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ال�صحة  وزارة  يف  ال�صارية  الأم��را���ض  مدير  ق��ال 
الدكتور حممد العبدالالت اأن الوزارة �صتبداأ اعبتارا من 
اليوم  الأحد (  حملة التطعيم �صد مر�ض �صلل الأطفال   
بتنفيذ  العاملية   ال�صحة  منظمة  تو�صيات  على  بناء 

اجلولتني الرابعة واخلام�صة للعام احلايل. 
من   30 لغاية  ت�صتمر  اجلولة   هذه  اأن  واأ���ص��اف   
ال�صهر  احلايل،هذا يف حني  تبداأ اجلولة اخلام�صة من 
30 ت�صرين الثاين املقبل  لغاية  الرابع  من �صهر كانون 

الأول .
واأ�صار يف ت�صريح ل�صحافة الريموك اإلى اأن الهدف 
الأ�صا�صي للحملة  املحافظة على خلو الأردن من انت�صار 

الدول  بع�ض   ت�صهده  ما  �صل  يف  الأطفال  �صلل  مر�ض 
يف  حالة   37 ر�صد  مت  ،اإذ  فيها  انت�صار   من  املجاورة 

�صوريا وحالتني يف العراق.
وبني  العبدالالت اأن املطعوم  �صيعطى لالأطفال ممن 
هم حتت �صن خم�ض �صنوات، ومن خمتلف اجلن�صيات  
بغ�ض النظر عن اأخذ املطعوم �صابقا، لفتا اأن املطعوم 
متوفر يف كافة املراكز ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة 
اإلى  الفل�صطينني،  الالجئني  وت�صغيل  الغوث  ووكالة 
جانب الفرق اجلوالة التي �صتنت�صر يف املناطق النائية.

 واأكد العبدالالت اأن هذا املطعوم اآمن ول يوجد له 
جماز  اإنه  حيث  بال�صحة،  �صارة  جانبية  تاأثريات  اأي 
اأ�صولياً من املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء، ومعتمد 

من منظمة ال�صحة العاملية. 

»ال�صحة« تبداأ جولتها الرابعة للتطعيم �صد �صلل الأطفال اليوم
  مواطنون ي�صكون �صوء التجهيزات خالل » ال�صتوة الأولى«

 بني هاين يك�صف عن خطة �صاملة لبلدية اإربد ا�صتعدادا لف�صل ال�صتاء   
�صحافة الريموك - عمر الزعبي  ࣯

ح�صني   املهند�ض  ال��ك��رى  ارب��د  بلدية  رئي�ض  ك�صف 
ال�صاملة  البلدية   خطط  عن  الريموك  ل�صحافة  هاين  بني 
لت�صريف املياه وان�صاء  »عبارات �صندوقية«  وتفوق كلفة 

ال�صندوق الواحد ن�صف مليون دينار اأردين. 
منذ  التجهيزات  كافة  اأن��ه��ت  البلدية  اأن  واأ���ص��اف 
اخلام�س ع�ضر من ال�ضهر  اجلاري واإ�ضالح نقاط ال�ضعف 
وجتهيز   احلفر  وترميم  املا�صي    املو�صم  يف  ظهرت  التي 
للتعامل  املياه؛   ل�صحب  قرل      »)2000«  - »1500«(

مع الظروف  اجلوية الطارئة وفتح ال�صوارع والتاأكد من 
�صالمة الوديان التي تت�صكل فيها ال�صيول.

ونفى بني هاين  تق�صري البلدية وفرقها يف تقدمي اخلدمات 
وامل�صاعدات لأبناء  املدينة ، موؤكدًا اأن البلدية اأعلنت حالة 
لت فرق فنية  للعمل على  الطوارئ الأحد  املا�صي  حيث �ُصكِّ

مدار اليوم مل�صاعدة املواطنني.
واأ�صار اإلى اأن  البلدية مل تتلَق �صوى ثمان ع�صرة �صكوى 
منها مداهمة املياه لبع�ض البيوت وفتح املناهل املغلقة، 
وهذه �صكاوى�صببها   قوة املياه املتدفقة اإلى املناهل التي  
كما يظن  فيها   اإلى وقت ل�صتيعابها ولي�ض خللل  حتتاج 

املواطنون.
وامل��رك��ب��ات  ال�صرفي�ض  ا���ص��ح��اب  م��ن  ع���دد  وع���ر 
ل�صعف  ا�صتيائهم  عن  وجت��ار   والعامة   اخل�صو�صية 
خدمات ال�صرف ال�صحي التي ت�صببت لهم با�صرار مادية 

ومعنوية .
اإلى  املا�صي  الأ�صبوع  اإربد  يف  الأمطار  ت�صاقط  وادى  
تعطل اخلدمات العامة واإغالق بع�ض ال�صوارع واملحالت 
داهمتها  التي  املركبات  لبع�ض  كبرية  وا�صرار  التجارية 

املياه، .والى النقطاع املتكرر للتيار الكهربائي . 

�صحافة الريموك - م�صعب ح�صينات ࣯

قال مدير �صرطة  حمافظة اإربد العميد عبدالوايل ال�صخانبة 
القانون   على  اخلارجني  حماربة  يف  بقوة  اأتعمل  املديرية  ان 
الأمنية  احلمالت  خالل  عليهم   واملتابعة  املراقبة  وتوا�صل  
امل�صتمرة التي تنظمها كوادر املديرية على مدار ال� »24« �صاعة.

�صت�صاهم  احلمالت  ه��ذه  اأن  الريموك  ل�صحافة  واأو���ص��ح 
والبي�صاء  النارية  الأ�صلحة  حاملي  ظاهرة  على  الق�صاء  يف 
اأنواعها من خالل الدوريات الثابتة واملتحركة، وتنظيم  بكافة 
للق�صاء على  املديرية؛  املتكررة �صمن خطة  الأمنية  احلمالت 

ظاهرة انت�صار الأ�صلحة التي باتت متف�صية يف اإربد. 
عليه  م�صيطر  اإرب��د  يف  الأمني  الو�صع  اأن  ال�صخانبة  واأك��د 
م�صاحة  على  ن�صمة  م��ع 735420  األف  متاما، واأننا نتعامل 
العام مع  بداية  املديرية تعاملت منذ  اأن  تقدر826  كم، مبينا 
اكت�صاف  اأنه مت  موؤكدا  7765 جرمية بني جنائية وجنحوية، 

99% من هذه الق�صايا، كما ومت �صبط 123 قطعة �ضالح .
ولفت اإلى اأن  ما يخ�ض الالجئني ال�صوريني اأنه مت التعامل 
مع 477 جرمية تخ�صهم بني جنائية وجنحوية مت ك�صف 94.5 
% منها، م�صريا اإلى اأنه مت اإ�صدار 10066 هوية اإثبات �صخ�صية 
لهم؛ لغر�ض ت�صهيل عملية مراجعة الدوائر احلكومية والتنقل 

والإقامة داخل اململكة.
وا�صعة  اأمنية  حمالت  تنفذ  املديرية  اأن  ال�صخانبة  وذك��ر 
القانون  ع��ن  واخل��ارج��ني  املطلوبني  كافة  �صبط  ت�صتهدف 

والق�صاء على الظواهر ال�صلبية يف املحافظة كظاهرة ›التفحيط‹ 
باملركبات التي ت�صبب الإزعاج للمواطنني  .

الأردين،  املجتمع  ن�صيج  من  جزء  العام(  واأ�صاف:)الأمن 
باأمن  العبث  نف�صه  له  ت�صول  نت�صاهل مع كل من  اأننا لن  موؤكدا 
املواطنني،  �صفو  تعكري  �صاأنها  من  باأمور  القيام  اأو  الوطن 

وا�صار اإلى اأن احلملة الأمنية م�صتمرة حتى اإلقاء القب�ض على 
كافة املجرمني واخلارجني عن القانون وتقدميهم للق�صاء.

لالإ�صاعات  اللتفات  عدم  اإلى  املواطنني  ال�صخانبة   ودعا 
ومطلقيها املغر�صني التي ت�صتهدف زعزعة ال�صتقرار والهدوء 

يف املدينة.

»�صرطة اربد« ت�صبط 123 قطعة �صالح

ال�صخانبة: نوا�صل ت�صديد الرقابة على  اخلارجني عن القانون
–   حكم جوارنه ࣯ �صحافة الريموك 

بني  ح�صني  املهند�ض  الكرى  اإرب��د  بلدية  رئي�ض   قال  
هانياأن البلدية �صت�صد النق�ض يف عمال الوطن  العام املقبل 
بتعيني من 300 اإلى 500 عامل وطن مع بداية العام املقبل 
حلل م�صكلة جتمع النفايات يف املدينة  وكذلك �صراء  22 اآلية 
جديدة يتجاوز ثمنها 4 ماليني دينار حلل م�صكلة النظافة 

يف مدينة اإربد.
الو�صع  وتفاقم  النفايات  تكد�ض  �صبب  هاين  بني   وعزا  
البيئي يف اأنحاء املدينة اإلى اإ�صراب العمال ليومني متتاليني 
فك  اأن  بعد  تدريجيا  بالتح�صن  بدا  البيئي  الو�صع  واأن 
النظافة  اأن  موؤكدا  املا�صي،  الأ�صبوع  اإ�صرابهم  املوظفون 
اأن  خا�صة  الأ�صبوع  هذا  خالل  ملمو�صا  حت�صنا  �صت�صهد 
العمال يعملون على مدار ال�صاعة لإعادة الو�صع كما كان 

عليه �صابقا.
من  جديدة  نظافة  و�صاغطات  اآليات  و�صول   وتوقع 
الذي  الأمر  املقبل،  ال�صهر  الدويل  البنك  املمولة من  املنحة 
املدينة  اأنحاء  بكافة  البيئي  الو�صع  حت�صن  يف  �صي�صهم 

عمرها  وانتهى  معطلة  احلالية  البلدية  اآليات  اأن  خا�صة 
الت�صغيلي.

 واأكد بني هاين اأن مدينة اإربد �صت�صهد قبل نهاية العام 
احلايل حت�صنا ملحوظا فيما يتعلق مب�صاكل البيئة والنظافة 
وعررّ من جهته اأن ل تكد�ض للنفايات يف اإربد ال�صهر املقبل 
، م�صريا اإلى اأن البلدية واجهت اأعباء كبرية منها تزاحم 
اإلى 220  اإربد  يف  الذي و�صل عددهم  ال�صوريني  الالجئني 
والبنية  واخلدماتي  البيئي  الو�صع  يف  اأثر  ما  وهو  األفا، 

التحتية.
 وقال بني هاين اأن اآليات البلدية التي اأ�صبحت متهالكة 
اأهم  من  الوطن  عمال  يف  والنق�ض  دائ��م،  عطل  من  وتعاين 
اأ�صباب تفاقم م�صكلة النظافة، م�صريا اإلى انه �صيتم تعيني 

من 300 اإلى 500 عامل وطن مع بداية العام املقبل.
علقوا  قد  الكرى   اإرب��د  بلدية  موظفي  اأن  اإلى  وي�صار 
اعت�صامهم هذا الأ�صبوع بعد اأن ا�صتمر يومني يف الأ�صبوع 
واإقرار  املعي�صية  اأو�صاعهم  بتح�صني  وعود  بعد  املا�صي، 
نهاية  ومكافاأة  خ��ار  ادرّ ب�صندوق  مت�صلة  اإداري��ة  اأنظمة 

اخلدمة ومطالب اأخرى

بني هاين : تعيني 500 عامل  نظافة 
و�صراء اآليات  بقيمة اأربعة ماليني دينار  

�صحافة الريموك ࣯

يرعى رئي�ض اجلامعة الدكتور عبد اهلل املو�صى 
اليوم الأحد يف مبنى الندوات واملوؤمترات فعاليات 
الذي  املكا�صفة«  زمن  يف  الرقمي  »الت�صال  موؤمتر 
تنظمه كلية الإعالم بالتعاون مع اجلمعية العربية 
الأمريكية لأ�صاتذة الت�صال مب�صاركة �صتني  باحثا 

ميثلون ع�صرين دولة عربية واأجنبية. 
 وقال عميد كلية الإعالم  رئي�ض املوؤمتر  الدكتور 
حامت عالونة اأن املوؤمتر يوؤكد   دور الكلية الريادي، 
التي  اململكة   يف  الأولى  اجلامعة  كانت  فالريموك 
من  املئات  وخررّجت  والإع��الم  ال�صحافة  �صت  دررّ
يف  متيزهم   اأثبتوا  الذين  والإعالميني  ال�صحفيني 

خمتلف املوؤ�ص�صات الإعالمية حمليا وخارجيا.
اأن  الريموك  �صحافة  ل�  ت�صريح  يف  واأ���ص��اف 
املوؤمتر يتناول الو�صع الإعالمي الأردين والعربي 
والدويل الراهن يف �صوء تطور تكنولوجيا الت�صال 

الرقمية، وال�صتحقاقات التي يجب اأن توؤخذ بعني 
اإعطاء  امل�صتجدات يف  لال�صتفادة من هذه  العتبار 

زخم للحياة الإعالمية العربية.
وبني العالونة اأن و�صع الإعالم الرقمي اأ�صبح 
فاعلة  و  العربية  احلياة  خارطة  على  دافعة  قوة 
ال��راه��ن،  ال��وق��ت  يف خمتلف ج��وان��ب احل��ي��اة  يف 
وثقافية  واقت�صادية  اجتماعية  انعكا�صات   ولها 

و�صيا�صية .
للكلية،  الرابع   يعد  املوؤمتر  هذا  اأن  واأ�صاراإلى 
حيث �صبق لها واأن نظمت   ثالثة موؤمترات علمية 
اأن هذا  م�صابهة من حيث الزخم واحل�صور، لفتا 
وباحثة  باحثا  �صتني  مب�صاركة  يحظى  امل��وؤمت��ر 
عربية  جن�صيات  من  والإع��الم  الت�صال  حقل  يف 
واأجنبية  خمتلفة ،  و �صيقدمون اأوراقهم العلمية 
اأي��ام  لثالثة  متتد  التي  امل��وؤمت��ر  جل�صات  خ��الل 
متوا�صلة �صمن ثمانية حماور هي:  مواقع التوا�صل 
الجتماعي، التحديات التي تواجه الإعالم العربي، 

اأخالقيات  والهوية،  العوملة  العربية،  الف�صائيات 
الإعالم، ال�صباب والت�صال الرقمي، دور املواطن 

ال�صحفي، اإ�صافة الى الربيع العربي .
�صي�صت�صيف  املوؤمتر  اأن  اإل��ى  العالونة  ولفت 
الإع��الم،  علماء  اأب��رز  اأح��د  �صو  دون��ال��د  الدكتور 
يف  الإعالمية   الأجندة  ترتيب  نظرية  و�صاحب 
معترا  املوؤمتر،  من  الأول  اليوم  يف   له  حما�صرة 
للموؤمتر،    حقيقية  اإ�صافة  �صو  الدكتور  م�صاركة 
كلية  حتتلها  التي  للمكانة   الكبرية  الأهمية  توؤكد 

الإعالم  واجلامعة على امل�صتوى العلمي العاملي.
الأع�صاء  من  الريموك  جامعة  اأن  اإل��ى  ي�صار 
الأمريكية  العربية  اجلمعية   يف  املوؤ�ص�صني   
عقد  يف  جنحت   ،و  والإع���الم  الت�صال  لأ�صاتذة 
الإعالم  اأ�صاتذة  من  نخبة  فيه  �صارك  موؤمترًا    18
قت الروابط وال�صالت  العرب والأمريكيني معاً، وثرّ

العلمية بينهم.

املو�صى يرعى  فعاليات موؤمتر  »الت�صال الرقمي يف زمن املكا�صفة« 

�صحافة الريموك - �صيف الهنداوي  ࣯

الدكتور  املعدنية  الطاقة والرثوة  قال  وزير 
حممد حامد اإن م�صروع  املفاعل النووي  يهدف  
الذي   الردن��ي��ة  النووية  للطاقة  حمطة  لبناء 
اإنتاج  1000 ميجاواط   تنفيذا ملا  با�صتطاعته  
ورد يف الإ�صرتاتيجية الوطنية ال�صاملة باإدخال 
الكهرباء  لتوليد  البدائل  كاأحد  النووية  الطاقة 

وحتلية املياه يف اململكة.
 واأ�صاف حامد ، خالل  ندوة حوارية نظمها 
ال��ن��دوات  مبنى  يف  واحل����وار    الفكر  منتدى 
على  �صتعمل  النووية  املحطة  اأن  واملوؤمترات، 
الطاقة  على  للطلب  الأ���ص��ا���ض  احل��م��ل  تلبية 
على  وم�صتقر  ثابت  �صعر   مب�صتوى   الكهربائية 

مدار 60 عاما.
الطاقة  م�صروعات  تنفيذ  حامد  اأن  واأو�صح   
على  العبء  كبري  حد  اإل��ى  �صيخفف  املتجددة 

املوازنة  التي اأرهقتها  فاتورة الطاقة.
وك�صف حامد،  يف الندوة التي ح�صرها نائب 
اأن  اجل��راح،  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة    رئي�س 
�صركة » �صيل » تعمل حاليا على درا�صة ا�صتخراج 
ال�صخر  من  يوميا  نفط  برميل  ال��ف   300 نحو 
الزيتي ، المر الذي من �صاأنه تعزيز و�صع الأردن 
يف جمال الطاقة اإذا ما وا�صلت ال�صركة اأعمالها يف 

اململكة، على حد قوله.
و اأ�صار اإلى اأ ن اململكة  مقبلة  على اإجناز العديد 
الطاقة   قطاع  يف  التحتية  البنى  م�صروعات  من 
اأن     العقبة،مرجحا  يف  امل�صال  الغاز  ميناء  اأهمها 

من  اأي��ار  �صهر  بداية  مع  جاهزًا  �صيكون  العمل  
العام املقبل .

قطاع   يف  احلكومة  �صيا�صة  اأن   حامد  واأك��د    
اأنواع  لكافة  الكلف  تخفي�ض  يف     تتمثل  الطاقة 
الطاقة،  و الو�صول اإلى �صعر الكلفة  ، مبيناً اأنه 
كم�صاريع  اأخرى  م�صاريع  تنفيذ  اإجناز  �صيتم   
فيما  ميجاواط،   40 بقدرة  املتجددة  الطاقة 
�صي�صهد العام 2015 م�صاريع اأخرى من الطاقة 

املتجددة وبقدرة 570 ميجاواط.
م�صاريع  �صي�صهد   2017 العام  اأن  واأ�صاف   
اأخرى  تتمثل  بالطاقة ال�ضم�ضية و الرياح التي 
مناطق  يف  ميجاواط     400 بنحو  �صعتها  تقدر 

معان والطفيلة.

حامد : املفاعل النووي يوفر 
الف ميجاواط من الطاقة 

�صحافة الريموك ࣯

نفذ احتاد الطلبة  وقفة احتجاجية �صد ممار�صات قوات الحتالل 
ال�صرائيلي وانتهاكاته جتاه  امل�صجد الأق�صى .

ورفعوا �صعارات نددت بالأفعال الإ�صرائيلية موؤكدين وقوفهم الى 
جانب اإخوانهم الفل�صطينيني الذين يواجهون الغطر�صة الإ�صرائيلية 
بكل عزمية و�صر الى اأن يتحرر امل�صجد الأق�صى من اأيدي ال�صهاينة 
�صكره  عن  البطاينه   اأحمد  الدكتور  الطلبة  �صوؤون  عميد  واأعرب 
الوقفات الحتجاجية  وتقديره لطلبة اجلامعة على تنظيم مثل هذه 

التي تدين ما تقوم به ا�صرائيل من اعتداءات �صارخة بحق امل�صجد 
الأق�صى، م�صيدا مب�صتوى الوعي الذي يتمتع به طلبة اجلامعة الذين 
خمتلف  يف  وم�صداقية  مو�صوعية  بكل  الدميقراطي  حقهم  ميار�صون 

الق�صايا الوطنية والإ�صالمية.
الأهمية  الطلبة  �صوؤون  عمادة  اأم��ام  وقفتهم  ويف  الطلبة  واك��د 
عربية  وقفة  اإل��ى  داع��ني  الأق�صى،  للم�صجد  والدينية  التاريخية 
الإ�صرائيلية وتالعبها مب�صاعر  الت�صرفات  للحد من  واإ�صالمية جادة 
امل�صلمني وعبثها مبقد�صاتهم وخا�صة امل�صجد الأق�صى اأولى القبلتني 

وثالث احلرمني ال�صريفني.

احتاد الطلبة ينظم وقفة احتجاجية دعما لالأق�صى 



2اجلامعة
                                    2014 االول  1436   - 26 تشرين  االحد  2 محرم 

 �صحافة الريموك - �صرى �صطناوي  ࣯

   »البطال��ة اأن اأجري خلف العمل وهو يهرب مني، 
اجللو�ض اأمام التلفاز، ال�صف��ر، احل�صول على وا�صطة، 
اأن اأبقى �صائحا يف اجلامعة. فلَم العجل��ة ؟ وما الذي 

يدع��و اإلى التف��اوؤل ؟«
واإمن�ا  الت�ص��اوؤم    اإل��ى  تدع��و  غريب��ة  اإج��اب��ات  
اجلامع�ات  طلب�ة  يجع�ل  ال�ذي  الواق�ع  يف  الغ�و�ض 
اإلي�ه وبي�ن م�ا ه�و  يف �ص�راع دائ��م بي�ن م�ا يطمحون 
م�وج�ود ل حم�ال .اأو اأن الإجابة التي تت�صمن التفكري 
يف امل�صتقبل خميفة جدا جتعل الطلبة يف حالة تردد من 

خو�ض احلرب معه .
     وبالرغ�م م�ن اأن الت�ص�اوؤم موج�ود دون نقا�ض، 
بع��ض  عي��ون  ف�ي  الأم�ل  من  ب�صي��صاً  هن�اك  اأن  اإل 
بع�د  اله�دف  حتقي�ق  م�ن  لب�د  اأن�ه  ي�رون  الطلب�ة، 
ال�صي�ر املتع�ب، وح�ر ال�صم���ض ، وح�ص��د املوا�ص�الت، 
حاملني  والأق�ص��ام،  الكلي�ات  اأزق��ة  ف�ي  والت�زاح��م 

كت�ب اجلامع�ات.
فماذا بعد مرحلة الدرا�صة ؟؟

      البطالة ال�صغل ال�صاغل للطلبة والذي يعد املحور 
الذي تدور حوله باقي امل�صاكل والذي يعد اأي�صا حمل 

التقرير  اأو�صح  فقد  وموؤ�ص�صاتها،  الدولة  على  ثقيل 
ال�صنوي ومن خالل املوقع الإلكرتوين لديوان اخلدمة 
عدد  اأن  حني  يف  عليها  كبري  �صغط  هناك  اأن  املدنية 
توظيف  الديوان حاليا 252.000 طلب  لدى  الطلبات 
من  معظمها  طلب    31.000 مبعدل    �صنويا  وت��زداد 
اأن عدد خريجي  . يف حني  ال�صهادات اجلامعية  حملة 

اجلامعات الأردنية يقارب 40 األف طالب �صنويا .
خمرجه�م  ه�و  التف�اوؤل  اأن  ي�رون  الطلبة   بع�ض   
الوحي�د، لتحقي�ق اأحالمه�م م�ع علمه�م اأنه�ا ل تخ�رج 
مييل�ون  يجعله�م  ه�ذا  ،ولك�ن  الأح�����الم  اإط�����ار  م�ن 
نح�و الإيجابي�ة ،وي�رون اأن ن�صي�ب الأ�ص�د لالأف�ص�ل، 
فالطالبة  علي�ها،  للح�ص�ول  العم�ل جي�دا  يعن�ي  وه�ذا 
اأمام  اإكمال الدرا�صة وعدم الوقوف  فرات قالت : »اأن 
لزيادة  الأمثل  احلل  هو  فقط  ك�صهادة  البكالوريو�ض 
فر�صة احل�صول على عمل لئق«( وهذا اأي�صا هو راأي 

الطالبتني رول واآلء .)
     ومنه�م ل يطمح�ون حتى اأن ينه�وا درا�صته�م؛ 
ل  الدرا�ص�ة  بع�د  العم�ل  اأن  كامل  يقي�ن  على  لأنه�م 
اجلل�و�ض  ه�و  مطافه�م  نهاي�ة  واأن  تخرجه�م،  ينتظ�ر 
يقول   .وهنا  املطب�خ  جمل�ى  اأم�ام  اأو  التلف�از  اأم�ام 
الطالب اأحمد : » اأنا على يقني كامل اأنني حني اأتخرج 

لن اأجد عمال واإن وجدت فلن يكون من التخ�ص�ض ذاته. 
       اأم�ا الب�اقي كان�وا حياديي��ن ج�دًا، ول يفك�رون يف 
الأم�ر بتات�اً، و يوؤم�نون مبقول�ة(: اإل�ي م�ا اإل�و وا�صط�ة 

م�ا بعي��ض.)
ال��زواج  يف  اأفكر  اأنني  منت�صر:   الطالب  قال  وقد 
كذكور  اأننا  قال:   خالد  الطالب  .اأما  ر  مدبرّ العمل  لأن 
على  احل�صول  نريد  جيدة  وبن�صبة  اجلامعة  يف  هنا 
البكالوريو�ض ملجرد احل�صول عليها ولي�ض العمل بها 
الزواج  يف  نفكر  حني  خاناتنا  يف  نقاط  لإ�ضافة  وهذا 

م�صتقبال .
الت�صاوؤم  اأن  اإلى   )1972( كراندل  درا�صة  اأ�صارت 
حل  على  وال��ق��درة  ال���ذات،  ب��اح��رتام  �صلبا  يرتبط 
توؤكد   )2003( لالأن�صاري  درا�صة  وهناك  امل�صكالت، 
مثل  بها  مرغوب  غري  بتغريات  يرتبط  الت�صاوؤم  اأن 
النتحار، الوجدان ال�صلبي، القلق، العقاب، الوحدة، 
العداوة، الكتئاب، وعدم القدرة على حل امل�صكالت.

اأما الآثار املخيفة التي تعك�صها البطالة فهي الت�صاوؤم 
يعد  والذي  واخلريجني،  الطلبة  باأدمغة  اأحاط  الذي 
التي قد توؤثر �صلباً على  للنقا�ض  الهامة  من املوا�صيع 
جمريات حياتهم، فهي جتعلهم مييلون نحو الالواقعية 

يف الأمور احلياتية.

 »ما بعد التخرج هاج�س يوؤرق تفكري الطلبة ويخيفهم من �صبح البطالة«

�صحافة الريموك - ب�صام جمعة ࣯

  نظمت كلية القت�صاد والعلوم الإدراية حما�صرة بعنوان » غ�صيل 
الأموال يف الأردن » األقاها م�صوؤول التعاون املحلي والدويل يف وحدة 
الأربعاء  الروا�صدة  رائد  الإره��اب  ومتويل  الأم��وال،  غ�صيل  مكافحة 
املا�صي  يف مدرج الكلية بح�صور عميد الكلية وعدد من اأع�صاء الهيئة 

التدري�صية والإدارية و عدد كبري من الطلبة .
   واأ�صار الروا�صدة اإلى  مفهوم غ�صيل الأموال باأنه عملية احل�صول 
على اأموال بطرق غري م�صروعة واإدخالها الى النظام املايل باإ�صفاء �صفة 
مراحل،  عدة  لديها  الأموال  غ�صيل  عملية  اأن  م�صريا  عليها،  ال�صرعية 
اأن  م�صيفا  الدمج.   ومرحلة  التوظيف  ومرحلة  الإي��داع  مرحلة  هي 
عملية غ�صيل الأموال تتم لعتبارات كثرية منها �صيا�صية واقت�صادية 

واجتماعية، م�صريا لتاريخ اململكة مع ق�صية غ�صيل الأموال والأ�صاليب 
املتبعة للحد منها   .

ال�صرق  يف  الدول  اأوائل  من  كان  الأردن  اأن  قائال:  حديثة  وتابع     
الأو�صط التي تبنت عملية مكافحة غ�صيل الأموال، فاململكة وقعت على 
اتفاقية  مثل  الأموال  غ�صيل  مبكافحة  املتعلقة  التفاقيات  من  العديد 
»فيينا« واتفاقية »بالريمو،« فالأردن يعتر ع�صوا يف جمموعة العمل 
املايل ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال افريقيا التي تلزم الأردن باللتزام 
مبكافحة  خا�صة  تو�صية   40 منها  الدولية،  والتو�صيات  باملعايري 

جرمية غ�صيل الأموال  .
واختتمت الندوة بحوار ونقا�ض لبع�ض الأ�صئلة من الطلبة واأع�صاء 
عنوان  بخ�صو�ض  والروا�صدة   احل�صور  بني  وما  التدري�ض  هيئة 

املحا�صرة .  

»القت�صاد« تنظم حما�صرة  بعنوان »غ�صيل الأموال يف الأردن«

�صحافة الريموك - احمد الرجوب  ࣯

للتاأهيل  الثاين   عبداهلل  امللك  �صندوق  مكتب   مدير  قال 
الوظيفي يف جامعة الريموك مروان  طيفور  اإن عدد الطلبة   
ي�صل  ال�صندوق  يعقدها  التي  ال��دورات  من  امل�صتفيدين 

حلوايل الفي طالب خالل العام الواحد.
اأن  اإلى  الريموك«،  ل�«�صحافة  حديث  يف  طيفور،  ولفت 
�صهدت  الن  ال�صندوق  يعقدها  التي  واملبادرات  ال��دورات 
اليوم الأول الذي مت فيه  اإقبال كبريا من قبل  الطلبة منذ 
فتح باب الت�صجيل ،مما يوؤكد  زيادة  وعي الطلبة  باأهمية 

مثل هذه  الدورات  التي يعقدها ال�صندوق.
الطلبة  تاأهيل  على  يعمل  ال�صندوق  اأن  طيفور  واأو�صح 
الت�صال  كمهارات  ومتنوعة  خمتلفة  دورات  العمل  ل�صوق 
و اإعداد ال�صرية الذاتيه ،مبينا دور ال�صندوق يف م�صاعدة 
املهنية  وتوجهاتهم  اأهدافهم  بتحديد  واخلريجني  الطلبة 
واملهارات الفردية يف جمالت �صوق العمل املختلفة ومنحهم 

ل�صهادات ر�صمية معتمدة بهذه الدورات من العمادة  .
عن  بيانات  قاعدة  ميتلك  ال�صندوق  اأن  طيفور  وبنيرّ      
�صوق العمل، اإلى جانب م�صاعدة الطلبة يف تاأمني فر�ض عمل 
واأهداف �صندوق  فل�صفة  ان�صجاما مع  التخرج   دائمة بعد 

امللك عبداهلل للتاأهيل الوظيفي .
عبداهلل  امللك  �صندوق  مكتب   اأن  اإل��ى  طيفور  واأ�صار  الثاين للتاأهيل الوظيفي يتوا�صل  مع العديد من املوؤ�ص�صات  

واملبادرات  واجلهات خارج نطاق اجلامعة كمبادرة اإجناز 
واملعهد الوطني الدميقراطي ووبرنامج التدريب ال�صيفي( 

درب(.

�صحافة الريموك ࣯

املو�صى  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة    رئي�ض  بحث  
الأو�صط يف  ال�صرق  اللغات ودرا�صات  مع  مدير مركز 
�صبل  دي��اب،    هرني  الدكتور  ال�صويدية  لوند  جامعة 
يف  اجلانبني  بني  والأكادميي  العلمي  التعاون  تعزيز 

خمتلف املجالت 
و  اأكد املو�صى  خالل ا�صتقباله  لدياب اأهمية توطيد 
عالقات التعاون مع لوند ال�صويدية يف خمتلف املجالت 
على  متميزة  علمية  ب�صمعة  تتمتع    التي   العلمية  

لبتعاث  اجلامعة  اإ�صتعداد  موؤكدا   الدويل،  امل�صتوى 
يف  الأكادميية  درا�صتهم  ل�صتكمال  طلبتها   من  عدد  
خمتلف التخ�ص�صات الهند�صية كالعمارة وال�صناعية، 
طب  طلبة  من  ع��دد  اإر���ص��ال  اإمكانية  اإل��ى  بالإ�صافة 
درا�صتهم يف ف�صول حمددة �صمن  الريموك ل�صتكمال 
يف  الكلية  خ��ارج  وتنفذ  الكلية  يف  التدري�ض  خطة 

امل�صت�صفيات واجلامعات ال�صويدية املختلفة.
واأبدى   ا ملو�صى ا�صتعداد الريموك ل�صتقبال طلبة 
لوند الراغبني بتعلم اللغة العربية وذلك �صمن برنامج 
مركز  يطرحه  الذي  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة 

اللغات بالريموك.

جلامعة  املتميز  العلمي  بامل�صتوى  دياب  واأ�صاد     
الريموك بني نظرياتها باملنطقة مما يدفع جامعة لوند 
لالا�صتمرار بتعاونها مع الريموك  يف خمتلف املجالت 
طلبة  من  عدد  زي��ارة  اإمكانية  اإل��ى  م�صريا  العلمية، 
الريموك  جلامعة  لوند  جامعة  يف  املعمارية  الهند�صة 
لالطالع على النظام العمراين الأردين يف هند�صة العمارة 
ومدى ارتباطه بالبيئة،   بالإ�صافة اإلى تفعيل التعاون 
بني مركز درا�صات ال�صرق الأو�صط بجامعة لوند ومركز 
درا�صات الالجئني بالريموك يف املجالت ذات الهتمام 

امل�صرتك.

  الريموك تبحث التعاون مع  لوند ال�صويدية يف جمال الطب والهند�صة 

�صحافة الريموك - �صيف الهنداوي ࣯

وفنونه  الإع��الم  لدرا�صة  اأ�صا�صيا  مطلبا  العملي  اجلانب  يعتر 
املختلفة ،  كونه تخ�ص�صا يتطلب مهارات  وملكة خا�صة متيز الإعالمي 
وتفر�ض �صخ�صيته وح�صوره املهني املميز . من هنا حر�صت اجلامعة 
اإن�صائها لق�صم ال�صحافة والعالم عام 1980 اإلى الهتمام بهذا  ومنذ 
اجلانب املهم يف �صقل مهارات طلبتها، فكانت ولدة جريدة  �صحافة 
اجلامعة  ر�صالة  حتمل  حملي  جمتمع  ك�صحيفة   1981 عام  الريموك  
و�صوتها الى جمتمعها  واأول  �صحفية ت�صدر خارج العا�صمة عمان 

وت�صتمر لغاية الآن .
مبا  الإعالم  جمال  يف  التطورات  ومواكبة  للتطوير  خطتها  و�صمن 
اأن�صاأت اجلامعة عام 2006  الطلبة وم�صتواهم؛  اإيجابا على  ينعك�ض 
�صحافة  بعد   الثانية  الإعالمية  اأداتها  لتكون    F.M يرموك  اإذاع��ة  

الريموك للتوا�صل مع املجتمع وتخدم ق�صاياه.
 الطالبة فرات الرما�صني اأكدت اأنها اكت�صبت من عملها يف  �صحافة 
وحترير  كتابة  يف  ال�صحفية  مهاراتها  لتطوير  مهمة  خرة  الريموك 
الخبار ،واخلروج للميدان للتوا�صل مع امل�صادر وحت�صيل املعلومة 

ال�صاحلة للن�صر التي تهم القارى.
 و اأ�صار  الطالب قي�ض النا�صر اإلى اأن م�صاركته يف �صحافة  الريموك 
اأ�صهم يف زيادة �صغفه لل�صحافة وعزز من خراته امليدانية كما كان لها 

اأثر كبري يف بناء �صخ�صيته، على حد تعبريه.
 و افادت الطالبة رول العي�صى،  باأن الفائدة من تدريبها يف اذاعة 
اجلامعة اكت�صاب اخلرة التي توؤهلها ل�صوق العمل بعد التخرج، اإلى 

جانب بناء ال�صخ�صية وقدرتها على التعامل مع املجتمع.
و اكد  مدير الإذاعة  الدكتور غالب �صطناوي  اأن   خمرجات الإذاعة 
هي انعكا�ض ملخرجات كلية الإعالم كونها اإذاعة توظف طاقات وخرات 
الطلبة  خلدمة املجتمع الردين عموما و جمتمع اربد خ�صو�صا  ،  م�صيفا 

خدمة  ال�صاعة  مدار  على  تعمل  اأن  على  حري�صة  الإذاع��ة  اإدارة  اأن 
جلمهورها حتت �صعار » اإذاعة جمتمعية بروؤية اأكادميية« .

و�صدد  ال�صطناوي على اأهمية العمل اجلماعي يف الإذاعة، لفتا اإلى 
اأن الإدارة �صكلت جلان متخ�ص�صة تهتم باإدارة  ملفات العمل يف الإذاعة  
بكل تفا�صيلها  بثوابت علمية وعملية. مو�صحا اأن اللجان امل�صكلرّة تهتم 
الرامج،  �صتقدم  التي  الأ�صوات  الراجمية، واختيار  الدورة  باإعداد 
وفريق اإعداد كل برنامج، اإ�صافة اإلى و�صع �صيا�صة عمل عامة لالإذاعة 
وميثاق عمل اأخالقي،  اإلى جانب �صيا�صة اإعالن وترويج اأكرث فعالية مبا 

يقدم طلبة الكلية للجمهور على اأنهم اإعالميون حمرتفون.
و قال رئي�ض التحرير امل�صوؤول  جلريدة  �صحافة الريموك الدكتور 
زهري الطاهات  اإن الهدف من اإ�صدار هذه ال�صحيفة  هو   تغيري وتوجيه 
املجتمع نحو كل ما هو مفيد ،م�صريا اإلى اأن اجلريدة تعتر  �صحيفة 
جمتمعية حملية تقوم بواجبها ال�صحفي   بت�صليط ال�صوء على خملتف 

الق�صايا التي يعاين منها جمتمع اربد وال�صمال عموما.
لتدريب  مكانا  تعتر  ال�صحفية  اأن  اإلى  الطاهات  الدكتور  واأ�صار   
وخمتلف  ال�صحافة   جمال  يف  ومعارفهم  مهاراتهم  وتطوير  الطلبة    
فنون العمل ال�صحفي   وتعليمهم ال�ص�ض واملبادىء الالزمة  يف حترير 
واخراج املادة ال�صحفية   وتقدميها ب�صوره تخدم املجتمع. لفتا اإلى 
ناحية  من   الإعالم  طلبة  منها  يعاين  التي  الفجوة  تردم  اجلريدة  اأن 
تطبيق النظريات العلمية  يف اجلانب امليداين وكيفية  توظيف مهاراتهم 

يف الكتابة والإلقاء.
درا�صته  اأثناء  الريموك  �صحافة  يف  جتربته  الطاهات  وي�صتذكر   
اجلامعية يف مرحلة البكالوريو�ض ، م�صددا على اأثرها الكبري يف ك�صر 
اإلى جانب  التي  قد يعاين منها طالب ال�صحافة يف بداياته   احلواجز 
دورها  يف �صقل �صح�صيته ، منوها باأنها ال�صحيفة الوحيدة يف قطاع 
التعليم   الأردين  التي تتيح لطلبة الإعالم التدريب امليداين الإخباري .

تن�صران ر�صالة  الريموك اإلى املجتمع املحلي 

  F.M صحافة الريموك و يرموك�
فر�صة  لتعزيز املهارات العملية  لطلبة  كلية الإعالم     

للتعاون  اتفاقية  موؤخرا  الريموك   جامعة  وقعت  
الأكادميي امل�صرتك مع جامعة تامبوف الرو�صية تهدف 
والبحثي بني  الأكادميي  التعاون  تعزيز عالقات  اإلى  

اجلامعتني يف املجالت العلمية املختلفة.
نائب  التي وقعها عن اجلامعة   التفاقية،  ون�صت 
اأحمد  الدكتور  الأ�صتاذ  الإداري���ة  لل�صوؤون  الرئي�ض 

رئي�صتها  الرو�صية  تامبوف  جامعة  وعن  العجلوين 
الهيئة  اأع�صاء  تبادل  على  ام،  يف  يوريف  الدكتورة 
التعليمية  للغايات  اجلامعتني  ب��ني  التدري�صية 
م�صرتكة  وبحثية  علمية  م�صاريع  واإن�صاء  والبحثية، 
واإقامة  اجلانبني،  بني  املعرفية  اخل��رات  وت��ب��ادل 
بني  امل�صرتك  الهتمام  ذات  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات 

اجلامعتني.
املنتدى  اأعمال  هام�ض  على  التفاقية  توقيع  وجاء 
الأردين الرو�صي لروؤ�صاء اجلامعات الأردنية ونظرائهم 
لبحث  الأردنية  اجلامعة  ا�صت�صافته   الذي  الرو�ض 
الأكادميي  التعاون  توطيد  واآليات  �صبل  ومناق�صة 

والبحثي بني خمتلف اجلامعات الأردنية والرو�صية .

.. وتوقع اتفاقية تعاون مع  تامبوف الرو�صية  

األفا طالب ي�صتفيدون من دورات مكتب 
»�صندوق امللك عبداهلل الثاين« �صنويا

�صحافة الريموك ࣯

عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  ك��رم 
الفيلم  مبهرجان  الفائزين  الطلبة  املو�صى 
يف  الدراما  ق�صم  نظمه  الذي  الأول  الق�صري 

كلية الفنون اجلميلة باجلامعة 
لفيلم  ع��ر���ص��ا  ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل  وت�صمن 
)ب��اراف��ي��ن��ي��ا( م��ن اإخ����راج ال��دك��ت��ور علي 
الربيعات، و�صكت�ض م�صرحي من اإعداد طلبة 
الق�صم تناول العديد من الق�صايا الجتماعية.
لأف�صل  الأول��ى  اجلائزة  املو�صى  و�صلم 
عمل متكامل عن فيلم »�صو فيه« لآية العفيفي، 

عن  متكامل  عمل  لأف�صل  الثانية  واجلائزة 
فيلم »�صاعي الريد« لعبد احلكيم اخلالدي، 
وجائزة اأف�صل مونتاج عن فيلم »عز« لأن�ض 
»�صو  فيلم  عن  ت�صوير  واأف�صل  ار�صيدات، 
اأم��ل«  »خيبة  وفيلم  لوي�صي  حلمزة  فيه« 
فيلم  عن  اإ�صاءة  واأف�صل  عبيدات،  ملو�صى 
�صيناريو  واأف�صل  العمرات،  ملحمد  »لرا« 
التميمي،  لطارق  الريد«  »�صاعي  فيلم  عن 
اأول عن فيلم »�صو فيه«  واأف�صل ممثل دور 
عن  ثاين  دور  ممثل  واأف�صل  ال�صقار،  لعدي 
فيلم »هدية« حل�صن الرو�صان وفيلم »خيبة 

اأمل« لرانيا ميخائيل.

املو�صى يكرم طلبة الدراما الفائزين 
مبهرجان الفيلم الق�صري
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مساهامت القراء

نريمني الغزاوي ࣯

بقدرها  توؤمن  عندما   .. هي  �صرقية 
وترتك اخللق للخالق 

مل  �صرقية هي .. يف ال�صعادة والأ
وترف�س  الفرح  اجلميع  ت�ضارك  عندما 

م�صاركتها يف حزنها .. �صرقية هي
معجونة مباء الكرياء ..

نظار اأينما تواجدت .. تلفت الأ
خطواتها ترنو ك�صهيل اخليل ..

يا زينها تربك كل من نظر   .. وبكحلها 
لعينيها .. 

تفا�صيلها �صرقية .. ويف كل حالتها ..
لها  ويحق  الأن��وث��ة  معامل  كل  جتمع 

التدلل .. 
ترف�ض اآدم ك�صرها .. األي�صت �صرقية ؟؟

.. ومن  تكمله  و  ليكملها  .. خلقت  بلى 
�صلع اأعوج هي ..

و اإن ك�صر قلبها مل تكن اإل �صرقية .. 
ورقيقة   .. الظاهر  من  ومتمردة  قوية 

بوجعها من الداخل ..
مبعرثة هي اأمام الع�صق .. 

وباأخالقها راأ�صها مرفوع ..متثل ال�صرق 
العربي 

الأ�صالة هي .. والعزة هي ..
كل  منها  يغار  موؤ�صلة  �صرقية  وتبقى 

�صيء ..

�صرقية هي

�صحافة الريموك - عائ�صة عناين ࣯

الفنان  الأردن��ي��ني  الفنانني  نقيب  ق��ال   
العامة  الهيئة  اأع�صاء  اأن  الأ�صعد  �صاري 
الفنانني  من  ع�صٍو  األف  اإلى   و�صل  للنقابة 
ا املمثل  العاملني يف املهن الفنية املختلفة، فمنرّ
واملخرج والعازف واملغني وامللحن واملوؤلف 
التقنية  الفنية  للمهن  بالإ�صافة  املو�صيقي 

الدرامية« .
مر  الأردين  الفن  قائال:«  الأ�صعد  وتابع 
رغم  وقا�صية  �صعبة  بظروف  مير  زال  وما 
الختالف الذي ح�صل يف ال�صنوات الأخرية 
يف احلركة الفنية ب�صورة عامة، ويرجع ذلك 
ال�صا�صة  على  الفنية  الأعمال  حجم  لزيادة 

الأردنية والعربية » 
انت�صار  ك��ان  كيف  نن�صى  لن   « واأ���ص��اف 
حالة  رغم  قدمياً  الأردن��ي��ة  الفنية  الأعمال 
والتي  الزمن  من  لفرتة  بها  مر  التي  الركود 
ب����داأت ت��خ��ف وت��ع��ود لأوج��ه��ا م��ن��ذ ف��رتة 

ق�صرية« .
واأ�صاف يف حواره مع  �صحافة الريموك  
: » اإن الفنان الأردين يف اخلارج هو �صفري لنا 
بفنه واأعماله، وهو موجود يف كل مكان ممثاًل 
العربية  الفنية  الأعمال  اأ�صخم  يف  الأردن 
والعاملية، رغم اأن اإعالمنا مق�صر يف ت�صليط 

ال�صوء على فنانينا« .
وي�صيف ملخ�صاً حال الفنان الأردين قائال  

احلرة  اإن  اأق��ول  �صاأبقى  �صابقاً  قلت  »كما 
جتوع ول تاأكل بثدييها« .

واأكد  الأ�صعد«  اأهدافنا يف  النقابة تتمثل 
بها  والتعريف  الراقي   الفن  ر�صالة  ن�صر  يف 
من  امل�صتمدة  القيم  تنمية  على  والعمل 
والثقافة  الإ�صالمية  العربية  احل�صارة 
الأردنية، وتن�صيط احلركة الفنية يف اململكة 
اأداء ر�صالته  الفنان يف  ورفع م�صتوى حرية 
يف  املبدعني  مواهب  اإب��راز  اإل��ى  بالإ�صافة 

واأخريًا  فيها  كفاءتهم  ورفع  الفنية  امليادين 
امل�صاركة يف الفعاليات الثقافية والفنية داخل 

الأردن وخارجه ».
وا�صعاً  اعت�صاماً  نفذنا  الأ�صعد  وي�صري 
يحتاجها  التي  املطالب  ببع�ض  للمطالبة 
حقوقه  من  حق  هي  والتي  الأردين  الفنان 
وطالبنا  قيمة،  ر���ص��ال��ة  ح��ام��ل  باعتباره 
احلكومة باإن�صاء �صركة تعنى بالإنتاج الفني 
ومْنحنا تاأميناً �صحياً، ومنحنا عالوة مهنة، 

بالإ�صافة ملطالبتنا بالق�صاء على البطالة التي 
توظيف  خالل  من  الأردين  الفنان  منها  يعاين 
الفنانني من ذوي الخت�صا�ض يف موؤ�ص�صات 
الدولة الثقافية والفنية، بالإ�صافة اإلى اإن�صاء 
فرقة وطنية للم�ضرح واأخرى للمو�ضيقى، و 
لقد متت تلبية جزء من مطالبنا يف ما يتعلق 
ونحن  الفنانني  ت�صغيل  و  ال�صحي  بالتاأمني 

بانتظار تلبية ما تبقى من مطالبنا« .
ال�صاحة  على  يجري  ما  اإن  الأ�صعد  يقول 
بلحوم  متاجرة  اإل  هو  ما  الفنية  العربية 
يف  الإغ��راء  م�صاهد  نرى  فاأ�صبحنا  الب�صر، 
خاد�صة  ممار�صات  اإلى  اإ�صافة  النوم  غرف 
للحياء و هي ل متثل قيمنا العربية، ويجب 

الت�صدي لهوؤلء التجار.
بو�صعه  يعد  مل  الأردين  الأب  واأ���ص��اف  
ي�صج  م�صل�صٍل  م�صاهدة  يف  اأبنائه  م�صاركة 
امل�صل�صل  عك�ض  على  الفا�صحة،  بامل�صاهد 
الأردين الذي مل نَر فيه م�صهدًا اأو لفظاً يخد�ض 
عندما  والإ�صالمية،  العربية  والقيم  احلياء 

كان امل�صل�صل الأردين حا�صرًا ،
مع  حديثه  الأ�صعد«  »�صاري  اختتم  و   
النقابة  قامت  بالقول   ال��ريم��وك  �صحافة 
باإن�صاء  مقهى حاكورة يف بداية العام احلايل؛ 
حتويله  مت  قد  و  مادياً،  النقابة  دعم  بهدف 
وقتهم  فيه  يق�صون  للفنانني  ناٍد  اإلى  موؤخرًا 

ويجتمعون فيه« .

نقيب الفنانني �صاري الأ�صعد لـ �صحافة الريموك : 

 »ما يجري على ال�صاحة العربية الفنية متاجرة بلحوم الب�صر« 

فرح العجلوين
واأحيينا من جديد....فيا �صمائي اأمطري وام�صحي الهموم اأمطرت ال�صماء ...كي تبقيها وتغ�صلها من الهم كلما غ�صون تلك الأ�صجار ...وكتبت ق�ص�ض الع�صق واخليال على طريقي بيدي ...فلو �صاءت الأقدار لأحببت ر�صم كل ما نعلمه اأننا نعي�ض اليوم فقط...ل نعلم من اأعداوؤنا ومن اأحبابنا ...ل نعلم اأي طريق هو طريق حياتنا ...

اأ�صجان العمري ࣯

ل اأعلم باأي طريق اأم�صي 
واإلى اأيرّ اجتاه... وكاأن جميع 
�صور الأ�صياء ت�صبه بع�صها 

وكاأن عينيرّ لت�صتطيع اأن متيرّز 
بني هذا وذاك  .... ل اأعلم اإن 
كنت اأتبع ظلي اأم هو الذي 

يتبعني ولكني بهذه احلال ... 
اأتعب نف�صي بنف�صي؛ لأنني 

ل�صت قادرة على املوازنة بني 
الأمور، وكاأن هنالك اأمرًا قد 

اأ�صلرّني واأعمى ب�صرية عقلي 
و�صترّت نب�ض روحي و�صكب 

قطرات دمي حتت قدميرّ على 
الأر�ض ...وهناك ما يهمل 

اأطرايف وكاأن النوم فارقني، 
وهناك ما ينتزع مني ال�صر 

ويقيرّدين ب�صال�صل من حديد بني 
كلماتي ....ول�صت على يقني 
من اهتمام البع�ض بحايل .. . 
حبيبي جميع مايف الأمر هو 

اأنني ل�صت اأدري بعد اإن م�صيت 
اأنت وابتعدت فجاأة عني... 
ل�صت اأدري اإلى اأين اأم�صي 

ف�صم�صي ل ت�صرق وزهري يذبل 
...فقلرّة اهتمامك بي ....تهملني 
دين من  نف�صي وجترحني وجتررّ

الرتكيز ...فاأ�صاب بالهذيان

ما حتمله الأيام لنا...

الأ�صياء 
ت�صبه بع�صها

     حنني النعامنه ࣯

يحكى اأحيانا اأن ال�صديق وقت ال�صيق فقط ، لكن ل واألف ول ...... اإنها 
ال�صداقة لي�صت ال�صداقة فقط ، ولكن ال�صداقة احلقيقية بكل ما حتمله الكلمة 
من معنى و لغز فيها .. فاإذا كان لبد لك اأن متوت، اأرجوك اأن ت�صاأل اإذا بالإمكان 
اأن تاأخذ معك �صديق .. اإذا كنت �صتعي�ض مئة عام فاإنني اأمتنى اأن اأعي�ض مئة 
عام تنق�ض يوما، كي ل اأ�صطر اأن اأعي�ض بدونك ، اإذا قرر اأحد اأ�صدقائي القفز 
حتت اجل�صر : فاإنني ل اأقفز معهم و لكنني �صاأنتظرهم حتت اجل�صر لألتقطهم .. 
فال مت�ض يا �صديقي خلفي و ل مت�ض اأمامي بل ام�ض معي جنباً اإلى جنب ؛ حتى 
نكون �صويا ي�صاند اأحدنا الآخر يا اأعز �صديق يل ..... كل واحد منا لديه طرق 
يف احلياة مي�صي بها و حياته امل�صتقبلية : ولكن كل واحد منا يحمل جزءا من 
الآخر ... فنحن ملح احلياة .. و نحن الورود و الزهور التي تزهو بها احلياة ... 
نحن العطر و امل�صك اللذان يعطيان للحياة رائحتها الزكية ..... نحن ابت�صامة 
احلياة التى نغدو بها طوال حياتنا الباقية ..... فال�صداقة ل تكمن لدي ول 
تكتمل اإل عندما اأحتدث واأ�صحك مع اأروع اأ�صدقاء يل ؛ فهم �صر �صعادتي ، هم 
منبع حياتي ، هم املظلة التي كلما ا�صتد املطر احتجت اإلى تلك املظلة الرائعة 
،هم املنزل الدافئ و احلنون اإيل ..... هم منبع اأ�صراري الغام�صة ... هم الورود 
اأ�صواك لها ... هم ع�صافري بال اأجنحة لدي ل يطريون و ل  ال�صادقة التي ل 
يحلقون بال�صماء اإل واأم�صكنا مع بع�صنا بع�صا... يامن تكون جانبي .... يامن 
تزيل هموم الدنيا عن كتفي .. يا من تقبل اعتذاري لديك .......يامن ... يامن 

... يامن .. بال نهاية .. 
)فمغازلتي( رميا(، و�صوقي )حنني ( ،و قمري )لونا(، و ت�صليتي )�صلوى ( 
، واأيام ع�صقي )�صبا (، و عهودي )وفاء ( و زهور عمري و اأيامي )اأزهار.......

هاهم  بالكامل دون نق�صان ، فكل حرف باأ�صمائهم يعني  الكثري من الكلمات 
و املعاين الرقيقة و احل�صا�صة بكل ما يف داخلهن . فيارب اأدم ال�صحبة بيننا و 

ل حترمنا من بع�صنا ... 

اأمل �صالمة علي  ࣯

القمر  اأح���دث  جل�صت  ال��ل��ي��ايل  م��ن  ك��م 
والنجوم عنك، كم �صكيت للنجمات.

اأين  هناك  النجمة  تلك  حدثت  اأن   اأذكر 
اأع�صقك حد الهذيان.

اأفيقي من   :  واأذكر جيدا حني اأجابتني 
هذا الوهم فاأنت تعلمني جيدا اأنه لي�ض لك 

واأنك تتوهمني.
حتديتها قائلة:  �صرتين يوما ما �صتنريين 

حفل زفافنا.
كنت  ول��ك��ن  ب��ي،  م�صتهزئة   �صحكت 

م�صرة على التحدي
ويا ليتني مل اأحتداها...

وها هي النجمة التي وعدتها اأنها �صتنري 
اأمل  حفل زفايف تهزوؤ بي من جديد قائلة:  

اأقل لك ل حتلمي بامل�صتحيل؟
اأح��ب  اإذ  قلبي  ذن���ب  وم���ا   : اأج��ب��ت��ه��ا 

امل�صتحيل!!!
 وها اأنا من جديد اأ�صكو للنجمة ذاتها عن 
يا  حزين واأملي فلم يعد يل �صواها رفيق... 
جنمة اأ�صاءت ليايلرّ الطوال، اأ�صتحلفك باهلل 
اأن ل ترتكيني وترحلي فلم يعد يل �صواك 

يا جنمتي.

جنمتي وامل�صتحيل�صداقتنا عنوان �صرنا

كوثر البعول

اأحيانا ن�صتمر مبحاولة اإعادة من غادرونا
جناهد لإر�صائهم، حتى واإن كان الذنب 

ذنبهم
رح  لنجرب جروحهم، ومع هذا ن�ضتاقهم، نجُ

يتجاهلون!
اأحيانا نحن ن�صتمر... لي�ض لأنهم مميزون 

جداً.!
اأو لأنهم ي�صتحقون.!

كل ما يف الأمر... نحاول الت�صرف باأخالقنا
واإخال�صنا....

فيعز علينا تركهم ، كما تركونا.!
ل زلت اأ�صتاق ، واأحاول... لأنني

اأحببت
ب�صدق! و وفاء 

كوثر البعول

ارين خلف ࣯

بولدة  �صعادة  اأيامي  به  نب�صت  يوم 
ال�صجني  لقلبي  ه��و  لإن�صان  اآخ��ر  نب�ض 
ولروحي  املدلل،  الطفل  وحل�صني  املوؤبد، 

ال�صريك .. 
تتنف�ض م�صاعري حباً ليوم اأ�صتذكره كل 
�صنة يف يوم اأزهرت اأيامي به هياماً يوم اأتى 
اأيامي مل حتُل  اإيلرّ لي�صكن الفوؤاد عمرًا،  به 
العاملني  اأمام  من  هو  يومه،  بقدوم  �صوى 
حاليل، واأمام اهلل ملكي؛ لذلك �صيبقى عر�ض 
راية  حتت  جمعناه  دمنا  ما  قائماً  حمبتنا 

احلالل والن�صيب والقدر .. » 
كل عام واأنت ب�صحة و�صعادة بقربي...

�صعادة اأيامي 
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ال�صم : د. دونالد �صو 

ن�صتخدم  كيف   : البحث  عنوان 
املدنية   احل��ي��اة  ملراقبة  الإع���الم 
واإيجاد جمتمع ان�صاين وخلق هوية 

ذات خ�صو�صية

الدولة : الوليات املتحدة الأمريكية

ال�صم : د. عزام عنانزة

عنوان البحث : تغطية املواقع 
الردنية   اللكرتونية  الخبارية 
غزة  على  ال�صرائيلي  ل��ل��ع��دوان 

عام2014

الدولة : الردن

ال�صم : د. ح�صني عبد الوهاب

عنوان البحث : العالم امل�صرى 
ثورتى  بعد  وامل�صتقل  الر�صمي 
25يناير 2011 و 30 يونيو 2013

الدولة : م�صر

ال�صم :  د. عالء الدين الدليمي
ال�صباب  تعر�ض   : البحث  عنوان 

اجلامعي ملواقع التوا�صل الجتماعي 
بالعفة  وع��الق��ت��ه  ال��ث��ال��ث(  )امل��ك��ان 
ميدانية  درا�صة  واخل�صو�صية  والهوية 
الجتماعية  القيم  على  املواقع  هذه  لأثر 

لطلبة اجلامعات العراقية
الدولة : العراق

ال�صم :    اأ.ر�صوان جدي                                                        اأ.عامر جميل يحي

عنوان البحث : نحو ميثاق اخالقي عربي يف زمن امليديا اجلديدة، روؤية 
حتليلية ا�صت�صرافية

الدولة : اجلزائر

ال�صم :  اأ.مينى حممد عاطف عبد النعي���م

املكاملات  ت�صريب   : البحث  عنوان 
املهنية  املعايري  بني  اخلا�صة  الهاتفية 

واليديولوجية الأمنية

الدولة : م�صر

ال�صم :  د. وداد ظافري

عنوان البحث : مواقع التوا�صل 
الإجتماعي ودورها يف ثورات الربيع 

العربي  الفي�صبوك منوذجا

الدولة : المارات العربية املتحدة

ال�صم :  د. ن�صري �صالح بوعلي
اجلامعي  ال�صباب   : البحث  عنوان 

بني ال�صحافة الورقية والإلكرتونية
زمن  اأثناء  ال��ق��راءة  ع��ادات  يف  درا�صة 
طلبة  من  عينة  ل��دى  واأمناطها  املكا�صفة 

جامعة ال�صارقة 
الدولة : المارات العربية املتحدة

ال�صم :  اأ.مرمي نرميان نومار

والهوية  امل���راأة   : البحث  عنوان 
الفرتا�صية  يف زمن املكا�صفة

للمراأة  الجتماعية  التمثالت  يف  قراءة 
اجلزائرية عر موقع الفاي�صبوك

الدولة : اجلزائر

ال�صم : اأ.د. ح�صن علي حممد ال�صاعوري

املعلومات  عوملة   : البحث  عنوان 
�صيا�صياً: تاأمني لل�صالم وتهديد للهوية

الدولة : ال�صودان

ال�صم :  د. جمدي حممد الداغر
ال�صحفية  التغطية   : البحث  عنوان 
ال�صحافة  يف  2011م  يناير   25 ل��ث��ورة 

ال�صعودية اليومية
للقائم  امل��ه��ن��ي  الأداء  ع��ل��ى  درا���ص��ة 

بالت�صال »املرا�صل اخلارجي«
الدولة : م�صر

ال�صم : د. عبد القادر �صالح احلديثي
و�صيلة  دور   : البحث  عــنــوان 
يف  ب��وك(  الجتماعي)الفي�ض  التوا�صل 
تعدي�ل اجتاهات ال�صباب اجلامعي العراقي 

جتاه ق�صايا وم�صاكل املجتمع
الدولة : العراق

ال�صم : د.امال عمريات

عنوان البحث : مواقع التوا�صل 
او  للتوا�صل  تكري�ض  الجتماعي... 

للعزلة

الدولة : اجلزائر

ال�صم : اأ.علي  عبد المري

عنوان البحث : ال�صورة الذهنية 
النخبة  ل���دى  امل��واط��ن  ل�صحافة 

الإعالمية

الدولة : العراق

ال�صم : د . مرمي حممد العجمي

ال�صورة  ثقافة   : البحث  عنوان 
وانعكا�صاتها  العربي  الإع��الم  يف  الرقمية 
على املجتمع العربي -ا�صطراب يف الهوية 

واغرتاب يف الثقافة
الدولة : المارات العربية املتحدة

ال�صم :  د. زهرة  �صعداوي                                          د. �صامر وليد عبد الرحمن

عنوان البحث : العوملة الثقافية وتاأثريها على الهوية والنتماء يف املجتمعات 
العربية

الدولة : اجلزائر

ال�صم : د . ر�صا عادل لطفى

الإنرتنت  دور   : البحث  عنوان 
وت�صجيع  العلمية  الثقافة  ن�صر  فى 

البتكار لدى ال�صباب امل�صرى

الدولة : م�صر

ال�صم : اأ. كرمي بلقا�صي

عنوان البحث : متثالت ا�صتخدام 
الطلبة ل�صبكات التوا�صل الجتماعي

الدولة : اجلزائر

ال�صم : اأ. ا�صعيداين �صالمي                                                                    د . �صفوان ع�صام ح�صيني

عنوان البحث : عوملة الإعالم و م�صكلة الهوية العربية الثقافية ... روؤية ا�صت�صرافية 
يف الآثار و التداعيات

الدولة : اجلزائر

ال�صم : د . ي�صرى خالد ابراهيم                                     م. ولء حممد علي ح�صني

عنوان البحث :  األيات التغيري الجتماعي يف ع�صر الت�صال الرقمي وانعكا�صاتها 
على الر�صالة الت�صالية

درا�صة و�صفية ا�صتقرائية لواقع الت�صال الرقمي يف العامل العربي

الدولة : العراق

امل�شارك�ن يف م�ؤمتر االت�شال الرقمي يف زمن املكا�شفة
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ال�صم : د . العربي بوعمامة    

منظومة   : الــبــحــث  ــوان  ــن ع
نحو  الجتم�����اعي...  الإع�����الم 
تر�صيخ مالمح الدميقراطية الرقمية

الدولة : اجلزائر

ال�صم : د . حممود ال�صما�صريي   

عنوان البحث : اأثر التفاعلية يف 
يف   بالت�صال  القائمني  اأداء   تطوير 

ال�صحف اليومية الأردنية

الدولة : م�صر

ال�صم : اأ . �صمرية تكالل

املجتمع   : الــبــحــث  ــوان  ــن ع
الف���رتا����ص���ي وب���ن���اء ال��ع��الق��ات 
الجتماعية عر النرتنيت :  درا�صة 

�صو�صيولوجية
الدولة : اجلزائر

ال�صم : د. ان�صاف ايوب املومني

امل��واط��ن  الــبــحــث :  ــوان  ــن ع
ال�صحفي: روؤية نقدية

الدولة : الردن

ال�صم : اأ . بريق ح�صني الربيعي  
ـــــــــــوان الـــــــبـــــــحـــــــث :                                                                                                                                     عـــــــــــن
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  دور 
للنخب  ال�صيا�صية  الثقافة  تنمية  يف 
»الفي�صبوك  العراقية  الإعالمية 

اأمنوذجا«
الدولة : العراق

ال�صم : اأ .اأمال رحماين   

الإعالنات  البحث : دور  عنوان 
قيم  ن�صر  يف  الأجنبية  الإلكرتونية 

العوملة الثقافية

الدولة : اجلزائر

ال�صم : د . مامون طربيه

املرئي  :العالم  البحث  عنوان 
وامل��ح��ظ��ور الج��ت��م��اع��ي : ح��دود 

امل�ضموح واملمنوع

الدولة : لبنان

ال�صم : د . خالد �صعيد اأ�صبيته

ــوان الــبــحــث :اجت���اه���ات  ــن ع
الإع���الم���ي���ني ن��ح��و ال��ت��غ��ريات يف 
ميدانية  درا�ضة  الإعالمي  الن�ضاط 

على عينة من الإعالميني الليبيني
الدولة : ليبيا

ال�صم : د . فوزيه ال علي

ا�صتخدامات   : البحث  عنوان 
ال�����ص��ب��اب الم����ارات����ي ل��ل��ق��ن��وات 
الف�صائيه العربية يف زمن املكا�صفه 

الدولة : المارات العربية املتحدة 

ال�صم :   اأ.د حممد زين الدين

عنوان البحث : توظيف العالقات 
العامة لو�صائل التوا�صل الجتماعي يف اإدارة 
�صمعة ال�صركات:  �صركة الهاتف النقال زين، 

اآ�صيا �صيل اأمنوذجاً
الدولة : العراق

ال�صم :   د . هبا�ض احلربي

عنوان البحث : ق�صايا ال�صياحة 
والآثاريف و�صائل التوا�صل الجتماعي

درا�صة حالة على مواقع الهيئة العامة 
لل�صياحة والآثاريف اململكة العربية ال�صعودية

الدولة : ال�صعودية

ال�صم :   اأ . ابراهيم كرمية

عنوان البحث : �صباب الفي�ض بوك 
وامل�صاركة ال�صيا�صية

الدولة : اجلزائر

ال�صم :   اأ .  نهلة حفيظي

عنوان البحث : ادوار و تاأثريات 
�صبكات التوا�صل الجتماعي يف تفعيل 

احلراك ال�صيا�صي يف دول العامل العربي 
يف زمن املكا�صفة

الدولة : اجلزائر

ال�صم :   د. مي عبد الغني 

عنوان البحث : الف�صائيات 
واملكا�صفة : درا�صة نظرية يف الدور 

والتاأثريات

الدولة : ليبيا

ال�صم : د . جنوي فهمي

تدقيق  اإ�صكاليات   : البحث  عنوان 
الأخبار يف املواقع الإخبارية امل�صرية.

الدولة : م�صر

ال�صم :  د.مي العبداهلل                                                                  اأ.الي�صار كزق

عنوان البحث : ا�صتخدامات طالرّب العالم والت�صال يف اجلامعات اللبنانية 
للو�صائل الرقمية احلديثة

وال�صباعات املتحققة منها

الدولة : لبنان

ال�صم : اأ. كتاف الرزقي                                                        د. فريوز مامي زرارقة

عنوان البحث :  ثقافة ال�صورة الرقمية يف الإعالم العربي وانعكا�صاتها على املجتمع 
العربي -ا�صطراب يف الهوية واغرتاب يف الثقافة

الدولة : اجلزائر

Name : Dr. Zulkiple Abd. Ghani

 Research Title : ISLAMIC
 VALUES AND ETHICS IN NEW
 MEDIA USAGE: A STUDY OF
   MUSLIM FAMILY IN MALAYSIA

Country : Malaysia

Name : Dr. Hesham Mesbah

 Research Title : Did Wiki
leaks leak the American pre-
    attitude towards the Egyptian
  spring

Country : Egypt

Name : Dr. Hussam  Kanaan

 Research Title : The Arab
 Diaspora in the United States: The
New Language

Country : Jordan

                                  Name : Dr. Mona Badran                                              Dr. Hanaa Marie

 Research Title : Challenges facing communications in times of
crisis: Application of media ethics

   

Country : Egypt

امل�شارك�ن يف م�ؤمتر االت�شال الرقمي يف زمن املكا�شفة
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Name : Dr.  Monika Lengauer

 Research Title : Ethics as
 a Corner Stone in the Journalistic
:Profession
 The Theory of the Professions
 reviewed in the light of the Arab
World

country : Germany

Name : Dr. Issam S. Mousa

 Research Title : Towards
an Arab Theory in Communication

Country : Jordan

Name : Dr. Azza Ahmed

 Research Title : Emiratis’
Self-Presentation Strategies
In the Social Networking Sites

Country : Egypt

Name : Dr. Zohreh Rajabi

 Research Title : The role
 of social networks in supporting
vulnerable groups
 A case study of campaign ‘No
 Executions Safar’ the name of
Victim of the juvenile death penalty

Country : Iran

Name : Dr. Ehab Megahed

 Research Title :Arab
 Satellite Televisions and News
  Credibility in the Time of
   Disclosure
Country : Egypt

Name : Dr. Robert Meeds

 Research Title :Changing
Media Preferences in Qatar

Country : America

Name : Dr. Souhad Kahil

 Research Title :Social
media status on Gaza

case study Facebook                    

Country : Lebanon

Name : Dr. Leonard Ray Teel

 Research Title :“Humanistic
 Values in Modern Arab
“Journalism: Case Studies

Country : America

Name : Dr. Matt J. Duffy

 Research Title : Journalism
 in Jordan : Developments in
 press freedom
since the Arab Spring
Country : America

Name : Dr. Frank E. Bartscheck II

 Research Title : Rivalry
 in Space: A Satellite Race to
Influence the Arab Narrative

Country : America

Name : Dr. Nermeen S. Kassem

 Research Title :
 MEDIATING POLITICAL PRACTICE
 IN OPPRESSED CONTEXTS: YOUNG
 ACTIVISTS’ PERCEPTIONS OF FEAR
 AND EFFICACY IN PRE-UPRISING
EGYPT

Country : Egypt

                                  Name : Dr. Serra Gorpe                                         Dr. May Al-Khajha

                                  Name : Dr. Dean Kruckeberg                                 Dr. Pamela Creedon

                                  Name : Dr. Muhammad Khairi Mahyuddin      Dr. Zulkiple Abd Ghani

 Research Title : Digital Media and Learning Experience of New
  Muslim Converts in Malaysia

Country : Malaysia

                                  Name : Dr. Hadil Maarouf                                  Dr Mariam Alkazemi

 Research Title : Arab Defamation Laws
  Comparing libel and slander in the Middle East to international norms

Country : America

                                  Name : Dr. Antonio Lopez                                 Dr . Abeer Salem

 Research Title : Arab Defamation Laws
  Comparing libel and slander in the Middle East to international norms

Country : Italy - Egypt

                                  Name : Dr. Heba Morsy            Dr. Maha El-Wazir           Dr. Rehab Gad Allah

 Research Title : Arab Code of Digital Media Ethics; Antagonistic Collaboration between
  Scholars and Practitioners

Country :  Egypt

    attack 
2014

 Research Title : “The Dynamics of Power and Influence
  among Corporations، Civil Society Organizations and Governments:

 Ramifications of the Changing Social، Political، Economic and Cultural
 Dimensions of Global Society in an Era of Transparency through Digital

“Communication

Country :  USA - UAE
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�صمارة  احلليم  عبد  الرمثا  ن��ادي  رئي�ض  اأك��د  
يف  ومتقدما   طليعيا  دورا  الرمثا  نادي  لفريق  اأن 
الدوري لهذا املو�صم، مبينا اأن الفريق بحاجة اإلى 
رفده بالهدافني املتميزين، و�صي�صم النادي بع�ض 

الالعبني املحرتفني من الهدافني. 
يليق  مب�صتوى  �صيظهر   الفريق  اإن  وق���ال: 
والطريق  الرمثا،  جماهري  وتطلعات  باإجنازات 
احلكم  ن�صتطيع  ول   .. للدوري  بالن�صبة  طويل 

عليه، والبداية لغاية الآن مب�صرة باخلري.
العام  لهذا  املنا�صري  دوري  اأن  �صمارة  واأك��د   
�صي�صهد مناف�صة خمتلفة وقوية بني العديد من فرق 
البطولة، كون معظم هذه الفرق ا�صتعدت جيدا قبل 

انطالق املو�صم بهدف الظهور الالئق .
يقدم  ي��زال   ل  الآن  لغاية  الفريق  اإن  وق��ال:   
فالفريق  الأن��دي��ة،  ببقية  مقارنة  طيباً  م�صتوى 
يت�صدر ترتيب دوري املحرتفني مع نهاية اجلولة 
الرابعة، ونتمنى املحافظة على ال�صدراة و�صول 

للنهاية كاأبطال للدوري.
ت�صكل  تزال  ل  املالية  العقبات  اأن  اإلى  واأ�صار 
نظام  تطبيق  واأن  الفريق،  اأم��ام  العوائق  بع�ض 
اأربعة  اأو  ثالثة  اإلى  يحتاج  الأردن  يف  الحرتاف 

اأ�صعاف مما يقدمه الحتاد اإلى الأندية حاليا، 
يرفد  ما  ميزانيته من خالل  يدعم  الرمثا  ولكن 

ل�صندوق النادي من تذاكر بيع املباريات .
اأن يناف�صنا الوحدات  وقال �صمارة »اأتوقع 
لديه،  الب�صرية  الطاقات  لتوفر  ال��دوري؛  يف 
يهتمان  باأنهما  ميتازان  والرمثا  وال��وح��دات 
الرقم  يعتر  فالرمثا  العمرية،  الفئات  بقطاع 
واحد  يف اململكة الذي ي�صتطيع اأن يعد لعبني 
الأخ�صر  امل�صتطيل  اإل��ى  يخرجون  �صغارًا 
كنجوم جاهزين ومعدين اإعدادًا كاماًل، متوقعا 
اأن الرمثا ويف امل�صتقبل القريب بحدود العامني 
�صيلعب بال حمرتفني اأجانب معتمدًاعلى اأبناء 

النادي .
واأ�صاف: ل اأعد اجلماهري باأكرث من طموحنا، 
باأن يكون الدوري رمثاوياً هذا املو�صم، واأحقق 
الرمثا  اأن  على  للنادي،  كرئي�ض  مني  املطلوب 
الرمثا  فاأبناء  النجوم،  اأم  �صتبقى  وفريقها 
وكرة  عموما  الريا�صة  يع�صقون  بطبيعتهم 
ومن  ب�صرية،  طاقات  ولدينا  خ�صو�صاً،  القدم 
التي  العمرية  الفئات  ا�صتقطاب  كناٍد  واجبنا 

بالريا�صة،  خا�صة  فنية  مهارات  لديها  تتوفر 
خمت�صني؛  ومدربني  خراء  اأيدي  على  و�صقلها 
لتطوير هذه املهارات وبالتايل ا�صتقطابهم للنادي.

وباأنه  »مرتوك«  املدرب  بدور  �صماره  واأ�صاد  
الثقة  به  واثقون  ونحن  جدا،  وقدير  كبري  مدرب 
املدرب  هذا  مع  �صهد  الفريق  اأن  م�صيفا  التامة، 

اإيجاباً  انعك�صت  التي  الكبري  الن�صجام  من  حالة 
على امل�صتوى العام للفريق، واأن النادي متم�صك 

به ولن يتخلى عنه اإلى اإذا رغب هو ذلك .

�صمارة : الرمثا �صيحافظ على ال�صدارة حتى نهاية املو�صم
لن نرتك »مرتوك« اإل اإذا تركنا
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»ويفا«،  القدم  لكرة  الأوروبي  الحتاد  رئي�ض  بالتيني،  مي�صيل  الفرن�صي،  اأكد 
اأم�ض، اأن اأندية اللعبة عليها اأن تتعلم التعامل جيدا مع م�صوؤولية ميزانياتها، كما 

طالب بتطبيق لوائح جديدة حتظر وجود طرف ثالث يف ملكية الالعب.
وقال بالتيني يف خطابه املوجه اإلى وزراء الريا�صة يف الحتاد الأوروبي خالل 
اجتماع يف روما مع تويل اإيطاليا حاليا الرئا�صة الدورية لالحتاد الأوروبي »بداأنا يف 

و�صع كرة القدم على امل�صار ال�صحيح«.
واأ�صاف »يجب اأن يقي�ض كل منا كم قطعنا من م�صافة، فقد انخف�صت قيمة جمموع 
خ�صائر الأندية الأوروبية التي بلغت 1.7 مليار يورو يف عام 2011 اإلى 800 مليون 
من  اأقل  خالل  املئة  يف   50 على  تزيد  بن�صبة  انخفا�ض  حدث  لقد   ،2013 يف  يورو 

عامني«.
مقولتني  على  يعتمد  »ويفا«  يف  النظيف  املايل  اللعب  مبداأ  اأن  بالتيني  واأو�صح 
املالية، والأخ��رى: هناك خط يجب عدم  اأن تعي�ض وفقا ملواردك  »الأول��ى: عليك 

جتاوزه«.
�صيتي  مان�ص�صرت  ناديي  على  عقوبات  وقع  قد  الأوروب��ي  الكرة  احت��اد  وك��ان 
املا�صي  ال�صيف  اإجنلرتا وفرن�صا على الرتتيب، يف  وباري�ض �صان جريمان، بطلي 

لعدم التزامهما بلوائح اللعب املايل النظيف.
من ناحية اأخرى، و�صف بالتيني م�صاألة الطرف الثالث يف ملكية الالعب باأنه �صد 

»كرامة الإن�صان«.
اآخرون  اأو م�صتثمرون  ومن خالل هذه املمار�صة، ي�صتطيع الوكالء الريا�صيون 
�صراء اأ�صهم يف ملكية الالعبني ال�صباب كما لو كانوا �صلعة ما، من اأجل احل�صول على 

ن�صبة من م�صاريف انتقاله يف امل�صتقبل.
اأمريكا  يف  �صابقا  معروفة  كانت  التي  ال�صنيعة  املمار�صة  »هذه  بالتيني  وقال 

اجلنوبية فح�صب، اأ�صبحت الآن تنت�صر ب�صرعة كبرية يف اأوروبا كلها«.
وكان كبار لعبي اأمريكا اجلنوبية من الأرجنتني والرازيل مثل نيمار، كارلو�ض 
عن  اأوروبا  اإلى  اأح�صروا  قد  وهريناني�ض  اأندر�صون،  ما�صكريانو،  خافيري  تيفيز، 

طريق �صفقات انتقال ت�صمنت �صروطا جزائية يتم دفعها اإلى طرف ثالث.
واأ�صاف بالتيني حمذرا »ل يوجد مكان مللكية الطرف الثالث لالعبني يف الريا�صة 
الأوروبية، لذلك من املطلوب تف�صيل اإطار قانوين )للق�صاء على هذه الظاهرة(، ولكن 
التعامل مع هذه امل�صكلة على النحو ال�صحيح، فلن يكون هذا الأمر  اإذا ف�صلنا يف 
اإخفاقا ل�«ويفا« اأو للحركة الريا�صية فح�صب، واإمنا �صيكون اإخفاقا لأوروبا كلها«.

بالتيني: ل طرف ثالثًا يف ملكية 
الالعب الأوروبي
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اأفادت تقارير اإعالمية اإ�صبانية،  اأن عائلة الأ�صطورة الأرجنتيني ليونيل مي�صي 
جنم بر�صلونة تعتزم الرحيل عن اإ�صبانيا يف حال رفع ق�صية تهرب الالعب من دفع 

ال�صرائب اإلى �صاحات الق�صاء.
التلفزيونية: »والد  �صيك�صتا«  �صبكة »ل  اإدواردو عر  الإ�صباين  ال�صحايف  وقال 
اأن  اأ�صتبعد  ل  ولهذا  خمالفات،  بارتكاب  اعرتفوا  القانونيون  وم�صت�صاروه  مي�صي 
يكون للق�صاء دور يف هذا املو�صوع، وهذا يعني وجود اأ�صخا�ض اآخرين متورطني 

يف الق�صية«.
واأكد ال�صحايف العامل بجريدة املوندو، اأن الالعب الأرجنتيني يرغب يف تفادي 
املحاكمات الق�صائية باأي ثمن »اإن تولى الق�صاء الف�صل يف هذه الق�صية يعني اأن 
يقوم املحققون بزيارات دورية لالعب واأ�صرته، عائلة مي�صي خططت للرحيل عن 

اإ�صبانيا يف حال حدوث ذلك، اأ�صتطيع اأن اأوكد هذا«.
يذكر اأن والد مي�صي اأعاد 13 مليون يورو اإلى خزينة م�صلحة ال�صرائب ليتفادى 
احلكم عليه بال�صجن، فيما يحوم الغمو�ض حول قمي�ض �صاحب القمي�ض رقم 10 
بالفريق الكتالوين، اإذ تخطب وده اأثرى الأندية حول العامل بني باري�ض �صان جرمان 

ومان�ص�صرت �صيتي.

عائلة مي�صي تفّكر يف الهروب من اإ�صبانيا
هدد مدراء فريق كاترهام امل�صارك يف بطولة العامل 
للتخلي  ي�صطرون  قد  اأنهم  واحد  الفورمول  ل�صباقات 
عن  الناجم  التوتر  حدة  ازدي��اد  ب�صبب  فريقهم  عن 
ت�صرفات مالك الفريق ال�صابق طوين فرينانديز. فبعد 
’كاترهام �صبورت�ض  اإعالن تويل �صركة  اأياٍم على  ِة  عدرّ

ليميتد‘ اأو
هدد مدراء فريق كاترهام امل�صارك يف بطولة العامل 
للتخلي  ي�صطرون  قد  اأنهم  واحد  الفورمول  ل�صباقات 
عن  الناجم  التوتر  حدة  ازدي��اد  ب�صبب  فريقهم  عن 

ت�صرفات مالك الفريق ال�صابق طوين فرينانديز.
’كاترهام  �صركة  تويل  اإعالن  على  اأي��اٍم  ِة  عدرّ فبعد 
األ‘ اإدارة  اأ�ض  ب�’�صي  ُتدعى  ما  ليميتد‘ اأو  �صبورت�ض 
الفريق، مت اإ�صدار بيان من فريق الفورمول واحد اأن 
رة‘ يف عملية  ’ُمدِمرّ تاأثريات  لها  كان  املدراء  ت�صرفات 

اإدارة الفريق.
مت  والتي  للمدراء  املوجهة  الت�صريحات  وت��دل 
عدم  اإمكانية  على  الإعالن  و�صائل  اأمام  عنها  الإعالن 
م�صاركة �صيارات كاترهام يف جائزة الوليات املتحدة 
الأمريكية من بطولة الفورمول واحد، اأو اأن الفريق قد 

ُيجر على التخلي عن م�صنعه يف مدينة ليفيلد.
ويف بياٍن �صديد اللهجة اأ�صدره فريق كاترهام م�صاء 
يوم الأربعاء، اأعرب الفريق عن انزعاجه الكبريحيال 

فريق  ملالك  التهامات  توجيه  ومت  احل��ايل،  الو�صع 
احرتامه  لعدم  فرينانديز،  طوين  ال�صابق،  كاترهام 

ل�ضروط العقود املربمة.
بالأ�صف  ’’ن�صعر  كاترهام:  فريق  ت�صريح  يف  جاء 
ال�صديد اأن ت�صرفات املدراء كان لها اأثر �صلبي للغاية 
يف ن�صاطات فريق كاترهام امل�صارك يف بطولة الفورمول 

واحد‘‘.
بيانات  عدة  باإ�صدار  املدراء  قام  تعيينهم،  ’’فمنذ 
يف  ت�صب  ومل  للغاية  م�صرًة  كانت  والتي  �صحفية، 
الفورمول  بطولة  يف  امل�صارك  كاترهام  فريق  م�صلحة 

واحد‘‘.
على  بناًء  الفريق  اإدارة  من  اأ�صهر  ثالثة  ’’وبعد 
اجلدد  الفريق  مالكو  اأُج��ر  احل�صنة،  النوايا  وجود 
ع��ل��ى درا���ص��ة ك��اف��ة اخل���ي���ارات امل��ت��اح��ة مب��ا فيها 

الن�صحاب من اإدارة فريق كاترهام بالكامل‘‘.
اجلدد  املالكني  ِقبل  من  للمحامني  اأوامر  ’’اأُعطيت 
الالزمة  القانونية  الإج��راءات  اتخاذ  �صرورة  على 
فرينانديز،  ال�صيد  فيهم  مبا  الأط���راف،  كافة  بحق 
والذي �صيقوم باإدارة الفريق ب�صفته املالك يف الوقت 

احلايل‘‘.
ملكية  بنقل  يقم  مل  فرينانديز  اأن  البيان  ك�صف  اإذ 
فريق كاترهام كما كان متفقاً عليه يف �صفقة بيع الفريق 

الأ�صا�صية.

�صنة  من  يونيو  حزيران/   29 ’’يف  البيان:  وتابع 
اململكة  )يف  كاترهام  �صركة  م��ن  ك��ل  قامت   ،2014
ومالك  )البائع(  الدين  ن�صر  حممد  ال�صيخ  املتحدة(، 
داتوك  جانب  اإلى  فرينانديز  طوين  الفريق  ح�ص�ض 
مع  و�صراء  بيع  �صفقة  بعقد  مريانون  بن  الدين  قمر 
1ماليزيا  بفريق  يتعلق  ما  يف  )امل�صرتي(  اإنغافي�صت 
الفورمول  يف  امل�صارك  كاترهام  وفريق  راي�صينغ 

واحد‘‘.
’’ومنذ ذلك التاريخ، رف�ض البائع تنفيذ واجباته 
القانونية امللزم بها من اأجل نقل ملكية فريق كاترهام 

اإلى امل�صرتي‘‘.
’’وبالتايل وجد امل�صرتي نف�صه يف و�صٍع يقوم فيه 
اأن يحمل احلق القانوين لمتالك  بتمويل الفريق دون 

الفريق الذي قام ب�صرائه‘‘.
كما ك�صف الفريق اأن مدراء ’�صي اأ�ض األ‘ مت تعيينهم 
عن طريق بنك ماليزيا، والذي يعتر ممثاًل ملجموعة 

كاترهام ولفرينانديز.
ب�صركة  امل�صرتي  يرتبط  ’’ل  الت�صريح:  يف  جاء 
اأ�ض  كي  �صركة  كانت  الأ�صكال.  من  �صكل  باأي  اإك��زمي 
يف  امل�صارك  كاترهام  لفريق  ممولة  �صركة  مبثابة  األ 

الفورمول واحد‘‘.
اأي  تقدمي  اأج��ل  م��ن  م��ت��وف��رًا  فرينانديز  يكن  مل 

ت�صريحات للرد على هذا البيان ال�صحفي.

مدراء فريق كاترهام يهددون بالن�صحاب من البطولة
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الدور  اإلى  التاأهل  بطاقة  رو�صيا  �صيدات  خطفت 
الثالث بعملية قي�صرية.

تاأهل منتخب �صيدات رو�صيا اإلى الدور الثالث يف 

بطولة العامل للكرة الطائرة املقامة يف اإيطاليا.
الثاين،  الدور  من  الثانية  املجموعة  مناف�صات  يف 
اأ�ضواط  بثالثة  �ضربيا  على  الفوز  رو�ضيا  حققت 
 0-3 ك��ازاخ�����ص��ت��ان  ع��ل��ى  ت��رك��ي��ا  وف����ازت  ل�صفر 
وهولندا  3-�صفر  اأمريكا  على  الرازيل  وانت�صرت 

على بلغاريا 1-3.
بر�صيد  )املت�صدرة  الرازيل  منتخبات  وتاأهلت 
20 نقطة( واأمريكا، الو�صيفة ب�18 نقطة، ورو�صيا 
الثالث املوؤهل  الدور  اإلى  الثالثة بر�صيد 13 نقطة، 

لن�صف النهائي.

رو�صيا توا�صل امل�صري للحفاظ على لقبها
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قدمت الرومانية �صيمونا هاليب مباراة كبرية اأمام 
امل�صنفة الأولى عاملياً واأ�صقطتها بال�صربة القا�صية.

رابعة  امل�صنفة  هاليب  �صيمونا  الرومانية  حققت 
الأولى  وليام�ض  �صريينا  الأمريكية  على  �صاحقاً  فوزًا 
و2-6  6-�صفر  املا�صيتني  الن�صختني  وبطلة  عاملياً 
اليوم الأربعاء يف �صنغافورة �صمن مناف�صات املجموعة 
احلمراء من بطولة املا�صرتز لل�صيدات يف كرة امل�صرب 

البالغ جمموع جوائزها 6.5 مليون دولر.
الي�صرى  ركبتها  يف  ا�صابة  من  الأمريكية  وتعاين 
مطلع  بكني  دورة  من  الن�صحاب  على  اأجرتها  كانت 

ال�صهر اجلاري.
وكانت �صريينا )33 عاماً( ا�صتهلت البطولة بالفوز 
ال�صابعة 6-4 و4-6،  اإيفانوفيت�ض  اآنا  ال�صربية  على 
بو�صار  اأوجيني  الكندية  على  هاليب  تغلبت  حني  يف 

اخلام�صة 6-2 و3-6.
بع�صر  مناف�صتها  ت�صغر  التي  الرومانية،  قدمت 
حتريك  يف  وجنحت  البداية  منذ  قوياً  اأداء  �صنوات، 
املحكمة  �صرباتها  بف�صل  امللعب  زوايا  يف  مناف�صتها 
لها  والأول  الآن،  حتى  م�صريتها  يف  فوز  اأكر  لتحقق 
على �صريينا يف اأربع مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

 7 ارتكبت  حيث  كارثيا  الأمريكية  اإر�صال  وك��ان 
م��رات،  خم�ض  اإر�صالها  وخ�صرت  م��زدوج��ة  اأخ��ط��اء 
خمجاًل،  اإر�صايل  كان  »اأج��ل،  قائلة  ذلك  على  وعلقت 

خمجاًل جدًا«.
حني   1998 عام  منذ  ل�صريينا  نتيجة  اأ�صواأ  وهي 
خ�صرت 1-6 و1-6 اأمام جوانيت كروغر يف اأوكالهوما 

�صيتي.
�صيمونا  باأن  »اأعتقد  عاملياً  اأولى  امل�صنفة  وتابعت 
م�صريتها«،  يف  فوز  اأف�صل  وحققت  جيد  ب�صكل  لعبت 
م�صرية اإلى اأنها �صتدرب جيدًا قبل اأن تواجهها جمددًا.

هاليب تلحق 
بوليام�س اأ�صواأ 

خ�صارة منذ 1998
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صحافة الريموك

�صحافة الريموك - �صفا  حممود ࣯

 يبحث الرجل العربي دائما عن املراأة البكر حني يرغب 
يف الزواج �صواء اأكان �صاباً يف مقتبل عمره، اأو كهاًل �صبق له 

الزواج، اأو عجوزًا على حافة الرحيل. 
وتعاين  املراأة املطلقة  منذ زمن بعيد من ق�صوة املجتمع 
ملا  خ��ريًا  فيها  زوجها  راأى  »لو  املقولة  يف  املتمثلة  عليها 
امل��راأة  لت�صبح   اليوم   النظرة  هذه  واختلفت  طلقها«،  
الزواج  يف  الراغبني  خيارات  لدى   اأكرث  مطلوبة   املطلقة 
،و�صياأتي اليوم الذي تتغري فيه ال�صورة الذهنية ال�صلبية 

لدى املجتمع عنها الى اإيجابية م�صرقة. 
ويوؤكد املواطن ح�صن حممد   تغري نظرة ال�صباب للمراأة 
املطلقة اإيجابا موؤخرًا، بحيث ت�صجع الكثري من ال�صباب على 
القرتان مبطلقات نتيجة لتغري نظرة املجتمع جتاههن ؛ لأن 
املراأة  املطلقة لديها خرة ومعرفة باإدارة احلياة وكيفية 
التعامل مع الزوج وتربية الأولد، بالإ�صافة اإلى اأنها تكون 
حري�ضة متاماً على ناح جتربتها الثانية، فتبتعد بنف�ضها 
عن امل�صكالت وحتاول قدر الإمكان املحافظة على زوجها، 
اأخرى   مرة  اجلولة  تخ�صر  ل  كي  ال�صبل  ب�صتى  واإ�صعاده 
،واإن  املو�صوع  يف  اأ�صا�صية  ق�صية  لي�ض  املهر  اأن  وي�صيف 
يكون  مطلقة  عن  يبحث  الذي  وال�صاب  منه،  ج��زءًا  كانت 
�صرطه الأ�صا�صي ويف الغالب امراأة متعلمة ومثقفة وكاملة 
ت�صاهم يف متطلبات الأ�صرة، ويكون لها دور فاعل يف احلياة 

الأ�صرية، وهذه اأ�صباب جوهرية ومنطقية  ل  غبار عليها.
وقال املواطن علي حممود اإن دوافع ال�ضباب لالرتباط 
مبطلقة تختلف من �صاب الى اآخر، واإن كانت هذه الظاهرة 
اأ�صبه باملو�صة هذه اليام ، فقد يكون الدافع مادياً ل�صعف 
مركزها  لها  عائلة  بنت  عن  يبحث  قد  اأو  ال�صاب  اإمكانيات 
الجتماعي والأدبي واملادي؛ لكي ي�صتفيد من هذا الو�صع. 
ويبحث اآخرون عن امراأة متعلمة لها معرفة كاملة مبتطلبات 
الفتيات �صغريات  اأن  اأثبتت  الع�صر احلايل؛ لأن التجارب 
ال�صن لهن متطلبات عديدة ويرثن الكثري من امل�صكالت حتى 

لو اأدت اإلى الطالق.

وعر اأحمد دروي�ض عن »اأ�صفه للنظرة اجلائرة للمطلقة 
والتي  الطالق  اأ�صباب  معرفة  دون  املا�صي  يف  �صادت  التي 
قد تكون يف اأغلب الأحيان لعيب  يف الزوج نف�صه، ويف هذه 
احلالة ما ذنب الفتاة التي جتد نف�صها بني ع�صية و�صحاها 
املطلقة  اأن  م�صيفا  املجتمع،  و�صندان  ال��زوج  مطرقة  بني 
الغالب  ففي  موؤملة  كانت  لو  حتى  بتجارب  مرت  قد  تكون 

تكون مفيدة.
ارتكبتها  التي  الأخطاء  تتجنب  املطلقة  اأن  واأ�صاف    
مع الزوج الأول اإذ كانت قد تركت احلبل على الغارب اأو 
تنازلت عن حقوقها، فاإقبال ال�صباب على املطلقات لي�ض له 
عالقة مبا�صرة بالناحية املادية والجتماعية؛ لأن ذلك لي�ض 

له عالقة بال�صعادة الزوجية.
ويوؤكد �صلطان اأبو �صمرة اأن للتعليم دور كبري يف تغيري 
نظرة املجتمع للمطلقة، ل�صيما اأن جيل اليوم يدرك الظروف 
بنت   « كانت  اإذا  املطلقة، خا�صة  املراأة  فر�صت على  التي 
نا�ض » ومن عائلة حمرتمة،  لكن ن�صيبها وحظها العاثر األقى 
بها يف طريق �صخ�ض غري م�صوؤول، واأن معظم املطلقات من 
املتعلمات املثقفات واملوظفات الالتي ل ميانعن امل�صاهمة  يف 

متطلبات احلياة الزوجية.
واأو�ضح اأنه طاملا توافرت يف املطلقة كل هذه ال�ضروط، 
بع�ض  لتقدمي  ا�صطرت  ل��و  حتى  فر�صتها  جت��د  ل  مل��اذا 
التنازلت مثل مو�صوع املهر اأو غريه!؟ واإذا وجدت زوجا 
كان متزوجا  واإن  املرموق  العلمي والجتماعي  له و�صعه 
�صعيدة  اأ�صرة  لبناء  وت�صعى  جادة  كانت  اإذا  تت�صرر  لن 
خ�صو�صا اأن جمتمعنا ل يرحم الفتيات غري املتزوجات اإذا 

مل تتقيد بعاداته وتقاليده ال�صارمة. 
ويعترب فالح احلطاب ظاهرة اإقبال ال�ضباب على الزواج 
مبطلقات لي�صت جديدة؛ لأن البدو كانوا يتزوجون املطلقة 
دون ال�صعور باأي حرج، فالرجل البدوي كان قوي ال�صكيمة 
بدافع  اأوالأرملة  باملطلقة  الزواج  يقدم على  القلب  وجامد 
اأقدم  التي  باخلطوة  مقتنعا  ويكون  وال�صهامة،  النخوة 

عليها، بل ول ينتظر موافقة اأحد.
 وقال فالح اأن تغري الو�ضع اأ�ضبح ي�ضمح للرجل اختيار 

زوجته لأ�صباب متعددة، فمنهم من يريدها موظفة براتب 
مغر، واآخر يف�صلها مطلقة وكبرية يف ال�صن كي يريح نف�صه 

من امل�صكالت التي ت�صببها الآن�صات �صغريات ال�صن .
وعر�صت رغدة حممد اأ�صباب الإقبال على املطلقات، منها 
اأن بع�صهم يعتقد اأن املطلقة م�صطرة للزواج برجل تعي�ض 
معه حياة كرمية، مما يدفعها للتنازل عن اأ�صياء كثرية قد 
اإذا كانت بكرا،  وتر�صى حتى لو كان غري  ل تتنازل عنها 

متعلم.
 واأ�صافت رغدة اأن املجتمع الأردين يف املا�صي  مل يرف�ض 
الزواج من املطلقة ومل يكن يرى يف املطلقة اأي عيب، لكن 
العادات  يف  كثرية  تغريات  اأح��دث��ت  التي  النه�صة  بعد 
نظر  للمطلقة يف  �صلبية   ب�صورة  النظرة  والتقاليد تغريت 
ال�صباب املقبلني على الزواج اإل اإذا كانت بنت عائلة غنيةاأو 
تربية  اأبناءه  وتربي  لت�صعده  عال؛  تعليمي  م�صتوى  ذات 

�صحيحة .
واأو�صحت �صعاد العلي اأن الزوجة التي تف�صل يف زواجها 
يف  دائما  فهي  الثاين،  زواجها  يف  كبرية  بح�صا�صية  ت�صعر 
حالة مقارنة بني الزوج الأول والثاين عند حدوث اأي موقف 
الأبناء ول يتحمل  قيمة  ،واإذا تزوجت ب�صخ�ض ل يعرف 

اإزعاجهم.
وعرت عائ�صة العمري عن اأ�صفها للنظرة الدونية التي 
اإلى  اأدت  التي  الأ�صباب  معرفة  دون  املطلقة  بها  ت�صعر 
طالقها، م�صيفة  اأن املطلقة التي لديها  اأولد حتاول  قدر 
الإمكان اأن تكون على �صلة بزوجها ال�صابق لأجل اأبنائها، 
النزاع  يبداأ  اآخر  ب�صخ�ض  الزواج  اأي رغبة يف  اأبدت  واإذا 
باأخرى  متزوجا  طليقها  كان  لو  حتى  وامل�صكالت  والغرية 
ت�صبب  فزواجها بغريه  الطالق،  التي طلبت  كانت هي  اإذا 
لها ال�صعاب وامل�صكالت وال�صغط عليها من خالل الأبناء .

تعمل  التي  �صالح  وفاء  الجتماعية   املر�صدة  وت�صري   
وت�صجيع  العنو�صة  من  للحد  »الندى«   موؤ�ص�صة  يف  حالياً 
عيبا،  لي�ض  الطالق  اأن  مبواطنات،   ال��زواج  على  ال�صباب 
ويجوز للمطلقة اأن تبداأ حياة جديدة ؛لأن ف�صلها يف املرة 
الأولى لي�ض مقيا�صاً على عدم مقدرتها تكوين اأ�صرة ناجحة 
و   ال�ضن  لها يف  منا�ضب  ب�ضخ�س  املطلقة  تتزوج  اأن  ب�ضرط 

امل�صتوى العلمي  كي ل تف�صل للمرة الثانية.
على  تعمل  الندى  موؤ�ص�صة  اأه��داف  اأن  اإل��ى  واأ���ص��ارت  
يف  قيا�صية  اأرقاما  حققت  والتي  الطالق  ظاهرة  مكافحة 

تخفي�ض ن�صبة الطالق  اإلى درجة كبرية.
الثقافة  ن�صر  هو  للموؤ�ص�صة  الثاين  الهدف  اأن  وذك��رت   
فن  وتطوير  الأ�صري  الوعي  وزي��ادة  ال�صليمة  الزوجية 
العالقة بني الزوجني وتعريف كل طرف بحقوقه وواجباته. 
  واأكدت اأن هدف املوؤ�ص�صة اإن�صاين بالدرجة الأولى،  وقد 
بداأنا جنني ثمار هذه الأهداف ب�صورة ملمو�صة واإيجابية 
على  ال�صباب  واإقبال  املطلقة  اإلى  النظرة  تغري  خالل  من 

الزواج بها دون خوف اأو وجل .
تكون  املطلقة    املراأة  اأن  الفيحاء  ال�صيخ ح�صن   وقال  
يرجع  قد  فيها  والف�صل  فا�صلة  زواج  جتربة   خا�صت  قد 
ال�صكينة  والراحة  الزواج  اأهداف  ، واأن من  اأ�صباب  لعدة 
ال��زواج  اأن  مبيناً  الكرمي  القراآن  يف  ذكر  كما  والطماأنينة 

الناجح هو الذي يقوم على املودة والرحمة.
واأو�صح اأن ف�صل زواج املراأة ب�صببها اأو ب�صبب  �صريكها 
�صريكها  اإلى  راجعا  الف�صل  كان  فاإذا  معا  اإليهما  يرجع  قد 
اإن تزوجت باآخر وكان ممن يتفهمون  اأي�صر لأنها  فاخلطب 
احلياة الزوجية ف�صوف ينجح ذلك الزواج واإن كان الف�صل 
راجعا اإليها اأو كانت م�صاهمة فيه فع�صى اأن تكون قد تعلمت 
در�صا من ذلك  الف�صل يجعلها تنجح يف حياتها الزوجية مع 

زوج اآخر.
اأن ال�صباب بداأوا  يقبلون يف الآونة الأخرية  وي�صيف  
على الزواج باملطلقات و�صجعهم على ذلك اأن تكاليف زواج  
على  حر�صا  اأك��رث  وتكون  غريها  من  اأق��ل  املطلقة   امل��راأة 

ا�صتقامة احلياة الزوجية خوفا منها من ف�صل اآخر .

املطلقات ..  اأكرث خربة يف اإدارة احلياة الزوجية 

�صباب يقبلون على الزواج من املطلقات 

�صحافة الريموك -  ثابت الرو�صان ࣯

�صمال  قرى  يف  الجتماعي  التكافل  �صور  تتج�صد 
الأردن يف لواء بني كنانة يف مو�صم قطف ثمار الزيتون  
املتمثل يف تقدمي امل�صاعدة من الأقارب واجلريان يف 
ت�صتهر  التي  املناطق  ه��ذه   يف  عام  كل  ثماره  جني 

بزراعة الزيتون واإنتاج زيت الزيتون الأ�صلي .
التكافل  �صور  اإن   علي  حممد  امل���زارع  ويقول 
قرى   يف  احلميدة   والعادات  احلقيقية  الجتماعي 
ال��ذي  العائلي  بالنظام  املتمثلة  كنانة  بني  ل��واء 
يدعى » الفزعة »  اأو »العونة » من الأقارب والأهل 
واجلريان بتقدمي خدمة القطف ملن مل ينتهوا بعد من  
اإلى امل�صاعدة يف  قطف ثمارهم واإلى كل  من يحتاج 

قطف ثماره.
و ي�صيف باأن املزارعني  امل�صاركني يف قطف ثمار 
خمتلف  حول  والأف��ك��ار  الأراء  يتبادلون  الزيتون  
التي  والدولية  والجتماعية  ال�صيا�صية  الق�صايا 
تهم  املواطن  الأردين والعربي ، وتبادل  احلكايات 

والق�ص�ض ال�صعبية التي يرويها  كبارال�صن  منهم .
كما يوؤدي بع�صهم  الأغاين والأهازيج ال�صعبية؛  
للتخل�ض من امللل والتعب، ويقوم الأطفال برتديدها 
طيلة عملية القطاف، مما يبعث يف نفو�صهم حب العمل 
على  املبنية  العالقات  وتوثيق  وال�صعادة  واملتعة 

الألفة واملحبة .
بني  منطقة  من  الرو�صان  �صالح  امل��زراع  واأك��د 
اأف�صل من  الزيتون   لقطف  املو�صم احلايل  اأن  كنانة  
الزيتون  اأ�صجار  معظم  واأن    ، املا�صي  العام  مو�صم 
حتمل ثمارا كثيفة وخالية من الأمرا�ض ال�صارة اأو 
احل�صرات كما ح�صل يف املو�صم ال�صابق الذي انت�صر 
املزارعني  اأن هناك  بع�ض  الزيتون مبينا  ذبابة  فيه 
قطف  يف  ال��واف��دة  العاملة  الأي���دي  على  يعتمدون 

الزيتون .
واأ�صار املزارع منيب ملكاوي اإلى اأن ن�صف اأ�صجار 
الزيتون يف قريته حتمل كميات قليلة من الثمار، وهذا 
ي�صري اإلى قلة يف كمية الزيت، الأمر الذي �صوف يوؤدي 

اإلى ارتفاع �صعر زيت الزيتون  »التنكة »
فرا�ض  امل��ع��ا���ص��ر   اإح���دى  �صاحب  اأ���ص��اف  و 
الب�صارات  اأن الإقبال  على معا�صر الزيتون ل تزال يف 
حدودها الدنيا؛  لأن معظم املزارعني يوؤجلون قطفهم 
لي�صمنوا  كاٍف  ب�صكل  تن�صج  حتى  الزيتون  لثمار 
كميات زيت اأكر، متوقعا اأن ي�صل �صعر تنكة الزيت 

الى 75 دينارًا اأردنياً .
وتوقع  مدير زراعة لواء بني كنانة الدكتور غازي 
�صيتم   التي  الزيتون  ثمار  كمية  ت�صل   اأن  عبيدات 
قطفها يف اللواء للمو�صم احلايل  ما بني 18.5 الى 19 

األف طن تنتج نحو 4 اأطنان من الزيت.
املو�صم  من  اأف�صل  احل��ايل  املو�صم  اأن  واأو�صح 

املا�صي بواقع 10 باملئة تقريبا،
 واأن معظم واجهات املناطق املزروعة بالزيتون 
حاملة بالثمار وتخلو تقريبا من ذبابة الزيتون، مما 

ينعك�ض اإيجابا على جودة املنتج من الزيت.

فيه  تتوفر  كنانة  بني  لواء  اأن  عبيدات  وك�صف 
نحو ) 21(   مع�صرة للزيتون بواقع 43  خط انتاج 
القطاف  بدء  اأن  مبينا  ال�صاعة،  يف  طناً   64 بطاقة 
للمو�صم احلايل بداأ يف الأول من ال�صهر احلايل خالفا 
من  ع�صر  اخلام�ض  يف  بداأت  التي  املا�صية  للموا�صم 
احلايل  العام  احل��رارة  لرتفاع  نظرًا  ال�صهر،  نف�ض 
اأدت  التي  العوامل  من  وغريها  والعط�ض  واجلفاف 

مبجملها اإلى ن�صج املح�صول مبكرا .
وكانت وزارة الزراعة اأوعزت الأ�صبوع املا�صي 
ملديريات الزراعة يف امليدان حل�صر كميات الزيتون 
مثلما  ل��واء،  كل  يف  احل��ايل  للمو�صم  قطافها  املتوقع 
املحافظات  يف  املركزية  الزراعة  مديريات  با�صرت 
املعا�صر  على  للك�صف  الفنية  اللجان  بت�صكيل 
الزيتون  ع�صر  ملو�صم  جهوزيتها  ومدى  ومعاينتها 
و�صمعته  الوطني  املنتج  هذا  للمحافظة على جودة 
وتقليل الفاقد من زيت الزيتون اأثناء عملية الع�صر.

توقعات باإنتاج اأربعة اأطنان من الزيت يف بني كنانة  

�صور التكافل الجتماعي يف الأردن تتج�صد يف مو�صم قطاف الزيتون
�ش�رة و تعليق

زيت�نة اأردنية تلتف باأغ�شانها و حتت�شن براءة 
الطف�لة كاأم روؤوم ... ت�شب يف روحه الفرح وال�شعادة واحلنان 
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 قالت رئي�صة جلنة املراأة  يف املجل�ض الأعلى ل�صوؤون 
الإعاقة  ذات  املراأة  اأن  ياغي  اآ�صيا  املعاقني  الأ�صخا�ض 
تتعر�ض لنظرة دونية يف املجتمع بحرمانها من حقها يف 

التعليم والعمل. 
واأ�صافت يف ت�صريح  ل�صحافة الريموك » اأنهن اأي ( 
ذوات الحتياجات اخلا�صة) يعانني من و�صمة العيب 
امللت�صقة بهن اإلى جانب تهمي�صهن ببيئة غري مالئمة ل 
تتيح للمراأة كافة حقوقها كجزء من املجتمع م�صرية اإلى 

الفقر والإعاقة كاأهم العوامل امل�صاعدة بالتهمي�ض.

واأ�صارت اإلى اأن جلنة املراأة يف املجل�ض ت�صعى دائما 
واملنا�صرة  املدافعة  من  الإع��اق��ة  ذات  امل��راأة  لتمكني 
وهذا  بها،  املتعلقة  ال�صوؤون  بكافة  وتوعيتها  حلقوقها 
ي�صاعد على احلد من النظرة ال�صلبية اليها، وبناء قيادات 

ن�صوية قوية على ال�صعيد املجتمعي اأو الدويل .
 و�صددت ياغي  على حر�ض اللجنة على العمل معهم 
اأن هذا ي�صاعد يف تو�صيع دائرة العمل؛ لي�صمل  م�صيفة 
اجلمعيات  مع  اأي�صاً  وتعاونهم  اململكة  حمافظات  كافة 
الن�صوية واملنظمات الدولية  مما ي�صمح للمراأة املعاقة 

تفريغ طاقاتها يف املجتمع.
اإلى  بالإ�صافة  للمراأة  جلنة  وج��ود  اأن  واأ�صافت 

التفاقيات الدولية »كاتفاقية �صيداو« من اأهم الإجنازات 
العمل  لهم  تتيح  لأن��ه��ا  الإع��اق��ة؛  ل��ذوي  حققت  التي 
والإ�صراف باأنف�صهم على فاعليتها وتنظيم ور�ض التدريب 
لالأ�صر عن كيفية تعاملهم مع اأبنائهم وتكوين جمتمع واٍع 
حول ا�صتطاعة املعاقني على تنفيذ الأعمال التي يقوم بها 

الأ�صخا�ض الأ�صحاء.
معظم  تفعيل  عدم  من  ا�صتيائها  عن  ياغي  وع��رت 
وافتقارهم  املعاقني،  الأ�صخا�ض  حتمي  التي  القوانني 
لآليات دجمهم مع املجتمع م�صرية اإلى اأن هذا يعد تهمي�ض 

لهم وحلقوقهم داعية  احلكومة اإلى اإعادة تفعيلها.

ياغي: »املراأة ذات الإعاقة حمرومة من حقها يف العمل والتعليم«
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الطبية  الإمكانات  نق�ض  من  الكورة  لواء  يف  مواطنون  ا�صتكى 
والتمري�صية  الطبية  الكوادر  راية، وغياب  الأمرية  م�صت�صىفى  يف 

والفنية الالزمة؛ لتقدمي اخلدمة ال�صحية املثلى للمواطنني .
معاناة املواطنني مع امل�صت�صفى ت�صمل عدم توفر اإبرة«فولرتين« 
نق�ض  جانب  اإلى  مواطنني،  �صهادة  وفق  املر�صى،  يحتاجها  التي 
اأطباء الخت�صا�ض يف بع�ض التخ�ص�صات كامل�صالك البولية والأنف 
والأذن واحلنجرة والعظام، واأطباء الإ�صعاف خا�صة يف اأيام العطل  
التي ت�صهد ازديادا يف اأعداد املراجعني لق�صم الإ�صعاف والطوارىء .
من جانبه نفى  نائب مدير امل�صت�صفى الدكتور عي�صى الهليل كل ما 
ي�صاع عن عدم توفر اإبرة  )الفولرتين )يف �صيدلية امل�صت�صفى وا�صفاً 

اإياه ب�«الكالم غري الدقيق » .

واأ�صاف الهليل ل�«�صحافة الريموك«  اأن امل�صت�صفى  على علم تام 
بكافة  احتياجاته«، م�صريًا اإلى اأن امل�صت�صفى يقوم مبخاطبة وزارة 

ال�صحة؛ ليتم تزويد امل�صت�صفى بالنواق�ض. 
واتفق الطبيب امل�صوؤول عن �صيدلية امل�صت�صفى الدكتور ح�صام 
اإغالق  بعد  حتى  متوفرة  الإب��رة  ب��اأن  هليل  اأك��ده  ما  مع  الدومي 
الإ�صعاف  الليل حيث يتم تزويد ق�صم  اأي بعد منت�صف  ال�صيدلية، 

والطوارئ بها . 
امل�صت�صفى،_  يف  والطوارئ  الإ�صعاف  ق�صم  اأطباء  اأحد  اأكد  فيما 
�صيدلية  يف  متوفرة  غري   « الإبرة   « باأن  ا�صمه_  عن  الك�صف  رف�ض 
بها  امل�صت�صفى  ت��زود  مل  ال�صحة  وزارة  ب��اأن  م�صيفا  امل�صت�صفى، 
.ونوه اإلى اأن ق�صم الإ�صعاف والطوارئ  يتوفر فيه  كافة العالجات 
ال�صرورية التي تندرج حتت م�صمى العالج ال�صروري اأو الطارئ 

الذي يحتاجه املري�ض.

مواطنو »الكورة« ي�صكون نق�س الإمكانات الطبية  يف م�صت�صفى الأمرية راية

بعد�صت الزميل يحيى بني عامر


