الباحث  ويقول  النفط. 
السياسية  الطبقات  إخفاقات  عادت  داعش،  ضد  الحرب  انتهاء  "مع  حداد 
العراقية في جميع جوانب الحكم واإلدارة االقتصادية بقوة إلى الواجهة".

الخدمات،  وانعدام  المياه  بنقص  ومرورا  للكهرباء  الكبير  االنقطاع  من  بدءا 
وصوال إلى توفير فرص العمل، مطالب جعلت اآلالف يصرخون على مدى 
أماكن  وفي  البصرة  في  ويتابع "العراقيون  الحكومة؟".  أيام: "أين  عشرة 
احتجاجات  لظهور  الالزمة  المشروعة  الشكاوى  من  يكفي  ما  لديهم  أخرى 

عفوية، بغياب أي يد تآمرية".
لذا يرى حداد أن ما يحصل هو "انفجار غاضب بوجه نظام كامل حرم العراقيين 
بوقاحة أي فرصة لحياة أفضل". ويقول إن "هذه االحتجاجات عفوية"، أما 

كيف يمكن ألحزاب سياسية محاولة االستفادة منها، "فقصة أخرى".
أسئلة  كلها  هدفها؟  وما  يقودها؟  ومن  التظاهرات؟  هذه  خلف  يقف  من 
تعرضت  حكومية  ومؤسسات  أحزاب  مقرات  طال  توتر  خضم  في  طرحت 
على  وأكــدت  التظاهر،  بحق  الحكومة  وأقــرت  اقتحام.  محاوالت  أو  للحرق 
الجماهير السلمي. لكنها بدت قلقة في األيام  أن الدستور يكفل احتجاج 
األولى لالحتجاجات التي ظهرت وكأنها تهدف الى إسقاط نظام صار هشا 

في مرحلة ما بعد االنتخابات التي لم تنته فصولها حتى اآلن.
باإلحجام  الماضي،  أيار  في 12  السلطة  عاقبوا  الذين  العراقيون  يزال  وال 
الكبير عن التصويت في االنتخابات التشريعية، ينتظرون نتائج هذا االقتراع 

الذي يشهد حاليا إعادة فرز يدوي لألصوات على خلفية شبهات تزوير.
وترجم توتر الحكومة في مشاهد عدة: أوال بقطع رئيس الوزراء حيدر العبادي 
زيارته إلى بروكسل متوجها مباشرة إلى البصرة سعيا إلى حلحلة األمور، 
إضافة إلى عقد اجتماعات عدة في بغداد والمحافظات مع شيوخ العشائر 

ذات النفوذ القوي في البالد.
الغاضبين  نيران  امتدت  البصرة،  فمن  ذلك.  رغم  تأجيجا  ازداد  الوضع  لكن 
الجنوب  في  وكربالء  والمثنى  والنجف  وميسان  قار  ذي  محافظات  باتجاه 
للقوى  المساندين  للمقاتلين  منبعا  كان  لكنه  داعش،  اليه  يصل  لم  الذي 
سقوط  السلطات  وأعلنت  الشعبي.  الحشد  قوات  صفوف  في  األمنية 
في  ركزت  لكنها  من،  بيد  توضيح  دون  من  المتظاهرين  بين  قتلى  ثمانية 
مناسبات عدة على أن القوات األمنية قدمت أكثر من 260 جريحا حتى اآلن.

هذه  فــي  لـ"الظلم"  تعرض  العبادي  أن  الحكومة  مــن  مقربون  ويــؤكــد 
االحتجاجات، مبررين أنه كان يحتاج وقتا أطول بعد تحرير البالد لتنفيذ وعده 
السياسي  المحلل  لكن  لداعش".  "امتدادا  اعتبره  الذي  الفساد  بمكافحة 
خدمته  نهاية  ظَلم  "من  هو  العبادي  أن  اعتبر  الهاشمي  هشام  العراقي 

الناجحة عسكريا. نهاية ُتحسب عليه".
صرف  منها  الضخمة،  القرارات  من  مجموعة  الوزراء  رئيس  اتخذ  ذلك،  رغم 
ما يقارب ثالثة مليارات دوالر لمشاريع في البصرة، من أجل فرص عمل 
ومساكن ومشاريع تحلية مياه وتعزيز الكهرباء. لكن الهاشمي يرى أن هذه 
الوعود لن تقنع المتظاهرين، خصوصا أن العبادي على أعتاب نهاية واليته، 
من  تمكنه  جديدة  والية  الساعة  حتى  له  يضمن  ال  السياسي  والتجاذب 
تنفيذ وعوده. وصادفت يوم 14 تموز الذكرى الستين لثورة العام 1958 في 
العراق. وقارن كثيرون بين األمس واليوم، واعتبروا انتفاضة الجنوب بداية 
ثورة. ودعا البعض، تحت تأثير الغضب، على وسائل التواصل االجتماعي، 

إلى قيام حكم عسكري في البالد.
بسبب  اإلنترنت،  خدمة  انقطاع  مع  انحسرت  ما  سرعان  الدعوات  تلك  لكن 
عملية صيانة وفق الحكومة. ورغم عودة الخدمة، ال تزال وسائل التواصل 

االجتماعي محجوبة حتى االمس. 

رئيس الوزراء املجري يجري زيارة
ة للجدل إىل إرسائيل مث

 القدس المحتلة - أ.ف.ب

اسرائيل  الى  امس  مساء  اوربان  فيكتور  المجري  الوزراء  رئيس  وصل 
معادية   " اعتبرت  التي  مواقفه  بعض  بسبب  للجدل  مثيرة  زيارة  في 

للسامية ".
في  قلقا  سنوات،  عشر  منذ  الحكم  يتولى  الذي  اوربــان  زيارة  واثــارت 
الحملة  خالل  المجر  في  السامية  معادة  بتأجيج  اتهامه  بسبب  اسرائيل 
جورج  االصل  المجري  اليهودي  االميركي-  الملياردير  ضد  اطلقها  التي 
توثيق  الى  يسعى  النه  المخاوف  هذه  نتانياهو  وتجاهل  ســوروس. 
العالقات مع الدول األوروبية الراغبة في تقديم دعم قوي إلسرائيل. 
دونالد  األميركي  الرئيس  مؤيدي  كبار  من  ونتانياهو  ــان  اورب ويعتبر 

ترامب، كما يتشاركان في المواقف اليمينية.
الخارجية  وزارة  بحسب  الخميس  نتانياهو  مع  محادثات  اوربــان  ويجري 

االسرائيلية، وتستمر زيارته حتى يوم غد.
الى  اسرائيلي  وزراء  رئيس  زيــارة  ــاول  ب نتانياهو  قــام  سنة،  وقبل 
بودابست منذ انهيار النظام الشيوعي عام 1989 وشكر نظيره اوربان 

على دعم اسرائيل في المحافل الدولية.
اجتماع  في  فيشغراد  مجموعة  رؤســاء  مع  لقاء  خالل  نتانياهو  وندد 
باالحتالل  يتعلق  بما  األوروبي  االتحاد  بمطالب  بودابست  في  مغلق 
اإلسرائيلي للضفة الغربية وقال في تصريحات التقطها مذياع مفتوح 

سمعها الصحافيون "هذا هستيري ويتعارض مع مصالح اوروبا".
وبولندا  المجر  تضم  الــتــي  فيشغراد  مجموعة  نتانياهو  وامــتــدح 
التوجه  ضد  القومية  مواقفها  بسبب  تشيكليا  وجمهورية  وسلوفاكيا 
نتانياهو  ويريد  بالهجرة.  يتعلق  ما  في  االوروبــي  لالتحاد  الرئيسي 

االرتباط بعالقات شراكة معهم.
وافشل اوربان قرارا تقدمت به وزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيدريكا 
موغريني نهاية 2017، امام االتحاد الدانة نقل السفارة االميركية الى 
القدس المحتلة. وصوتت المجر ضد القرار وبذلك افشلت المبادرة، اذ 
في  األعضاء  الدول  جميع  قبل  من  تام  اجماع  الى  القرار  صدور  يحتاج 

مجلس االتحاد االوروبي.
ولن يجري اوربان محادثات مع القادة الفلسطينيين، مثلما تجري العادة 
مع قادة دول االتحاد االوروبي الذين يلتقون مع الرئيس الفلسطيني 
صحيفة  وقــالــت  الــزيــارات.  هــذه  خــالل  الله  رام  فــي  عباس  محمود 
"يسرائيل هيوم" انه "حتى يتجنب اوربان هذا الموقف المحرج وليبدو 
كنيسة  لزيارة  نائبة  اوربان  سيوفد  السلطة،  تجاه  بالتزاماته  اوفى  انه 

المهد في بيت لحم".
اوروبــا  الى  المسلمين  هجرة  بشدة  المجري  ــوزراء  ال رئيس  ويعارض 
ويستخدم  بالمهاجرين  واوروبا  المجر  اغراق  يريد  بانه  سوروس  ويتهم 
المنظمات التي يمولها في العالم اجمع وخصوصا في شرق اوروبا 

لتحقيق هذا الهدف.
مئة  نحو  تعد  والتي  المجر  في  المقيمة  اليهودية  المجموعة  وكانت 
الف نسمة وتعتبر من اكبر الجاليات اليهودية في اوروبا، اتهمت اوربان 

بتأجيج معاداة السامية.
العام  سوروس في  هاجمت  الحكومية التي  الملصقات  حملة  واثارت 
بسبب  شديدة  انتقادات  الجماعية  للهجرة  المزعوم  لدعمه  الماضي 

استخدامه المزعوم للصور المعادية للسامية.
وأكد اوربان ان الحملة كانت تتعلق باراء سوروس السياسية وان المجر 
الحملة  في  اوربان  نتانياهو  ويؤيد  السامية.  معاداة  مع  تتسامح"  "ال 

ضد سورس بزعمه انه يدعم الجمعيات اليسارية االسرائيلية.
الزعيم  هورتي  ميكلوس  بــاداء  اشــاد  عندما  جديدا  جدال  ــان  اورب واثــار 
المجري الذي تحالف مع النازيين في الحرب العالمية الثانية.وقال عنه 
العالمية  الحرب  بعد  المجر  بناء  اعاد  النه  استثنائي"  دولة  "رجل  بأنه 

األولى. 
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حشرة اللشمانيا وراء اللدغات في " أم السرب"

"النواب" يحيل الهوامله إلى السلوك والنظام

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

فحص  الى  سيصار  انه  الى  ولفت 
وزارة  مختبرات  في  مخبريا  الحشرة 
اشــارة  فــي  نوعها،  لتحديد  الصحة 
ــــواع مــتــعــدد من  الـــى ان وجــــود ان
الحلول  ايــجــاد  بهدف  اللشمانيات 
ــة والــنــاجــعــة لــهــا مــن خــالل  ــجــذري ال
توصيات اللجنة التي تواصل المسح 

الميداني للمنطقة. 

في  مشترك  تخصصي  فريق  وكان 
الوزارة ومديريتها في المفرق كشف 
بعدما  المنطقة،  على  امس  ميدانيا 
لــدغــات  مــن  مــواطــنــا   (12) اصــيــب 

حشرة "اللشمانيا" الرملية. 
الدكتور  المفرق  صحة  مدير  وحسب 
متخصصا  فريقا  فان  عليمات  هاني 
 ، والحشرات  الجلدية  االمــراض  في 

المصابين  وزار  المنطقة  في  جــال 
االصابات  من  للتأكد  منازلهم  في 
اعطاء  تم  انه  الى  مشيرا  وعالجها، 
المصابين عالجات نوعية على ان تتم 
مراقبة حاالتهم الصحية، موضحا انه 
الجراء  منهم  جلدية  مسحات  اخذ  تم 
للتأكد  الالزمة  المخبرية  الفحوصات 

من المرض وكيفية عالجه.

وعرض رئيس مجلس النواب المهندس 
االمس  جلسة  خــالل  الطراونة  عاطف 
اقتراح تحويل النائب الهوامله الى لجنة 
حديثه  خلفية  على  والنظام  السلوك 
الملك  جاللة  بمقام  مساس  فيه  الذي 

وصالحياته. 
الــنــائــب  ــث  ــدي ح أن  الـــطـــراونـــة  وقــــال 

للدستور  واضحة  مخالفة  فيه  الهوامله 
انه  الــى  مشيرا  الــداخــلــي،  والــنــظــام 
مداخلته  عقب  سابقة  عــبــارات  شطب 
مباشرة. وكان رئيس مجلس النواب قرر 
جاء  الــذي  "المتطاول"  الحديث  شطب 
على لسان الهواملة خالل مداخلته في 
والتي  االربعاء  صباح  الثقة  مناقشات 

تحدث فيها عن صالحيات الملك. 
لسان  على  ورد  مــا  الــطــراونــة  ورفــض 
التطاول"،  يجوز  ال  "بإنه  وقــال  النائب 
وانه ال يوجد في األردن إال ملك واحد. 
السلوك  لجنة  ان  نيابية  مصادر  واكدت 
والنظام ستجتمع صباح اليوم الخميس 

للنظر في قضية الهوامله.

لماذا سقط مشروع النهضة من خطاب الرزاز؟

   40 عاماً على مشكلة "بركة الببسي".. فهل يحلها الرزاز بأسبوع؟ 

 األردن يتحفظ على مشروع االتفاقية  العربية الخاصة بأوضاع الالجئين 

 رد من السفير التركي 

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

غياب مشروع النهضة الوطني الشامل عن 
بساطة  بكل  يعني  الثقة  نيل  طلب  خطاب 
كتاب  إلـــى  تستند  ال  الــحــكــومــة  هـــذه  أن 
التكليف في طلبها الثقة النيابية، وال تملك 
مشروعًا حقيقيًا للنهضة، حيث غابت ملفات 
الثقافة والشباب والمرأة عن خطاب الدكتور 
لملف  يتطرق  ولم  الثقة،  نيل  لطلب  الــرزاز 
الشباب إال من زاوية البطالة وتوفير فرص 
العمل، دون االلتفات إلى أية أشكال أخرى 

من تنمية الشباب الضرورية.
نيل  طلب  خطاب  من  بوضوح  أفهمه  ما 

مشروع  بال  الحكومة  هذه  أن  النيابية  الثقة 
بعناوين  نفسها  وحصرت  واضــح،  وطني 
فضفاضة غير قابلة للقياس، ويبدو أن لبسًا 
وفريقه  ــرزاز  ال الدكتور  لدى  حصل  قد  حــادًا 
(المنظرين)  من  عــدد  ذلــك  ومــرد  ـــوزاري،  ال
حكومة  أن  هو  اللبس  هذا  الــرزازيــة،  للحالة 
تالقي  عبر  غــادرت  الملقي  هاني  الدكتور 
اإلرادة الملكية مع المطالب الشعبية، ولكن 
جاللة  قرار  كان  الرزاز  عمر  بالدكتور  المجيء 
دفع  ما  وهو  الشارع،  قرار  يكن  ولم  الملك 
فرصة  وإعطاء  زمنية  مهل  لطلب  كثيرين 

للحكومة، وهو ما عبرت عنه وزيرة اإلعالم، 
جمانة  الحكومة،  باسم  الرسمية  الناطقة 
شاشة  على  من  (عــطــوة)  بطلب  غنيمات 
هذا  على  تحفظي  مع  الوطني،  التلفزيون 

المصطلح واستخدامه سياسيًا.
آمل أن يجيبنا الدكتور الرزاز في خطاب رده 
مشروع  سقط  لماذا  النواب  كلمات  على 
يملك  وهــل  األول،  خطابه  مــن  النهضة 
ــمــشــروع، أم أنــه  ــًا لــهــذا ال ــصــورًا واضــح ت
الحكومة  نرى  ولن  التكليف  كتاب  سيتجاوز 
تعمل على مشروع نهضة وطني شامل؟

ثمن  حيمور  أسامة  الرصيفة  بلدية  رئيس 
لرئيس الوزراء االهتمام بحل مشكلة بركة 
امكانيات  جميع  بتسخير  ووعــد  الببسي 
البلدية لخدمة التخلص من البركة وتحويلها 

الى مكان صحي ومتنزه بيئي.
مؤتمرات  عــدة  عقد  ــذي  ال حيمور  وقــال 
المخاطر  حـــول  األنــظــار  للفت  صحفية 
واألضرار البئية التي تشكلها البركة على 
مـــدى عـــدد مــن الــســنــوات آخــرهــا أمــس 
التي  البيبسي  بركة  عن  خصيصا  للحديث 
تتجمع  قــال:  دونما   196 مساحتها  تبلغ 
في البركة كميات كبيرة من المياه اآلسنة 
صحية  ومكاره  بيئي  بتلوث  تتسبب  التي 
البيئية  المشاكل  من  تعد  المدينة  داخــل 
الرصيفة،  لــواء  في  السكان  تــؤرق  التي 

خصوصا وأنها تقع بقرب األحياء السكنية.
ملكيتها  تــعــود  البيبسي  بــركــة  إن  واكـــد 
ما  بــاألســوار،  ومحاطة  عمان  أمانة  إلــى 
صيانة  على  العمل  مــن  البلدية  يمنع 
خاصة،  ملكيات  باعتبارها  المنطقة  تلك 
منوها أنه وبحال لم يتم العمل على حل 
اإلشكاليات، التي سببت تلوث المنطقة 
إلى  اللجوء  فسيتم  البيبسي  بركة  جــراء 

القضاء للفصل بذلك.
شغلوا  الذين  المحافظين  من  عدد  وكان 
التلوث  أن  أقــروا  الزرقاء  محافظ  منصب 
بيئيا  ضـــررا  يشكل  البيبسي  بــركــة  فــي 
واشاروا  المنطقة  مواطني  على  وصحيا 
إلى أن تلوث المنطقة يعود لعدة أسباب، 
من  الصحي  الصرف  مياه  فيضان  منها: 

منطقتي ماركا ومخيم حطين في فصل 
الشتاء، باإلضافة إلى مياه األمطار التي 
العضوية  النفايات  وتراكم  البركة  تغذي 
ــطــمــم فــيــهــا واعــــتــــداءات مـــن قبل  وال
والطمم  النفايات  طرح  في  المواطنين 
سوء  إلى  إضافة  البركة  بجوار  واألنقاض 
تنفيذ المشاريع الخاصة والمتعلقة بايجاد 

حلول لمشكلة البركة.
بسبب  األمــراض  من  للعديد  تسبب  كما 
تكاثر الحشرات والبعوض والقوارض التي 
تؤثر سلبا على حياة االهالي وتؤدي الى 
ظهور امراض ولسعات جلدية لهم فضال 
تصاعد  نتيجة  للمجاورين  الهواء  تلوث  عن 
في  وبخاصة  البركة  من  الكريهة  الروائح 

فصل الصيف.

ويندرج تشكيل هذه اللجنة في سياق 
لتفعيل  العربية  الــدول  جامعة  جهود 
لتنظيم  العربية  االتفاقية  وتحديث 
من  تمثله  لما  نظًرا  الالجئين،  أوضاع 
الراهن  الوقت  في  قصوى  أهمية 
بين  الالجئين  تدفق  لظاهرة  للتصدي 
األقطار العربية، وما تشكله من خطوة 
وتحديات  مخاطر  تـــدارك  نحو  مهمة 
من  للماليين  الجماعي  النزوح  حركة 

تشهده  لما  نتيجة  العربية  أمتنا  أبناء 
تحديات  مــن  العربية  الـــدول  بعض 

ومخاطر.
 " بــنــد  مناقشة  تــم  انـــه  الـــى  يــشــار 
بتنظيم  الخاصة  العربية  االتفاقية 
العربية  الــدول  في  الالجئين  اوضــاع 
" اذ ابرز تحفظ االردن على االتفاقية 
استنادا لكتاب وزير الداخلية رقم 3/16 

114965 تاريخ 5/2 /2018.

وتم التأكيد على تحفظ األردن المتعلق 
المادة  من   (3) البند  من  ب  بالفقرة 
والمتعلق  االتفاقية  مشروع  من   (1)
التحفظ  رفــع  وتــم  الــالجــئ،  بتعريف 
على المادة (14) من االتفاقية بسبب 
آلية  وضع  بموجبها  تم  فقرة  اضافة 
اعــبــاء  لتحمل  االســـس  فيها  تــحــدد 
اللجوء، وذلك كما هو منصوص عليه 

في كتاب وزير الداخلية المشار اليه.

وننشره تاليا:
واألردن  تركيا  بين  الشراكة  اتفاقية  ان   
بعد   2009 عــام  عليها  التوقيع  تم  التي 
مفاوضات استمرت أربع سنوات ودخلت 
حيز التنفيذ عام 2011، هي وثيقة شاملة 
البلدين  بين  الثنائية  العالقات  وتنظم 
تقم  لم  االتفاقية  هذه  جوانب.  عدة  من 
على  تحتوي  بل  فحسب،  التجارة  بتنظيم 
آليات، سياقات ومجاالت شاملة للتعاون. 
الحكومة  قرار  من  أمل  وخيبة  حزن  أصابنا 
والغاء  العمل  لوقف  السابقة  األردنــيــة 

االتفاقية ألسباب يعرفها الرأي العام.
لــقــد أجــريــنــا فــي الــفــتــرة الــمــمــتــدة من 
من  جولتين  الماضيين،  أيــار  وحتى  آذار 
بشكل  االتفاقية  لتطبيق  المباحثات؛ 
األردني  الجانب  قــرارات  لكن  أكثر،  فعال 

األحادية أجبرتنا على وقفها.
وبعد تشكيل حكومتين جديدتين في كال 
البلدين، فإن تركيا تود بكل صدق وبإرادة 
االتفاقية  لتطبيق  العودة  قوية،  مشتركة 
بعد إعادة النظر بها على أساس توقعات 
التي  القصور  أوجه  ضوء  وفي  واقعية 

ظهرت في السابق .

في ظل هذا الوضع، تحتاج المقالة التي 
المعارض  بموقفه  معروف  كاتب  كتبها 
الصياغة  حــيــث  مــن  لــتــعــديــالت  لــتــركــيــا 
والمضمون والتي قد نشرت في جريدة 
الفكري  خطها  والمعروف  المحترمة  الرأي 
والجهة التي تمثلها من قبل الرأي العام.
خيبة  عــن  اعــبــر  أن  أود  شـــيء  كــل  قــبــل 
يتهمني  للمقال  عنوان  اختيار  من  أملي 

بالحماس. 
مهامي  استالم  ومنذ  أنه  ألؤكد  وإنني 
ــعــشــريــن شهر  فـــي عـــمـــان، وخــــالل ال
الــمــاضــيــة، اســتــنــدت فــي كــل أقــوالــي 
والشعب  والواقعية،  لألحقية  وأفعالي 

األردني المحترم يعرف ذلك جيدا. 
"اذا وعدنا يجب أن نوفي، واذا النستطيع 
أكثر  مــن  نــوعــد"..هــي  أال  علينا  الــوفــاء 

العبارات التي أرددها باستمرار.
لهذه  الكاتب  تجاهل  القبول  يمكنني  ال 
جاء  ــذي  ال كالمي  وصفه  ال  و  الحقيقة 
المؤتمر  خالل  الصحفيين  أحد  لسؤال  ردا 
محاولة  ذكرة  بمناسبة  المنظم  الصحفي 

االنقالب الغادرة  ك"حماس"
قلته  الذي  كالمي  خلف  أقف  أنني  كما 

الحكومة  قــرار  بخصوص  المؤتمر،  في 
بإمكاننا  "كان  أنه  على  السابقة  األردنية 
أفضل". بشكل  االتفاقية  ملف  إدارة 
عن  الــتــعــبــيــر  مـــن  يــمــنــعــنــي  مـــا  الأرى 
هذا  في  الجديدة  الحكومة  من  تفاؤلي 
الخصوص. كما أنني لست الدبلوماسي 
حول  رأيه  عن  يعبر  الذي  األخير  وال  األول 
موضوع  فــي  الضرائب  ونسب  الكلفة 
كما   . المباشرة  األجنبية  االستثمارات 
بعض  هناك  بأن  ــاء  االدع الكاتب  بإمكان 
الجهات قد تضررت من تطبيق االتفاقية. 
ــالــمــقــابــل هـــنـــاك حــقــيــقــة يجب  ــكــن ب ل
التجار  أوســـاط  أن  وهــي  اليها  اإلشـــارة 
والمستهلكون  تركيا  مع  يعملون  الذين 
األردنيون الذين يستعملون في منازلهم 
الجودة  العالي  التركي  المنتج  مكاتبهم  و 
هذا  من  للغاية  قلقون  معقول،  وبسعر 

الوضع.  
في الختام ، كسفير لبلد صديق و شقيق 
ثقافية  و  تاريخية  بأواصر  به  يرتبط  لألردن 
و يعتبر استقرار األردن من استقراره ، أود 
أن اعبر مجددا عن رغبتنا الصادقة بتطوير 

العالقات الثنائية في كافة المجاالت.

 تحية جنوب أفريقية إلى "بطل الكفاح" مانديال 
ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

 واضــــاف "لــكــنــه بـــدأ يــحــاول 
تحرير بالده منذ كان شابا. كان 
الهام  مصدر  وكــان  بعمركم. 
داعيا  بمسيرتي"  النطلق  لي 
حذوه.  يحذو  ان  الى  الشباب 
ــدوا  "اوج قائال  هــؤالء  ونصح 
عن  تتخلوا  ال  حــتــى  وســيــلــة 
مبادئكم لكن يجب ان تنخرطوا 

دائما في الحياة السياسية".
وكان اوباما شدد الثالثاء في 
في  ملعب  في  القاه  خطاب 
ذروة  شــكــل  ــورغ  جــوهــانــســب
مانديال،  بــذكــرى  االحــتــفــاالت 
عــلــى "مـــوجـــة االمــــل الــتــي 
عن  االفراج  عند  العالم"  عمت 
مانديال في الثاني من شباط 
عاما   27 امضى  بعدما   1990

في سجون جنوب افريقيا.
ذلك  على  سنوات  اربع  وبعد 
رئــيــس  اول  ــديــال  مــان ــح  اصــب
اراقــة  دون  مــن  للبالد  اســود 
ــاء اثـــر عــقــود مــن نظام  ــدم ال
فصل عنصري فرضه البيض. 
المنصب  هـــذا  فـــي  ــقــي  وب

حتى العام 1999.
وقال باراك اوباما امام نحو 15 
رائعة  تحية  في  شخص  الــف 
"بفضل  "الــعــمــالق"،  لــهــذا 
ــقــيــادي  تــضــحــيــاتــه وحــســه ال

ـــقـــدوة  ــــعــــازم وبــفــضــل ال ال
جسد  شكلها،  التي  االخالقية 
اشخاص  تطلعات   (..) مانديال 

مجردين" من حقوقهم.
الذين  نحن  لنا  واضاف "يظهر 
والديموقراطية  بالحرية  نؤمن 
بعد  اكــثــر  نكافح  ان  علينا  ان 

لخفض الفقر".
على  مانديال  طيف  وهيمن 
السنة  هـــذه  افــريــقــيــا  جــنــوب 
ـــع مــســرحــيــات ومـــعـــارض  م
وصــدور  رياضية  ومسابقات 
الباسم  وجــهــه  ويحتل  كــتــب. 

اوراقا نقدية جديدة.
رفيق  تــوتــو  ديسموند  وحــيــا 
مانديال في نضاله البطولي، 
فيه "المثال الرائع لالنسانية". 
الحائز  عــامــا)   86) توتو  وقــال 
جائزة نوبل للسالم في شريط 
مانديال  مؤسسة  بثته  مصور 
حياته  وجهت  التي  "المبادئ 
للحب  العالمية  المبادئ  هي 

والعدل واحترام االخرين".
لدى  االعظم  "االمــر  واضــاف 
العام  توفي  (الـــذي  مانديال 
ان  عــلــى  ــه  قــدرت هــو   (2013
يكون انسانا عاديا" مشيرا الى 

حصول بعد الخالفات معه.
نكن  "لـــم  مبتسما  واوضــــح 

دائما على توافق. فذوقه في 
له  اقول  كنت  مثال.  المالبس 
إن عليه ان يرتدي بزة مع ربطة 
الكبيرة  المناسبات  في  عنق 
الملونة.  القمصان  من  بــدال 
وكان يرد علي باسلوبه الخاص 
رجل  من  يصدر  االنتقاد  +هذا 
امام  البنفسجي  اللون  يرتدي 

الرأي العام+".
واحيا الرئيس الجنوب افريقي 
كان  ــذي  ال رامــافــوســا  سيريل 
مقربا من مانديال الذكرى في 
(لقب  "ماديبا"  رأس  مسقط 
ــال)، فــي مــفــيــزو في  ــدي ــان م
جنوب شرق البالد مع تدشين 

عيادة طبية وتوزيع اغطية.
من  "قــادنــا  مانديال  ان  وقــال 
نحو  والــقــمــع  ــزاع  ــن ال وحشية 
والديموقراطية  الحرية  ارض 

والمساواة".
عــامــا   25 مــــــرور  بـــعـــد  لـــكـــن 
الفصل  نــظــام  ســقــوط  على 
الــفــقــر  ـــــزال  ي ال  ــصــري  ــن ــع ال
افريقيا  جنوب  في  مستشريا 
من  االقـــتـــصـــاد  ــي  ــان ــع ي اذ 
العنصرية  تزال  ال  فيما  الركود 
يحمل  والبعض  توترات.  تثير 
مسؤولية ذلك الى االشخاص 
والفساد  مانديال  خلفوا  الذين 

هرم  اعلى  فــي  المستشري 
رئاسة  خالل  سيما  وال  الدولة 

جاكوب زوما (2018-2009).
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  د.سليمان أبوسويلم  

 ترمب وكالم يقال
دونالد  االميركي  الرئيس  كالم  ان  النفس  بعلم  المختصون  يقول 
ترمب ال يعول عليه اي بالعامية االردنية (ما عليه ارباط) وهذا ما ذكره 
مختصون اميركيون كما جاء في صحيفة الواشنطن بوست االميركية 
انهم رصدوا لرئيسهم دونالد ترمب ألفي كذبة، منها ما تفوه بها لفظا 
ومنها ما كتبه على حسابه في تويتر خالل السنة االولى من واليته 

في البيت االبيض وبمعدل 56 كذبة يوميا كما ذكرت الصحيفة.
ال  العالم  في  دولــة  اكبر  رئيس  من  مستغربا  االمــر  هــذا  يكون  قد 
ما  والــمــال  والسلطة  القوة  من  تمتلك  وبــالده  الكذب  الــى  يحتاج 
تملك، وقد يكذب السياسي في بعض االحيان، اذا كان االمر يتعلق 
بادارة شؤون بالده لدرء الخطر عنها، باعتباره الزم من اللوازم الذاتية 
للفعل السياسي، وهو جانب غير محمود على االقل للزعماء العرب 
في  الكذب  ذكر  الكريم  القران  الن  والمسلمين، 
على  كلها  جــاءت  آية  مئتي  بلغت  كثيرة  مواضع 

سبيل الذم، ولتبيان سوء عاقبة الفاعل له.
يبدو ان الرئيس االميركي الذي ال عالقة له بالدين 
الحياة  فــي  الــكــذب  ان  ايضا  عنه  غــاب  قــد  اصــال 
وهو  االخالقي،  النسق  عن  انحراف  هو  العامة 
التي  الفساد  جريمة  من  اخطر  سياسية  جريمة 
ومغاربها  االرض  مشارق  من  والعباد  البالد  عمت 
يؤكد  الفعل  بهذا  وانه  القانون،  عليها  ويحاسب 
مستواه  ضعف  على  للشك  مــجــاال  اليـــدع  بما 
دولة،  كرئيس  به  يتوفر  ان  يجب  الذي  المعرفي، 
وانه يرى االشياء كما يتوهم هو ويؤولها ويقرأوها 
قراءة ذاتية ألحساسه ربما بان شرعيته السياسية 
بدأت تتداعى في بالده وانه بهذا الكذب قد يثبت 

حضوره ونفسه للعالم ولألميركيين.
يومية  الشبه  وتغريداته  الــيــوم  ترمب  كــذب  ان 
والمثيرة للجدل، والذي لم يسبق لزعيم دولة من 
امره  على  المغلوب  الثالث  العالم  في  ال  قبل 
والذي قد يعذر ساستها للكذب احيانا لجلب المنافع 
حيلتهم،  لقلة  اوطانهم  عــن  المفاسد  ــدرء  ل او 
والفي العالم الذي يسمي نفسه متحضرا والذي 
والوفاء  واالخــالص  الصدق  في  بالبنان  يشارله 
لشعوبهم، أن يكذب بهذه الطريقة المثيرة للجدل 
حتى القرب المقربين له في البيت االبيض، وانه بلغ من الكذب في 
تغيير مواقفه السياسية أكثر بكثير من تغيير مالبسه اليومية حتى بدا 

يوصف من قبل االميركيين انفسهم بغير السوي عقليا.
ان ترمب الذي اصبح يكذب ثم يكذب ثم يكذب حتى يصدقه الناس، 
النتنه  بالعنصرية  ويغلفه  مراتبه  اسوأ  الى  السياسي  قوله  ويدحرج 
وهو  الحضيض،  الــى  واهلها  باميركا  سيأخذ  االحــيــان،  معظم  في 

الدورالذي يبدو مرسوما له. 

 تحمل السرعة الكبيرة التي انهى بها النظام السوري معركة 
درعا "مهد الثورة" االخيرة قبل أسابيع العديد من التساؤالت 
األرض  على  قبضته  يحكم  السوري  النظام  بدأ  هل  اهمها: 
السورية بصورة قوية وشاملة مدعوما من دول الجوار التي 
ام  كثيرا؟،  اقتصادها  وتأثر  معها  الحدود  اغالق  من  توجعت 
أن العصابات االرهابية فقدت توازنها بعد ان اوقفت الدول 
الداعمة لها تأييدها وبسحب البساط من تحت أقدامهم بعد 
مهمتهم  بإنجاز  العصابات  تلك  صالحية  انتهاء  من  تأكدها 
بمئات  مدينة  دولة  وجعلها  جيشها  وارهــاق  سوريا  بتخريب 

المليارات؟.
إن تسارع عجلة األحداث في سوريا اخيرا بعد حرب درعا األخيرة 
وتوجه العصابات المسلحة بموجب اتفاقية االستسالم مع 
على  ادلب  إلى  السوري  للنظام  الداعمة  الروسية  القوات 
تحرير  قوات  عليها  تسيطر  والتي  التركية  الحدود  من  مقربة 
األوراق  تخلط  قــد  روســيــا،  مــن  نظريا  والمدعومة  الــشــام 
سبع  منذ  مرة  الول  متفرجا  يقف  السوري  النظام  وتجعل 
سنوات على حرب قد تنشب بين تلك العصابات في إدلب 
معاناة  من  كثيرا  أرتاح  قد  النظام  بذلك  ويكون  حولها،  وما 
مقاتلتهم، وقد يترك هذا االحتمال المجال للنظام السوري 

للتخلص من واحدة، واستالم القوى  ضد أخرى،  لدعم قوة 
األخرى بموجب مصالحه مع النظام.

اعتقد جازما بأن معركة درعا قد منحت النظام السوري انتصارا 
ميدانيا كبيرا له أبعاده اإلستراتيجية في األزمة، جعلت الرعب 
تحقيق  على  قدرتها  بعدم  االرهابية  العصابات  بقلوب  يدب 

انتشار على األرض كما كان الوضع سابقا.
على  السوري  النظام  بقدرة  درعــا  ثــورة  هــدف  تحقق  فقد 

السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع األردن
استسالم  بعد  االخيرة،  العسكرية  للعملية  أساسي  كهدف 
أنحاء  كل  من  باالنسحاب  الواقع  باالمر  وقبولها  المعارضة 

درعا.
نعم ان التحليل المنطقي لما جرى في درعا من سرعة انهاء 
على  والسيطرة  باالنسحاب  المعارضة  وقبول  فيها  الحرب 
معبر نصيب الحدودي المهم مع االردن، يدفعنا للقول بأن 
تلك االنتصارات أنهت الثورة المسلحة في جميع األراضي 
اما  الثوار  بقية  إخضاع  غير  النظام  على  يتبق  ولم  السورية، 
دخلوها،  كما  السورية  األراضـــي  مــغــادرة  او  لالستسالم 
لفقدانهم كل اوراق الضغط األساسية والتي كانوا يلوحون 

بها بوجه النظام.
للجيش  السوري  الشمال  في  القادم  العسكري  فالعمل 
أخضر  بضوء  سيتم  تركيا  مع  الحدودية  إدلب  في  السوري 
واألمنية  العسكرية  األجهزة  مع  الكامل  وبالتنسيق  تركي 
بين  المواقف  تنسيق  من  درعــا  في  حصل  ما  غــرار  وعلى 
الحدود  عن  الخطر  إلبعاد  األردني  والجيش  السوري  الجيش 
باحباط  االردنية  الدبلوماسية  فيها  نجحت  والتي  االردنية، 
كل المخططات التي كانت تنوي الى إقحام الجيش األردني 

بمعركة ال ناقة له بها وال جمل. 

محمد كعوش

التاريخ كسالح..

عي جديد...  ال؟ عقد اجت

د. فيصل غرايبه
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عضو المكتب التنفيذي لحزب االصالح

استغربت كما الكثير اعتراض بعض 
المنشغلين بالسياسة واستهجان بعض 
المهتمين بالشأن العام، لما اعلنه رئيس 
الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن عزم الحكومة 
العمل لصياغة(عقد اجتماعي جديد)يجدد 
االرتباط ويطور العالقة بين أبناء أردننا العزيز. 
في حين أن مثل هذا العقد المتين الذي 
يتوافق عليه اعضاء هذا المجتمع الحيوي ال 
يعبراال عن التالحم والتفاعل والتناغم بين 
المنتمين للمجتمع والمتعاقدين اجتماعيا 
على الهدف الواحد والرؤيا الواحدة التي 
يتضمنها العقد االجتماعي الذي اتفقوا عليه 
ويستبشرون فيه خيرا لتصويب المنظور 
وتطوير األبعاد في ضوء المستجدات وتبعا 
للمتغيرات محليا وعربيا وعالميا وفي مختلف 
الجوانب السياسية واالقتصادية والثقافية.

 االهتمام بالتاريخ يسعفني في قراءة الحاضر وفهمه، لذلك 
أعدت قراءة كتاب"اختالق إسرائيل القديمة" للباحث والمؤرخ 
:"افضل  سعيد  ادوارد  الراحل  عنه  قال  الذي  وايتالم،  كيث 

كتاب قرأته في العام 1996".
التاريخ  بكتابة  اهتموا  ومفكروها  وكتابها  الصهيونية  الحركة 
الساعية  الصهيونية  والمصالح  األهـــداف  يخدم  بشكل 
القامة دولة يهودية على انقاض "مملكة إسرائيل القديمة 
المزيف،  والــتــاريــخ  الــخــرافــة  رحــم  مــن  الــخــارجــة  "المختلقة 
مزاعم  على  رد  الذي  وايتالم  كتاب  بوجودها  شكك  والتي 
هي  القديمة  إسرائيل  أن  التوراتية"وكشف  كتاب"المدرسة 

مجرد جزء من تاريخ الكنعانيين في فلسطين.
الفلسطيني  التاريخ  طمس  حاولوا  الصهيونية  الحركة  قادة 
وسعوا  تاريخ،  كتاب  الى  التوراة  وحّولوا  والمعاصر،  القديم 
مبنية  كلها  والفكرة  لقومية،  دين  من  اليهودية  تحويل  الى 

على فرضيات عقيدة دينية تخدم هذا المشروع.
لذلك صراعنا مع الصهيونية صراع تاريخي حضاري الى جانب 
المواجهة السياسية والعسكرية، وهذا يستوجب االستمرار 
في البحث والنبش في التاريخ القديم والمعاصر لمحاصرة 
وكشف المشروع الصهيوني في فلسطين، في الماضي 

والحاضر.
الجديد  الكتاب  صفحات  اقّلب  وانــا  األفكار  هــذه  راودتــنــي 
بعنوان"آل  دراج  فيصل  الدكتور  والناقد  للباحث  صدر  الذي 
نخبة  ومــآل  وطن  أقــدار   – فلسطين  تاريخ  في  عبدالهادي 
كتبه  دراج  الدكتور  ان  األولـــى  للوهلة  اعتقدت  وطنية". 
اكتشفت  الكتاب  قــرأت  عندما  ولكن  المجاملة"،  من"باب 
أنه عمل وثائقي تاريخي متقن تناول حقبة مهمة من تاريخ 
خالل  من  عشر،  التاسع  القرن  في  الشام  وبالد  فلسطين 
متابعة دور الشيخ حسين عبد الهادي وأبنائه واخوانه وآل عبد 

للقرن  امتد  سياسي  دور  وهو  وعرابة،  نابلس  في  الهادي 
عبد  عوني  الراحلين  السياسيين  دور  خــالل  من  العشرين 

الهادي وروحي عبد الهادي ونعيم عبد الهادي.
الشام  بالد  تاريخ  من  المرحلة  تلك  وفي  بالكتاب  اهتمامي 
لسببين، اضافة الى ما قرأته في كتب أخرى عن دورآل عبد 

الهادي في تللك الحقبة التاريخية:
أوال: نجاح حملة إبراهيم باشا ايقظ حلم محمد علي بإقامة 
دولة عربية توّحد مصر وبالد الشام حتى مشارف األستانة 
ولكن الدولة العثمانية استنجدت ببريطانيا والنمسا وروسيا 

وفرنسا وتم اجهاض المشروع.
عام  الــقــدس  فــي  أجنبية  قنصلية  أول  افتتاح  تــم  ثانيا: 
المصالح  رعاية  مهمتها  البريطانية  القنصلية  هي   1838
بدأت  التاريخ  ذلك  ومنذ  واليهودية،  واألميركية  البريطانية 
بريطانيا بتشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين باالتفاق مع 
مدرسة  اول  افتتح  الذي  منتفيوري  موشيه  اليهودي  الثري 
يهودية في فلسطين، وبدأ بشراء األراضي وتطويرها في 

فلسطين بموافقة الدولة العثمانية في العام 1849.
المشروع  مع  معركتنا  في  سالح  هو  التاريخ  إن  أقول  لذلك 
الصهيوني – األميركي، وألن الصهيونية تلوي ذراع التاريخ 

لتغير الحاضر وتتحكم بمسار المستقبل. 

 أحمد خليل القرعان 

معركة درعا نهاية عصابة، ام والدة نظام؟

المواطنة  حــس  مــن  الجديد  االجتماعي  العقد  انبثاق   إن 
الجديد،  للجيل  والتوجيه  التربية  أهمية  تقدير  واستشعار 
انجازا  سيكون  المواطن،  شخصية  بناء  في  أساسية  أركــان 
كبيرا على مستوى الوعي في أوساط المجتمع، شريطة أن 
يتعدى حدود الذهن، وال يظل محصورا بالحدود النظرية، بل 

يترجم إلى واقع ملموس على صعيد الممارسة.
يتزامن االعالن عن النية لصياغة عقد اجتماعي جديد مع تأكيد 
العزم على اإلصالح واختيار األسلوب األنسب إلحداث نقلة 
المواطن،  معيشة  وفي  الوطن  حياة  في  ملموسة  نوعية 
الوطن  تبني  التي  الحقة  المواطنة  قضية  طرح  مع  تتوازى 
النموذج والتي تعبر عن إرادة أهل العزم وعن إرادة مجموع 
المواطنين الذين يشعرون دائما بمسؤوليتهم تجاه بالدهم.
عن  أفكارنا  نحول  كيف  لنا  يوضح  المنشود  العقد  ولعل 
المواطنة واالنتماء إلى سلوك لدى األبناء يتم إتباعه ليس 
بنية مسبقة للظهور بمظهر العارف لشروط المواطنة، إنما 
بدافع االلتزام المنغرس بالنفس وتصدقه الجوارح في كل 
كبر،  أم  صغر  الحياة  مواقف  من  موقف  كل  وفي  تصرف 
وأن نجعل من األسرة والمدرسة الميدان الخصيب الستنبات 
االجتماعية،  والمسؤولية  المواطنة  مكونات  بكل  المواطن 
سلوكه  في  عنها  اليحيد  وميول،  كاتجاهات  ذاته  في  جبلت 

وال يتخلى عنها في أي ظرف.
الدافعة  القوة  تشكل  مجتمعية،  طاقة  الشباب  إن  وباعتبار 
كمحور  الشباب،  قضية  بــرزت  فقد  أهدافه،  نحو  للمجتمع 
واجباتها  تــدرك  التي  المسئولة،  المواطنة  ببناء  أساسي 
حقوقه،  تعرف  الذي  المقدار  بنفس  أدائها،  على  وتحرص 
والمواطنة،  الشباب  بين  الرابطة  العملية  تلك  ولتشكل 

أساسا لنجاح الجهد الوطني للتنمية.
االجتماعي  العقد  يبلورها  التي  االجتماعية،  المسؤولية  إن 
المنشود، التقوم كطبيعة في الشخص، وال تتحقق لمجرد 
الحث على وجودها لديه، إذ ثمة عناصر مشكلة لها، ومعينة 
بالمجتمع  الفرد  اهتمام  إلى  بحاجة  فهي  توافرها،  على 
عاطفيا  بهما  يرتبط  بحيث  فــيــه،  يعيش  الـــذي  والمحيط 
يكون  أن  يهتم  فانه  االرتباط،  هذا  من  وبمبعث  ومعنويا، 
هذا المحيط آمنا مستقرا متماسكا يرتبط أعضاؤه ببعضهم 
بروابط التفاهم والثقة المتبادلة، ويشعر هو كما الجميع أن 
مصلحة واحدة مشتركة تربطهم بهذا المجتمع، وهذا المكان 
الذي لم يعد حسب مشاعرهم كأي مكان، إذ أن مشاعرهم 

تدعوهم إلى أداء واجب خدمته وحمايته وتطويره.
بين  المتبادل  الفهم  ــى  ال بالمجتمع  االهــتــمــام  ويــحــتــاج 
وتقاليده  عــاداتــه  لــه  ثقافي  كــإطــار  والمجتمع،  المواطن 
الناس  وآمــال  فيه  التفكير  واتجاهات  ومعتقداته  وأعرافه 
يفهم  ولكي  مجتمعهم،  لمستقبل  وطموحاتهم  العامة 
أجل  مــن  الــعــام  النشاط  فــي  مشاركته  معنى  الــمــواطــن 
مصلحة المجتمع، كجزء مهم من أدانه،ويحرز مكانة اجتماعية 

أفضل عند القيام به.
أما العنصر الثالث، الذي يدركه التعاقد االجتماعي الوطني 
فهو المشاركة، بدافع من ذلك الفهم وذاك االهتمام، النجاز 
بتضافر  إال  تتحقق  لن  وهي  المجتمع،  لمصلحة  األعمال 
للقيام  ورغبة  تأهب  حالة  في  وهم  المجتمع،  أعضاء  جهود 

بأفعال لصالح المجتمع، وخارج إطار المصلحة الشخصية.
أن  المأمول  األردني  االجتماعي  العقد  من  يتوقع  ما  وهذا 

يجليه ويرسخه. 

 تظل شخصيات القادة العظام، والرموز التاريخية الكبيرة مستهدفة من 
يالقوا  ان  قدرهم  وكأن  لشعوبهم  ويبذلونه  يقدمونه  ما  رغم  البشر، 
نعيم  في  استقرارهم  ثمن  ليكون  دمهم  بنجيع  مضرجين  ربهم  وجه 

الدارالباقية.
وتظل قوى الشر والعدوان متعطشة للجريمة وحرمان الشعوب واألمم 
من جهد المصلحين والعاملين في سبيل الخير، فال يروق لهم االستقرار 

ويعز ان يروا عامة الناس وهي ترفل بأسباب الرخاء والطمأنينة.
ولعل هؤالء األبطال عرفوا ما ينتظرهم من مصير، فاعتبروه قدرًا محببًا 
ونهاية فضلوها على ان يموتوا حتف أنوفهم، وربما سعوا الى تلك 
كما  ويعشقونه  الموت  يستقبلون  بها،  هيابين  غير  بأرجلهم  النهاية 

يعشق غيرهم الحياة.
وهكذا كانت قصة الملك المؤسس الشهيد عبدالله األول ابن الحسين 
كل  فبذل  والحياة،  الموت  بين  الحد  عنده  تماهى  الذي  ثراه،  الله  طيب 
شيء لرفعة شعبه، يستقبلهم ويسمع اليهم ويحنو عليهم حنو األب 
عيونهم  مأقي  وفي  قلوبهم  سويداء  في  استقر  حتى  أبنائه  على 
الظلمة  عند  الشر  مكامن  تحركت  يــطــاق،  ال  وحــبــًا  هــوى  لهم  وصــار 
المجرمين فشحذوا مداهم، واخذوا يعملون في غفلة من الزمن، وتحت 

جنح الظالم كالخفافيش ليفجعوا وليزيلوا بهجة النفوس.
احضان  في  يكون  أن  إال  له  يحلو  ال  الشهيد  الملك  له  المغفور  كان 
القدس يتبرك في اجوائها الروحانية، ولم تثنيه عن السفر إليها والصالة 
في رحابها نصائح المحبين الذين يخشون عليه من غدر الغادرين، فسار 
ويصبح  تموز   19 في  الخميس  ليلة  ليقضي  فيها  الصالة  ناويًا  إليها 
فيها مستقبًال الجمعة ليلتئم شمل المصلين هناك يتفقدهم ويتفقد 
كان  والحراسات،  الحواجز  عن  بعيدًا  حاجاتهم  عن  سائًال  فيها  األهالي 
تشديد  كل  ويرفض  شعبه  أبناء  عن  الحرس  يحبسه  أال  يصر  الله  رحمه 
استقبلته  مسجده  داخل  الى  خطأ  اذا  حتى  بقدره،  مؤمنًا  الحراسة  من 
على  فأسقطته  والشرف،  األنسانية  أعداء  من  دبرت  غادرة  رصاصات 
هنالك،  األبدية  صالته  ليؤدي  شهيدًا  أحب،  التى  الطاهرة  الرحاب  تلك 
وبفقده فقدت األمتان العربية األسالمية واحدًا من أبرز المدافعين عن 
وجودها وحضارتها وقيمها، فحق ألبناء أمته من أقصاها الى اقصاها 

أن يعلنوا الحداد وان تبكيه القلوب قبل العيون تبكيه دمًا الدموعًا.
ومما كان يعز بالنفس أن مؤامرة دنيئة أودت بحياة هذا الرجل العظيم 
جند لها األشرار أحد ضعاف النفوس واسمه (مصطفى شكري) الذي 
مشرقة  حياة  له  سيحققوا  أنهم  دافعوه  له  خيل  منفذة  أداة  مجرد  كان 
فكان مصيره كمصير أي قاتل تحول لجثة هامدة في الحال غير مأسوف 
في  العادل  القصاص  فلقوا  اللعنة  طاردتهم  فقد  دافعوه  أما  عليه، 

الدنيا وسيالقون مصيرهم في اآلخرة.
لقد أعلن الحداد الرسمي، ورثاه أبناء شعبه وكل الشخصيات من عرب 
تنشيع  مراسيم  له  وجرت  الجليلة  أعماله  ذاكرين  وأجانب،  ومسلمين 
والدفاع  والبطولة  للشهادة  رمزًا  وبقى  تموز1951م   23 بتاريخ  مهيبة 

عن المثل.
على  ساروا  الذين  الميامين  بأعقابه  خيرًا  والوطن  األمة  الله  وعوض 
طريقه متمسكين بقوله تعالى ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال) 

صدق الله العظيم
نعم ملك مجاهد، عالم، أديب وشاعر، لقد عرفنا عنه طهر سيرته وكريم 
ذكره  وإجــالل  مدحه  في  المبالغة  على  وبالتردد  يجعلنا  مما  سجيته 
نفسه  بشفافية  تنطق  التي  الصورالكثيرة  أمامنا  وتتزاحم  وأكثارحمده 
النزاع  حل  في  المبصرة  ودرايته  عقله  ورجاحة  للسانه  الكلمة  وطواعية 
نعرفها  التى  والحكايات  والكيد  الضغينة  بدل  والوفاء  المحبة  وإشاعة 
(وهي كثيرة في بطون الكتب وخاصة في اآلثار الكامنة في مذكراته 
ورعًا  فكان  سجاياه،  عن  تنم  كلها  عبدالله)  الملك  مع  رجــاالت  وكتاب 
امور  عن  عازفًا  ذاته،  من  االستقامة  معنى  جعل  مستقيمًا  حد،  ألبعد 
الدنيا وترهاتها، لم يسع لجمع المال وال اقتنى الرياش وافخر الثياب، 
والتزاحمت على مائدته أنواع األطعمة النادرة الفاخرة، كان بسيطًا في 
حياته، بدويًا نقيًا في طباعه، عالمًا في مجالسه، أبًا رحيمًا ألفراد شعبه 
امتطى  اذا  مغوارًا  فارسًا  المترامية،  البادية  عشائر  بين  وقــورًا  شيخًا 
ويصفح  أساء  عمن  يعفو  السيرة،  نقى  القلب،  طاهر  الجواد،  صهوة 
الحزينة  النفس  على  ويمر  الرحيمة،  بيده  الجراح  ويــداوي  يخطئ  عمن 

والفؤاد المكلوم.
هذا هو عبدالله األول ابن الحسين، قائد من قادة الثورة العربية الكبرى 

وأميرًا على شرق األردن، وملكًا على المملكة األردنية الهاشمية.
ينطق  زال  وما  األقصى  حرم  في  ودمه  شهيدًا،  ومات  شهيدًا،  عاش 
الحكيمة  والسياسة  الرشيدة  والقيادة  الصادقة  والقومية  بالوطنية، 
آل  األطهار  البيت  آل  هم  وهكذا  وسيظل،  التقي،  والــورع  واأليمان 

هاشم الغر الميامين إلى أن يرث الله األرض ومن عليها. 
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يف ذكرى استشهاد امللك املؤسس 
عبدالله األول طيب الله ثراه  دائما تكون عواقب حسن االختيار إيجابية، حتى 

الختياره،  سريعة  لمراجعة  االنسان  اليضطر 
مهب  في  برمتها  االختيار  عملية  تكون  وربما 

الريح.
يقع  وقد  مثمرة،  أشجارًا  تــزرع  أن  عندما  تريد 
فيها الكثيرون وأنا واحد منهم، نقع في عملية 
األشجار  نــوع  لنا  يزينون  البائعين،  من  غش 
والثمار، ونكتشف بعد تربية تدوم سنوات أنها 
الى  فنضطر  جيد،  غير  ثمرها  أن  أو  التثمر  إما 
عملية تركيب قد تنجح أو التنجح ويذهب تعبنا 

سدى ناهيك عن الخسارة المادية.
هادئة،  المنطقة  ان  نظن  بيت  مكان  نختار  قد 
السكان  من  ونوعية  جيد،  معماري  طراز  وذات 
سرعة  تكتشف  سنوات  بعد  مريحة،  والجوار 
البيت  لبيع  فنضطر  الطوابق،  وبناء  االكتظاظ 

أو تأجيره واالنتقال لمكان آخر.
أو  مــا،  سمعة  على  بناء  أصــدقــاء  نختار  قــد 
انه  ظننا  السلوك  فــي  مظهر  أو  توقعات، 
والنفاق،  والغدر  المصلحية،  فنكتشف  خيرًا، 
والطعن، فنضطر لوقف تلك الصداقة بعدما 
سياسي،  أو  اقتصادي  بمشروع  فيها  تورطنا 
نحسن  لــم  ألنــنــا  ـــك  وذل ومــــاًال  جــهــدا  كلفنا 

االختيار.
مواصفات  على  بناء  ــة  زوج الــفــرد  يختار  قــد 
معينة، والزواج من أخطر المشاريع، إلن البيت 
والصديق والشجرة، يمكن بسهولة ان تتخلى 
ولكن  المادي،  أو  المعنوي  االلــم  رغم  عنهم 
الزواج واألوالد ومسؤوليتهم في المستقبل 
السنوات،  هــذه  قــضــاء  بعد  مــن  مسؤولية 
فإن  ولذلك  االختيار،  نحسن  لم  ألننا  السبب 
الــزواج،  في  الحب  لموضوع  يشر  لم  القرآن 
وإنما  وتضعف  تقوى  عاطفية  قضية  النــه 
الباقيتان  وهما  والرحمة  الــمــودة  الــى  أشــار 

بين  الســتــمــرارالــعــالقــة 
الحال  هــو  كما  الطرفين 
مع الزوج أيضا مع الزوجة 
مشكلتها  ــكــون  ت ــتــى  ال
لتقدم  ــل  ــرج ال مــن  ــر  ــب اك
الدخل،  أوانــعــدام  العمر، 
األبناء  عن  التخلى  أوعدم 
والحيط  هي  وحضانتهم، 
تكون  ان  إمـــا  مستقبال 
تجارتها رابحة أو خاسرة ال 
بناتنا  فالبنات  الله  سمح 

واخواتنا.
صلى  الرسول  اختيار  كان 
ورد  كما  وسلم  عليه  الله 
األشياء  بين  الحديث  في 
لــأليــســر (مـــا خــيــر رســول 
عليه  الـــلـــه  صــلــى  الـــلـــه 
ــن قط  ــري وســلــم بــيــن أم
هذا  أيسرهما)  اختار  إّال 
بالعبادات  يتعلق  فيما 
ــــمــــعــــامــــالت مـــالـــم  وال
كما  إثــم  األمــر  فــي  يكن 
هـــو الـــحـــال فـــي الــشــأن 
الــشــخــصــي، هــي الــحــال 

مسؤولية  وهــي  الــســيــاســي،  الــشــأن  فــي 
الناس حيث تلعب العالقات العامة والشخصية 
القوى  ومــراكــز  األشــخــاص  من  والترشيحات 
والتى ال تخلو من الرغبة الشخصية دورها في 
وسلم  عليه  الله  صلى  والــرســول  التمكين، 
المسلمين  مــن  ثــالثــة  أمــرعــلــى  (مــن  يــقــول 
برئت  فقد  منه  احق  هو  من  وفيهم  شخصا 

منه ذمة الله ورسوله)
يؤتيها  لمن  إّال  التولى  مسؤولية،  فاإلمارة 
المسؤولية  الن  لــهــا،  كــفــؤا  ويــكــون  حقها، 
ومرجعيات  وأســس  قواعد  بــدون  السياسية 
على  تعتمد  ــة،  فــردي احــيــانــا  وإلنــهــا  واضــحــة 
من  فــإن  والصدفة،  واللقاءات  االنطباعات 
ان  اآلوان  فـــوات  بــعــد  يكتشف  بــهــا  يــقــوم 
اختياره لم يكن في مكانه وانه مضطر الجراء 
وتدخل  والمال  الوقت  تهدر  التى  التغييرات 
مع  التجربة  هذه  مرت  وقد  التجربة،  باب  في 
الفرصة،  هذه  أعطوا  الذين  المسؤولين  كل 
كل ذلك إلننا رغم ثقافتنا وتعليمنا، لم نقدم 
لغاية اآلن نموذجا مستقرا للقوانين السياسية 
بالمؤسسية،  تسمح  السياسي  والــعــمــل 
اصطدم  ولــو  الــواعــيــة  الشعبية  والمرجعية 
بالقطع  التى  الشخصية  رغباتنا  مع  االمر  هذا 
والعالقات  الشخصي  باالختيار  إّال  تتحقق  لن 
بوجهك  يجي  (اللي  قاعدة  وعلى  الشخصية 
شيله) حتى ولو اصطدم مع قواعد المجتمع 

وعمق ثقافته وتقاليده. 

الدكتور فايز الربيع

حسن االختبار

معركة درعا منحت النظام السوري انتصارا 
ا له أبعاده اإلسرتاتيجية يف  ميدانيا كب

األزمة

قادة الحركة الصهيونية حاولوا طمس التاريخ 
الفلسطيني القديم واملعارص، وحّولوا 

التوراة اىل كتاب تاريخ

 نقدم 
لغاية اآلن 

وذجا 
مستقرا 

للقوان 
السياسية 

والعمل 
السيايس 

تسمح 
باملؤسسية

ان الكذب 
يف الحياة 
العامة هو 

انحراف 
عن النسق 
االخالقي، 

ة  وهو جر
سياسية 
اخطر من 

ة  جر
الفساد
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الشباب األرد ب تعزيز الهوية الوطنية ومواجهة التحديات
 د. صالح ارشيدات 
s r u s h e i d a t @ g m a i l . c o m

وترتيب  ظاهرة  وقوة  واضحة  بسلمية  االردني  الشباب   شارك 
الرابع  ــدوار  ال على  االخير  الشعبي  الحراك  في  للنظر  ملفت 
وقوى  المهنية  النقابات  قادته  ــذي  وال ايـــار/2018   30 بتاريخ 
من  االردني  والشباب  الوطنية  والشخصيات  المدني  المجتمع 
الملقي  حكومة  رحيل  الــى  ادى  والــذي  المحافظات،  مختلف 
وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، حيث عبر الشباب االردني 
المشارك بالحراك عن انتماء للوطن وحرص على منجزات الوطن 
السياسي  التعبير  في  وموضوعية  الوطنية،  االردن  وهوية 
االجتماعية  المواطنين  وهــمــوم  تطلعات  عــن  واالجتماعي، 
المختلفة  االمن  قوى  مع  ايجابي  تعاون  ومارسوا  والسياسية، 

التي حمت المسيرات من اي تدخل خارجي.
االردني  الشباب  :هل  هو  اليوم  يطرح  ان  يجب  الذي  السؤال 
االجتماعية،  ومكوناته  الوطن  وقضايا  المجتمع  في  منخرط 
التحديات  امام  الوطنية  االردن  هوية  عن  الدفاع  في  ومشارك 
واالنشطة  العام  والراي  العامة  الحياة  في  ومشارك  الجديدة، 

السياسية واالقتصادية، وفي صنع القرار.؟

هوية الشباب االردني الوطنية
تقدم  فــي  ودوره  االردنـــي  الشباب  هوية  عــن  الحديث  فــي 
هوية  ان  على  التأكيد  من  البد  عنها،  والدفاع  االردن  مسيرة 
صلب  من  هي  السكان  من   %60 يشكل  الــذي  االردن  شباب 
هوية االردن المتدفقة دائما بالعطاء االيجابي، كما حدد اطارها 
العربية  لالمة  المنتمية  الهوية  وهي  االردنــي  الدستور  العام 

واالسالمية وللعالم االنساني كله.
االردن  عمق  هي  العربية  االمــة  ان  يؤمن  االردنــي  فالشباب 
واآلمال  والثقافة  والتاريخ  الوجدان  حاضنة  وهي  االستراتيجي، 
النظام  شرعية  عناصر  احد  وهي  المشتركة،  المتحررة  االنسانية 

السياسي. االردني 
االسالمية  عقيدته  من  يستمد  االردن  ان  الشباب  يؤمن  كما 
واالنسانية  والوسطية  واالعــتــدال  التسامح  معاني  السمحة 

ونصرة االمة والبعد عن التطرف والغلو.

الهوية الوطنية والمشروع النهضوي
بها،  االردن  شباب  كل  يفتخر  التي  العربية  االردنية  الهوية  هذه 
امتزجت على الدوام بأهداف المشروع النهضوي العربي الذي 
التي  الكبرى  العربية  الثورة  خــالل  من  الهاشميون  له  اســس 
واالستقالل  بالتحرر  العرب  تطلعات  لتعكس  وطوروها  قادوها 
والتسامح  واالعــتــدال  المجتمعي  واالمــن  والعدالة  والــوحــدة 
المجتمعات  وبناء  المشترك  والعيش  والــحــوار  االخــر  وقبول 

المدنية.
االردن  من  جعلت  التي  المتميزة،  العربية  االردنية  الهوية  هذه 
ــدوام  ال على  مضيئة  نقطة  التنموي،  النهضوي  ومشروعة 
والــحــروب،  بالصراعات  المضطرب  االقليم  هــذا  وســط  فــي 
لألردنيين  بامتيازحقق  وانساني  تنويري  تنموي  مشروع  فهو 
االنجازات  من  والكثير  واالستقرار  االمــن  استثناء  دون  كلهم 
االنسان  وحريات  حقوق  منظومة  في  واالنسانية  التنموية 
من  يسعى  والزال  والبيئة  والصحة  والتعليم  والشباب  والمرأة 
والعدالة  القانون  وسيادة  الديموقراطي  النهج  تعميق  خالل 
المدنية  الدولة  الى  الوصول  الشامل،  واالصــالح  االجتماعية 

الحديثة، دولة المواطنة والقانون.
عن  كانت  مرحلة  اي  وفي  ابدا،  االردن  شباب  هوية  تنفصل  لم 
االردن  تطلعات  مع  الكامل  االلتزام  وعن  الوطنية  االردن  هوية 
الداخلية  االصــعــدة  كل  على  محترمة  ــة  ودول سياسي  كنظام 
الوطنية  االستراتيجية  شكلت  حيث  والعربية  والدولية  االقليمية 
متطور  عمل  برنامج  المتجددة،  االردنـــي  للشباب  التشاركية 
والتي  الوطنية  االردنــيــة  الهوية  تعزيز  فــي  يصب  للشباب، 

هدفت الى:
"اطالق مبادرات شبابية وعربية لتكريس الثقافة المدنية والعمل 
التطوعي وتعزيز مفهوم المواطنة والحوار واحترام االخر، وابراز 
مرحلة  كل  وواجــبــات  لمتطلبات  االردنــي  الشباب  ودور  فهم 
على  اشكالها  تعددت  والتي  الحديث،  االردن  تاريخ  من  تاريخية 
تنموية  كالتالي،  تسلسلت  وواجبات،  تطلعات  من  الزمان،  مر 
وتوعوية  ومواطنية  وفرص  وتوظيفية  وتطوعية  قومية  وامنية 
سياسية  وتشاركية  واستثمارية  وتنويرية  وحــدويــة  وعربية 
ومحاربة الفساد والتطرف واالرهاب وغيرها، واخرها المساهمة 
في تشكيل الراي العام الحر الواعي المنظم والمساهمة في 

التعبير عن دورهم االساسي في قيادة الحراك السلمي.

الشباب ذخيرة بشرية حية متجددة للشعب االردني
ماهي السمات والخواص والقدرات التي تتمتع بها هذه الشريحة 
التنمية  في  الشباب  يساهم  وهل  واوالدنا،  بناتنا  من  الواسعة 
السياسة واالقتصادية والتطور والدفاع عن هوية االردن وقضاياه 

الحالية وكيف؟
 30-6 العمرية  الفئة  ضمن  االردن،  في  الشباب  شريحة  تشكل 
العمرية  الفئة  وهــذه  السكان،  عــدد  من   %60 نسبته  ما  سنة 
متجددة  حية  بشريه  ذخيرة  تشكل  واالنــاث  الذكور  من  الواسعة 
ألي مجتمع وتمثل طيفًا واسعًا من النموذج والنشاط الشبابي 

المتنوع منهم فهم:
والجامعات  المعاهد  فــي  والــطــالب  الــمــدارس  فــي  التالميذ 
العمل،  عن  والعاطلين  والجنود  واالساتذة  والموظفين  والعمال 
واألريــاف  والقرى  المدن  في  المنتشرون  الواحد  الوطن  ابناء 

والمخيمات هم حماة الوطن والمدافعون عن حياضه.
المجتمع  وقادة  والسياسيون  والمثقفون  العلماء  يخرج  ومنهم 
وجنود الوطن، وهي الشريحة االكبر في أية أمة شريحة متجددة 

باستمرار، هي عماد أية أمة وسر نهضتها وبناة حضارتها،
والشباب  االنــتــاج،  أداة  وهــم  جباره  اقتصادية  قــوة  والشباب 
يبنون  الذين  وهم  المجتمع  يحتاجه  ما  ينتجون  بجهدهم  المتعلم 
صرح الوطن وقوته االقتصادية واداته للتنمية الشاملة وهم اداة 
التقدم العلمي وعقولهم النّيرة هي التي توفر القاعدة العلمية.
حيث  التنموية  السياسية  العملية  في  اساسيا  عنصرًا  الشباب 
أن مرحلة الشباب هي مرحلة التطلع الى المستقبل بطموحات 
قطاعًا  بصفته  هامة  اجتماعية  قــوة  والشباب  وكبيرة  عريضة 

اجتماعيًا رئيسًا.
ديمومه  متطلبات  مــن  الــعــام  العمل  فــي  الشباب  ومشاركة 
القرار  صانعي  وعلى  واالجتماعي،  السياسي  العمل  وتجديد 
التغير  على  القادرون  ألنهم  بالشباب  االستعانة  والسياسيين 

والتقدم والتجديد،

تقييم تداعيات مرحلة ما سمي بالربيع العربي
والن وصفت انشطة الشباب االردني ومؤسساته سابقا، وقبل 
الشيء،  بعض  مشتتة  بانها  الرابع،  الــدوار  على  ايار   30 احــداث 
وغير منخرطة باألحداث والتحديات الجديدة خالل ما سمي بالربيع 
العربي، فذلك بفعل حجم ونوع وسرعة المتغيرات والمستجدات 
سادت  التي  والثقافية  والجغرافية  واالمنية  والسياسية  المادية 
العربي  بالربيع  سمي  ما  بداية  منذ  أخيرا،  العربية  االقليم ودوله 
في  وادت  القوية،  العربية  االنظمة  بعض  غيرت  والتي  حولنا 
مكونات  لكل  االولويات  تحديد  واعــادة  االوراق  خلط  الى  االردن 
الشريحة  وهو  االردني،  الشباب  قطاع  فيها  بما  االردنية  الدولة 
االمنية  الناحية  كانت  حيث  المختلفة،  مؤسساته  داخل  االوســع 

والعسكرية تفرض نفسها بامتياز.
المليون  ونصف  مليون  استقبال  الى  العروبي،  واضطراالردن 
الجئ سوري، وهو بلد وملجأ كل العرب على مر الحقب الزمنية، 
مكونات  منظومة  على  وامنيا  تراكميا  اقتصاديا  عبئا  شكل  مما 
الدولة االردنية وخصوصا على قطاعات التعليم والصحة والعمالة 
باألصل  هي  التي  والشياب،  المستدامة  والتنمية  والوظائف 

تعاني العجز والمديونية.
السلمي  الشعبي  الحراك  في  البارز  الشبابية  الحركة  دور  ان  اال 
حيث  الوطني،  وبريقها  المتميز  دورهــا  لها  اعــاد  ايــار،   30 االخير 
وضعت بصماتها التاريخية على دفتر التاريخ المشرف كقوة دفع 
ايجابية في تحريك الراي العام وتنظيمه للدفاع عن انجازات الوطن.
مالحظة  الى  ذلك،  كل  الى  باإلضافة  كأردنيين،  االعتراف  وعلينا 
ادارة  اداء  على  حصل  الــذي  االداري  والــتــرهــل  الــتــراجــع  بعض 
والمائية  والتعليمية  التربوية  وخصوصا  الوطنية،  مؤسساتنا 
والخدماتية، والذي اصبح من جملة التحديات التراكمية التي تواجه 
االردن اليوم، وعلى راسها ارتفاع نسبة الفقر وموضوع صعوبة 
التوظيف وفوضى سوق العمالة المستمر وارتفاع نسبة البطالة 

بين الشباب الى 30% وخصوصا الخريجين منهم.

اثر الحروب المذهبية في االقليم على االقتصاد االردني
دول  فــي  والمستمرة  الحالية  والمذهبية  االهلية  فالحروب 
معظم  امام  االردنية  الحدود  اغالق  في  ساهمت  الجوارالعربي، 
عن  تزيد  لمدة  الوطنية  صادراتنا  وامــام  االساسية  اسواقها 
ومؤشراته  االردني  االقتصاد  على  ذلك  وانعكس  سنوات  ست 
فرص  مــن  وقلل  سلبا  االقــتــصــادي  النمو  وعلى  االســاســيــة 
المتزايدة  العمل  عن  العاطلين  طوابير  امام  جديدة  وظائف  خلق 
فيما  الدولة،  على  ان  نعتقد  الحالة  هذه  مثل  والمقلقة:وفي 
يخص فرص الشباب العمل على احتوائها مرحليا من خالل توفير 

المالي  الدعم  من  االدنى  الحد  وتأمين  والتدريب  التأهيل  برامج 
للعاطلين من الشباب عن العمل.

حولنا،  المستمرة  المذهبية  الحروب  هــذه  فــان  اخــرى  جهة  من 
قتل  من  فيها  المتنازعة  والدولية  المحلية  االطراف  مارسته  وما 
للخطاب  استعمال  سوء  ومن  العرب،  للسكان  وتشريد  وارهاب 
العربية،  وللدساتير  العرب  للحكام  تكفير  من  االسالمي  الديني 
ومن تشويه للعقيدة االسالمية، بحجة ان الحكام العرب اليحكمون 

باسم الله،
كله  العربي  الشباب  لجيل  ودينيا  وثقافيا  نفسيا  ارتباكا  اوجــدت 
وللشباب االردني المؤمن المنتمي بشكل خاص، حيث ساهمت 
المتوفرة  االلكترونية  والعولمة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
بالرخص والمتيسرة بشدة لكل الشباب، ساهمت في حالة التشتت 
الثقافي واالجتماعي والمعلوماتي وخلق االشاعات المؤذية لدى 
قلة وبعض الشباب االردني، وعلى الحكومة ومؤسسات المجتمع 
المدني وادارات الدولة وخصوصا قطاع الشباب واالعالم والوعظ 
العولمة  قدرية  اخطار  لمواجهة  شاملة  خطة  تحديث  واالرشـــاد 

الثقافية وادواتها الموجودة في كل بيت اردني.

دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في 
التصدي لتحديات التطرف والفكر التكفيري

هنا يأتي دور وزارة الشباب ومن ورائها الدولة بمؤسساتها في 
القطاع  بمشاركة  شاملة  خطة  لتنفيذ  متخصص،  فريق  اي  قيادة 
المدني ومؤسساته، في مكافحة التطرف والفكرالتكفيري، من 
االفتراءات  لدحض  الديني  الخطاب  وتحديث  صياغة  اعادة  خالل 
حوله، وخلق الية الحوار واالقناع والحجة القوية واالستعانة بالعلماء 
والقيادات  واالعالمين  والجامعات  والسياسيين  والمفكرين 
في  والمنتشرة  العديدة  الشباب  مراكز  خالل  ومن  المجتمعية، 

المحافظات والبوادي، ومن خالل معسكرات الحسين للشباب.
دورا  يلعب  ان  بيت،  كل  في  المتواجد  الرسمي  لألعالم  بد  وال 
يكون  وان  المجتمع،  في  والغلو  التطرف  مكافحة  في  اساسيا 

الذراع التوعوي التنويري الموجه والقائد ألي برنامج تنويري.
ولعلنا نطرح السؤال التالي:

والمعسكرات  الشبابية  المراكز  مشرفي  من  القائمين  ان  هل 
صميم  في  الشباب،  قطاع  برامج  على  والقائمين  الشبابية 
موضوع التحديات، التي نحن بصدد مواجهتها، ام يجب تأهيلهم 

وتدريبهم باستمرار، ومن يقوم بذلك؟
العالقة  لتشبيك  استثنائية  فرصة  هي  الراهنة،  الوطنية  اللحظة 
في  والمسؤولية  أشكالها،  بكل  الوطن،  وقضايا  الشباب  بين 
الرسمية  الدولة؛  مكونات  كل  عاتق  على  وتقع  مشتركة,  ذلك 
المتعددة،  ومؤسساتها  الشباب  وزارة  مقدمتها  وفي  واألهلية 
وعليها ترسيخ تقاليد العمل المؤسسي في الوزارة وخلق مركز 

للمعلومات.
ال يمكن ألي أمة التقدم والنهوض بين األمم ما لم تولي شبابها 
جل اهتمامها، تربية ورعاية وتعليما، وهي إن أرادت الرقي إلى 
رعايتها  ومنهجية  نمط  بتغيير  مطالبة  ذلــك  ــإزاء  ب فهي  العليا، 
في  كله  ذلك  والفرص،  التعليم  شقي  في  خصوصا  لشبابها 

ظالل منحهم حرية الرأي والتفكير.

التحديات الوطنية الخاصة بالشباب االردني
هناك مجموعة واسعة من التحديات تواجه قطاع الشباب االردني 

وتحد من تقدمه، البد من مواجهتها، مثل:
•ضرورة توحيد مرجعيات منظومة الشباب االردني، وتعزيز وتوطين 

مفهوم العمل المؤسسي في االدارات واالنشطة الشبابية.
مفصل  كل  مع  ورسالتها  الوطنية  االستراتيجية  تطوير  •ضــرورة 

تاريخي يمر به االردن.
الشبابي  العمل  لهيكلية  المنظمة  التشريعات  ثبات  •ضــرورة 
منطق  من  بالتخلص  الشباب  محاورة  أساليب  في  النظر  ،وإعادة 

الوصاية على عقولهم.
الشباب  لقطاعات  المالي  الدعم  صندوق  دعم  استمرار  •ضرورة 

وبرامجها المختلفة.
المحافظات  في  الشباب  مراكز  وبرامج  عمل  تفعيل  •ضــرورة 

ليشمل مناقشة والحوار حول قضايا الوطن:

من خالل الحوار الممنهج والهادف حول ما هو مستجد من تحديات 
تواجه االردن، والقضايا العامة التي تتطلب مشاركة الشباب فيها 
الطلبة  مجالس  وانتخابات  السلمية  االعتصامات  ،مثل  ايجابيا 
الملكية  النقاشية  ــاألوراق  ب والتعريف  الجامعات،  في  القادمة 
واهدافها، وبرنامج تدريب القيادات ومشرفي معسكرات الشباب 

وتأهيلها باستمرار.
منظومة  في  النظر  وإعادة  اصالح  نحو  للتوجه  االيجابي  •الدفع 
اإلبداعي  التعليم  إلى  التلقيني  التعليم  عن  والتحول  التعليم، 
والحوار العلمي وربط مخرجات التعليم وخصوصا التعليم المهني 

والتقني بسوق العمل للحد من البطالة الشبابية.
وتعظيم  كخيارحياة،  الديمقراطية  نهج  تعزيز  على  •التأكيد 
المشاركة في صنع القرار عبر المؤسسات الدستورية ومنظومة 
التحول  ادوات  وتوطين  واستيعاب  لفهم  ماسة  بحاجة  الشباب 

الديموقراطي وشروطه.
واحترام  وعي  وحاضنات  علم  منارات  الجامعات  جعل  •ضــرورة 
فيها  الطالب  ،ينتظم  االنــغــالق  ورفــض  األخــر  وقبول  للتنوع 
والجهوية  العصبية  أساس  على  ال  واالبــداع  الفكر  أساس  على 
واإلقليمية.ويتطلب ذلك اعادة النظر باليات القبول في الجامعات 

وتعزيز التنافسية بالقبول الجامعي.

الملك وولي العهد دعامة اساسية لقطاع 
ومؤسسات الشباب

النقاشية  اوراقــه  خالل  من  الشباب  على  الملك  جاللة  ركز  لقد 
وجاللته  والعامة،  السياسية  الحياة  في  دور  لعب  على  وحثهم 
يطلق  وهو  بناته،  وهم  المستقبل  ألنهم  الشباب  على  يعول 
مهمة  أفــكــارا  عليهم  ويطرح  ويحاورهم  االخـــرى،  تلو  المبادرة 

للنهوض بواقعهم،
وهذا، يحتاج إلى مراجعة حقيقية لمنهجية عمل مؤسسات الدولة، 
مؤثرين  ليكونوا  حضهم  كيفية  وفي  الشباب  مع  مكوناتها،  بكل 
في الحياة السياسية العامة، وتكون لهم كلمتهم ودورهم في 

كل الشؤون.
تطوعية  شبابية  مــبــادرات  اطــالق  في  العهد  ولــي  ساهم  كما 
وقيم  الحوار  قيم  لتعزيز  المتخصصة  والجامعات  المدارس  في 
ويساهم  الحياتية،  المهارات  بناء  شانها  من  جديدة  واخالقيات 

ولي العهد في:
ربط العمل الشبابي االردني مع المؤسسات الشبابية الدولية، 
من اجل المشاركة في تحقيق خبرات عالمية، وخصوصا في بناء 
ومؤسسات  الشباب  منظمات  وتفعيل  جديدة،  عالمية  مهارات 
الديموقراطي،  للنظام  الفقري  العمود  وهو  المدني  المجتمع 
في  ومشاركا"  والسلطات  المواطنين  جسرا"بين  ستكون  التي 
الــدوار  على  مؤخرا  حدث  كما  والحكومي  القرارالبرلماني  صنع 
الرابع، فقد ظهر جليا ان وجود قيادات شبابية هو شرط أساسي 

لنجاح عملية التعبير عن الراي العام الديمقراطية وتجذيرها.
الطويل،  تاريخها  وعبر  الحكومية،  الشباب  مؤسسات  عملت 
لكنها  الشباب،  تخص  التي  الشعارات  من  العديد  اطــالق  على 
لم تترجمها فعال واقعيا معاشا، فالندوات والمحاضرات واألطر 
الحالية، موجهه توجيها دقيقا ومحددا، يحاصر القدرة على التفكير 

الحر اإلبداعي وال يضع سلة حقيقية من الخيارات أمام الشباب.

الشباب االردني على طريق المستقبل
علينا كأردنيين، أن نؤمن ونعمل بإصرار، بان لدينا مشروعا حضاريا 
الحديثة،  المدنية  الــدولــة  الــى  بـــاألردن  الــوصــول  هدفه  تنمويا 
ويمكن الوصول اليه من خالل ترجمة مضامين االوراق النقاشية 
الملكية الى ميثاق وطني وخارطة طريق ملزمة لمكونات المجتمع 
االردني، وهذا المشروع النهضوي هو خالصنا االكيد من تداعيات 
من  وخصوصا  االقليم،  في  والمذهبية  االهلية  الحروب  نتائج 
المنطقة  دول  لتقسيم  وغربية  صهيونية  مؤامرات  من  يحاك  ما 
ونحن  بها،  بأس  ال  إصالحية  خطوات  سارت  دولة  وبأننا  مذهبيا، 
بالحوار  يأتي  المزيد  هذا  لكن  المزيد،  ونريد  كافية  أنها  نقول  ال 
العقالني والمنطقي من غير تسرع وضغوط غير واعية بالمخاطر،

غاية  لتحقيق  وسيلة  الحوار  تكريس  مسؤولية  عليهم  والشباب 
اإلصالح وبإمكانهم فرض الحوار وسيلة وطنية ال تقبل الفوضى 

وتضع حدا لمن يسعى إليه.
االردنية  الهوية  عن  الدفاع  في  بالمشاركة  مطالبون  الشباب 
العالم،  تسود  التي  واالرهــاب  التطرف  تحديات  امــام  الجامعة 
موقعه  في  "كــل  المتدرجة  اإلصالحية  بالعملية  والمشاركة 
الوطنية  االردن  هوية  من  يعزز  الذي  واإلصالح،  بالتغيير  مطالب 
وقيم االنتماء لألردن وشعبه ألن اإلصالح هو حالة ذهنية قبل 
ان يصبح مزاج المجتمع كله، وهو سنة الحياة المتلهفة الى اإلنجاز 

والتغيير االيجابي " 

ركز جاللة امللك عىل الشباب من خالل اوراقه 
النقاشية وحثهم عىل لعب دور يف الحياة 

السياسية والعامة

 األستاذ الدكتور عبد الرزاق الدليمي
كلية االعالم /جامعة البترا 

 
المقاالت  بإنتاج  تقوم  الــروبــوت،  صحافة  أو  اآللية،  الصحافة 
الذكاء  بــرامــج  خــالل  مــن  الكمبيوتر.  بــرامــج  بواسطة  اإلخــبــاريــة 
اآلالت  بواسطة  تلقائًيا  القصص  إنتاج  يتم   ،(AI) االصطناعي 
بدًال من المراسلين البشريين. تقوم هذه البرامج بتفسير البيانات 
وتنظيمها وتقديمها بطرق يمكن قراءتها بواسطة اإلنسان. عادًة، 
تتضمن العملية خوارزمية تقوم بمسح كميات كبيرة من البيانات 
المقاالت  هياكل  من  متنوعة  مجموعة  من  وتختار  المتوفرة، 
المبرمجة مسبًقا والنقاط الرئيسية لألوامر وإدراج التفاصيل مثل 
األسماء واألماكن والمبالغ والتصنيفات واإلحصاءات وغيرها من 
األشكال. يمكن أيًضا تخصيص اإلخراج ليالئم صوًتا أو نغمة أو 
 Automated مثل AI نمًطا معيًنا. وتعمل علم البيانات وشركات
وتقديم  تطوير  على   Yseopو  Narrative Scienceو  Insights
حيث   ،2016 عام  منذ  اإلخبارية.  المنافذ  إلى  الخوارزميات  هذه 
استخدمت عدد قليل من المؤسسات اإلعالمية الصحافة اآللية. 
أسوشيتد  مثل  األخبار  مقدمي  من  المستفيدين  أوائــل  ومن 

بريس، فوربس، بروبابليكا، ولوس أنجلوس تايمز.
ونظًرا للطبيعة المركبة لألتمتة، يتم استخدامها بشكل أساسي 
وتشمل  الرقمية.  واألرقام  اإلحصائيات  على  المبنية  للقصص 
الموضوعات الشائعة مثل خالصات الرياضة، والطقس، والتقارير 
المالية، والتحليل العقاري، ومراجعات األرباح. Stat Sheet، وهي 
منصة على اإلنترنت تغطي كرة السلة الجامعية ، تعمل بالكامل 
على برنامج آلي. بدأت أسوشيتد برس باستخدام األتمتة لتغطية 
وذلك  سنويًا،  البيسبول  ألعاب  من  صغيرة  لعبة  آالف  عشرة 
 MLB من  وإحصائيات  اآللــي  إحــصــاءات  من  برنامج  باستخدام 
برس  أسوشيتد  وتستخدم  الرياضة،  خارج   .Advanced Media
أيًضا األتمتة إلنتاج قصص عن أرباح الشركات. في عام 2006، 
اآللي  التشغيل  إلى  تحولها  عن  رويترز  طومسون  شركة  أعلنت 
إلنشاء قصص إخبارية مالية على منصتها اإلخبارية عبر اإلنترنت 
زلــزال  عن  قصة  نشرت   Quake bot تدعى  خوارزمية  وهناك 
غضون  في  تايمز  أنجلوس  لوس  موقع  على   2014 كاليفورنيا 

ثالث دقائق بعد توقف االهتزاز.
ُينظر إلى الصحافة المؤتمتة في بعض األحيان على أنها فرصة 
لتحرير الصحفيين من التقارير الروتينية، مما يوفر لهم المزيد من 
وخفض  الكفاءة  يتيح  أنه  كما  المعقدة.  بالمهام  للقيام  الوقت 
العديد  تواجهه  الــذي  المالي  العبء  بعض  وتخفف  التكاليف، 
الصحافة  إلى  أيًضا  ُينظر  ذلك،  ومع  اإلخبارية.  المؤسسات  من 
المؤتمتة على أنها تشكل تهديًدا على تأليف وجودة األخبار ودقة 

العمل داخل الصناعة.

الكتابة من القرود الى الروبوتات
تتطلع المؤسسات اإلعالمية بشكل متزايد لطرح طرق وأساليب 

لصناعة  اليومي  النشاط  في  الكمبيوتر  خوارزميات  لدمج  ذكية 
هذا  تحقيق  إمكانية  الختبار  التجارب  من  عدد  أجريت  وقد  األخبار. 
نجاحات  تحقيق  بإمكانية  يشكك  مــازال  البعض  ان  رغم  الهدف 
في  وتبذير  للوقت  مضيعة  وعــدوه  االتجاه  هذا  في  ملموسة 

الموارد.
أميركية،  إعالم  ووسائل  نشر  (شركة   Forbes.com استخدمت
أكثر  تعد  التي  الشهرية  فوربس  مجلة  هي  منشوراتها  وأبــرز 
ــى  ــدرجــة األول الــقــوائــم شــهــرة فــي الــعــالــم، وتعنى فــي ال
المالية  والشركات  المؤسسات  نمو  ومراقبة  الثروات  بإحصاء 
حول العالم) بالفعل منصة ذكاء اصطناعي مقدمة من شركة 
من  آلية  أخــبــار  لتوليد   Technology Narrative Science
المقاالت  من  ن  المحصَّ والمحتوى  الحية  البيانات  مجموعات 
ذو  يكون  أن  إلى  أخباراألعمال  محتوى  ميل  جعل  ما  السابقة. 
طابعا ثقافًيا، مع سرد األماكن والمخزونات وأسماء الشركات. 
تستخدم  تايمز  أنجلوس  لوس  ان  يالحظ  نفسه،  الوقت  وفي 
خــوارزمــيــة  على  تعتمد  حيث  الــــزالزل  عــن  لــإلبــالغ  ــات  ــوت روب
تسحب بيانات حول الحجم والمكان والوقت من موقع المسح 

الجيولوجي األميركي.
كتابة  مــن  الــروبــوتــات  ستتمكن  هــل  المهم:  الــســؤال  ويبقى 
القصص اإلخبارية بشكل مميز أو انها تتمكن من تقديم تحليل كما 
هو الحال بالنسبة للبشر؟ في دراسة أجريت في وقت سابق من 
 Christer Clerwall هذا العام (2018)، وجد األكاديمي السويدي
المولدة  الرياضية  المقاالت  بين  التمييز  يستطيعون  ال  القراء  أن 
بالحاسوب والمواد المكتوبة بواسطة اإلنسان، باستخدام نسخة 

من الروبوت قيل إنها تسجل درجة عالية من الوصف.

موجز الصباح في الجارديان -وبدء الخطوة الواحدة 
إلى األمام

يمكن أن يقال إن تجربة الجارديان بدائية وأقل نجاًحا في استخدام 
الخوارزميات إلنجاز مقال بسيط. وقد تم تكليف البرنامج بالتنقيب 
من  الصلة  ذات  المصطلحات  عن   Guardian بيانات قاعدة  في 
المقاالت حول نفس الموضوع. ثم كانت مسألة تغذية مجموعة 
من القواعد في البرنامج لبناء هيكل لهذه المادة. ولم تكن النتيجة 

بالمستوى المرغوب.
بطرق  يتم  اإلعالم  وسائل  في  االصطناعي  الذكاء  استخدام  ان 
وما  والمرجعية  المتراكمة  البيانات  إلى  البحث  تسريع  من  جديدة 
توظيف  تجربة  هي  هنا  عليها  نعرج  التي  األمثلة  ومن  بعدها. 
غرفة  في  الدولية  العفو  منظمة  قبل  من  االصطناعي  الذكاء 
األخبار، وتقوم منظمة العفو الدولية بتعزيز غرفة األخبار بالطرق 

التالية:
العفو  منظمة  تمكن  اإلعالم:  وسائل  في  العمل  سير  -تبسيط 
الدولية الصحفيين من التركيز على ما يفعلونه على أفضل وجه

 Reuter’s News مثل  لتطبيق  يمكن  الدنيوية:  المهام  أتمته   -
Tracer تتبع األخبار العاجلة

- إجراء المزيد من عمليات البحث عن البيانات: يمكن إجراء البحث 
 New York Times بشكل أسرع، كما هو موضح في تطبيق محرر

.Research and Development Lab
بسرعة  المعلومات  ربط  يمكن  اإلعالمية:  األفكار  استكشاف   -

وكفاءة، مثل خريطة المعرفة في واشنطن بوست.
سريع  بشكل  الحقائق  فحص  يتم  حيث  المزيفة:  األخبار  -مكافحة 
وموثوق. مثال يستخدم فيس بوك منظمة العفو الدولية للكشف 

عن أنماط الكلمات التي قد تشير إلى قصة إخبارية مزيفة.
من  والقصص  التقارير  تجميع  لآلالت  يمكن  المخرجات:  توليد   -
 ،Quill ،البيانات األولية، مثل النظام األساسي للرسائل العلمية

والذي يحول البيانات إلى قصص ذكية.
لمنظمة  االستخدام  لحاالت  موجزة  مقتطفات  سبعة  يلي  فيما 
كل  يقدم  الشهيرة.  اإلخبارية  اإلعالم  منافذ  في  الدولية  العفو 
مثال نظرة ثاقبة على كيفية استخدام تقنية الذكاء االصطناعي 

حالًيا والمزايا التي توفرها إلى غرفة األخبار.

نيويورك تايمز -ديسكفري الداللي، مراقبة 
التعليقات

التجريبي  مشروعها  تايمز  نــيــويــورك  نفذت   ،2015 عــام  فــي 
من  الهدف  كان  المحرر.  باسم  المعروف  الدولية  العفو  لمنظمة 
يمكن  مقالة،  كتابة  عند  الصحفية.  العملية  تبسيط  هو  المشروع 
للصحفي استخدام العالمات لتمييز العبارة، أو العنوان، أو النقاط 
الرئيسية في النص. بمرور الوقت، يتعلم الكمبيوتر التعرف على 
هذه العالمات الداللية وتعلم األجزاء األكثر أهمية من مقال ما. 
من خالل البحث من خالل البيانات في الوقت الفعلي واستخراج 
األحــداث  مثل  المطلوبة،  الفئات  إلــى  اســتــنــاًدا  المعلومات 
الوصول  سهولة  للمحرر  يمكن  والتواريخ،  والموقع  واألشخاص 
سريع  فحص  وتوفير  البحث  عملية  وتبسيط  المعلومات،  إلى 

ودقيق للحقائق.
تستخدم نيويورك تايمز أيًضا منظمة العفو الدولية في مقاربة 
فريدة لتعليقات القارئ المعتدلة وتشجيع النقاش البناء والقضاء 
على المضايقات وسوء االستخدام. ويقوم قسم التعليق في 
التايمز، المعروف بكونه منتدى داعم ومثير في كثير من األحيان، 
ويتكون من 14 شخًصا مسؤولين عن المراجعة اليدوية ألكثر من 
11000 تعليق يومًيا. مثل هذه العملية تكون مضنية وصعبة في 
اإلنجاز مما ينعكس سلبا على حجم التعليقات التي عادة ال تتجاوز 
صحيفة  وتجتهد  التايمز.  مقاالت  جميع  من  فقط  المئة  في   10
مراجعة  يحّول  كي  االصطناعي"  "الــذكــاء  حل  يب  لتجرِّ التايمز 
التعليقات ويوسع ميزة التعليق على المزيد من المقاالت، على 
أمل أن يسمح بتوفير التكاليف في نيويورك، ومحادثة أكثر جاذبية 

لقرائها.
من  (جــزء   Jigsaw طورتها  التي   Perspective API أداة  م  ُتنظِّ
الذي  البحث  جهد  من  كجزء   (Alphabet لجوجل  األم  الشركة 
والجودة  والمشاركة  التعاطف  زيادة  على  المساعدة  إلى  يهدف 

القارئ  تعليقات  واسع.  نطاق  على  اإلنترنت  عبر  المحادثة  في 
اإليجابية  منها  أي  رؤية  للمشاهدين  يمكن  بحيث  تفاعلي  بشكل 
والسلبية. كما يمكن للمشاهدين قراءة التعليقات من خالل تمرير 
شريط أعلى الصفحة من اليسار إلى اليمين. كلما اقترب الشريط 
من اليمين، وكلما أصبحت التعليقات أكثر حدة. إنها طريقة رائعة 
للمستخدمين لقراءة التعليقات التي يهتمون بها والتفاعل معها 

مع تجنب التعليقات األكثر عدوانية.

مختبرات بي بي سي نيوز -ديسكفري الداللي
بي بي سي مختبرات العصارة

BB لقطة شاشة من
Juicer في BBCهو عبارة عن منصة لتحليل البيانات التي تحتوي 
على نسبة عالية من الدقة في الكيلوبيز إن عبارة عن مستودع 
اليومية  اإلخبارية  القصص  من  ــدًءا  ب  ، البيانات  من  كبير  لعدد 
والميزات والفيديو ، ناهيك عن األرشيفات. وهناك أيًضا بيانات 
سيكون  وإنترنت.  حكومية  ومــصــادر  أخــرى  إخبارية  مصادر  من 
بطريقة  معًا  البيانات  هذه  كل  لربط  طريقة  هناك  كان  لو  عظيمًا 
تجعل الوصول إليها أسهل وفي نفس الوقت مفيدًا. منذ عام 
 Juicer أداة استخراج البيانات BBC News Labs 2012، وتستخدم
منفذ   850 حوالي  الماكينة  وتراقب  فقط.  المهمة  هذه  إلنجاز 
مقاالت  ومقتطفات  ومجموعها   RSS "خالصات  عالمي  إخباري 
الداللية  العالمات  يعّين  ثم  خارجية.  ومصادر   BBC من  إخبارية 
المنظمات  فئات:  أربع  من  واحدة  إلى  وينظمها  القصص  إلى 
يبحث  الصحفي  كــان  فــإذا  ــاء.  واألشــي واألشــخــاص  والــمــواقــع 
المرتبطة  المقاالت  أو  ترامب  الرئيس  عن  القصص  أحــدث  عن 
بسرعة   Juicer يقوم  الصناعي،  الذكاء  قطاع  في  بالشركات 
الصلة.  ذات  بالمحتويات  قائمة  ويقدم  اإلنترنت  على  بالبحث 
يشرح اإلعالمي االذاعي Iain Collins من الـ BBC هذه التقنية 
 Juicer حيث يشير انه في المستقبل غير البعيد ، يمكن استخدام
من  الحقائق  استنتاج  خالل  من  المستخدم  تجربة  لتحسين  أيًضا 
قبل القراء عند تركيزهم على كلمات معينة. كما يقوم مختبر بي 
بي سي بتجربة إضافة هذه القدرة إلى محتوى الفيديو من خالل 
تراتبية الحقائق وتركيبها على شكل أجزاء مختلفة من الصورة أو 

الصورة. والتحكم.
االنسان  عن  بديال  الروبوت  سيكون  هل  المهم  السؤال  ويبقى 

في العمل الصحفي المستقبلي؟
يبتكره  شيء  أي  ان  وهي  حقيقة  الى  اإلشــارة  من  البد  وهنا 
االنسان ال يمكن ان يتفوق على االنسان واألخير له مزايا ربما من 
الصعوبة عكسها على الروبوت وفي مقدمتها االنسنة (يستخدم 
إلى  اإلنسان  سمات  إلصاق  إلى  الميل  لوصف  المصطلح  هذا 
في  لإلنسان  الحاجة  ستبقى  ولذلك  اإلنسان)  غير  أخرى  كائنات 
الخوارزمية،  التكنولوجيات  تطورت  مهما  اإلعالمية  المهام  تنفيذ 
مهما  عليها  ويتفوق  الروبوتات  ينافس  ان  على  قادر  فاإلنسان 

كانت درجة تطورها. 

الروبوتات صحافة املستقبل
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موك" الثقافة   جرار ومامكغ واربيحات يقرأون يف "ال
املجتمعية: اإلشكاليات والحلول 

   إربد - أحمد الخطيب

الثقافة  طبيعة  أن  ـــى  إل جــــرار  صـــالح  د.  أشــــار 
وخصائصها تختلف من مجتمع إلى آخر، فيما اعتبرت 
ومربك،  شائك  الثقافة  تعريف  أن  مامكغ  النا  د. 
ومن جهته بّين د. صبري ربيحات أن الثقافة سلوك 
إنساني، جاء ذلك في الندوة التي نظمها كرسي 
عرار للدراسات الثقافية في جامعة اليرموك، صباح 
في  المجتمعية  الثقافة   " بعنوان:  األول،  أمس 
مفرداتها  ورعــى  والحلول"،  اإلشكاليات  األردن: 

رئيس الجامعة د. زيدان كفافي.
وفي افتتاحه الندوة أشار د. كفافي إلى أنه يشارك 
الثقافة  فــرســان  مــن  ثالثة  الــنــدوة  فعاليات  فــي 
فقدموًا  للثقافة،  وزيرًا  منهم  كل  كان  األردن،  في 
مسلحين  الثقافة،  سوية  لرفع  جليلة  إسهامات 
التشارك  على  قائمة  ثقافة  على  تتأسس  برؤية 
السامية،  اإلنسانية  القيم  عن  والدفاع  والتفاعل، 
التي من شأنها رفعة الوطن والمواطن ورفع شعار 

الثقافة التي هي سر قوتنا وهويتنا.
الوطنية  الثقافة  قيم  تعميق  أهمية  كفافي  وأكد 
الفئة  هــذه  تعريف  خــالل  مــن  الشباب،  فئة  لــدى 
أنواعه،  اختالف  على  األردني  الثقافي  بالموروث 
األمر الذي من شأنه أن ينمي قيم الوالء واالنتماء 
لدى الشباب نظرًا لما تغرسه الثقافة الوطنية من 
سياق  في  تقام  الندوة  أن  إلى  الفتًا  للوطن،  حب 
المحافظة  إلى  والسعي  الثقافية  الهوية  ترسيخ 
داعيًا  والمعايير،  القيم  اخــتــالل  زمــن  فــي  عليها 
وإنجازات،  مبادرات  أصحاب  يكونوا  أن  إلى  الشباب 

وهو ما أكده جاللة الملك عبدالله الثاني.
ــابــعــة  رب مـــوســـى  د.  الـــكـــرســـي  شـــاغـــل  ورحـــــب 
يجمعهم  الذين  الندوة  فعاليات  في  بالمشاركين 
قاسم مشترك، وهو الثقافة، فهم الذين اشتغلوا 
بصماته  منهم  واحد  لكل  أطرها،  في  ويشتغلون 
بالشفافية  تمتاز  ثقافة  بتشكيل  فيها  أسهم  التي 

والوضوح والتشاركية واإلنجاز.
ندوة  في  للمشاركة  اليوم  نلتقي  ربابعة:  وقــال 
اإلشكاليات  األردن:  فــي  المجتمعية  "الثقافة 
التي  التساؤالت  من  كثيرًا  تطرح  التي  والحلول"، 
تتخّلق من آفاق نالمسها ونعايشها في كل وقت 
في  تتمثل  التي  الوطنية  الثقافة  فرهانات  وحين، 
وأخرى  فترة  بين  بحاجة  الحياتي  وأسلوبنا  سلوكاتنا 
ثقافة  ببناء  األمــل  يحدوها  جــذريــة،  مراجعة  إلــى 
مشيرًا  واالنتماء،  الوالء  بشعارات  مسيجة  وطنية 
تأسيس  إلى  يكون  ما  أحوج  اليوم  شبابنا  أن  إلى 
ثقافة تستند إلى معايير سليمة من أجل النهوض 
بالوطن والمواطن، داعيًا إلى أن تكون هذه الندوة 

مفاهيم  تعزز  ثقافية  مسائل  يناقش  لمؤتمر  نواة 
عن  غريبة  أفكار  نحو  االنجراف  أو  االنجرار  عن  بعيدة 

ثقافتنا وهويتنا الوطنية.
وخالل فعاليات الندوة التي ترأسها الدكتور يونس 
"الثقافة  عــن  ــرار  ج صــالح  الدكتور  تحدث  شــنــوان 
أن  إلى  أشــار  المفهوم"،إذ  إشكالية  المجتمعية: 
من  المزيد  يوم  كل  يشهد  زال  ما  الثقافة  مصطلح 
ولم  واألجــانــب،  العرب  المفكرين  من  التعريفات 
تعريف  إلــى  اللحظة  هــذه  حتى  الباحثون  يتوصل 
السبب  ولعل  للثقافة،  عليه  ومتفق  ودقيق  محدد 
الثقافة  إلــى  النظر  زوايـــا  اخــتــالف  هــو  ذلــك  فــي 
هؤالء  منها  ينطلق  التي  التخصصات  واخــتــالف 
يختلفون  ال  لكنهم  لها،  تعريفهم  في  المفكرون 
الثقافة  منها  تتألف  التي  العناصر  بعض  على 
والتقاليد  والعادات  والمبادئ  والقيم  كالمعتقدات 
والقوانين وغيرها، وما دامت مسألة تعريف الثقافة 
تكون  أن  أيــضــًا  الطبيعي  فمن  بعد  تحسم  لــم 
المفاهيم والمصطلحات المنبثقة منها والمتفرعة 
وذات  أيــضــًا،  محسومة  غير  بها  والمتصلة  عنها 
إشكاليات تختلف باختالف المصطلح نفسه، وتظهر 
هذه اإلشكاليات في غالبية المصطلحات المتصلة 

بالثقافة.
تختلف  وخصائصها  الثقافة  طبيعة  جرارأن  وأضاف 
من مجتمع إلى آخر، ومن هنا نشأ مصطلح الثقافة 

كثيرة،  إشكاليات  تشوبه  مصطلح  وهو  المجتمعية 
يوجد  هل  األبرز  والسؤال  عديدة،  أسئلة  وتعترضه 
والثقافة  الثقافة  مصطلحي  تعريف  فــي  فــرق 

المجتمعية؟
وقال إن مصطلح الثقافة المجتمعية ال يختلف كثيرًا 
الثقافة على اإلطالق، وأن االختالف  عن مصطلح 
ال يكون إال عند تحديد المجتمع المقصود، لذا فإن 
مفهومًا  يكتسب  ال  المجتمعية  الثقافة  مصطلح 
أنه  إلى  مشيرًا  محدد،  بمجتمع  اقترن  إذا  إال  خاصًا 
مجتمعًا  يميز  ما  هي  المجتمعية  الثقافة  كانت  إذا 
واالعــتــقــادات  للممارسات  نــقــول  فــمــاذا  بعينه، 
المجتمعات  بها  تشترك  التي  والقيم  والــعــادات 
اإلنسانية كافة أو عدد من المجتمعات، هل يمكن 
المجتمعية،  الثقافة  مكونات  ضمن  مكونًا  عدها 
حتى وإن اشتركت بها مجتمعات أخرى ما دام أبناء 

المجتمع متفقين عليها ومشتركين فيها.
الثقافة  تعريف  أن  إلــى  د.مامكغ  أشــارت  بدورها 
مرادفة  تأتي  التي  الثقافة  فهناك  ومربك،  شائك 
ومعناها   ،(culture) اإلنجليزية  اللغة  في  هو  لما 
الموجودة  الشعوب  من  شعب  أي  وهوية  سمة 
والتقاليد  الــعــادات  هــي  إذن  الكوكب،  هــذا  على 
والممارسات  الطعام  ونوعية  والمالمح  واللغة 
هناك  أخـــرى  ناحية  ومــن  اليومية،  والسلوكيات 
أو  السالح  ثقف  أي  ثقف  كلمة  من  مشتقة  ثقافة 

وفعاًال،  والمعًا  حادًا  أصبح  حتى  شذبه  أي  السيف 
الموسوعي  ذلك  هو  ليس  المثقف  االنسان  إذن 
التي  هي  المعلومات  وليست  معلوماته،  في 
المعلومات  انعكاس  وإنما  مثقفًا،  اإلنسان  تجعل 
والمعارف على سلوكه، لذلك ال نستطيع، بحسب 
الحضاري،  واإلنسان  المثقف  بين  التفريق  مامكغ، 
فاإلنسان المثقف هو إنسان حضاري وهو إنسان 
قيمي ال يعرف التطرف والتعصب، لذلك المثقف 
وعولج  وضرب  ثقف  الذي  كالسيف  هو  الحقيقي 

بالنار والحرارة الى أن أصبح فعاًال.
وأضافت مامكغ أنه يتوجب على اإلنسان المثقف 
الحياة  في  المهن  وأجمل  نفسه،  ويطور  يعمل  أن 
هي التي يجمع بها اإلنسان بين تخصصه وثقافته، 

وحينها سيكون اإلنسان فعاًال وأكثر تأثيرًا.
وأوضحت أن ما حصل في بعض الدول العربية هو 
هزيمة للثقافة العربية، فالثقافة العربية منذ عصر 
من  العربي  اإلنــســان  صــون  تستطع  لم  النهضة 
هناك  فأصبح  ضيقة،  صغيرة  هوية  إلى  التعصب 

تعصب مذهبي وطائفي وإقليمي.
اإلعـــالم  ــل  وســائ تبني  ضــــرورة  عــلــى  وشــــددت 
ثقافيًا  خطابًا  والمسموعة  والمرئية  الــمــقــروءة 
موحد  ثقافي  خطاب  ــود  وج مــن  بــد  فــال  شــامــًال، 
المواطن  يتلقاه  ومــا  يسمعه  ومــا  يــراه  ما  يضبط 
األردني، مشيرة إلى أنه إذا أراد اإلعالم أن يتحصن 

بعباءة الثقافة فيجب أن يبدأ من برامج األطفال.
التنوع  مسائل  عــن  فتحدث  ربيحات  الــدكــتــور  أمــا 
لها  حساسة  قضية  وهــي  األردن،  في  الثقافي 
في  الثقافية  الهوية  أن  وبين  المهمة،  انعكاساتها 
المجتمع األردني لها خصوصية نابعة من خصوصية 

المجتمع األردني.
وبين ربيحات أن الثقافة سلوك إنساني، إذ ينبغي 
الثقافية،  بهويتهم  االهتمام  الشباب  جيل  على 
ولذلك   ، وأحداث  ظروف  من  بهم  يحيط  ما  وإدراك 
علينا أن ندرك تشكل الثقافة الخاصة بنا ، ومن هنا 
فإن ثقافتنا يجب أن تكون جزءًا من ثقافات العالم 
،التي تقوم على التناغم واالنسجام ، وتحدث عن 
صور من التناقض التي تتجسد في ثقافتنا ووعينا 
، وهذا أمر واقع في امتالك الفرد أكثر من شخصية 
، مما يعزز هذه الصورة التي ال بد من تجنب تشكلها 

بوعي وإدراك.
بين  والموازنة  الثقافي  التنوع  مسألة  على  وشدد 
المكونات المتعددة للثقافة المجتمعية ، ألن التنوع 
وأما   ، والتقدم  والتطور  المعرفة  إثــراء  إلى  يؤدي 
اإلخالل بين العناصر المتنوعة فيؤدي إلى النقيض.
الهيئة  وأعضاء  العمداء  من  عدد  الندوة  حضر  وكان 

التدريسية وحشد كبير من الطلبة. 

   جرش - الرأي

ينطلق في السابعة من مساء اليوم تحت الرعاية 
جرش  لمدينة  الشمالي  المسرح  على  الملكية 
بالعرض  والثالثون،  الثالث  جرش  مهرجان  األثرّية 

الغنائي "وطن الشرفاء".
ويتحدث في الحفل رئيس اللجنة العليا للمهرجان 
عقل بلتاجي، ورئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور 
الشرفاء"  "وطــن  مغناة  لتعرض  قوقزة،  علي 
التي كتب كلماتها الشاعر حيدر محمود، وتتغنى 
باليوبيل  االحتفال  من  محطات  والوطن،  بالقائد 
وتضحيات  الــخــالــدة،  الــكــرامــة  لمعركة  الذهبي 
الــجــنــدي األردنــــي واســتــبــســالــه فــي مــن أجــل 
على  الهاشمية  الــقــيــادة  وحـــرص  فلسطين، 
المقدسات اإلسالمية والمسيحّية في القدس.

ونجمات  نجوم  من  عــدد  المغناة  في  ويشارك 
ــــي:غــــادة عــبــاســي، نـــداء شـــرارة،  الــفــن األردن
فرقة  وبمشاركة  خـــوري،  وغــالــب  حـــداد،  ثمين 
العالمية،  أوسكار  ،وفرقة  جرش  مهرجان  كورال 
موسيقى وألحان د.أيمن عبدالله، والموسيقي 

وليد الهشيم.
وتزخر فعاليات المهرجان هذا العام بأسماء العديد 
واألردنــيــيــن،  الــعــرب  والغناء  الــطــرب  نجوم  مــن 
المسرح  على  المهرجان  الفعاليات  ستفتتح  إذ 
الحالني  عــاصــي  اللبناني  بالفنان  الجنوبي 
يحيي  حيث  السلمان،  حسين  األردنــي  والفنان 
خاللها الفنانان وعلى أنغام أردنية ولبنانية الحفل 

األّول للمهرجان.
من  الغنائية  المهرجان  فعاليات  في  يشارك  كما 
الكويتي  الجنوبي  المسرح  على  العرب  الفنانين 
واللبنانيان  أحــالم،  واإلماراتية  الرويشد  عبدالله 
ومحمد  نبيل  سيف  والعراقيان  جسار  ووائل  يارا 

الفارس.
ــه فـــي كـــل دورة  ــعــادت ــمــهــرجــان ك ويــحــتــفــي ال
بمشاركة  األردنيين  الفنانين  نقابة  مع  وبالتعاون 
الغنائي،  الفني  المشهد  يثرون  أردنيين  فنانين 

إذ يشارك الفنان طوني قطان والفنانة اللبنانية 
يارا، والفنانة نانسي بيترو والفنان اللبناني وائل 

جسار على المسرح الجنوبي.
كما يشارك على المسرح الجنوبي الفنانان جهاد 
سركيس ومحمد الحوري، مثلما سيقدم عدد من 
نجوم الفن األردني مغناة "حكاية عشق اردنية"، 
أبو  محمد  الشمالي  المسرح  على  يشارك  فيما 
غريب ويوسف كيوان وأشرف صابر ونايف الزايد 

وإبراهيم خليفة ومصطفى شعشاعة.
ويشارك الفنانون األردنيون مكادي نحاس وعماد 
وعادل  مرعب  ويوسف  زيــادات  وعــودة  الخوالدة 
الحاج في الفعاليات التي ستقام على المسرح 
والتي  بعمان،  الملكي  الثقافي  بالمركز  الرئيس 
والنجمة  سبيل  فرقة  فعالياتها  في  ستشارك 
ركــاردو  والفنانان  فلسطين،  من  موسى  سناء 
اسبانيا،  من  ماركيز  وروسيو  البرتغال  من  روبيرو 

وفرقة أوزدة / البلقان.
وتشتمل فعاليات المسرح الجنوبي في المدينة 
األثرية بجرش على عروض فنية لفرق رضا للفنون 
للفلكلور  األهلي  والنادي  مصر،  من  الشعبية 
الدولية  الجبال/األكاديمية  وأبــنــاء  الشركسي 
تشتمل  فيما  األردن،  من  الشركسية  للثقافة 
فرق  عــروض  على  الشمالي  المسرح  فعاليات 
صمود للدبكة الشعبية من فلسطين، ودراويش 

أبو الغيط والتعطيرة من مصر، والتخت الشرقي 
من الكويت، والعوايد الحربية من اإلمارات، ونغم 

الموسيقية من السعودية.
على  الشمالي  المسرح  فعاليات  تشتمل  كما 
افتتاح البرنامج الثقافي 'مهرجان الشعر العربي' 
األردنــيــيــن  الــكــتــاب  ــطــة  راب عليه  تــشــرف  ـــذي  ال
بمشاركة شعراء أردنيين وعرب، وفعاليات مسرح 

الطفل بإشراف نقابة الفنانين األردنيين. 

غناة "وطن الرشفاء"   "جرش" ينطلق تحت الرعاية امللكية 

 الفيلم األذري "نبات" يستعيد يف "شومان" أجواء الرحيل واألمل 
 عمان - الرأي

الفيلم  شــومــان  عبدالحميد  مــؤســســة  عــرضــت 
قصته  فــي  بسيط  فيلم  وهــو  "نــبــات"،  األذري 
لكنه  أسطر،  بضعة  تتجاوز  ال  بسيطة  حكاية  يسرد 
فكرته،  إنسانية  وعمق  الفني  بنائه  في  مشوق 
التعبير  من  والكثير  الكالم  من  القليل  فيه  فيلم 

البصري.
العمر  منتصف  في  قروية  ــراة  ام الفيلم  محور 
على  منعزلة  منطقة  في  صغير  بيت  في  تعيش 
زوج  مــع  قرية  أقــرب  مــن  قليلة  ليست  مسافة 
الممتدة  للغابة  حارسًا  كان  الفراش  وطريح  مريض 
بــالــقــرب مــن ســكــنــه، ومــع ذكـــرى ابــن قــتــل في 
أرمينيا  بين  المنطقة  تلك  في  تجري  التي  الحرب 
بعد  اشتعلت  التي   – كاراباخ  ناغورنو   – وأذربيجان 
سنة  من  استمرت  و  السوفييتي  االتحاد  انهيار 
1988 حتى سنة 1994 وأودت بالكثير من الضحايا.
األم  ــمــرأة  ال هــذه  حــيــاة  مــن  فــتــرة  الفيلم  يتابع 
الصلبة  طبيعتها  على  الضوء  ملقيًا  موتها  قبيل 
فبعد  الــصــعــوبــات.  كــل  مــواجــهــة  فــي  والعنيدة 
القرية  سكان  ورحــيــل  ــن  االب وفقد  الـــزوج  مــرض 
اقتراب  بسبب  الجيش  طلب  على  بناء  القريبة 

حيث  أرضها  األم  على  بقيت  القرية،  من  الحرب 
هذا،  وأكثرمن  بل،  زوجها،  ترعى  وعاشت  ولدت 
ظلت تمشي إلى القرية الفارغة من السكان حيث 
مصابيح  لتشعل  وذلك  بقرتها،  حليب  تبيع  كانت 
البيوت والجامع في مشهد سينمائي بديع. وبعد 
على  لتعلقها  ابنها  صــورة  على  للعثور  سعيها 
وفشلها  األب  وصورة  صورتها  بين  الغرفة  جدار 
في العثور عليها عند مصور المنطقة، نراها وقد 
تشي  األممي  المناضل  صورة  منها  بدًال  علقت 

غيفارا!
يظهر  ترابي  لطريق  طويلة  بلقطة  الفيلم  يبدأ 
لنشاهدها  الكاميرا  منه  تقترب  امراة  شبح  بعدها 
قرية  لتصل  وإصــرار  بثبات  وتسير  وعائين  تحمل 
اللقطة  بهذه  الحليب.  الوعائين،  محتوى  فيها  تبيع 
الطويلة المستمرة حوالي عشر دقائق، والتي برع 
سائحة  بكاميرا  مسيرتها  تعقب  في  المصور  فيها 
في الفضاء تستكشف عناء السير وبهاء الطبيعة 
هذه  شخصية  على  الفيلم  بداية  من  نتعرف  معا، 
التي  الكلمة  "نبات"،  والمسماة  المحور  المرأة 

األمل. معاناها 
يتضمن الفيلم حكاية فرعية ذات بعد رمزي تتعلق 
بوجود أنثى الذئب التي تحوم حول الكوخ وتشكل 

نبات  أن  من  الرغم  وعلى  نبات،  حياة  على  خطرًا 
كانت قادرة على اإليقاع بها وقتلها بعدما

بعدما  تفعل  لــم  أنــهــا  إال  الــفــخ،  فــي  أوقعتها 
وأنها  الكوخ  قــرب  صغيرة  جــراء  لها  أن  اكتشفت 
كذلك أم، ما يشير إلى تمجيد الفيلم لألنثى األم.
احترام  ونظرة  عالية  عاطفية  شحنة  الفيلم  يحمل 
لألنثى قدمت بغير ابتذال من خالل عدسة نقلت 
التي  الصامتة  الطبيعة  لوحات  تحاكي  مشاهد 
يرافقها  ومفكرًا  متأمال  أمامها  اإلنــســان  يقف 
أواألصـــوات  السكون  بين  يـــراوح  صــوت  شــريــط 
والموسيقى  ــحــدث،  ال تــرافــق  الــتــي  الطبيعية 

الحزينة. األذرية  الوترية 
القرية  حياة  في  الدقيقة  بالتفاصيل  المخرج  اهتم 
أبــواب  إلــى  الغسيل  حبال  من  تنتقل  فالكاميرا 
البيوت ثم إلى داخلها وتدور حول موائد الطعام..

بكل  وتعلقه  إحساسه  عن  يعبر  الــذي  األمــر  الــخ، 
يرويها  هنا  وهــو  األم،  أرضــه  في  الحياة  دقائق 
اإلضاءة  األحيان  من  الكثير  في  موظفًا  بعدسته 
واالبــتــعــاد  ــراب  ــت واالق الــرؤيــة  ـــة  وزاوي الطبيعية 

الناعم من تلك األشياء الصغيرة.
لجائزة  رّشـــح  كما  دولــيــة  جــوائــز  أربـــع  الفيلم  حــاز 

اإلنجليزية.  بغير  ناطق  فيلم  كأفضل  لقطة من الفيلماألوسكار 

   

حرص تقديم هدايا ضيوف 
ل  األردن التذكارية بأع

املبدع املحيل 
 عمان - أحمد الطراونة

وافق رئيس الوزراء د.عمر الرزاز على تنسيب 
وشراء  باقتناء  النسور  بسمة  الثقافة  وزيــرة 
األعمال الفنية والنحتية للفنان األردني وحصر 
تقديم الهدايا التذكارية للوفود الزائرة للمملكة 

من أعمال المبدعين األردنيين.
وزارة  سعي  إطار  وفي  الثقافة  وزيرة  وكانت 
األردنـــي  الــثــقــافــي  المنتج  لــدعــم  الــثــقــافــة 
التقليدية،  الثقافية  والصناعات  اإلبــداعــي، 
نسبت  به،  واعتزازًا  المنتج  هذا  لتميز  وإظهارًا 
والسفارات  للوزارات  باإليعاز  الــوزراء  لرئيس 
ــي تــســهــم الــحــكــومــة في  ــت والـــشـــركـــات ال
الفنية  األعــمــال  وشـــراء  باقتناء  رأسمالها، 
األردنيين  التشكيليين  الفنانين  من  والنحتية 
الحرف  جمعيات  في  المسجلين  والحرفيين 

والصناعات اليدوية.
تضمنه  الــذي  الثقافة  ــرة  وزي تنسيب  وأشــار 
المؤسسات  عــلــى  الـــــوزراء  رئــيــس  تعميم 
التذكارية  الهدايا  تقديم  حصر  إلــى  المعنية 
المبدعين  أعمال  من  للمملكة  الزائرة  للوفود 
تعتبر  الــخــطــوة  هــذه  أن  مــؤكــدة  ــيــن،  ــي األردن
المبدعين  تشجيع  فــي  كــبــيــرة  مــســاهــمــة 
التي  الثقافية  الصناعات  ودعــم  األردنــيــيــن 
تسهم بدعم االقتصاد الوطني وخلق فرص 

عمل في واحد من أهم قطاعات الثقافة.
ويشير قانون رعاية الثقافة في مواده الثالثة 
والرابعة وفي مواقع مختلفة إلى أهمية دعم 
الصناعات الثقافية اإلبداعية وتطوير الحاضنة 
لها لتكون هذه الصناعات قادرة على مواجهة 
الثقافة  إبراز  في  مساهمة  والبقاء،  الظروف 
الوطنية وتأطيرها، إضافة لدفعها لتكون رافدًا 
ومساعدة  ودعمًا  القومي  الدخل  في  مهمًا 
للمبدع في تطوير مشروعه وأدواته الثقافية 
قطاعي  في  االستثمار  وتشجيع  واإلبداعية، 
التي  الــمــواد  من  وغيرها  والفنون  الثقافة 
تسهم في تنشيط الفعل اإلبداعي والتعامل 

معه كمنتج وطني له قيمة. 

 من الندوة 
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" تشهر كتاب "اإلنسانية يف   ندوة يف "الفكر العر
مواجهة النيوليربالية" 

 "عصف ذهني" يف بلدية إربد استعداداً لعاصمة الثقافة 
العربية 2021 

 سناء موىس تغني يف حفل افتتاح مخيم األيتام الصيفي 

   عّمان - الرأي

لقاًء  أمــس  العربي  الفكر  منتدى  استضاف 
"اإلنسانية  كتاب  وإشهار  مناقشة  خالله  جرى 
باسل  الدكتور  لمؤلفه  الليبرالية"  مواجهة  في 
في  والمستشار  المنتدى  عضو  البستاني 
مركز  عن  العام  هذا  والصادر  الدولية،  التنمية 

دراسات الوحدة العربية في بيروت.
التيارين  ومسار  انطالقة  ويحاور  الكتاب  ويوثق 
مكوناتهما،  بكل  والنيوليبرالي  اإلنــســانــي 
الرأسمالية  نظام  أن  إلى  النتيجة  في  ليصل 
نحو  يسير  وأنـــه  مـــداه  بلغ  قــد  النيوليبرالية 
البديل  الرتقاء  عالئم  وجود  مقابل  في  نهايته، 
اقتصادية  مدمجة  ثالثية  بكينونة  المتمثل 
أو  االستدامة،  حاضنة  ضمن  وبيئية  واجتماعية 

بشائر والدة نهج التنمية اإلنسانية الشاملة.
عضو  ـــدران  ب إبــراهــيــم  د.  الــكــتــاب  على  عقب 
فيالدلفيا  جامعة  رئيس  ومستشار  المنتدى 
د.  فيه  وشارك  اللقاء  وأدار  الدولية،  للعالقات 

محمد أبوحمور األمين العام للمنتدى.
وفي كلمته التقديمية قال د. محمد أبوحمور: 
للتغيرات  وبحثية  فــكــريــة  مــراجــعــة  هــنــاك  إن 
والعالم،  المنطقة  في  االقتصادية  والقضايا 
الــدول  مستوى  على  نــقــاشــًا  هــنــاك  أن  كما 
االقتصادية  األزمــات  تداعيات  حول  الصناعية 

غير  والنموذج  األخيرة  العقود  خالل  والمالية 
إلى  مشيرًا  المتقدم؛  العالم  في  للنمو  الناجح 
ما دعا إليه "الميثاق االقتصادي العربي"–الذي 
أطلقه المنتدى عام -2015 من ضرورة السعي 
كتلة  لتكوين  الموضوعية  الــشــروط  لتوفير 
توافق  على  قائمة  عربية،  سياسية  اقتصادية 
تكاملي،  نحو  على  اإلمكانات  واستثمار  الرؤى 
واستقالليته،  ــقــرار  ال امــتــالك  على  وقــــادرة 
والمنافسة والتأثير في ميزان القوى الدولي، 
اقتصادية  بتكتالت  مرهونًا  رجحانه  أصبح  الذي 
فضًال  وغربه،  العالم  شرق  في  وقوية  كبيرة 
األمير  سمو  وراعيه  المنتدى  رئيس  دعوة  عن 
هيكلة  إلعــادة  السعي  إلى  طالل  بن  الحسن 
على  ــمــاعــي  ــت واالج الــســيــاســي  االقــتــصــاد 

اإلقليمي. المستوى 
البستاني  بــاســل  د.  الكتاب  ــف  مــؤلِّ وأوضـــح 
يمكن  للنيوليبرالية  الراهنة  الّكلية  الصورة  أن 
عدم  إلــى  ــؤدي  ي النموذج  أن  فــي  تّلخص  أن 
الكّلي  االقــتــصــاد  مستوى  على  االســتــقــرار 
السياسات  بتطبيق  الدولة  لقيام  رفضه  بسبب 
عرضة  النظام  هــذا  يــكــون  وبــهــذا  المطلوبة، 
وكساد  كبرى  مالية  ألزمـــات  مــتــزايــدة  بــصــورة 
نحو  يــتــجــه  نــفــســه  ــمــوذج  ــن ال أن  كــمــا  واســــع. 
يثّبط  أن  يمكن  والذي  الطبقي  الصراع  تكثيف 
حّولت  عولمته  وأن  الــرأســمــالــي،  االستثمار 

الشركات الكبرى من داعم للدولة إلى معارض 
كعقيدة  مهيمنة  النيوليبرالية  بقيت  فإذا  لها، 
الرأسمالية  بأن  القول  حينها  فيمكن  وموقف، 
وعدم  الركود  من  مستقبًال  تواجه  والعالمية 
في  انهيار  إلــى  هــذا  ــؤدي  ي وقــد  االســتــقــرار، 
الهيكل االجتماعي. فال خيار يبدو هنا إّال بعودة 
واسعة  اآلفاق  يفتح  مما  لإلنقاذ  الدولة  تنظيم 

أمام بروز النظام االقتصادي العالمي البديل.
وأكد د. البستاني أنه لم يعد هناك أدنى شك 
من  اآلن  يعاني  النيوليبرالي  النظام  أن  في 
األميركي  حصنه  داخــل  شاملة،  رفــض  مرحلة 
أن  تأكيدًا  تــزداد  الراهنة  والمؤشرات  وخارجه، 
المستقبل.  كنظام  تصلح  تعد  لم  النيوليبرالية 
ومنظمات  والــعــمــالــيــة  الــفــكــريــة  فــالــقــيــادات 
التيار  مــن  واســعــة  وفــئــات  المدني  المجتمع 

ضده. تنقلب  نفسه  النيوليبرالي 
وعقب د. إبراهيم بدران على ما جاء في كتاب 
أن  بالتأكيد  الليبرالية"  مواجهة  في  "اإلنسانية 
واألفكار  بالفلسفات  ملزمة  غير  النامية  الدول 
للتحوالت  الثانوية  االنــفــجــارات  ولدتها  التي 
ما  بــقــدر  إال  وأمــريــكــا  أوروبــــا  فــي  الصناعية 
البنية  أن  بمعنى  مسيرتها،  إغناء  في  يفيدها 
االقتصادية للدول النامية الراغبة في النهوض 
وإنسانية  تعاونية  أو  اجتماعية  تكون  أن  يمكن 
على  محافظة  نفسه  الوقت  وفي  مختلطة  أو 

الراغبة  النامية  الدول  من  يتطلب  وهذا  البيئة. 
ومفكريها  علماءها  تستثمر  أن  النهوض  في 
وخبراءها في تعديل تصميم البنية االقتصادية 
الوطنية حتى تكون مستدامة وإنسانية وبيئية، 
نــمــاذج  عــن  ومــنــســوخــة  منقولة  تــكــون  أن  ال 
مسبقة أو وصفات جاهزة تضعها المؤسسات 

الدولية أو المفكرون الدوليون.
الوطني  االقتصاد  بناء  أن  إلى  بدران  د.  وأشار 
االجتماعية  التحوالت  مشاق  وتحمل  الصناعي 
ــمــرافــقــة هـــو الــطــريــق  الــثــقــافــيــة الــفــكــريــة ال
البيئة  على  الحفاظ  ذلك  في  بما  للمستقبل 
د.  كتاب  أن  إلى  مشيرًا  واالنسانية؛  الطبيعية 
ويطرح  األهمية  بالغة  أسئلة  يثير  البستاني 
أفكارًا لها مكانتها، ويؤكد على مثلث االقتصاد 
واإلنسانية،  نضيف  ونحن  والبيئة.  والمجتمع 
العالم  في  تحقيقه  يمكن  ال  ذلــك  كل  ولكن 
زمام  أخذت  إذا  اال  النامية  الدول  وفي  الثالث 
حديثًا  صناعيًا  اقتصادًا  وتبني  لتنهض  المبادرة 
بسرعة  الــثــالث  الصناعية  الــثــورات  فيه  تجتاز 
عينه  الوقت  وفي  الرابعة،  الثورة  من  وتتمكن 
ال تكرر األخطاء التي وقعت بها مجتمعات أخرى 
والخبراء  العلماء  دور  تفعيل  خــالل  من  وذلــك 
الجوانب  تعزيز  في  والمثقفين  واألكاديميين 
االعتماد  وفي  والمجتمعية  والبيئية  اإلنسانية 

على الذات لبناء المستقبل. 

 إربد - أحمد الخطيب

بإشعال  ــًا  ــذان إي وال  ذهــنــيــًا،  عصفًا  يكن  لــم 
للوصول  الــطــريــق  مــســالــك  تــضــيء  شمعة 
مفردات  مــع  التعامل  فــي  صحّية  حالة  إلــى 
التي  المدينة  إربد،  لمدينة  الثقافي  العرس 
تتويجها  بمناسبة  الثقافة  خياُم  لها  سُتْنَصْب 
يكن  لم   ،2021 عام  العربية  للثقافة  عاصمة 
االجتماع  في  جــرى  الــذي  ذلــك  ذهنيا  عصفًا 
القاعة  فــي  الكبرى  إربــد  بلدية  عقدته  الــذي 
بالتعاون  أمــس،  مــن  أول  مساء  الهاشمية 
لألوراق  خلطًا  كان  بل  إربد،  ثقافة  مديرية  مع 
إربد  ميادين  سادت  التي  واألفكار  والتوجهات 
قطعت  والتي   ، عام  األردنية  الثقافة  مدينة 
الثقافي  الفعل  أجندات  عدد  في  كبيرًا  شوطًا 
المملكة،  مستوى  على  الكم"،   " ناحية  من 
ــشــر ومـــؤتـــمـــرات وحــفــالت  مـــن أنــشــطــة ون
طــيَّ  وأصــبــحــت  مــتــعــددة،  ــجــان  ول فلكلورية 

األثر. كتمان 
في  الرؤى  منازل  يتقّصى  الذي  الكبير  الّرهان 
البوصلة  عقلية  غّيبتُه  والمبدع،  المثقف  جعبة 
هكذا  األنا،  إحياء  فكرة  إلى  دائمًا  تتجه  التي 
حوسبتها،  تبدأ  وهكذا  االجتماعات،  تتشّكل 
يحضر  لم  أصيل  غائب  وثمة  تنتهي،  وهكذا 
النفس  ُيمّني  ظــّل  غائب  االجتماعات،  في 
مراميه،  وخلود  وديمومته  الفعل  يحضر  أن 
كونها  عن  المناسبة  تخرج  أن  على  العمل  هو 
فزعة عرب، نواة ُتبَذر في تربة المدينة، ُزّراعها 

المتعاقبة. األجيال  وحّصادوها  نحن، 
هيئات  مــن  الكثير  عنه  غــاب  ــذي  ال االجــتــمــاع 
هيئة،   107 تبلغ  التي  الهيئات  الثقافية،  إربد 
هنا  نحن  بقوله:  العزام،  خلدون  مفرداته  أدار 
لنقّدم  ولكن  وفــازت،  ترّشحت  إربــد  نقول  ال 
إربد  ألن   ،2021 العام  في  أجمع  للعالم  إربد 
إلى  العربية.  المدن  أيقونة  فهي  تستحق، 
في  الهامة  المحطات  من  لجملة  عرض  ذلك 
استحقاق  على  ليؤكد  اإلبــداعــيــة  ــد  إرب ذاكــرة 
العربي،  الثقافي  التاج  لهذا  الشمال  عروس 
محورين،  ــى  إل االجــتــمــاع  هــذا  انقسم  وقــد 
فيها:  شــارك  افتتاحية  كلمات  األول  المحور 

هاني  بني  وليد  د.  الكبرى  إربــد  بلدية  مدير 
ــكــبــرى، د.  ـــد ال ــًا عــن رئــيــس بــلــديــة إرب مــنــدوب
والمحامي  إربد،  ثقافة  مدير  الزغول  سلطان 
إربد  لبلدية  األسبق  الرئيس  التل  الرؤوف  عبد 
للعصف  الثاني  المحور  ذهب  فيما  الكبرى، 

الحضور. مع  الذهني 
الفتًا  هاني  بني  د.  األول  المحور  استهل 
إمكانياتها  تضع  الكبرى  ــد  إرب بلدية  أن  إلــى 
استجابة  المبدعين،  تصرف  تحت  وممتلكاتها 
وهو  مدينتنا،  ينتظر  الــذي  التاريخي  للحدث 
أّن  مؤّكدًا  العربية،  للثقافة  عاصمة  اختيارها 
إبداع  إلظهار  عاتقنا  على  تقع  كبيرة  مسؤولية 

اإلبداع. تجليات  مختلف  في  المدينة 
من  لنخبة  الكبرى  إربــد  بلدية  دعــوة  إّن  وقــال 
جاءت  التشاوري  اللقاء  هذا  لعقد  المبدعين 
لالرتقاء  تصورات  وضــع  على  األقــدر  ألنهم 
أبنائها،  وإبداعات  ألقها  وإظهار  المدينة،  بهذه 

عليها. ُيبنى  بمخرجات  اللقاء  يخرج  أن  مؤمًال 
اختيار  أن  إلـــى  ــول  ــزغ ال د.  لــفــت  جهته  مــن 
جاء  العربية  للثقافة  عاصمة  لتكون  المدينة 
مشيرًا  الــعــرب،  الثقافة  لـــوزراء  اجتماع  فــي 
وزارة  بين  والتشاركية  التكامل  إلى  كلمته  في 

المشروع  هذا  في  الكبرى  إربد  وبلدية  الثقافة 
شركاء  فالجميع  المجتمع،  مؤسسات  وباقي 

يرى. كما 
الثقافية  بصمتها  ــد  إرب تــتــرك  أن  إلــى  ــا  ودع
الثقافية  العواصم  مستوى  على  واإلبداعية 
احتفالية  فــي  بصمتها  تــركــت  كما  العربية، 
عرض  ذلــك  إلــى  ــة،  ــي األردن الثقافية  الــمــدن 
األنشطة  مــفــردات  مــن  جملة  ــى  إل ــزغــول  ال
إربــد  ثقافة  مديرية  أقامتها  التي  الثقافية 
عاصمة  بإربد  لالحتفاء  استعدادًا  العام  خالل 

العربية. للثقافة 
هذا  لعقد  دعوتها  للبلدية  التل  ثّمن  ــدوره  ب
الذي   2021 عــام  رمزية  إلــى  الفتًا  االجتماع، 
الدولة  تأسيس  مع  المدينة  إعالن  فيه  يتزامن 
األردنية، مبّينا أن الثقافة هي فعل وانضباط 
أن  علينا  يرى  كما  كمثقفين  فنحن  إنساني، 
العربية  للثقافة  عاصمة  إربــد  لتقديم  نتفق 
وزارة  دور  إلــى  كلمته  في  مشيرًا  وللعالم، 
العربي  المجلس  بإقناع   2014 عــام  الثقافة 
للثقافة  عاصمة  إربد  الختيار  واآلداب  للثقافة 

.2021 لعام  العربية 
كانت  الــتــي  الــمــوجــبــة  ــاب  األســب الــتــل  وبــّيــن 

أول  كــانــت  إربـــد  أن  وهـــي:  ــار،  ــي ــت االخ وراء 
رأس  مهبط  وهــي  األردنــيــة،  للثقافة  مدينة 
من  مجموعة  فيها  وعاش  عرار،  األردن  شاعر 
نــاٍد  أول  تشّكل  وفيها  الــكــبــار،  السياسيين 
وهو   ،1944 عــام  أنــشــئ  وموسيقي  فني 
تم  مسرحية  أول  خرجت  ومنها  العربي،  النادي 
الشموع"   " عنوانها  وكان   ،1946 عام  تمثيلها 
أول  وفيها  زيــد،  ابو  صالح  تأليف  من  وهي 
 " وهــي  الــمــدارس  عــن  تــصــدر  ــة  ــي أردن مجلة 
صوت الجيل"، ومنها خرج العديد من الشعراء 

والمفكرين. والفنانين  والروائيين 
فهل  كــبــيــر،  الــتــحــدي  أن  إلـــى  ــتــل  ال وخــلــص 
ونتفق  يقول،  كما  الرسالة  نحمل  أن  نستطيع 
لجانها،  ونــشــكــل  مــشــتــركــة،  قــواســم  عــلــى 
ونستذكر  ومحددة،  واضحة  برامج  على  ونعمل 

إربد. نسيتهم  الذين  مبدعيها 
عليه  ــق  ُأطــل ــا  م فــهــو  ــانــي،  ــث ال الــمــحــور  أمـــا 
حيث  الحضور،  فيه  وشارك  الذهني،  العصف 
وبلدية  الثقافة  وزارة  طاولة  على  الحوار  وضع 
شّكلت  التي  المقترحات  من  باقة  الكبرى  إربد 
استالمها  إبــان  إربــد  عاينتُه  إيقاعا  مفرداتها 
في  وبقيت  األردنــيــة،  الثقافية  المدن  لراية 
بها  تلحق  ولم   ،2007 عام  جّبة  في  كراريسها 
أيامنا  في  الواقع  أرض  على  وتعاينها  األجيال 
والــتــوصــيــات:  المقترحات  هــذه  ومــن  هـــذه، 
عرار،  ومجلة  الجيل،  صوت  مجلة  إصدار  إعادة 
لــعــرار  نصفي  تــمــثــال  إقــامــة  عــلــى  والــعــمــل 
اليرموك،  جامعة  في  عرار  كرسي  أمام  يوضع 
وجمع  الــثــقــافــي،  إربـــد  مــركــز  ســاحــة  فــي  أو 
في  وإصدارها  عرار  في  قيلت  التي  القصائد 
األردن،  أنحاء  كل  في  األنشطة  وتوزيع  كتاب، 
ومبدعيها  إربد  أدبــاء  وتوثيق  لجان،  وتشكيل 
الشعبي  بــالــزي  واالهــتــمــام  ــا،  وأمــوات أحــيــاء 
جماليًا  إربد  وتوثيق  األردني،  والتراث  األردني 
صندوق  وإنــشــاء  ــات،  ــداري ج رســم  خــالل  مــن 
والمبدع  المثقف  واستقطاب  للفعالية،  خاص 
المبدع  لتسويق  االحــتــفــالــيــة  أثــنــاء  الــعــربــي 
وأن  نوعية  ثقافية  مشاريع  وإقامة  األردني، 
استراتيجية  برامج  ووضــع  سطحية،  تكون  ال 

 .2021 عام  بعد  ما  عليها  البناء  يمكن 

   عمان - فاتن الكوري

مــخــتــلــف  مـــن  ــتــيــم  ي  300 ــة  ــمــشــارك ب
وفلسطين  األردن  فــي  الــمــخــيــمــات 
رعاية  جمعية  من  وبتنظيم  وســوريــا، 
يعلن  البقعة،  الخيرية–حوض  اليتيم 
الدولي  الصيفي  المخيم  إشهار  عن 
والفتيان  للفتيات  واألربعين  الخامس 
في  الالجئين  مخيمات  فــي  األيــتــام 
وذلك   ، وفلسطين  سوريا  و  األردن 
الجمعة  ــٍد  غ مــســاء  مــن  الــثــامــنــة  فــي 
المدينة   / الثقافة  قصر  مسرح  على 
االفتتاح  حفل  ستحيي  فيما  الرياضية، 
وفرقة  موسى  سناء  الفنانة  الفنانة 

لصالح  الحفل  ريع  وسيرصد  الحنونة. 
ـــي الـــذي  ـــدول ــصــيــفــي ال ــمــخــيــم ال ال
األردن  مــن  األيــتــام  األطــفــال  يــضــم 
المخيم  وتأسس  وفلسطين.  وسوريا 
األطفال  لخدمة   1973 سنة  الصيفي 
في  الالجئين  مخيمات  فــي  األيــتــام 
الــغــوث  ــة  ــال وك مــع  بــالــتــعــاون  األردن 
تربوية  برامج  على  ويشتمل  الدولية، 
ــة، حــيــث يــشــكــل  ــي ــاف ــق ــة وث ــي ــح ــروي وت
ــذات.  ال عــن  والتعبير  للتعلم  فــرصــة 
مغنية  هــي  مــوســى  ســنــاء  والفنانة 
العديد  بتقديم  تشتهر  فلسطينية، 
ــانــي الــفــلــكــلــوريــة والــتــراثــيــة  مــن األغ

 . لفلسطينية ا

من الندوة 

من الجلسة 

موسى

  

 شباك الّريحان.....! 

 مازن شديد

من شّباك الريحاْن..
طّلي منه اآلْن..

إني أشتاق لعينيِك الطيرين..
والوجه الفّتان..

أشتاق لبسمتك الوردة...
طّلي بالله عليِك..

كي يتفّتح ورد األغصاْن....
***

مّدي يدك إلّي...
كي أحضنها بين يدّي...

وُألملم منها،.
خرز اللهفة والحْب...

مدي يدك قليال...
كي أبتهج كثيرا..

إن العمر يمر اآلن...

وليس العمرسوى،.
هذي اللحظة...

فلنحُضنه في القلبْ...
كي نقطف،.

هذي اللحظة منه....
ونفرح منها فيها....

فبعد قليل،.
هذي اللحظة،.

سوف تموْت...
ومعها،.

بعض النبض يموْت...
***

طّلي من شباَك الريحاْن....
طّلي منه اآلْن.......؟!!

 mazenshaded55@gmail.com

  

 إشهار "حصن السالم"
ع  لرىل س

 عمان - بترا

قالت الكاتبة والصحفية رلى سماعين إن كتاب حصن 
السالم الذي يروي قصة العيش األردني المشترك 

ستتم ترجمته إلى العربية قريبًا.
العالمي  المركز  في  لها  محاضرة  خالل  وأضافت، 
للتدريب ضمن برنامجه السنوي 'بصمة تغيير' مساء 
هادئ  حوار  طريقة  يمثل  الكتاب  إن  أمس،  من  أول 
حول قضية مهمة جدًا بعيدًا عن الصراخ والتعصب. 
وبينت أهمية الحوارات في تعزيز الوئام المجتمعي، 
وأنه 'آن األوان ألن ندرك بأن زمن الصراخ قد ولى، 
سالم  إلحراز  الفرصة  العقالني  الحوار  نعطي  وأن 

كونه مفتاح السالم'.
للمعرفة  كــأســاس  ــحــوار  ال أهمية  على  وشـــددت 
ــحــوار نــصــغــي، نــحــتــرم فــكــر اآلخـــر،  ــال الــمــتــبــادلــة: ب
دون  ذاته  الراقي  باألسلوب  رأينا  نعطي  وبالمقابل 
موجزًا  كلمتها  خالل  من  وقدمت  تهجمية.  أو  عدائية 
عن كتابها حصن السالم الذي يلخص جهود المملكة 
الوئام  فــي  الثاني  عبدالله  الملك  جاللة  بقيادة 
المشترك  للعيش  الفريد  النموذج  ويبرز  الديني، 
في األردن، ويحلل الواقع بكل أبعاده ويطرح الحلول 
خالل  من  القائمة،  والتحديات  المعلقة  للمشاكل 
حوارات ممتدة مع العشرات من الشخصيات األردنية 
والعربية والدولية التي كان لها إسهامات في هذه 

التجربة الوطنية التي يشهد لها العالم.
قصص  فصوله  أحــد  في  يوثق  الكتاب  أن  وبينت 
العيش االسالمي-المسيحي ويلقي إضاءات على 
تاريخ األردن والجوهر الحقيقي لهذا الشعب العربي 
والكرم  والــوفــاء  األخــوة  قيم  كل  فيه  تتمثل  الــذي 

والشهامة، مجبولة بالبساطة والطيبة. 

  

 "الفحيص" يكّرم عدداً من 
الشخصيات الوطنية 

 عمان - فاتن الكوري

السابع  الفحيص  مهرجان  يكّرم  فعالياته،  سياق  في 
رئیس  برعاية  وحــضــارة"،  تــاريــخ  "األردن:  والعشرين 
من  مجموعة  البخیت،  معروف  الدكتور  السابق  الــوزراء 
وهم  األردن،  في  والسیاسیة  الوطنية  الشخصیات 
الدكتور داود حنانیا ، مروان قطیشات ، القاضي تغرید 
مشاركة  ھناك  تكون  كما  خضرا،  أبو  سلوى   ، حكمت 
وقامت  الــقــرن".  "صفقة  عن  فراعنة  حمادة  للكاتب 
"رام  باختیار   27 دورتــه  في  الفحيص  مهرجان  إدارة 
االله" مدینة المھرجان ، حيث يحضر الحفل وزیر الثقافة 
الفلسطیني الدكتور إیھاب بسیسو ورئیس بلدیة رام 
الله موسى حدید والدكتور منذر حدادین ، كما سيحضر 
نادرة  والفنانة   ، مصر  من  يوسف  خالد  المخرج  النائب 
المهرجان:  شخصيات  وستكون   ،  ، األردن  من  عمران 
التل.  وبــالل   ، خصاونة  هاني   ، شاحوت  أبــو  شاهر 
وشدد رئيس نادي شباب الفحيص مدير المهرجان أيمن 
سماوي على أن رعاية سمو الحسين بن عبدالله ولي 
الوطن  تجاه  كبيرة  مسؤولية  يحملنا  للمهرجان  العهد 
فعاليات متنوعة في  وقائده ، وإن المهرجان يتضمن 
رسالة  أن  إلى  مشيرًا   ، والموسيقى  والشعر  الفن 
المهرجان تتمثل في التركيز على حضارة األردن وتاريخه 
بالفن  واالهتمام  األردنــي  التراث  على  والمحافظة 
 ، الجاد  الثقافي  والحراك  والعمل  األصيل  اإلبداعي 
وتسليط  األردني  والتراث  والفنان  الفن  على  والتركيز 
بالمكان  وعالقتها  األردنية  الشخصيات  على  الضوء 
التقليدية  اليدوية  الحرف  إلى  إضافة  وتطويره  وبنائه 
لتحاكي  واستمرارها  الحرف  تلك  دعم  في  مساهمة 

التراث. 

سماعين

: النيوليربالية تواجه  د. البستا
رفضاً بسبب عدم االستقرار يف 
االقتصاد الكّيل وتهديد الهيكل 

عي االجت

د. بدران: البنى االقتصادية يف 
الدول النامية يجب أن ال تكون 

اذج ووصفات  منقولة عن 
دولية جاهزة

د. أبوحمور: رضورة تكوين كتلة 
اقتصادية وسياسية عربية برؤى 

وإمكانات تكاملية
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 "ُصّناع اللعب".. برنامج جديد يف كأس آسيا 
لكرة القدم 

 عمان - الرأي

ــجــنــة الــمــحــلــيــة الــمــنــظــمــة  ــل ــت ال ــن ــل أع
لــبــطــولــة كـــأس آســيــا اإلمـــــارات 2019 
"ُصّناع  برنامج  إطــالق  عن  القدم  لكرة 
لـ  ــوصــول  ال يستهدف  ـــذي  ال الــلــعــب" 
مختلف  من  مؤثر  مجتمعي  سفير   100
المنتخبات  يمثلون  بما  المجتمع،  فئات 
المشاركة في البطولة، لتعزيز المشاركة 
بشكل  للجماهير  والوصول  المجتمعية 
مؤثر، وذلك قبل أقل من 6 أشهر على 
انطالق النسخة األكبر في تاريخ البطولة.
المنظمة  الــمــحــلــيــة  الــلــجــنــة  وتـــواصـــل 
لــلــبــطــولــة جــهــودهــا مـــن أجـــل إشـــراك 
وخــالل  قــبــل  أكــبــر  بفعالية  الــجــمــاهــيــر 
وشعار  الــبــطــولــة، انــطــالقــًا مــن هــدف 
ومن  آسيا"،  لنستقطب  "معا  البطولة 
تمنح  الــلــعــب"  ـــاع  مـــبـــادرة "ُصـــّن خـــالل 
ألفراد  الفرصة  المنظمة  المحلية  اللجنة 
المجتمع المؤثرين والنشطين للمشاركة 
وإلهام مجتمعاتهم ليكونوا جزءًا من أكبر 
حدث رياضي في دولة اإلمارات العربية 

الجماهير  اهتمام  واستقطاب  المتحدة، 
وتعزيز الزخم حول أهداف ورؤية البطولة.
الوصول  إلــى  المبادرة  تسعى  وفيما 
من  وتأثيرًا  شغفًا  األكثر  المجتمع  ألفراد 
العربية  اإلمـــارات  دولــة  في  المقيمين 
المنتخبات  دول  جميع  مــن  الــمــتــحــدة 
للعب  المتنافسة،  والعشرين  األربــعــة 
للبطولة،  فخريين  كسفراء  محوري  دور 
ــجــنــة الــمــحــلــيــة الــمــنــظــمــة  ــل ــت ال ــن ــل أع
ــلــراغــبــيــن في  ــح بــــاب الــتــســجــيــل ل فــت
المجتمع  فــئــات  جميع  مــن  االشــتــراك 
community@ اإللكتروني  البريد  عبر 
الــمــبــادرة  ــرحــب  وت  ،asiancup19.ae
عبر  للمشاركة  المجتمع  شرائح  بجميع 
 : وهي  للتسجيل،  مختلفة  فئات  خمس 
التنفيذيين  الرؤساء  الحكومية،  القيادات 
(الــشــركــات)،  األعــمــال  إدارة  عــالــم  مــن 
ــمــدارس  ال المجتمعيين،  الــنــاشــطــيــن 
إضافة  الــطــالب)،  التدريسية،  (الــكــوادر 

إلى نخبة نجوم كرة القدم.
انضمام  عن  المنظمة  اللجنة  وأعلنت 
العب كرة القدم اإلماراتي السابق أحمد 

األسترالية  القدم  كرة  والعبة  البلوشي، 
الشابة جسيكا كولين التي تبلغ 15 عامًا، 
أوائل  ليكونوا  ناكامورا،  شينيا  والياباني 
كما  اللعب"،  "ُصّناع  لبرنامج  المنضمين 
بتجاوب  اللعب"  "ُصّناع  مبادرة  حظيت 
ومجلس  ســفــارة   20 أكــدت  حيث  كبير، 
عن  البطولة  في  مشاركة  لــدول  أعمال 
في  والمساعدة  بالمشاركة  اهتمامها 
وعروضها  البطولة  أخبار  ألحدث  الترويج 

والتطورات المنجزة.
الجديدة  نسختها  في  البطولة  وتشهد 
نخبة  يــمــثــلــون  مــنــتــخــبــًا   24 ــة  مــشــارك
الصفراء،  القارة  في  الوطنية  المنتخبات 
ما يجعل كأس آسيا 2019 النسخة األكبر 
حجمًا في تاريخ البطولة من حيث الفرق 
تقام  رياضية  فعالية  وأكبر  المشاركة، 
وستشهد  اإلمـــارات.  ــة  دول أرض  على 
من  الــفــتــرة  خــالل  ــاراة  مــب  51 البطولة 
وحتى  الثاني/يناير  كانون  من  الخامس 
في   2019 شــبــاط/فــبــرايــر  مــن  األول 
مدن  ــع  أرب على  مــوزعــة  مالعب  ثمانية 

إماراتية. 

 تواصل النسخة األولى من بطولة عمان الدولية للتنس 

 شلباية للدور قبل النها وحتاملة ورشيكه 
يواصالن انتصاراته 

 عمان - غازي القصاص

قبل  ــدور  ال امــس  شلباية  عبدالله  بلغ 
المقامة  الفردي  مسابقة  من  النهائي 
ضمن النسخة االولى من بطولة عمان 
الدولية للناشئين تحت 18 سنة بالتنس 
بنتيجة  باجادي  الهندي  على  تغلبه  غقب 
التي  الــمــبــاراة  فــي  و1-6   1 و-6   7-6
في  التنس  اتــحــاد  مــالعــب  على  جــرت 
عدد  وتابعها  للشباب  الحسين  مدينة 

اللعبة. عشاق  من 
من  التاسعة  عند  شلباية  وسيلتقي 
ـــدور قبل  ــاراة ال صــبــاح الــيــوم فــي مــب
فاز  الــذي  باتل  كيفن  الهندي  النهائي 
التونسي  على  الثمانية  دور  في  امس 

و2-6.  6- بنتيجة  سطنبولي  حبيب 
ــــدأ مــــشــــواره فــي  ــة ب ــاي ــب ـــــان شــل وك
تجري  التي  البطولة  فــردي  منافسات 
مــبــاريــاتــهــا بــطــريــقــة خـــروج الــمــغــلــوب 
ــارودي  ب حسان  الــســوري  على  بالفوز 
و6-  0-6 بنتيجة    32 الـ  دور  مباراة  في 

على   16 الـــ  دور  في  فــاز  ثم  ومــن   ،1
بنتيجة  اليكس  لــي  الكسيانج  الكندي 

6-2 و1-6.
عبدالله  الثنائي  تأهل  جابنهما،  ومن 
(لبنان)  صادق  وجالل  (االردن)  شلباية 
مسابقة  مـــن  الــنــهــائــي  قــبــل  لـــلـــدور 
بطريقة  مبارياتها  تجري  التي  الزوجي 
الثنائي  على  بالفوز  المغلوب  خــروج 
جــيــرمــا روســــل (ســـويـــســـرا) ولـــورنـــزو 
و7-6   3-6 بنتيجة  (ايــطــالــيــا)  فنكنتي 
الثنائي  على  فاز   ذلك  وقبل   ،(8-10)
وفيكتور  (انجلترا)  اومــوري  هاريوكي 

و2-6.  3-6 بنتيجة  (فرنسا)  بجانيتي 
وكما تأهل الثنائي كرم حتاملة (االردن) 
للدور  تايبيه)  (الصين  ونج  هسنج  وياه 
قبل النهائي بفوزه امس على الثنائي 
جانتا (الهند) وارجان (الواليات المتحدة) 
ذلك  وقبل   ،(5-10) و5-7   1-6 بنتيجة 
(الهند)  باجادي  فاران  الثنائي  على  فاز 
و3-6.  3-6 بنتيجة  (تركيا)  اوزكان  وشاكر 

القدسي  رنده  االردني  الثنائي  وخسر 
فريال  وجنا الخطيب امس امام الثنائي 
(لبنان)  ديب  ونــور  (تونس)  حسان  بن 
مباراة  في   (10-6) و5-7   6-4 بنتيجة 

لفئة  الزوجي  مسابقة  من  الثمانية  دور 
الناشئات.

ــات الــنــهــائــيــة لــفــردي  ــاري ــمــب وتــقــام ال
والناشئات  الناشئين  فئتي  وزوجــي 
المباريات  تقام  ان  على  الجمعة،  غد 
الثانية  النسخة  لمنافسات  التأهيلية 
من البطولة التي ُعين امين سر االتحاد 
يومي  لها  ــرًا  مــدي الــعــواودة  مــوســى 
وتنطلق  الــقــادمــيــن،  ـــد  واالح الــســبــت 
االثــنــيــن  يـــوم  االول  ــــدور  ال ــات  ــاري مــب
في  التنس  اتحاد  مالعب  على  القادم 

للشباب.  الحسين  مدينة 

 برنامج "صُنّاع اللعب" يستهدف الوصول لـ 100 سفير يمثلون المنتخبات المشاركة   

 عبدالله شلباية   

 ثالثة أرقام جديدة  لـ "السباحة" يف 
بطولة العا للزعانف 

ل للدفاع   اختتام بطولة مرتبات الش
املد بالكرة 

 "املدفعية" و"الحرس" يف 
"استعراضية" الدوري العسكري اليوم 

 عمان - الرأي

الزعانف  لسباحة  الوطني  المنتخب  استهل 
العشرين  النسخة  في  مشاركته  االول  امس 
العاصمة  تستضيفها  والتي  العالم  بطولة  من 
 ٢٠ إلــى   ١٦ من  الفترة  خــالل  بلجراد  الصربية 
اردنــيــة  ارقـــام  ثــالثــة  بتسجيل  الــحــالــي  يوليو 

جديدة.
المنتخب  نجح  االولمبية  اللجنة  موقع  ووفــق 
أولها  كان  أردنية  أرقام  ثالثة  بتحطيم  الوطني 
السباح  طريق  عن  مزدوج  متر   ٢٠٠ سباق  في 
 ١:٤٥:٩٩ بلغ  زمنًا  سجل  حيث  السوالمة  محمد 

 ١:٤٧:٨٠ هو  السابق  الزمن  أن  علمًا  دقيقة 
دقيقة.

تحطيم  من  العورتاني  عمر  السباح  تمكن  كما 
في  األول   ، الناشئين  مستوى  على  رقمين 
مسافة  قطع  حيث  مـــزدوج  متر   ٢٠٠ ســبــاق 
الزمن  وكان  دقيقة   ١:٥٦:٢٦ بلغ  بزمن  السباق 
في  والثاني  دقيقة   ١:٥٧:٩٨ يبلغ  السابق 
ثانية   ٥٠:٠١ بلغ  بزمن  مزدوج  متر   ١٠٠ سباق 

علمًا أن الزمن السابق هو ٥٢:٠٠ ثانية.
الالعبان   بطولة  في  الوطني  المنتخب  ويمثل 
السوالمة والعورتاني إلى جانب المدرب أحمد 

الصبيحات.  طارق  الوفد  ويرأس  العكوش 

الشقران ايهاب   -  الرمثا 

ببطولة  عجلون  مدني  دفــاع  مديرية  ظفرت 
ـــرة الــقــدم  ــمــدنــي بــخــمــاســيــات ك الـــدفـــاع ال
نظيرتها   على  فوزها  بعد  الشمال،  لمرتبات 
على  جرت  التي  المباراة  في   ،٤-٣ المفرق 
محافظ  ورعــاهــا  عجلون،  شباب  مركز  صالة 

هاني  العقيد  بحضور  المجالي،  علي  عجلون 
والمقدم  عجلون،  مدني  دفاع  مدير  صمادي 
ــن الــعــام  ــي ــقــرعــان االم الــمــهــنــدس يــحــيــى ال

الرياضي. لالتحاد 
الفائز  الفريق  المجالي  توج  المباراة  وعقب 
مثلما  الذهبية،  والميداليات  البطولة  بكأس 
الثاني.  المركز  ميداليات  المفرق  فريق  سلم 

 عمان - بترا

بن  حمزة  ولــواء  المدفعية  سالح  فريقا  يلتقي 
الملكي  الــحــرس  الــشــهــداء  سيد  عبدالمطلب 
الخاص، عند التاسعة والنصف من صباح اليوم، 
على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، في 
لكرة  المسلحة  القوات  دوري  بطل  تتويج  مباراة 

القدم.
هذه  اقــامــة  العسكري  الرياضي  االتــحــاد  وقــرر 
سالح  فــريــق  لتتويج  االســتــعــراضــيــة،  الــمــبــاراة 
المدفعية بطال للبطولة، وفريق الحرس الملكي 
الشمالية  العسكرية  المنطقة  وفريق  وصيفا، 

ثالثا.
فريق  العب  تتويج  ايضا  المباراة  ستشهد  كما 
الحرس الملكي يوسف الرواشدة هدافا للبطولة 
بكاس  البحرية  فريق  وتتويج  أهــداف،   9 برصيد 

الفريق المثالي.
نقطة،   16 برصيد  باللقب  ظفر  المدفعية  وكان 
والمنطقة   ،11 والشمالية   ،15 الــحــرس  ثــم 
نقطة،   11 برصيد  رابعا  الوسطى  العسكرية 
برصيد   خامسا  الشرقية  العسكرية  والمنطقة 
نقاط،   5 برصيد  سادسا  الجو  وســالح  نقاط،   5
سابعا  الملكية  والـــزوارق  البحرية  قيادة  وفريق 

واخيرا بدون نقاط. 

 المنتخب الوطني لسباحة الزعانف   

 محافظ عجلون يتوسط الحضور   

 التعمري إىل 
"تأهييل" الدوري 

األورو 

 عمان - الرأي

انتقل فريق ابويل 
القبرصي الذي يلعب 

له النجم الصاعد 
موسى التعمري للعب 

في تصفيات الدوري 
االوروبي لكرة القدم.

ولم يتمكن الفريق 
القبرصي من استكمال 

مشواره في دوري 
أبطال أوروبا رغم فوزه 

أمس االول على سدوفا 
الليتواني 0/1 في لقاء 

اياب الدور التمهيدي، 
بسبب الخسارة في 

مباراة الذهاب بنتيجة 3/1.
ويتواجد التعمري رفقة 

ابويل منذ عدة اشهر 
فقط في تجربة احترافية 

خارجية هي األولى 
له، بعدما سبق ومثل 
فريقي شباب األردن 
والجزيرة على الصعيد 

المحلي. 

   الفاخوري يوقع لـ 
الوحدات 4 مواسم 

 عمان - الرأي 

وقع نادي الوحدات مع 
حارس المرمى عبدالله 

الفاخوري ليمثل الفريق 
االول لكرة القدم لمدة 

4 مواسم وبناء على 
تنسيب المدير الفني 

جمال محمود.
ومثل الفاخوري"18 

عامًا" المنتخب الوطني 
االول وفي الوقت ذاته 
يعتبر الحارس األساسي 

لمنتخب الشباب، وكان 
تدرج في فرق الفئات 

العمرية. 

 أبو زريق إىل نجران 
السعودي 

 عمان - الرأي

انضم المدافع الدولي 
محمد أبو زريق رسميا، 

الى صفوف فريق نجران 
السعودي الذي يلعب 

ضمن دوري الدرجة 
االولى لكرة القدم.

ووقع أبو زريق على عقده 
الجديد بانتظار ان يلتحق 

قريبًا بتدريبات الفريق 
السعودي الذي سبق 

ومثله الثالثي انس بني 
ياسين وحمزة الدردور 

ومصعب اللحام. 

0

 عمان - غازي القصاص

ــًا عـــن ســمــو االمـــيـــر فــيــصــل بن  ــدوب ــن م
عضو  االولمبية  اللجنة  رئيس  الحسين 
االمين  إفتتح  الدولية  االولمبية  اللجنة 
المجالي  نــاصــر  االولمبية  للجنة  الــعــام 
امس في فندق الند مارك مؤتمر الطب 
الرابع  واالردني  الثاني  العربي  الرياضي 
على  الرياضي  الطب  اتحاد  يقيمه  الــذي 

مدار ثالثة ايام. 
وبدأ المؤتمر بعزف السالم الملكي وتاله 
الحضور  ووقــف  الحكيم،  الذكر  من  آيــات 
الفقيد  روح  على  صمت  دقيقة  ذلك  بعد 
السابق  الرئيس  الــفــواز  موفق  الدكتور 
ونائب  االردنـــي  الرياضي  الطب  التــحــاد 

رئيس اللجنة االولمبية سابقًا.
ونقل المجالي تحيات سمو االمير فيصل 
لهم  وتمنياته  للمشاركين  الحسين  بــن 
إلى  الفتًا  الرياضة،  خدمة  في  بالتوفيق 
الطب  مسيرة  تطوير  على  سموه  حرص 
الرياضي االردني والعربي، وعلى سالمة 
اتحاداتهم  عليهم  تعول  الذين  الالعبين 

وانديتهم بتحقيق االنجازات.
االولمبية  اللجنة  تعمل  المجالي:  وقــال 
لــلــريــاضــة  الــرســمــيــة  الــمــظــلــة  بصفتها 
االولمبية  ــة  ــوالي ال بــدايــة  منذ  االردنــيــة 
العبي  من  عدد  اكبر  تأهيل  على  الحالية 

طوكيو  دورة  فـــي  لــلــمــشــاركــة  االردن 
مركز  وجــود  الــى  الفتًا   ،2020 االولمبية 

اعداد اولمبي يخدم تحقيق هذه الغاية.
ــاد الــطــب الــريــاضــي  ــح ــقــى رئــيــس ات وال
مازن  د.  للمؤتمر  المنظمة  اللجنة  ورئيس 
الطب  اســـرة  شــكــر  فيها  نــقــل  قــاقــيــش 
فيصل  االمير  لسمو  االردنــي  الرياضي 

راعي المؤتمر.
ادارة  مجالس  بذلتها  التي  بالجهود  واشاد 
التي  الرياضي  للطب  السابقة  االتحادات 
عملت على زيادة النمو المهني لمنتسبي 
اتحاد الطب الرياضي الفتًا الى ان انعقاد 
المؤتمر في عمان يأتي لإلطالع على آخر 
مجال  في  والمهنية  العلمية  المستجدات 
جلساته  ان  إلــى   الفتًا  الرياضي،  الطب 
في  يساهم  بما  الخبرات  تبادل  ستشهد 
المستوىين  على  الرياضي  الطب  تطوير 

االردني والعربي.
رئيس  رمضان  رمضان  د.  السوري  وشكر 
سمو  الــريــاضــي  للطب  العربي  االتــحــاد 
للمؤتمر،  رعــايــتــه  عــلــى  فيصل  ــر  االمــي
المرات  في  المؤتمر  فترة  تكون  ان  طالبًا 
التي  العلمية  المواد  لزخم  اطول  القادمة 
على  بالفائدة  تعود  والتي  عليها  اشتمل 

مسيرة الطب الرياضي.
ــقــدت امــس االربــعــاء ورشــتــي عمل  وُع
مدة كل منهما ثالث ساعات، وكانت اول 

عبدالله  الدكتور  لـ  المؤتمر  في  محاضرة 
عويدي العبادي رئيس جمعية امراض الدم 
الجذعية  الخاليا  "دور  وعنوانها  االردنــيــة 
وعلى  المفاصل،  غضاريف  ترميم  في 
ان ُتقدم في المؤتمر وفق قاقيش (40) 

ورقة علمية اليوم وغٍد مناصفة.
وتشكلت اللجنة التنفيذية للمؤتمر برئاسة 
كامل  األطباء:  وعضوية  قاقيش  مازن  د. 
الحديدي  وشاهر  عــودة  ومنذر  العفيفي 
ويحيى  سرحان  ويوسف  عثمان  ويوسف 
وزياد  حامد  وخليل  نفاع  ورجائي  المحارمه 
الرجوب  وعلي  ســاره  وسمير  الــحــوامــده 
ومحمد  البرغوثي  وسائد  قناش  وجمال 
دحابره  وعصام  ابوحسان  وبشار  السكران 

وجالل البطاينه وعماد القريوتي.
د.  بــرئــاســة  العلمية  الــلــجــنــة  وتــشــكــلــت 
الغويري  عالية  االطباء:  وعضوية  قاقيش 
صالح،  خالد  د.  سكيرجي،  عــادل  مــقــررًا، 
االعالمية  اللجنة  فيما  ــدان،  زي خالد  ود. 
د.  وعضوية  ــرجــوب،  ال علي  د.  برئاسة 
د.  مــعــارك،  فضل  د.  الــمــجــالــي،  رهـــام 
والزميل  سعاده،  نايف  د.  الحباشنه،  زيد 
االجتماعية  اللجنة  بينما  القصاص،  غازي 
بــرئــاســة د. مــحــمــد ابـــوزيـــد وعــضــويــة : 
محمد  د.  مـــقـــررًا،  الــقــريــوتــي  عــمــاد  د. 
مهند  ود.  الشبول،  ــد  رائ د.  الــشــروف، 

 . اعضاءً الريماوي 

ر الطب الريايض العر الثا واألرد الرابع   املجايل يفتتح مؤ

 جانب من المشاركين في المؤتمر   
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 رئيس األوروجواي يدعو جريزمان لزيارة بالده 
ب ف  أ   -  مونتيفيديو 

فاسكيز  تـــابـــاري  ــــــواي  االوروج رئــيــس  دعـــا 
المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان 
على  يشكره  أن  أجــل  مــن  ــالده  ب زيـــارة  الــى 
وضع العلم االوروجواياني على كتفيه خالل 
انتهاء  عقب  اقيم  الذي  الصحافي  المؤتمر 
مونديال روسيا 2018 الماضي بفوز فرنسا 

على كرواتيا (2-4).
بعشقه  يــشــتــهــر  الــــذي  فــاســيــكــز،  ووجــــه 
الفرنسي  نظيره  الى  رسالة  القدم،  لكرة 
الموقع  على  نــشــرت  ــرون  مــاك ايــمــانــويــل 
هنأ  االوروجــواي،  في  للرئاسة  االلكتروني 
والالعبين  الفرنسي  والشعب  نظيره  فيها 
العالم،  بكأس  الفائز  للمنتخب  والمدربين 
علما أن فريق "الديوك" كان اقصى منتخب 
بفوزه  النهائي  ربع  الــدور  من  االوروجـــواي 
في  جريزمان  انطوان  وساهم   (0-2) عليه 

تسجيل الهدف الثاني لبالده.
أجل  من  الفرصة  فاسكيز  الرئيس  واغتنم 
دعوة جريزمان لزيارة االوروجواي من أجل أن 

"يشكره".
أن  استطيع  "ال  الــرســالــة  فــي  جــاء  ومــمــا 
تجاه  به  قمت  لما  الكفاية  فيه  بما  اشكركم 
خالل  بالدنا  علم  رفعت  بعدما  االوروجــواي، 
وسائل  أمام  اقيم  الذي  الصحافي  المؤتمر 

االعالم الدولية في موسكو". 
االوروجواياني  العلم  وضع  جريزمان  وكــان 
المصورين،  أحــد  مــن  بطلب  كتفيه  على 
المؤتمر  انــعــقــاد  مــدة  طـــوال  بــه  واحــتــفــظ 

الصحافي.
ويلعب المهاجم الفرنسي في فريق اتلتيكو 
صفوفه  في  يضم  الذي  االسباني  مدريد 
العديد من العبي االوروجــواي، ومن بينهم 
ابنة  عـــراب  جــوديــن  دييجو  المنتخب  قــائــد 

الفرنسي. 

 رئيس ريال مدريد: سندخل 
سوق االنتقاالت بقوة 

 مدريد - رويترز 

بأن  مدريد  ريــال  رئيس  بيريز  فلورنتينو  تعهد 
يدخل ناديه بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
هذا  بقوة  الصيفية  االنــتــقــاالت  ســوق  فــي 

الموسم.
ويمر ريال بصيف عاصف بعد رحيل مدربه زين 
فوزه  من  أيام  بعد  أيار  مايو  في  زيدان  الدين 
على  الثالث  للموسم  األبــطــال  دوري  بلقب 

التوالي.
ــهــداف  ـــدو ال ـــال كــمــا انــتــقــل كــريــســتــيــانــو رون
التاريخي لريال إلى يوفنتوس بينما لم يتعاقد 
عاما)   22) أودريــوزوال  ألفارو  مع  سوى  النادي 
وفينيسيوس جونيور (18 عاما) وأندريه لونين 

(19 عاما).
خاصة  ــارزيــن،  ب العبين  ضــم  ــادة  ع ظــل  وفــي 

تقارير  ذكـــرت  فقد  الــعــالــم،  كــأس  ــام  ع خــالل 
إنجليزية وإسبانية أن ريال يحاول يضم الثنائي 
البلجيكي إيدن هازارد والحارس تيبو كورتوا من 

تشيلسي.
األربعاء  اليوم  صحفي  مؤتمر  في  بيريز  وقال 
والمستقبل.  الحاضر  في  قوتنا  تعزيز  "نريد 
ببعض  تدعيمها  وسيتم  رائعة  تشكيلة  هــذه 

الالعبين الرائعين".
وأضاف "نحن نمر بواحدة من أكثر اللحظات ثراء 
في تاريخنا. لقد حصلنا على ألقاب استثنائية. 
نحن نعمل بشكل مؤسسي ولدينا قوة مالية 

هائلة ونحظى بدعم ماليين المشجعين".
أحد  وال  االنــتــصــارات  سنواصل  "نحن  وتــابــع 
أنه  اعتقد  البعض  ذلك.  في  يشكك  أن  يجب 
من المستحيل الفوز بدوري أبطال أوروبا ثالث 
مرات متتالية. نحن مدريد ونريد المزيد دائما". 
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 العمد يرعى تكريم نادي السلط  لـ فريق كرة اليد 

 عربيات: دعم أهايل املحافظة ساهم 
يف تحقيق اإلنجازات 

 عمان - الرأي

الماضية  قبل  الليلة  السلط  نــادي  ادارة  كرمت 
الدرجة  دوري  بلقبي  الفائز  األول  اليد  كرة  فريق 
السعيد  نظمي  (بطولة  األردن  وكأس  االولى، 
مقر  في  اقامته  الــذي  الحفل  خالل  وذلــك   (25

النادي برعاية رجل األعمال حسان العمد.
البداية،  في  عربيات  خالد  النادي  رئيس  ورحــب 
التي  للجهود  تقديره  عن  معربا  الحفل،  براعي 
االثر  له  الــذي  النادي  انشطة  دعــم  في  يبذلها 
بواجباتها  بالقيام  االدارات  تستمر  ان  في  الكبير 
ــعــاب الــريــاضــيــة والــــذي تــوج  ــجــاه تــطــويــر االل إت
بلقبي  اليد  كــرة  فريق  بفوز  الحالي  الموسم 
القدم  كرة  فريق  وتأهل  األردن،  وكأس  الــدوري 

ألول مره في التاريخ ألندية المحترفين.
كرة  وفــريــق  الفني  للجهاز  شــكــره  عــن  واعـــرب 
الى  النادي  عودة  في  جهدا  يألوا  لم  الذين  اليد 
للفوز  جهودهم  سخروا  ان  بعد  التتويج  منصات 
-دوري  اليد  كــرة  موسم  بطوالت  كبرى  بلقي 
الفتا  األردن،  كــأس  بطولة  ثم  ومــن  األولـــى-، 
الى ان وقوف شخصيات المحافظة حول النادي 
لها  انشىء  التي  اهدافه  يحقق  ان  في  ساهم 

على الصعيد الرياضي والشبابي.
بدوره هنأ راعي الحفل االدارة الجديدة بانتخابها، 

مقدرا الجهود التي تبذلها ادارة النادي من خالل 
والقدم،  اليد  بكرة  االرتقاء  نحو  بصمت  العمل 
ــجــاه شباب  الــى جــانــب الـــدور الـــذي تــقــدمــه إت
االنشطة  نحو  توجيههم  خــالل  من  المحافظة 
الفرد  يكون  بأن  وتسهم  الشخصية  تبني  التي 

فاعل في مجتمعه ووطنه.
كرة  فريق  العبي  احد  كان  الذي  العمد  واستذكر 
تربط  التي  العالقة  الى  السبعينيات،  اّبان  اليد 
تطويرها،  في  الفاعل  ودوره  باللعبة،  السلط 
وحرصه الدائم على التواجد ضمن فرق الصدارة 
اليد  بكرة  االدارات  اهتمام  على  يدلل  ما  وهو 
الطليعة  فــي  اللعبة  تــكــون  ان  على  وعملها 
الفريق  حققها  التي  االنــجــازات  مــقــدرا  دائــمــا، 
خالل الموسم الحالي، متنميا ان تتواصل خالل 

السنوات المقبلة.
وكرمت االدارة الجهاز التدريبي واالداري المكون 
من المدرب عصام السحار، ومساعده اسماعيل 
والالعبين:  الدبعي،  سالم  واإلداري  الطموني 
الدبعي،  ووجــدي  معتصم  الهنداوي،  محمود 
ــيــات، جــراح  ـــاض نــابــلــســيــة، عــبــدالــحــافــظ عــرب ري
غنيمات، يزيد قطيشات، خالد حسن، عبدالحميد 
حــيــاصــات، لــؤي زاهـــر، سيف ابــو هــزيــم، حــازم 
وائل  النسور،  احمد  عربيات،  مصعب  مسلم، 

زاهر ويزيد الطقز. 

 جريزمان يضع علم األوروجواي على كتفيه
خالل المؤتمر الصحفي (انترنت)   

 منتخب الناشئين يستهل مشواره في "غرب آسيا" أمام العراق 

 "شباب السلة" يلتقي البحرين يف البطولة 
العربية اليوم 

 عمان - منير طالل

 "18 "ت  الــشــبــاب  منتخب  يلتقي 
عند  "المتصدر"  البحريني  نظيره  مع 
البطولة  في  اليوم  مساء  السادسة 
السلة  بكرة  عشرة  السابعة  العربية 
المصرية  العاصمة  في  تقام  التي 

القاهرة بمشاركة سبعة منتخبات.
بلقاء  مــشــواره  المنتخب  ويستكمل 
الرابعة  عند  الجمعة  غد  يوم  االمارات 
عصرًا ويختتم الدور االول أمام تونس 

السبت عند الرابعة عصرًا ايضًا.
تلتقي  ــبــطــولــة  ال نــظــام  ــحــســب  وب
الدور  في  سويًا  السبعة  المنتخبات 
مرحلة  من  الــدوري  نظام  وفق  األول 
الثاني  الــــدور  وفـــي  يــتــأهــل  واحــــدة 
يلتقي  الحالي   23 فــي  يقام  ــذي  ال
الــرابــع  المركز  صــاحــب  مــع  المتصدر 
صاحب  مــع  الثاني  المركز  وصــاحــب 
للدور  الفائزان  ويتأهل  الثالث،  المركز 
على  للمنافسة  والخاسران  النهائي 
الميدالية البرونزية في ختام البطولة 

24 الحالي.
استفاد  الــذي  الشباب  منتخب  وكــان 
وشاكر  مــن انــضــمــام غـــازي الــصــالح 
الثانوية  امتحانات  انتهاء  بعد  شبير 
أمــام  خسائر  لثالث  تعرض  العامة، 
أمــام  ثــم   78-54 "الــمــنــظــم"  مــصــر 
السودان 61-62 في الثواني االخيرة 
وقتين  بعد   85-82 الجزائر  أمــام  وثم 

اضافيين.
صدارته  البحريني  واصل  جانبه،  ومن 
على  الثالث  الفوز  بتسجيله  للفرق 
الــتــوالــي عــلــى حــســاب الـــســـودان 
ليرفع   48-90 الماضية  قبل  الليلة 
ــاط فــيــمــا اصــبــح  ــق رصـــيـــده لــســت ن
المنتخب السوداني يملك اربع نقاط، 
 5 بـــ  للوصافة  "الــمــصــري"  وارتــقــى 
االمــارات  على   58-74 بتفوقه  نقاط 
خسارتين،  من  نقطتين  يملك  الــذي 
مباراتين،  من  نقاط  اربع  الجزائر  بينما 
مباراتين  من  نقاط  ثالث  والتونسي 
ثالث  من  نقاط   3 الناشئين  ومنتخب 

مباريات.
وبعد  البطولة  احصائيات  وبحسب 

المنتخب  يــأتــي  الثالث  الــيــوم  خــتــام 
تسجيل  حــيــث  مـــن  الـــرابـــع  بــالــمــركــز 
في  نقطة   65.67 بمعدل  الــنــقــاط 
البحريني  المنتخب  ــأتــي  وي الــلــقــاء 
نقطة   78.33 بمعدل  األول  بالمركز 
 ،71.67 المصري  ثم   75 الجزائري  ثم 
بمعدل  الخامس  بالمركز  التونسي 
نقطة   61 االمـــاراتـــي  نقطة   63.5
 45.67 بـ  االخير  بالمركز  والسوداني 

نقطة.
يحتل  الثالثية  الــرمــيــات  حيث  ومــن 
جانب  الــى  األول  الــمــركــز  المنتخب 
يأتي  ثم  ثالثية   21 برصيد  البحريني 
ــتــونــســي بــرصــيــد 13  ــمــصــري وال ال
 7 الــجــزائــري   ،11 واالمــاراتــي  ثالثية 
والسوداني 6، ومن حيث نسبة نجاح 
بالمركز  يــأتــي  الثالثية  التصويبات 
 74 سدد  حيث   %  28 بنسبة  الثاني 
المنتخب  ويــحــتــل  ثــالثــيــة،  تــســديــدة 
بنسبة  األول  ــز  ــرك ــم ال ــتــونــســي  ال
من  الــرابــع  المركز  يحتل  كما   ،%34
 %43 الثنائية  التصويبات  نسبة  حيث 
بالمركز  والبحريني  المصري  ويأتي 

االمــاراتــي  ثــم   ،%49 بنسبة  األول 
المركز  الناشئين  منتخب  واحتل   %45
بمعدل  البحريني  جانب  الى  الخامس 
فيما  ــلــقــاء،  ال فــي  متابعة   40.67
متابعة   63 بـ  األول  بالمركز  الجزائري 
بمعدل  الثاني  بالمركز  والسوداني 
 54.67 الــمــصــري  مــتــابــعــة،   56.33

متابعة، التونسي 48.5 متابعة.

"غرب آسيا" يصدر الجدول

اصدر اتحاد غرب آسيا جدول تصفيات 
 2003 تحت  لمواليد  األول  التجمع 
االيرانية  بالعاصمة  في  تقام  والتي 

طهران بمشاركة 5 منتخبات.
الحالي   28 فــي  البطولة  وتنطلق 
(ت  الناشئين  منتخب  يلتقي  حيث 
اليوم  ذات  وفــي  الــعــراق  ــام  ام  (15
ونظيره  الــســوري  المنتخب  يلتقي 
االيراني فيما يخضع اللبناني للراحة، 
مع  الــحــالــي   29 المنتخب   ويلتقي 
لبنان  يلعب  فيما  السوري  المنتخب 
المنتخب  مــع  ويــلــعــب  الـــعـــراق،  مــع 
الحالي   30 "المستضيف"  االيراني 

ويلتقي السوري مع اللبناني على ان 
وتختتم  للراحة  الحالي   31 في  يخضع 
حيث  الــبــطــولــة  آب  مــن  األول  فــي 
اللبناني  مع  الناشئين  منتخب  يلتقي 

وااليراني مع العراقي.
ــوفــد عــضــو االتـــحـــاد عمر  ــــرأس ال وي
طليب،  هيثم  المدرب  ويضم  شقم 
للمدرب،  مساعدًا  قورة  ابو  الله  عبد 
النوباني،  الحافظ  عبد  المنتخب  مدير 
المعالج حسن برهومة، الحكم الدولي 
للوفود  مــرافــق  كحكم  فــوزي  محمد 
المشاركة، والالعبون: عمر حنانيا، عمر 
البواب،  عيسى  حداد،  ادوارد  العابد، 
عبد  العيطان،  نواف  السائح،  اسامة 
غسان  حمو،  أحمد  العيسى،  العزيز 
عوض  مصعب  سمارة،  سند  الكرد، 

وكريم شعبان.
ــه  ــعــدادات ـــواصـــل الــمــنــتــخــب اســت وي
قورة  ابــو  الله  عبد  المدرب  باشراف 
صالة  فــي  يــومــي  تــدريــب  بــاقــامــة 
الجهاز  انــضــمــام  قبل  حــمــزة  االمــيــر 
الفني المشارك في البطولة العربية 

للشباب. 

 منتخب الناشئين لكرة السلة   

 العمد وعربيات يتوسطان فريق اليد والجهاز التدريبي   

 عمان - غازي القصاص

للدور  التأهل  بطاقات  على  امس  التنافس  احتدم 
الثاني من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة 
التي ُتقام مبارياتها بقاعة قصر الرياضة في مدينة 

الحسين للشباب على فترتين صباحية ومسائية.
مباريات  اليوم  صباح  التاسعة  من  اعتبارًا  وتنطلق 
مسابقات فردي الشباب والناشئين والبراعم، حيث 
الى  عزيز  وزيــاد  يمن  ابو  زيد  المنتخب  العبا  يحتاج 
الثمانية،  دور  لبلوغ  المتبقية  مبارياتهما  في  الفوز 
دور  لبلوغ  ممهدة  الدميسي  رائد  طريق  تبدو  بينما 
في  فــوزه  عقب  االشــبــال  مسابقة  في  الثمانية 
تقام  التي  للبطولة  الصباحية  الفترة  خالل  مباراتيه 
االتحادين  رئيس  الشرابي  فــواز  المهندس  برعاية 

االردني وغرب آسيا.
وجرت مباريات امس التي تابعها نائب رئيس اللجنة 
تنظيمية  اجواء  في  سعادة  عمر  للبطولة  المنظمة 
الفترة  نتائج  وتاليًا  وللمتابعين،  للمشاركين  مريحة 

الصباحية:

فردي الرجال

يشارك في المسابقة عشرون العبًا وزعوا على اربع 
الدوري  بطريقة  بينهم  المباريات  تجري  مجموعات 
من مرحلة واحدة يتأهل في نهايتها العبان عن كل 

مجموعة الى الدور الثاني (الثمانية).
المجموعة االولى ضمت: محمد العقيلي (االردن)، 
نايف الجدعي وعلي الخضراوي (السعودية)، فيصل 

احمد (االمارات)، ومحمد عباس (البحرين).
في النتائج: خسر محمد العقيلي امام محمد عباس 
بنتيجة -0 3 وامام فيصل احمد بالنتيجة ذاتها، وفاز 
نايف الجدعي على محمد عباس بنتيجة -3 1، وفاز 

علي الخضراوي على نايف الجدعي بنتيجة -3 2.
وسالمه  ابويمن  زيــد   : ضمت  الثانية  المجموعة 
محفوظ (االردن)، عبدالعزيز العباد (السعودية)، سيد 

حسين (البحرين)، حسن راشد (االمارات).

محفوظ  سالمه  على  ابويمن  زيد  فاز  النتائج:  في 
بنتيجة -3 1 وخسر امام عبدالعزيز العباد بنتيحة -2 3، 
خسر سالمه محفوظ امام سيد حسين -2 3 بعد ان 
 ،3 1- بنتيجة  راشد  حسن  وامام   ،0 2- متقدمًا  كان 
وفاز عبدالعزيز العباد على حسن راشد بنتيجة -3 0، 

وفاز سيد حسين على حسن راشد -3 0.
المجموعة الثالثة ضمت: زياد الدميسي وايوب جابر 
(االردن)، سيف نجم (العراق)، راشد سند (البحرين)، 

وعبدالعزيز بوشليبي (السعودية).
جابر  ايــوب  على  الدميسي  زيــاد  فــاز  النتائج:  في 
بنتيجة -3 0 وخسر امام سيف نجم بنتيجة -2 3، خسر 
راشد  فاز   ،3  0- بنتيجة  سند  راشد  امام  جابر  ايوب 

سند على عبدالعزيز بوشليبي بنتيجة -3 1.
سالمه  بني  محمد  ضــمــت:  الــرابــعــة  المجموعة 
طاهر  عمر  (الــبــحــريــن)،  الياسي  الــيــاس  (االردن)، 
ومحمد زياد (العراق)، وصالح المطيري (السعودية).

صالح  على  سالمه  بني  محمد  فــاز  النتائج:  في 
المطيري بنتيجة -3 0 وخسر امام عمر طاهر بنتيجة 
-0 3، فاز الياس الياسي على محمد زياد بنتيجة -3 

1، وفاز عمر طاهر على محمد زياد بنتيجة -3 1.

فردي األشبال

على  وزعــوا  العبًا  عشرون  المسابقة  في  يشارك 
اربع مجموعات، تجري المباريات بطريقة الدوري من 

الى  مجموعة  كل  وثاني  اول  ليتأهل  واحدة،  مرحلة 
الدور الثاني (الثمانية).

وقصي  قضماني  نوار  ضمت:  االولى  المجموعة 
سالم  ــراق)،  ــع (ال حامد  انــور  (االردن)،  قضماني 

السويلم (السعودية)، وسيد حسين (البحرين).
فــي الــنــتــائــج: فـــاز نــوارقــضــمــانــي عــلــى قصي 
حسين  سيد  امــام  وخسر   1  3- بنتيجة  قضماني 
سالم  امــام  قضماني  قصي  خسر   ،3  0- بنتيجة 
سيد  على  حامد  انــور  فــاز   ،3  0- بنتيجة  السويلم 

حسين بنتيجة -3 1.
المجموعة الثانية ضمت: اسامه باكير ومحمد ابوتايه 
القرني  فهد  ــعــراق)،  (ال النوامي  عامر  (االردن)، 

(العراق)، وعلي عباس (العراق).
باكير  اسامه  على  ابوتايه  محمد  فــاز  النتائج:  في 
 ،3 1- بنتيجة  القرني  فهد  امام  وخسر   1  3- بنتيجة 
خسر اسامه باكير امام علي عباس بنتيجة -0 3، وفاز 

عامر النوامي على علي عباس -3 0.
ورائد  المومني  هاشم  ضمت:  الثالثة  المجموعة 
(السعودية)،  الشريف  خالد  (االردن)،  الدميسي 
فضيل عباس (البحرين)، ومحمد عبدالله (االمارات).

ـــد الــدمــيــســي عــلــى هاشم  فــي الــنــتــائــج: فـــاز رائ
بنتيجة  عباس  فضيل  وعلى   0  3- بنتيجة  المومني 
عبدالله  محمد  امــام  المومني  هاشم  خسر   ،1  3-

بنتيجة -1 3.
(االردن)،  االزم  محمود  ضمت:  الرابعة  المجموعة 
(السعودية)،  الحربي  خالد  (البحرين)،  علي  سلمان 

منتظر فضل (العراق)، عبدالله عبدالله (االمارات).
في النتائج: فاز محمود االزم على عبدالله عبدالله 
فاز   ،3  0- فضل  منتظر  امــام  وخسر   2  3- بنتيجة 

منتظر فضل على خالد الحربي بنتيجة -3 0.

لقاءات اليوم

الشباب  فــئــات  فـــردي  منافسات  الــيــوم  تنطلق 
فيها:  االردن  ويمثل  والبراعم  والناشئين  واالشبال 
العقيلي  ومحمد  جابر  وايــوب  سالمه  بني  محمد 
ــاب)، خــالــد خضر وحــســن الــحــورانــي وحــمــاده  (شــب
وهاشم  الجعافره  وجميل  ابويمن  وليث  قصول 
وجاد  قصول  حماده  البراعم:  (ناشئين)،  المومني 

بيساني وكرم زيادين وحبيب انجادات.

الحكام

الحكم العام: الدولي االردني عالء الدين كناني، نائب 
الحكم العام الدولي ابراهيم البواليز، وادار المباريات 
الحكام الدوليون: انس شموط وانس بدران وشادي 
طه  وهناء  كعوش  وديانا  المصري  وسامي  الشيخ 
محمد  وازاد  (السعودية)،  المطيري  علي  (االردن)، 

فرج (العراق). 

 انطالق بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة 
 التنافس يحتدم عىل بطاقات التأهل يف مسابقتي الرجال واألشبال 

 رائد الدميسي  حماده قصول 
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ر يحدد رشوط   ني
انتقاله إىل ريال مدريد 

 ليفربول يعرض مبلغاً قياسياً  اتحاد الكرة األملا يعاين األرضار! 
لضم أليسون من روما 

 الرأي - إنترنت 

البرازيلي  النجم  أن  كيدا"  "سبورتس  موقع  ذكر 
على  للموافقة  أساسية  شــروط   3 وضــع  نيمار 
مدة  منذ  يرغب  الــذي  مدريد  ريــال  قميص  حمل 
أعلى  صاحب  خدمات  على  الحصول  في  طويلة 

صفقة في عالم اللعبة.
ويشير موقع "سبورتس كيدا"، وفقا لمعلومات 
شرط  أن  إسبانية،  إعــالم  وسائل  إلــى  منسوبة 
نيمار األول لالنتقال إلى ريال مدريد، يتمثل في 
الحصول على راتب سنوي أعلى مما يحصل عليه 

نجم برشلونة األول ليونيل ميسي.
باريس  فريق  نجم  شرط  أن  ذاتــه،  المصدر  وتابع 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي الــثــانــي هــو حصول 
من  عــالوة  على  أعماله  وكيل  نيمار،وهو   والــد 

 30 حــوالــي  المالية  قيمتها  تبلغ  "الميرنجي" 
مليون يورو.

البرازيلي،  للدولي  واألخــيــر  الثالث  الشرط  أمــا 
فهو إبرام ريال مدريد لصفقات كروية مع العبين 

يتمتعون بمستوى عال.
اللعب  يريد  عاما)   26) نيمار  أن  الموقع  وأضاف 
برفقة نجوم كبار يساعدونه على تحقيق حلمه في 
عالم  في  العب  كأحسن  الذهبية  بالكرة  التتويج 

الساحرة المستديرة.
أن  إلى  صحفية  تقارير  عدة  تشير  أخرى،  جهة  من 
لم  حال  في  بديلة  خطط  عدة  وضع  مدريد،  ريال 
ينجح في ضم نيمار دا سيلفا، وتضيف أن النجم 
كيليان  الفرنسي  والنجم  هازارد  إيدين  البلجيكي 
لألبيض  الرئيسية  األهـــداف  ضمن  من  مبابي 

الملكي. 

 الرأي - إنترنت

امس،  القدم،  لكرة  األلماني  االتحاد  مقر  شهد 
الفني  المدير  لــوف  يواخيم  بين  اجتماع  أول 
وأوليفر  القدم،  لكرة  األول  األلماني  للمنتخب 
والخروج  اإلخفاق  منذ  المنتخب،  مدير  بييرهوف 
أقيم  الذي   2018 العالم  لكأس  األول  الــدور  من 
الماضي  األحــد  فعالياته  واختتمت  روسيا،  في 

بتتويج فرنسا.
ورجح مراقبون أن هذا االجتماع يتعلق بالمناقشة 
المقررة بشأن تحليل أداء المنتخب األلماني في 
األلماني  المنتخب  خروج  شهد  الذي  المونديال، 

حامل اللقب من دور المجموعات.

ولم يدل لوف بأي تصريحات علنية، منذ تصريحاته 
عودة  عند  فرانكفورت  مطار  إلى  الوصول  لدى 
الخروج  إن  حينها  قال  وقد  روسيا،  من  المنتخب 
لسبب  يكن  لم  المونديال  من  للمنتخب  المبكر 

واحد وإنما عدة أسباب.
وكان راينهارد جريندل رئيس االتحاد األلماني، قد 
أداء  حول  تقرير  بتقديم  وبييرهوف  لوف  طالب 
المستقبلية  الخطط  ووضع  األلماني،  المنتخب 

للفريق، في موعد أقصاه 24 اب المقبل.
ال  جريندل  أن  االلمانية  االنــبــاء  وكــالــة  وعلمت 
يشارك في اجتماعات لوف وبييرهوف المنعقدة 
لمدة يومين، والتي يحضرها أعضاء الجهاز الفني 

المعاون للوف. 

 لندن - أ ف ب 

دوري  وصــيــف  االنــجــلــيــزي  ليفربول  نـــادي  قــدم 
لروما  قياسيا  عرضا  القدم  كرة  في  أوروبا  ابطال 
االيــطــالــي مــن اجــل ضــم حــاس مــرمــى منتخب 
وســائــل  ذكـــرت  مــا  بحسب  الــيــســون،  ــرازيــل  ــب ال

اإلعالم اإلنجليزية،أمس.
وذكرت شبكة "بي بي سي" ان ليفربول عرض 
دوالر  مليون   80) استرليني  جنيه  مليون   62
اميركي) على روما لضم الحارس الذي حمل الوان 
روسيا  مونديال  نهائي  ربع  حتى  بــالده  منتخب 
2018 في كرة القدم، فيما اشارت "غارديان" ان 
الفريق االحمر رفع عرضه الى 66,9 مليون جنيه 

استرليني.
دولية)  مــبــاراة  و31  عاما   25) اليسون  ويــدافــع 
من  اليه  انتقاله  بعد   2016 منذ  روما  شباك  عن 
الدوري  في  مباراة   37 خاض  وقد  انترناسيونال، 
بلوغ  في  وساهم  الماضي  الموسم  االيطالي 
فريق العاصمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.
اغلى  اليسون  سيصبح  الصفقة،  اتمام  وبحال 
الرقم  محطما  اللعبة  تاريخ  في  مرمى  حــارس 
انتقل  الذي  بوفون  جيجي  لاليطالي  القياسي 
من بارما الى يوفنتوس مقابل 53 مليون يورو 
في 2001، فيما يعد البرازيلي ايدرسون االغلى 

البرتغالي  بنفيكا  من  انتقاله  بعد  البرميرليغ  في 
يورو  مليون   40 مقابل  سيتي  مانشستر  الــى 

في صيف 2017.
ارتكب  كاريوس  لوريس  االلماني  الحارس  وكان 
اوروبا  ابطال  دوري  نهائي  خالل  فادحين  خطأين 
الحقا  بررها   ،(3-1) االسباني  مدريد  ريــال  ضد 
البالغ  الحارس  بان  علما  دماغي،  الرتجاج  بتعرضه 
ودية  خالل  االخطاء  فريسة  مجددا  وقع  عاما   25
ضربة  بافالته  الماضي  االسبوع  روفــرز  ترانمير 

حرة تسببت بهدف ثان لخصمه (2-3).
ليفربول  فــي  االســاســي  ــحــارس  ال مــركــز  وكـــان 
مصدر قلق للمدرب االلماني يورغن كلوب الذي 
فضل كاريوس الموسم الماضي على البلجيكي 

مينيوليه. سيمون 
في  للبرازيل  الخمس  المباريات  اليسون  وخاض 
المونديال حافظ فيها 3 مرات على نظافة شباكه، 

قبل توديعه امام بلجيكا في ربع النهائي.
العب  رابـــع  الــيــســون  سيصبح  قــدومــه،  وبــحــال 
بعد  المقبل،  للموسم  ليفربول  معه  يتعاقد 
اليبزيغ  من  كيتا  نابي  الغيني  الوسط  العبي 
الــبــرازيــلــي  جــنــيــه)،  مــلــيــون   52,8) ــمــانــي  االل
جنيه)  مليون   40) الفرنسي  موناكو  من  فابينيو 
والسويسري شيردان شاكيري من ستوك سيتي 

(13,5 مليون جنيه). 

 بيسوما من ليل 
الفرنيس إىل برايتون 

اإلنجليزي 
   لندن - أ ف ب

انتقل العب الوسط المالي الشاب ايف 
بيسوما من ليل الفرنسي الى برايتون 
االنجليزي بحسب ما اعلن االخير، أمس.

وقال بيسوما (21 عاما) الذي وقع عقدا 
لخمسة اعوام "اللعب في البريمير ليج حلم 

لي. كي تصبح العبا كبيرا يجب أن تثبت ما 
يمكنك القيام به في البطوالت الكبرى. 

هذا ما دفعني للقدوم الى هنا".
ولم يتم االعالن عن قيمة الصفقة لكن 

وسائل إعالم بريطانية ذكرت انها تناهز 20 
مليون يورو.

ولد بيسوما في ساحل العاج ونشأ في 
مالي قبل االنتقال الى ليل في 2016. 
وفي غضون موسمين، خاض 55 مباراة 

مع الفريق الشمالي، بينها 47 مباراة في 
دوري الدرجة االولى، سجل فيها اربعة 

اهداف.
وفي 13 مباراة دولية مع منتخب مالي 

منذ 2015، بلغ بيسوما نهائي كأس أمم 
افريقيا 2016. وسجل هدف التأهل الى 

المباراة النهائية في الدقيقة قبل االخيرة 
من مواجهة بالده االم ساحل العاج.

واستقدم برايتون صاحب المركز الخامس 
عشر في الدوري االنجليزي الموسم 

الماضي ستة العبين في فترة االنتقاالت 
الحالية لتدعيم صفوفه. 

   الزمالك املرصي 
يواصل مخطط 

"الصاعدين" 
   الرأي - إنترنت

أعلن مجلس ادارة الزمالك برئاسة 
المستشار مرتضي منصور، التعاقد رسميا 

مع الناشئ محمد سيد مخلوف العب 
وسط فريق فاركو، لمدة 5 سنوات خالل 

االنتقاالت الصيفية الجارية .
وتسلم مسئولو الزمالك االستغناء الخاص 

بالالعب، والذى سيتم قيده فى القائمة 
تحت السن.

ويبحث مسئولو الزمالك عن أفضل 
العناصر لضمهم إلى الفريق وخاصة 

الالعبين صغار السن.
وتعاقد الزمالك مع محمد عبد السالم 

مدافع فريق بتروجت والذي يبلغ من العمر 
20 سنة وتم قيده في القائمة تحت السن 

بصفوف الفريق خالل الفترة القادمة. 

 دوري أبطال افريقيا لكرة القدم 

 األهيل يحقق فوزه األول.. والنجم الساحيل 
يتصدر مجموعته 

 القاهرة - أ ف ب

في  القياسي  الرقم  حامل  المصري  االهلي  حقق 
 8) افريقيا  ابطال  دوري  مسابقة  في  االلقاب  عدد 
رولــرز  تاونشيب  ضيفه  على  االول  فــوزه  مـــرات)  
الجولة  ضمن  االسكندرية  في   0-3 البوتسواني 
الثالثة للمجموعة االولى من دور المجموعات في 

المسابقة القارية االم.
 (36) ازارو  وليد  المغربي  المهاجم  لالهلي  وسجل 
والمدافع التونسي علي معلول من ركلة جزاء (75) 

واسالم محارب (79).
في  مــشــواره  مستهل  في  تعادل  االهلي  وكــان 
امام  يسقط  ان  قبل  سلبا،  الترجي  مع  البطولة 
الثانية.  الجولة  في   2-0 االوغندي  سيتي  كامباال 
كارتيرون  باتريس  الفرنسي  الجديد  المدربه  وقــاده 

الذي عينه في حزيران الماضي.
 28 في  الرابعة  الجولة  في  ايابا  الفريقان  ويلتقي 

تموز على ملعب بوتسوانا الوطني.
تخلفه  المتصدر  التونسي  الترجي  حول  حين  في 
بإصابتين  االوغــنــدي  سيتي  كامباال  ضيفه  امــام 
نظيفتين الى فوز 3-2 على الملعب االولمبي في 

رادس.
وسجل للترجي بالل الماجري (30 و82) وسعد يقير 
وخليل   (18) نوندا  جاكسون  سيتي  ولكمباال   .(33)

شمام خطأ في مرمى فريقه (22).
على  الرابعة  الجولة  في  ايابا  الفريقان  ويلتقي 

ملعب لوجو ستاديوم في 28 تموز.
الصدارة  شراكة  التونسي  الساحلي  النجم  وفض 
في المجموعة الرابعة مع مضيفه مباباني سوالوز 

السوازيالندي، بفوزه عليه بثالثية نظيفة.
برصيد  المجموعة   ترتيب  الساحلي  النجم  وتصدر 
سبع نقاط، بعدما كان يتقاسمها ومباباني سوالوز 

نقاطا ويتقدم عليه بفارق االهداف.
وسجل للفريق التونسي في المباراة التي اقيمت 
العواضي  كريم  الوطني  سومهولو  ملعب  على 
(14) وماهر الحناشي (32) وأمين الشرميطي (71).
الرابعة  الجولة  في  الساحلي  النجم  ويستضيف 
منافسه على الملعب االولمبي في سوسة في 

27 تموز.
يونايتد  زيسكو  تعادل  نفسها،  المجموعة  وفــي 
الزامبي وبريميرو اغوستو االنغولي سلبا 0-0 على 

ملعب ليفي مواتاواسا ستاديوم في ندوال.
خمس  اللقب  حامل  الكونجولي  مازيمبي  وابتعد 
ضيفه  عــن  الثانية  المجموعة  صـــدارة  فــي  مــرات 
مولودية العاصمة الجزائري، بفوزه عليه 1-0، بهدف 

سجله ميشاك اليا (88)، ليحقق صاحب االرض فوزه 
الثالث تواليا.

 1962 تموز   5 ملعب  على  ايابا  الفريقان  ويلتقي 
في المرحلة الرابعة في 28 تموز.

سطيف  وفـــاق  انــتــزع  نفسها،  المجموعة  وفــي 
الدفاع  ضيفه  على  بفوزه  االولى  نقاطه  الجزائري 

لــالول  سجل   .1-2 المغربي  الــجــديــدي  الحسني 
الحبيب بوقلمونة (21) وحسام جاشا (89)، وللثاني 

محمد علي بمعمر.
التوجولي   بور  توجو  فاجأ  الثالثة،  المجموعة  وفي 
بطل  افريقي  الجنوب  داونز  صن  ماميلودي  ضيفه 
ملعب  على   0-1 عليه  بفوزه   2016 في  المسابقة 

 ،(39) هانديلي  كيسيمبو  االصابة  وسجل  كيغي. 
ليحقق فريقه فوزه االول بعد خسارتين.

لوفتوس  ملعب  فــي  ــا  ــاب اي الــفــريــقــان  ويلتقي 
فيرسفيلد بجنوب افريقيا في 27 تموز.

حامل  المغربي  البيضاوي  الــوداد  تعادل  حين  في 
استاد 28  في  الغيني 1-1  الحرية  ومضيفه  اللقب 

وللحرية  حداد (26)  اسماعيل  للوداد  سجل  سبتمبر. 
اوكانسي مانديال (29).

االهداف،  بفارق  الحرية  امام  الترتيب  الوداد  وتصدر 
وبرصيد خمس نقاط لكل منهما.

الخامس  محمد  ملعب  في  ايابا  الفريقان  ويلتقي 
بالدار البيضاء في 28 تموز. 

 العبو األهلي يحتفلون بالتسجيل في شباك تاونشيب (انترنت)   

 أليسون    نيمار   
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 فاران.. محرتف 
نهائيات! 

 تيباس يكشف رس 
انتقال رونالدو 

ا لرأي - إنترنت

منتخب  او  مدريد،  ريــال  فريقه  في  دوره  ان  رغم 
ولكن  المميز،  بالشكل  ملحوظ  غير  فرنسا  بــالده 
تكذب  ال  فـــاران  رافاييل  أرقـــام  أن  األمــر  حقيقة 
المدافعين  وأنجح  أهم  أحد  أنه  قوة  بكل  وتقول 

في عالم كرة القدم.
رغم  بطولة   16 حاليا  جعبته  فــي  يملك  فـــاران 
الفوز  محترف  أنــه  كما  فقط،  عاما   25 عمره  أن 
بها  فاز  نهائية  مباريات  خاض 10  حيث  بالنهائيات، 

جميعا.
غاب فاران لإلصابة عن تشكيلة فريقه ريال مدريد 
في نهائي كأس الملك عام 2013 فكانت الخسارة 
نهائي  عن  غاب  كما  مدريد،  أتلتيكو  الغريم  أمام 
أمــام   2016 عــام  فرنسا  مــع  ـــا  أوروب أمــم  بطولة 

البرتغال لإلصابة أيضا فكانت الخسارة أيضا.
مسيرة  فــإن  اإلسبانية،  ماركا  صحيفة  وبحسب 
 2011\12 موسم  منذ  بــدأت  األلقاب  مع  فــاران 

بالفوز بلقب الدوري اإلسباني مع الميرنغي.
سجل فاران من البطوالت يتضمن 4 ألقاب لدوري 
لألندية،  العالم  لكأس  ألقاب  و3  أوروبـــا،  أبطال 
لقبين  إلى  باإلضافة  األوروبي،  للسوبر  ومثلهم 
اإلسباني،  للسوبر  ومثلهم  اإلسباني،  للدوري 
عالوة على لقب وحيد لكأس ملك إسبانيا، واألهم 

منهم جميعا لقب كأس العالم مع منتخب بالده.
يمتلك فاران حاليا 233 مباراة في رصيده، بجانب 
49 مباراة مع المنتخب الفرنسي األول، الذي بدأ 
أمامه  زال  وما  مارس 2013،  منذ  بقميصه  اللعب 
الكثير  تحمل  أنها  يبدو  مسيرة  في  ليقدمه  الكثير 

للنجم الشاب. 

 الرأي - إنترنت

عن  تيباس،  خافيير  الليجا  رابــطــة  رئيس  تحدث 
إلى  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  انتقال  أسباب 
التسويقية  القيمة  على  رحيله  وتأثير  يوفنتوس، 

اإلسباني. الدوري  لمسابقة 
وأشار تيباس إلى أن سبب رحيل الدون البرتغالي 
في  الــضــرائــب  مصلحة  مــع  لـــ"مــشــاكــلــه  يــعــود 

مدريد".
لصحيفة  تــصــريــحــات  فــي  الــلــيــغــا  رئــيــس  وقـــال 
عن  رحل  رونالدو  اإلسبانية:  ديبورتيفو"  "موندو 
الضرائب،  مع  المالية  مشكلته  بسبب  مدريد  ريال 
صافي  على  الحصول  من  سيتمكن  إيطاليا  في 

الجديدة  القوانين  بسبب  إسبانيا،  من  أكبر  راتب 
هناك".

وتابع "ريال مدريد واجه صعوبة كبيرة في التعامل 
مع هذا األمر، وهناك أسباب كثيرة لذلك، نأسف 
ولكن  رونالدو،  كريستيانو  مثل  المع  العب  لرحيل 

مسابقة الليجا ال تزال رائدة".
أكثر  رحيل  من  قلقا  كنت  الماضي  "في  واختتم 
عشرة،  من  تسعة  بنسبة  واحد  آن  في  العب  من 
أشعر  لليجا،  التجارية  القيمة  ارتــفــاع  بعد  اآلن 

بالقلق بنسبة أربعة من عشرة".
اإليطالي،  يوفنتوس  نادي  إلى  رونالدو  وانضم 
 4 لـ  يمتد  بعقد  اإلسباني،  مدريد  ريال  من  قادما 
سنوات، وسيحصل على 30 مليون يورو سنويا. 

 مرحلة جديدة لـ مبا بعد التتويج 
بكأس العا 

 باريس - أ ف ب 

القدم  كــرة  في   2018 العالم  بكأس  الفوز  شكل 
"مرحلة جديدة" في حياة المهاجم الفرنسي الشاب 
سان  باريس  العب  قال  ما  بحسب  مبابي،  كيليان 

جيرمان الذي أكد أن التتويج لن يغير طريقة عيشه.
ورأى مبابي ان التتويج بلقب المونديال بعد 20 عاما 
من احراز فرنسا لقبها االول شكل "فخرا ال يوصف، 
شعورا فريدا، حلم طفل يتحقق وشيئا ال ثمن له".

وتأتي النجمة الفرنسية الثانية بمثابة مرحلة جديدة 
الدوري  في  لقبين  حصد  الذي  الموهوب  للشاب 

المحلي في السنتين االخيرتين.
وقال مبابي لقناة "تي اف 1" الفرنسية "بالنسبة 
ستة  كل  تقريبا  تتغير  حياتي  الن  مختلف،  االمر  لي 
أشهر. هذه مرحلة جديدة من حياتي، لكنها لن تغير 

كثيرا طريقة عيشي".
وتابع العب موناكو السابق بعد عودة منتخب "الزرق" 
موسكو  في  العالمي  باللقب  متوجا  باريس  الى 
"ربما من الخارج ستتغير، الننا نتصدر العناوين، لكن 
ال اعتقد اننا سنبدل طرق عيشنا، الن هذا ما أوصلنا 

الى مكانتنا الراهنة".
وعن اجواء االحتفاالت في فرنسا ونزول 300 الف 
فرنسي الستقبالهم في جادة شانزيليزيه "ال تدرك 
ذلك كثيرا. ترى الكثير من االشخاص السعداء، تعتقد 

انك تعيش حلما".
حيث  االرجنتين  مــبــاراة  فــي  الــخــارق  تسارعه  وعــن 
دفاع  اجبر  ما  كلم/ساعة،   37 الى  سرعته  وصلت 
اضاف  الجزاء،  منطقة  داخل  اسقاطه  على  الخصم 
الناس  لدى  اثرا  تترك  أن  بوسعك  كان  "اذا  مبابي 
الذين يعرفون كرة القدم قليال فهذا أمر جيد... ربما 
لكن  كلم/ساعة،   37 حتى  التسارع  الناس  سيذكر 

بالتأكيد سيذكرون أن فرنسا بطلة للعالم".
وقورن مبابي (19 عاما) باالسطورة البرازيلي بيليه 
العب  اصغر  ثاني  اصبح  ان  بعد  سنه  لصغر  نظرا 
يسجل هدفا في المباراة النهائية بعد بيليه بالذات، 
ومرتين في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم 

في المباراة ضد االرجنتين في ثمن النهائي. 
ونال جائزة افضل العب ناشىء في البطولة، واكد 
"الديوك"  منتخب  تفوق  النهائي  في  الرابع  هدفه 

 مبابي   على المفاجأة الكرواتية. 

 االتحاد األرجنتيني يرصد املواهب الشابة 
يف أوروبا 

 الخزري إىل سانت اتيان لـ 4 سنوات 

 بوينوس ايرس - أ ف ب

ـــي كـــــرة الـــقـــدم  ـــب ـــمـــئـــات مــــن الع ــيــش ال ــع ي
اللعبة  اتحاد  يريد  لذا  أوروبــا،  في  االرجنتينيين 
منتخبات  الوان  لحملهم  تفاديا  مراقبتهم  تعزيز 

اخرى.
قاعدة  سينشىء  انه  االرجنتيني  االتحاد  وأوضح 
في  اسبانيا،  جنوب  في  ماربيا  في  تشغيلية 

القدم. لكرة  ماربيا  مركز  مع  شراكة  إطار 

الشابة  وتشكيلته  االرجنتين  لمنتخب  ويمكن 
المركز  هذا  في  تحضيرية  لمعسكرات  الخضوع 
قــارة  فــي  المباريات  قبل  الشاسع  التدريبي 

أوروبا.
لكن  المنشآت،  تابيا  كالوديو  االتحاد  رئيس  وزار 
االتفاق مع مالكي الموقع لم يتم توقيعه بعد.

اكتشاف،  هي  الرئيسة  "وظيفته  تابيا  وقــال 
في  المقيمين  االرجنتينيين  وتدريب  مشورة 

العجوز". القارة 

الــذيــن  المنتخب  العــبــي  مــعــظــم  ـــرار  غ وعــلــى 
أن  المركز  لــهــذا  يمكن  ـــا،  أوروب فــي  يحترفون 

ورفاقه. ميسي  لليونيل  أوروبية  قاعدة  يكون 
كأس  نهائي  ثمن  من  الموجع  االقصاء  وبعد 
أحرزت  التي  فرنسا  أمام   2018 روسيا  العالم 
االنطالق  االرجنتيني  االتحاد  قرر  الحقا،  اللقب 
اقالة  االولى  خطوته  وكانت  تجديد.  مسيرة  في 
يشرف  لم  الــذي  سامباولي  خورخي  الــمــدرب 
على المنتخب االزرق واالبيض سوى 15 مباراة. 

 سانت إتيين (فرنسا) - أ ف ب

أن  القدم  لكرة  الفرنسي  اتيان  سان  نــادي  أعلن 
انتقل  الخزري  وهبي  التونسي  الدولي  المهاجم 

الى صفوفه بموجب عقد لمدة أربعة أعوام.
االنجليزي  السابق  ناديه  يكشف  لم  المقابل  في 
الخزري  سيربط  الــذي  العقد  قيمة  عن  سندرالند 
مع فريقه الجديد حتى عام 2022، علما أن النادي 
االنكليزي الذي سقط الى الدرجة الثالثة، كان أعار 
خاض 29  حيث  رين  الى  المنصرم  الموسم  العبه 

مباراة وسجل 11 هدفا.
الكرة  مع  مسيرته  وبدأ  أجاكسيو  في  الخزري  ولد 
الى  تحول  حيث  باسيتا  فريق  فــي  المستديرة 
 2009 عام  االول  الفريق  صفوف  في  االحتراف 
وهبط  الثانية.  الدرجة  في  يلعب  الفريق  كان  حين 
الفريق موسم 2010-2011 الى الدرجة الثالثة قبل 
أن يصعد مجددا الى الدرجة الثانية عام 2011 ومن 

ثم الى الدرجة االولى عام 2012. 
الثاني  كــانــون  فــي  بـــوردو  الــى  الــخــزري  وانتقل   
مباراة،   64 خــالل  النادي  ــوان  ال عن  ودافــع   2014
الدوري  الى  انتقالة  قبل  هدفا،   15 خاللها  سجل 

االنكليزي مع سندرالند. 

 االتحاد األرجنتيني يسعى إلى تجديد دماء المنتخب   

 وهبي الخزري    رئيس رابطة الليجا خافيير تيباس   
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 األردن يتحفظ عىل مرشوع االتفاقية
 العربية الخاصة بأوضاع الالجئ 

 القاهرة - بترا

الخاصة  العربية  االتفاقية  مشروع  على  األردن  تحفظ 
أعمال  خــالل  العربية،  الـــدول  فــي  الالجئين  بــأوضــاع 
خبراء  من  المكونة  المشتركة  للجنة  الخامس  االجتماع 
العربية  الدول  في  والداخلية  العدل  وزارات  وممثلي 
الالجئين  بأوضاع  الخاصة  العربية  "االتفاقية  لدراسة 
المساعد  العام  األمين  وكشف  العربية".  الدول  في 
للجامعة العربية السفير فاضل جواد، أن االجتماع يأتي 
العدل  وزراء  لمجلس  التنفيذي  المكتب  لقرار  تنفيًذا 
خبراء  من  المشتركة  للجنة  اجتماع  عقد  بشأن  العرب 
العربية  الدول  في  والداخلية  العدل  وزارات  وممثلي 
المكتب  اجتماع  في  عرضت  التي  المالحظات  لدراسة 
التنفيذي، والتي تم تشكيلها بموجب قرار وزراء العدل 
المنعقد  والثالثين  الــحــادي  اجتماعهم  فــي  الــعــرب 

بالقاهرة بتاريخ 19 كانون االول 2015.

حكومة  إخــتــارت  شائك  قديم  جديد  ملف   هــذا 
فهل  له،  للتصدي  حكمها  بداية  عمرالرزاز  الدكتور 

تنجح حين أخفقت حكومات سبقتها ؟.
المؤسسات  دمج  خيار  طرحت  سابقة  حكومات 
فهي  الحكومة  هذه  أما  المتشابهة  المستقلة 
وإعادة  المؤسسات  هذه  بعض  إلغاء  نحو  تتجه 
اإلعتبار لدور الوزارات وقد وجدت تأييد عدد كبير 
من النواب حتى أن بعضهم ربط منح الثقة بتعهد 

إنجاز هذا الملف .
والمؤسسات  الهيئات  إنشاء  من  الهدف  كان    
ونقل  الــروتــيــن،  تــجــاوز  المستقلة،  الحكومية 
والتنظيم،  الرقابة  إلى  اإلدارة  من  المسؤولية 
وهـــو مــا حــولــهــا نــظــريــا الـــى جـــزر ســلــخــت عن 
لسيطرة  تخضع  ال  أنها  بإعتبار  المركزية  الحكومة 
عدد  زيــادة  في  ســوى  تنجح  لم  وأنها  رقابة  أو 
القوانين واألنظمة والتعليمات ال في تقليصها 
ذلك  من  قدرا  حققت  أنها  والحقيقة  وإختصارها 
ولو  للرقابة  تخضع  لــم  أنها  صحيحا  ليس  لكن 
الموازنة  جسم  خارج  موازناتها  لكانت  كذلك  كان 
مجلس  يقرها  التي  المركزية  للحكومة  العامة 
إيراداتها  ويراقب  والنواب  االعيان  بشقيه  االمة 

ونفقاتها ...
المأخذ على هذه المؤسسات أن بعضها أصبحت 
ــوزارات  ال إلغاء  يتم  أن  دون  الـــوزارات  عن  بديًال 
التي تولت مهمة رسم السياسات بينما حافظت 
على حجم نفقاتها كما هي ومع إضافة نفقات 
المؤسسات المستقلة أصبحت جميعها جزءا من 
القطاع  تشوهات  من  وزادت  المديوينة،  ارتفاع 

العام .
مؤسسة   60 عددها  المستقلة  المؤسسات   
تحقق  كانت  إذا  منها  الغالبية  تستمر  فلماذا 
ليست  للجمهور؟   خدماتها  تبيع  وهــي  خسائر 
الهيئات  فهناك  فقط  المستقلة  المؤسسات 
المستقلة مثل الهيئة المشرفة على اإلنتخابات 
وهيئة مكافحة الفساد وقد أخذتا مهمة القضاء .

النقد لهذه المؤسسات جاء على خلفية الرواتب 
أن  حتى  فيها  والموظفين  لــلــرؤســاء  العالية 
ال  جــزيــرة  فــي  يعيش  فعالأنه  يعتقد  بعضهم 
اإلنصاف  من  لكن  عليها،  أحد  ينازعه  وال  سلطة 
أن نقول أن المؤسسات المستقلة ليست في 
مستوى واحد ، فأرباح بعضها يغطي على خسائر 
في  تبدأ  أن  قبل  الحكومة  وعلى  اآلخر،  البعض 
هذه المهمة بيان وضعها اإلداري والمالي للرأي 

العام   .
ومن اإلنصاف أيضا أن نقول أنه ليس صحيحا أن 
تسارع  ظل  في  أنشئت  المستقلة  المؤسسات 
على  والخصخصة  السوق  اقتصاد  إلى  التحول 
متعاقبة،  حكومات  عبر  النهج  هذا  تبنى  فريق  يد 
فأبرز هذه المؤسسات ولدت وترعرعت في ظل 
منصة  شكلت  لكنها  محافظين  ووزراء  حكومات 
الســتــهــداف ســيــاســات اقــتــصــاديــة وأشــخــاص 

بعينهم ليس إال . 

مؤرش
عصام قضماني
q a d m a n i i s a m @ y a h o o . x o m

دمج أم إلغاء املؤسسات 
املستقلة !

   السعودية تعرتض صاروخا 
بالستيا أطلقه الحوثيون 

 الرياض - أ ف ب

اعترضت السعودية امس صاروخا بالستيا جديدا 
المتمردون  عليها  يسيطر  مناطق  مــن  اطلق 
عسكريا  تحالفا  المملكة  تقود  حيث  اليمن  في 
مواجهة  في  دوليًا  بها  المعترف  للحكومة  دعما 
االنــبــاء  ــة  ــال وك اعــلــنــت  ــا  م بحسب  الــحــوثــيــيــن، 

السعودية.
ونــشــرت الــوكــالــة بــيــانــا اصــــدره "تــحــالــف دعــم 
قــوات  رصــد  فيه  اعلن  اليمن"  فــي  الشرعية 
الدفاع الجوي التابعة له "إطالق صاروخ بالستي 
ــران  إلي التابعة  الحوثية  الميليشيا  قبل  مــن 
صعدة  مدينة  من  اليمنية  األراضــي  داخــل  من 
(شمال) باتجاه أراضي المملكة". واوضح البيان 
وأطلق  (نجران)  مدينة  باتجاه  "كان  الصاروخ  أن 
المدنية  المناطق  الستهداف  ُمتعمدة  بطريقة 
الدفاع  قــوات  تمكنت  وقــد  بالسكان،  واآلهلة 
الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، 

ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات". 

الــرزاز  عمر  للدكتور  السامي  التكليف  كتاب     جاء 
بعبارة (مشروع نهضة وطني شامل) هذه العبارة 
التي يمكن أن تعد عبارة مفتاحية لقراءة التكليف 
ورغم  الوزارية،  وتشكيلته  الرزاز  للدكتور  السامي 
أهميتها ومركزيتها في كتاب التكليف إال أنها لم 
كما  الــوزاري  وفريقه  الرزاز  الدكتور  باهتمام  تحظ 
ظهر في بيان الحكومة لنيل ثقة مجلس النواب.

المستميت  بالدفاع  الــرزاز  الدكتور  انشغل  فقد 
موجة  بعد  االجتماعي،  العقد  مصطلح  حــول 
عارمة من عدم االرتياح الستخدامه هذا المصلح 
بالطريقة التي استخدمها به، وهي موجة أثارها 
بعده  وتــداعــت  الـــرأي  صحيفة  فــي  نشر  مقال 
عمومي  فــضــاء  إنــتــاج  ــم  وت واآلراء  الــمــقــاالت 
للنقاش حول المصطلح خارج وتحت قبة البرلمان.

الــرزاز  الدكتور  تطرق  عدم  هو  انتباهي  لفت  ما 
لمشروع النهضة الوطني الشامل إال في فقرة 
واحدة تكررت بها كلمة النهضة من دون دالالت 
أن  التالية:  األسباب  ألحد  يعود  أمر  وهو  تذكر، 
الدكتور الرزاز غير مقتنع بأهمية مشروع النهضة 
يملك  بما  ــادر  ق غير  أنــه  أو  الشامل،  الوطني 
على  الــوزاري  فريقه  داخل  وشخوص  أدوات  من 
القيام بهذه المهمة، أو أنه ال يدرك أهمية هذا 
مصطلح  عن  الدفاع  حمى  أن  وأخيرًا  المشروع، 
اهتمامه  جل  أخذت  قد  الجديد  االجتماعي  العقد 
الثقة  نيل  طلب  خطاب  يبنوا  لم  بحيث  وفريقه 

على كتاب التكليف السامي.
الــنــهــضــة كــمــشــروع وطــنــي قــوامــه الــثــقــافــة، 
تاريخيًا  مرجعًا  تشكل  التي  األوروبية  فالنهضة 
ثقافية،  نهضة  بــدأت  الالحقة  النهضة  لحركات 
عنه  نتج  ما  وهو  فمجتمعية،  معرفية  ثم  ومن 
فالثقافة  واالقتصادية،  السياسية  النهضة  تاليًا 
هي التي تقود المجتمع وتقوم بتغيير مفاهيمه 
فاعًال  مجتمعًا  ليصبح  الحياة  به  فتبث  ــه،  وأدوات
واقتصادية  سياسية  حــالــة  ـــراز  إف على  قــــادرًا 

تقدمية.
من الطريف أن الدكتور عمر الرزاز ابن منيف الرزاز 
ال  كان  وإن  للنهضة،  العرب  المنظرين  كبار  أحد 
يعلم فإن حزب البعث اشتق اسمه من النهضة 
األوروبية (رينيسانس) والتي تعني إعادة الوالدة 
مشروعه الثقافي  لحزب البعث  وكان  أي البعث، 
االجتماعي الذي قام عليه، وهو ما زاد من أعداد 
الكتب المترجمة، وزاد من أعداد الكتب المطبوعة 

في مختلف المجاالت وأبرزها الثقافية.

رومان حداد

ملاذا سقط مرشوع النهضة 
من خطاب الرزاز؟

 رد من السف الرت 
 ورد الى رئاسة تحرير الرأي، الرد التالي من سفير 
الجمهمورية التركية في عمان مراد كاراغوز ، على 
في  نشر  الــذي  قضماني  عصام  الزميل  مقال 
"السفير  عنوان  تحت  االربعاء   امس  الــراي  عدد 

التركي المتحمس!"  

 كتب -  احمد النسور

حسم أخيرا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز 
التي  والبيئية  الصحية  المكرهة  مشكلة 
الرصيفه  لواء  في  الببسي  بركة  تشكلها 
وترفيهيا  بيئيا  موقعا  بتحويلها  وتعهد 

لقاطني المنطقة خالل أسبوع.
في  تشكلت  الــتــي  الصحية  والــمــكــرهــة 
تتسع  وأخــذت  عاما   (40) نحو  قبل  اللواء 
وصارت  السنوات  مــرور  مع  فشيئا  شيئا 
لمياه  وتجمعا  والقاذورات  لنفايات  مجمعا 
الصرف الصحي واألمطار والمياه العادمة 
التي تطرحها المصانع المجاورة لها الى ان 

بلغت مساحتها 196 دونما.
وطيلة هذه المدة التي امتدت الكثر من 30 
عاما ظل المسؤولون يِعدون بحل مشكلة 
االسم  بهذا  سميت  التي  الببسي  بركة 
الغازية  المشروبات  شركة  مجاورة  بسبب 
وجاء  مسؤولون  وذهب   (...) لها  الببسي 
ووعــودهــم  تصريحاتهم  وبقيت  غيرهم، 
بالحل.. ولم تحّل المشكلة حتى اآلن فهل 
في  اللواء  قاطنو  اكــد  كما  ــرزار  ال يفعلها 

تصريحات إلى "الراي" قبل يومين.
زيارة الرزار الفجائية الى موقع البركة جاءت 
التي  األضــرار  مدى  على  بنفسه  للوقوف 
حل  بايجاد  وتعهد  للواء  المكرهة  تشكلها 

قاطنى  استحسان  القى  للمشكلة  جذري 
مبادرة  الـــرزاز  للرئيس  ثمنوا  الذين  الــلــواء 
الصيدلي  نقل  ما  وفق  البركة  مشكلة  حل 
يوسف ابو عرفات على لسان العشرات من 
هاتفيا  للبركة  المالصقه  المنطقة  سكان 
على  الرصيفة  قضاء  ويقع  "الـــرأي".  الى 
الغربي  الجنوب  إلــى  كيلومترات   10 بعد 
من مركز محافظة الزرقاء ويحده من الغرب 
والجنوب محافظة العاصمة ويتبع محافظة 
الزرقاء. ويقدر عدد سكانه بـ 482 ألف نسمة 
حسب تعداد السكان والمساكن الذي نفذته 
دائرة االحصاءات عام 2015 ومساحته تبلغ 

84 كم مربع.

   جوهانسبرغ - أ ف ب

االحياء  الى  الصفيح  مدن  من  افريقيا  جنوب  وجهت 
نظام  ضد  الكفاح  بطل  إرث  إلى  تحية  فيها،  الراقية 
امس  مانديال  نلسون  البالد  في  العنصري  الفصل 
من  مؤثرة  اشادات  مع  لمولده،  المئوية  الذكرى  في 
وباراك  توتو  ديسموند  السابق  البالد  اساقفة  رئيس 

اوباما. 
 ويحتفى ب"يوم مانديال" بمناسبة مولده في الثامن 
شرق)  (جنوب  مفيزو  بلدة  في  تموز 1918  من  عشر 
في جنوب افريقيا باعمال خيرية وكلمات مؤثرة. وتحث 
مؤسسة نلسون مانديال الناس  قائلة "تحركوا، بادروا 
مانديال+".  +يــوم  يــوم  كل  من  اجعلوا  التغيير  إلــى 
مانديال،  لــوالدة  االولــى  المئوية  الذكرى  وبمناسبة 

اختارت دعوة الرئيس االميركي السابق باراك اوباما.
 وقال اول رئيس اسود للواليات المتحدة امام نحو 200 
على  تدريب  اطــار  في  جوهانسبورغ  في  وشابة  شاب 
الحس القيادي "غالبية الناس في العالم يتذكرون مانديال 

كرجل مسن مع شعر اشيب مثلي".

 تحية جنوب أفريقية إىل "بطل الكفاح" مانديال 

   40 عاماً عىل مشكلة
"بركة الببيس"..

فهل يحلها الرزاز بأسبوع؟ 

 الرئيس االميركي السابق اوباما متحدثا في حفل احياء الذكرى المئوية لمانديال في جوهانسبرغ (ا ف ب )
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يومية عربية سياسية تصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية

الجزء اقتصاد
السنة الثامنة واألربعون - عمان - األردنالثاني

1العدد 7 3 8 8
الخميس 6 ذو القعدة 1439 هـ - الموافق  19 تموز  2018م

أســعــار

لعمالت ا

مــقــابــل

الــديــنــار 

األرد

0.71دوالر

0.82يورو

0.93جنيه اسرتليني

0.0062ين يابا

0.71فرنك سويرسي

0.189ريال سعودي

0.193درهم إمارا

2.34دينار كويتي

0.039جنيه مرصي

ن املــــايل ســــــوق عــــــ

شــــــر ملؤ نقطة2031ا

ــداول ـــ ـــ ــت مليون دينار2.2ال

مليون سهم1.8األســــهــــم

ـــــــار الـــنـــفـــط أســـــــع
دوالر71بـــــــرنـــــــت

ـــكـــس دوالر67نـــا

النفيسـة املعـادن  أسـعـار 
دوالر1243ذهــــــــــــب

دوالر15.80فــــــضــــــة

دوالر822بــــــالتــــــ

ــــوم ــــالدي دوالر919ب

أســـــــهـــــــم الـــــــرشكـــــــات

شركة31الـــرابـــحـــة

ــــخــــارسة شركة28ال

ة ملستقــر شركة35ا

   "الصناعة والتجارة": ال تغي عىل 
م والكعك  أسعار خبز الح

  
 عمان  - بترا 

 أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها اتفقت مع نقابة 
أصحاب المخابز على تثبيت أسعار خبز الحمام والكعك كما هي 
دون تغيير رغم المتغيرات التي طرأت على كلف اإلنتاج اخيرا 
وبخاصة أسعار الكهرباء والخميرة واجور األيدي العاملة وغيرها.
كما اكدت الوزارة االستمرار بتثبيت أسعار الخبز العربي وتكثيف 

الرقابة على المخابز للتأكد من التزامها بتلك األسعار.
يتبين  سلعة  الي  سعرية  سقوفا  ستحدد  أنــهــا  وأضــافــت 
الصناعة  قانون  أحكام   بموجب  وذلك  أسعارها  في  المبالغة 
لخبز  سعرية  سقوف  تحديد  قرار  إلغاء  إلى  مشيرة  والتجارة، 
الحمام والكعك وان األسعار لن تتغير بحسب االتفاق مع نقابة 

أصحاب  المخابز.
سقوفا  حددت  قد  والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة  وكانت 
سعرية لخبز الحمام والكعك عام 2008 وذلك في ضوء تغيير 
الدعم  توجيه  وإعادة  آنذاك  الطحين  لمادة  المباشر  الدعم  آلية 
للمواطن وتحرير أسعار الخبز العربي الكبير والصغير والطابون.

وحددت السقوف السعرية في ذلك الوقت لخبز الحمام بـ 550 
ونصف  بدينار  السادة  والكعك  والقرشلة  غرام  للكيلو  فلسا 

الدينار للكيلو غرام الواحد. 

 رشيحة "300 كيلو واط كهرباء " ماذا توازي يف 
استهالك الكهرباء املنزلية ؟ 

   3ر26 دينار 
سعر غرام 

الذهب 
محليا 

  
   عمان  - بترا 

 بلغ سعر بيع غرام 
الذهب عيار 21 
األكثر طلبا من 

المواطنين في 
السوق المحلية 

امس االربعاء عند 
30ر26 دينار وسط 

طلب جيد.
ووفقا ألمين 

سر نقابة أصحاب 
محالت تجارة 

وصياغة الحلي 
والمجوهرات ربحي 
عالن، بلغ سعر بيع 
الغرام من المعدن 
االصفر عياري 24 
و18 نحو 50ر31 و 
550ر23 دينار على 

التوالي.
وحسب عالن 

بلغ سعر الليرة 
الرشادي 194 

دينارا فيما بلغ 
سعر الليرة 

االنجليزي 221 
دينارا، مشيرا الى 

وجود طلب جيد 
بالسوق المحلية.

وقال عالن 
لوكالة االنباء 
االردنية(بترا)، 

ان سعر المعدن 
االصفر بلغ في 

االسواق العالمية 
امس 1223 دوالرا 
لألونصة الواحدة. 

   عودة رحالت امللكية 
النجف  إىل  األردنية 

إعتباراً من اليوم 
  

 عمان - الرأي 

 قالت شركة الخطوط الجوية الملكية 
األردنية أن رحالتها الجوية بين عمان 
ومدينة النجف ستعود إلى طبيعتها 
أن  بعد  الخميس)  (اليوم  من  إعتبارًا 
كانت الشركة قد اضطرت لتعليقها 
أمنية  ألسباب  الماضي  األحد  يوم 

في مطار النجف . 
مسافريها  األردنية  الملكية  ودعت 
الراغبين بالحجز إلى النجف لمراجعة 
على  للشركة  التابع  اإلتصال  مركز 
أو   00962 6 رقم 5100000  هاتف 
اإللكتروني  موقعها  إلــى  الدخول 
على  تطبيقها  أو   www.rj.com
من  أي  ـــارة  زي أو  الــذكــيــة  الــهــواتــف 
وكــالء  أو  الشركة  مبيعات  مكاتب 

سفرها حول العالم . 
ـــة بين  ـــي وتــشــغــل الــمــلــكــيــة األردن
منتظمة  رحالت  أربع  والنجف  عمان 

أسبوعياً. 
  

 "األجنحة امللكية" 
تعتذر ملسافري 

رحلة اسطنبول 
 
  

 عمان - الرأي  

ــر عـــام شــركــة األجــنــحــة   قــــّدم مــدي
الملكية أسامة قنطار إعتذار الشركة 
كــانــوا  ــذيــن  ال الــمــســافــريــن  لجميع 
إسطنبول  من  القادمة  الرحلة  على 
إقالع  موعد  تأخر  والذين  عمان  إلى 
نتيجة  ساعة   30 من  ألكثر  رحلتهم 
طائرة  محركات  أحد  في  فني  عطل 
أيرباص  طــراز  من  الملكية  األجنحة 

. 320
الرحلة  مسافري  ان  قنطار  وأوضــح 
صباح  عمان  إلى  عــادوا   6503 رقم 
طائرة  متن  على  ــعــاء)  األرب (امــس 
بديلة أرسلتها الملكية األردنية إلى 
مطار أتاتورك في إسطنبول، وهي 
تبين  بعدما   787 بوينغ  طــراز  مــن 
ضرورة إجراء أعمال الصيانة الالزمة 
الملكية،  األجــنــحــة  طــائــرة  لمحرك 
مشيرًا أن فريقًا فنيًا من مهندسي 
 ) غـــادر  قــد  كـــان  األردنـــيـــة  الملكية 
أمس االول الثالثاء) مع قطع الغيار 
إلصالح  إسطنبول  إلى  المطلوبة 
إلى  الطائرة  وإعـــادة  الفني  الخلل 

عمان . 
قد  كان  الطائرة  مسافري  أن  وقال 
من  قريبة  فنادق  في  إيواؤهم  تم 
الشركة  قدمت  كما  صبيحة،  مطار 
ـــات الــطــعــام  ـــدم ــلــمــســافــريــن خ ل
المتفاوتة  الفترات  أثناء  والشراب 
صبيحة  مطار  فــي  قضوها  التي 
وذلك  أتاتورك،  مطار  في  وبعدها 
ــظــمــة الــمــتــبــعــة لــدى  بــحــســب األن
شركات الطيران العالمية في حاالت 

التأخير المشابهة. 
المسافرين  نقل  جرى  أنُه  وأضــاف 
من مطار صبيحة إلى مطار أتاتورك 
صبيحة  مــطــار  تــوقــف  ضـــوء  فــي 
الجوية  الرحالت  استقبال  عن  يوميًا 
لساعات محددة أثناء الليل صادفت 
 787 البوينغ  طائرة  وصــول  موعد 

إلى اسطنبول .
وأكد قنطار أن طائرة األجنحة الملكية 
من طراز أيرباص 320 مؤهلة تمامًا 
ومن جميع الجوانب للقيام بالرحالت 
المسافرين  سالمة  وأن  الــجــويــة، 
تبقى هي األهم بالرغم من التأخير 
لُه  تعرض  والــذي  اإلرادة  عن  الخارج 
المسافرون، مع األسف، لكن شعار 
يبقى  أوًال،  المسافرين  ســالمــة 
على رأس األولويات وعلى الدوام . 

   عمان – نشوى الخالدي

الكهرباء  لمستهلكي  دون  فما  واط "  كيلو  شريحة " 300  عبرت 
التعرفة  بتعديل  الحكومية  القرارات  جميع  المنزلي  القطاع  في 
اطار  في  وذلــك   , اقــراره  حال  الرفع  من  واستثنائها  الكهربائية 
تخفيف  االعباء المالية عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود 

والفقراء .
العديد  لكن   , الرسمية  صيغته  في  للمواطنين  معروف  القرار 
كميات  من  الشريحة  تمثله  ما  ادراك  قدرتهم   عدم  اكدوا  منهم 
للبقاء  المنازل  في  استهالكها  الواجب  او  المستهلكة  الكهرباء 

ضمن الشريحة المستهدفة في عدم الرفع لألسعار.
كافة  من  اعرف  ال  أنا  الحقيقة  الرواشدة "  ماجد  المواطن  وقال 
شرائح الكهرباء اال الشريحة االولى المستثناة من قرارات الرفع 
لكثرة الحديث عنها , أما ما توازيه من استهالك الكهرباء فال علم 
لي بذلك , ورغم  محاوالتي لضبط وترشيد استهالك الكهرباء 
في المنزل بناء على االرشادات والنصائح التي يكثر طرحها في 
على  المتتالي  االرتفاع  ضبط  في  فشلت  انني  اال  االطار  هذا 

فاتورة الكهرباء الشهرية ".
وأضاف " أعمل موظفا في القطاع العام وأسكن شقة صغيرة 
 , الوحيد  معيلهم  أنا  أشخاص  خمسة  من  المكونة  أسرتي  مع 
يخلو  ال  التي  االساسية  الكهربائية  االجهزة  على  المنزل  ويحوي 
منها بيت عموما , وقد سمحنا النفسنا بتركيب جهاز تكييف واحد 
اشتريته بالتقسيط , لكن مع استالم اول فاتورة للكهرباء والمبلغ 
الكبير المطلوب منعت استخدام المكيف نهائيا ولم أتراجع أمام 
الحر  ايام  محدودة  لفترة  ولو  بتشغيله  للسماح  ابنائي  توسالت 

أوالبرد الشديد ليتحول في النهاية لقطعة ديكور .
وبحسبه " لم تنفع االجراءات العديدة التي اعتقدنا أنها ستساهم 
في تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء كما نأمل  , وفي المحصلة 
وال  باالستثناء  المقصودة  للشريحة  انتمي  ال  أنني  أدركـــت 

أستطيع ضبط االستهالك ضمن حدود هذه الشريحة ".
الكهرباء  فــاتــورة  ارتــفــاع  وأمـــام  أنــه  الخرابشة  محمود  وأوضـــح 
الشهرية لديه لجأ لمنهجية شاملة في تقنين وترشيد استخدام 
 " بالحاجة   " استعنت  وقال    , مرارا  سمع  كما  المنزلية  الكهرباء 
لتنفيذ برنامج الترشيد لتواجدها الدائم في المنزل , والحق بانها 
تولت تنفيذ مهامها على خير وجه ولشهور عدة , حيث لم تترك " 
لمبة " وال جهازا كهربائيا او وصلة أو حتى شاحن دون رقابة تامة 
كما منعت ساكني المنزل من ترك أي مصدر للطاقة  ان لم يكن 

قيد االستخدام .
المنزلية  الكهرباء  استخدام  في  التشدد  سياسة  نتائج  بان  وعلق 
لم تحقق األهداف المرجوة على فاتورة الكهرباء كما كان مأموال , 
ولكن ذلك ال يمنع من استمرار المحاولة في ايجاد الطرق المثلى 
الحتساب كميات االستهالك الشهرية في المنزل ان امكن ذلك 

وبالتالي معرفة ألي شرائح االستهالك ننتمي .
جميع  بــان  أوضــح  محمود  خالد  والميكانيك  الكهرباء  مهندس 
االجهزة الكهربائية وااللكترونية تعمل بالطاقة الكهربائية وبالتالي 
تستهلك الكهرباء لكن تتفاوت كميات استهالكها من جهاز آلخر  
, مشيرا أن معظم الناس لديها معلومات عامة حول استهالك 
اتباع  بامكانية  تكمن  الصعوبة  لكن  للطاقة  الكهربائية  االجهزة 

أسلوب استخدام دقيق ومحسوب لتلك االجهزة .
وأوضح أن من أكثر االجهزة المنزلية المستهلكة للكهرباء "السخان 
قيمة  بتخفيض  النصح  تقديم  ضرورة  حال  وفي   ,  " الكهربائي 

فاتورة الكهرباء ال مفر من ترشيد استخدامه ألقصى حد واالكتفاء 
بتشغيله لفترات محدودة خالل مواسم الشتاء والبرد فقط .

االجهزة  الئحة  طليعة  في  أيضا  تأتي  المكيفات  أن  الى  واشار 
صيفا  استخدامها  تقنين  ضرورة  وبالتالي  للكهرباء  المستهلكة 
وشتاء للحيولة دون ارتفاع فاتورة الكهرباء , باالضافة الى أجهزة 
وكل  الشعر  ومجففات  الكهربائية  المكواة  مثل  أخــرى  وأدوات 
األجهزة التي تحول الطاقة الكهربائية الى طاقة حرارية تؤدي في 

النهاية لرفع كميات االستهالك وبالتالي ارتفاع قيمة الفاتورة .
باللمبات  الثريات  ولمبات  القديمة  اللمبات  باستبدال  ونصح 
الموفرة للطاقة " الليد " فاستهالك لمبة واحدة قديمة للكهرباء 
يتجاوز استهالك حوالي عشرين لمبة من الموفرة للطاقة  , مع 
والفريزر  الثالجة  مثل  األخرى  الكهربائية  االجهزة  أن  الى  االشارة 
االستهالك  محدودة  الذكية  االجهزة  وكافة  والكمبيوتر  والتلفاز 
قيمة  في  كبير  بشكل  تؤثر  وال  ما  حد  الى  الكهربائية  للطاقة 

االستهالك النهائي مقارنة باالجهزة التي ذكرناها أوال .
وأقر المهندس خالد بصعوبة تتبع استهالك الكهرباء في المنازل 
ذلك  يتطلب  وقد  الكهرباء  في  كاختصاصي  اليه  بالنسبة  حتى 
بالكهرباء  يعمل  ما  لكل  ودقيقة  مرهقة  ومتابعة  حسابات  اجراء 
في  ــراد  أف عــدة  وجــود  ظل  وفــي   , والساعة  اليوم  مــدار  على 

االسرة وخاصة االبناء يصعب ذلك تماما .
وخلص الى أن الحفاظ على شريحة استهالك للكهرباء المنزلية 
االستغناء  تعني  الرفع  من  المستثناة  األولــى  الشريحة  ضمن 
 , الطاقة  من  عالية  لكميات  يحتاج  كهربائي  جهاز  أي  عن  الكامل 
قدر  االخــرى  االجهزة  في  الكهرباء  استخدام  وترشيد  ضبط  مع 

المستطاع وتركيب اللمبات الموفرة للطاقة في المنازل . 

ن تثمنان املوافقة عىل انشاء   صناعتا األردن وع
مجمعات شمسية 

 املدن الصناعية وجهة آلالف الشباب 
العامل والباحث عن العمل 

  عمان-الرأي

عمان   صناعة  غرفة  و  االردن  صناعة  غرفة  ثمنت 
القرار الحكومي بفتح الباب امام الصناعات الصغيرة 
جنوب  شمسية  مجمعات  النــشــاء  والمتوسطة 
الكهربائية  الطاقة  من  استهالكها  لتغطية  المملكة 
تجمع  لكل  ميجاواط   25 األدنــى  حدها  باستطاعة 

لخدمة الصناعات وتعزيز تنافسيتها.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اعلنت امس، 
عن فتح الباب امام الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
لالستفادة من 100 ميجاواط يمكن توليدها من خالل 
مجمعات شمسية تقام في جنوب المملكة لتغطية 
حدها  باستطاعة  الكهربائية  الطاقة  من  استهالكها 
الصناعات  لخدمة  تجمع  لكل  ميجاواط   25 األدنــى 

وتعزيز تنافسيتها.
وقال رئيس غرفة صناعة االردن عدنان ابو الراغب أن 
الصناعي  القطاع  مصلحة  في  سيصب  القرار  هذا 
المحلي  السوق  في  تنافسيتها  ويعزز  كبير  بشكل 
التشغيلية  الكلف  لتخفيف  الخارجية  واالســــواق 
امام  االكبر  العائق  تعتبر  والتي  الوطنية  للصناعة 

توسعها وانتشارها خارجيا .

   عمان -بترا

 يلج آالف من الشباب األردني صبيحة 
الصناعية  الــمــدن  بـــوابـــات  ـــوم  ي كــل 
المختلفة،  المملكة  محافظات  فــي 
واداريـــة  هندسية  بوظائف  ملتحقين 
الشركات  لهم  هيئتها  ومهنية،  وفنية 

الصناعية العاملة هناك.
  وحيث ان منتجات الشركات المستثمرة  
عالمة  تشكل  االردنية  الصناعية  المدن 
هــؤالء  وجــد  االردنـــيـــة،  للصناعة  فخر 
سيما  بها،  للعمل  فرصتهم  الشباب 
مقومات  مختلف  لــهــم  تــوفــر  ــهــا  وان
اآلمنة  المعيشية  وامــتــيــازاتــه  العمل 

لمستقبلهم ولمستقبل عائالتهم.
الصناعية  الثاني  عبدالله  مدينة  وتعد 
جنوب  في  الصناعية  الموقر  ومدينة 
الشباب  هـــؤالء  وجــهــة  عــمــان،  شـــرق 
في  العمل  ينشد  غيرهم  من  واخرين 
تضم  التي  بالمدينة  المهن  مختلف 
غذائية  مــجــاالت  فــي  عــامــلــة  مــصــانــع 

وكيماوية وهندسية ونسيجية وغيرها.
الحسن  مدينة  تستقطب  حين  فــي   
ــتــي تــتــربــع فــي شمال  الــصــنــاعــيــة ال
محافظات  ابــنــاء  مــن  آالف  المملكة 
الجامعات  خريجي  من  خاصة  الشمال 

في  جامعية  شــهــادات  يحملون  ــذي  ال
تحتضن  فــيــمــا  مختلفة،  تــخــصــصــات 
عبدالله  ــن  ب الــحــســيــن  مــديــنــة  ــكــرك  ال
الثاني الصناعية المشغل األبرز لاليدي 

العاملة بالمحافظة.
الصناعية  المدن  شركة  بيانات  وتشير   
يشكلن %46  الفتيات  ان  الى  االردنية 
المدن  في  العاملة  القوى  مجموع  من 
العامالت  نسبة  تصل  حيث  الصناعية، 
الثاني  عبدالله  بن  الحسين  مدينة  في 
مدينة  وفـــي   ،%88 الـــى  الصناعية 
مدينة  وفي   ،%82 الصناعية  العقبة 
مدينة  وفي   ،%72 الصناعية  الموقر 
مدينة  وفي   ،%34 الصناعية  الحسن 
الصناعية  الثاني  عبدالله  بن  الحسين 

في محافظة الكرك .
المدن  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأكد   
الصناعية االردنية الدكتور جالل الدبعي، 
االردنــيــة  الصناعية  الــمــدن  شــركــة  أن 
واستقطاب  جــذب  على  دومــا  تحرص 
تستحدث  التي  الصناعية  اإلستثمارات 
بالدرجة  االردنــي  للشباب  عمل  فرص 
األولى وتكّون قيمة مضافة لالقتصاد 
الشباب  أن  الى  مشيرا  ثانية،  الوطني 
انفسهم  اثــبــات  استطاعوا  االردنـــي 
في العديد من المواقع في الشركات 

الــمــدن  تحتضنها  الــتــي  الــصــنــاعــيــة 
الصناعية التابعة للشركة.

الشركة  جهود  الــى  الدبعي  واشــار     
الشباب  مــهــارات  صقل  فــي  الحثيثة 
مع  بالتعاون  للعمل  وتأهيله  االردنــي 
والخاصة،  الرسمية  الجهات  مختلف 
التدريب  معاهد  مختلف  تنتشر  حيث 
المدن  مختلف  في  المهني  والتأهيل 
الحاجة  تدرس  والتي  العاملة  الصناعية 
العاملة  القوى  من  للمصانع  الفعلية 
من  للعديد  توقيعها  اضافة  االردنــيــة 
العمالة  لتأهيل  الــرامــيــة  االتفاقيات 
تدريب  معهد  انشاء  كاتفاقية  االردنية 
الشركة  مــع  بالتعاون  الموقر  مهني 
ومذكرة  والتدريبب  للتشغيل  الوطنية 
التفاهم مع مركز تطوير االعمال الرامية 
من  االردنية  المصانع  احتياجات  لتلبية 

العمالة المحلية.
الصناعية  المدن  شركة  أن  إلى  يشار   
في  صناعية  مـــدن   5 ــســوق  وت تــديــر 
صناعية  مدن   4 الى  ،اضافة  المملكة 
قيد التنفيذ سترى النور قريبا وستشكل 
االيدي  من  العديد  الستقطاب  نقطة 
العاملة االردنية، ما يؤكد الدور التنموي 
عليه  تشرف  باتت  الــذي  واالقتصادي 
مختلف  في  االردنية  الصناعية  المدن 

مناطق المملكة. 

الطاقة توافق على توليد 100 ميغاواط من خالل المجمعات

 مؤشر البورصة يربح 3 نقاط بدعم 
26ارتفاع 7 أسهم قيادية 

   تراجع رخص األبنية العام 
الحايل 

  
 عمان - الرأي

  تراجع عدد رخص األبنية الصادرة في المملكة خالل األشهر الخمسة 
بالمئة،  5ر12  بنسبة  رخصة  621ر14  الى  الحالي  العام  من  االولــى 

مقارنة مع 704ر16 رخصة خالل الفترة نفسها من العام الماضي.
األبنية  مساحة  إجمالي  ان  العامة  االحــصــاءات  دائـــرة  تقرير  وبين 
المرخصة بلغ 5625 ألف متر مربع خالل األشهر الخمسة األولى من 
من  الفترة  نفس  خالل  مربع  متر  ألف   5708 مع  مقارنة   ،2018 عام 
العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.5 بالمئة. وبلغـت مساحة األبنية 
من  األولى  الخمسة  األشهر  خالل  السكــــــنية  لألغراض  المرخصـــــة 
متر  ألف   4460 مع  مقارنة  مربع،  متر  ألف   4077 حوالي   2018 عام 
مربع خالل نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 8.6 بالمئة، 
في حين بلغت مساحة األبنية المرخصة لألغراض غير السكنية خالل 
األشهر الخمسة األولى من عام 2018 حوالي 1548 ألف متر مربع، 
 ،2017 عام  من  الفترة  نفس  خالل  مربع  متر  ألف   1248 مع  مقارنة 

بارتفاع نسبته 24 بالمئة.
األشهر  خالل  السكنية  لألغراض  المرخصة  األبنية  مساحة  وشكلت 
إجمالي  من  بالمئة  نسبتــه 72.5  ما  عام 2018  من  األولى  الخمسة 
المرخصة  األبنية  مساحة  شكلت  حين  في  المرخصة،  األبنية  مساحة 
مساحة  إجمالي  من  بالمئة   27.5 نسبته  ما  السكنية  غير  لألغراض 

األبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فحازت محافظة العاصمة على المرتبة 
بلغت  بنسبة  المرخصة  األبنية  مساحة  إجمالي  حيث  من  ــى  األول
الزرقاء  ومحافظة  بالمئة،   13.9 بنسبة  إربد  محافظة  تلتها  56بالمئة، 
بنسبة 11.7 بالمئة، ومحافظة البلقاء بنسبة 6 بالمئة، ومحافظة جرش 
ومحافظة  بالمئة،   2.1 بنسبة  المفرق  ومحافظة  بالمئة،   2.7 بنسبة 
الكرك بنسبة 1.7 بالمئة، ومحافظة العقبة بنسبة 1.6 بالمئة، ومحافظة 
مأدبا بنسبة 1.4 بالمئة، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.3 بالمئة، في 
حين شكلت مساحة األبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 

1.6 بالمئة من إجمالي مساحة األبنية المرخصة. 
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 مؤرش البورصة يربح 3 نقاط بدعم ارتفاع 7 أسهم قيادية 
   عمان-الراي 

نهاية  في  عمان  لبورصة  العام  المؤشر  ربح 
عند  ليغلق  نــقــاط،   3 أمــس  جلسة  تعامالت 
مستوى 2031 نقطة، مقارنة مع 2028 نقطة 

لجلسة الثالثاء.
ودعم ارتفاع المؤشر صعود سعر اغالق أسهم: 
الفوسفات  بالمئة،   3.28 العربية  البوتاس 
 0.80 األردن-جوبترول  مصفاة  بالمئة،   1.86
األردني  بالمئة،   0.74 العربي  البنك  بالمئة، 
الكويتي 0.66 بالمئة، بنك األردن 0.42 بالمئة 

وبنك اإلسالمي األردني 0.30 بالمئة.

األعلى تداوال

وسجل سهم: البنك العربي اعلى حجم تداول 
خالل الجلسة بـ 287 ألف دينار، بنك اإلسالمي 
األردني 233 ألف دينار، التجمعات االستثمارية 
بنك  دينار،  االف   203 ميثاق  دينار،  ألف   226
 193 األراضــي  تطوير  دينار،  ألف   201 المال 
االف   104 واالستثمار  للنقل  رم  دينار،  ألف 
دينار، الفوسفات 102 ألف دينار، آفاق للطاقة 

91 ألف دينار والخطوط البحرية 50 ألف دينار.

األعلى أسهما

اعلى  االستثمارية  التجمعات  سهم  وسجل 
ـــالل الــجــلــســة بــــ 249 ألــف  كــمــيــة أســهــم خ
للنقل  رم  سهم،  ألف  المال 227  بنك  سهم، 
األراضي  تطوير  سهم،  ألف  واالستثمار 141 
109 االف سهم، ميثاق 96 ألف سهم، سرى 
 71 األردنــي  اإلسالمي  بنك  سهم،  ألف   83
سهم،  ألف  المتحدة 61  الكابالت  سهم،  ألف 

التجمعات لخدمات التغذية واإلسكان 60 ألف 
سهم وآفاق للطاقة 49 ألف سهم.

األعلى عقودا

وسجل سهم البنك العربي اعلى حجم عقود 
اإلسالمي  بنك  عقود،   106 بـ  الجلسة  خالل 
واالستثمار  للنقل  رم  عــقــدا،   93 األردنــــي 
المال  بنك  عقدا،   66 الفوسفات  عقدا،   82
تطوير  عقدا،   45 األردنية  الكهرباء  عقدا،   49
األراضي 43 عقدا، التجمعات االستثمارية 40 
الدواء  ودار  عقدا   36 المتحدة  الكابالت  عقدا، 

36 عقدا.

31 شركة رابحة

وارتفعت أسعار اسهم: الخطوط البحرية 6.45 
بالمئة، العرب للتأمين 4.70 بالمئة، المحفظة 
لخدمات  التجمعات  بالمئة،   3.44 الوطنية 
المقايضة  بالمئة،   3.44 واإلســكــان  التغذية 
 3.28 العربية  البوتاس  بالمئة،   3.44 للنقل 
العربي  االتحاد  بالمئة،   2.85 الكفاءة  بالمئة، 
2.54 بالمئة، ابعاد لالستثمارات 2.50 بالمئة، 
تطوير  بالمئة،   2.32 لــالســتــثــمــارات  االمـــل 
القابضة 2.22  اوفتك  بالمئة،  األراضي 2.28 
المتحدة  بالمئة،   2.20 للوساطة  رم  بالمئة، 
المالية 1.88 بالمئة، الفوسفات 1.86 بالمئة، 
صفوة  بنك  بالمئة،   1.78 لالستثمار  األمين 

 1.60 الـــدواء  دار  بالمئة،   1.72 اإلســالمــي 
بالمئة، األولى للتمويل 1.51 بالمئة، متكاملة 
بالمئة،   1.42 واالستثمار  األراضــي  لتطوير 
االتصاالت  بالمئة،   1.34 عمان  القاهرة  بنك 
العربية  المؤسسة  بنك  بالمئة،  األردنية 1.24 
 0.86 لــالســتــثــمــارات  ــحــاد  االت بالمئة،   0.98
بالمئة،   0.80 األردن-جوبترول  مصفاة  بالمئة، 
الكويتي  األردني  بالمئة،  العربي 0.74  البنك 
0.66 بالمئة، بنك األردن 0.42 بالمئة، الدولية 
للتعليم 0.38 بالمئة، بنك اإلسالمي األردني 

0.30 بالمئة وكهرباء اربد 0.09 بالمئة.

28 شركة تراجعت أسهمها

وتراجعت أسعار اسهم: ديرة 5 بالمئة، الشامخة 
العقارية 5 بالمئة، التجمعات االستثمارية 4.39 
بالمئة، ضمان القروض 4.25 بالمئة، االنتقائية 
الغذاء  دار  بالمئة،   4.08 سرى  بالمئة،   4.22
بالمئة،   3.61 لألدوية  فيالدلفيا  بالمئة،   3.63
التسهيالت  بالمئة،   2.17 للنقل  الــســالم 
 1.88 البتروكيماويات  بالمئة،   1.92 التجارية 
العربية  بالمئة،  األردنية 1.85  االنابيب  بالمئة، 
لالستثمار  االقــبــال  بالمئة،   1.80 للمبيدات 
بالمئة،   1.35 فيالدلفيا  جامعة  بالمئة،   1.60
المجموع  بالمئة،   1.33 واالستثمار  للنقل  رم 
بالمئة،   1.29 سنيورة  بالمئة،   1.31 للتأمين 
المال  بنك  بالمئة،   1.25 للتعليم  ــاء  ــزرق ال
المركز  بالمئة،  بابل 0.85  حدائق  بالمئة،   1.09
األردني 0.80 بالمئة، التأمين اإلسالمية 0.78 
آفاق  بالمئة،   0.74 األردنية  الكهرباء  بالمئة، 
 0.37 األردنية  التأمين  بالمئة،   0.53 للطاقة 
بالمئة، االتحاد للسجائر 0.35 بالمئة واألسواق 

الحرة 0.07 بالمئة. 

   عمان-الرأي

عمان   صناعة  غرفة  و  االردن  صناعة  غرفة  ثمنت 
القرار الحكومي بفتح الباب امام الصناعات الصغيرة 
جنوب  شمسية  مجمعات  النــشــاء  والمتوسطة 
الكهربائية  الطاقة  من  استهالكها  لتغطية  المملكة 
تجمع  لكل  ميجاواط   25 ــى  األدن حدها  باستطاعة 

لخدمة الصناعات وتعزيز تنافسيتها.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اعلنت امس، 
عن فتح الباب امام الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
لالستفادة من 100 ميجاواط يمكن توليدها من خالل 
مجمعات شمسية تقام في جنوب المملكة لتغطية 
حدها  باستطاعة  الكهربائية  الطاقة  من  استهالكها 
الصناعات  لخدمة  تجمع  لكل  ميجاواط   25 األدنــى 

وتعزيز تنافسيتها.
وقال رئيس غرفة صناعة االردن عدنان ابو الراغب أن 
الصناعي  القطاع  مصلحة  في  سيصب  القرار  هذا 
المحلي  السوق  في  تنافسيتها  ويعزز  كبير  بشكل 
التشغيلية  الكلف  لتخفيف  الخارجية  واالســــواق 
امام  االكبر  العائق  تعتبر  والتي  الوطنية  للصناعة 

توسعها وانتشارها خارجيا .
وبين رئيس لجنة الطاقة في الغرفة محمد الخرابشة 
ان تخصيص 100 ميجاوات من سعة الشبكة وهي 
لمشاريع  مــرصــودة  كانت  ميجاوات   300 مــن  جــزء 
المتوسطة  للصناعات  لمنحها  الثالثة  المرحلة 
والصغيرة لتقوم بإنشاء مجمعات شمسية لتغطية 
ال  وباستطاعة  الكهربائية  الطاقة  من  استهالكاتها 
خفـض  تم  ان  بعد  تجمع  لكل  ميجاوات  عن 25  تقل 
عدد مشـاريع المرحـلة الثالثة ألربـعة مشاريـع منها (3) 
مشاريع خاليا شمسية ومشروع واحد لطاقة الرياح 
الصناعي  القطاع  مصلحة  في  ويصب  ايجابي  قرار 
الى  والوصول  واالنتشار  التوسع  على  ويساعدة 

اسواق جديدة يستهدفها القطاع.

وأشار الخرابشة أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
تشكل الجزء االكبر من حجم الصناعة الوطنية وبنسبة 
95% منها ما يعني ان غالبية المصانع العاملة في 
المملكة ستستفيد من هذا القرار من خالل تشكيل 
طاقة  توليد  محطات  النــشــاء  وتكتالت  تجمعات 
الطاقة  من  احتياجتها  تلبية  على  قــادرة  شمسية 
وبشكل ينعكس على واقع الكلف التشغيلية التي 
ادائها  تراجع  في  رئيسي  سبب  الطاقة  اصبحت 
وقدرتها التنافسية في االسواق التي تستهدفها .
عملت  االردن  صناعة  غرفة  ان  الخرابشة  وأضــاف 
جاهدة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية على هذا 
والمتوسطة  الصغيرة  للمصانع  للسماح  الملف 
صعوبة  تخفيف  لغايات  بينها  فيما  تجمعات  بانشاء 
كبرى  معضلة  تعتبر  والتي  التمويل  على  الحصول 
امام القطاع في هذا التوج ، داعيا الوزارة والحكومة 
تنفيذ  تسريع  على  قادرة  تمويلية  حلول  ايجاد  الى 
مثل هذه التجمعات التي ستنعكس على االقتصاد 

الوطني بشكل ايجابي وكبير .
ويشار الى ان غرفة صناعة األردن أطلقت وبالتعاون 
وترشيد  الــمــتــجــددة  الــطــاقــة  تشجيع  صــنــدوق  مــع 
الصغيرة  الصناعات  لدعم  متخصصا  برنامجا  الطاقة 
والمتوسطة لتطبيق تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة 
المتجددة يتضمن  مجموعة من الخدمات اهمها دعم 
وترشيد  المتجددة  الطاقة  ومشاريع  برامج  تمويل 
الصناعات  هــذه  فــي  كفاءتها  وتحسين  الــطــاقــة 

بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
كما ثمنت غرفة صناعة عمان القرار الحكومي بفتح 
الباب أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلنشاء 
مجمعات شمسية جنوب المملكة لتغطية استهالكها 
 25 األدنى  حدها  باستطاعة  الكهربائية  الطاقة  من 

ميجاواط لكل تجمع لخدمة هذه الصناعات.

الحكومة  إدراك  الى  يشير  القرار  أن  الغرفة  وبينت 
بالسوق  الوطنية  الصناعة  تنافسية  دعم  ألهمية 
الصناعات  وخصوصا  التصدير  وأســـواق  المحلية 
من  اكثر  تشكل  والتي  منها  والمتوسطة  الصغيرة 
وذلك  األردنــيــة  الصناعات  اجمالي  من  بالمئة   90

لتقليل كلفها التشغيلية.
الحكومة  توجه  كذلك  يؤكد  القرار  ان  الغرفة  وأكدت 
في  خصوصا  الوطنية،  الصناعة  دعم  على  بالعمل 
ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الصناعة االردنية 
الوطنية  الصادرات  وانخفاض  الحدود  اغالق  نتيجة 
على  ترتب  وما  التقليدية،  االســواق  من  عدد  الى 

ذلك من خسائر فادحة لحقت بالقطاع الصناعي.
واشارت الغرفة الى أن هذا القرار سيسهم بمعالجة 
الصناعات  امـــام  والمعيقات  التحديات  مــن  عــدد 
الطاقة  من  االستفادة  في  والمتوسطة  الصغيرة 
توفر  بصعوبة  يتعلق  فيما  وخصوصا  المتجددة، 
االراضي والمساحات الكافية في المواقع الخاصة 
وكذلك  شمسية،  طاقة  محطات  القامة  بالمصانع 
ارتفاع كلف االستثمار االولي وطول فترة االسترداد 

المالي للكلف.
القيمة  زيـــادة  فــي  سيسهم  الــقــرار  ان  واوضــحــت 
مدخالت  اســتــخــدام  خــالل  مــن  المحلية  المضافة 
توفرها،  حــال  فــي  الوطني  المنشأ  ذات  االنــتــاج 
سيتم  التي  المناطق  ابناء  تشغيل  الى  باالضافة 

اقامة هذه المشاريع فيها.
وجه  على  والكهرباء  عام  بشكل  الطاقة  ان  وبينت 
وال  للصناعة  رئيسا  انتاجيا  مدخال  تعتبر  الخصوص 
يمكن تقنينه او االستغناء عنه، خصوصا وأن القطاع 
الصناعي يعتبر ثاني قطاع استهالكي للكهرباء بعد 
 25 لنحو  تصل  استهالك  بنسبة  المنزلي  القطاع 

بالمئة من اجمالي الكهرباء المستهلكة بالمملكة. 

   عمان  - بترا 

االربعاء    امس  االستثمارية  الهزاع  مجموعة  أعلنت 
من  الكهربائية  الطاقة  توليد  محطة  مشروع  انجاز 
في  ميجاواط  باستطاعة 5ر16  لها  التابعة  الشمس 
ربط  متوقعة  عمان  العاصمة  جنوب  الزميلة  منطقة 

المشروع على الشبكة العامة "قريبا".
قد  والمعادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  وكانت 
الهزاع  لشركة  رخصة  الماضي  األســبــوع  أصــدرت 
واط  ميجا  5ر16  باستطاعة  المتجددة  الطاقة  لتوليد 

ولمدة 20 عاما.
حصول  المجموعة  إدارة  مجلس  رئــيــس  ووصـــف 
بالنسبة  مهمة  خطوة  بانه  الرخصة  على  الشركة 

ألعمال المجموعة ككل.
بنا  الخاصة  الشمسية  الطاقة  محطة  "ان  ــال  وق

ستزود مصانعنا ومشاريعنا واستثماراتنا في األردن 
في  يساهم  مما  تحتاجها،  التي  الكهربائية  بالطاقة 
المجموعة  مصانع  منتجات  تصدير  تنافسية  زيــادة 

إلى مختلف دول العالم".
وأكد الهزاع عزم مجموعته تعزيز وتوسيع استثماراتها 
التي  المجموعة  أن  إلــى  مشيرًا  المملكة،  فــي 
تعمل في األردن منذ نحو 20 عامًا، حققت نجاحات 
ساهمت في تقديم منتجات أردنية ذات جودة عالية 

من إنتاج مصانع المجموعة.
المعدنية  والثروة  الطاقة  لوزارة  شكره  الهزاع  وقدم 
ولهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على جهودهم 
التسهيالت  وعــلــى  الــمــجــمــوعــة،  مــع  وتــعــاونــهــم 
إنجاز  في  المجموعة  هدف  لتحقيق  قدموها  التي 

مشروعها الخاص في مجال الطاقة الشمسية.
الطاقة  لتوليد  الهزاع  لشركة  العامة  المديرة  وقالت 

الشركة  ان  المهيدات  فــداء  المهندسة  المتجددة 
عملية  وستتم  الواقع،  أرض  على  المحطة  أنجزت 

الربط على الشبكة العامة قريبًا.
المهندس  الهيئة  مفوضي  مجلس  رئيس  وقــال 
وتخول  عامًا   20 ومدتها  الرخصة  الحياري  فــاروق 
الكهربائية  الطاقة  توليد  مجال  في  العمل  الشركة 
لغايات  الشمسية  الخاليا  تكنولوجيا  باستخدام 

االستهالك الخاص وفقًا للتشريعات النافذة.
توليد  محطة  ستعمل  التي  االستهالكات  ان  يذكر 
هي  تغطيتها  على  الهزاع  لمجموعة  التابعة  الطاقة 
تسهم  بحيث  للمجموعة،  عائدة  متوسطة  صناعات 
ويعزز  واالنتاجية  التشغيلية  كلفها  تخفيض  في 

تنافسيتها في مجال تصدير منتجاتها. 

ن تثمنان  املوافقة   صناعتا األردن وع
عىل إنشاء مجمعات شمسية 

رية" تنجز محطتها   "الهزاع االستث
للطاقة الشمسية بقدرة 5ر16 ميجاواط 

 اتفاقية ب االتصاالت والجمعية العلمية 
لفحص الخدمات اإللكرتونية 

 بدء استخدام نظام "تراسل" ب 
الدوائر الحكومية األحد 

   عمان   - بترا 

االتـــصـــاالت  وزارة  وقـــعـــت 
ــمــعــلــومــات  ــا ال ــي ــوج ــول ــن ــك وت
العلمية  الجمعية  مع  اتفاقية 
ــضــمــن فــحــص  ــت الــمــلــكــيــة ت
الخدمات اإللكترونية مع الوزارة 
الخدمات  جــودة  ضمان  بهدف 
تقدمها  ــتــي  ال ــيــة  ــرون ــكــت اإلل
ــحــســيــن تــجــربــة  ــة وت ــوم ــك ــح ال

المستخدم فيها.
األميرة  سمو  االتفاقية  ووقع 
ســمــيــة بــنــت الــحــســن رئــيــس 
االتــصــاالت  ووزيــــر  الجمعية، 
ــمــعــلــومــات  ــا ال ــي ــوج ــول ــن ــك وت

المهندس مثنى غرايبة.
وبــمــوجــب االتــفــاقــيــة، سوف 
مهمة  الوطني  المركز  يتسلم 
اإللكترونية،  الخدمات  فحص 

الذي  البرمجيات  جــودة  لتوكيد 
العلمية  الــجــمــعــيــة  أســســتــه 
وزارة  مــع  بــالــشــراكــة  الملكية 

االتصاالت عام 2012.
بفحص  ــز  ــمــرك ال ــقــوم  وســي
خــدمــة  و100   50 ــيــن  ب مـــا 
وفحص  وظيفيًا  إلكترونية 
واألمـــان  المستخدم  تجربة 
إطالقها  قبل  فيها  والكفاءة 
المثالية  الــتــجــربــة  لــضــمــان 

للمواطنين.
ــة  ــــــــدت ســـمـــوهـــا أهــمــي واك
ــتــي تــعــد األكــبــر  االتــفــاقــيــة ال
واألشــمــل فــي مــجــال فحص 
وفحص  اإللكترونية  الخدمات 

البرمجيات.
واعربت عن املها في ان تكون 
االتفاقية هي المرحلة األولى 
ــيــجــيــة طــويــلــة  ضــمــن اســتــرات

البرمجيات  جودة  لضمان  األمد 
تعتمدها  الــتــي  والتطبيقات 
الخدمات  تقديم  في  الحكومة 
الوطنية  القطاعات  لمختلف 
التي  اإللــكــتــرونــيــة  وخــدمــاتــهــا 
حياتنا  من  أساسيا  جــزءا  باتت 

اليومية.
المهندس  قـــال  ــبــه،  جــان مــن 
االتصاالت  وزارة  إن  الغرايبة، 
معنية  المعلومات  وتكنولوجيا 
فــي أتــمــتــة وإطــــالق خــدمــات 
وذات  ُمــكــتــمــلــة  ــة  ــي ــرون ــت ــك إل
أثـــر مــبــاشــر عــلــى الــمــواطــن ، 
وتوفر  اليومية  حياته  لُتالمس 
للحصول  والجهد  الوقت  عليه 
يحتاجها  التي  الخدمات  على 
تكبد  دون  ومــن  سهولة  بكل 
عناء مراجعة المؤسسات التي 

تُقدم خدماتها إلكترونياً. 

   عمان  - الرأي 

قال امين عام وزارة االتصاالت 
ــمــعــلــومــات  ــا ال ــي ــوج ــول ــن ــك وت
ان   الــذنــيــبــات  نـــادر  المهندس 
تعميما  اصدرت  الــوزراء  رئاسة 
بالزامية  الــحــكــومــيــة   لــلــدوائــر 
اســتــخــدام نــظــام الــمــراســالت 
الحكومية  ( تراسل ) اعتبارا من 
االحد المقبل 22 تموز الحالي . 
وبــيــن فــي تــصــريــح  امــس ان 
بالشراكة  تطويره  تــم  النظام 
مع القطاع الخاص وسيتم من 
وزارة   96 دواويـــن  ربــط  خــاللــه 
ومؤسسة حكومية  بعد ان تم 

بهدف  وتفعيله   النظام  تطوير 
الحكومية  الــمــراســالت  تــبــادل 
مما  ــا  ــي ــرون ــكــت ال ومــتــابــعــتــهــا 
أداء  كفاءة  ــادة  زي في  يساهم 

الجهاز الحكومي .  
جاء  الــنــظــام  اطـــالق  ان  وبــيــن 
ــحــكــومــي  ـــتـــوجـــه ال ضـــمـــن ال
وقــامــت  رقـــمـــي   اردن  نــحــو 
وتكنولوجيا  االتــصــاالت  وزارة 
وهو   ، باطالقه  المعلومات 
موحد  وطني  الكتروني  نظام 
لتبادل  الحكومية  للمؤسسات 
بينها  الــكــتــرونــيــا  ــمــراســالت  ال
واسترجاعها  وتتبعها  وتخزينها 

وضمان سريتها.

الذنيبات  الــمــهــنــدس  واشــــار 
على  سيعمل  النظام  ان  الى 
الناتجة  والكلفة  الوقت  توفير 
ورقيًا  الــمــراســالت  تــبــادل  عــن 
إضــافــة  التقليدية  ــالــطــرق  وب
المخاطبات  تداول  امكانية  الى 
بسهولة   الكترونيا  الرسمية 
مما  لحظي  وبشكل  وســرعــة 
وتبسيط  تسريع  في  يساهم 
ـــصـــول عــلــى  ـــح ــــــــــراءات ال إج
الــخــدمــات الــحــكــومــيــة  الــتــي 
كما  رسمية،  مخاطبات  تتطلب 
إلكترونية  منصة  النظام  ويوفر 
المراسالت  لحفظ  آمنة  مركزية 

الرسمية . 

   مذكرة تفاهم لتوف التمويل 
للرشكات الصناعية 

   عمان  - بترا 

 وقعت الجمعية األردنية اإلفريقية لألعمال وشركة (غروفين 
التمويل  وتوفير  لدعم  تفاهم  مذكرة  االربعاء  امس  االردن) 
المناسب لتوسيع وتطوير اعمال الشركات الصناعية الصغيرة 

والمتوسطة .
ريم  الجمعية  رئيس  وقعتها  التي  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
بدران ومدير عام الشركة الفناز مراد ، ايضا الى دعم إمكانات 
نمو أعضاء الجمعية من خالل توفير التمويل وخدمات دعم 
القطاع  بين  والعالقات  التجارية  الروابط  وإقامة  األعمال، 

الخاص األردني ونظيره االفريقي.
كما تهدف إلى تبادل الخبرات والتواصل بين الطرفين وربط 
الجمعية بمكاتب شركة غروفين في أفريقيا بشكل رئيسي 
بقضايا  للتعاون  الشركة  وعمالء  الجمعية  أعضاء  لمساعدة 

التجارة واألعمال.
واوضحت بدران أن الجمعية حريصة على ايجاد المؤسسات 
والتدريبي  والفني  المالي  الدعم  توفر  التي  التمويلية 
وتجاوز  اعمالهم  تطوير  على  مساعدتهم  بهدف  ألعضائها 
التمويل  على  الــحــصــول  عند  تواجههم  الــتــي  المشاكل 

باإلضافة لتسهيل دخولهم للسوق االفريقية.
الجمعية  مع  الشركة  تعاون  ان  الــى  مــراد  اشــارت  بــدورهــا، 
سيساعد على فتح أسواق افريقية جديدة من خالل مكاتبها 
بدول القارة والشركات التي تم تمويلها مما سيسهم في 

تنمية عجلة االقتصاد الوطني.   

  

 أبوغزالة الجامعية تنظم ملتقى 
تعليميا للتعريف بربامجها 

  
 عمان - بترا

نظمت كلية طالل أبوغزالة الجامعية لالبتكار ملتقى تعليميًا 
لطلبة الثانوية العامة بنظاميها الوطني والعالمي للتعريف 

ببرامجها المطروحة وآلية االلتحاق بها.
تعريفا  هاني  بني  منتهى  الدكتورة  الكلية  عميدة  وقدمت 
وآلية  ستطرحها  التي  والبرامج  إنشائها  من  والفكرة  بالكلية 
قبول الطلبة المتضمنة مجموعة من االختبارات والمقابالت 
لقياس القدرة اإلبداعية لدى الطالب والتي ستحدد إمكانية 

قبولهم في الكلية.
أبوغزالة  طــالل  كلية  يميز  مــا  على  الــعــرض  خــالل  وركـــزت 
من  توفره  بما  األخــرى  الجامعات  من  غيرها  عن  الجامعية 
العملي  التدريب  فرص  توفير  إلى  وصوًال  لألعمال  حاضنة 
في مجموعة طالل أبوغزالة والمؤسسات األخرى المتعاقدة 
مؤكدة  الدراسة،  مقاعد  على  تواجدهم  أثناء  للطالب  معها 

التزام المجموعة بتوفير فرص عمل لخريجيها.
عبر  الطلبات  واستقبال  التسجيل  باب  بفتح  الكلية  وباشرت 
الدراسي  للعام  بعمان  مقرها  وفي  اإللكتروني  الموقع 

2018/ 2019 منذ بداية حزيران الماضي. 

األميرة سمية والغرايبة يوقعان االتفاقية (بترا)
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ي موهبة إبني؟   كيف أ

يحب  أحمد  أن  أشعر  وبالفعل  وأضافت :" 
للمواضيع  نهم  ومتابع  صعب  شيء  كل 
العلمية في المجالت والبرامج ، وأقربائي 
موهبته  تنمية  على  يشجعونني  جميعًا 
؟  كيف  أعــلــم  ال  ولكنني  بــه  واإلهــتــمــام 

فالتعامل معه ليس باألمر الهين ". 
األطفال  يستخدمها  التي  الكثيرة   األسئلة 
إنما  ثرثار  الطفل  هذا  أن  عن  دائمًا  تنم  ال 
قد تؤشر إلى  وجود طفل موهوب يجب 
اإلهتمام به ، ويقول المحاسب أبو سعيد 
:" إبني األوسط حيدر في سن التاسعة ، 
نعاني منه بسبب كثرة أسئلته فهو يسأل 
عن كل كبيرة وصغيرة ،ويلح على إجابة كل 
سؤال ويرغب دائمًا في الحوار والنقاش ". 
بعض  عن  نجيبه    ": سعيد  أبــو  ويضيف 
دون  منها  نتهرب  اآلخر  والبعض  األسئلة 
أتهرب  بدأت  أسئلته  كثرة  وبسبب   ، إجابة 
من اإلجابة بانشغالي بوظيفتي ، ووالدته 
الجميع  وبــدأ   ، ســؤال  أي  على  تجيبه  ال 
تعبنا  فلقد  بالحديث  ومقاطعته  بتوبيخه 
عند  صدمني  وما  ؟  نفعل  ماذا  نعلم  وال 
معرفتني بأن ما يقوم به من تصرفات تنم 
عن موهبة وذكاء عال ونحن ال نعلم ، وما 

زلنا ال نعلم كيف نتعامل معه ؟". 
مجال  في  المتخصصة  التربوية  وتعرف 
الله  حرز  نجوى  النفسية  والصحة  اإلرشــاد 
الطفل الموهب بأنه :"الطفل الذي يظهر 
قدرة عقلية عالية في اإلبداع واإللتزام عند 
تحصيله  أن  عدا   ، المطلوبة  المهمات  أداء 
األكاديمي مرتفع و لديه قدرة على القيام 
مثل  متميزة  ومــهــارات  وأعمال  بمهمات 

اللغة والفن والرياضة" .

يجب  الــتــي  المقاييس  الــلــه  حـــرز  وتــبــيــن 
اخضاع الطفل لها لمعرفة درجة الذكاء لديه 
،فتقول :" تالحظ غالبية األسر بأن أطفالها 
لديهم قدرات عالية عند مقارنتهم بأقرانهم 
ال  ،ولكن  ذلك  تكشف  المدرسة  وأحيانًا   ،
بد  فال  عملية  مقايييس  األمور  هذه  تعتبر 
لمعرفة  مقاييس  من إخضاع الطفل لعدة 
درجة الذكاء لديه لكي يصنف بالموهوب".

الطفل  إخــضــاع  يجب   ": أنــه  إلــى  وتشير 
المقياس  وهذا  العقلية  القدرة  لمقياس 
مقياس  أو  بينه  ستانفورد  مقياس  هــو 
وكسلر ، باإلضافة إلى مقاييس التحصيل 
عدا   ، مقننة  مقاييس  وهــي  المدرسي 
مقاييس  تعتبر  وهذه  اإلبداع  مقاييس  عن 
أو  ــتــكــاري  اإلب أوالتفكير  اإلبــــداع  تقيس 
المواهب الخاصة ، وهناك أيضًا مقاييس 
السمات الشخصية والفعلية فهي تقيس 
بــأداء  واإللــتــزام  والمثابرة  الدافعية  قــوة 

المهمات ".
للطفل  السلوكية  السمات  يخص  وفيما 
الموهوب فتشير حرز الله :" هناك سمات 
غيره  عن  الموهوب  الطفل  تميز  سلوكية 
تشير  حيث   ، الجسمية  الخصائص  مثل   ،
يتمتع  الموهوب  الطفل  بــأن  الــدراســات 
بنمو جسمي وصحة عامة تفوق  من هم 
في سنه ،فهو يستطيع التكلم والمشي 
أقوى  وهــو   ، أقرانه  عن  مبكرة  سن  في 
ومتقدمًا   ، جيدًا  ،ويتغذى  وصحيًا  جسديًا، 
قليًال عن أقرانه في نمو العظام ، ونضجه 

الجسدي يتم مبكرًا بالنسبة إلى سنه".
وتضيف :" عدا أن الطفل الموهوب نموه 
من  أكبر  العقلي  ،وعمره  أســرع  العقلي 
تظهر  سماتهم  أن  بمعنى  الزمني،  عمره 

يحبون  فهم   ، لديهم  قوية  الــذاكــرة  بــأن 
اإلستطالع ، ويقظون ولديهم قدرة عالية 
على المالحظة ، ويميلون إلى ألعاب الحل 
من  جديدة  لعب  وسائل  واختراع  والتركيب 
األلعاب القديمة ،ويفّضلون األلعاب ذات 
القواعد والقوانين المعّقدة والتي تتطلب 
إلى  باإلضافة   ، التفكير  من  عال  مستوى 
أن الطفل الموهوب لديه قدرة على تعلم 
القراءة في سن مبكرة ، ويعبر عن مشاعره 

وأفكاره بلغة تامة وبجمل واضحة ".
واإلجتماعية  النفسية  الــخــصــائــص  أمـــا 
 ": الــلــه  حـــرز  فتبين  الــمــوهــوب  للطفل 
الطفل  أن  الـــدراســـات  مــن  الكثير  أكـــدت 
فإن  ذلــك  ورغــم  جــدًا،  حّساس  الموهوب 
بعض األطفال الموهوبين أكثر شعبية من 
غيرهم ، وللطفل الموهوب قدرة أكبر على 
وهو  غيره،  مع  اجتماعية  عالقات  تكوين 
أيًضا يفوق العاديين في تكيفهم مع البيئة 
مطيع  فهو  مميزة  شخصية  صفات  وله   ،
اآلخرين  مع  انسجامًا  وأكثر  استقاللية،  مع 
 ، ــذات  ال نقد  على  عالية  بقدرة  ويتميز   ،
الجماعة  فــي  القائد  دور  التــخــاذ  ويميل 
مع  صداقة  عالقات  تكوين  إلى  يميل  ،و 
أقران أكبر منه سنًا بسنتين أو ثالث ألنهم 

يتساوون معه في العمر العقلي".
وعن مشاكل الطفل الموهوب داخل أسرته 
معاملة  فــي  التفرقة   ": الله  حــرز  تقول 
بينهم،  الكراهية  إلــى  ــؤدي  ي مما  األبــنــاء 
من  حالة  وجود  وعدم  باإلحباط،  والشعور 
من  والــخــوف  النفسي،  واألمـــان  الــهــدوء 
معّوقًا  يعتبر  وهذا  الوالدين،  حب  فقدان 
الموهوب  إظهار الطفل  أمام  يقف  خطيرًا 
نجد  ما  ،فغالبًا  الكامنة  وقــدراتــه  طاقته 

الموهوب  اإلبن  أداء  بين  يقارنون  األهل 
وأخيه أو أخته التي ال تتمّتع بموهبة بارزة 
األبناء  بين  ما  المشاكل  تبدأ  وعندها  مثله 
واألهل، وفي ما بين األخوة ، وعدم فهم 
الوالدين لطبيعة الولد الموهوب، فالطفل 
ــذكــي يــتــذّمــر مــن الــقــيــود والــقــوانــيــن  ال
يحول  عائًقا  ويعتبرها  الصارمة  واألوامـــر 
مقدار  توفير  يجب  لهذا   ، انطالقه  دون 
اإلبن  تحرّكات  في  والحرّية  المرونة  من 
التعبير  يستطيع  لكي  وأفعاله  الموهوب 

عن انفعاالته وأفكاره".
للطفل  برامج  نقدم  أن  علينا   ": أن  وتــرى 
حتى  اإلثــرائــيــة  الــبــرامــج  مثل  الــمــوهــوب 
الطفل  ألن  بالعمل  بــرنــامــجــه  يمتليء 
الواجبات  مــن  ينتهي  عندما  الــمــوهــوب 
في  بالملل  يشعر  ذكائه  بسبب  العادية 
عن  عدا   ، المشاكل  باختالق  فيبدأ  الصف 
تسهل  تربوية  فــرص  توفير  على  العمل 
التحاقه بمرحلة تعليمية ما في وقت اقل 
من هم في عمره، او اجتياز مرحلة تعليمية 
التي  المدة  من  اقــل  زمنية  مــدة  في  ما 

يحتاجها الطفل العادي ".
وأثبتت معظم الدراسات أن حوالي %90 
سن  حتى  مــواهــب  لديهم  األطــفــال  مــن 
بتلك  اإلهتمام  عدم  نتيجة  ولكن  الخامسة 
تنميتها  على  الطفل  ومساعدة  المواهب 
بالمئة  عشرة  إلــى  المواهب  نسبة  تقل 
عند سن السابعة وتظل تلك النسبة في 
سن  في   %2 إلــى  تصل  حتى  انخفاض 
الثامنة وهذا دليل على عدم رعاية مواهب 
التعليمي  والنظام  األهل  أن  بل  األطفال 
السائد يعمل على إضعاف المواهب عند 

األطفال. 

   تالحظ غالبية األرس بأن أطفالها 
لديهم قدرات عالية عند 

مقارنتهم بأقرانهم ، وأحياناً 
املدرسة تكشف ذلك ،ولكن 

ال تعترب هذه األمور مقايييس 
عملية فال بد من إخضاع الطفل 

لعدة مقاييس ملعرفة 
درجة الذكاء لديه ل يصنف 

باملوهوب،
لذا يجب إخضاع الطفل ملقياس 

القدرة العقلية وهذا املقياس 
هو مقياس ستانفورد بينه أو 
مقياس وكسلر ، باإلضافة إىل 

مقاييس التحصيل املدريس 
وهي مقاييس مقننة ، عدا عن 

مقاييس اإلبداع وهذه تعترب 
مقاييس تقيس اإلبداع أوالتفك 

اإلبتكاري أو املواهب الخاصة ، 
ت  وهناك أيضاً مقاييس الس

الشخصية والفعلية فهي تقيس 
قوة الدافعية واملثابرة واإللتزام 

ت .  بأداء امله

ر.. مالي الدوالرات من بيل غيتس برشى ملرىض الزها
الفخري  الرئيس  لودر،  وليونارد  غيتس  بيل  األميركي  الملياردير  قال 
مليون   30 سيخصصان  إنهما  التجميل  لمنتجات  لودر  إستي  لشركة 
أجل  من  جديدة  فحوص  تطوير  لتشجيع  أعوام  ثالثة  مدى  على  دوالر 

االكتشاف المبكر لمرض ألزهايمر، بحسب فرانس برس.
وبالنسبة لغيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، فإن إطالق البرنامج 
شخصي  استثمار  عن  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  اإلعــالن  بعد  جاء 
صندوق  وهو  الخرف)،  اكتشاف  (صندوق  في  دوالر  مليون  قدره 50 

يهدف للبحث عن عالجات للمرض الذي يسبب تلف المخ.
 وقال غيتس إن أحد دوافعه هو تجربته الشخصية مع أفراد من العائلة 

يعانون من #ألزهايمر.
من  يقرب  ما  على  يؤثر  المرض  إن  الدولية  ألزهايمر  جمعية  وتقول 
عدد  يرتفع  أن  المتوقع  ومــن  العالم،  أنحاء  في  شخص  مليون   50

#المصابين إلى أكثر من 131 مليونا بحلول عام 2050.
المبكر  التشخيص  لجهود  األساسي  المال  رأس  ولودر  غيتس  وقدم 
ألزهايمر.  أدويــة  لتطوير  ــودر  ل أنشأها  التي  المؤسسة  خــالل  من 
شارل  ومؤسسة  دولبي  عائلة  بينهم  من  آخــرون  إليهما  وسينضم 

شواب. وهيلين 
وستكون األموال المقدمة من خالل المبادرة متاحة للعلماء واألطباء 
والمؤسسات  األكاديميات  في  عالمي  نطاق  على  يعملون  الذين 

الحيوية. التكنولوجيا  وشركات  الخيرية 

العربية 

أبواب -غدير سالم 

"إبني أحمد في سن العاشرة 
، وهو متفوق دراسيًا إال أنه ال 
يحب المدرسة ،حتى أن المعلمين 
يشتكون منه دائمًا لعدم إهتمامه 
وتركيزه في الحصص المدرسية 
وانشغاله بالرسم ". بهذه الكلمات 
عبرت هناء جميل -وهي أم لطفلين- 
عن حالة ابنها  .
وتابعت:" وعند سؤال صديقتي 
ألحد المستشارين التربوين عن 
حالته أخبرها بأن هذا الطفل بالغ 
الذكاء وموهوب ألنه يرى الدروس 
المدرسية بأنها شيء سهل ال تهمه 
لذلك يشغل نفسه بأمور أخرى 
تنمي فكره وقدراته ". 
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النظام الغذائي الصحى 
المتوازن والمغذي له العديد 
من الفوائد على الجسم، 
ولكن قد يسبب النظام 
الغذائي الذي يفتقر إلى 
العناصر الغذائية مجموعة 
متنوعة من األعراض السيئة 
على الجسم.
تمثل هذه األعراض 
وفقا للموقع الطبى " 
healthline" الضوء 
األحمر الذى يعطيه الجسم  
لمعرفة أن هناك نقص فى 
الفيتامينات والمعادن.

تساقط الشعر أشهر 
أعراض نقص الفيتامينات

مرتادفات هل تعلم؟ناجحون معلومات صحية
كلمة َأْعَطى (فعل):

ى , َأْرَفــَد , َأْسَدى , َأْغــَدَق ,  َأْجَدى , َأْجَرى , َأْحَسَن , َأدَّ
َأْفَضَل , َأْكَرم , َأَمدَّ , َأَناَل , َأْنَعَم , َأْنَعَم على , َأْهَدى , 
َم , جاَد , َجاَد , َجَدا ,  َل , َتَكرَّ َق , َتَفضَّ َع , َتَصدَّ َبَذَل , َتَبرَّ
م  ى , َقدَّ َد , َضحَّ َد ِبـ , َسدَّ َحبا , َحَبا , َدَفَع , َردَّ , َرَفَد , َزوَّ
َل  ل , َنوَّ َم ِلـ , َمَنَح , ناَوَل , َنَحَل , َنَفَح , َنوَّ َم , َقدَّ , َقدَّ
, َوَصل , َوَصَل , َوَهَب ، َناَوَل ، َوَهَب , َأَفاَد ( َماَال َأو 

َل ، َمَنَح. ِعْلما , َأَمدَّ ، َأَعاَن ، َنَصَر , َأْنَعَم , َبَذَل , َخوَّ

هارون يحيي

والمعروف  أوكــطــار  عــدنــان 
بــاســم هــــارون يــحــيــي  هو 
كاتب ومؤلف تركي مسلم. 
 1956 عــام  أنقرة  في  ولــد 
وعاش فيها حتى عام 1979 
إلسطنبول  انتقل  عندما 
الفنون  بكلية  التحق  حيث 
الجميلة في جامعة المعمار 

مفصلة  ببحوث  قام  الجامعية،  سنواته  وخــالل  سنان. 
في الفلسفة المادية وااليديولوجية السائدة التي تحيط 
تركز  تركيا.  العلمي في  مؤسسة البحث  بإنشاء  قام  به، 
واالرتقاء  التطور  نظريات  وتكذيب  تفنيد  على  كتاباته 

والنشوء وبيان تناقضها حسب رأيه.
له أكثر من مائة كتاب حول قيم وأخالقيات القرآن وحول 
العديد  إلى  وترجمت  ومختلفة  عديدة  ايمانية  مواضيع 
يحيى،  هـــارون  القلمي  وأســمــه  العالمية  اللغات  مــن 
في  يقع  الذي   " الخلق  أطلس   " كتاب  كتبه  أشهر  ومن 
واالرتقاء  النشوء  نظرية  رفض  عن  ويتحدث  صفحة   768

لداروين.

أن قلب الحوت ينبض تسع مرات فقط في الدقيقة . غنى  فهو  ؛  األنسجة  ترميم  على  قدرة  الليمون  لدى 
بالفيتامينات ( أ ـ ب2 ـ ب2 ـ ب ب ) وبالمعادن كالحديد 
والكربوهدرائيات  والفوسفور  والــبــوتــاس  والكلس 

والبروتين  وهو غني أيضًا بالفيتامين (ث) .

ابواب املعرفة
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من  لــلــعــديــد  وجــيــد  طبيعي  مــصــدر  ــبــاذنــجــان  ال يعتبر 
واأللياف  األكــســدة  ومــضــادات  والمعادن  الفيتامينات 
الغذائية والمركبات األخرى المفيدة للصحة وللجمال، إال 
أن له آثار جانبية أخرى عند اإلفراط في تناوله تضر بالصحة 

ذكرها موقع goodhealthall متمثلة في اآلتي : 

يسبب الحساسية

أثبتت  حيث  البعض  تحسس  في  الباذنجان  يتسبب  قد 
لألبحاث  الهند  معهد  أجــراهــا  الــتــي  الــدراســات  بعض 
الغذائية المركزي أنه بعد تناول الباذنجان أصيب البعض 
أن  إال   ، جلدي  وطفح  وحكة  وغثيان  الحلق  في  بتورم 
الحساسية الناتجة عن الباذنجان أقل حده من الحساسية 
الناتجة عن الطماطم والفلفل، إال أنه يفضل تجنب تناوله 

لمن يعانون من هذا النوع من الحساسية.

يحتوي على النيكوتين

وهي  النيكوتين  من  كمية  أكبر  على  الباذنجان  يحتوي 
التبغ  فــي  الــمــوجــودة  لــإلدمــان  المسببة  الــمــادة  نفس 
والتي تجعل الناس مدمنين على التدخين ومضغ التبغ. 
ال   ، تايمز  نيويورك  في  نشر  لبحث  وفقا   ، ذلــك  ومــع 
يحتوي الباذنجان على النيكوتين ولكن حمض النيكوتينيك 
يسبب  بنية جزيئية مشابهة للنيكوتين ولكنه ال  الذي له 
اإلدمان ويختلف كثيرا عن النيكوتين ، فإنه ال يسبب ضرًرا 
فيتامين  وهو  للنيياسين  ممتاز  مصدر  أنه  كما   ، للجسم 
أساسي ضروري لعمل الدم والدماغ لذلك يفضل تناول 

الباذنجان باعتدال.

يسبب اإلجهاض

ينصح  لذلك   ، الطبيعة  في  للبول  مــدر  هو  الباذنجان   
الحوامل بعدم تناوله بشكل منتظم ألنه يمكن أن يحفز 
الدورة الشهرية ، كما أنه مصدًرا جيًدا للهرمونات النباتية 
التي تساعد في عالج متالزمة ما قبل الطمث وانقطاع 
ميزة من الباذنجان  هي  أن هذه  الطمث على الرغم من 
خاصة  الحوامل،  للنساء  عيب  بمثابة  الميزة  نفس  ولكن 

وأنه أيضا يتسبب في الشعور بالحموضة.

اإلفراط بالبوتاسيوم واأللياف يضر الصحة

الباذنجان هو مصدر جيد لعدد من المركبات مثل حمض 
المركبات  هذه  وتعتبر  واأللياف  والبوتاسيوم  الفوليك 
جانبية  تأثيرات  لها  زيادتها  أن  إال  لصحتنا  جــدا  مفيدة 
ويسبب  المعدة  يزعج  البوتاسيوم  من  فالكثير  سيئة 
القيء كما يمكن أن يؤدي وجود فائض من األلياف إلى 
حدوث اإلمساك واإلسهال وصعوبة امتصاص العناصر 
الغذائية وما إلى ذلك، لهذا السبب من األفضل تناول 

الباذنجان بكميات معتدلة.

قد يؤدي إلى التسمم

بشكل  تتحول  التي  للنترات  جيد  مصدر  هو  الباذنجان   
النترات  هذه  تتفاعل  و  معدتنا  في  نترات  إلى  طبيعي 
النتروزامين.  وتكّون  للبروتينات  األمينية  األحماض  مع 
بالنسبة  آمنة  ليست  طبيعيا  هذه النتروزامينات المحولة 
هذه  طهي  أن  إلـــى   بــاإلضــافــة  سليم،  بــالــغ  لشخص 
الخضروات الغنية بالنترات مثل الباذنجان ثم السماح لها 
عمل  معدل  من  يزيد   ، الغرفة  حــرارة  درجة  عند  بالبرودة 
النتريتات  إلى  النترات  ويحول  عليه  البكتيرية  اإلنزيمات 
بدرجة كبيرة معدل أسرع. الغذاء الذي يحتوي على نسب 
الصغار  الرضع  على  خطرا  يشكل  النيتريت  من  عالية 

ويمكن أن يؤدي إلى "التسمم "

يتداخل مع العقاقير المضادة لالكتئاب

 إذا كنت تستخدم أدوية مضادة لالكتئاب أو أدوية خافضة 
الباذنجان  إضافة  عن  التوقف  األفضل  فمن   ، للضغط 
كمية  على  يحتوي  الباذنجان  ألن  الغذائي،  نظامك  إلى 
يضيق  الذي  المكبس  أمين  وهو  التيرامين  من  صغيرة 
المضادة  األدويــة  الــدم.  ضغط  ويرفع  الدموية  األوعية 
تمنع  التي  أوكسيديز  مونوامين  مثبطات  هي  لالكتئاب 
عليه  والقضاء  التيرامين  تكسر  التي  األنزيمات  عمل 
العقاقير  مع  الباذنجان  تناول  يتداخل  وقد  الجسم،  من 

المضادة لالكتئاب مع عملية التخلص هذه.
وكاالت

مخاطر اإلكثار من تناول الباذنجان

من  متنوعة  مجموعة  هــنــاك   
ــســبــب فــى  ـــوامـــل قــــد ت ـــع ال
هــشــاشــة الــشــعــر واألظـــافـــر، 
البيوتين،  نقص  منهم  واحــد 
المعروف   ، البيوتين  يساعد 
أيًضا باسم فيتامين 7B ، على 
تــحــويــل الــطــعــام إلـــى طــاقــة، 
ــشــمــل األعـــــــراض األخــــرى  وت
ــيــن: اإلرهــــاق  ــيــوت ــب لــنــقــص ال
 ، الــعــضــالت  وآالم   ، الــمــزمــن 
اليدين  فــي  الــوخــز  وتشنجات 

والقدمين.
تعد النساء الحوامل والمدخنات 
ــول  ــح ــك ال ـــون  يـــشـــرب مــــن  أو 
واألشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
مــن اضــطــرابــات فــي الــجــهــاز 
الهضمي مثل متالزمة األمعاء 
أكثر  كــرون،   ومرض  المتسربة 
بنقص  اإلصــابــة  لخطر  عــرضــة 
االستخدام  أن  كما  البيوتين، 
الحيوية  للمضادات  المطول 

أيضا تسبب نقص الفيتامين.
بالبيوتين  الــغــنــيــة  األطــعــمــة 
واللحوم  البيض  صفار  تشمل 
ومنتجات  واللحوم  واألسماك 
والــبــذور  والمكسرات  األلــبــان 

والقرنبيط  والقرنبيط  والسبانخ 
والــبــطــاطــا الــحــلــوة والــخــمــيــرة 

والحبوب الكاملة والموز.

1 -  قرح الفم أو الشقوق 
في زوايا الفم

قــد يــرتــبــط ظــهــور قـــرح بالفم 
تـــنـــاول كــمــيــة غــيــر كــافــيــة من 
الفيتامينات أو المعادن، خاصة 
 B ــحــديــد وفــيــتــامــيــن نــقــص ال
تشمل  بالحديد  الغنية  تشمل 
واألسماك  واللحوم  الــدواجــن 
الورقية  والخضراوات  والبقول 
والــبــذور  والمكسرات  الداكنة 

والحبوب الكاملة.

2 - نزيف اللثة
فـــي بــعــض األحـــيـــان ، تــكــون 
طريقة تنظيف األسنان الخشنة 
السبب فى نزيف اللثة، ولكن 
فى المقام االول يكون النظام 
ــــذي يــفــتــقــر إلــى  الــغــذائــي ال

الفيتامين C هو السبب.
مهم  دور   C فيتامين  يلعب 
في التئام الجروح  وتحفيز جهاز 
كمضاد  يعمل  حيث  المناعة 
لألكسدة  مما يساعد على منع 

ال  الجسم  أن  بما  الخاليا،  تلف 
تلقاء  مــن    C فيتامين  يصنع 
الوحيدة  الطريقة  فأن   ، نفسه 
كافية  مستويات  على  للحفاظ 
مــنــه هـــى مـــن خـــالل الــنــظــام 
ــعــالمــات  ـــغـــذائـــي، ومــــن ال ال
الـــشـــائـــعـــة األخــــــــرى لــنــقــص 
كدمات  حــدوث    (C) فيتامين 
الجروح  التئام  بطئ   ، بسهولة 
األنف  ونزيف   ، الجلد  جفاف   ،

المتكرر
كافية  كميات  تــنــاول  مــن  تأكد 
ال  مــا  بتناول   C فيتامين  مــن 
الفاكهة  من  قطعتين  عن  يقل 
و 3 إلى 4 أجزاء من الخضار كل 

يوم.

3 -  ضعف الرؤية الليلية

يفتقر  ــذى  ال الغذائى  النظام 
أن  يــمــكــن   A فــيــتــامــيــن إلـــى 
الــرؤيــة،  فــي  مشاكل  يسبب 
مـــمـــا قــــد يــقــلــل مــــن قــــدرة 
ــة في  ــرؤي األشــخــاص عــلــى ال

الضوء الخافت أو الظالم.
إلنــتــاج  ضــــروري  (أ)  فيتامين 
صبغ  وهــــو   ، الـــرودوبـــســـيـــن 

موجود في شبكية عين العين 
يساعد على الرؤية في الليل، 
عند تركها دون عالج  يمكن أن 
يتطور األمر من العمى الليلي 

إلى جفاف الملتحمة
تتلف  أن  يمكن  حالة  وهــي   ،  
القرنية وتؤدي في النهاية إلى 

العمى .
(أ)  بفيتامين  الغنية  األطعمة 
ومنتجات   ، "الــلــحــوم  تشمل 
األلبان ، والبيض ، واألسماك 
ــمــورقــة ،  ، والـــخـــضـــراوات ال
ــون  ــل ال ذات  والــــخــــضــــراوات 

األصفر البرتقالي "
مــا لــم يــتــم تــشــخــيــص نقص 
الطبيب،   قبل  من    A فيتامين
مكمالت  ــاول  ــن ت تــجــنــب  يــجــب 
فيتامين (أ)، ذلك ألن فيتامين 
للذوبان  قابل  فيتامين  هو  (أ) 
ــــدهــــون والـــــــذي عــنــد  فــــي ال
أن  يمكن  الـــزائـــد   اســتــهــالكــه 
يتراكم في مخازن الدهون في 

الجسم ويصبح ساًما.

وكاالت
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شركة  في  طيارين  الصينية  السلطات  منعت 
"اير تشاينا" من قيادة طائرة مدى الحياة بعدما 
دّخن معاون الطيار سيجارة إلكترونية في قمرة 
القيادة، وفق ما أفادت القناة الرسمية "سي 

سي تي في".
وقد انخفض علو طائرة من طراز "بوينغ 737" 
األسبوع  فجأة  الوطنية  الطيران  لشركة  تابعة 
الماضي بعدما قطع معاون الطيار بدون قصد 
مكّيف الهواء، في مسعى إلى تبديد الدخان 

المتصاعد من سيجارته اإللكترونية.
من  رحلة  في  كانت  التي  الطائرة  واضــطــرت 
هونغ كونغ (جنوب) إلى داليان (شمال شرق) 
أقنعة  هبطت  وقد  األمتار.  آالف  النزول  إلى 

األكسجين للركاب المذعورين.
المدني  للطيران  الصينية  اإلدارة  وسحبت 
ــران من  ــطــي ـــه ســـي) رخــصــة ال ـــه اي (ســـي اي
القيادة  مقصورة  في  المتواجدين  الطيارين 
أفادت  ما  بحسب  الحياة،  مدى  الحادثة،  وقت 

قناة "سي سي تي في".
وفرضت على شركة "اير تشاينا" غرامة قدرها 
وينبغي  تقريبا)  دوالر   7400) يــوان  ألــف   50
لها أن تخّفض بنسبة 10 % الرحالت المسّيرة 
في  النظر  وإعــــادة   "737 "بــويــنــغ  بــطــائــرات 

إجراءات السالمة لمدة ثالثة أشهر.
ولم تسفر هذه الحادثة عن أي ضحية بين الركاب 
وأفراد الطاقم البالغ عددهم 153 شخصا. وقد 
جهاز  قطع  أراد  الذي  الطيار  معاون  بها  تسبب 
للتهوئة كي ال يتبدد دخان سيجارته اإللكترونية 

في المقصورة.
ما  الهواء،  مكّيف  وقطع  الــزّر  في  أخطأ  لكنه 
في  األكسجين  مستوى  خفض  فــي  تسبب 
أن  من  لإلنذار  الصفارة  فانطلقت  المقصورة. 
من  وبــات  ــالزم  ال من  أكثر  ارتفع  الطائرة  علو 
الضروري الهبوط إلى مستويات أكثر انخفاضا.
(أ ف ب)

ان مدى الحياة إثر تدخ سيجارة إلكرتونية نعون من الط طيارون صينيون 

نقص الحديد  األك شيوعا يف بريطانيا

حريق يهدد متنزه يوسيميتي الوطني يف كاليفورنيا

توبي  لندن،  جامعة  في  الجراحة  أستاذ  قادها  دراســة  وجدت 
في  شيوعا  األكثر  هي  الحديد  نقص  حــاالت  أن  ريتشاردز، 

بريطانيا.
اإلجهاد  أهمها  عديدة  بــأعــراض  عــادة  الحديد  نقص  ويرتبط 
الرغبة  وانــخــفــاض  الــدمــاغ  تفكير  وضبابية  الشعر  وفــقــدان 
واضطراب  القلب  وخفقان  االكتئاب  إلى  باإلضافة  الجنسية، 
الساقين، وحتى الرغبة الشديدة في استهالك مكعبات الثلج.
ويقول البروفيسور ريتشاردز: "وباء نقص الحديد ينتشر في 
الجانبية  آثاره  من  الناس  من  الماليين  يعاني  حيث  بريطانيا، 

دون معرفة السبب".
إلى  نحتاج  إننا   Blood مجلة  في  المنشورة  الدراسة  وتقول 
الدم  خاليا  في  بروتين  وهو  الهيموغلوبين،  لتشكيل  الحديد 
الحمراء يساعد على نقل األوكسيجين في جميع أنحاء الجسم 
منه  منخفضة  مستويات  فإن  لذا  العضالت،  طاقة  لتجديد 
وظائف  على  التأثير  وكذلك  الشديد  بالتعب  بالتسبب  كفيلة 

الجسم األخرى.
ويوضح البروفيسور ريتشاردز قائال: "إذا كنت تعاني من فقر 
الدم، فإن (خزان الوقود) الخاص بك فارغ من الحديد". ويمكن 
أن يعاني الناس من نقص الحديد رغم خضاب الدم الطبيعي، 
الدم  اختبارات  على  االعتماد  األطباء  على  ينبغي  ال  ولذلك 

وحدها لتشخيص نقص الحديد أو فقر الدم".
غذائي  نظام  أساسا  هو  "العالج  إن  أيضا  ريتشاردز  ويقول 
صحي غني بالحديد، يضم اللحوم الحمراء والعدس والفاصوليا 

والحمص، وكذلك مكمالت الحديد بجرعة 65 ملغ يوميا".
ويعد فقر الدم األكثر شيوعا لدى كبار السن الذين يعانون من 
ما  والسرطان،  والسكري  القلب  أمراض  مثل  مزمنة  أمراض 

يعطل امتصاص الحديد وحركته في جميع أنحاء الجسم.
(ديلي ميل)

الخشب  بسبب  خــصــوصــا  الــحــريــق  ويستعر 
واالوراق واالعشاب اليابسة. فقد اتى الجفاف 
مدى  على  كاليفورنيا  شهدته  الذي  القياسي 
سنوات على 27 مليون شجرة العام الماضي 

و62 مليونا في 2016.
المنطقة  في  عدة  تخييم  مواقع  اخالء  ويتم   
فيما حذرت وكالة مكافحة الحرائق من ان سكان 

ان  يجب  بالمتنزه  المحيطة  المناطق  بعض 
يكونوا مستعدين للمغادرة على عجلة.

رقم  السريع  الطريق  إغالق  الى  الحريق  وادى 
140 والمدخل الغربي للمتنزه حيث غط الدخان 
الذين  االشخاص  السلطات  ونصحت  السماء. 
او  بنزهات  عدم القيام  حساسيات  من  يعانون 
ارجاء زيارتهم لهذا الموقع السياحي الرئيسي 

في كاليفورنيا.
والى جانب كاليفورنيا، تشهد االسكا 18 حريقا 
عشرة.  وايداهو  حرائق  سبعة  وكولورادو  كبيرا 
ضــراوة  اقــل  الحرائق  موسم  انطالقة  ان  اال 
التهمت 1,4  النيران  ان  اذ  الماضي  العام  من 
مليون هكتار منذ مطلع السنة في مقابل 1,7 

مليونا العام الماضي للفترة نفسها.

 والحقت الحرائق التي اجتاحت كاليفورنيا العام 
االف  على  واتـــت  جسيمة  اضـــرارا  الماضي 
شخصا  اربــعــيــن  نحو  فيها  وقــضــى  الــمــنــازل 
باربرا  سانتا  في  ضخمة  حرائق  في  خصوصا 

وفي كروم وادي نابا.

(أ ف ب)

يهدد حريق جديد ينتشر بسرعة متنزه 
يوسيميتي الوطني في شمال والية 
كاليفورنيا االميركية (غرب) وهو أدى 
الى مقتل اطفائي على ما قالت وكالة 
مكافحة الحرائق "كالفاير".
وانطلق الحريق "فرغسون" في غابة 
سييرا نيفادا الواقعة في منطقة 
ماريبوسا الجمعة ولم يتم احتواء اال 5 % 
منه حتى الثالثاء بعدما اتى على خمسة 
االف هكتار على ما اوضح المصدر 
نفسه.
ويشارك نحو 1500 عنصر في احتواء 
هذا الحريق اال ان انحدار المنطقة يصعب 
مهمة االطفائيين في حين يتوقع 
ان ترتفع الحرارة بعد اكثر، في االيام 
المقبلة.

غير  مــغــامــرات  للنشر  "مــارفــل"  شــركــة  ستصدر 
مسبوقة لشقيقة البطل الخارق االسود بالك بانثر 
لشقيقها  المكرس  الفيلم  بفضل  اشتهرت  التي 
الممثلين  مــن  اكثرية  مــع  نوعه  مــن  االول  ــان  وك

السود.
العائلة  عبقرية  هي  بانثر  بالك  شقيقة  وشــوري   
وقادرة على ابتكار الكثير من المعدات والتجهيزات 
عندما  شقيقها   يستخدمها  التي  التكنولوجية 

يرتدي بزة بالك بانثر.
وقد جذبت شخصيتها التي ادتها الممثلة ليتيسيا 
رايت من غويانا، مع الحيوية وحس الفكاهة اللذين 
تتمتع بهما، الجمهور فقررت "مارفل" ان تخصص 

لها قصصا مصورة مكرسة لها.
وسيصدر االلبوم االول وهو بعنوان "شوري ذي 
ما  على  االول  تشرين  في  سيستر"  بانثرز  بالك 
فرانس  لوكالة  "مــارفــل"  باسم  ناطقة  اوضحت 

برس.
وشوري ليست البطلة السوداء االولى في مجال 
القصص المصورة فقد سبقتها خصوصا ستورم 
من مغامرات "اكس-من" من مارفل ايضا، إال ان 
نادرة  تــزال  ال  ســوداء  المــرأة  المكرسة  االلبومات 

جدا.
نيدي  السوداء  االميركية  الكاتبة  "مارفل"  وكلفت 

اورافور وضع سيناريو مغامرات شوري.
تاريخ  في  منعطفا  بانثر"  "بــالك  فيلم  وشكل   

مشاركة السود في السينما االميركية.
دوالر  مليار   1,34 قدرها   عائدات  الفيلم  وحقق   
الطويلة  االفالم  بين  التاسعة  المرتبة  يحتل  وهو 

التي حصدت اعلى االيرادات في تاريخ السينما.

(أ ف ب)

قصص مصورة  مكرسة 
ملغامرات شقيقة بالك 

بان



ن - األردن   السنة الثامنة واألربعون - ع
أبواب

w w w . a l r a i . c o m

31تسايل الخميس 6 ذو القعدة 1439 هـ - الموافق  19 تموز  2018م - العدد 17389

المغرب العصر الظهر الشروق  العشاءالفجر
ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ

الة
ص
 ال
ت
قا
أو

رقم
الطوارئ الموحد

911
إدارة حماية األسرة

111
دائرة السير

190
الدوريات الخارجية 

190
أمانة عمان

في  خدمتكم  

4650900
مركز

االسعاف الجوي

4792000
دائرة االفتاء العام

5660459
شكاوى

دائرة الجمارك

5343121
الملكية األردنية

5100000
مطار الملكة
علياء الدولي

5002777

أعواد الثقاب

امللكية األردنيةالقادمة
03:30
05:05
07:00
07:00
07:40
08:00
08:00
08:35
08:55
09:10
09:15
09:15
09:15
09:30
09:30
09:30
09:40
09:50

بغداد
كوااللمبور - بانكوك
اربيل
بيروت
جده
السليمانيه
المدينه المنورة
دمام
الرياض
الكويت
القاهره
تل ابيب
دبي
ابو ظبي
الدوحه
العقبه
النجف
بصره

بغداد
جده
القاهره
الرياض
الرنكا
دبي
نيويورك
القاهره
اثينا
شيكاغو
ابو ظبي
جده
الدوحه
اسطنبول
العقبه
تونس
فيينا
برلين

فرانكفورت
الجزائر
الرياض
القاهره
باريس
برشلونه
الكويت
بغداد
بيروت
دمام
اربيل
اسطنبول
دبي
الدوحه
لندن
تل ابيب
جده

09:50
10:10
10:30
14:35
14:40
15:10
15:20
15:30
15:45
15:45
15:55
15:55
16:15
16:40
19:10
19:15
20:00
20:20

20:55
21:25
21:30
22:00
22:00
22:00
22:10
22:10
22:10
22:20
22:30
22:50
23:40
23:45
00:10
01:25
01:25

املغادرة
03:01
04:00
05:00
05:20
05:40
07:00
07:00
07:00
08:00
08:50
09:15
10:05
10:25
10:40
10:40
10:45
10:45
10:45

مونتريال
بصره
جده
النجف
بغداد
العقبه
القاهره
تل ابيب
دبي
ابو ظبي
الرياض
الدوحه
اثينا
شيكاغو
فرانكفورت
باريس
برلين
تونس

جده
الجزائر
اسطنبول
الرنكا
نيويورك
برشلونه
فيينا
القاهره
لندن
الرياض
دبي
العقبه
الكويت
دمام
اربيل
اسطنبول
الدوحه
القاهره

بيروت
بغداد
جده
تل ابيب
الرياض
القاهره
دبي
ابو ظبي
جده
اربيل
الدوحه
السليمانيه
الكويت
المدينه المنورة
بيروت
دمام
بانكوك - كوااللمبور

10:45
10:55
11:20
11:30
11:30
11:45
11:45
12:00
12:00
16:15
16:30
16:45
16:55
17:00
17:30
17:30
17:35
17:40

17:40
17:50
20:15
23:00
23:30
23:30
23:30
23:45
23:50
00:55
00:55
00:55
00:55
00:55
00:55
01:15
02:30

 احتمال ظهور بعض 
المطبات والهزات، احتمال 

الجو العام يعاكسك 
ثقيل عليك، كن حذر 

ودبلوماسي، انتبه ال 
تخرب العالقة اذا قربت من 

الشريك العاطفي.

يحمل لك نهارك بعض 
التوتر على صعيد عائلي أو 
يمكن أن يطرأ شيء جديد 

في مجالك العائلي أو على 
صعيد أمور عقارية أو تستقبل 

زائرين، خفف مشاغلك ألن 
احتمال تعاني من تأجيل 
أو تأخير بقضايا تخصك.

اليوم إذا شعرت بتوتر 
حاول أن تأخذ قسط من 
الراحة، احتمال أن تواجه 

تغيير في مشاريعك 
بالدقائق األخيرة أو تضطر 
لعمل إضافي يعّدل من 

برامجك، ال تستخف ببعض 
االرشادات الصحية.

قادر أن تعطي وتتواصل، 
أفكارك عزيزة، وتقدم 

أشياء مفيدة، اليوم أخوة 
أو أخوات وجيران ممكن 

أن تفكر بسفر ويمكن نهار 
جميل لتنهي نقاشاتك وتحل 

مشاكلك وتعتمد أسلوب 
جديد، تدخل بمشاحنة.

 أجواء جميلة ومريحة، 
بإمكانك أن تتصالح وتصحح 

مسافة بعض من أمورك 
في وسط اجتماعي ورفقة 

ومع من تحب وتكون 
مطلوب في كل مكان 
لتترك أثر، قسم منهم 
يسمع خبر يخص أوالد.

اليوم غير عاطل عليك، 
مناسب لتطبيق بعض 

األفكار التي أهملتها في 
السابق، كن حكيم وفّتح 
عيونك، يوم يحمل ربح 

أو معالجة نقدية، وال 
تفتح على نفسك أبواب 

الصرف ألنها تتصاعد.
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األضواء مسلطة عليك، 
اليوم أكثر شخص مسيطر 

وتشعر بجاذبية وقدرة 
معنوية عالية وتسمع 

جواب وتبدع بإدخال تغيير 
على مظهرك حتى تسمع 

مديح وكلمات جميلة.

كن دبلوماسي لتسيير 
مصالحك بعيدًا عن 

الحسودين، اعطي صورة 
عن نفسك جيدة ألن اليوم 

يوجد تسرع ويمكن أن 
تعمل أعمال دفعة واحدة، 
يمكن أن يؤدي إلى احباط.

اليوم متعب ووتيرتك هادئة 
يمكن أن تسمع عتاب أو يتأجل 

خبر تنتظره لكن ال يمنع أن 
تكون مستعد ألي أحد يحد من 

صالحياتك ويؤثر في نفسيتك، 
حاول أن ال تختلط األمور، حّسن 

من نفسيتك لكن بإمكانك 
أن تقرب من أهل الثقة.

 اليوم قادر على مالحقة 
معلومات وتحسبًا من األخطاء 

واأللسنة السيئة انتبه ال 
تعطي اذنك للثرثرة كن 

واثق من نفسك لوجود أخبار 
تفرحك أو أمر عائلي يسرك 
وتطمأن لبعض الهواجس، 

نهار مفروض أن يكون جميل.

اليوم مناسب للدعوات لتقوم 
باجتماع مع األصحاب وتكون 

مركز اهتمام وشعبيتك ومحبتك 
في تصاعد بين القريب والبعيد، 

تشعر بنفسك بأن فعًال مهم 
جدًا هذا النهار لك لذلك ال 

تفّوت عليك الفرصة ألن يجب 
أن تبرز بحقل اختصاصك.

اليوم تتبدل بعض 
األجواء من الصباح لكن 
الصبر والهدوء لتحصل 
فيها على نتيجة أفضل 

وتتحول رغباتك لواقع 
وحقائق ألن نهارك يحمل 
بعض الملفات الخاصة، 
تحسين على ميزانيتك .
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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.

 1 ورقم   2 لرقم  الحل  سيكون   3 رقم  الحل  مفتاح 
 2 رقــم  او   1 ورقــم   4 لرقم  حال  سيكون   5 ورقــم 

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.

حل العدد السابق

Kakuro

حل العدد السابق
قم باستكمال 
الشبكة، حتى 

يصبح كل صف 
وعمود والمربع 

الذي يتكون من ٣ 
صفوف وأعمدة 
(باللون الغامق) 
يحتوي على كل 
رقم من ١ - ٩

1234567891011

1
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7

8

9

10

11

افقيًا:
1 - ألبرخت دورير 2 - وعد - طعم – جمع 3 - غبار – أعمى 4 - يدحض – يأس 5 - تلة - بدين – لص 
6 - رف - بس – قانون 7 - يقلع - سيئ – كد 8 – مليون 9 - وجع - حق – صداق 10 - أمد – معقد 

11 - ركن - قارب – بن.

افقيًا:
1 - مهندس ألماني أّدت التحسينات 

التي أدخلها على آلة االحتراق 
الداخلي إلى تقدم صناعة السيارات 

2 - لص البحر – دعاء 3 – خوف – 
صانع األحذية – نقيض ميت 4 - وجع 

– مزّين 5 - أرشد – َخمان 6 - بريق 
- إجادة وإحكام 7 - ضد صالح - قط - 
ثبت ورسخ 8 - مقدار العمر – ابتهل 

9 - يعالج المريض بالدواء - أخو األب  
10 – ما ُيجعل في العروة - صوت 

الحمام – َرَكل 11 - عاقل – مستطاع.
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عاموديًا:
1 - مهندس ألماني اخترع محرك 
ديزل   2 – سقط على األرض – 

سواد في باطن الشفة ُيستحسن 
ب - خالف ُيسرى 4  – طريق 3 - َتهذَّ
- سارق - صوف متلبد - أعطى  5 – 
نبات زكي الرائحة يدخل في الِعطارة 

- ذو السيادة 6 - مصرف - قهوة 
– بحر 7 - شعور – معرفة 8 - تخلُّص 

– اكتمل 9 - بسط - تالشى - طن 
الجرس 10 - طاَرد - تبذير 11 – وجهة 

نظر – نقاب – ما يكتمه اإلنسان.

عاموديًا:
1 - أوغست رينوار 2 - لعب – لفق 3 - بداية – لمعان 4 - رد – بعل 5 - خط - حبس – يحدق 6 - 
تعاضد – سوق 7 - دمع - يقين – مر 8 - ميناء – صعب 9 - رجاء – صدق 10 - يم - سلوك – أدب 

11 - رعب – صندوق.

من املخلوقات يطلق 
عليه الثقالن

من مقطع و(10) احرف

تفيد كتب العلوم الدينية ان 
الخليفة هارون الرشيد كان 

يصلي مئة ركعة كل يوم وكان 
ايضا يغزو عاما ويحج عاما 
وبالنسبة لعدد المسلمين 

حديثا فان اكبر دولة اسالمية 
بعدد السكان هي اندونيسيا 

وان جبل الرحمة يوجد في مكة 
المكرمة في منطقة عرفات وان 
االشهر االربعة الحرم هي محرم 
رجب ذو القعدة وذو الحجة في 

العام الهجري

الحل السابق: روسيا
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في  النواب..سألوني  السادة  كلمات  أتابع  وأنا  الصباح،   منذ 
غمرة انشغالي بالمتابعة: هل تريد المقلوبة بزهرة أم باذنجان..

وأنا بطبعي منحاز للزهرة، مع ذلك طلبتها بالباذنجان...
معي  يتناول  كي  يأتي  المعشر  رجائي  أن  لو  تمنيت  كم 
(المقلوبة)..وأنا بصراحة ال أعرف، هل يحبها بالباذنجان مثلي، 
باللبن،  الخيار  معها  يفضل  ناعمة؟..أظنه  السلطة  يحب  هل 
سأدعو رجائي وحده..وسأعتذر للرئيس، ربما سأدعو موسى 

المعايطة مع رجائي.
لدي سؤال..لماذا تحدث النواب مطوال عن منيف الرزاز ونسوا 
اإلشتراكي  الحزب  قادة  من  كان  صالح  للعلم  المعشر،  صالح 

وكان رفيق هزاع وعبدالحليم النمر وسليمان النابلسي...
الباكر  الصباح  في  وأسودا..ويغادر  أبيضا  شماغا  يرتدي  كان 
يجتمع  كي  البلد  في  العربية  الجامعة  مقهى  إلــى  منزله 
إسقاط  كيفية  هناك..ويقررون  اإلشتراكي  الحزب  قــادة  مع 

الحكومة.
التشريعي.. المجلس  في   ، السلط  عن  انتخب  من  أول  كان 

ومن ثم عين وزيرا في عدة حكومات..لن أخوض في تفاصيل 
كثيرا.. المعشر  صالح  أغضبت  قصة  سأذكر  ولكني  حياته 

في  للتعيين  طلبا  قدم  النمرالحمود،  عبدالحليم  أن  ومفادها 
وزارة العدل..ولكونه كان هو وصالح وسليمان النابلسي من 
وقتها  الرئيس  أوصى  الهدى،  أبو  توفيق  حكومة  أعداء  أشد 
جلس  ضعيفا..يومها  كان  نظره  أن  باعتبار  قبوله  بعدم  اللجنة 
عبدالحليم  صاغ  ثم  سويا،  المعشر  وصالح  النمر  عبدالحليم 
البرقية التالية إلى رئيس الوزراء بحضور صالح المعشر وهذا 
نصها: (إن اللجنة الطبية التي أوصيتها أن تقرر أن في نظري 
عقلك  في  أن  تقرر  أن  نسيت  التي  اللجنة  ذات  هي  ضعفا 

نقصا وأنت رئيس للوزراء)..
بتأنيبه  الوزراء  رئيس  وقام   ، للسلط  متصرفا  وقتها  عرار  كان 
على البرقية، فطلب أن يطلع عليها ثم يعود لمهاتفة الرئيس 
قام  (ما  له:  وقال  الهدى  أبو  توفيق  عرار  هاتف  قرأها  وحين 
عبدالحليم النمر هو عين الواقع)..في اليوم الثاني تم اعتقال 

عبدالحليم النمر وعرار، وتم وضعهما في سجن الجفر..
وترك  عاما،   (17) الـــ  في  وهــو  ــده  وال مــات  المعشر،  صالح 
األسرة  شــؤون  تولى  عمان،  إلى  عاد  بيروت،  في  دراسته 
وفيما بعد صار نائبا، ومقاتال شرسا...وظل على وفائه لرفاق 
دربه هزاع وعبدالحليم وسليمان النابلسي..ظلوا على نفس 

النهج ونفس الوفاء للتراب والناس..
قالوا عنه، أنه أكثر الناس كرما..لم يغلق يده كان يبسطها دوما 

وظل رفاقه يقولون عنه: (اللي بجيبة صالح مش إلو )
مثلما يملك الرئيس تاريخا مشرفا لوالده، أظن أن نائب الرئيس 

يملك والده صفحات نقية أيضا في السياسة والحياة..
التاريخ  تفاصيل  من  قليال  ولو  يلتقطوا  أن  النواب،  على  كان 
أبيه  صورة  وحده..فالفتى  الرئيس  على  حكرا  اليجعلوه  وأن 

وانعكاسها.
السلطة  رجائي  يحب  هل  أعــرف،  ال  زلــت  ما  النهاية  وفــي 

الناعمة أم الخيار باللبن مع المقلوبة؟ 

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

صالح...

فشل تاريخي لفيلم صيني تفوق 
كلفته مئة مليون دوالر

نجاح تجارب عقار جديد ضد اإلنفلونزا

ما  الصينية  السينما  شــهــدت 
في  إخفاق  أكبر  يكون  أن  يمكن 
تاريخها، فقد أوقف عرض فيلم 
بعد  دوالر  مليون   112 كلفته 
خروجه  على  فقط  أيـــام  ثــالثــة 
االنتقادات  بعد  الصاالت،  إلى 

تلقاها. التي  القاسية 
"أســـورا"  الفيلم  هــذا  وقـــّدم 
صــيــنــي،   %  100 ــــه  أن عــلــى 
تاريخها.. فــي  كلفة  واألعــلــى 
ماليين   7,3 يــحــصــد  ــم  ل لــكــنــه 
دوالر في صاالت العرض، بعد 

بدء عرضه.
من  ســحــبــه  مــنــتــجــوه  أعـــلـــن  و 
ــوا في  ــعــرض، وقــال صـــاالت ال
الــتــواصــل  مــوقــع  عــلــى  تعليق 
االجــتــمــاعــي الــصــيــنــي ويــبــو 
"لــــقــــد ســـحـــب الـــفـــيـــلـــم مــن 
الصاالت، نقّدم اعتذارنا من كّل 
يرغبون  كانوا  الذين  األشخاص 
لهم  تتح  ــم  ول مشاهدته  فــي 

الفرصة".
سبب  المنتجون  يــوضــح  ولــم   

قرارهم.
في  توّقع  المنتجين  أحد  وكان   

يحصد  أن  ــمــاضــي  ال حـــزيـــران 
ــوان  ــارات ي ــي الــفــيــلــم ثــالثــة مــل

(448 مليون دوالر).
إلى  الفيلم  هذا  قصة  وتستند 
وتتحدث  بوذية،  دينية  أسطورة 
يــهــّددهــا  مــتــخــّيــلــة  مملكة  عــن 

انقالب.
ــه ست  ــاج ــت ــغــرق إن  وقـــد اســت
دعائية  حملة  ورافقته  سنوات، 

ضخمة.
 لكن مستخدمي موقع "دوبان.
إلكتروني  منتدى  أكبر  كـــوم"، 
الصين،  في  السينمائي  للنقد 
سوى  ينل  ولم  كثيرا،  هاجموه 

ثالث درجات من أصل عشر.
 وكـــتـــب أحـــدهـــم "الــــحــــوارات 
سّن  فــي  أطــفــال  مستوى  مــن 
"ألم  آخــر  وتساءل  الخامسة"، 
فيلما  تنتجوا  أن  ممكنا  يمكن 
أفــضــل فـــي هـــذه الــســنــوات 

الست؟".
ورّحـــــب الــمــســتــخــدمــون بــقــرار 

وقف عرضه. 
(أ ف ب) 

"روش"  ـــــة  شـــــرك ـــــشـــــرت  ن
في  المتخصصة  السويسرية 
إنتاج األدوية نتائج دراسة عيادية 
على عالج جديد لإلنفلونزا أثبت 
كــانــوا  أشــخــاص  عــلــى  فاعليته 

يعانون من تعقيدات كبيرة.
ـــــدراســـــة  وبــــحــــســــب هـــــــذه ال
الجديد  العقار  بلغ  المتقّدمة، 
"بــالــوكــســافــيــر مــاربــوكــســيــل" 
أنه  تبّين  إذ  األســاســي  هــدفــه 
لإلنفلونزا  التصدي  في  فّعال 
تتمكن  لم  أخرى  عقاقير  من  أكثر 
في  الفيروس  زحــف  وقــف  من 

الجسم.
إلى  تؤدي اإلنفلونزا  أن  ويمكن 
هم  من  لدى  خطيرة  مضاعفات 

من  أو  والستين  الخامسة  فوق 
أو  السكري  أو  الربو  من  يعانون 
األمراض المزمنة في الرئتين أو 

من أمراض القلب واألوعية.
إلى  التعقيدات  هــذه  وتــصــل   
ــــال الــمــريــض إلــى  ضــــرورة إدخ
بعض  وفــــي  الــمــســتــشــفــى، 

األحيان تؤدي إلى الوفاة.
ـــــراض  ـــزا مـــن األم ـــون ـــفـــل واإلن
ــتــشــارا في  ــر ان ــث الــمــعــديــة األك
سنويا  يــصــيــب  وهـــو  ــم،  ــعــال ال
وخمسة  ماليين  ثالثة  بين  مــا 
مــاليــيــن شــخــص، ويــــؤدي إلــى 
أرقــام  بحسب  الــفــا،   650 ــاة  وف

منظمة الصحة العالمية.
 (أ ف ب) 

الهواتف الذكية قد تزيد من أعراض نقص االنتباه لدى املراهق
اشتملت الدراسة على ما يقرب 
المدارس  فى  طالب   2600 من 
اضطراب  من  يعانون  ال  الثانوية 
النشاط  وفـــرط  االنــتــبــاه  نــقــص 
سؤالهم  تم  الــدراســة..  بدء  عند 
عــن عــدد الــمــرات الــتــى شــاركــوا 
فيها فى 14 نشاطا مختلفا فى 
مثل  الرقمية  ـــالم  اإلع وســائــل 
الــتــواصــل  مــواقــع  مــن  التحقق 
ــــوك"،  االجــتــمــاعــى "فـــيـــس ب
أو  النصية،  الرسائل  "تــويــتــر"، 
تــصــفــح اإلنـــتـــرنـــت.. وكـــل ستة 
أشهر لمدة عامين، أجاب الطالب 
أى  عــن  تسأل  استبيانات  على 
االنتباه  نقص  اضطراب  أعــراض 
فى  وجــوده  حــال  النشاط  وفــرط 

األشهر الستة الماضية.
ال  إنهم  طالب   500 نحو  وقــال 
رقمية  منصات  أى  يستخدمون 

أو  مرة  من  أكثر  ال  متكرر،  بشكل 
مقابل  فــى  الــيــوم،  فــى  مرتين 
أكــــدوا  األطــــفــــال  مـــن   4.3%
اضطراب  أعــراض  من  معاناتهم 
الــنــشــاط..  فــرط  اإلنــتــبــاه  نقص 
لألطفال  مختلفة  الصورة  كانت 
الــذيــن شــاركــوا فــى مــا ال يقل 
"عدة  رقمية  أنشطة  سبعة  عن 
مـــــرات" فـــى الـــيـــوم: ســجــلــوا 
إلى  مابين 9.5%  من  معاناتهم 
مثل   ، جــديــدة  أعـــراض   10.5%

االندفاع أو عدم االنتباه.
ووجدت الدراسة أنه بالنسبة لكل 
فى  األطفال  به  ينغمس  نشاط 
كل يوم ، فإن احتماالت اإلصابة 
ونقص  الــحــركــة  فـــرط  بـــأعـــراض 

االنتباه تزيد بنسبة 10 %.

وكاالت

حذرت دارسة حديثة من أن 
إفراط المراهقين فى استخدام 
الهواتف الذكية باستمرار قد 
يعرضهم لخطر اإلصابة بنقص 
االنتباه وفرط النشاط.
فقد توصل الباحثون فى 
جامعة "ميتشيجان" األمريكية 
أن المراهقين الذين استخدموا 
الهواتف الذكية "عدة مرات" فى 
اليوم، كانوا أكثر عرضة للمعاناة 
من اضطراب نقص االنتباه وفرط 
النشاط (ADHD) خالل العامين 
التاليين.

أطفال السكري .. يف مخيم األمل
أبواب - الرأي 

سمو  رعاية  تحت  مــؤخــرا   اختتمت 
مخيم  فعاليات  عاصم  سناء  األميرة 
محليًا  الــســادس  االردنــــي  األمـــل 
القوات  فندق  في  عربيا  والثاني 
الذي  السكري  ألطفال  المسلحة، 
للعناية  ــة  ــي األردن الجمعية  تقيمه 
ــالــســكــري تــحــت شــعــار "صــحــتــي  ب

مستقبلي".
ــمــخــيــم  و الـــذي  وشـــــارك فـــي ال
من  طفال   50 أيـــام  أربــعــة  استمر 
األردن،  مـــن  الـــســـكـــري  مـــرضـــى 
والجزائر،  وفلسطين،  والكويت، 
نشاطات  وتضمن  الجنسين،  من 
تــثــقــيــفــيــة وتــعــلــيــمــيــة وتــرفــيــهــيــة 
االستشاريين  مــن  نخبة  بــإشــراف 

ــدد الــصــم،  ــغ واخــصــائــيــيــن فــي ال
ــة، ومــجــمــوعــة  ــغــذي ــيــي ت وأخــصــائ
يتجاوز  المميزين  الممرضين  من 

ومتطوعة. متطوعا   40 عددهم 
المخيم  ــرة  ومــدي رئــيــســة،  وقــالــت 
المخيم  ان  شقم  نديمة  الدكتورة 
مفهوم  وتقوية  تعزيز  الــى  هــدف 
لــدى  ــة  ــاي ــن ــع وال الـــذاتـــيـــة  االدارة 
على  المثلى  للسيطرة  االطــفــال 
ــري، وتـــبـــادل خــبــرات  ــســك مـــرض ال
بين  الــمــرض  مــع  التعايش  وطـــرق 
والمشرفين  المشاركين  االطفال 
ــــات واالســـــتـــــفـــــادة  ــــشــــرف ــــم وال
ــنــمــيــة  ـــز وت ـــزي ـــع الـــشـــخـــصـــيـــة، وت
مـــواهـــب االطـــفـــال وتــشــجــيــعــهــم 
لتلك  والمتابعة  الممارسة  على 

الهوايات. 
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 مجلس الرشاكة يف النقل الربي 
يبحث قضايا القطاع 

   عمان  - بترا 

 عقد مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هيئة 
من  عدد  لمناقشة  اجتماعًا  االربعاء  امس  البري  النقل  تنظيم 
القضايا والملفات المتعلقة بالقطاع، برئاسة مدير عام الهيئة 

- رئيس مجلس الشراكة صالح اللوزي.
رئيس   - الهيئة  عام  مدير  توصية  على  وبناًء  اللقاء،  وتضمن   
مجلس الشراكة - دعوة مدير إدارة التامين في وزارة الصناعة 
والتجارة لبنى الحمود لمناقشة موضوع تعديل نظام التأمين 

والتأمين اإللزامي لقطاع النقل البري.
الهيئة  بتشريعات  االستعانة  ضــرورة  الى  الحمود  واشــارت   
للوصول  كافة  العالقة  ذات  الجهات  ــآراء  ب األخــذ  ضــرورة  مع 
األعلى  الحد  لنظام  مسودة  وضع  خالله  من  يتم  تعديل  الى 
للمسؤولية الناتجة عن مزاولة خدمة نقل الركاب والذي نصت 
للعام  رقم 19  الركاب  نقل  تنظيم  قانون  من  المادة 27  عليه 

.2017
 وأكد اللوزي ضرورة التقليل ما أمكن من التحديات التي تقف 
المتعلقة  تلك  خاصة  البري  النقل  قطاع  في  المستثمر  امام 

بموضوع التأمين والسقف المحدد له.
 وأشار اللوزي الى أنه تم الطلب من نقابة اصحاب الحافالت 
مكاتب  اصحاب  ونقابة  السياحي  النقل  وجمعية  االردنــيــة 
لتقديم  العمومية  السيارات  اصحاب  ونقابة  التأجير  سيارات 
مندوبين  على  عرضها  الــى  ليصار  النظام  بمسودة  مقترح 
سيتم  انــه  مضيفًا  ـــرأي،  وال التشريع  وديـــوان  الــعــدل  لـــوزارة 
نظام  وضع  في  تجربة  لهم  ممن  عالمية  بنماذج  االستعانة 
مزاولة  عن  الناتجة  للمسؤولية  األعلى  الحد  لتحديد  تشريعي 

خدمة نقل الركاب . 

   عمان -بترا- محمد المومني 

 قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صالح 
اللوزي، ان 84 بالمئة من ملكيات وسائط النقل 
العام في المملكة تعود الى أفراد، وهذا الحال 
نقل  قانون  وفق   2022 العام  في  سينتهي 
الركاب 2017 الذي اعطى مهلة خمس سنوات 
تحالفات  الى  الفردية  الملكيات  هذه  لتنضم 

تشغيلية "شركات".
واضاف اللوزي في ندوة حوارية نظمتها وكالة 
االنباء االردنية (بترا) امس، وادارها مديرها العام 
الدكتور محمد العمري، ان هناك ارادة سياسية 
الملك  جاللة  أكد  حيث  العام  بالنقل  لالهتمام 
الملف  هذا  ايالء  ضرورة  مواضع،  خمسة  في 
لرفع  المشغلين  ودعم  يستحق،  الذي  االهمية 
النقل  على  االقبال  ومستويات  الخدمة  جودة 

العام بصورة حضارية تلبي الطموح.
واوضح اهمية المعايير التي تحدد جودة الخدمة 
والكلفة  الــوقــت  ــرزهــا:  اب النقل،  قــطــاع  فــي 
وجود  الى  منوها  والراحة،  واالنسيابية  القليلة 
بواقع  نصطدم  لكن  للهيئة  طموحة  مشاريع 
الكلف وعدم توفر المخصصات مالية، ما يجعلنا 

نتحدث بشعارات ونراوح مكاننا.
وقال ان هناك أزمة تتمثل باستخدام المواطن 
وجهته  الــى  للوصول  نقل  وسيطة  من  اكثر 

المحددة.
عمان  بين  السريع  الباص  مشروع  الى  ولفت 
من  بتمويل  دينار  مليون   140 بكلفة  والزرقاء 
الدولة  من  اراٍض  مقابل  االجتماعي  الضمان 

لالستثمار عليها.

واكد ضرورة ان تأخذ البلديات دورها في قطاع 
النقل من حيث تجهيز البنية التحتية مشيرا الى 
ان القانون يمنح هيئة النقل صالحيات تفويض 
ضمن  النقل  ملف  ادارة  على  القادرة  البلدية 

نطاقها.
 وقــــال وضــعــنــا مــنــظــومــة الــنــقــل مــن اهــم 
من  عليها  الصرف  ينبغي  التي  المخصصات 
قبل مجالس الالمركزية على مستوى المملكة، 
بالمنظومة  اعــلــم  بلدية  كــل  ان  الــى  مشيرا 
الداخلية لها، وتشكل الترددات الثابتة واالنطالق 
والوصول بوقت محدد ابرز معايير تنفيذ الخدمة 

بوقت الذروة وخارج اوقاتها .
تطوير  الى  يهدف  الذي  الحضري  النقل  وحول 
العام  النقل  خدمات  وتحسين  النقل  منظومة 
واعتمادية  افضل  بــجــودة  الحافالت  للتتميز 
اعلى، قال اللوزي ان قطاع النقل في المملكة 
سيشهد نقلة نوعية باستخدام النقل الحضري، 
مشيرا الى ان محافظة جرش ستشهد مشروع 
مناطق  ـــع  ارب فــي  المطبق  الــحــضــري  النقل 
بدعم  والسلط،  واربد  والزرقاء  مادبا  بالمملكة: 
من بنك االنماء والتعمير االوروبي وتنفيذ من 
لشراء  دوالر  مليون   70 سيرصد  حيث  الهيئة 

حافالت لـ50 خطًا.
بعد  والوصول  االنطالق  مراكز  ان  اللوزي  واكد 
طبقنا  اذا  تواجد  اي  لها  يكون  لن  سنوات   10
لن  الحافلة  ان  حيث  الحضري،  النقل  مشروع 
وسيكون  المجمعات  فــي  ينتظر  ولــن  تقف 

هناك محطات تحويل.
وقال ان الهيئة اجتمعت مع شركات االتصاالت 

الــدفــع  ـــرزهـــا  اب الــخــدمــات  مـــن  ـــدد  ع لتنفيذ 
االضافية،  الكلف  سيختصر  الذي  االلكتروني، 
الخطوط،  نهاية  لبلوغ  للحافالت  التتبع  وخدمة 

والرقابة على الخطوط.  
ونوه الى تكاملية االداء بين الهيئة وأمانة عمان 
مشاريع  إلنجاح  العام،  واألمن  االشغال  ووزارة 
الدولة، مؤكدا عدم وجود فجوة الن التعليمات 

موحدة.
اللوزي  اكد  التساؤالت  على  رده  معرض  وفي 
الذكية  التطبيقات  بواسطة  النقل  مشروع  ان 
لقطاع  نوعية  اضافة  يشكل  طموح  مشروع 
التكسي  مــع  بالتكامل  المملكة  فــي  النقل 
االصفر، وان البيئة التنافسية في قطاع النقل 
وبجودة  مستدامة  خــدمــات  توفير  تستوجب 
افضل الى جانب التقليل من االزمات المرورية 
من  والتقليص  المحروقات  استهالك  وترشيد 

اآلثار السلبية على البيئة.
وقال ان الهيئة ساهمت في ضبط التجاوزات 
والوصول  االنطالق  مراكز  لها  تتعرض  التي 
وذلك بالشراكة مع البلديات واالمن العام/ادارة 
وتحفظ  المجمعات  تدير  التي  المركزية  السير 

توازناتها التشغيلية لمصلحة المواطنين.
خالل  من  تعمل  نقل  لشركة  الترخيص  وحــول 
التطبيقات الذكية، قال اللوزي ان الشركة تعمل 
وال  قانونية  صفة  اي  لها  وليس  االرض  على 
اللقاء  استوجب  ما  عــوائــد،  اي  للدولة  تقدم 
مكاتب  اصحاب  نقابة  مثل:  االطراف  جميع  مع 
المشغلة  والــشــركــات  العمومية  الــســيــارات 
وجرى  الحكومية  والجهات  الذكية  للتطبيقات 

الــخــدمــة  لمصلحة  بــحــيــاد  الـــواقـــع  تشخيص 
تصور  وضــع  جــرى  كما  للمواطنين،  المقدمة 
بتعليمات  الخدمة  تــؤطــر  ناظمة  وتعليمات 
ضابطة، حيث تمكنت الهيئة من السيطرة على 
بشفافية  والتواصل  والشركة  الخدمة  مقدم 
اطارا  االمنية  الموافقات  وتحديد  الطرفين  مع 

لتقديم الخدمة.
واكد "تحقيق العدالة للمشغلين في التكسي 
االصفر والسيارات العاملة بالتطبيقات الذكية، 
بعدالة  الشركات  على  الترخيص  عائد  ووضــع 
المال  راس  رفــع  االصــفــر،  بالتكسي  اســـوة 
والكفالة لتحقيق تساو في الرسوم وااليرادات 
مقارنة بالتكسي" مشير الى انه وبعد تطبيق 
بموجب  الــصــادرة  والتعليمات  الجديد  النظام 
القانون عادت ست شركات من اصل 37 شركة 

لطلب ترخيص الخدمة.
الترخيص  على  حصلت  التي  الشركة  ان  وذكر 
كل  ان  مؤدا  المطلوبة،  الشروط  جميع  حققت 
ترخيصها  يتم  المطلوبة  الشروط  تحقق  شركة 

بصورة قانونية وحسب النظام .

وقال اللوزي ان عمل النقل بالتطبيقات الذكية 
العاطلين  ابنائنا  من  لكثير  عمل  فرص  اعطت 
عن العمل وبالتالي حققت هذه الخدمة نسبة 

تشغيل جيدة.
وكان العمري قد أكد اهمية الدور والجهود التي 
لرفع  العام،  النقل  قطاع  تنظيم  هيئة  تبذلها 
وصوال  للمواطنين  المقدمة  الخدمات  سوية 

لنقل عام حضاري ومستدام. 

 اللوزي: امللكيات الفردية لوسائط النقل 
العام تنتهي العام 2022 

موسم التين في الشوبك         (تصوير خالد العودات)

  علمت "عين الرأي" ان عملية احتيال  ¶
ــرى كــشــفــت فــي جــمــرك عمان  ــب ك
تقدر  رسميون  موظفون  ابطالها 

قيمتها بماليين الدنانير. 

الحكومة  ¶ ان  الـــرأي"  "عــيــن  علمت   
ستدرس ملف انتخابات غرف التجارة 
البيان  مناقشة  مــن  االنــتــهــاء  بعد 
في  البت  يشمل  الملف  الـــوزاري.. 
الحالية  ــغــرف  ال مــجــالــس  حــل  ـــرار  ق

وتحديد موعد االنتخابات. 
 
 لم يعلن منذ عام عن اي استكشاف  ¶

اثري جديد في محافظة المفرق رغم 
اثري  موقع   (1000) من  اكثر  وجــود 
كل  يعلن  شهرا  قبل 12  وكان  فيها. 
جديد  استشكاف  عن  تقريبا  اسبوع 

لمواقع اثرية في المفرق. 

الشهر  هذا  ومنتصف  الماضي  الشهر  نهايات  مع     شاركت 
بــاريــس  فــي  األول  مهمين  مــؤتــمــريــن  أو  لــقــاءيــن  فــي 
وفقًا  خلق"وحضره  مجاهدي  "منظمة  اإليرانية  للمعارضة 
لبعض التقديرات ربع مليون من األعضاء والمشاركين ومن 
بينهم مسؤولون أميركيون وأوروبيون سابقون كبارًا والعديد 
من العرب من بينهم أحمد غزالي رئيس وزراء الجزائر السابق 
الثقافي  المغربي  األربــعــون  "أصيلة"  موسم  والثاني 
أهم  وكــانــت  الصيفية  عباد  بــن  المعتمد  جامعة  بــإشــراف 
ندواته تحت عنوان: "مأزق الوضع العربي الراهن.. الممكنات 

واآلفاق"!!.
والمعروف أن وزير الخارجية المغربي ووزير الثقافة السابق 
بدأها  كان  التي  المبادرة  هذه  صاحب  هو  عيسى  بن  محمد 
عاهل  ورعــايــة  كنف  في  يتابعها  وبقي  عامًا  أربعين  قبل 
عربيًا  ثقافيًا  معلمًا  غدت  أن  إلى  السادس  محمد  المغرب 
ودوليًا معروفًا في أربع رياح األرض وحقيقة أن بعض الدول 
جعله  مما  دعمه  توفير  في  ساهمت  قد  الخليجية  العربية 

يتواصل وبنجاحات هائلة خالل كل هذه السنوات الطويلة.
الشارع  "حــراك  هو:  الدولي  الموسم  هذا  محاور  أحد  كان 
السابق  العام  األمين  فيه  وتحدث  الراهن"  العربي  والمأزق 
موسى  عمرو  سابقًا  مصر  خارجية  ووزيــر  العربية  للجامعة 
في  كلمتي  وكانت  المعروفة  العربية  الكفاءات  من  وعدد 
في  الراهن"  العربي  والمأزق  الشارع  "حــراك  المحور:  هذا 
غاية التشاؤم وانسداد األفق نظرًا ألن ما شهدته وتشهده 
الماضية  السبعة  األعــوام  مدى  على  العربية  الــدول  بعض 
غير مسبوق في هذه المنطقة وربما في العالم كله على 
لظهور  يــؤدي  قد  وتمزق  انهيار  من  تركه  ما  وإن  اإلطــالق 
دولة  وعشرين  اإلثنتين  بدل  وإْثني  طائفي  عربي  كيان  مئة 

األعضاء في الجامعة العربية.
في"تجمع"المقاومة  إن  قلته،  بما  أنني  أشيرإلى  وهنا 
المغربية"من  في"أصيلة..  وإن  خلق)  (مجاهدو  اإليرانية 
لقاء  عند  الواقعة  العظيمة  التاريخية  "طنجة"  مدينة  أعمال 
المحيط األطلسي بالبحر األبيض المتوسط وفي"النقطة" 
الــتــي يــقــع فــيــهــا: "كــهــف هـــيـــرقـــل"اإلســـطـــوري، دفــع 
عّما  سؤالي  إلى  العرب  وغير  العرب  بعض"الغيورين"من 
هؤالء،  إشــادة  ومع  األخيرة  األردنية  اإلحتجاجات  في  جرى 
الملك  بها  يدير  التي  وبالطريقة  باألردن،  مجاملة،  أي  بدون 
عبدالله الثاني ابن الحسين األمور"في بلده" وبخاصة في 
هذه المرحلة الشديدة التعقيد التي تمر بها المنطقة الشرق 

أوسطية.
وكان عليَّ كمواطن أردني عاش كل تطورات بلده منذ نحو 
وارتطم  اآلن  وحتى  الماضي  القرن  خمسينات  منتصف 
مرات  الحقيقة  بجدران  الطويلة  السنوات  هذه  خالل  رأسه 
هذه  توقف  أسباب  عن  سألوني  الذين  لكل  أقول  أن  كثيرة 
اإلحتجاجات األخيرة سلميًا التي كان يراهن البعض على أنها 
ستأخذ األردن إلى ما ذهبت إليه بعض الدول الشقيقة التي 
التعامل  في  رؤوسهم  فيها  المسؤولين  وكبار  قادتها  ركب 
نراها  التي  المآسي  هذه  كل  النتيجة  وكانت  شعوبهم  مع 
العراق  في  وأيضًا  ليبيا..  وفي  سوريا  في  وبخاصة  اآلن 

واليمن إن شئتم .
الخصوص  بهذا  كثيرة  أسئلة  إلــيَّ  وجهوا  للذين  قلت  لقد 
إن  واإلستفزاز:  النكاية  قبيل  من  وإن  الحرص  قبيل  من  إْن 
عالقة  هي  والمسؤول  المواطن  بين  األردن  في  العالقة 
المنعطفات  عند  وحتى  الــظــروف  كل  وفــي  دائــم  تسامح 
الخطيرة وإن بعض األردنيين قد يلجأون لهز قبضاتهم في 
الوطنية  الخطوط  لهم  تلوح  أن  بمجرد  لكنهم  احيانا  الهواء 
وهكذا  ضمائرهم..  مــع  اإلنسجام  إلــى  يــبــادرون  الحمراء 
سيدنا"  "جاللة  أن  هو  تعرفونه  ال  ما  إن  أيضًا:  قلت  فقد 
عبدالله بن الحسين إنحاز إلى هذه اإلحتجاجات منذ البدايات 
حين  في  شعبه  أبناء  مطالب  وتبنى  األولى  اللحظات  منذ 
وبجنازير  الحي  بالرصاص  شعوبهم  مع  تعاملوا  آخرين  أن 
وأطفالها..  أصحابها  رؤوس  على  البيوت  وبتدمير  الدبابات 

وكانت النتائج كل هذه المآسي التي نراها اآلن!!. 

صالح القالب

األردن.. نظرة من الخارج!!

 ازمات متدحرجة تعصف بلبنان، ُمعظمها ذو منشأ "داخلي"، مرتبط 
التي  والمذهبي،  الطائفي  الُبعد  ذات  والحزبية  السياسية  بالتركيبة 
لم تستطع القوى الطائفية المتصاِرعة الخروج عليها، رغم اعترافها ان 
صيغة العام 1943 لم تعِد مالئمة لهذا البلد، الذي لم يزل هناك من 
امراء حرب وملوك طوائف، يدعون الى "تقسيمه كانتونات طائفية 
ِبحكم ذاتي وكأن لبنان في مساحة روسيا او كندا، رغم انها ال تزيد 

على "10452" كيلومترًا مربعًا.
تتقّدم ازمة تأليف الحكومة الجديدة التي ُكّلف سعد الحريري تشكيلها، 
دور  االثناء  في  ويبرز  والطائفية،  والحزبية  السياسية  القوى  اجندة 
القوى االقليمية والسفارات االجنبية التي يرى قسم منها ان لبنان 
السنوات  في  "دوره"  تراجع  رغم  المنطقة،  "ُمختبر"  يشكل  يزال  ما 
االخيرة، بعد فشل مخّطط جعله ساحة ومنصة خلفية لدعم االرهابيين 
اخرى  ومسيحية  إسالموية  وقوى  والحريري  جعجع  وكان  سوريا،  في 
في مقدمة هؤالء الذين ارتبطوا سياسيًا وماليًا مع القوى االقليمية 
وتقسيم  السورية  الدولة  اسقاط  مشروع  قــادت  التي  والدولية، 
المنطقة على أسس طائفية ومذهبية وِعرقية ونشر الفوضى فيها. 
ونفوذها،  هيمنتها  بسط  من  وتمكينها  اسرائيل  اراحة  في  ودائما 
وتوزيع  العودة  حق  وشطب  الفلسطينية  القضية  تصفية  وبالتالي 

الالجئين الفلسطينيين على المنافي.
الحقائب  من"حكاية"  خطورة  وأكثر  أعمق  الحريري  حكومة  والدة  تعّثر 
هذا  اللحظة  حتى  تأخذ  كانت  وإن  ذاك  او  الحزب  لهذا  سُتمنح  التي 
السوري  الجيش  بسط  بعد  وبخاصة  االقليمية  فالظروف  التبرير. 
نكراء  هزيمة  وإلــحــاِقــه  السورية  االراضـــي  معظم  على  سيطرته 
بمجاميع االرهابيين ومخططاتهم، تستدعي من معسكر المهزومين 
اللبنانية,ِلُيضاف  االراضــــي  على  االنــتــصــار  ــذا  ه ــداد  امــت عرقلة 
للهيمنة  والرافض  لدمشق  المؤيد  الفريق  حّققه  الى"النصر"الذي 
الماضي  ــار  أّي من  السادس  انتخابات  في  والصهيونية  االميركية 
البرلمانية. وبالتالي ال ينطلق"الحريري"من الموقع ذاته الذي انطلق 
منه في االنتخابات السابقة، عندما كان يظهر كممثل"وحيد" للُسّنة، 
كون قانون االنتخابات الذي جرت ِوفقه االنتخابات االخيرة َإوجَد تمثيًال 

ُسنّيًا مناِفسًا من عشرة نواب على األقل، فيما ال يزيد تمثيل الحريري 
عن عشرين نائبًا.

في السياق ذاته، يلجأ الحريري الى مناورة مدعومة من الخارج، يّظن 
على  شروطه  فرض  في  الدعم  هذا  استثمار  بمقدوره  ان  واِهمًا 
اآلخرين (ُمعاِرضو منح حقائب وزارية ألحزاب ال تتناسب وحجمها الذي 
جانب  الى  الخارج –  من  بنصائح  ويقف –  االخيرة)  االنتخابات  كشفته 
مساوية  بحقائب  يطالب  الذي  اللبنانية)  القوات  (حزب  جعجع  سمير 
لحقائب التيار الوطني الحّر، رغم فوز االخير بمقاعد تزيد على مقاعد 
حزب جعجع بحوالي الثلث. لكن انكشاف "اتفاق معراب"بين الطرفين 
معجزة  انتظار  في  المواجهة،  خنادق  الى  مسيحيًا,أعادهما  االقوى 
وال  غالب  اللبنانية.."ال  الطريقة  على  او "تكاذٍب"  خارجية  وساطة  او 

مغلوب".
لبنانية  أطــراف  ُتبديه  هو"االستعالء"الذي  للسخرية  مدعاة  االكثر 
"الثورة السورية" ودعمتها بالمال والسالح وتوفير المالذات  ـِ جت ل روَّ
من  نــوع  اي  ــراء  إج او  سياسي  "تطبيع"  اي  اآلن  وترُفض  اآلمنة، 
الحدودي  نصيب  معبر  فتح  باقتراب  رغم"ترحيبها"  بدمشق،  االتصال 
يشكل  كونه  لبنان،  على  "الفائدة  ـِ ب سيعود  الذي  األمر  األردن،  مع 
التجاري  التبادل  حركة  تحريك  اللبنانيون  خالله  من  يستطيع  ُمتنّفسًا، 

البِرّي الُمجّمد" على ما قال الجنرال عون.
هو إذًا نوع من"التذاكي"الذي ُيماِرسه بعض قادة االحزاب والطوائف 
ودروس  الجغرافيا  لديكتاتورية  غبي)  (اقــرأ  مقصود  إهمال  في 
عبر  "الترانزيت"  حركة  من  لالستفادة  استعدادًا  ُيبدون  ولهذا  التاريخ, 
سوريا و"استيراد" الكهرباء منها، بل والمشاركة في إعادة اعمارها، 
لكنهم"ال يعترفون"بشرعية "النظام" السوري، ويرفضون اي اتصال 
"رسمي"معه. حتى في المسألة التي يعلو كثيرا فيها.. ضجيجهم, 
وهي ازمة النازحين السوريين والتنسيق لعودتهم الى بالدهم.وهذا 
حزب  اصــدره  الذي  البيان  في  ورثاثة،  رداءة  اكثر  نحو  على  تجّلى  ما 
(تيار  الحر  الوطني  التيار  فيه  يتوّعد  االشتراكي،  جنبالط...التقّدمي 
للوراء،فهل  الساعة  عقارب  إعادة  "محاوالِته  بأّن  الجمهورية)  رئيس 
والخضوع  العدِمّية  هذه  كل  إزاء  عنه,  الحديث  مواصلة  يمكن  ما  ثّمة 

المُشين لإلمالءات..الخارجية؟. 

قضايا
محمد خّروب
k h a r r o u b @ j p f . c o m . j o

"استيالد"حكومة يف لبنان ُّ عن سؤال التطبيع "مع دمشق"..وتع

ع 

   عمان - بترا 

اجتماع  االردنــي  االسالمي  البنك  استضاف   
للمؤسسات  والــمــراجــعــة  الــمــحــاســبــة  هيئة 
ـــة لــمــجــلــس الــحــوكــمــة  الــمــالــيــة االســـالمـــي
اعضاء  بمشاركة  الثامن،  االيوفي  واخالقيات 
المالية  المؤسسات  يمثلون  الذين  المجلس 
والسلطات  المركزية  والمصارف  اإلسالمية 
الحوكمة،  بعملية  المتصلة  والمهن  الرقابية 

والمؤسسات األكاديمية.
إن  االربعاء  امس  اصدره  بيان  في  البنك  وقال 
لتطوير  العامة  االستراتيجيات  ناقش  االجتماع 
ومراجعتها  ــات  ــي ــالق واألخ الــحــوكــمــة  معايير 

ذات  اإلصــــدارات  إلــى  باإلضافة  واعتمادها، 
والبحوث  التوجيهية  اإلرشـــادات  مثل  الصلة 

والتفاسير.
للبنك  العام  المدير  التنفيذي  الرئيس  واشاد     
اإلسالمي األردني موسى شحادة باستمرارية 
للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  اختيار 
اجتماعاتها  بعقد  "أيوفي"  االسالمية  المالية 
في االردن باستضافة من البنك، "وهذا تأكيد 
في  االردنــي  االسالمي  والبنك  االردن  لــدور 
دعم مسيرة الصناعة المالية االسالمية، وتحمل 
واالقتصادية  االجتماعية  لمسؤولياته  البنك 

والتنموية".
عمل  تنظيم  في  "أيوفي"  بدور  اعتزازه  وأكد 
خالل  مــن  االســالمــيــة  المالية  الــمــؤســســات 

البنك  يلتزم  والــتــي  عنه  الــصــادرة  المعايير 
المرجع  وتعد  بتطبيقها،  ــي  االردن االسالمي 
جهات  من  لها  االهــم  والفقهي  المحاسبي 
بحث  ومــراكــز  ورقــابــيــة  ــه  وإشــرافــي تشريعية 
وقانونيين  ومحاسبين  رسمية  فتوى  وجهات 
تطوير  فــي  البنك  يساهم  كما  واكاديميين، 
ومعايير  والمحاسبية  الشرعية  المعايير  وإصدار 
في  عضويته  خالل  من  واالخالقيات  الحوكمة 
الدائمة  ومشاركته  المختلفة  ومجالسها  الهيئة 
واالجتماعات  واللقاءات  اللجان  مختلف  في 

التي تعقد.
عمر  لأليوفي،  بالوكالة  العام  االمين  وأعــرب 
االنصاري عن شكره للبنك االسالمي االردني 

الستضافته االجتماع ودعمه المستمر لمسيرة 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
مشيدًا  اهدافها،  لتحقيق  االسالمية "ايوفي" 
بالجهود المميزة التي تبذل لدعم وتطوير عمل 

الصناعة المالية االسالمية.
وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
االسالمية "أيوفي"، هي إحدى أبرز المنظمات 
الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية 
ومقرها   ،1991 عـــام  تــأســســت  اإلســالمــيــة، 
إصــدار  اهمها  مهنية  منجزات  ولها  البحرين، 
والمراجعة  المحاسبة  مجاالت  في  معايير   108
إلى  باإلضافة  والحوكمة  العمل  وأخالقيات 
البنوك  اعتمدتها  الــتــي  الشرعية  المعايير 

المركزية . 

   االتحاد األورو يفرض 
غرامة عىل  "جوجل" 

  عمان  - بترا 

األربعاء،  امــس  األوروبــيــة،  المفوضية  أعلنت 
فرض غرامة قياسية قدرها 3ر4 مليار يورو (1ر5 

مليار دوالر) على مجموعة "جوجل" األميركية.
باالتحاد  المنافسة  شــؤون  مفوضة  وقــالــت 
إن  بيان،  في  فيستاجر،  مارجريت  األوروبـــي، 
"جوجل استخدمت نظام أندرويد كوسيلة لتعزيز 

هيمنة محرك البحث الخاص بها" .
وأوضــحــت أن "غــوغــل حــرمــت مــن خــالل هذه 
الــمــمــارســات، مــنــافــســيــهــا فــرصــة االبــتــكــار 
المستهلكين  حرمت  كما  بــجــدارة،  والتنافس 
في  الفعالة  المنافسة  فوائد  من  األوروبيين 

مجال مهم كالهواتف المحمولة".

ع "االيويف " " يستضيف اجت  "االسالمي االرد
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