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بحق  المالية  والغرامات  الرقابة  تشديد  يتم  ال  لماذا   [
العامة، والذين يتعمدون  المتنزهات  المخالفات في  مرتكبي 

التخريب في مرافقها ومحتوياتها؟

] ليس أمراً جيداً على اإلطالق إبداء أدنى انعدام للثقة في 
دولة صديقة... هذا ما لن أفعله إزاء دولة صديقة، وأطلب من 

الرئيس األميركي عدم القيام بذلك تجاه فرنسا.

الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
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بيريز توم 
األميركي،  الديمقراطي  الحزب  انتخب   [
توم   ،)2017 فبراير   25( السبت  األول  أمس 
إلعادة  شاقة  مهمة  ليقود  له،  رئيسًا  بيريز 
الرئيس  ضد  المعارضة  وتزعم  الحزب  بناء 

ترامب. دونالد  الجمهوري 
المتحدر  عامًا(   55( بيريز  أصبح  وبذلك   
من جمهورية الدومينيكان والذي كان وزيراً 
للجنة  رئيس  أول  أوباما،  إدارة  في  للعمل 
الديمقراطي(  )الحزب  الديمقراطية  الوطنية 

الالتينية. أميركا  من  ينحدر 
أوباما  بــاراك  السابق  الرئيس  ورحب   
الماضي،  يناير   20 في  منصبه  ترك  الذي 
قدرته  في  ثقته  مبديًا  »صديقه«  بانتخاب 
على جمع أسرته السياسية و »المساهمة في 

القياديين«. من  جديد  جيل  انبثاق 
 235 بـ  انتخابه  تم  الذي  بيريز  وتعهد 
435 ناخبًا( بقيادة  صوتًا )من أصل أصوات 
ترامب  األميركي  الرئيس  ضد  المعركة 
عملها  ليجعل  الوطنية  اللجنة  ثقافة  وتغيير 

الحزبية. بالقواعد  اتصااًل  أكثر 
وضعًا  حاليًا  الديمقراطي  الحزب  ويعيش 
هيالري  مرشحته  هزيمة  بعد  مستقر  غير 
في  تــرامــب  الجمهوري  ــام  أم كلينتون 
الثامن  في  أجريت  التي  الرئاسية  االنتخابات 

الماضي. نوفمبر  من 
 ،1961 أكتوبر   7 في  بيريز  توم  ُولد   -
األميركية،  نيويورك  بوالية  بافلو  في 

مهاجري  من  األول  للجيل  تنتمي  لعائلة 
الدومينيكان.

السياسة.  عن  بعيدة  عائلته  تكن  لم   -
الواليات  إلى  جريس،  والدته،  جاءت  حيث 
والدها،  تعيين  بعد   1930 العام  المتحدة 
رافائيل براتشي، في منصب سفير جمهورية 

المتحدة. الواليات  لدى  الدومينيكان 
الدومينيكان  جمهورية  في  عائلته  تنتمي   -
من  األصغر  بيريز  ويعتبر  النخبة.  إلــى 
إخوته  جميع  ويمارس  أشقاء.  خمسة  بين 
خطى  على  سيراً  الطب،  مهنة  وأخــواتــه 

والدهم.
الدولية  العالقات  بيريز  توم  درس   -
بــراون  جامعة  في  السياسية  والعلوم 
الحقوق  كلية  في  والقانون  األميركية، 

هارفارد. بجامعة 
كلية  في  العامة  السياسة  أيضًا  درس   -

الحكومية. لإلدارة  كينيدي  جون 
شغل   ،1995 حتى   1989 من  الفترة  في   -
الحقوق  قسم  في  اتحادي  عام  مدٍع  منصب 

العدل. بوزارة  المدنية 
مساعد  نائب  منصب  ذلك  بعد  شغل   -
فترة  خالل  المدنية  للحقوق  العدل  وزير 

كلينتون. بيل  رئاسة 
شغل   ،1998 حتى   1995 من  الفترة  في   -
والعدالة  المدنية  الحقوق  مستشار  منصب 
لسناتور  الدستورية  والقضايا  الجنائية 

كينيدي. تيد  ماساتشوسيتس  والية 
2002، خاض انتخابات مجلس  - في العام 
ماريالند،  بوالية  مونتجومري  مقاطعة 
المجلس. أعضاء  بين  من  التيني  أول  ليصبح 

العدل  لوزير  مساعداً  ذلك  بعد  عمل   -
باراك  السابق  الرئيس  عهد  في  العمل  ووزير 

أوباما.
2013، تم تعيينه وزيراً للعمل. - في يوليو 
مــاري  آن  المحامية  مــن  ــزوج  مــت  -
بارك  تهاما  في  ويعيشان  ستاودينماير. 

الثالثة. أطفالهما  مع  ماريالند،  بوالية 
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يعقوب شاهين بعد فوزه

الفلسطيني يعقوب شاهين يفوز بلقب »أراب آيدول«
] فاز الفلسطيني يعقوب شاهين مساء 
آيدول«  »أراب  بلقب  )السبت(  األول  أمس 
الرابع  الموسم  من  الختامية  الحلقة  في 
ماليين  يتابعه  الذي  البرنامج  هذا  من 
المشاهدين العرب، ورأى أن فوزه يجسد 
»حلم الشعب« الفلسطيني الذي قدم له كل 
الدعم.  وأعلنت نتائج »أراب آيدول« مساء 
»إم بي سي«  قناة  بثتها  السبت في حفلة 
من زوق مصبح شمال العاصمة اللبنانية، 
وأظهرت أن يعقوب شاهين، ابن بلدة بيت 
لحم في الضفة الغربية المحتلة، تفوق في 

تصويت الجمهور على مواطنه أمير دندن 
واليمني عمار محمد. وخالل إعالن النتيجة 
استوديوهات  في  الحاضر  الجمهور  هتف 
محطة »إم بي سي« اسم يعقوب الذي رفع 
العلم الفلسطيني ولفه على كتفيه، موجهاً 

تحياته إلى »أهل فلسطين وبيت لحم«.
 وحصل يعقوب على عدد من الجوائز، 
أبرزها مبلغ 50 ألف دوالر أميركي تمكنه 
يريد،  سياحية  وجهة  أي  إلى  السفر  من 
ريكوردز«  »بالتينوم  شركة  مع  وعقد 

لإلنتاج الفني.

رئيس الوزراء ووزير الصحة األردنّيان يشيدان
نان رسالته اإلنسانية بـ »الوسط الطبي« وُيثمِّ

§الوسط - محرر الشئون المحلية
محمود  الصحة  ووزير  الملقي،  هاني  األردني  الوزراء  رئيس  من  كل  ] وصف 
الثقافة  نشر  في  البحريني  لإلعالم  سفير  خير  بأنه  الطبي«  »الوسط  ملحق  الشياب 
الترويج  إلى  باإلضافة  األمراض،  من  القراء  لتوعية  اإلنسانية  والرسالة  الصحية، 
الرعاية اإلعالمية لمنتدى  المشاركة في  البحرين، وإن  العالجية في مملكة  للسياحة 

السياحة العالجية العالمي في األردن داعم إعالمي مهم في نجاح الفعالية.
رئيس  يرافقهما  األردن  في  الصحة  ووزير  الوزراء  رئيس  زيارة  ذلك خالل  جاء 
العالجية  للسياحة  العالمي  المجلس  ورئيس  باألردن  الخاصة  المستشفيات  جمعية 
لجناح ديلي للعالقات العامة الراعي اإلعالمي للمنتدى العالمي فوزي الحموي حيث 
التقى المسئول اإلعالمي عن ملحق »الوسط الطبي« محمود النشيط، الذي قدم شرحًا 

شاماًل ألهداف الملحق الذي يصدر للعام الخامس على التوالي ويوزع مجانًا.
بلداً حول   40 أكثر من  يمثلون  أكثر من 500 شخصية  المنتدى بمشاركة  ويقام 
العالم، لمناقشة التحديات والفرص أمام قطاع السياحة العالجية على النطاق العالمي 

وسبل تطويرها بما يتواكب مع الطموحات الدولية.
يذكر ان ملحق »الوسط الطبي« يعتبر الراعي اإلعالمي الوحيد من خارج األردن، 

كما يرعى إعالميًا أكثر من 50 مؤتمراً ومعرضًا طبيًا داخل المملكة وخارجها.

الزميل محمود النشيط يتوسط رئيس الوزراء ووزير الصحة األردنيين

تحت رعاية رئيس مجلس األوقاف السنية... 
المحرق تزف 60 شابًا وشابة إلى »عش الزوجية«

§المحرق - جمعية الكلمة الطيبة
السنوي  الزواج  حفل  الطيبة  الكلمة  نظمت جمعية   [
 ،)2017 شباط  فبراير/   26( األحد  أمس  مساء  السابع 
الهاجري،  راشد  الشيخ  السنية  األوقاف  رئيس  برعاية 
بدعم من األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت الشقيقة، 
 60 زّف  تم  إذ  المحرق،  بمحافظة  جمعان  بصالة  وذلك 

شاباً وشابة إلى »عش الزوجية«.
إلى  والتقدير  بالشكر  الطيبة  الكلمة  جمعية  وتقدمت 
الكويت  بدولة  لألوقاف  العامة  واألمانة  الحفل،  راعي 
من  السابعة،  السنوية  النسخة  دعم  على  الشقيقة، 
لجنة  بها  تضطلع  التي  الثابتة  الخيرية  مشاريعها  أحد 
المشاريع الخيرية برئاسة محمد إبراهيم محمد، ولجنة 

الزواج الجماعي بالجمعية برئاسة عبداهلل الفاضل.
الزواج  مشروع  إن  الفاضل  عبداهلل   قال  جهته،  من 
الزواج  على  الشباب  تشجيع  إلى  يهدف  الجماعي 
مع  بالشراكة  وذلك  تكاليفه،  تحمل  على  ومساعدتهم 
الحكومي  القطاعين  في  البيضاء  ــادي  األي أصحاب 
والخاص، البحريني والخليجي، من المؤسسات واألفراد، 
وتقديم  الجماعي  الزواج  حفل  المشروع  يشمل  حيث 
مؤسسات  من  الجدد  المتزوجين  إلى  المالية  المنح 

ووجهاء وأصحاب أيادي بيضاء.


