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استبيان حكومي:منح حوافز للقطاع الخاص يزيد فرص العمل 
*عمان 

�أن  حكومي  �إلتتكتتروين  ��ستبيان  �أظهر 
يرون  لتته،  �مل�ستجيبني  من  باملئة   86 86ر 
�حلكومية  �حلتتو�فتتز  متتن  متتزيتتد  منح  بتتتاأن 
يف  �سي�سهم  �خلتتا�تتص،  للقطاع  �لت�سجيعية 
من  ويح�سن  للأردنيني  �لعمل  فر�ص  زيتتادة 

بيئة �ال�ستثمار.
وتتت�تتستتمتتن �ال�تتستتتتتبتتيتتان �لتتتتذي �أجتترتتته 
ح�ساباتها  عرب  �ملا�سي  �الأ�سبوع  �حلكومة 
ع�سرة  �الجتماعي،  �لتو��سل  من�سات  على 
حول  �ملتتو�طتتنتتني  �آر�ء  ��ستطلعت  �أ�سئلة 
�لتي  �حلكومية  �الإجتتتتر�ء�ت  متتن  �لعديد 
�ال�ستثمار  بيئة  لتحفيز  تتخذها  �أن  ميكن 
�لعمل  فر�ص  وتوليد  �القت�ساد،  وتن�سيط 

حياة  مت�ّص  �لتي  �خلدمات  نوعية  وحت�سني 
�ملو�طنني.

 66 14ر  �أن  �ال�ستبيان  نتائج  و�أظهرت 
�لتتتتتد�ول يف  بتتتاأن تتتر�جتتع حجم  يتتترون   %
�أ�سعار  لغلء  يرجع  �الأردين  �لعقار  �سوق 
ر�سوم  �أن   % 93ر23  و  و�الأر��تتستتي،  �ل�سقق 
�لر�جع،  �سبب  هي  �مللكية  ونقل  �لت�سجيل 
�أن �سعوبة �الإجر�ء�ت هي  و14ر4 % يرون 
للأو�ساع  ذلك  باملئة  و79ر5  �الأهم،  �لعامل 

�الإقليمية �ملحيطة.
 86 86ر  يتترى  �لت�سغيل،  قطاع  وحتتول 
�حلكومية  �حلتتو�فتتز  متتن  مزيد  منح  �أن   %
من  �سيزيد  �خلتتا�تتص  للقطاع  �لت�سجيعية 

فر�ص �لعمل للأردنيني.
قيمة  تخفي�ص  �أن  باملئة  18ر72  ويرى 

�ل�سهرية  �الجتماعي  �ل�سمان  ��سر�كات 
لفئة �ل�سباب و�ل�سركات �لنا�سئة و�لريادية 
يف  �الأردنتتيتتني  ت�سغيل  ن�سبة  برفع  �سي�سهم 
�لقطاع �خلا�ص. ويف قطاع �لنقل، يرى 59ر 
29 باملئة �أن ت�سريع وترية �لعمل و�الإجناز 
يف م�ساريع �لنقل �لعام قيد �لتنفيذ، �سي�سهم 
�أمتتاكتتن  �إىل  �الأردنتتيتتني  و�تتستتول  ت�سهيل  يف 
عملهم، فيما يرى 61ر 25 باملئة �أن توجيه 
�لعام  �لنقل  و�سائل  الأجتتور  حكومي  دعتتم 
�سي�سهم ب�سكل �أكرب، بينما يرى 20 باملئة �أن 
�لعام  �لنقل  �أ�سطول  تو�سيع  �حلكومة  على 
�أن  باملئة  77ر24  يرى  فيما  �ملحافظات،  يف 
با�ستخد�م  �لتتعتتام  �لنقل  ختتدمتتات  تطوير 
تقنيات حديثة مثل �لتتبع �ملبا�سر و�لدفع 
وحول  �أكرب.  م�ساهمة  �سيحقق  �الإلكروين 

�لعو�مل �القت�سادية �لتي ت�سهم يف حتفيز 
�ال�ستثمار �لد�خلي و�خلارجي خلل �لربع 
�الأول من �لعام �حلايل، يرى 57ر 45 باملئة 
�لعو�مل.  �أهم  هو  �الجتتر�ء�ت  تب�سيط  �أن 
�ملعمول  �جلمركي  بالنظام  يتعلق  وفيما 
��سلح  �أن  باملئة  50ر90  يتترى  حاليا،  به 
�إيجابيًا  �أثتتترً�  �سي�سكل  �جلمركي  �لنظام 
�أما يف قطاع حتفيز  على ن�ساط �القت�ساد. 
باملئة   36 18ر  يرى  و�ل�سادر�ت،  �ل�سناعة 
من �مل�ساركني يف �ال�ستطلع �أن كلف �لطاقة 
تعد من �لتحديات �الأبرز و�لتي حتول دون 
�لتو�سع يف �لقطاعات �ل�سناعية و�لتجارية 
و�خلدمية، و 54ر27 % للأو�ساع �الإقليمية 
�ملحيطة ، و�لعمالة �ملاهرة 99ر19 %، وفتح 

�أ�سو�ق جديدة 29ر16 %.

الحكومة تعلن اليوم حزمة 
إجراءات لتنشيط االقتصاد الوطني 

*عمان
يعلن رئي�ص �لوزر�ء �لدكتور عمر �لرز�ز، 
�مللكي،  �لثقايف  �ملركز  يف  �الأحد  �ليوم  �سباح 
ت�ستهدف  حكومية  �إجتتتتر�ء�ت  حزمة  عتتن 
تتتنتت�تتستتيتتط �القتتتتت�تتستتاد �لتتوطتتنتتي وحتتتفتتيتتز 

�ال�ستثمار.
��ستجابة  �لتحفيزية  �حلزمة  وتتتاأتتتي 
�لثاين  عتتبتتد�هلل  �ملتتلتتك  جتتللتتة  لتوجيهات 
و�إجتتتتتر�ء�ت  قتتتتتر�ر�ت  التتتختتاذ  للحكومة 

وتلم�ص  �لوطني  �القت�ساد  حتفز  و��سحة 
من  وتخفف  �ملعي�سية  �ملو�طنني  حتتاجتتات 

�لبطالة.
عدد  بها  ي�سارك  �لتي  �جلل�سة،  ويتخلل 
لرئي�ص  كلمة  �لتتوز�ري،  �لفريق  �أع�ساء  من 
حتتول  حتتتو�ريتتتة  جتتلتت�تتستتة  يتبعها  �لتتتتتتوزر�ء 
�نعكا�ص مثل هذه �الإجتتر�ء�ت على عدد من 

�لقطاعات �ملحورية.
وميتتتثتتتل �ملتتتتدعتتتتوون حلتت�تتستتور �جلتتلتت�تتستتة 
�مل�ستهدفة  �لقطاعات  خمتلف  �لنقا�سية، 

من �حلزمة �لتحفيزية، �إ�سافة �إىل �لعديد 
وغرف  و�مل�ستثمرين  �القت�ساد  رجتتال  من 
متخ�س�سني  و�أكادمييني  و�لتجارة  �ل�سناعة 

وممثلي و�سائل �الإعلم.
بني  تفاعليا  حتتو�ر�  �جلل�سة  و�ست�سهد 
�أع�ساء �لفريق �لوز�ري و�أمني عمان ورئي�ص 
هيئة �ال�ستثمار من جهة و�حل�سور من جهة 
�حلكوميون  �مل�سوؤولون  خلله  يجيب  �أخرى، 
حول  �جلمهور  من  �ملطروحة  �الأ�سئلة  على 
�سملها  �لتي  و�ملتتحتتاور  �الإجتتتر�ء�ت  خمتلف 

�لتوجه �حلكومي.
وكان رئي�ص �لوزر�ء �لدكتور عمر �لرز�ز، 
�أعتتلتتن ختتلل تتتروؤ�تتص جتتللتتة �ملتتلتتك جلل�سة 
جمل�ص �لوزر�ء �الأربعاء �ملا�سي، �أن �حلكومة 
و�لقر�ر�ت  �الإجتتتر�ء�ت  من  �لعديد  و�سعت 
رئي�سة،  حمتتاور  �أربتتعتتة  �سمن  �لتحفيزية 
وتن�سيط  و�لتتترو�تتتتب،  �الأجتتتتور  زيتتتادة  هتتي 
وحت�سني  �ال�ستثمار،  وحتفيز  �القت�ساد 
جتتتتودة �خلتتتدمتتتات �ملتتقتتدمتتة لتتلتتمتتو�طتتنتتني، 

و�الإ�سلح �الإد�ري و�ملالية �لعامة.

الدكتور

عبدالرحمن المشيقح

صفحة
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رحلة الكلمات العربية 
في اللغات األوروبية

صرف العائدات التقاعدية 
للصحفيين خالل االسبوع الحالي

الصفدي:ضرورة اعتماد منهجية 
شمولية في محاربة اإلرهاب

خالل جلسة نقاشية تشارك فيها القطاعات المستهدفة من الحزمة التحفيزية

*عمان 
جلنة  رئي�ص  �ل�سحفيني،  نقيب  نتتائتتب  �أعتتلتتن 
�لنقابة  الأعتت�تتستتاء  �لتتتتتقتتاعتتد  �تتستتنتتدوق  ت�سفية 
�سيتم �العلن  �نه  �مل�سركني فيه، ينال �لربماوي، 
للزملء  �لتقاعدية  �لعائد�ت  �سرف  موعد  عن 
م�سري�  �الحد،  �ليوم  �لتقاعد  ب�سندوق  �مل�سركني 
�إىل �ن �ل�سرف �سيكون هذ� �ال�سبوع من خلل بنك 
مبوجب  �ململكة  يف  فروعه  بجميع  عمان  �لقاهرة 

�تفاق بني �لنقابة و�لبنك بهذ� �خل�سو�ص.

و�علن �لربماوي يف ت�سريح �سحفي عن تاأجيل 
�جتماع جلنة �لت�سفية �لذي كان مقرر� �ل�سبت �ىل 

يوم غد �الحد.
�لت�سفية  �جتتتر�ء�ت  ال�ستكمال  ذلتتك  ويتتاأتتتي 
من  تدقيقها  بعد  �لنهائية  �لك�سوفات  و��ستخر�ج 
مت  وبعدما  للنقابة  �لقانوين  �حل�سابات  مدقق 
من  عدد  طلب  على  بناء  �لتعديلت  بع�ص  �دختتال 
�لزملء �جر�ء مقا�سة بني م�ستحقاتهم �لتقاعدية 
و�لتز�مات مالية مرتبة عليهم للنقابة و�مل�سادقة 

على �لك�سوفات وتوقيعها ح�سب �الأ�سول.

*باكو 
مندوبا عن جللة �مللك عبد�هلل �لثاين، ح�سر 
�ل�سفدي  �أمين  �ملغربني  و�سوؤون  �خلارجية  وزير 
�النحياز،  لدول عدم  �لثامنة ع�سرة  �لقمة  �أعمال 
ودعا  باكو.  ة  �الأذربيجانَيّ �لعا�سمة  يف  �ملنعقدة 
دول  �ل�سبت  �لقمة  ختتلل  لتته  كلمة  يف  �ل�سفدي 
حركة عدم �النحياز الإطلق جهد حقيقي الإنهاء 
لتحقيق  وحتتيتتد�  �سبيل  �الإ�تتستتر�ئتتيتتلتتي  �الحتتتتتلل 
مقاربات  �عتتتتتمتتاد  �أهتتمتتيتتة  على  متت�تتستتدد�  �لتت�تتستتلم، 
�سوريا  م�سالح  تقدم  �ل�سورية  �الأزمة  حلل  جديدة 
�لعمل  معترب�  �الأجتتتنتتتد�ت،  �تتستتر�ع  على  و�سعبها 
�جلماعي �ملنطلق من �حر�م �لقانون �لدويل �سمانا 

لتحقيق �الأمن و�ال�ستقر�ر �لدويل.
و�أكد �ل�سفدي �سرورة �عتماد منهجية �سمولية 
يف حماربة �الإرهاب �لذي ال ينتمي �إىل ح�سارة �أو 
مبادرة  هي  �لعقبة  �جتماعات  �أن  �إىل  الفتا  دين، 

وثقافة  �الإرهتتتاب  حماربة  �ململكة  جلهود  مكملة 
�أمثل  بتتاأن  “�أت�سرف  �ل�سفدي:  وقتتال  �لكر�هية. 
جللة  عن  مندوبًا  �ملهمة،  �لقمة  هذه  يف  �ململكة 
�مللك عبد�هلل �لثاين، �أحمل �إليك، فخامة �لرئي�ص 
علييف، حتيات جللته، وتهانيه لفخامتك بذكرى 
�لت  �لدورة  رئا�سة  وبتويل  �ل�سقيق  بلدكم  ��ستقلل 
للقمة  و�أنقل  �النحياز،  لقمة دول حركة عدم   18
جزيله  و�ل�سكر  بالنجاح،  جللته  متنيات  �لكرمية 

جلمهورية فنزويل على رئا�ستها للدورة �ل�سابقة.
وقال: يف �لعام 1955 �ساركت �ململكة 28 دولة 
يف �إطلق حركة عدم �النحياز عمًل جماعيًا ين�سد 
�لدولية،  �لعلقات  يف  و�لتو�زن  و�لعد�لة  �حلرية 
وبعد 64 عاما على �نطلق �حلركة، ما تز�ل مبادئ 
هذه  ج�سدت  و�لتي  تبنتها  �لتي  �لع�سرة  باندونغ 
�الأهد�ف، و�أكدت �لتم�سك بالقانون �لدويل و�لعمل 
متعدد �الأطر�ف، �سرورة ق�سوى لتجاوز حتدياتنا 
�مل�سركة.             تابع �ص2

اجواء غائمة وتساقط لالمطار
*عمان 

�الأجتتو�ء  تكون  �جلوية:  �الأر�تتستتاد  د�ئتترة  تقرير  قتتال 
�لفر�سة  وتبقى  �حيانًا،  غائمة  �إىل  جزئيًا  غائمة  �ليوم 
�أجز�ء من �ملناطق  مهياأة لهطول زخات من �ملطر خا�سة يف 
�سمالية  �لرياح  وتكون  �ململكة،  من  و�لو�سطى  �ل�سمالية 

غربية معتدلة �ل�سرعة.
�حلتتر�رة  درجتتات  على  قليل  �نخفا�ص  �الثنني  ويطر�أ 
خريفية  �الأجو�ء  وتكون  بقليل،  معدالتها  من  �أقل  لت�سبح 
يف  ومعتدلة  و�ل�سهول  �جلبلية  �ملناطق  يف  �حلر�رة  لطيفة 
�الأغو�ر و�لعقبة، مع ظهور بع�ص �لغيوم �ملنخف�سة، وتكون 

�لرياح �سمالية غربية معتدلة �ل�سرعة.

*عمان 
موقعها  �الأردنتتيتتني  �ل�سحفيني  نقابة  �طلقت 
�لزملء  تطلعات  مع  ليتما�سى  �جلديد  �الإلكروين 
�ع�ساء �لهيئة �لعامة يف �لنقابة وحتقيق �لتو��سل 

مع �لنقابات و�بناء �لوطن.
لين�سجم   www.jpa.jo �ملوقع  �طلق  وياأتي 
ومبا  ملنت�سبيها  �لنقابة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  مع 
و�لتطبيقات  �حلديثة  �لتكنولوجيا  متتع  يتو�فق 
�لذكية و�لتطور �لرقمي و�دو�ته و�حلاجة لو�جهة 

�إلكرونية تعرب عن نب�ص �لنقابة وتوجهاتها.

ويتيح �ملوقع لزو�ره �الطلع على �خبار �لنقابة 
�ملتعلقة  و�النظمة  و�لقو�نني  وقر�ر�تها  وبياناتها 
بطريقة  للع�سوية  �لت�سجيل  و�آليات  عملها  ب�سري 
على  و�الطتتلع  �لتو��سل  ي�سهل  كما  ومرنة،  �سهلة 

�خبار �ملوؤ�س�سات �الإعلمية و�الإعلنات.
�ملحلي  و�ملجتمع  �لزملء  و�سع  �ملوقع  يتيح  كما 
ب�سورة �لتطور�ت �أوال باأول ومدهم باأخبار �لنقابة 
مو�قع  ت�سفح  �إىل  باالإ�سافة  �لر�سمي،  م�سدرها  من 
�لتتتتتو��تتستتل �الجتتتتتمتتاعتتي )فتتيتت�تتستتبتتوك( و)تتتويتتر( 

و)�ن�ستغر�م( �ملوجودة على �ملوقع.

*عمان 
�الجتماعي  لل�سمان  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  بتتتد�أت 
�لوفاة  تقاعد  ر�تتتب  تخ�سي�ص  طلبات  با�ستقبال 
�ملوؤمن  عن  �مل�ستحقني  �لورثة  قبل  من  �لطبيعية 
بال�سمان  �مل�سمولة  �خلدمة  ختتارج  �ملتوّفني  عليهم 
)خلل مدة �النقطاع عن �ل�سمان( لغايات �حت�ساب 
حفظ  بهدف  لهم  �لطبيعة  �لتتوفتتاة  تقاعد  ر�تتتب 

حقوقهم.
وي�سرف هذ� �لر�تب لهم من بد�ية �ل�سهر �لذي 
�لطلبات  تقدمي  �أن  حيث  بالطلب،  فيه  يتقدمون 
لهذه �لغاية متاح يف جميع فروع ومديريات �ملوؤ�س�سة 
�ل�سهر  �عتبار� من  �ململكة  �أنحاء  �ملنت�سرة يف جميع 
بعد  �سيكون  للرو�تب  �لفعلي  �ل�سرف  لكن  �حلتتايل 

�إ�سد�ر �ملوؤ�س�سة �أ�س�ص وتعليمات لهذه �لغاية.
 تابع �ص2

»الصحفيين« تطلق موقعها 
اإللكتروني الجديد

الضمان يستقبل طلبات استحقاق 
راتب تقاعد الوفاة الطبيعية

*عمان 
با�سم  �الإعتتتلمتتتي  �لتتنتتاطتتق  قتتتال 
ورد  بلغا  �إن  �لعام:  �المتتن  مديرية 
�الأ�تتستترة  حتتمتتايتتة  لق�سم  �متت�تتص  �ول 
�متتتر�أة  بتتو�تتستتول  �لر�سيفة  لتتتو�ء  يف 
من  لل�سرب  تعر�سها  �ثر  للم�ست�سفى 

زوجها.
و�أ�تتتستتتاف: جتتترى �تتستتبتتط �قتتتو�ل 
زوجها  على  �لقب�ص  و�لقي  �لزوجة، 
وبالتحقيق معه �عرف بقيامه ب�سرب 

زوجته.
توفيت  �م�ص  وفجر  �نتته  و�و�تتستتح 
وجتترى  �مل�ست�سفى،  د�ختتتل  �لتتزوجتتة 
حتويل جثتها للطب �ل�سرعي لتحديد 
�سبب �لوفاة، وما ز�ل �لتحقيق جاريا.

وفاة إمرأة بعد تعرضها 
للضرب من زوجها

*عمان
�لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جللة  عن  مندوبا 
�لتتترز�ز،  عمر  �لتتدكتتتتتور  �لتتتوزر�ء  رئي�ص  رعتتى 
�لعلجية  �ل�سياحة  منتدى  فعاليات  �ل�سبت، 
دورتتته  �عتتمتتال  يف  �لتتتدويل  �ل�سحي  و�ل�سفر 

�خلام�سة.
وتعد هذه �لفعالية �أكرب منتدى متخ�س�ص 
يف  �ل�سحي  و�لتت�تتستتفتتر  �لتتعتتلجتتيتتة  لل�سياحة 
�إفريقيا،  و�سمال  �الو�تتستتط  �ل�سرق  منطقة 
يف  ومتخ�س�سني  ختترب�ء  م�ساركة  ومب�ستوى 
 48 من  �كرث  من  و�ل�سحة  �ل�سياحة  قطاعي 

دولة عربية و�جنبية.
جميعة  تنظمه  �لتتذي  �ملنتدى  ويناق�ص 
�ملجل�ص  مع  بالتعاون  �خلا�سة  �مل�ست�سفيات 
�لتتتعتتتاملتتتي لتتلتت�تتستتيتتاحتتة �لتتعتتلجتتيتتة و�حتتتتتاد 
�يام،  ثلثة  مدى  على  �لعربية  �مل�ست�سفيات 
�ل�سياحة  تخ�ص  �لتي  �لق�سايا  من  جمموعة 
�إ�سافة �إىل  ز �لطب يف �الردن،  �لعلجية ومتيُّ
و�جلودة  �ل�سحية  للخدمات  �المثل  �لت�سويق 
و�العتمادية و�لقو�نني و�لت�سريعات �ل�سحية 
�ل�سحية  �لرعاية  يف  �لرقمية  و�لتوجهات 
يف  �لتتتوزر�ء،  رئي�ص  ونقل  �ملر�سى.  وجتتتربتتة 

كلمة �فتتح بها �عمال �ملنتدى، حتيات جللة 
و�المتتتل  للم�ساركني  �لتتثتتاين  عتتبتتد�هلل  �ملتتلتتك 
ملمو�سة  وخطو�ت  بتو�سيات  �ملنتدى  بخروج 
بها  و�لتقدم  �لعلجية،  بال�سياحة  للرتقاء 
جللته  �هتمام  موؤكد�  �المتتام،  �إىل  خطو�ت 
للقت�ساد  و�ملتتتهتتتم  �حلتتتيتتتوي  �لتتقتتطتتاع  بتتهتتذ� 

�همية  �إىل  �لتتتوزر�ء  رئي�ص  ولفت  �لوطني. 
يناق�سها  �لتي  و�لق�سايا  �ملنتدى  هتتذ�  عقد 
و�جلودة  �ل�سحية  �لعمليات  بجوهر  و�ملتعلقة 
تهم  �لتي  �ملحاور  من  وغريها  و�لتكنولوجيا 

�ل�سياحة �لعلجية و�ل�سحية. قطاع 
تابع �ص2

خالل رعايته اعمال منتدى السياحة العالجية والسفر الصحي

الرزاز: الحكومة قطعت شوطا في مجال منح التأشيرات وتقديم التسهيالت للسياح

الرزاز يؤكد اهمية السياحة العالجية لالقتصاد الوطني

 .. الــــــــــجــــــــــدران  ـــــة  ـــــاب ـــــت ك
!!.. الـــمـــجـــانـــيـــن  ـــات  ـــح ـــف وص

الخريشـا خــازر  خــالـد 
التحرير ــيــس  رئ مــقــال 

صفحة

3

جملة جنوم وا�سواء العربية تكرم  وتختار �سعادة الدكتورة 

خــولــة بنــت سامــي الكريــع
ال�سخ�سية الطبية العربية االوىل لعام 2019

ضيف شرف حفلنا القادم
عالمة عربية وصلت العالمية  سعادة الدكتورة خولة بنت سامي الكريع

عضو مجلس الشورى السعودي الحاصة على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة االولى 
كاول سيدة سعودية تحصل على هذا الوسام الرفيع اشهر دكتورة عربية فيما يخص االورام 
السرطانية والحائزة على جائزة هارفارد للتميز العلمي عام 2007 كبيرة علماء ابحاث السرطان 

في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز االبحاث اضافة الى عملها كرئيس مركز االبحاث 
بمركز الملك فهد الوطني لالورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي

جنوم عرب
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*عمان
م��ن��دوب��ا ع��ن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
عمر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  رعى  الثاين، 
ال�سياحة  منتدى  فعاليات  ال�سبت،  الرزاز، 
يف  ال���دويل  ال�سحي  وال�سفر  العاجية 

اعمال دورته اخلام�سة.
منتدى  اأك���ر  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  وت��ع��د 
وال�سفر  العاجية  لل�سياحة  متخ�س�س 
ال�����س��ح��ي يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االو���س��ط 
م�ساركة  ومب�����س��ت��وى  اإف��ري��ق��ي��ا،  و���س��م��ال 
ال�سياحة  قطاعي  يف  ومتخ�س�سني  خراء 
عربية  دول��ة   48 م��ن  اك��ر  م��ن  وال�سحة 

واجنبية.
تنظمه  ال�����ذي  امل��ن��ت��دى  وي��ن��اق�����س 
بالتعاون  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جميعة 
العاجية  لل�سياحة  العاملي  املجل�س  مع 
مدى  على  العربية  امل�ست�سفيات  واحت��اد 
التي  الق�سايا  من  جمموعة  اي��ام،  ثاثة 
الطب  ز  ومتيُّ العاجية  ال�سياحة  تخ�س 
االمثل  الت�سويق  اإىل  اإ�سافة  االردن،  يف 
واالعتمادية  واجلودة  ال�سحية  للخدمات 
وال���ق���وان���ني وال��ت�����س��ري��ع��ات ال�����س��ح��ي��ة 
والتوجهات الرقمية يف الرعاية ال�سحية 
ال��وزراء،  رئي�س  ونقل  املر�سى.  وجتربة 
حتيات  املنتدى،  اعمال  بها  افتتح  كلمة  يف 
للم�ساركني  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة 
واالمل بخروج املنتدى بتو�سيات وخطوات 
العاجية،  بال�سياحة  لارتقاء  ملمو�سة 
موؤكدا  االم��ام،  اإىل  خطوات  بها  والتقدم 
اهتمام جالته بهذا القطاع احليوي واملهم 

لاقت�ساد الوطني.
عقد  اهمية  اإىل  ال��وزراء  رئي�س  ولفت 
يناق�سها  ال��ت��ي  والق�سايا  امل��ن��ت��دى  ه��ذا 
ال�سحية  العمليات  ب��ج��وه��ر  واملتعلقة 
واجلودة والتكنولوجيا وغريها من املحاور 
العاجية  ال�����س��ي��اح��ة  ق��ط��اع  ت��ه��م  ال��ت��ي 

وال�سحية.
العاجية  ال�سياحة  قطاع  ان  واك��د 

واال�ست�سفائية ميثل فر�سة نوعية لاردن 
ال��ك��ف��اءات االردن��ي��ة التي  يف ظ��ل ت��وف��ر 
االرت��ق��اء  يف  و�ساهمت  ف��خ��ر،  حم��ط  ه��ي 
�سقيقة  دول  يف  ال�سحية  بالقطاعات 

و�سديقة.
التي  امل��ه��م��ة  اخل���ط���وات  اإىل  وا����س���ار 
وت�سجيع  ل��دع��م  احل��ك��وم��ة  ات��خ��ذت��ه��ا 
وم��ن  ال��ع��اج��ي��ة،  ال�سياحة  ا�ستقطاب 
ال�سياحة  امناء  جمل�س  تاأ�سي�س  اأبرزها 
بني  التن�سيق  ل�سمان  والتعايف  ال�سحية 
القطاعني  يف  املعنية  واجلهات  ال���وزارات 
العام واخلا�س، باالإ�سافة اإىل الت�سريعات 
االخ��رية  ال�سنوات  يف  اجن��ازه��ا  مت  التي 
وافتتاح مكتب لل�سياحة العاجية يف مطار 

امللكة علياء الدويل.
و�سدد رئي�س الوزراء على احلاجة اإىل 
موثقة  وباأ�سعار  متكاملة  عاجية  حزمة 
التي  بالكلف  تتعلق  م�سبقا  وحم����ددة 
�سيتحملها املري�س. ولفت اإىل اأن احلكومة 
مبنح  يتعلق  فيما  ج��ي��دا  �سوطا  قطعت 
العديد  على  القيود  وتخفيف  التاأ�سريات 
من اجلن�سيات املقيدة، ف�سا عن ت�سهيات 

االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��اأ���س��رية  على  للح�سول 
عر  عليها  للح�سول  ال��ت��ق��دم  خ��ال  م��ن 

االنرنت.
ال�سدد،  بهذا  ال���ورزاء،  رئي�س  وا�سار 
ب��ني االإج�����راءات  امل���واءم���ة  اه��م��ي��ة  اإىل 
وامل��ت��ط��ل��ب��ات، وم��ن��ه��ا االأم���ن���ي���ة وم��ن��ح 
اأمن  على  املحافظة  يكفل  ومبا  التاأ�سريات، 
قدما  للم�سي  كركيزه  وا�ستقراره،  االأردن 

بدعم هذا القطاع احليوي.
رئي�س  املنتدى/  رئي�س  اكد  جهته  من 
الرئي�س  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جمعية 
لل�سياحة  ال��ع��امل��ي  للمجل�س  ال��ف��خ��ري 
ال��ع��اج��ي��ة ال��دك��ت��ور ف���وزي ح��م��وري ان 
القطاعات  من  تعد  العاجية  ال�سياحة 
اي���رادات  ان  حيث  املهمة  االقت�سادية 
عن  تزيد  العاملية  العاجية  ال�سياحة 
100 مليار دوالر �سنويا ومبعدل منو ي�سل 
ت�ستثمر  العامل  دول  جعل  ما  باملئة   5 اإىل 
ي�سعى  املنتدى  اأن  واإكد  ال�سناعة.  يف هذه 
يتمتع  التي  املزايا  على  ال�سوء  لت�سليط 
طبية  ب�سمعة  يحظى  وال��ذي  االأردن،  بها 
االوىل  املرتبة  احتال  من  مكنته  عالية 

العاجية.  ال�سياحة  مبجال  االقليم  يف 
الدكتور احلموري بجهود احلكومة  وا�ساد 
لدعم  اخ��ريا  اتخذتها  التي  وال��ق��رارات 
امناء  جمل�س  ان�ساء  ومنها  القطاع،  ه��ذا 
وتعديل  وال��ت��ع��ايف  ال�سحية  ال�سياحة 
بحيث  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  ن��ظ��ام 
لع�سوية  االن�سمام  للم�ست�سفيات  ي�سمح 
الهيئة، باالإ�سافة اإىل تعزيز دور مديرية 
ال�سحة  وزارة  يف  العاجية  ال�سياحة 
ال�سحية  لل�سياحة  دائ���رة  وا�ستحداث 
التاأ�سرية  تعليمات  وا���س��دار  الهيئة  يف 
معربا  التاأ�سريات  منح  وت�سهيل  العاجية 
اجلن�سيات  ع��ن  القيد  باإلغاء  االم��ل  ع��ن 
ال�سياحة  ق��ط��اع  يف  امل�ستهدفة  املقيدة 
العاجية. ويف ختام اجلل�سة االفتتاحية 
للمنتدى، كرم رئي�س الوزراء جمموعة من 
ال�سياحة  مل�سرية  الداعمة  ال�سخ�سيات 
لاأجهزة  معر�سا  افتتح  كما  العاجية، 
املنتدى  هام�س  على  الطبية  وامل�ستلزمات 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��م ع��ر���س فيلم  ���س��ه��دت  ال���ذي 
االردن  يف  ال�����س��ح��ي  ال��ق��ط��اع  ت��ط��ور  ع��ن 

واالجنازات التي حققها.

*باكو 
م��ن��دوب��ا ع��ن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
ال��ث��اين، ح�سر وزي��ر اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون 
القمة  اأع��م��ال  ال�سفدي  اأمي���ن  املغربني 
ال��ث��ام��ن��ة ع�����س��رة ل���دول ع���دم االن��ح��ي��از، 
باكو.  ة  االأذربيجانَيّ العا�سمة  يف  املنعقدة 
القمة  خ��ال  له  كلمة  يف  ال�سفدي  ودع��ا 
االنحياز الإطاق  ال�سبت دول حركة عدم 
جهد حقيقي الإنهاء االحتال االإ�سرائيلي 
�سبيا وحيدا لتحقيق ال�سام، م�سددا على 
اأهمية اعتماد مقاربات جديدة حلل االأزمة 
و�سعبها على  �سوريا  م�سالح  ال�سورية تقدم 
اجلماعي  العمل  معترا  االأجندات،  �سراع 
املنطلق من احرام القانون الدويل �سمانا 

لتحقيق االأمن واال�ستقرار الدويل.
واأكد ال�سفدي �سرورة اعتماد منهجية 
�سمولية يف حماربة االإرهاب الذي ال ينتمي 
اإىل ح�سارة اأو دين، الفتا اإىل اأن اجتماعات 
اململكة  جلهود  مكملة  مبادرة  هي  العقبة 
حم��ارب��ة االإره�����اب وث��ق��اف��ة ال��ك��راه��ي��ة. 
اأم��ث��ل  ب���اأن  “اأت�سرف  ال�����س��ف��دي:  وق���ال 
عن  مندوبًا  املهمة،  القمة  هذه  يف  اململكة 
اإليك،  اأحمل  جالة امللك عبداهلل الثاين، 
جالته،  حتيات  علييف،  الرئي�س  فخامة 
وتهانيه لفخامتك بذكرى ا�ستقال بلدكم 
ال�سقيق وبتويل رئا�سة الدورة ال� 18 لقمة 
للقمة  واأنقل  االنحياز،  عدم  حركة  دول 
الكرمية متنيات جالته بالنجاح، وال�سكر 
رئا�ستها  على  فنزويا  جلمهورية  جزيله 

للدورة ال�سابقة.
اململكة  �ساركت   1955 العام  يف  وقال: 
االنحياز  عدم  حركة  اإط��اق  يف  دولة   28
والعدالة  احل��ري��ة  ين�سد  جماعيًا  عمًا 
 64 وبعد  الدولية،  العاقات  يف  والتوازن 
عاما على انطاق احلركة، ما تزال مبادئ 
باندونغ الع�سرة التي تبنتها والتي ج�سدت 
بالقانون  التم�سك  واأك��دت  االأه��داف،  هذه 
�سرورة  االأط��راف،  متعدد  والعمل  الدويل 

ق�سوى لتجاوز حتدياتنا امل�سركة.
و�سدد ال�سفدي على ان العمل اجلماعي 
امل��ن��ط��ل��ق م��ن اح����رام ال��ق��ان��ون ال���دويل 
احلركة  مبادئ  يرجم  اأن  وحده  ي�ستطيع 
هذا  غري  ومن  �سعوبنا،  كل  به  تنعم  واقعًا 

العمل اجلماعي، ومن غري احرام القانون 
العي�س  يف  ال�����س��ع��وب  ك��ل  وح���ق  ال����دويل 
جمتمعنا  ي�ستطيع  ل��ن  وك��رام��ة،  بحرية 
الدويل اإنهاء الظلم وال�سراعات واحلروب، 
على  والق�ساء  الظامي  االإره���اب  ودح��ر 
اجلرمية املنظمة ومواجهة تبعات اللجوء 
وزير  وقال  املايني.  �سردت  التي  والنزوح 
اخلارجية: وقفت حركتنا �سد اال�ستعمار 
وا�ستباحة  وعدوانًا  وظلمًا  �سرًا  ورف�سته 
امل�سري،  وتقرير  احلرية  يف  ال�سعوب  حلق 
لدولة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  اال�ستعمار  اأن  بيد 
ال�سعب  حقوق  ينتهك  ي��زال  م��ا  فل�سطني 
الفل�سطيني ويهدد االأمن وال�سلم الدوليني، 
ه��ذا  وج���ه  يف  حركتنا  ت��ق��ف  اأن  وي��ج��ب 
حقيقيًا  فعًا  وتطلق  الغا�سم،  االحتال 

ينهي هذا ال�سر وهذا الباطل.
وكل  الفل�سطينيون  اخ��ت��ار  واأ���س��اف: 
ال��ع��رب ال�����س��ام، واخ��ت��ارت اإ���س��رائ��ي��ل اأن 
والاقانوين  الا�سرعي  احتالها  يف  متعن 
ولن  ال�سراع،  ي�ستمر  لذلك  والااإن�ساين، 
والدائم  ال�سامل  بال�سام  منطقتنا  تنعم 
ال�سراع  وح��ل  االح��ت��ال،  زوال  دون  م��ن 
ي�سمن  ال��ذي  الدولتني،  حل  اأ�سا�س  على 
امل�ستقلة،  الفل�سطينية  ال��دول��ة  ق��ي��ام 
خطوط  على  املحتلة  القد�س  وعا�سمتها 
باأمن  لتعي�س   ،1967 حزيران  من  الرابع 
قرارات  وفق  اإ�سرائيل،  جانب  اإىل  و�سام 
ال�سام  وم���ب���ادرة  ال��دول��ي��ة،  ال�����س��رع��ي��ة 
اأكر  ثاين  هي  حركتنا  وق��ال:  العربية. 
جتمع  فيها  ع�سوة  دولة   120 دويل  جتمع 

على حق الفل�سطينيني يف احلرية والدولة 
ال�سام  على  اإج��م��اع��ن��ا  لكن  وال��ك��رام��ة، 
اإ�سرائيلية  ب���اإج���راءات  يوميًا  ي�سطدم 
ال�سام:  حتقيق  ف��ر���س  تقتل  اأح��ادي��ة 
لاأرا�سي،  وم�سادرة  �سرعي،  غري  ا�ستيطان 
العربية  الهوية  وحماوالت عبثية لطم�س 
االإ�سامية وامل�سيحية للقد�س ومقد�ساتها.

يوؤكد  كما  القد�س،  اأن  ال�سفدي  واأك��د 
الو�سي  ال��ث��اين؛  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة 
وامل�سيحية،  االإ�سامية  مقد�ساتها  على 
االإ�سرائيلي  االحتال  ال�سام،  مفتاح  هي 
وحم���اوالت���ه ت��غ��ي��ري ال��و���س��ع ال��ق��ان��وين 
املقد�سة  املدينة  يف  القائم  والتاريخي 
�ساحة  ال�سام  مدينة  جعل  ومقد�ساتها 

للقهر واحلرمان.
الاجئ  حرمان  حم��اوالت  اأن  واو�سح 
وبكرامة  العي�س  يف  حقه  من  الفل�سطيني 
وم���ن ح��ق��ه يف ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ع���اج، عر 
فا�سحا  انتهاكا  تعد  االأون���روا،  ا�ستهداف 
ل��ه،  ن��ت�����س��دى  اأن  مل��ب��ادئ احل��رك��ة ي��ج��ب 
املالية،  االأون���روا  احتياجات  تلبية  عر 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى والي��ت��ه��ا ودوره�����ا اإىل 
القانون  وفق  الاجئني،  ق�سية  حل  حني 
الدويل، ومبا يلبي حق الاجئني يف العودة 
والتعوي�س يف �سياق حل �سامل لل�سراع على 

اأ�سا�س حل الدولتني.
وقال: اإن االأزمة ال�سورية كارثة يجب 
كله  ال��دويل  واملجتمع  احلركة  تكثف  اأن 
جهودهم الإنهائها، عر حل �سيا�سي، ي�سنعه 
وحدة  يحفظ  حا  ويقبلونه،  ال�سوريون، 

�سوريا ومتا�سكها و�سيادتها، ويعيد لها اأمنها 
وا�ستقرارها، ويخل�سها من االإرهاب، فيعود 
االأزم���ة،  �سردتهم  ال��ذي��ن  مواطنوها  لها 
ركيزة  ودوره��ا  عافيتها  �سوريا  وت�ستعيد 
وا�ستقراره  االأو�سط  ال�سرق  اأمن  ركائز  من 

ومنظومة العمل العربي امل�سرك.
جديدة  مقاربات  من  بد  “ال  اأنه  واأك��د 
يحكمها  م��ق��ارب��ات  االأزم����ة،  حل��ل  فاعلة 
ال  االأ�سيل،  و�سعبها  �سوريا  على  احلر�س 
االإقليمية  وامل�سالح  االأج��ن��دات  ���س��راع 
���س��وري��ا وعلى  وال��دول��ي��ة ع��ل��ى ح�����س��اب 
الاجئني  اأن  وبني  االأ�سيل.  �سعبها  ح�ساب 
جميعا،  نتحمل  اأن  يجب  �سحايا  ال�سوريني 
م�سوؤولية  وحدها،  امل�ست�سيفة  ال��دول  ال 
اإىل حني  ل��ه��م،  ال��ك��رمي  ال��ع��ي�����س  ت��وف��ري 

عودتهم اإىل وطنهم.
و�سدد وزير اخلارجية على اأن االإرهاب 
وهو  دي��ن،  اأو  ح�سارة  اإىل  تنتمي  ال  اآف��ة 
منهجية  لدحره  ي�ستوجب  م�سرك  عدو 
وفكريًا،  واأمنيا  ع�سكريا  حتاربه  �سمولية 
وهذه املنهجية تتبناها اجتماعات العقبة 
الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  اأطلقها  التي 
حتارب  التي  اململكة  جلهود  مكما  جهدا 
ال�سام  ثقافة  وجت��ذر  الكراهية،  ثقافة 
لر�سالة  جت�سيدًا  االأدي���ان،  بني  واحل���وار 
واملحبة  ال�سام  وقيم  ال�سمحة  االإ���س��ام 
ر�سالة  مثل  يحملها؛  التي  االآخر  واحرام 
عّمان، وكلمة �سواء، واأ�سبوع الوئام العاملي.

قبل  باندونغ  مبادئ  اعتمدنا  وق��ال: 
ملواجهة  منطلقًا  ع��ق��ود  �ستة  م��ن  اأك���ر 
حتدياتنا امل�سركة وقتذاك، وهذه املبادئ 
�سبيل  هو  ملمو�سًا  ج��ادًا  فعًا  وترجمتها 
مبادئ  الأنها  اأي�سا،  االآن  اأزماتنا  مواجهة 
اأن  امل�سركة، وتوؤكد حقيقة  تعك�س قيمنا 
والعمل  والتعاون  الدويل  القانون  احرام 
حقوقنا  ي�سمن  م��ا  ه��و  االأط���راف  متعدد 
وازده��ار  رخائنا  و�سبيل  اجلماعي  واأمننا 
اخلارجية  وزي��ر  اأج��رى  ذل��ك،  اإىل  دولنا. 
الثنائية  ال��ع��اق��ات  لتعزيز  حم��ادث��ات 
خارجية  وزير  مع  االإقليمية  والتطورات 
اأذرب��ي��ج��ان اإمل���ار حم��م��دي��اروف وع���دد من 
ال�  القمة  يف  وامل�سوؤولني  اخلارجية  وزراء 

18 حلركة عدم االنحياز.

*عمان 
واال�سكان  العامة  اال�سغال  وزير  بحث 
من  اع�����س��اء  م��ع  العمو�س  ف��اح  املهند�س 
النقيب  برئا�سة  املقاولني  نقابة  جمل�س 
امل��ه��ن��د���س اح��م��د ال��ي��ع��ق��وب، ال��ق�����س��اي��ا 
لت�سنيف  اجلديد  النظام  ب�ساأن  املطروحة 

املقاولني.
تعليمات  ت�سدر  مل  انه  العمو�س  واأك��د 
ه��ذا  ب��خ�����س��و���س  االآن  ح��ت��ى  ج���دي���دة 
حاليا  تداوله  يتم  ملا  �سحة  وال  النظام، 
ال��وزارة  ان  على  م�سددا  التعليمات،  حول 
بعد  اال  ج��دي��دة  تعليمات  اي  ت�سدر  ل��ن 

املقاولني  النقابة  م��ع  واحل���وار  الت�ساور 
املمثل الوحيد لهذا القطاع املهم.  وا�ساف 
بتح�سن  معنية  مكوناتها  بكل  الدولة  اأن 
القطاع وتطوره والبحث عن فر�س دخوله 
خا�سة  وال��دول��ي��ة،  االقليمية  اال���س��واق 
الف   150 نحو  ي�سغل  املقاوالت  قطاع  ان 

مهند�س وعامل وفني واإداري. 
التي  اجل��ه��ة  ه��ي  النقابة  اإن  وق���ال: 
الطرق  جمال  يف  احلكومة  م�ساريع  تنفذ 
حقيقي  �سريك  وهي  واالإ�سكان،  واالبنية 
م��ب��داأ  حقيقية  ب�����س��ورة  يج�سد  وف��اع��ل 
واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة 

يف  اختاالت  اأي��ة  معاجلة  اأهمية  موؤكدا 
العمو�س  وا���س��ار  القائمة.  العمل  اآل��ي��ات 
 150 م��ن  اأك���ر  اح��ال��ت  ال����وزارة  اأن  اإىل 
قيمتها  جتاوزت  العام  هذا  خال  م�سروعا 
يف  ي�سهم  ما  دينار،  مليون   300 االإجمالية 
املقاولني.  ودعم  االقت�ساد  عجلة  حتريك 
املطروحة  العطاءات  خم�س�سات  ان  واأكد 
اأوال  االأ�سول  ح�سب  ال�سرف  ويتم  متوفرة 
تقريبا  عام  منذ  ال��وزارة  اأن  موؤكدا  ب��اأول، 
املخ�س�سات  ال تطرح عطاء اال بعد توفري 
ال�ستكمال  املقاولني  الوزير  ودعا  املالية. 
االأ���س��ول  ح�سب  ومطالباتهم  اأع��م��ال��ه��م 

ل�سمان عدم تاأخري الدفعات املالية. 
ال��وزارة لن جتامل يف جودة  اإن  وقال: 
العطاءات  بنود  كافة  وا�ستكمال  االأعمال 

املحالة للمقاولني.
حري�سة  النقابة  اإن  اليعقوب:  وقال 
ع��ل��ى ال��ع��اق��ة ال��ت�����س��ارك��ي��ة م��ع ال����وزارة 
البناء،  واحل��وار  االنفتاح  على  والقائمة 
اإىل  داعيا  االعمال،  اداء  يف  والتكاملية 
ال��وزارة  ت�سريع االإج���راءات االإداري���ة يف 
املقاولني،  ومطالبات  لق�سايا  حل  واإيجاد 
�سبيل  يف  للتعاون  النقابة  ا�ستعداد  م��ع 

اإيجاد حلول للق�سايا العالقة.

الرزاز يرعى افتتاح منتدى السياحة العالجية والسفر الصحي

الرزاز: الحكومة قطعت شوطا في مجال منح التأشيرات وتقديم التسهيالت للسياح

الرزاز: قطاع السياحة العالجية يمثل فرصة 
نوعية في ظل توفر الكفاءات األردنية

الصفدي يؤكد ضرورة اعتماد منهجية 
شمولية في محاربة اإلرهاب

العموش: التعديل على نظام تصنيف المقاولين سيتم بالتشارك مع النقابة

*عمان 
االجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  ب���داأت 
الوفاة  تقاعد  رات��ب  تخ�سي�س  طلبات  با�ستقبال 
املوؤمن  عن  امل�ستحقني  الورثة  قبل  من  الطبيعية 
بال�سمان  امل�سمولة  اخلدمة  خارج  املتوّفني  عليهم 
)خال مدة االنقطاع عن ال�سمان( لغايات احت�ساب 
حفظ  بهدف  لهم  الطبيعة  ال��وف��اة  تقاعد  رات��ب 

حقوقهم.
وي�سرف هذا الراتب لهم من بداية ال�سهر الذي 
الطلبات  تقدمي  اأن  حيث  بالطلب،  فيه  يتقدمون 
لهذه الغاية متاح يف جميع فروع ومديريات املوؤ�س�سة 
ال�سهر  اأنحاء اململكة اعتبارا من  املنت�سرة يف جميع 
بعد  �سيكون  للرواتب  الفعلي  ال�سرف  لكن  احل��ايل 

اإ�سدار املوؤ�س�سة اأ�س�س وتعليمات لهذه الغاية.
مو�سى  املوؤ�س�سة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وق��ال 
االإج���راء  ه��ذا  ان  ال�سبت،  ت�سريح  يف  ال�سبيحي 
ال�سمان  لقانون  املعدل  القانون  دخ��ول  بعد  ياأتي 
من  االول  من  اعتبارًا  التنفيذ  حيز  االجتماعي 
بنوده  اأح��د  ت�سّمن  وال��ذي  احل��ايل،  االول  ت�سرين 
لورثة  الطبيعية  الوفاة  تقاعد  رات��ب  تخ�سي�س 
املوؤمن عليه امل�ستحقني على الرغم من وفاته خارج 
اخلدمة امل�سمولة بال�سمان، وذلك ب�سرط اأن يكون 

ملدة  االجتماعي  بال�سمان  �سابقة  ا�سراكات  له 
على  مي�ِس  ومل  فعليًا،  ا�سراكًا   120 عن  تقل  ال 
انقطاعه عن ال�سمان اأكر من 60 �سهرًا عند حدوث 

الوفاة.
اأن التقدم لا�ستفادة من هذا التعديل  واأ�ساف، 
وفاتهم  وقعت  الذين  عليهم  للموؤمن  اأي�سًا  متاح 
اأي قبل االول من ت�سرين  القانون املعّدل  قبل نفاذ 
اأن يعيد الورثة امل�ستحقون  االول احلايل، �سريطة 
مت  ح��ال  يف  ال��واح��دة  الدفعة  تعوي�س  مبلغ  كامل 
تاأمني  ا�سراكات  وت�سديد قيمة  �سابقًا،  لهم  �سرفه 
ال�سيخوخة والعجز والوفاة من ال�سهر التايل لل�سهر 
وحتى  عليه  املوؤمن  عن  االقتطاع  فيه  اأوقف  الذي 
على  وذل��ك  وفاته  فيه  وقعت  ال��ذي  ال�سهر  نهاية 
اأن  على  لاقتطاع،  اخلا�سع  االخ��ري  اأج��ره  اأ�سا�س 
ت�سدد مبالغ التعوي�سات واال�سراكات اذا ا�ستحقت 

دفعة واحدة اأو بالتق�سيط.
التي  ال�سابقة  اأن عدد احلاالت  ال�سبيحي  وبني 
ينطبق عليها هذا التعديل يبلغ حوايل 1100 حالة 
االإج��راء  ه��ذا  �سي�ساهم  حيث  عليهم،  ملوؤمن  وف��اة 
واالق��ت�����س��ادي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  احل��م��اي��ة  بتعزيز 
للموؤمن عليهم وورثتهم من خال التو�سع يف حاالت 

ا�ستحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

*عمان 
مندوبة عن �سمو االأمري احل�سن بن طال، رئي�س 
اأمناء املعهد امللكي للدرا�سات الدينية، رعت  جمل�س 
ا�سحاقات،  ب�سمة  االجتماعية  التنمية  وزي���رة 
االأردن،  لكاريتا�س   2019 ال�سنوي  امل�سري  اط��اق 
مبادرة  وهو   ،2109 امل�سري  لنت�سارك  �سعار:  حتت 
للكاريتا�س الدويل لعي�س ثقافة االأخّوة واللقاء بني 

الب�سر.
وقال مدير عام كاريتا�س االأردن وائل �سليمان: 
التي  ال�سحية  التوعية  تاأتي كجزء من  املبادرة  اإن 
بها  وي�سارك  العام،  م��دار  على  كاريتا�س  بها  تقوم 
ويحتاج  مزمنة  باأمرا�س  امل�سابني  من  اأ�سخا�س 
اإ�سافة اإىل  تعافيهم اإىل ال�سري م�سًيا على االأقدام، 
توحيد  عن  ف�سًا  للجميع،  الريا�سة  فائدة  تعميم 
الب�سر على اختاف اأديانهم وقومياتهم بال�سري مًعا 
نحو  املتجهة  االإن�سانية  درب  ميّثل  واحد  درب  على 

االأخّوة ال�ساملة.
االأردن��ي��ة  االأمل��ان��ي��ة  اجلامعة  رئي�سة  وق��ال��ت 
املوؤ�س�سات  ت�ساركية  اإن  فيا�س:  منار  ال��دك��ت��ورة 

جزءا  تعد  اخلريي  العمل  موؤ�س�سات  مع  االأكادميية 
اخلدمة  تقّدم  التي  املتكاملة  الب�سرية  التنمية  من 

الكرمية لاإن�سان واالإن�سانية.
احل�سن،  االأم��ري  �سمو  حتيات  ا�سحاقات  ونقلت 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  نظم  ال���ذي  امل�سري  اطلقت  ان  بعد 
بح�سور  ال�سديقة،  ال��دامن��ارك  مملكة  كاريتا�س 
ممثلني من الدامنارك بن�سختها لهذا العام، متمنية 
و�سارك  الها�سمية.  القيادة  ظل  يف  للجميع  اخلري 
بامل�سري القائم باأعمال ال�سفارة البابوية يف االأردن 
اخلريية  الهيئة  عام  واأمني  اليل،  ماورو  املون�سنيور 
الها�سمية اأمين املفلح، ومدير عام املركز الكاثوليكي 
رعية  وكاهن  بدر،  رفعت  االأب  واالإع��ام  للدرا�سات 
االأب معني احللو، وعدد  مادبا  الكاثوليك يف  الروم 
االأردن  كاريتا�س  ومتطوعي  وموظفي  اإداري��ي  من 
كوادر  من  وعدد  املحافظات،  يف  املراكز  خمتلف  من 
اجلامعة االأملانية االأردنية، ومراجعي كاريتا�س من 
االأ�سقاء ال�سوريني والعراقيني. وا�ستمل امل�سري على 
عر�س للوجبات ال�سحّية والتوعوية وفحو�سات دم 

من Medlab ملر�سى ال�سكري. 

*عمان 
اأكد م�ساركون يف ندوة نقا�سية متخ�س�سة نظمها 
مركز الدرا�سات اال�سراتيجية باجلامعة االأردنية 
وال�سيا�سات  العامة  وال�سحة  ال�سحة  بعنوان: 
ال�سحية... روؤية ا�سراتيجية، اأن القطاع ال�سحي 
الآل��ي��ات  ويفتقر  م��ن��ّظ��م،  وغ��ري  مبعر  االأردن  يف 
بني  للتن�سيق  وموؤ�س�سية  واإداري����ة  ا�سراتيجية 
خمتلف مكوناته ما انعك�س �سلًبا على املنتج ال�سحي.

القطاع  هذا  حققه  مما  بالرغم  اأنه  واأو�سحوا 
ال�سحية  الرعاية  تقدمي  يف  جليلة  اإجن��ازات  من 
فرة  يف  وحت��دي��ًدا  املا�سية،  العقود  يف  االأول��ي��ة 
�سدرت  درا�سات  بح�سب  املا�سي،  القرن  ثمانينيات 
عربًيا  االأول  جعلته  العاملية،  ال�سحة  منظمة  عن 
يف  عربًيا  واخلام�س  العاجية،  ال�سحة  جمال  يف 
“ي�سهد  القطاع  هذا  اأن  اإال  العامة،  ال�سحة  جمال 
تراجًعا ملحوًظا يف ظل ما يفر�س عليه من متغريات 
و�سيا�سية  واجتماعية  واقت�سادية  و�سحية  علمية 
م�ستقلة  هيئة  اإن�ساء  �سرورة  وبينوا  عليه.  طراأت 
يف  املتخ�س�سة  الطبية  القطاعات  جميع  ت�سم 
للمري�س،  �سحية  نوعية  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  �سبيل 
�سمن  مقرحات  تعد  م�سغرة  عمل  جلان  وت�سكيل 
للتنفيذ  قابلة  �سيا�سات  واأوراق  وحتليات  تقارير 
التاأمني  اأعمالها قطاع  �سمن مدة زمنية، تتناول يف 
بني  التن�سيق  واآليات  ال�سحية  واالإدارة  ال�سحي، 
يف  العامة  ال�سيا�سة  من  كجزء  املختلفة  اجلهات 
القطاع ال�سحي وتداخاتها مع القطاعات االأخرى 
�سامل  وطني  موؤمتر  يف  عنها  واالإع���ان  ملناق�ستها 
حول ال�سحة وال�سحة العامة وال�سيا�سات ال�سحية 
وزراء  فيها  �سارك  التي  الندوة  املقبل.  العام  نهاية 
العمل  يف  ومتخ�س�سون  واأط��ب��اء  �سابقون  �سحة 
لتطوير  وا�سحة  روؤي��ة  بناء  اإىل  هدفت  ال�سحي، 
قطاع ال�سحة باململكة مبا يف ذلك ال�سيا�سات العامة 
اخلدمات  وك��ف��اءة  الطبي  والتعليم  والت�سريعات 
مركز  م��دي��ر  وق���ال  الب�سرية.  وامل����وارد  الطبية 
عيادات:  زيد  الدكتور  اال�سراتيجية  الدرا�سات 
بع�س  يف  ت��راج��ع  االأردن  يف  ال�سحي  القطاع  اإن 
املوؤ�سرات ال�سحية نتيجة الزيادة املفاجئة يف عدد 
ال�سكان الناجتة عن الهجرات الق�سرية واالأزمات يف 
اال�سراتيجيات  معظم  اأن  م�سيًفا  املحيطة،  الدول 
جمموعة  عن  ك�سفت  بال�سحة  اخلا�سة  الوطنية 
من التحديات التي تواجه القطاع ال�سحي باالأردن، 
واالإنفاق  والتمويل،  ال�سحية،  بال�سيا�سات  وتتعلق 
ال�سحي، ونظام التاأمني ال�سحي، والكوادر الب�سرية 
وكذلك  ال�سحية،  املعلومات  واأنظمة  ال�سحية، 
ال�سحي،  القطاع  بت�ستت  العاقة  ذات  التحديات 

وعدالة توزيع اخلدمات والو�سول لها وجودتها.
�سيتم  الندوة،  هذه  على  وبناء  اأنه  اإىل  واأ�سار 
القطاع  حوكمة  يف  متخ�س�سة  جلان  ثاث  ت�سكيل 

درا�سة  ث��م  وال����دواء،  ال�سحي  وال��ت��اأم��ني  ال�سحي 
املقرحات اأو التو�سيات التي يخرجون بها ملناق�ستها 

خال موؤمتر ُيعقد لهذه الغاية.
حممود  الدكتور  ال�سابق  ال�سحة  وزير  وعر�س 
والقطاع  ال�سحة  و�سع  ع��ن  عمل  ورق��ة  ال�سياب 
التي  والعقبات  والتحديات  االأردن  يف  ال�سحي 
بروؤية  للخروج  ال�سحية  الرعاية  نظام  تواجه 
وا�سحة  �سيا�سات  لبناء  توؤ�س�س  ا�سراتيجية 
املواطنني  على  ذل��ك  وانعكا�سات  نتائج  لتح�سني 
تتعلق بعدم  دائمة  �سكاوى  واأكد وجود  واملنتفعني. 
توفر االأدوية، رغم اأن اإجمايل االإنفاق على الدواء 
 22 ن�سبته  ما  �سّكل  دينار،  مليون   581 حوايل  بلغ 
باملئة من الناجت املحلي االإجمايل، ما يوؤ�سر على هدر 
واملواعيد  املراجعني  اكتظاظ  عن  ف�سًا  االأدوي��ة، 
اإىل  واأ���س��ار  املقدمة.  اخلدمات  وم�ستوى  البعيدة 
الكوادر  ال�سحي، ونق�س  القطاع  اأباء  “تعدد  م�سكة 
ا االخت�سا�سيني، ف�سًا  ال�سحية والطبية، وخ�سو�سً
عن ارتفاع ثمن االأدوية، مو�سحا اأن االأردن ينفق بني 
19 اإىل 25 باملئة من جممل الناجت املحلي االإجمايل 
على الرعاية ال�سحية االأولية. وقال رئي�س جلنة 
ان  اخل�سا�سنة  عي�سى  النيابية  والبيئة  ال�سحة 
تظل  اأال  يجب  ال�سحة  لقطاع  العامة  ال�سيا�سات 
هو  كان  واإن  فقط،  الطبيب  عمل  مبجال  حم�سورة 
�سيا�سات  ان  وذل��ك  فيها،  الفقري  العمود  اأ�سا�س 
يف  والعاملني  ال�سيادلة  جمال  اأي�سا  تطال  القطاع 
موؤكدا  اأي�سا،  واالأ�سعة  الطبية  املخترات  قطاع 
الثاثة  مب�ستوياتها  ال�سحية  الرعاية  مفهوم  اأن 
البع�س وال يجوز ف�سل واحدة عن  مت�سلة ببع�سها 
النيابية  ال�سحة  جلنة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  االأخ���رى. 
عملت على مدار ثاثة اأعوام ق�ستها يف اجتماعات 
دورية للخروج بقانون امل�سوؤولية الطبية اإىل حيز 
جميع  من  بت�ساركية  العمل  اإىل  داعيا   ، الوجود 
اأطراف القطاع املتداخلة للخروج بتو�سيات ونتائج 
باململكة.  ال�سحية  املنظومة  حت�سني  يف  ت�سهم 
لارتقاء  مقرحات  ال��ن��دوة  يف  امل�ساركون  وط��رح 
ال�سيا�سات  والوقوف على  االأردن  ال�سحة يف  بقطاع 
جادة  وقفة  الوقوف  اأهمية  موؤكدين  به،  املحيطة 
ال�سحي من حيث كلفته  التاأمني  يتعلق بقطاع  فيما 
اأن  معترين  املواطنني،  لكل  و�سموليته  واإدارت���ه 
خا�سة  هيئة  اإن�ساء  هو  نظرهم  وجهة  من  احل��ل 
ال�سحة، تعمل  وزارة  م�ستقلة عن  ال�سحي  بالتاأمني 
وفق اأ�س�س اقت�سادية وجتارية ومالية خا�سة بها. 
ال�سحية  اخلدمة  عن  املواطن  ر�سا  مدى  وناق�سوا 
وزارة  يف  والفوترة  احلو�سبة  ونظام  يتلقاها،  التي 
حجم  لقيا�س  وتطويره  تفعيله  واأهمية  ال�سحة، 
الكلفة واالإنفاق، ومع�سلة املوارد الب�سرية من حيث 
امل�ست�سفيات  يف  التوزيع  و�سوء  االخت�سا�سات  نق�س 

واملركزية يف التعيني.)برا-حممود خطاطبة(
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العين نايف الحديد ُيشارك 
باجتماعات المجلس التنفيذي 
للجمعية البرلمانية اآلسيوية

تصوير التنمر ونشره.. شراكة 
في االعتداء والعقوبة

اشغال مأدبا تحيل اربعة عطاءات 
من أصل 17 لتعبيد وصيانة طرق

*عّمان 
االجتماع  يف  احلديد  نايف  العني  االأعيان  جمل�س  ع�ضو  �ضارك 
االأول للمجل�س التنفيذي للجمعية الربملانية االآ�ضيوية، الذي با�ضر 

اأعماله اجلمعة يف مدينه ريزا الرتكية، وملدة 5 اأيام.
وبداأت اجتماعات اجلمعية الربملانية االآ�ضيوية باملوافقة على 
ان�ضمام دوله قطر وجمهورية تيمور ال�ضرقية للجمعية، حيُث رحب 
اأن  موؤكًدا  قطر،  دوله  بان�ضمام  االردن  با�ضم  احلديد  نايف  العني 

ان�ضمام قطر �ضيكون موؤثًرا يف اجلمعية.
وحت�ضر5  اأ�ضا�ضًيا،  ع�ضًوا   42 بينهم  ع�ضًوا   64 اجلمعية  وت�ضم 
تلك  بني  ومن  مراقب،  ب�ضفة  اجلمعية  اجتماعات  ومنظمات  دول 
االإ�ضالمي وبنك  التعاون  االآ�ضيوي ومنظمة  التنمية  املنظمات بنك 

التنمية االإ�ضالمي.

*عمان 
 رغم منع قانون وزارة الرتبية والتعليم حلمل الهواتف النقالة 
يوثق  الطلبة،  بع�س  قبل  من  وا�ضحا  تفلتا  اأن  اإال  املدار�س،  داخل 
و�ضور،  فيديوهات  من  االجتماعي  التوا�ضل  مواقع  على  ن�ضاهده  ما 

حلاالت تنمر واعتداء تقع داخل اأ�ضوار املدار�س.
حتوي  فيديوهات  من  بالعديد  االلكرتوين”  “ال�ضارع  ويغ�س 
اخلري وال�ضر ما يغوي املتلقي بالتكرار والتقليد واملحاكاة، وتخزينها 
حلظة  اأو  فر�ضة  اأي  عند  منحرفة  كخربة  وا�ضتدعائها  بالذاكرة، 

م�ضابهة.
اأ�ضباب كثرية وراء حب ت�ضوير اأ�ضكال التنمر يف املدار�س- والذي 
يعد فيه امل�ضور �ضريكا يف االعتداء، اأبرزها البحث عن الف�ضائحية، 
والتباهي باال�ضتقواء على االآخرين، وفقا الكادمييني، هذا التباهي 

نابع من قلة الوعي واالأخالق، واجلهل بالنواحي القانونية.
»ت�ضاجر ابني مع زميل له يف ال�ضف” قالت اأم حممد من حمافظة 
الكرك، وتابعت:” بعدها بيومني تفاجاأنا باأحد اأقاربنا يخربنا عن 

وجود مقطع فيديو ي�ضور ابني اأثناء امل�ضاجرة«.
عن  ابنها  علم  عندما  تعقيدا  ازدادت  امل�ضكلة  اأن  اىل  واأ�ضارت 
هذه  يحتمل  فلم  االجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  على  امل�ضاجرة  ن�ضر 

االإ�ضاءة جمددا، خا�ضة اأنه من اأوائل املدر�ضة ووالده مدر�س فيها.
وقالت اإنهم تقدموا ب�ضكوى للجهات االأمنية، على من قام بت�ضوير 
ابنهم ون�ضر املقطع على مواقع التوا�ضل، وبداأ اأهله مبحاوالت ال�ضلح 

الإ�ضقاط ال�ضكوى، معتذرين لنا عما بدر من �ضوء فعل ابنهم.
اأ�ضباب  اأهم  اأحد  قالت  �ضريعة  اأبو  انت�ضار  الرتبوية  اخلبرية 
اال�ضتخدام  هو  واالأردين  العربي  جمتمعنا  يف  التنمر  ن�ضبة  زيادة 
انفتاح  فمع  االأخييرية،  االآونيية  يف  التكنولوجية  للو�ضائل  اخلاطئ 
هذه  عن  اأبنائنا  اإق�ضاء  ال�ضعب  من  اأ�ضبح  العوملة،  نحو  املجتمعات 

احلالة التي يعي�ضها العامل اأجمع.
الذكية،  للهواتف  ال�ضيء  اال�ضتخدام  �ضد  نحن   “ واأ�ضافت 
�ضحيح،  ب�ضكل  ا�ضتخدامها  بكيفية  الطلبة  توعية  عن  وم�ضوؤولون 

ل�ضمان عدم تعر�ضهم مل�ضاكل نف�ضية واجتماعية واأخالقية.
الطلبة  لتوعية  وتربوية  تعليمية  من�ضات  وجود  اىل  وا�ضارت 
بهدف تطوير �ضخ�ضياتهم وتو�ضيع مداركهم من خالل تفعيل التعلم 
على  االقت�ضار  وعدم  املختلفة،  التكنولوجيا  و�ضائل  عرب  بعد  عن 

و�ضائل التعليم القدمية والتقليدية التي تعتمد على التلقني.
واأعربت اأبو �ضريعة عن اأ�ضفها اأن الطالب مل ي�ضلوا لهذه الغاية 
عادات  ملمار�ضة  يكون  الذكية  للهواتف  ا�ضتخدامهم  فمعظم  بعد، 
من  تزيد  خطرية  نف�ضية  اأبعاد  ذات  باألعاب  واالن�ضغال  خاطئة، 

العنف املجتمعي.
وهو  الزمالء  اأحد  ت�ضوير  هي  اال�ضتخدامات  هذه  اأخطر  »ومن 
اأو  الفيديوهات  هذه  ون�ضر  عليه،  تنمروا  من  اأمام  �ضعف  حالة  يف 
ال�ضور على �ضفحات التوا�ضل االجتماعي وم�ضاركتها مع االأ�ضدقاء 
لال�ضتهزاء به، اأو ت�ضويره بهدف تهديده وابتزازه، وا�ضتغالل ذلك 
مردود  ولهذا  م�ضتقبال،  لرغباتهم  تخ�ضع  تنازالت  ليقدم  الدليل 

نف�ضي �ضديد على املتنمر عليه.
اأثناء  واجهتها  التي  امل�ضاكل  اأ�ضعب  من  امل�ضكلة  هذه  ان  وقالت 
من  والعديد  حدين،  ذو  �ضالح  الذكية  الهواتف  اأن  مو�ضحة  عملها، 
الطلبة ي�ضتخدم احلد اجلارح منه الإيذاء االآخرين وت�ضويرهم يف 

حاالت غري مقبولة اجتماعيا.
ذكي  هاتف  المتالك  ذويهم  على  يلحون  قد  االبناء  ان  وبينت 
والتباهي به اأمام الزمالء حلماية انف�ضهم رمبا من ممار�ضة التنمر 
زال  ما  باأنه  يعايرونه  الذين  الزمالء  اأمام  للتباهي  رمبا  اأو  عليهم، 
اأمامهم  ليظهر  النقال  الهاتف  المتالك  في�ضعى  اأهله،  بنظر  طفال 

مبظهر االإن�ضان القوي وامل�ضتقل.
عن  لليافعني  التوعية  حمالت  تييكييرار  اأهمية  على  و�ييضييددت 
وطرق  النقالة،  الهواتف  و�ضرر  و�ضررها  االلكرتونية  اجلرائم 
ان  خا�ضة  الفاعل،  املعلم  دور  اىل  م�ضريا  لها،  ال�ضوي  اال�ضتخدام 

ا�ضاليب الزجر والردع مل تعد نافعة.
وفاء  الدكتورة  والتعليم  الرتبية  بييوزارة  التعليم  اإدارة  مدير 
النقالة  الهواتف  حمل  مينع  الييوزارة  قانون  اإن  قالت:  العبدالالت 
االن�ضباط  تعليمات  فاإن  املخالفة  حال  ويف  املدار�س،  اأ�ضوار  داخل 
)االإنذار(  عقوبة  ،توقع  واخلا�ضة  احلكومية  املدار�س  يف  الطالبي 
مدير  من  وقييرار  ال�ضف  مربي  من  بتن�ضيب  املخالف،  الطالب  على 
املدر�ضة. واأو�ضحت اأن هذه املخالفة تقع على الطالب مبجرد حمله 
للهاتف النقال حتى لو مل ي�ضتخدمه، الفتة اإىل اأن ما يتم ت�ضويره 
داخل املدار�س من م�ضاجرات وتنمر وغريها، قد ال يكون من طلبة 

املدر�ضة نف�ضها.
وا�ضارت اىل ان حالة التنمر التي مت ت�ضويرها يف اإحدى املدار�س 

يف حمافظة اربد، كانت من قبل حدث زائر للمدر�ضة.
واأ�ضافت اأنه اإذا قام اأحد الطالب بالت�ضوير والن�ضر على مواقع 
التوا�ضل االجتماعي، دون اإذن االأطراف املعنية، اأ�ضبحت املخالفة 
قانوين،  بعد  وذات  االلكرتونية،  واجلرائم  العام  باالأمن  مرتبطة 
اإجراء بهذا اخل�ضو�س، �ضوى التحقق من �ضبب  اأي  ولي�س للمدر�ضة 

امل�ضكلة وامل�ضاجرة واتخاذ القرار املنا�ضب بحق الطلبة املعنيني.
يح�ضل  ما  اإن  قال  قطي�ضات  حممد  �ضابقا  االإعييالم  هيئة  مدير 
الطالب،  اأحد  على  واالعتداء  التنمر  ت�ضوير  من  املدار�س  داخل 
االأطفال،  �ضور  ن�ضر  حظرت  التي  الطفل،  حقوق  اتفاقية  يخالف 
بغ�س النظر عن احلالة التي يكونون فيها بدون اإذن اأولياء اأمورهم.
يعاقب  الذي  العقوبات،  لقانون  اأي�ضا  خمالف  ذلك  اأن  واأ�ضاف 
“ ولالأ�ضف  اإذنهم،  بدون  للمواطنني  والفيديوهات  ال�ضور  ن�ضر  على 

هي عقوبة ب�ضيطة ال تتجاوز احلب�س ملدة ثالثة اأ�ضهر« .
الفيديوهات تخالف  التي تن�ضر مثل هذه  املواقع  اأن  اإىل  ولفت 
قانون املطبوعات والن�ضر، بغرامة ت�ضل اىل 500 دينار، كما تخالف 
باالإ�ضافة  دينار،   5000 وغرامتها  وامل�ضموع  املرئي  االإعالم  قانون 
لكل  احلق  يعطي  الذي  املوؤلف،  حق  حماية  لقانون  خمالفتها  اإىل 
على  وترتتب  بيياإذنييه،  اإال  �ضورته  ن�ضر  اأو  ت�ضويره  بعدم  اإن�ضان 

خمالفته عقوبات مالية يعو�س بها املت�ضرر.
واأو�ضح اأن احلكمة من جترمي ت�ضوير االأطفال اأو املراهقني، هو 
كونهم اأحداث �ضواء كانوا متنمرين اأو متنمر عليهم، الأن اأحدهم قد 
يجنح خالل فرتة طفولته ومراهقته، وعندما ين�ضج ويكرب يكون له 
طباع خمتلفة، فحتى ال يبقى هذا اخلطاأ ل�ضيقا به طوال حياته، 

فاإنه مينع ت�ضويره وتوثيقه.
ح�ضني  الدكتور  موؤتة  بجامعة  االجتماعية  العلوم  كلية  عميد 
اأ�ضبح  التكنولوجية،  وم�ضاحباته  الذكي  الهاتف  اإن  قال  حمادين 
اأداة من اأدوات العنف املجتمعي، ما يعني تهاوي الثقافة االجتماعية 
ال�ضلوكيات  ت�ضوير  يف  اال�ضتمرار  ظل  يف  االإن�ضانية،  واالأخيييالق 
العدوانية وانتهاك خ�ضو�ضيات االآخرين، وتعري�س امل�ضاهدين لهذا 

التلويث الب�ضري.
التكنولوجيا  مع  بالتعامل  املواطنني  من  كثري  بداأ  لقد  واأ�ضاف 
ب�ضورة حتمل معنى الن�ضاز الذي يف�ضي اىل ممار�ضات موؤذية، دون 
الوعي على اأن االآخرين لهم احلق مبقا�ضاة من ن�ضر هذه الفيديوهات 

اأو ال�ضور بدون اإذن منهم.
وقال :هناك فجوة ثقافية و�ضلوك متدين االأداء والدالالت يف 
اأن  يفرت�س  التي  احل�ضارية،  وم�ضاحباتها  التكنولوجيا  مع  تعاملنا 
ت�ضبط اأخالقيا وقانونيا، فاأ�ضبحت التكنولوجيا اأداة �ضماء حتمل 

بال�ضور دون مراعاة البعد االإن�ضاين لل�ضخ�س الذي مت ت�ضويره.
الب�ضري  العنف  من  موؤذيا  �ضكال  متثل  املمار�ضات  هذه  ان  وقال 
وال�ضلوك العدواين املنتهك خل�ضو�ضيات االآخرين، واأ�ضبحت تناغي 
الذي  اأو  الده�ضة  اأو  الف�ضائحية  عن  يبحث  الييذي  املتلقي  ف�ضول 

ي�ضعي لالإ�ضاءة واغتيال االآخرين.
الو�ضول  عدم  �ضببها  متكاملة  منظومة  اأنها  على  حمادين  واأكد 
حد  اإىل  جمتمعنا  يف  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  مع  التعامل  يف 
اإليه  تو�ضلت  ما  اآخر  بني  التوافق  اأن  مو�ضحا  احل�ضاري،  االختمار 
و�ضائل االت�ضال من اأهمية وتفاعل حلظي وبني منظومة القيم لدى 
ا�ضتخدامنا له. وقال اإن اأهداف من يقوم بت�ضوير حاالت االعتداء 
لدى  الرهاب االجتماعي  ببث  وامل�ضاهمة يف  امل�ضاركة من جهة،  هو 
ملثل  ن�ضره  ي�ضعى من خالل  اأنه  اأخرى، مو�ضحا  امل�ضاهدين من جهة 
االإن�ضانية  الثقافة  حمتوى  بتلويث  ال�ضور،  اأو  الفيديوهات  هذه 

النبيلة التي األفناها، وهذا يهدد املنظومة القيمية.

*مأدبا 
اأحالت مديرية ا�ضغال حمافظة ماأدبا اربعة عطاءات من اأ�ضل 

17 مل�ضروعات خدمية �ضمن خم�ض�ضاتها الواردة يف موازنة 2019.
وقال مدير مديرية ا�ضغال ماأدبا املهند�س حممد امللكاوي لوكالة 
ا�ضل  من  عطاءات  اربعة  احالة  مت  انه  )بييرتا(،  االردنية  االنباء 
العطاءات مع  باقي  واإحالة  ا�ضتكمال طرح  17عطاء، و�ضي�ضار اىل 

نهاية �ضهر ت�ضرين الثاين من هذا العام.
والرئي�ضية  الزراعية  الطرق  ت�ضمل  العطاءات  ان  وا�ييضيياف، 
وخلطات  وثانوية  قروية  طييرق  وتعبيد  تو�ضعة  اىل  باال�ضافة 
الت�ضفيحات  واعمال  �ضندوقية  عبارات  و�ضيانة  وان�ضاء  ا�ضفلتية 
م�ضتوى  لرفع  ذيبان  لواء  الطرق يف  بع�س  ان�ضاء  واعادة  احلجرية 

ال�ضالمة املرورية على الطرق حفاظا على ال�ضالمة العامة.

*عمان 
ال�ضبت،  االأردنيني  املعلمني  نقابة  اطلقت 

اأكادميية املعلمني العاملية االأوىل للتدريب.
وجيييياء اإطيييييالق االأكيييادميييييييية يف اإطييييار 
النقابة  بني  اخييريا  وقعت  التي  االتفاقية 
ت�ضمنت  الييتييي  والتعليم  الييرتبييييية  ووزارة 
ر�ضمي  ب�ضكل  باالأكادميية  الييوزارة  اعييرتاف 
عنها  ال�ضادرة  التدريب  �ضهادات  واعتماد 
الييرتييب  ونييظييام  اليييعيييالوات  �ضمن  ودوراتيييهيييا 

للمعلمني املعمول به يف الوزارة.
جمل�س  ع�ضو  االكييادميييييية  مييدييير  وقيييال 
حفل  خالل  ع�ضاف  ابراهيم  املعلمني  نقابة 
جمل�س  اع�ضاء  من  عييدد  بح�ضور  االطيييالق، 
االأكادميية  اطييالق  اإن  واملييدربييني:  النقابة 
تيياأدييية  على  النقابة  حيير�ييس  ظييل  يف  ييياأتييي 
وحت�ضينا  وجتييويييدا  تطويرا  مهنية  ر�ضالة 

الأداء املعلم االردين.
وبني اأن االأكادميية موؤ�ض�ضة وطنية تعنى 
لي�ضتطيع  االأردين  املعلم  وتاأهيل  بتطوير 
منذ  امل�ضتمر  عطائه  وم�ضرية  م�ضوار  اإكمال 
لتحل  تيياأت  مل  االكادميية  اأن  موؤكدا  عقود، 
وامنا  دوره،  تلغي  اأو  تق�ضيه  اأو  اأحييد  مكان 
نه�ضوي  تنموي  بناء  اأجل  من  للتكامل  ت�ضعى 
والعملية  االأردنييييييية  الييرتبييوييية  للموؤ�ض�ضة 
متد  املعلمني  نقابة  ان  وا�ييضيياف  التعليمية. 
الوطنية  املييوؤ�ييضيي�ييضييات  مييع  لل�ضراكة  يييدهييا 
ر�ضالته،  ر�ضالة  �ضاحب  كل  ليوؤدي  واخلا�ضة 
كان  االردين  املعلم  اأن  االإطييار  هذا  يف  موؤكدا 
يف  بالبنان  له  ي�ضار  ر�ضالة  �ضاحب  زال  وما 
العملية  يف  اال�ضا�ضي  الركن  ويعد  مكان،  كل 
اأو  تغيري  اي  احيييداث  ميكن  وال  التعليمية 

تطوير فيها اال بتطويره.
اإىل  ع�ضاف،  بح�ضب  االأكادميية،  وتهدف 
الوزارة  معلمي  لكل  املجاين  التدريب  تقدمي 
اإىل  بيياالإ�ييضييافيية  ال�ضفية،  الييغييرفيية  داخيييل 

فيما  اخلا�س،  القطاع  يف  الراغبني  املعلمني 
تعول النقابة عليها الكثري يف تاأهيل املعلمني 
عرب  كفاياتهم  ورفع  ال�ضفية  الغرفة  داخل 
حقائب تدريبية متطورة تلبي حاجات املعلم 

من املهارات التدري�ضية احلديثة.
اليينييواة  تعترب  املهنية  املعايري  اأن  وبييني 
االأكادميية  اليها  ت�ضتند  التي  االأ�ضا�ضية 
اإعييداد  وعند  والييربامييج،  املدربني  اختيار  يف 
عمليات  وتييطييوييير  الييتييدريييبييييية  احلييقييائييب 
الييتييدريييب واخييتيييييار امليييدربيييني يف امليييييدان 

الرتبوي.
وقال: اإن تطوير مهنة التعليم ت�ضتوجب 
اأكييادمييييييا  متكامال  اإعيييييدادا  املييعييلييم  اإعييييداد 
وتربويا  مهنيا  تنميته  وت�ضتلزم  وثقافيا، 
متطلبات  مييع  املييبييدع  التفاعل  ميين  لتمكينه 

تخ�ض�ضه.
�ضمن  ت�ضعى  النقابة  اأن  ع�ضاف  واكييد 
تنمية  اإىل  االكادميية،  اإطييالق  من  اأهدافها 
ثييقييافيية الييتييمييكيين يف املييوؤ�ييضيي�ييضيية الييرتبييوييية، 
و�ضائر  املعلمني  اداء  مب�ضتوى  واالرتيييقييياء 
فر�س  وحت�ضني  الرتبوي،  احلقل  يف  العاملني 
للمتعلمني  الدرا�ضي  واالجناز  العلمي  التميز 

ورفع كفاءة االجناز يف املوؤ�ض�ضة الرتبوية.
اليوم  االردين  املعلم  ت�ضدر  اأن  واعترب 
امل�ضهد على امل�ضتوى الوطني والعربي والعاملي، 
بالعملية  اليينييهييو�ييس  جميعا  علينا  يحتم 
ايجابي  تغيري  واحيييداث  كاملة،  التعليمية 
العاملني  و�ضائر  املعلمني  واجتيياه  �ضلوك  يف 
اأمام  الفر�س  واإتاحة  الرتبوية،  العملية  يف 
والرتبويني  املعلمني  من  واملبدعني  املتميزين 
العملية  وجتويد  وظيفيا،  واالرتقاء  للتدرج 
التعليم  مبداأ  وتر�ضيخ  التعلمية  التعليمية 
التطوير  دميومة  ل�ضمان  وامل�ضتمر  الذاتي 
والعاملني  للمعلمني  الوظيفي  الر�ضا  وحتقيق 

يف احلقل الرتبوي.

واكييييد جيياهييزييية كيييييوادر اليييتيييدرييييب يف 
اليييوزارة  كيييوادر  ميين  وجميعهم  االأكييادميييييية 
املنت�ضبني للنقابة، وكذلك جاهزية احلقائب 
التدريبية التي مت اإعدادها باأعلى امل�ضتويات 

ووفق املعايري الوطنية والدولية والتدريب.
انطالقتها  يف  االأكادميية  برامج  وتركز 
الزمالة  برنامج  االأوىل، بح�ضب ع�ضاف، على 
املعلم  اإىل  الدخول  ي�ضتهدف  الييذي  املهنية 
املقبلة،  للمرحلة  ك�ضعار  ال�ضفية  الغرفة  يف 
يف  املعلم  ي�ضتهدف  الربنامج  هييذا  اأن  مبينا 

اإعداده اليومي والف�ضلي وال�ضنوي.
الربامج  من  يعد  الربنامج  هذا  اإن  وقال: 
�ضتمكن  التي  والتاأهيل  التعليم  يف  الرائدة 
العطاء  م�ضرية  موا�ضلة  من  االأردين  املعلم 

واالجناز.
برنامج  االأكادميية،  الربامج  ت�ضمل  كما 
دبلوم  كييياأول  املييحييرتف  املعلم  اإعيييداد  دبييلييوم 
املعلمني  فييئييات  كييل  مييع  للتعامل  متخ�ض�س 
اجلييدد  واملعلمني  اخلريجني،  ميين  واملعلمات 

واملعلمني من ذوي اخلربة.
وقال: اإن هذا الدبلوم يهدف اإىل حتقيق 
وتوؤهل  ت�ضاعد  التي  العنا�ضر  بني  التكامل 
التدري�س،  مبهنة  للعمل  اجلييديييد  اخلييريييج 
االأ�ضا�ضية  العلوم  يف  تاأهيلهم  اإىل  ا�ضافة 
والتح�ضري  اليومي  بالتح�ضري  مييرورا  للمعلم 
حديثة  وا�ضرتاتيجيات  اآليات  وفق  الذهني 
االإدارة  على  قيييادرا  املعلم  جتعل  ومتطورة 
ال�ضفية والرتبوية واملجتمعية الكفوؤة. وبني 
ندمي  املعلمني  نقابة  با�ضم  االإعالمي  الناطق 
توفري  ب�ضدد  االآن  االأكادميية  اأن  الدين  نور 
يف  الرئي�س  ومقرها  لها،  التحتية  البنية 
عمان ومقراتها يف الفروع التي �ضتكون مراكز 
مت  االأكادميية  اإن  وقييال:  للمعلمني.  تدريب 
ترخي�ضها وفتح �ضجلها التجاري وحتويلها من 

�ضركة ربحية اإىل �ضركة غري ربحية.

*ستراسبورغ 
رئي�س  ام�س  زيادين  قي�س  النائب  التقى 
جمل�س  عام  امني  بح�ضور  ال�ضويدي  الربملان 
اعمال  هام�س  على  الييعييدوان،  فرا�س  النواب 
والدول  االوروبيني  الربملانات  روؤ�ضاء  موؤمتر 
مبدينة  املييقييام  لييلييدميييقييراطييييية  اليي�ييضييريييكيية 

�ضرتا�ضبورغ الفرن�ضية. 
برملانيا،  وفدا  يراأ�س  الذي  زيادين  ونقل 
رئي�س  حتيييييات  ال�ضويدي  الييربملييان  لرئي�س 

جمل�س النواب املهند�س عاطف الطراونة.
يف  االقليمية  االو�ييضيياع  اللقاء  وتيينيياول 
ترتبت  التي  االقت�ضادية  واالآثيييار  املنطقة 
اللجوء  ملوجات  ا�ضتقباله  جراء  االردن  على 
امل�ضوؤولية  ان  اىل  الفتا  املتتالية،  االن�ضاين 

اممية ولي�ضت اردنية ح�ضرا.

الربملانني  بني  التعاون  زيادة  اهمية  واكد 
لتحمل  االردن  وم�ضاندة  وال�ضويدي،  االردين 
امل�ضاعدات  زيييادة  خييالل  من  اللجوء  اأعييبيياء 

املقدمة له بهذا ال�ضاأن.
وقدم ال�ضكر لل�ضويد على مواقفها امل�ضرفة 
ان  اإىل  م�ضريا  الفل�ضطينية،  الق�ضية  جتيياه 
الت�ضرفات  والدليل  �ضالما  تريد  ال  ا�ضرائيل 

التي تقوم بها على االر�س.
ال�ضويدي  الربملان  رئي�س  زيادين،  ودعييا 

اىل زيارة االردن.
ال�ضويدي  الربملان  رئي�س  اكد  جانبه،  من 
االردن  و�ضكر  الدولتني،  بحل  بييالده  مت�ضك 
ملف  يف  بها  يقوم  التي  اجلبارة  اجلهود  على 
زيارة  نيته  موؤكدا  الالجئني على مدى عقود، 

اململكة يف القريب العاجل.

الزيادين  يراأ�ضه  الذي  الوفد  ان  ويذكر 
مو�ضوع  بحث  الذي  املوؤمتر  اعمال  يف  �ضارك 

التعاون االوروبي والتنمية امل�ضتدامة.
هام�س  على  لييقيياءات  عييدة  الييوفييد  وعقد 
املوؤمتر اأبرزها مع نائب رئي�س املجل�س الوطني 
ال�ضعبي اجلزائري وعدد من اع�ضاء اجلمعية 
الوطنية الفرن�ضية. و�ضارك امني عام املجل�س 
العامني  االأميينيياء  باجتماع  الييعييدوان  فييرا�ييس 
عام  اأمييني  مع  والتقى  االوروبييييية،  للربملانات 
مت  حيث  اأوروبييا  ملجل�س  الربملانية  اجلمعية 
التي تهم الطرفني  التعاون يف املجاالت  بحث 

خا�ضة يف جمال تبادل اخلربات.
�ضريك  ب�ضفة  يتمتع  االردن  اأن  ويذكر 
من اجل الدميقراطية يف اجلمعية الربملانية 

ملجل�س اأوروبا.

*عجلون 
عقدت جلنة التن�ضيق البيئي التي �ضكلتها 
من  عييددا  وت�ضم  االردنييييية  البيئة  جمعية 
قاعة  يف   ، لها  اجتماعا  البيئية  اجلمعيات 
مبحافظة  للبنات  اال�ضا�ضية  حطني  مدر�ضة 
عجلون لعدد من ممثلي هذه اجلمعيات واندية 
حماية الطبيعة وق�ضم الن�ضاطات الرتبوية.

وقال رئي�س جمعية البيئة االردنية علي 
ايجاد  اجل  من  جاء  االجتماع  ان  فريحات، 
وق�ضم  اللجنة  بني  ما  م�ضرتكة  عمل  اليات 
الن�ضاطات الرتبوية وحممية عجلون لتفعيل 
املدار�س  يف  البيئة  حماية  اندية  طلبة  دور 
جمتمعه  ابناء  مع  مت�ضل  جيل  بناء  بهدف 
حماية  ان�ضطة  لدعم  وفنيا  علميا  ومييوؤهييل 

الطبيعة.
عثمان  عجلون  حممية  مدير  وا�ضتعر�س 
البيئية  بالربامج  املحمية  عالقة  الطوالبة، 
من خالل تبنيها وتوفري خمتلف انواع الدعم 
الييذي  الطبيعة”  “فار�س  بييرنييامييج  الإجنييياح 
يهدف اىل بناء جيل مت�ضل باملحمية وموؤهل 
الطبيعة  حماية  ان�ضطة  كدعم  وفنيا  علميا 
احلفاظ  لربامج  اكييرب  دعييم  على  واحل�ضول 

على الطبيعة ون�ضاطات املحمية.
اال�ضا�ضية  حطني  مدر�ضة  مديرة  وبينت 
مع  وبالتعاون  املييدر�ييضيية  ان  املييوميينييي،  ربيعه 
جلميع  نظافة  حملة  اطلقت  البيئة  جمعية 
املحيطة  وال�ضوارع  املدر�ضة  ومرافق  �ضاحات 
بيئتي”،  “مدر�ضتي  �ضعار  حتييت  باملدر�ضة 
م�ضرية اىل ان احلملة ت�ضتمل على ايام عمل 
املدر�ضة  ملييرافييق  نظافة  وحييمييالت  تطوعية 
حيث �ضيتم توزيع اأكيا�س وتي�ضرتات وطواقي 

على الطالبات امل�ضاركات باحلملة.
وقيييدميييت ميي�ييضييرفيية الييتييعييليييييم الييبيييييئييي يف 
عن  تو�ضيحيا  عر�ضا  دويكات،  كوثر  املحمية 
على  �ضيكون  الييذي  الطبيعة  فر�ضان  برنامج 
عام  مييدار  على  �ضتنفذ  مراحل  خم�س  مييدار 
وكيفية  ال�ضيفية  العطلة  اثناء  وحتى  كامل 
حيث  فيه  امل�ضاركة  على  الطلبة  ت�ضجيع 

ي�ضتهدف العدد االكرب من مدار�س اللواء .
نقا�س  على  الييلييقيياء  فعاليات  وا�ضتملت 
من  العديد  اىل  املجتمعون  فيه  ا�ضار  وحييوار 
تواجه  التي  والتحديات  وامل�ضاكل  الق�ضايا 
املمار�ضات  ومنها  املحافظة  يف  البيئي  القطاع 
وتقطيع  احليييييوي  الييتيينييوع  جتييياه  ال�ضلبية 
اال�ضجار بهدف االجتار او ا�ضتخدامها لغايات 
من  املئات  ت�ضتنزف  التي  واحلرائق  التدفئة 

الدومنات والرثوة احلرجية .
كما اكدوا على �ضرورة تفعيل عمل اللجنة 
قييدرات  لتفعيل  الطبيعة  حماية  وانييدييية 
االن�ضطة  وتفعيل  واثييراء  الطلبة  ومواهب 
االجتماع  نهاية  ويف  املييدر�ييضييييية.  البيئية 

الذي ح�ضره عدد من اع�ضاء جمعية البيئة 
وعدد  للمحمية  اال�ضت�ضارية  الهيئة  واع�ضاء 
من من�ضقي اندية حماية الطبيعة يف املدار�س 
ال�ضهر  خالل  اجتماع  عقد  على  االتفاق  مت 
املعنية  للجهات  عجلون  حممية  يف  الييقييادم 
الطبيعة  حماية  اندية  من�ضقي  مع  بالبيئة 
واليييييات  البيئي  الييواقييع  لبحث  املييدار�ييس  يف 
التن�ضيق الإقامة االن�ضطة والربامج امل�ضرتكة 
املعنية  اجلهات  مع  البيئية  امل�ضاكل  ومتابعة 
وي�ضار   . ال�ضلبية  اثارها  حتقيق  على  للعمل 
ان جلنة تن�ضيق العمل البيئي ت�ضم عددا من 
اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات املعنية بالبيئة وتهدف 
�ضرائح  جميع  لييدى  البيئي  الوعي  ن�ضر  اىل 
املجتمع االأردين بكافة الو�ضائل املتاحة ومد 
خمتلف  مع  اخلربات  وتبادل  التعاون  ج�ضور 
اجلهات املهتمة حمليا ب�ضوؤون البيئة وتعزيز 
العمل التطوعي والت�ضاركي ملختلف القطاعات 
وتفعيل دور ال�ضباب يف احلياة العامة واإف�ضاح 
جماالت االإبداع اأمامهم من خالل اإ�ضراكهم يف 

االأعمال التطوعية وحثهم عليها .

*البلقاء 
“حاكورة  من  الثانية  املرحلة  انطلقت 
املثمرة”  اال�ييضييجييار  ليييزراعييية   2 بيييييو�ييضيية 
البلقاء  اإبيييداع  موؤ�ض�ضة  بييني  مييا  بالتعاون 
يف  الطبيعة  حلييميياييية  الييعييربييييية  وجمعية 
مت  حيث  البلقاء  مبحافظة  عليقون  منطقة 
ا�ضجار   10 بواقع  مثمرة  �ضجرة   800 زراعة 
من  متطوع   100 حوايل  مب�ضاركة  منزل  لكل 
حلماية  العربية  مديرة  وقالت  اجلهتني. 
�ضحفي،  ت�ضريح  يف  اجلعجع  مرمي  الطبيعة 

الكبري  النجاح  بعد  تاأتي  االتفاقية  هذه  اإن 
 ”1 بيو�ضة  “حاكورة  م�ضروع  حققه  الييذي 
مع  بالتعاون  “العربية”  ا�ضتطاعت  حيث 
البلقاء” زراعة نحو 6200 �ضجرة يف  “ابداع 

620 منزاًل عام 2017. 
�ضيزيد  امل�ضروع  اأن  اجلعجع،  واأ�ضافت 
امل�ضتهدفة،  الزراعية  االأرا�ضي  م�ضاحة  من 
تقنيات  على  االأ�ضر  تدريب  على  �ضريكز  كما 
االإنتاج  كفاءة  تعزيز  يف  لت�ضاهم  الزراعة؛ 
للمرحلة  النتائج  على  وبيينيياء  اليييزراعيييي، 

موؤ�ض�ضة  مع  تفاهم  مذكرة  ابرام  مت  االأوىل 
تنفيذ  اأجييل  ميين  للتدريب؛  البلقاء  اإبيييداع 
“القافلة  برنامج  -�ضمن  زراعييييية  اأن�ضطة 
اخل�ضراء”- يف املحافظة �ضعيًا اإىل االكتفاء 
دخييل  ورفيييع  املييحييا�ييضيييييل،  بع�س  يف  الييذاتييي 
تنظيم  �ضيتم  االتفاق  ومبقت�ضى  املزارعني، 
دوري  ب�ضكل  للطرفني  وزيييييارات  اأنيي�ييضييطيية 
ا�ضتدامة  ل�ضمان  امل�ضتفيدين  للمزارعني 
بامل�ضورات  تزويدهم  �ضيتم  كما  امل�ضاريع، 

املالئمة. الفنية 

»المعلمين« تطلق أكاديميتها 
العالمية األولى للتدريب

النائب زيادين يلتقي رئيس البرلمان السويدي 
على هامش أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات

لجنة تنسيق العمل البيئي تناقش 
التحديات التي تواجه محافظة عجلون

انطالق المرحلة الثانية من حاكورة بيوضة

مقال رئيس التحرير

تكون  قد  ظاهرة  هناك 
الر�ضم  ظاهرة  وهييي  البلدان،  معظم  يف  موجودة 

يكون  اأن  بال�ضرورة  لي�س  هنا  واملجنون  اجلييدران،  على  والكتابة 
املجتمعية  الثقافة  يعي  ال  ولكنه  �ضليمًا  يكون  فقد  عقليًا،  خمتاًل 
ب�ضورٍة جيدة مبا يف ذلك ثقافة النظام والنظافة، و�ضحائف املجانني 
هي عبارة يطلقها البع�س على الذين يكتبون وير�ضمون للفت النظر، 
فيعربون عن م�ضاعرهم على حيطان املدار�س وامل�ضت�ضفيات واملرافق 
اأو )دفرت  األواح املجانني(  العامة، كما ي�ضميها بع�ٌس اآخر )احليطان 

املجانني( .
�ضعر وحكم خمتلفة وعبارات غريبة عجيبة وغزل ورومان�ضية 
جتده  ذلك  من  واأكرث  هذا  كل   .. واعالنات  هواتف  واأرقييام  هابطة 

مكتوب على جدران املدار�س
نعم يا �ضادة باتت جدران مدار�س البنني والبنات وحتى اجل�ضور 
واأ�ضوار اجلريان دفاتر ذكريات لكثري من املراهقني، الذين ي�ضوهون 
يخد�س  �ضبابي  �ضلوك   ، جمانية  عاطفية  بعبارات  االأبنية  وجوه 
ما  وهييو  العاطفية،  عالقاتهم  ف�ضح  يف  ويت�ضبب  املكان،  جماليات 
توعية  اأهمية  على  م�ضددين  املراهقة،  بعمر  تربويون   يربطه 
للمتلكات واف�ضاد  النهاية هي تخريب  باآثار �ضلوكياتهم ويف  ال�ضباب 

للذوق العام .
القانون  غياب  ظل  يف  اجلييدران  على  الكتابة  ظاهرة  انت�ضرت 
ال�ضعبي  املثل  عن  لتعرب  العامة،  املرافق  من  الكثري  �ضوهت  لدرجة 
على  الكتابة  واأن  خا�ضة  املجانني”،  األيييواح  “اجلدران  القائل:  
اأغلب  يف  منت�ضرة  العامة  وبال�ضوارع  احلمامات  داخل  ويف  اجلييدران 
�ضيئة  الظاهرة تعترب يف جمتمعاتنا ظاهرة  اأن هذه  اإال  املجتمعات، 
العامة  للمظاهر  تخريب  اأو  بذيء  كالم  من  اأحيانا  عليها  يرتتب  ملا 

واإ�ضاءة موجهة للبع�س.
الييظيياهييرة،جييدران  هييذه  بها  تنت�ضر  التي  االأميياكيين  اأكييرث  ولعل 
حمافظ،  م�ضلم  ملجتمع  الئقة  غري  ظاهرة  �ضك  بال  وهي  املييدار�ييس، 
ف�ضال عما تت�ضبب به هذه الظاهرة من اإ�ضاءة اإىل املظهر العام، ومن 
ال  واأحيانا  جدرانهم،  على  بالكتابة  البيوت  اأ�ضحاب  على  االعتداء 
منكر،  اأو  لفتنة  الداعي  اأو  �ضرعا  املحظور  الكالم  من  الكتابة  تخلو 

فهو ممنوع وحمظور �ضرعا وقانونا.
وادب  املتح�ضرة  اليييدول  يف  مّت�ضقة  جييدارّيييات  هناك  �ضحيح 
اجلدران وفن اجلداريات التي جتذب العيون لكن هذا االدب مل ي�ضل 
حتى هذه اللحظة اىل البع�س من جمتمعنا ، املوجود عندنا جمموعة 
لبع�س  وال�ضتائم  للع�ضق  ومدونات  وال�ضتائم  البذيئة  االألفاظ  من 
املجانني والزعران ويف كثري من االحيان ال يجيدون كتابة االمالء، 
جانبني؛  من  االإ�ضكالّية  هذه  اإىل  وننظر  االأدب،  �ضوء  بعينها  وهي 
االأّول؛ املكان الذي ُكتبت عليه، والثاين؛ َفْحوى تلك الكلمات املكتوبة 
يف  االخرى  واملرافق  واالأبنية  امل�ضاجد  وحتى  املدار�س  جدران  على 
اأم  �ضّتى البالد، فهل ما يكتبه ذلك ال�ضخ�س على جداره اخلا�ّس به 
يتعّدى على اأمالك غريه؟ وفحوى كتاباته، هل هي مهّذبة واأخالقّية 

اأم عبارات بذيئة و�ضتائم؟
الكتابات  بتلك  ثت  ُلوِّ التي  الكثري من اجلدران  بعيني  راأيت  ولقد 
والتقاليد، ومعظمها على  والعادات  للعرف والدين  املخالفة  البذيئة 
خا�ضة  للدولة  العاّمة  املوؤ�ّض�ضات  جييدران  على  اأو  االآخرين  جييدران 
املدار�س، فهذا اعتداء من حيث املكان الذي ُكتبت عليه ، ومبا يخ�ّس 
َفْحواها؛ فمنها ما يكون غري مفيد، ومنها ما هو بذيء وفاح�س، وهذا 
حتته  ويوّقع  منه،  فائدة  ال  �ضيئا  اأحدهم  يكتب  وقد   ، اآخر  اعتداء 
الكاتب  �ضّد  بذيئة  بكلمة  عليها  ويوّقع  اآخر  فياأتي  لقبه؛  اأو  با�ضمه 
االأّول، فتت�ضّوه اجلدران والكلمات، ومن الطرائف اأّن اأحدهم قد كتب 
على جدار مدر�ضة مدهون جديد: الرجاء عدم الكتابة على اجلدار، 

فجاء اآخر وكتب حتتها: اب�ضْر طاَل عمُرك.
وتلك الكتابات على اجلدران هي كال�ضطور املدّونة يف الكتب، فيها 
القّيم وفيها الغّث الرديء، اإاّل اأّنها تختلف عن الكتب، من كونها لي�ضت 
فهذا   ، مُتحى  اأن  حّقها  بل  القراءة،  ت�ضتحّق  ال  وهي  فُتقراأ،  مغلقة؛ 
ال�ضلوك ت�ضويه ثقايّف واأخالقّي، وهو اعتداء على اأدب اجلدران وفّن 
اجلدارّيات، واعتداء على االأخالق احلميدة، وهو �ضوء اأدب، اإ�ضافة 

اإىل الع�ضوائّية يف بقّية الكتابات التي قد  تكون بذيئة.
مهاراتكم،  تطّوروا  اأو  ذلييك،  ترتكوا  اأن  اإّمييا  لهوؤالء:  نقوله  وما 
تعبثوا  وال  اجلدارّيات،  وفنايّن  اجلييدران  اأدبيياء  كبار  من  وت�ضبحوا 
املظاهر  فتلك  لبلدكم،  العاّمة  املظاهر  وت�ضّوهوا  غريكم،  بجدران 
عينا  جتد  مل  الكتابات  تلك  اأّن  والغريب  الناظرين،  ت�ضّر  ال  ب�ضعة 
رقيبة م�ضوؤولة ترى ذلك، فتبعث فرق ال�ضيانة لتزيل تلك الت�ضّوهات 
 ، و�ضنوات  �ضنوات  البذيئة تبقى  الكتابات  عن تلك اجلدران، فبع�س 
وال يلتفت اإليها ملتفت م�ضوؤول يكون عنده الغريه وياأمر باإزالتها ، ما 
اأحوجنا لتنظيم حملة الزالة الكتابات البذيئة عن جدران مدار�ضنا 

ومنازلنا وموؤ�ض�ضاتنا  .

خالد خازر الخريشا

كتابة الجدران .. 
وصفحات المجانين ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*ديب 
للمركز  اأن�صطة الأعمال 2020، ت�صدر الإمارات  ل�صهولة ممار�صة  الدويل  البنك  اأظهر تقرير   

الأول عامليًا، يف موؤ�صر احل�صول على الكهرباء وتفا�صيله الفرعية.
وبح�صب التقرير املن�صور ال�صبت، قل�صت هيئة كهرباء ومياه دبي الوقت الالزم لتو�صيل الكهرباء 
اإىل 7 اأيام، كما األغت تكلفة التو�صيل ومبلغ التاأمني لفئات امل�صاريع ال�صناعية والتجارية لالأحمال 

التي ت�صل اإىل 150 كيلوواط.
39ر2  بلغ  والذي  �صنويا  م�صرتك  لكل  الكهرباء  انقطاع  مبعدل  مناف�صة  نتائج  الهيئة  وحققت 
الحتاد  دول  يف  الكهرباء  �صركات  لدى  م�صجلة  دقيقة   15 مع  مقارنة  للم�صرتك  انقطاع  دقيقة 

الأوروبي.
ويذكر اأن الإمارات تت�صدر موؤ�صر احل�صول على الكهرباء للعام الثالث على التوايل، والذي ي�صدر 

�صمن تقرير �صهولة ممار�صة اأن�صطة الأعمال الذي ي�صمل 190 اقت�صادًا حول العامل.

اإلمارات األولى عالميًا 
بمؤشر خدمات الكهرباء

*واشنطن 
و�صعت  اأنها  اجلمعة،  الأمريكية،  الإدارة  اأعلنت 
اآلية جديدة لل�صادرات “الإن�صانية” اإىل اإيران، بهدف 

ت�صهيل اإر�صال الحتياجات الأ�صا�صية اإليها.
وعلى الرغم من اأن هذه “القناة” تهدف ر�صميا اإىل 
مراقبني  اأن  اإل  الإن�صانية،  ال�صادرات  و�صول  ت�صهيل 
ايران  للتجارة مع  اإ�صافيا  �صت�صكل عائقا  اأنها  اعتربوا 
امل�صوؤول  وقال  م�صددة.  اقت�صادية  لعقوبات  اخلا�صعة 
براين  الأمريكية  اخلارجية  يف  الإي���راين  امللف  عن 

احلكومات  على  “�صت�صهل  اجلديدة  الآلية  اإن  ه��وك، 
اخلا�صة  وال�صركات  امل�صرفية  واملوؤ�ص�صات  الأجنبية 
ال�صعب  مع  م�صروعة  اإن�صانية  جت��ارة  يف  الن��خ��راط 
�صتقّل�ص خطر وقوع تلك  نف�صه  الوقت  الإي��راين، ويف 

الأموال بيد الأ�صخا�ص اخلطاأ”. 
وا�صار هوك، اىل انه �صيتعني على اأي موؤ�ص�صة تريد 
معلومات  �صهريا  تقدم  اأن  طهران  مع  جتاريا  التعامل 
ومعلومات  فواتري  تت�صمن  م�صبوقة”  غري  “اأ�صا�صية 
يف  اأدرج����وا  اإذا  م��ا  ذل��ك  يف  مب��ا  زبائنها  ع��ن  مف�صلة 

ال�صوداء  القوائم  على  الأخ���رية  اخلم�ص  ال�صنوات 
الأمريكية اأو الأوروبية اأو الأممية. 

ال�صابق  الأمريكي  الرئي�ص  م�صت�صار  بني  جهته،  من 
اأوت��ول،  براين  اخلزانة  وزارة  ل�صوؤون  اأوباما  ب��اراك 
اإىل  منه  اأكرث  معلومات  جمع  اإىل  يهدف  الإج��راء  ان 

م�صاعدة ال�صعب الإيراين.
قادرة  تكون  لن  عدة  اأجنبية  م�صارف  اأن  واأ�صاف 
مو�صحا  املطلوبة،  لة  املف�صّ املعلومات  تقدمي  على 

�صلبي”. تاأثري  له  �صيكون  الأمر  هذا  اأن  “اأعتقد 

واشنطن تفرض رقابة على الصادرات اإلنسانية إلى إيران

اصابة فلسطيني برصاص 
االحتالل جنوب قطاع غزة

قادة االتحاد األوروبي يتفقون 
على تأجيل البريكست

الصين تعاقب 7000 مسؤول 
النتهاكهم قواعد التقشف

مليون متظاهر 
في شوارع سانتياجو

*غزة 
الحتالل  ق��وات  بر�صا�ص  ام�ص،  ظهر  فل�صطيني  مواطن  اأ�صيب 
الإ�صرائيلي التي اطلقها جتاه �صيارة �صرف �صحي كان يقودها املواطن 

الفل�صطيني �صرق خان يون�ص جنوبي قطاع غزة.
وقالت م�صادر فل�صطينية، ان قوات الحتالل اطلقت الر�صا�ص على 
�صيارة املواطن يف بلدة خزاعة �صرقي خان يون�ص ما ت�صبب باإ�صابته 

بجروح، حيث مت نقله اىل امل�صت�صفى لتلقي العالج الالزم.

*لندن
قادة  اإن  ال�صبت،  رينكيفيدج  اإدج��ار  لتفيا  خارجية  وزي��ر  اعلن 
الحت��اد  من  بريطانيا  خ��روج  تاأجيل  يعتزمون  الأوروب���ي  الحت��اد 
)بريك�صت( بعد املوعد النهائي يف 31 ت�صرين الأول اجلاري لكنهم مل 

يتفقوا بعد على املهلة اجلديدة.
)بي.بي.�صي(،  الربيطانية  الإذاع���ة  لهيئة  رينكيفيدج  وق��ال 
“هناك اتفاق بالإجماع على اأننا بحاجة اإىل متديد مناق�صة بريك�صت، 

هناك نقا�ص كبري حول ما هو اأف�صل موعد نهائي«.
واأ�صاف اأنه يتوقع اأن يتخذ �صفراء الحتاد الأوروبي قرارا بحلول 
لالحتاد  طارئة  قمة  لعقد  حاجة  يرى  ل  واأن��ه  الثالثاء  اأو  الثنني 

الأوروبي ملناق�صة الق�صية.

*بكني 
ذكرت و�صائل اعالم ر�صمية �صينية ام�ص، انه متت معاقبة 6983 

م�صوؤول �صينيا يف �صهر ايلول املا�صي لنتهاكهم قواعد التق�صف.
ال�صيوعي  باحلزب  الن�صباط  لفح�ص  املركزية  اللجنة  وقالت 
ال�صيني وجلنة الدولة للرقابة يف بيان، ان امل�صوؤولني تورطوا يف 5016 

ق�صية.
�صيوعا،  الأك��رث  ال�صلوك  �صوء  هو  قبولها  اأو  الهدايا  تقدمي  وكان 
تاله منح عالوات اأو مكافاآت غري م�صرح بها واإ�صاءة ا�صتخدام الأموال 

العامة للولئم.
وافاد البيان، بان 57473 م�صوؤول تورطوا يف 40768 ق�صية متت 

معاقبتهم يف الأ�صهر الت�صعة الأوىل من عام 2019.
الثمانية  النقاط  ذات  قواعده  ال�صيني  ال�صيوعي  احلزب  واأ�صدر 
اخلا�صة بالتق�صف يف اأواخر عام 2012 للحد من ممار�صات العمل غري 

املرغوب فيها. 

*عمان 
احت�صد حوايل مليون متظاهر م�صاء اجلمعة يف �صانتياجو عا�صمة 
ت�صيلي يف اأكرب مظاهرات يف البالد منذ اندلع العنف قبل نحو اأ�صبوع 

احتجاجا على التفاوت الجتماعي.
وقرعوا  بال�صوارع  ورق�صوا  الوطنية  الأع��الم  املحتجون  وحمل 
على القدور مبالعق خ�صبية ورفعوا لفتات تطالب بتغيريات �صيا�صية 
�صاحة  اإىل  و�صول  العا�صمة  اأنحاء  من  لأميال  و�صاروا  واجتماعية، 

اإيطاليا، ح�صب وكالة رويرتز اليوم ال�صبت.
وقالت حاكمة �صانتياجو كارل روبيالر على تويرت اإن مليون �صخ�ص 
�صاركوا يف م�صريات بالعا�صمة، و�صارك حمتجون يف م�صريات ب�صوارع كل 

املدن الكربى.
وكانت املظاهرات قد اندلعت يف ت�صيلي احتجاجا على زيادة اأ�صعار 
اأ�صفرت عن  اأعمال �صغب وحرق ونهب  اإىل  املوا�صالت العامة وحتولت 
ال�صلطات  اعتقلت  فيما  املئات،  واإ�صابة  الأقل  على  �صخ�صا   17 مقتل 

اأكرث من 7000 �صخ�ص.

*بريوت 
 بداأ اجلي�ص اللبناين والقوى المنية اللبنانية 
املناطق  و�صائر  بريوت  يف  الرئي�صية  الطرق  بفتح   ،
بتظاهرات  للقيام  �صعبية  ا�صتعدادات  وق��ع  على 
وريا�ص  ال�صهداء  �صاحتي  يف  مركزية  احتجاجية 
يف  ال�صا�صية  ال�����ص��اح��ات  ويف  ب���ريوت  يف  ال�صلح 

املحافظات حتت عنوان »�صبت ال�صاحات«.
وقال مرا�صل )برتا( يف بريوت، ان اجلي�ص با�صر 
التجمعات  ا�صتمرار  ب�صبب  ب�صعوبة  الطرق  بفتح 
التحرك  منظمي  ودع����وات  احل��ا���ص��دة  ال�صعبية 

للم�صاركة الكثيفة.
وا�صار املرا�صل، اىل ان اجتماعا عقد �صباح ام�ص 
الجهزة  وق��ادة  ع��ون  جوزيف  اجلي�ص  قائد  �صم 
المنية، ومت التفاق على خطط العمليات املتعلقة 

بفتح الطرقات وتوزيع املهام على القوى امل�صرتكة.
وا���ص��اف، ان امل�����ص��ارف واجل��ام��ع��ات وامل��دار���ص 
مغلقة  زال���ت  م��ا  واملوؤ�ص�صات  الدارات  وغالبية 
المريكية  اجلامعة  ادارت��ي  من  دع��وات  وقع  على 
لتلبية  ال�صيا�صية  لل�صلطة  الي�صوعية  واجلامعة 

مطالب املتظاهرين.
طريق  فتح  اإع��ادة  متت  فاأنه  امل�صادر  وبح�صب 
كافة  اأن  اإىل  م�صرية  ب��ريوت،  جنوبي  ال�صيفروليه 
البالد ل تزال مقفلة، يف  الطرق يف �صيدا جنوبي 

وقت يتوا�صل العت�صام يف �صاحة اإيليا باملدينة.
وي��وا���ص��ل امل��ت��ظ��اه��رون اإغ���الق الأوت��و���ص��رتاد 
ال�صاحلي عند حملة جل الديب والزق بجبل لبنان.
طرقات  فاإن  امل��روري،  التحكم  غرفة  وبح�صب 
ال�صمايل  وامل��ن  لبنان  جبل  يف  مقطوعة  اأخ���رى 

والنبطية وجونية.
من  ال��ع��ا���ص��ر  ال���ي���وم  ي�����ص��ه��د  اأن  وي���رتق���ب 
“�صبت  ع��ن��وان  الح��ت��ج��اج��ات، حت��رك��ات حت��ت 

“حلقي”،  جمموعة  اإليه  دعت  كانت  ال�صاحات”، 
اإحدى اجلهات املنظمة الحتجاجات.

وكان اليوم التا�صع لالحتجاجات، اجلمعة، �صهد 
اللبناين  اهلل  حزب  مليلي�صيات  العام  الأمني  تهديد 
“الطرف  ه��ي  ميلي�صياته  ب��اأن  اهلل،  ن�صر  ح�صن 
الأقوى” يف لبنان، وتلويحه بجر البالد اإىل “حرب 
اأهلية«. و�صكك ن�صر اهلل بعفوية التظاهرات التي 
ي�صهدها لبنان، مدعيا وجود جهات خارجية متولها، 

فيديوهات  عرب  عليها  ردوا  لبنان  يف  حمتجني  لكن 
�صاخرة حملت عنوان “اأنا ممول الثورة«.

و���ص��ه��د ال��ي��وم ذات����ه، ا���ص��ت��ب��اك ع��ن��ا���ص��ر من 
وتدخلت  بريوت،  و�صط  يف  املحتجني  مع  امليلي�صيات 
قوات مكافحة ال�صغب للف�صل بني الطرفني، ومنعت 

تفاقم الأحداث
واأفادت مرا�صلتنا اأن قوات الأمن اعتقلت عددا 

من اأن�صار حزب اهلل.

من   17 يف  لبنان  يف  الح��ت��ج��اج��ات  وان��دل��ع��ت 
�صعد  حكومة  اأعلنت  عندما  اجل��اري،  اأكتوبر  �صهر 
احلريري نيتها فر�ص �صرائب جديدة على مكاملات 

تطبيقات التوا�صل الفوري، مثل “وات�صاب«.
باإ�صقاط  املطالبة  اإىل  الحتجاجات  وتطورت 
حيث  لبنان،  يف  احلاكمة  ال�صيا�صية  الطبقة  كل 
يتهمها املحتجون بالف�صاد، ورف�صوا رزمة اإ�صالحات 

عر�صتها لنزع فتيل الحتجاجات.

*أوتاوا 
و�صط  الكنديني  م��ن  الآلف  احت�صد 
بريتي�ص  مب��ق��اط��ع��ة  ف��ان��ك��وف��ر  م��دي��ن��ة 
احتجاجا  ام�����ص،  تظاهرة  يف  كولومبيا 
عدد  مب�صاركة  وذل���ك  امل��ن��اخ  تغري  على 
من  واحل��زب��ي��ة  ال�صيا�صية  ال��ق��ي��ادات  م��ن 
اإليزابيث  اخل�صر  ح��زب  زعيمة  بينهم 
ثونربج  جريتا  ال�صويدية  والنا�صطة  ماي 

البالغة من العمر 16 عاما .
القتها  كلمة  خ��الل  ث��ون��ربج،  وق��ال��ت 

قد  العامل  ق��ادة  ك��ان  “اإذا  احل�صد،  اأم��ام 
يف  الأر����ص  قمة  بعد  التحرك  يف  ب���داأوا 
ع��ام 1992 ح��ول خطر  ري���ودي ج��ان��ريو 
الأزم��ة  ه��ذه  اأ�صبحت  حيث  امل��ن��اخ  اأزم���ة 
املعاناة  تخيل  ميكن  ف��اإن��ه  لهم  معروفة 
يجب  واأ�صافت،  جتنبها«.  ميكن  كان  التي 
اأن يبداأ الأ�صخا�ص املوجودون يف ال�صلطة 
القادمة،  لالأجيال  يفعلونه  ما  اإدراك  يف 
مو�صحة انه “اإذا كان الكبار يحبوننا حقا 
الأق��ل  على  جهدهم  ق�صارى  ف�صيبذلون 

نتطلع  اآمنا  م�صتقبال  لدينا  اأن  من  للتاأكد 
اإليه، �صنواجه التحدي ونحا�صب امل�صوؤولني 

عن هذه الأزمة«.
ع�صرة  اأن  فانكوفر  �صرطة  قدرت  وقد 
خطاب  اإىل  ي�صتمعون  كانوا  �صخ�ص  اآلف 

النا�صطة ال�صويدية.
وكان 15 �صابا كنديا نا�صطون يف جمال 
خططهم  عن  اأعلنوا  قد  البيئة  حماية 
الكندية  الفيدرالية  احلكومة  ملقا�صاة 

زاعمني اأنها �صاهمت يف تغيري املناخ.

*واشنطن 
ليلة  الأمريكّية  الّنقل  وزارة  اأعلنت 
العا�صر  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  �صُتعّلق  اأّن��ه��ا  ام�����ص، 
من  ال��ّط��ريان  رح���الت  الأّول،  ك��ان��ون  م��ن 
ُت�صرّيها  ال��ت��ي  الأم��ريك��ي��ة  امل��ط��ارات  ك��ل 
الكوبّية  امل��دن  اإىل  الأمريكّية  ال�صركات 
كاّفًة با�صتثناء هافانا . واعتربت وا�صنطن 

لقطاع  اإ�صافّية  عقابّية  خطوة  ه��ذه  ان 
اجلزيرة  اإىل  بالن�صبة  احليوي  ال�صياحة 
ال��ك��وب��ي��ة، م�����ص��در الق��ت�����ص��اد ال��ك��وب��ي 
بيان،  يف  النقل  وزارة  وقالت  الرئي�صي. 
طلب  على  بناًء  القرار  هذا  اّتخذت  اإّنها 
يف  الراغبة  الأمريكّية  اخلارجّية  وزارة 
القت�صادي  لل�صغط  �صيا�صتها  “تعزيز 

ب�صبب موا�صلته قمع  الكوبي،  النظام  على 
ال�صعب الكوبي ودعمه نيكول�ص مادورو يف 

فنزويال”، على حد تعبريها.
تعزيز  اأ�صهر  منذ  وا�صنطن  وُتوا�صل 
ح�صارها ال�صاري منذ العام 1962، لإجبار 
كوبا على التخّلي عن دعم حكومة الرئي�ص 

الفنزويلي مادورو.

*موسكو
اتهمت  �صوريا،  �صرق  يف  النفط  حقول  حماية  نيتها  اإعالن  بعد 
على  الل�صو�صية  ب�”ممار�صة  ال�صبت،  املتحدة،  الوليات  رو�صيا 

عاملي«. م�صتوى 
وا�صنطن  تفعله  “ما  بيان:  يف  الرو�صية  الدفاع  وزارة  وقالت 
�صوريا،  �صرقي  النفط  حقول  على  وال�صيطرة  اليد  و�صع  من  حاليا 
عاملي”،  م�صتوى  على  الل�صو�صية  عقلية  على  ب�صاطة  بكل  يدل 

ما ذكرت وكالة فران�ص بر�ص. ح�صب 
على  الواقعة  النفط  حقول  من  اأي  ملكية  تعود  “ل  واأ�صافت: 
ول  داع�ص،  تنظيم  لإرهابيي  العربية،  �صوريا  جمهورية  اأرا�صي 
ح�صريا  تعود  بل  التنظيم،  اإرهابيي  عن  الأمريكيني  للمدافعني 

العربية«. �صوريا  جلمهورية 
وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك اإ�صرب، قد اأعلن اجلمعة، نية 
الأكرب  الزور،  دير  يف  ال�صورية  النفط  حقول  عن  الدفاع  وا�صنطن 
جندي   200 ينت�صر  حيث  ال��ع��راق،  م��ع  احل���دود  ق��رب  ال��ب��الد  يف 

اأمريكي.
لتعزيز  تدابري  حاليا  “نتخذ  الأطل�صي:  �صمال  حلف  يف  وقال 
من  يتمكن  لن  داع�ص  تنظيم  اأن  من  للتاأكد  الزور،  دير  يف  مواقعنا 
الو�صول اإىل م�صدر يوؤمن له اإيرادات، ت�صمح له ب�صرب املنطقة اأو 

اأو الوليات املتحدة«. اأوروبا 
ا�صتعادة  يف  جنحوا  قد  كانوا  الأك��راد  امل�صلحني  اأن  اإىل  ي�صار 

الإرهابي. داع�ص  تنظيم  قب�صة  من  تلك  النفط  حقول 

الجيش اللبناني يباشر بفتح الطرق 
الرئيسية مع استمرار االحتجاجات

اآلف الكنديين يتظاهرون في 
فانكوفر لمكافحة التغير المناخي

واشنطن تعلق رحالتها الى 
المدن الكوبية باستثناء هافانا

موسكو تتهم واشنطن
 بـ »اللصوصية« بسبب »نفط سوريا«

*سونورا
لها  اأق��ارب  على  تبحث  عائالت  ع��رثت 
وفقا  جماعية  م��ق��ربة  يف  جثة   13 على 
يف  نوعه  من  اكت�صاف  اأح��دث  يف  لل�صلطات، 
املك�صيك الذي ي�صم حواىل 50 األف �صخ�ص 
مفقود. وقالت ال�صلطات اإنه مت العثور على 
بينا�صكو  بويرتو  بلدة  يف  حفرة  يف  اجلثث 
ب��ولي��ة ���ص��ون��ورا )���ص��م��ال غ����رب(، على 
احلدود  من  كيلومرت   100 ح��واىل  م�صافة 
على  العام  املدعي  مكتب  وقال  الأمريكية. 
�صرعيون  اأط��ب��اء  “�صيجري  “تويرت”: 
وحتديد  ال��وف��اة  �صبب  لتحديد  حتاليل 

هويات اجلثث ال� 13«.
العائالت على  وقد وقعت جمموعة من 
تبحث  كانت  فيما  القامت،  الكت�صاف  هذا 

عن اأقارب مفقودين.
واأ�صبح وجود هذه املجموعات �صائعا يف 
تغذيه  متزايدا  عنفا  تعاين  التي  املك�صيك 
تهريب  ع�صابات  بني  امل�صلحة  النزاعات 
تهريب  طرق  على  تتقاتل  حيث  املخدرات، 

منتجاتها املربحة اإىل الوليات املتحدة.
“الكارتالت”  �صحايا  يختفي  ما  وعادة 
وحتى  اأثر،  اأي  دون  الفا�صدة  ال�صلطات  اأو 

�صخ�صا   49180 ع��ن  الإب���الغ  ج��رى  الآن، 
مفقودا يف املك�صيك.

اأك���رث من  ن��ف�����ص��ه، ه��ن��اك  ال��وق��ت  ويف 

يف  تنتظر  الهوية  جمهولة  جثة  األ��ف   37
وفقا  ال��ب��الد  يف  املكتظة  امل��وت��ى  ث��الج��ات 

لن�صطاء.

*بغداد 
املتظاهرين  م��ن  ال��ق��ت��ل��ى  ع���دد  و���ص��ل 
وا�صابة  �صخ�صا   40 نحو  اإىل  العراقيني 

الفي �صخ�ص اخرين.
عدد  ان  ع��راق��ي،  اأم��ن��ي  م�صدر  وق���ال 
من   2 بينهم  �صخ�صا   40 اىل  و�صل  القتلى 
ح�صلت  �صدامات  يف  المنية  القوات  افراد 

منذ يوم اأم�ص وحتى ال�صبت.
 2000 جتاوز  امل�صابني  عدد  ان  واأ�صاف 
ال��ق��وات  م��ن   40 ح����وايل  بينهم  �صخ�ص 
بغداد  يف  العراقيون  ويوا�صل  المنية. 
وث��م��اين حم��اف��ظ��ات ع��راق��ي��ة م��ظ��اه��رات 
يطالب  �صخ�ص  امل��ل��ي��ون  ت��ت��ج��اوز  وا���ص��ع��ة 
اخلدمات  بتوفري  احلكومة  املواطنون  فيها 

وفر�ص العمل والتوظيف.
الأول  يف  بداأت  التي  املظاهرات  وكانت 
اأ�صبوع  بعد  وتوقفت  احل���ايل  ال�صهر  م��ن 
واإ���ص��اب��ة  �صخ�صا   149 ن��ح��و  م��ق��ت��ل  اىل 
املتحدة  المم  وانتقدت  اآخ��ري��ن.   6500
مع  التعامل  يف  العراق  يف  احلكومي  الداء 
من  واللف  امل��ئ��ات  و�صقوط  املتظاهرين 

ال�صحايا جراء ا�صتخدام ال�صلحة .
عربية”،  نيوز  “�صكاي  مرا�صل  واأف���اد 

ال�صبت، بو�صول تعزيزات اأمنية كبرية اإىل 
حمافظة مي�صان العراقية، بعد احتجاجات 
اإن  مرا�صلنا  وق��ال  اأم�ص.  اول  يوم  عنيفة، 
الأمنية جاء بعد حرق  بالتعزيزات  الدفع 
املقر  عنا�صر  مع  وا�صتباكات  حزبي  مقر 

دامت 6 �صاعات.
متظاهرين  خم�صة  اخلمي�ص،  وق��ت��ل، 
اقتحام  حماولتهم  خالل  احلي  بالر�صا�ص 
كربى  العمارة،  مدينة  يف  م�صلح  ف�صيل  مقر 
اأف��ادت  ما  بح�صب  مي�صان،  حمافظة  م��دن 

م�صادر اأمنية وطبية.
ال�صلطات  اأع��ل��ن��ت  ���ص��اب��ق،  وق���ت  ويف 
مي�صان  يف  التجول  حظر  فر�ص  الأمنية 
الأخ��رى،  اجلنوبية  املحافظات  من  وع��دد 
عادل  العراقي،  ال���وزراء  رئي�ص  خ��ّول  كما 
ع��ب��د امل���ه���دي، امل��ح��اف��ظ��ني، ف��ر���ص حظر 

التجول يف حمافظاتهم.
حيث  دامية”،  “جمعة  العراق  و�صهد 
األفني،  من  اأكرث  واأ�صيب  متظاهرا   40 قتل 
التي  العنيفة  الحتجاجات  ف�ص  خ��الل 
املدن  من  وع��دد  بغداد،  العا�صمة  �صهدتها 

اجلنوبية.
من جهته، ذكر املتحدث با�صم احلكومة 

نيوز  ل�”�صكاي  احلديثي،  �صعد  العراقية، 
يف  ال��ت��ج��ول  ح��ظ��ر  ف��ر���ص  اأن  عربية”، 
اح��رتازي��ا  اإج���راء  ك��ان  املحافظات  بع�ص 
عن  احلديثي  وع��رب  الأو���ص��اع.  تفاقم  ملنع 
العامة  للموؤ�ص�صات  احل��رق  اأعمال  اإدان��ت��ه 
“العتداءات  م�صيفا  اخلا�صة،  واملمتلكات 
على املمتلكات لي�ص لها اأي عالقة بالتظاهر 
العمليات  ق��ي��ادة  وق��ال��ت  ه��ذا  ال�صلمي«. 
قواتها  اإن  ال�صبت،  ال��ع��راق،  يف  امل�صرتكة 
ب�”املخربيني  و�صفتهم  م��ن  م��ع  �صتتعامل 
مكافحة  لقانون  وفقا  بحزم،  واملجرمني” 
يف  القيادة،  واأو�صحت  البالد.  يف  الإره��اب 
على  عربية”  نيوز  “�صكاي  ح�صلت  بيان 
التظاهرات  ا�صتغل  البع�ص  اأن  منه،  ن�صخة 
ال�صلمية وعمل على قتل واإ�صابة املواطنني 

وحرق املمتلكات العامة واخلا�صة ونهبها.
وكانت التظاهرات يف العراق قد اندلعت 
اأ�صا�صها  مبطالب  اجلاري  اأكتوبر  �صهر  مطلع 
بتح�صني  املطالبة  من  ينطلق  اقت�صادي، 
اخل��دم��ات وت��وف��ري ف��ر���ص عمل وحم��ارب��ة 
�صيا�صيا  طابعا  ت��اأخ��ذ  اأن  قبل  ال��ف�����ص��اد، 
ووق��ف  احلكومة  ا�صتقالة  اإىل  بالدعوة 

ت�صلط امليلي�صيات والأحزاب الطائفية.

ارتفاع عدد القتلى المتظاهرين في العراق الى 40 شخصا بالصدفة.. اكتشاف مقبرة جماعية في »بلد الـ50 ألف مفقود«
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مباراتان بالدوري العسكري 
لكرة السلة اليوم

*وكاالت
احل�سني  مبدينة  ح��م��زة  االم���ر  �سالة  ت�سهد 
اإط��ار  يف  م��ب��ارات��ني  اإق��ام��ة  االح���د  ال��ي��وم  لل�سباب 
اجلي�ش  االردنية  امل�سلحة  القوات  دوري  مناف�سات 

العربي لكرة ال�سلة.
املنطقة  فريقا  �سباحا  التا�سعة  عند  ويلتقي 

الع�سكرية الو�سطى و�سالح املدفعية فيما يلتقي عند 
العا�سرة والن�سف �سباحا فريقا املنطقة الع�سكرية 

ال�سمالية واملنطقة الع�سكرية ال�سرقية.
االن  حتى  البطولة  الو�سطى  فريق  ويت�سدر 
ال�سمالية  عن  الت�سجيل  وبفارق  نقاط   4 بر�سيد 

�ساحب االأربع نقاط اأي�سا. 

فريق شباب االردن يلتقي الشباب 
السعودي ببطولة األندية العربية

عقبة كبيرة تهدد عودة مودريتش 
لتشكيلة ريال مدريد

رودجرز يكشف طلبه من العبي
 ليستر قبل الفوز القياسي

استقالة ثالثة ُتفقد مجلس النجم الساحلي شرعيته

العمارين : االتحاد األردني وّرط األندية.. وفيتال مدرب ال يقرأ

تتويج اندية دبي االماراتي واالهلي المصري 
في ختام بطولة االندية العربية للبريدج

*وكاالت
القدم  لكرة  االأردن  �سباب  فريق  غ��ادر 
العا�سمة  اىل  م��ت��وج��ه��ا  ال�����س��ب��ت  ع��م��ان 
ال�سعودية الريا�ش، ملواجهة فريق ال�سباب 

ال�سعودي يوم االثنني املقبل.
وتاأتي هذه املباراة يف لقاء ذهاب دور ال� 
16 لكاأ�ش حممد ال�ساد�ش لالأندية العربية 

االأبطال.
رئي�ش  خر  �سليم  يراأ�سه  الذي  والوفد 
ال�سر  ام��ني  ق��ع��وار  ج���ورج  ي�سم  ال��ن��ادي، 
ووائل البنا مديرا اداريا وح�سام �سوافطة 
مديًرا  احلديد  وحممود  اإعالمًيا،  من�سًقا 
واأ�سامة  عاًما،  مدرًبا  البزور  وو�سيم  فنًيا، 
اأبو  واأح��م��د  للمدرب،  م�ساعًدا  ال�سرحان 
والطبيب  امل��رم��ى،  حلرا�ش  م��درًب��ا  نا�سوح 
معاجلا،  التعمري  ون�����س��ال  خليل  ح�سام 

باال�سافة اىل 19 العبًا. 
ال�16،  لدور  تاأهل  االأردن،  �سباب  وكان 
اأق�سى حامل اللقب النجم ال�ساحلي  بعدما 
بالفوز عليه ذهاًبا واإياًبا )2-1(، و )0-1(.

*وكاالت
�سيكون على لوكا مودريت�ش، جنم و�سط 
للعودة  كبرة  عقبة  اجتياز  مدريد،  ري��ال 

جمددا لت�سكيلة الفريق امللكي.
“موندو ديبورتيفو”   وبح�سب �سحيفة 
االإ���س��ب��ان��ي��ة، ف���اإن م��ودري��ت�����ش، ك���ان اأح��د 
تاأجيل  م��ن  ا���س��ت��ف��ادوا  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ني 

امل�ساركة  من  يتمكن  مل  حيث  الكال�سيكو، 
وجالطة  الليجا  يف  مايوركا  ريال  مباراتي 
للتعايف  وقتا  ونال  االأبطال  دوري  �سراي يف 

من االإ�سابة.
لالإ�سابة  تعر�ش  قد  مودريت�ش  وك��ان   
وي��ل��ز، يف  اأم���ام  ب���الده  منتخب  م��ب��اراة  يف 
االأوروبية  االأمم  لكاأ�ش  املوؤهلة  الت�سفيات 

االأ�سبوع  خالل  مودريت�ش  وتدرب    .2020
باملران  التحق  لكنه  منفرد،  ب�سكل  املا�سي 
اجلماعي موؤخرا.  لكن مودريت�ش �سيواجه 
االأ�سا�سية  للت�سكيلة  ال��ع��ودة  يف  �سعوبة 
الذي  املميز  امل�ستوى  بعد  م��دري��د،  لريال 
وفيدي  كرو�ش  ت��وين  الثنائي  عليه  ظهر 
فالفردي يف مباراة جالطة �سراي، ورغبة 

على  احلفاظ  يف  زي��دان  الدين  زين  امل��درب 
اأن  العلم  مع  الفريق،  اأع�ساء  بني  التجان�ش 

مكان كا�سيمرو غر قابل للم�سا�ش.
 ووفقا لذلك �سيكون هذا املو�سم معقًدا 
ملودريت�ش، الذي قارب عقده على االنتهاء ) 
اأي  يف يونيو / حزيران 2020( وال توجد 

عالمات على جتديده حتى االآن.

*وكاالت
لي�سرت  م��درب  رودج���رز  بريندان  ق��ال 
اللعب  كيفية  يتعلم  ف��ري��ق��ه  اإن  �سيتي، 
 0-9 القيا�سي  الفوز  عقب  وذلك  ب�سرا�سة، 
االإجنليزي  ال��دوري  يف  �ساوثامبتون  على 

املمتاز لكرة القدم يوم اجلمعة.
اأر�سه يف  لفريق خ��ارج  فوز  اأك��ر  وه��ذا 
وع��ادل  اإجنلرتا  يف  االأ���س��واء  دوري  تاريخ 
اأكر انت�سار يف حقبة الدوري املمتاز، �سواء 
ا�ستغل لي�سرت  اإذ  اأو خارجها،  داخل االأر�ش 

ثالثيتني من اأيوزي بريز وجيمي فاردي.
وبات �ساوثامبتون يلعب بع�سرة العبني 
دقيقة،   12 عقب  برتارند  رايان  طرد  بعد 
يكن  ومل  بهدف،  متاأخرا  حينها  كان  حيث 
العبي  ودق��ة  �سرعة  مع  التعامل  بو�سعه 
مفاجاأة  حقق  الذي  لي�سرت،  وتقدم  لي�سرت. 
 ،2016 يف  ال��دوري  بلقب  بالتتويج  مدوية 
عن  ن��ق��اط   5 ب��ف��ارق  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اإىل 
مباراة  له  يتبقى  ال��ذي  املت�سدر  ليفربول 

اإ�سافية.
االأول  ال�سوط  يف   0-5 التقدم  وبعد 
حماوالت  مبوا�سلة  العبيه  رودجرز  طالب 

اأن لي�سرت  اإظهار  اأجل  ت�سجيل االأهداف من 
“فريق كبر«. وقال رودجرز ل�سبكة �سكاي 
يجب  ال�سوطني  بني  قلنا  “لقد  �سبورت�ش 
امل��ب��اراة  يف  ب�سرعة  اللعب  على  االإب��ق��اء 

ويجب معاقبة املناف�ش«.

رالف  على  �سعب  اأم��ر  “هذا  واأ���س��اف: 
كنا  لكننا  �ساوثامبتون(  مدرب  )هازنهوتل 
عدد  اأك��ر  ت�سجيل  ون��ح��اول  عملنا  ن��وؤدي 

ممكن من االأهداف«.
هي  النتيجة  اإن  قلنا  “لقد  واأردف: 

جزء  وهذا  ال�سوطني  بني  ال�سلبي  التعادل 
اآث��ار  من  التخل�ش  يجب  واأن��ه  ثقافتنا  من 
الفريق ال�سغر ون�سبح مثل الكبار ونحرتم 
ويتعلمون  موهوبون  العبون  هم  اللعبة. 
ليفربول  مدرب  واأ�ساف  ب�سرا�سة«.  اللعب 
اأن  ونعتقد  عملنا  يف  نثق  “نحن  ال�سابق: 
املو�سم..  هذا  بقوة  اللعب  موا�سلة  بو�سعنا 

يرغب الالعبون يف التطور والتح�سن”.
ال يوجد قتال

م�سوؤوليته  هازنهوتل  النم�ساوي  وتقبل 
رغبة  مدى  عن  ت�ساءل  لكنه  الهزمية،  عن 

العبيه يف التناف�ش بقوة مع لي�سرت.
وقال مدرب �ساوثامبتون لهيئة االإذاعة 
االأداء  “كان  )بي.بي.�سي(:  الريطانية 
كارثيا ويجب اأن اأتقدم باالعتذار واأحتمل 
ي�سبق  مل  باملئة..   100 بن�سبة  امل�سوؤولية 
يكن  ومل  هذا  مثل  يلعب  فريق  م�ساهدة  يل 

هناك اأي قتال على اأي �سيء«.
وكل  ذل��ك  متابعة  املرعب  “من  اأ�ساف 
�سخ�ش ا�ستمر مل�ساهدة ما يحدث هو م�سجع 
يف  حا�سرا  كان  لي�سرت  حقيقي..  قدم  كرة 

كل جزء يف امللعب ب�سكل اأف�سل منا«.

*وكاالت
ال�ساحلي،  النجم  ن��ادي  اإدارة  اأعلنت 
الهيئة  ع�سو  ا�ستقالة  اجل��م��ع��ة،  م�ساء 
�سامي  ال�ساحل،  ج��وه��رة  لفريق  امل��دي��رة 
رئي�ش  بنائب  ليلتحق  العجيمي،  امل��ه��دي 

النادي احلبيب ال�سايح.
خ��الل  ا���س��ت��ق��ال  ق��د  العجيمي،  وك���ان 

ال�سهرى املا�سي، من من�سبه كرئي�ش فرع كرة 
القدم بعد خروج الفريق من م�سابقة كاأ�ش 
حممد ال�ساد�ش لالأندية االأبطال )البطولة 
العربية(. وبذلك تكون ا�ستقالة العجيمي، 
بعد  النجم،  اإدارة  من  اال�ستقاالت  ثالث 
ونائبه  الدين  �سرف  ر�سا  اجلمعية  رئي�ش 
احلالية  االإدراة  يجعل  ما  ال�سايح،  احلبيب 

ن�سابها  اكتمال  عدم  ب�سبب  �سرعية،  غر 
على  اال�ستقالة  تلك  و�ستفر�ش  القانوين. 
عامة  جل�سة  عقد  ال�ساحلي،  النجم  نادي 
يف  العمومية  اجلمعية  اأع�����س��اء  بح�سور 
اأ�سرع وقت النتخاب اإدارة جديدة، من اأجل 

تقنني و�سع النادي وجمل�ش اإدارته.
امل�ستقيل  الرئي�ش  وّقع  انتظار ذلك  ويف 

اتفاقية  اجلمعة،  اليوم  الدين،  �سرف  ر�سا 
عقد  تت�سمن  ات�ساالت  �سركة  مع  تعاون 

ا�ست�سهار واإعادة اإحياء “ليتوال موبيل«.
ال�ساحلي،  للنجم  الر�سمي  املوقع  واأ�سار 
اإىل اأن هذه االتفاقية ُتعد االأهم يف تاريخ 
فريق جوهرة ال�ساحل دون اأن يتم االإف�ساح 

عن قيمة العقد.

*وكاالت
الفني  امل��دي��ر  العمارين  ع��ب��داهلل  اأك��د 
بظروف  مير  فريقه  اأن  لل�سريح،  اجلديد 
�سعبة وغر م�سبوقة، يف وقت با�سرت فيه 
الفرق االأخرى ا�ستعداداتها للمو�سم املقبل.

منتخب  اإن  ل،  حوار  يف  العمارين  وقال 
على  ال��ف��وز  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ق����ادر  االأردن 
اإ�سرتاليا، رغم اأن الظروف احلالية ال تبدو 

مب�سرة.
على  املناف�سة  اأن  اإىل  العمارين،  ولفت 
بني  �ستنح�سر  املقبل  املو�سم  يف  االأل��ق��اب 

الوحدات والفي�سلي، واإىل ن�ش احلوار:
م��ا م��دى ت��اأث��ر ت��اأج��ي��ل ال����دوري على 

اإعداد ال�سريح؟
التاأثر �سلبي للغاية من النواحي الفنية 
اأنهك  للدوري  الطويل  والتوقف  والبدنية، 
االنخراط  يرف�سون  والالعبون  االأندية، 
م�ستحقاتهم  ل��ت��اأخ��ر  ال��ف��ري��ق  بتدريبات 

املالية املرتاكمة لنحو اأربعة �سهور.
دخل  م�سادر  منلك  ال  ال�سريح  يف  نحن 
واالحت���اد  ال��ف��ري��ق،  على  ل��الإن��ف��اق  ثابتة 
ما  امل�ستحقات وهو  بدفع  يلتزم  االأردين مل 

و�سعنا يف ورطة.
ال�سريح  تدريبات  يف  ي�سارك  العًبا  كم 
ال��روؤوف  عبد  هم  فقط  العبني   4 حاليًا؟  
الديك  ها�سم  عثامنة  وخ��ال��د  ال��رواب��دة 

رئي�ش  طريق  ع��ن  وقمنا  البطة،  وهيثم 
الالعبني  العجلوين مبخاطبة  النادي عمر 
امل�سكلة  ب�سرورة االلتزام بالتدريبات، لكن 

مل حتل حتى اللحظة.
الفي�سلي  بطولة  يف  �ست�ساركون  فكيف 

ولي�ش لديكم فريقًا يتدرب؟
بطولة  يف  امل�ساركة  ع��ن  االإع���الن  مت 
االآن  لكن  املهمة،  اأت�سلم  اأن  قبل  الفي�سلي 
نحن اأمام اأمر واقع، و�سنحاول تكوين فريق 

للم�ساركة.
وما قوام الفريق الذي �ست�ساركون به يف 

البطولة؟
ولدينا  تعاقدات،  عدة  موؤخرًا  اأبرمنا 
حمرتفني اثنني من ليبيا وحمرتف من م�سر 
فرق  على  كذلك  و�سنعول  االختبار،  بهدف 
الذين  الالعبني  وبع�ش  العمرية  الفئات 
يف  الرغبة  ولديهم  باأندية  يرتبطون  ال 

اختبار قدراتهم مع الفريق.
و�سنجتهد يف �سناعة فريق من ال �سيء، 
الوقوف  البطولة  يف  امل�ساركة  من  وهدفنا 
ومعاينة  فقط  الالعبني  م�ستويات  على 
قدراتهم. هل �سي�سارك املحرتفون االأجانب 

الثالثة يف بطولة الفي�سلي؟
اإجازات  يق�سون  حاليًا  فهم  ال،  بالطبع 
�سرف  على  ق��درات��ن��ا  وع���دم  بلدانهم،  يف 
طلبهم  �سعوبة  اإىل  اأدى  م�ستحقاتهم 

نحن  وبالطبع  احل��ايل،  الوقت  يف  للح�سور 
احتفظنا باملحرتفني االأجانب الثالثة وهم 
ال�سوري حممود نزاع واالإيفواريني اإميانويل 

واأليفرا.
وهل تطمحون الإبرام تعاقدات حملية 

مهمة قبل بداية املو�سم؟
حال  يف  لكن  ذل��ك،  من  بد  ال  بالتاأكيد 
ب�سبب  حاليًا  لدينا  م��ال  وال  امل���ال،  توفر 
االحتاد االأردين وتاأخره يف دفع امل�ستحقات 

اخلا�سة باالأندية.
للم�سابقات  الفني  للم�ستوى  توقعك  ما 

املقبلة؟
فعندما  للغاية،  �سعيفًا  امل�ستوى  �سيكون 
القدم  ك��رة  ممار�سة  عن  الالعبون  يبتعد 
كبر  �سلبي  تاأثر  فذلك  كامل،  مو�سم  ملدة 
ال�ستعادة  طويل  لوقت  �سيحتاجون  وه��م 

ح�سورهم املعتاد.
على  للمناف�سة  االأن���دي���ة  اأق����رب  م��ن 

االألقاب يف املو�سم املقبل؟
�سفوفه  عزز  حيث  االأق��رب،  الوحدات 
ينطبق  واالأم��ر  عال،  م�ستوى  على  بالعبني 
على  بقوة  �سيناف�سان  وهما  الفي�سلي،  على 
ومعان  ال�سلط  فريقي  اأن  واأتوقع  االألقاب، 
ال�سراع  يف  القوي  ح�سورهما  لهما  �سيكون 

على مراكز متقدمة.
ما توقعاتك ملباراة االأردن واإ�سرتاليا؟

ب��ال��ت��ف��اوؤل  نت�سلح  اأن  دائ���م���ًا  علينا 
يف  ل�ساحلنا  متيل  االأف�سلية  اأن  وبخا�سة 
وقلوبنا  اإ�سرتاليا،  مع  املبا�سرة  املواجهات 
جميع  اأن  رغم  الن�سامي  منتخب  مع  دائمًا 
املوؤ�سرات �سلبية، واالأداء والنتائج ال�سابقة 

غر مطمئنة بتاتًا.
هل م�سكلة منتخب الن�سامي يف املدرب اأم 

الالعبني؟
يتحمل  ب��ورك��ل��م��ان��ز  ف��ي��ت��ال  امل�����درب 
ال�سابقة  فاملباريات  الكبرة،  امل�سوؤولية 
توظيف  يف  ���س��وء  م��ن  ي��ع��اين  اأن���ه  ك�سفت 
وهذا  جيدا،  املباريات  يقراأ  وال  الالعبني 
ما ظهر جليا يف مباراتي الكويت ونيبال يف 

الت�سفيات امل�سرتكة.
كان  مهًما  جانًبا  اأي�سًا  يغفل  وامل���درب 
يف  حتققت  التي  االإجن��ازات  يف  ب��ارزًا  �سببًا 
وعدنان  اجل��وه��ري  حممود  ال��راح��ل  عهد 
يكاد  فهو  النف�سي،  االإع��داد  واأق�سد  حمد، 

معدوم لدى الالعبني.
لكن ذلك ال يعفي الالعبني من امل�سوؤولية 
فهم اأمام مهمة وطنية تتطلب منهم تقدمي 
الفوز،  اأجل  من  والقتال  م�ستوياتهم  اأف�سل 
ومع  الالعبني  اأن  موؤخرًا  مل�سناه  ما  اأن  اإال 
مدركني  وغ��ر  مباليني  غ��ر  لهم  تقديرنا 
به  ي�ساركون  ال��ذي  اال�ستحقاق  الأهمية 

بالن�سبة للجماهر االأردنية.

*وكاالت
توج رئي�ش االحتاد العربي للريدج حممد حم�سن 
العربية  االأن��دي��ة  بطولة  مناف�سات  ابطال  كامل  
 )5( من  اندية   )8( مب�ساركة  اقيمت  التي  للريدج 
االردنية  الريدج  جمعية  اندية  هي  عربية  دول 
)االردن(  االرثوذك�سي  والنادي  ح�سني  امللك  ونادي 
ونادي  )لبنان(  لبنان  بريدج  ونادي  )م�سر(  االأهلي 
ونادي  )ال�سعودية(  والقاد�سية  ال�سعودية  احت��اد 

بريدج دبي )االمارات العربية املتحدة( .
املجايل  بهجت  املنظمة  اللجنة  رئي�ش  و�سكر 
رئي�ش االحتاد اال�سيوي اندية الدول امل�ساركة وكافة 
اجلهات الداعمة مل�سرة ريا�سة الريدج وثمن جهود 
رمزي  االردين  االحت��اد  �سر  اللحنة،امني  اع�ساء 
الق�سو�ش ورعد دروي�ش ،وثمن دور  احلكام الدوليني 
الذين ادرو البطولة وليد املنياوي وطارق احمد من 
يف  ،والعاملني  العتوم  رع��د  االردين  ،واحلكم  م�سر 

الفتاح  ،وعبد  ،رغد بيرتو  ال�سابر  الدويل زيد  البث 
الرغوثي و�سيف نعيمات واحمد الدويري.

م.غ�سان  العربي  االحت��اد  �سر  امني  اكد  ب��دورة 
غامن ورئي�ش االحتاد االردين على اهمية ا�ست�سافة 
عر  ال�سنوي  املهرجان  ،واقامة  العربية  البطوالت 
االردن  العبي  من  وا�سعة  م�ساركة  ي�سهد  حيث   38

والدول امل�ساركة.
وم.املجايل وم.غامن  كامل  التتويج  وتناوب على 
دبي  ن��ادي  ت��وج  الفرق  بطولة  يف  الكوؤو�ش  ت�سليم 
،و  ثانيا  امل�سري  ،واالهلي  االول  باملركز  االماراتي 
وفاز من االردن نادي جمعية الريدج ثالثا ،وباملركز 

الرابع نادي امللك ح�سني .
امل�سري  الثنائي  املختلط  ال��زوج��ي  نتائج  ويف 
االردين  الثنائي  الثاين  ،واملركز  ومود  عبا�ش  جمال 
عايدة ابو جابر و�سخر ملكاوي ،ويف الزوجي املفتوح 

الثنائي اللبناين �سليم طرابل�سي وجورج ق�سمعي.
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د.عبد الرحمن بن عبداهلل امل�شيقح
ع�شو جمل�س ال�شورى ال�شعودي ال�شابق

اللغات  قوامي�س  يف  الكلمة  معنى  جن��د 
 – )قرحة  امل��ورد:  قامو�س  فمن  الأوروبية 
الع�شري:  القامو�س  ومن  يتقرح(،   - يقّرح 
للكرمي:  املغني  قامو�س  ومن  )قرحية(، 
املنهل  ق��ام��و���س  وم��ن  ق��رح��ة(،   - )ق���رح 
القامو�س  ومن  قرح(،   - )قرحة  الفرن�شي: 
الإمناء  معهد  معجم  ومن  )قرح(،  الأ�شباين: 
انقطاع  هو  القرحة  اأو  القرح  العربي: 
يف  التهاب  م��ع  ظ��ه��اري  �شطح  يف  مو�شعي 
للم�شطلحات  اأكادمييا  معجم  ومن  قاعدته. 
هو  التقرح  اأو  القرحة  والتقنية:  العلمية 
ظهارة  اأي  اأو  اجللد  ي�شيب  مر�شي  عيب 
املتعددة  اجللدية  الأعطاب  ت�شبب  اأخ��رى 
هو  الفم  يف  القالعي  فالتقرح  التقرحات 
اله�شمية  القرحة  وجند  موؤمل  ظهاري  تقرح 

املو�شوعة  ومن  ع�شر.  والثني  املعدة  كقرح 
ن�شيجي  تزيد  هو  القرحة  الطبيعة:  علوم  يف 
احليوانية  الأج�شام  يف  يحل  ال�شكل  قيا�شي  ل 
مرا�شف  تعلو  بثور  وهي  الغنم  قرحة  مثل 
التي  القفا  قرحة  وكذلك  امل�شاب  احليوان 
قرحة  املورد:  مو�شوعة  ومن  اخليل.  ت�شيب 
والتقيوؤ  اله�شم  �شوء  اأعرا�شها  ومن  املعدة 
وينبغي  املعدة  تع�شر  مربحة  واآلم  والهزال 
واأن  احلمو�شة  يولد  ما  كل  اجتناب  للعالج 
ينفع  مل  فاإذا  احلرارة  معتدل  الطعام  يكون 
اأن��واع  وجن��د  اجل��راح��ة.  اإىل  يلجاأ  العالج 
الطبي  حتى  معجم  يف  وردت  قد  القرح  من 
احلديث  ال�شيديل  الطبي  واملعجم  اجلديد 
باثرة،  قرحة  ل�شقة،  قرحة  منها  نذكر 
زاحفة،  قرحة  اآكلة،  قرحة  مزمنة،  قرحة 

قرحة فطرية، قرحة معدية، قرحة �شمغية، 
قرحة  متخرثة،  قرحة  ال��زه��ري،  قرحة 
قرحة  �شكرية،  قرحة  �شنية،  قرحة  ثاقبة، 
عفجية،  قرحة  نقر�شية،  قرحة  ال��رق��اد، 
ولالإي�شاح  باترة.  قرحة  م�شجرة،  قرحة 
مثل  اللغوية  املعاجم  يف  ورد  ما  نوجز  اللغوي 
وقامو�س  ال�شحاح  وخمتار  املحيط  القامو�س 
العرب:  ول�شان  الو�شيط  واملعجم  املنجد 
ونحوه  ال�شالح  ع�س  لغتان  والُقرُح  الَقرُح 
بالبدن  يخرج  مم��ا  اأو  اجل�شد  يجرح  مم��ا 
بال�شم  والُقرح  الآثار  بالفتح  الَقرُح  وقيل 
اجلراحات  الَقرُح  كاأن  يعقوب:  وقال  الأمل. 
حديث  ويف  اأمل��ه��ا.  ال��ُق��رُح  باأعيانهاوكاأن 
وبال�شم  بالفتح  القرح  اأ�شابهم  بعدما  اأحد: 
وناأكل  نختبط  كنا  جابر:  حديث  ويف  اجلرح. 

اأكل  من  جترحت  اأي  اأ�شداقنا  قرحت  حتى 
يقرح  الرجل  قرح  الزجاج:  وقال  اخلبط. 
قرح  واجلمع  اجل��راح  القرحة  وقيل  قرحًا 
والقرحة  قروح.  به  مقروح  ورجل  وقروح 
الليث:  وق��ال  وال��ق��روح.  ال��ق��رح  واح��دة 
تكاد  فال  الف�شالن  ياأخذ  �شديد  جرب  القرح 
اأقرح  النجم:  اأبو  قال  تنجو وف�شيل مقروح. 
قرح  واأبلهم،  موا�شيهم  اأ�شاب  اأي  القوم 
الأزه��ري:  وق��ال  احل��زن.  من  الرجل  قلب 
م�شفره.  فيهدل  البعري  ياأخذ  داء  القرحة 
التي  الإبل  من  واملقرحة  ال�شكيت:  ابن  قال 
م�شافرها.  فتهدل  اأفواهها  يف  ق��روح  بها 
ي�شبه  مل  الذي  الإبل  من  بال�شم  والُقرحان 
القرح وهو  الذي مل مي�شه  النا�س  ومن  جرب 
القروح  ذو  القي�س  لمرئ  وقيل  اجل��دري، 

م�شمومًا  قمي�شًا  اإليه  بعث  الروم  ملك  لأن 
املعجم  يف  ج��اء  فمات.  ج�شده  منه  فتقرح 
اجلراحة  من  الأث��ر  هو  الَقرُح  الإ�شالمي: 
اأثرها  والُقرُح  خارج،  من  ي�شيبه  �شيء  من 
القرُح  يقال  وقد  ونحوها  كالبرثة  داخل  من 
لبن  النهاية  ومن  لالأمل.  والُقرُح  للجراحة 
اأ�شابهم  ”بعدما  اأحد  حديث  يف  قرح  الأثري 
القتل  من  نالهم  ما  اأراد  اجلرح  هو  القرح“ 
اهلل  ر�شي  عمر  عن  حديث  ويف  والهزمية. 
ت�شتعر  وهي  ال�شام  يدخل  اأن  اأراد  حني  عنه 
اأ�شحاب ر�شول اهلل  اإن معك  له  طاعونًا فقيل 
تدخلها.  فال  قرحان  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
الطاعون  من  ال�شليم  �شبهوا  الأثري:  ابن  قال 
القرحان  الأزهري:  قال  بالقرحان.  والقرح 
م�شه  للذي  ُق��رح��ان  رج��ل  الأ���ش��داد:  م��ن 

ول  القرح  مي�شه  مل  قرحان  ورج��ل  القرح 
ذلك.  من  اخلال�س  كاأنه  ح�شبة  ول  جدري 
اأ�شنانها.  انتهت  اإذا  الفر�س  قرحت  قد  وقيل 
اأبواك  نذكر:”كان  النبوية  الأحاديث  ومن 
ما  بعد  والر�شول  هلل  ا�شتجابوا  الذين  من 

القرح“، اأ�شابهم 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  بر�شول  يكون  كان  ”ما 
التنزيل  ومن  اإل“.  نكبة  ول  قرحة  و�شلم 
يف  م��رات  ث��الث  ق��رح  كلمة  وردت  العزيز 
)اإن  تعاىل  اهلل  قول  وهي  عمران  اآل  �شورة 
مثله(،  قرح  القوم  م�س  فقد  قرح  مي�ش�شكم 
ما  بعد  من  والر�شول  هلل  ا�شتجابوا  )والذين 
اأك�شفورد  معجم  يف  وجاء  القرح(.  اأ�شابهم 
ما  الأوروبية  اللغات  اإىل  دخلت  الكلمة  اأن 

ع�شر. واخلام�س  ع�شر  الرابع  القرنني  بينب 

رحلة الكلمات  العربية في 
اللغات  االوروبية
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القرحة
على النحو التالي تكتب في اللغات األوروبية

 �شخ�شية العام

هزاع بن عايش
 ابا الروس االكرم

ال�شخ�شية القت�شادية املثالية العربية الوىل لعام 2019(

رئي�س جمل�س ادارة 
 �شركة الرو�شان للمقاولت 

جملة جنوم وا�شواء العربية  تكرم وتختار  �شعادة 
ال�شيخ  ورجل العمال املرموق 

ابو فهد حفظه اهلل ورعاه 


