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أجواء صيفية عادية
عمــان - الراي

تكون األجواء اليوم الجمعة ، صيفية عادية في المرتفعات 
الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة.

درجات  تنخفض  الجويــة،  االرصــاد  دائــرة  تقرير  وبحسب 
الحرارة قليًال غدا وتكون األجواء معتدلة في المرتفعات 
الجبلية والبادية والسهول، بينما تبقى االجواء حارة في 

األغوار والبحر الميت والعقبة.

 17390 العدد   - 2018م  تموز    20 الموافق    - هـ   1439 القعدة  ذو   7 الجمعة 

الرزاز يرد على مداخالت النواب حول البيان الوزاري

أ طفال فلسطينيون يتضامنون مع أهالي خان االحمر المهددين بالتهجير (االناضول )

 الرزاز ينعى 
سعيد شقم

عمان  - بترا

 نعى رئيس 
الوزراء الدكتور 
عمر الرزاز وزير 

الشباب والرياضة 
االسبق سعيد 

شقم  الذي 
انتقل الى رحمة 
الله تعالى امس 

الخميس.
 واستذكر 

رئيس الوزراء 
الخدمات الجليلة 

التي قدمها 
المرحوم شقم  

لوطنه في 
كافة المواقع 
التي شغلها 

متقدما بأصدق 
مشاعر التعزية 

والمواساة لذويه 
واسرته.

 وكان المرحوم 
شقم شغل 
منصب، وزير 

الشباب والرياضة 
منذ عام 1999 

وحتى عام 2001 
،كما شغل الفقيد 

مناصب اخرى 
منها رئيسا للنادي 

االهلي. 

   جرش - فايز عضيبات 

مندوبة عن جاللة الملك عبد الله الثاني ابن 
لينا  ــار  واالث السياحة  وزيــرة  أوقــدت  الحسين 
مهرجان  شعلة  الخميس،  امس  مساء  عناب 
جرش للثقافة والفنون لدورته الثالثة والثالثين 
على المسرح الشمالي لمدينة جرش األثرّية 
والتي  المهرجان  فعاليات  انــطــالق  معلنة 
تموز  مــن  والعشرين  الثامن  لغاية  تستمر 

الحالي.
عقل  للمهرجان  العليا  اللجنة  رئيس  ــال  وق
بكل  االفتتاح  حفل  فــي  لــه  بكلمة  بلتاجي 
أبوابها  الــيــوم  "جـــرش"  تفتح  ــدار،  واقــت ثقة 
ومسارحها  أعمدتها  وتضيء  ساحاتها  وتزين 
والفنون  للثقافة  جــرش  مهرجان  لفعاليات 
لتبقى  والثالثين  الثالثة  دورتــه  في   2018
للمعرفة  مــنــارة  ــوان،  ــعــن وال الــمــكــان  جــرش 
للمبدعين  ومنبرًا  والــفــن،  للثقافة  وفــضــاًء 
وحرفيين.  وفنانين  وكتاب  وأدباء  شعراء  من 

 "جرش" يوقد شعلته الـ 33   

"األعيان" يرشع بحوارات 
مفتوحة مع املواطن

العقبة – رياض القطامين

شـــرع مــجــلــس األعـــيـــان بــرئــاســة 
ــز، بــعــقــد حــــوارات  ــفــاي فــيــصــل ال
الفعاليات  مختلف  ،مــع  شاملة 
االجتماعية واالقتصادية وممثلي 
 ، المدني  المجتمع  مؤسسات 
والبلديات والالمركزية والقطاعات 
للوقوف  والشبابية،  النسائية 
والصعوبات  التحديات  أبــرز  على 
وسبل   ، المملكة  تعيشها  التي 

معالجتها .
التي  الوطنية،  الحوارات  وتأتي   
الخميس    امــس  المجلس  بــدأهــا 
ترجمة   ، الــعــقــبــة  مــحــافــظــة  مــن 
النقاشية  األوراق  لمضامين 
التي طرحها جاللة الملك عبدالله 
ــانــي، الــتــي دعـــت إلـــى فتح  ــث ال
تفاهمات  إليجاد  وطنية  حــوارات 
الشامل  اإلصالح  مستقبل  حول 

في المملكة. 

  حكومة الرزاز تحصل عىل ثقة "النواب" بأغلبية 79 صوتاً
 رئيس الوزراء : املرحلة تحتاج فعًال جاداً ومشارك ال مشاهدين 

  حق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين ثابٌت وغير قابل للتصرف 

األردن: "قانون القومية" االرسائييل عنرصي 
ويكّرس "الدولة اليهودية"

     الطريق صعب وطويل  وسنواجه التحديات املرتاكمة بهمة الجميع

    اسرتاتيجيّة ملكافحة الفقر ومرشوع شامل للتشغيل

ة تشاركيّة أردنيّة الهوى هاشميّة الوالء     سأس معكم يف مس

ة املشتّقات النفطيّة مرتفع وغ عادل     حجم الرضائب يف تسع

    أسباب داخليّة وخارجيّة أّدت إىل زيادة غ مسبوقة للدين العام 

ية لفاسد وال  أحد فوق القانون     ال ح

ة قّواتنا املسلّحة وأجهزتنا األمنيّة  مدعاة للفخر واالعتزاز     مس

    األداء معيار  تقييم الوزراء   وأتحمل مسؤوليّة  تشكيلة الحكومة

    "صفقة القرن" أو "الوطن البديل"  يتبخران أمام الثوابت األردنيّة 

عي ترجمة مبادئ الدستور واقعاً معاشاً     العقد االجت

    دراسة شاملة لضّم الوزارات والدوائر والهيئات املستقلّة خالل مئة يوم

ل منطقتّي "الباقورة" و"الغمر"  قرار أرد خالص      تجديد مّدة استع

عمان - بترا

ــــــــرة الــــدولــــة  ـــــــت وزي دان
الناطقة  اإلعــالم  لشؤون 
جمانة  ــحــكــومــة  ال بــإســم 
الكنيست  تبّني  غنيمات، 
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي امــــس 
ــا ُيــســمــى  ــم ــخــمــيــس ل ال
الذي  القومية"  ب"قانون 
ــكــّرس مــفــهــوم "الــدولــة  ي

اليهودية".
ــون  ــقــان ال أن  وأوضـــحـــت 
ــد يــكــرس الــفــصــل  ــدي ــج ال
الــعــنــصــري فــي إســرائــيــل 
ــة  ــل ــمــحــت واألراضـــــــــــي ال
ويتعارض بشكل صارخ مع 
واألعراف  الدولي  القانون 

والمواثيق الدولية.

 ثالث وفيات إثر اطالق النار 
يف الشونة الجنوبية

الشونة الجنوبية – فهد العلوان

اقدم شخص صباح امس الخميس 
ما  عائلة  على  النار  اطــالق  على 
ادى الى وفاة ثالثة اشخاص من 
نفس االسرة، واصابة ثالثة اخرين 

اصاباتهم خطيرة.
اقــدم  ــه  "ان امني  مصدر  وقــال   
النار  اطــالق  على  االشخاص  احد 
الشونة  في  تقطن  عائلة  على 
ثالثة  وفـــاة  الــى  ادى   الجنوبية 
اشخاص من العائلة (ثالثة اشقاء 
وشقيقتهم)  ــذكــور  ال مــن  اثــنــان 
واصابة ثالثة اخرين (االب واثنتان 
خطيرة  بين  اصاباتهم  بناته)  من 
ان  المصدر  واضاف  ومتوسطة. 
والبحث  بالفرار  الذ  النار   مطلق 
مستمرة  والتحقيقات  عنه  ــار  ج
الحادث  مالبسات  على  للوقوف 
واسبابه، مبينا ان المصابين قيد 
الى  الوفيات  اخــالء  وتم  العالج، 
مستشفى الحسين في السلط. 

  

 ال رفع لرسوم التسجيل 
والساعات بـ"األردنية"

عمان - الرأي

ــه "ال  ان الجامعة  فــي  مــســؤول  مــصــدر  ــد  أك
وقال  الجامعة".  في  التسجيل  لرسوم  رفع 
غير  الرسوم  رفع  لعملية  الترويج  ان  المصدر 
على  تعمل  الجامعة  أن  الــى  الفتا  صحيح، 
بدفع  المتعلق  الحاسوب  نظام  وضع  تعديل  
التسجيل  من  الطلبة  لتمكين  الطلبة  رســوم 
قبل الدفع، إال انها لم تنته  بعد وان التعديل  

في مراحله النهائية.
وأوضح ان تطبيق البرنامج دون التأكد من مراحل 
من  خارجية  جهات  فيها  تدخل  والتي  تجريبية، 
التأكد  بداية  يتطلب  فواتيركم،  وبرنامج  بنوك 
من فعالية البرمجية ودقتها ومن ثم التطبيق، 
او  اخطاء  يتخللها  قد  مباشرة  تطبيقها  وان 
واشار  الموظفون.  مسؤوليته  سيتحمل  خلل، 
الى أن رئاسة الجامعة السابقة وعدت الطلبة 
الجامعي  العام  بداية  مع  النظام  هذا  بتطبيق 
وان  المقبل،  ايلول  في  سيبدا  الذي  المقبل، 
وهو  النظام  اعــداد  على  حاليا  تعكف  الجامعة 

8في مراحله النهائية. 8
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 عمان - ماجد االمير

نالت حكومة الدكتور عمر الرزاز ثقة مجلس 
نائبا   79 ثــقــة  عــلــى  بحصولها  الـــنـــواب 
ــوزاري  ال للبيان  ماراثونية  نقاشات  عقب 

استغرقت خمسة ايام.
حين  فــي  نائبا   79 الثقة  بمنح  وصـــوت 
حجبها 42 وامتنع نائبان وغاب 6 نواب ولم 

يصوت رئيس مجلس النواب.
البيان  مناقشة  بدأ  النواب  مجلس  وكــان 
جلسات  في  الماضي  االحد  منذ  الــوزاري 
متواصله  ومسائية  صباحية   " "ماراثونية 

تحدث خاللها 120 نائبا.
رئيس  بــاداء  كلماتهم  في  النواب  واشــاد 
الوزراء وقدرته على تحقيق االنجازات حتى 
للثقة  حجبهم  عــن  اعلنوا  الــذيــن  الــنــواب 
التشكيلة  انتقدوا  انهم  اال  بالرزاز  اشــادوا 
النواب  كلمات  من  واضحا  وظهر  الوزارية. 
وانهم  شعبية  بثقة  تحظى  الحكومة  ان 
سيمنحونها الثقة استجابة لمطالب القواعد 

االنتخابية التي تدعم هذه الحكومة.
و  مهلة  الحكومة  اعطاء  الــى  نــواب  ودعــا 
فرصة للعمل قبل الحكم عليها، كما طالب 
الوزراء  اداء  تقييم  الوزراء  رئيس  من  نواب 

بعد مئة يوم.
واالزمــة  االقتصادية  االوضـــاع  وحــضــرت 
كبير  بشكل  االسعار  وارتفاع  االقتصادية 
الكلمات  اكــدت  كما  الــنــواب  كلمات  في 
على  والعمل  السياسي  االصالح  ضرورة 

تعزيز دور االحزاب السياسية.
وشهدت القبة خالل الجلسات المتواصلة 
المنطقة  في  السياسية  لالوضاع  نقاشا 
 " الــقــرن  صفقة   " عــن  الحديث  وبخاصة 
وطالب  رفــضــهــا،  عــن  ــنــواب  ال عبر  الــتــي 
النواب بدعم الشعب الفلسطيني وتوفير 
االحتالل  سياسة  لمواجهة  الوسائل  كل 

االسرائيلي.
على  العمل  الحكومة  ــواب  ــن ال وطــالــب 
خالل  من  االقتصادية  لالزمة  حلول  ايجاد 
الــذات  مــن  نابعة  اقــتــصــاديــة  ســيــاســات 
وبعيدا عن امالءات صندوق النقد الدولي.
تغيير  احــداث  على  العمل  النواب  وطالب 
تعزيز  لــصــالــح  االقــتــصــادي  الــنــهــج  فــي 
عمل  فــرص  وتوفير  الوطني  االقتصاد 

للشباب.
واشار نواب الى اهمية دمج المؤسسات 

من  التخفيف  على  والعمل  المستقلة 
عبء المديونية.

جاللة  جهود  كلماتهم  في  النواب  وثمن 
المجاالت  كل  في  الثاني  عبدالله  الملك 
واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة  السياسية 

وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
في  الجماهيرية  بالحراكات  النواب  واشاد 
رمضان  في  والمحافظات  الــرابــع  الـــدوار 
وحضارية،  سلمية  كانت  والتي  الماضي 
االستجابة  على  العمل  الحكومة  مطالبين 

للمطالب الشعبية.
المسلحة  القوات  بجهود  النواب  واشــاد 
حمايتهم  على  االمنية  واالجهزة  االردنية 
ومعنويا  ماليا  بدعمهم  مطالبين  للوطن 
الوطن  عن  للدفاع  احتياجاتهم  كل  وتوفير 

واستقراره.
الحكومة  دعــم  اهمية  الكلمات  ـــدت  واك
على  والعمل  والمزارعين  الزراعي  القطاع 

ايجاد اسواق للمنتجات الزراعية.

ان  على  العمل  الحكومة  النواب  وطالب 
يكون االعالم الرسمي اعالم دولة وليس 
الحكومة  النواب  طالب  كما  حكومة.  اعالم 

اعداد قانون جديد لالنتخاب.
وشددت الخطابات تحت القبة على محاربة 
دور  وتــعــزيــز  واالداري،  الــمــالــي  الــفــســاد 
المال  على  الحفاظ  في  الرقابية  االجهزة 

العام. وتعزيز نهج الشفافية والمكاشفة.
االنفاق  ضبط  اهمية  الى  النواب  واشــار 

العام وترشيد النفقات في الوزارات.
وطالب نواب الحكومة العمل على محاربة 
الفقر والبطالة من خالل توفير فرص عمل 
االستثمار  بتشجيع  طالبوا  كما  للشباب. 
على  تساعد  التي  التحتية  البنية  وتوفير 

جذب االستثمارات.
المشتقات  تسعيرة  آلــيــة  حــضــرت  كــمــا 
كلمات  فــي  احتسابها  وكيفية  النفطية 

النواب.
عدم  ضـــرورة  على  الــخــطــابــات  وشـــددت 

والطبقه  المتوسطة  بالطبقة  المساس 
الفقيرة في مشروع قانون ضريبة الدخل 
لمجلس  ارســالــه  الــحــكــومــة  تــنــوي  الــتــي 
على  الحفاظ  اهمية  النواب  واكد  النواب. 
اتخاذ اية اجراءات  الطبقة الوسطى وعدم 
هذه  ابناء  افقار"  الــى"  تــؤدي  اقتصادية 

الطبقة.
االسعار  مراقبة  الحكومة  النواب  وطالب 
وضبط ارتفاعها وخاصة المواد االساسية.
من  التقليل  ضــرورة  الكلمات  اكــدت  كما 
لسد  االقتراض  وعدم  الخارجية  المديونية 

اي عجوزات مالية في الموازنة.
التكليف  كتاب  بمضامين  النواب  واشــاد 
الذي طالب باطالق مشروع نهضة شامل.

بالشباب  االهتمام  الحكومة  نواب  وطالب 
فرص  وتوفير  مطالبهم  الى  واالستماع 

عمل لهم
الحكومة  كلماتهم  فــي  ـــواب  ن وطــالــب 

العمل على اصدار قانون للعفو العام. 
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 مصلحة الوطن والمواطنين فوق كّل اعتبار 

 الرزاز: املرحلة تحتاج فعًال جاّداً ومشارك ال مشاهدين 
عمان - الرأي

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خالل 
البيان  حــول  النواب  مداخالت  على  رده 
ان  يقين  بكل  أدرك  امس"انني  الــوزاري 
سنعمل  لكننا  وطــويــل،  صعب  الطريق 
لنبلغ  واجــتــهــاد  عــزم  مــن  أوتينا  مــا  بكل 

طموحات األردنيين بغد أفضل".
واآلراء  المالحظات  جميع  أّن  وأضـــاف 
المداوالت  خالل  ُطِرحت  التي  واألفكار 
تّم  فقد  االهــتــمــام؛  مــن  بكثير  تحظى 
توثيقها، واإليعاز ألعضاء الفريق الوزاريِّ 
اختصاصه،  حسب  كــّل  معها،  التعامل 
لقاءات  بعقد  تعّهدنا  على  أيضًا  وأؤكــد 
دورّية (شهرّية) مع الكتل واللجان النيابّية، 
والمقترحات  القضايا  ـــرز  أب لمناقشة 

والتشاور حولها.
إلى  تــهــدف  الحكومة  أن  على  وشـــدد 
طاقاتهم،  واستثمار   ، الشباب  تحفيز 
في  ومنتجين  فاعلين  مواطنين  ليكونوا 
وجــدوا،  أينما  "فالشباب،  مجتمعاتهم؛ 
في المدن والقرى واألرياف والمخّيمات، 
هذا  وجـــدان  وهــم  المرحلة،  عــنــوان  هــم 
والمستقبل،  الــحــاضــر  وهـــم  الــوطــن، 
وهم ذخيرتنا حتى نمضي إلى األمام"، 
مشيرا الى أن الحكومة ستطلق عددًا من 
البرامج تمّكننا من االستثمار في األجيال 

الناشئة.
هو  كمنهج  االجتماعّي  العقد  إّن  وبين 
في  العاّمة  القواعد  ترجمة  على  العمل 
فهناك  مــعــاش،  الــدســتــور إلـــى واقــــٍع 
جهة،  مــن  الــدســتــوريِّ  الــنــّص  بين  فــرٌق 
والممارسات  عنه  المنبثقة  والتشريعات 
من جهة أخرى، ألّن الممارسة ال تنسجم 
تطوير  خـــالل  مـــن  إّال  ــصــوص  ــن ال مـــع 
ومؤّسسات  وثقافة  وأعــراف  تشريعات 

تشّكل دعائم للنّص الدستوري.
"صفقة  حول  يقال  ما  كّل  إّن  الرزاز  واكد 
القرن" أو "الوطن البديل" وما يخرج علينا 
بين الحين واآلخر من مفاهيم، يتبّخر أمام 
األقــرب  هو  فـــاألردّن  األردنــّيــة؛  الثوابت 
األشــّد  السند  وسنبقى  لفلسطين، 
فال  الفلسطينيين،  ألشقائنا  صــالبــة 
قضيٌة تتقدم على القضّية الفلسطينّية، 
في  األردّن  جهود  على  يتقدم  جهٌد  وال 
بحّقنا  مطلقًا  نفّرط  ولــن  عنها،  الــّدفــاع 
وعزمنا  راسخ،  فموقفنا  فيها؛  المقّدس 
التي  الثوابت  عن  أبــدًا  حياد  وال  شديد، 
نــؤمــن بــهــا تــجــاه هـــذه الــقــضــّيــة، التي 

نعتبرها قضّية وطنّية خالصة.
مداخالت  على  الرد  نص  يلي  وفيما 

النواب..

 بسم الله الرحمن الرحيم 
العربيِّ  النبيِّ  على  والّسالم  والّصالة 
وعلى  محّمٍد،  ِدنا  سيِّ األمين،  الهاشميِّ 

آلِه وصحبِه أجمعين.
األكــرم  الــنــّواب  مجلس  رئــيــس  ســعــادة 
السّيدات والّسادة أعضاء مجلس النّواب 

ر الموقَّ
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد..
أقف اليوم في هذا المقام الجليل، وفي 
األردنّية  الدولة  مئوّية  ووجداني،  ذهني 

الكبرى،  العربية  الــثــورة  وريثة  العتيدة، 
العظيمة،  وإنــجــازاتــهــا  مبادئها  وحاملة 
التي سّطرها الهاشمّيون األحرار وشعب 

األردّن العظيم.
أقــف الــيــوم، وفــي ذهني ووجــدانــي، 
وإبراهيم  المفلح،  وكايد  األّول،  الله  عبد 
هــاشــم، وهـــــّزاع، ووصــفــي، وحــابــس، 
ــــاالت الــوطــن واألّمــــة  والــكــثــيــر مــن رج
اإلنــجــازات،  ســّطــروا  الــذيــن  المخلصين، 
السامية؛  مبادئهم  أجــل  مــن  ــوا  وضــّح
وكّلي أمٌل وطموح أن نترك أثرًا طّيبًا في 
تحّملوا  الذين  األردنيين،  ونفوس  وجدان 
الّصعاب واألعباء في سبيل هذا الوطن.
أقف اليوم وفي ذهني ووجداني، آمال 
وتطّلعات  الّشباب،  وأحــالم  األّمــهــات، 
صعب،  امتحان  أمام  أّني  وأعلم  الرجال، 
الجــتــيــازه،  الـــــوزارّي  وفــريــقــي  سأجتهُد 
صعب  الــطــريــق  أّن  يقين  بــكــّل  وأدرك 
وطويل؛ لكّننا سنعمل بكّل ما أوتينا من 
األردنيين  طموحات  لنبلغ  واجتهاد  عزم 

بغٍد أفضل.
والّسادة  السّيدات  الرئيس،  سعادة 

النّواب،
الفريِق  أعــضــاَء  وزمــالئــي  تشّرفُت  لقد 
الماضية،  األّيـــام  مـــدار  على   ، الـــــوزاريِّ
بــاالســتــمــاِع إلــى نــقــاشــات ومـــداوالت 
ـــوزاريِّ  ال البيان  حــول  الكريم  مجلسكم 
ــدت الـــمـــداوالت  ــّس لــلــحــكــومــة، حــيــث ج
سادتها  ديمقراطّية  ممارسة  والنقاشات 
يعكس  ــذي  ال األمــر  البّناء؛  النقد  أجــواء 
الُعليا،  الوطنّية  المصلحة  على  الحرص 

وال شيء غيرها.
د لكم، أّننا لن نكّرر ما جاء في  وأوّد أن أؤكِّ
المالحظات  جميع  وبــأّن  الـــوزارّي،  البيان 
خــالل  ُطــِرحــت  الــتــي  واألفـــكـــار  واآلراء 
االهتمام؛  من  بكثير  تحظى  المداوالت 
فــقــد تـــّم تــوثــيــقــهــا، واإليـــعـــاز ألعــضــاء 
الفريق الوزاريِّ التعامل معها، كّل حسب 
تعّهدنا  على  أيــضــًا  ـــد  وأؤكِّ اختصاصه، 
الكتل  مع  (شهرّية)  دورّيــة  لقاءات  بعقد 
القضايا  أبرز  لمناقشة  النيابّية،  واللجان 

والمقترحات والتشاور حولها.
عن  باإلجابة  الــبــدء  قبل  لــي  واسمحوا 
على  والرّد  ومالحظاتكم،  استفساراتكم 
إليكم  أزجــي  أن   ، ـــوزاريِّ ال للبيان  نقدكم 
خــالــص الــشــكــر وعــظــيــم الــتــقــديــر؛ فقد 
الشخصّي  المستوى  على  غمرتموني 
ــشــهــاداٍت حـــول أدائــــي الــســابــق في  ب
والــخــاّص،  العام  القطاعين  مؤّسسات 
فما كنُت أؤّدي إّال واجبي، ولم أعمل إّال 
ضمن فريق يستحّق الثناء واإلشادة، في 

كّل مؤّسسة عملُت بها.
ــــذوات مــن أعــضــاء  وقـــد أشـــار بــعــض ال
في  أسرتي  تاريخ  إلى  الكريم  مجلسكم 
والقضايا  المبادئ  عن  والّدفاع  النضال 
نفسي  اهتّزت  وقد  والوطنّية؛  القومّية 

لذلك، إدراكًا لحجم هذا اإلرث.
واسمحوا لي أن أشارككم جزءًا من رسالة 
أخي  إلــى  الـــرّزاز  منيف  والــدي  بها  بعث 
بدأ  مرحلٍة  في   – الله  رحمهما  مؤِنس– 
يشعر بها مؤِنس باليأس من مآل األّمة 
الناس  "بعض  أقتبس):  (هنا  فيها  قال 
وبعضهم  فيه،  هم  ما  ليستكثروا  ُخِلقوا 

وبعضهم  فيه،  هم  بما  ليكتفوا  ُخِلقوا 
هؤالء  الّدنيا،  في  أكبر  وآمالهم  ُخِلقوا 
الحياة،  ألم  هو  هذا  ولكن،  لأللم.  ُخِلقوا 
الداخل..  في  النفس  سعادة  يخلق  الذي 
طعمًا..  الحياة  يعطون  الذين  هم  هؤالء 
تحقيق  طعم  حّتى  كمثله  ليس  طعمًا 
هذا  االقــتــبــاس)  (انتهى  ـــه".  ذات الحلم 
الوطن  إرث  مــن  يسير  جــزء  هــو  اإلرث 
يذكر  ــون،  ــّي أردن لنا  تركه  ــذي  ال العظيم، 
صيتهم  يمتّد  سيرتهم،  عطر  الــتــاريــخ 
من  وغيرهم  وسائد؛  وراشــد  معاذ  إلى 
حياتهم  قّدموا  الذين  الشرفاء،  األردنيين 
إّنها  بمبادئهم..  العميق  إليمانهم  ثمنًا 

كوكبة ستالقي رّبها راضية مرضّية.
فالتغيير  األحــيــاء،  نحن  لنا،  بالنسبة  أّمــا 
ــا، إّمــــا أن  ــن نــحــو غـــٍد أفــضــل هــو حـــقٌّ ل
التاريخ  صناعة  من  جــزءًا  فنكون  نمارسه 
نستسلم  أن  أو  الناصع،  والمستقبل 
هنا  والعدمّية   – الله  قــّدر  ال   – للعدمّية 
المعاش،  بواقعنا  نرضى  ال  أن  تعني 
بتغييره،  المساهمة  على  نتجّرأ  ال  ولكن 

وننتقد كّل من يجرؤ على التغيير.
سعادة الرئيس السّيدات والّسادة النّواب
بيت  ومــن  الكريمة،  المنّصة  هــذه  مــن 
ممّثلي  وأمــام  ـــّي،  األردن الديمقراطّية 
ـــة، أِعـــُد كــلَّ أردنــــّي، أّنــنــي سأسير  األّم
معكم، وبكم، في مسيرة تشاركّية أردنّية 
نعرف  ال  جنودًا  الوالء،  هاشمّية  الهوى، 
النهضة  حلم  حاملين  الملل،  أو  الكلل 

الوطنّية الشاملة.
الوطنّية  نهضتنا  مــشــروِع  عــمــاد  ـــا  أّم
التكليف  كتاب  وّجهنا  الــذي  الشاملة، 
حيث  الشباب،  فهم  إلطالقه،  السامي 
ســنــهــدف إلـــى تــحــفــيــزهــم، واســتــثــمــار 
فاعلين  مواطنين  ليكونوا  طاقاتهم، 
فالشباب،  مجتمعاتهم؛  في  ومنتجين 
أينما وجدوا، في المدن والقرى واألرياف 
وهم  المرحلة،  عنوان  هم  والمخّيمات، 
ـــوطـــن، وهــــم الــحــاضــر  ـــــدان هــــذا ال وج
والمستقبل، وهم ذخيرتنا حتى نمضي 

إلى األمام.
فيهم  واالستثمار  الشباب  تحصين  إّن 
لذا  واحــد؛  آٍن  في  ووسيلتنا  غايتنا  هو 
لكسب  جهودها  ستكّرس  الحكومة  فإّن 
ثقتهم واالستثمار فيهم، ونقول لقتيبة، 
يحتاج  الوطن  إّن  الشباب،  من  ونظرائه 
لتكونوا  إبداعاتكم،  وينتظر  طاقاتكم، 
روافع للتنمية والبناء، ومحور التغيير نحو 

األفضل.
ضمن  اهتمامها،  جّل  الحكومة  وسترّكز 
على  الشاملة،  الوطنّية  النهضة  مشروع 
للشباب،  االقتصادّية  المشاركة  تعزيز 
ــســب على  ــِن والـــتـــي هـــي مـــن أقــــّل ال
من  االنــتــظــار  فجيل  الــعــالــم؛  مستوى 
الشباب ينظر إلينا، وإن لم ننجح في إيجاد 
في  تشغيلّية  مشاريع  عبر  لهم،  الفرص 
تقنّية  كقطاعات  المختلفة،  القطاعات 
واإلنشاءات،  واالتصاالت،  المعلومات، 
محور  هم  منهم،  أجــيــاًال  سنخسر  فإّننا 

عملّية التنمية والبناء والتحديث.
وللشباب الباحثين عن فرص عمل أقول: 
االقتصاد  وتحفيز  البطالة  مشكلة  حّل  إّن 
التشغيل،  مشاريع  استحداث  في  يكمن 
فالتشغيل  أمامكم؛  الفرص  تفتح  التي 
ك االقتصاد الوطني، وقد أعّدت  هو محرِّ
الحكومة مشروعًا شامًال للتشغيل، يضّم 

قطاعات عديدة.
لتعزيز  برنامجًا  أيضًا  الحكومة  وستطلق 
المجتمع  وخدمة  التطّوعي  العمل  ثقافة 
ـــدى طــلــبــة الـــمـــدارس، يــتــمــاشــى مع  ل
مستهدفًا  الوطنّية،  النهضة  مــشــروع 
طالب  ألف  خمسين  الحالي  العام  خالل 
ومناطق  محافظات  جميع  مــن  وطالبة 
تطوعّية  أعمال  في  للمشاركة  المملكة، 
على  أيــضــًا  ويشتمل  المجتمع،  تــخــدم 
التوعوّية،  واألنشطة  العسكري،  الّتدريب 
والنشاط   ، والحواريِّ الثقافيِّ  والّنشاط 
، والمهارات الكشفّية واإلرشادّية،  الفنيِّ
، والخدمة المجتمعّية. والنشاط الرياضيِّ

البرنامج،  هــذا  تطوير  الحكومة  ــدرس  وت

وطنّي  شبابّي  لمشروع  نـــواة  ليكون 
نسعى  الــعــلــم"،  "خــدمــة  نظام  يحاكي 
االنضباط،  مهارات  تنمية  إلى  خالله  من 
وتهذيب السلوك، وملئ أوقات الفراغ، 
وتعميق  اإلبــداعــيــة،  الــطــاقــات  وتحفيز 
وتنمية  والــواجــبــات،  بالحقوق  المعرفة 
المجتمعي،  والعطاء  المشاركة  ثقافة 
والحوار،  الناقد،  التفكير  على  والتشجيع 
يعّزز لدى الّشباب روح  وقبول اآلخر؛ بما 
االنتماء، والهوّية الوطنّية، ويحّفز لديهم 

روح المبادرة والعمل والعطاء. 
سعادة الرئيس السّيدات والّسادة النّواب

الــذي  االجتماعي،  العقد  مــوضــوع  ــا  أّم
استهلك حّيزًا مهّمًا من مالحظات أعضاء 
مجلسكم الكريم، فأوّد أن أدعوكم للترّيث 
قليًال قبل إطالق األحكام المسبقة عليه؛ 
فتعبير "العقد االجتماعّي" ورد أّوًال في 
فكيف  بوضوح،  السامي  التكليف  كتاب 
عليها  ُيجِمُع  التي  للبيعة  مخالفًا  يكون 

األردنّيون؟ 
وثــانــيــًا، عـــّرف الــبــيــان الـــــوزارّي مفهوم 
"يستند  ـــه  أّن على  االجــتــمــاعــّي  العقد 
مخالفًا  يــكــون  فكيف  ــور"  ــدســت ال إلـــى 
العقد  إّن  شديدة،  ببساطة  للدستور..؟! 
على  الــعــمــل  هــو  كمنهج  االجــتــمــاعــّي 
الدستور  فــي  الــعــاّمــة  الــقــواعــد  ترجمة 
بين  فـــرٌق  فهناك  مــعــاش،  واقـــٍع  إلــى 
والتشريعات  جهة،  من  الدستوريِّ  النّص 
المنبثقة عنه والممارسات من جهة أخرى، 
النصوص  مع  تنسجم  ال  الممارسة  ألّن 
وأعــراف  تشريعات  تطوير  خــالل  من  إّال 
وثقافة ومؤّسسات تشّكل دعائم للنّص 

الدستوري.
وأوّد أن أتساءل هنا: ألم نشهد بين حين 
على  التنفيذّية  السلطة  من  تغّوًال  وآخر 

التشريعّية بعيدًا عن الدستور؟
ألم نشهُد تفّشيًا للواسطة والمحسوبّية 
الحقوق  عن  بعيدًا  والتنفيع  واالسترضاء 
الــدســتــور؟  ينّظمها  الــتــي  ــات  ــب ــواج وال
وانطالقًا من ذلك، فإّن العقد االجتماعي 

ما هو إّال سعٌي لترجمة مبادئ الدستور 
األردنــــّي إلــى واقـــع مــعــاش، فــي ظّل 
البيعة للهاشميين، مع التركيز على ترجمة 
برنامج  إلــى  الملكّية  النقاشّية  األوراق 
عمل واضح ومحّدد المعاِلم، يجّسد رؤيتنا 

نحو المستقبل، والغد األفضل.
هو  نعنيه  ـــذي  ال االجــتــمــاعــّي  والــعــقــد 
مــفــهــوٌم وطــنــيٌّ خــالــص، يــشــّدد على 
وثوابتنا  الــوطــنــّيــة،  بقيمنا  الــتــمــّســك 
ينسلخ  وال  الراسخة،  ومبادئنا  األصيلة، 
عن ثقافتنا العربّية واإلسالمّية السمحة؛ 
هو  العقد  هــذا  في  الرئيس  والشريك 
ينبغي  ــذي  ال الــوقــت  ففي  الــمــواطــن؛ 
تأمين  على  العمل  الحكومة  على  فيه 
الرعاية الصحّية والتعليمّية وحدٍّ أدنى من 
األمان االجتماعي، فمن واجب المواطن 
لالستفادة  والسعي  بالقوانين،  االلتزام 
العمل  وفـــرص  التدريبّية  الــفــرص  مــن 

والتطوير والريادة التي يتّم توفيرها.
سعادة الرئيس السّيدات والّسادة النّواب

الكريم  مجلسكم  أعضاء  بعض  أورد  لقد 
ما  من  الحكومة  موقف  حول  مالحظات 
بكّل  وأقولها  القرن"،  بـ"صفقة  ُيعرف 
حول  يقال  ما  كــّل  إّن  ووضـــوح،  صراحة 
وما  البديل"  أو "الوطن  القرن"  "صفقة 
يخرج علينا بين الحين واآلخر من مفاهيم، 
يتبّخر أمام الثوابت األردنّية؛ فاألردّن هو 
السند  وسنبقى  لفلسطين،  األقـــرب 
الفلسطينيين،  ألشقائنا  صالبة  األشــّد 
ــلــى الــقــضــّيــة  ــقــدم ع ــت ــٌة ت فـــال قــضــي
الفلسطينّية، وال جهٌد يتقدم على جهود 
األردّن في الّدفاع عنها، ولن نفّرط مطلقًا 
راسخ،  فموقفنا  فيها؛  المقّدس  بحّقنا 
الثوابت  عن  أبدًا  حياد  وال  شديد،  وعزمنا 
تجاه هذه القضّية، التي  بها  نؤمن  التي 

نعتبرها قضّية وطنّية خالصة.
ستقدم  ماذا  يعرف  ال  األردن  أن  ونؤكد 
نعرف  لكننا  األمريكية  المتحدة  الواليات 
كما  الفلسطينيون  ــاء  األشــق ويــعــرف 
الثابت  الــواضــح  موقفنا  العالم  يعرف 
واضــح  طريق  للسالم  أن  وهــو  الــراســخ 
الفلسطينية  الــدولــة  قــيــام  على  يرتكز 
المستقلة على أساس حل الدولتين كما 
مساومة،  بأّي  يقبل  لن  األردّن  أّن  وأؤّكد 
أو مشروع، أو صفقة، أو حّل يلغي حّق 
بإنهاء  المشروع  الفلسطينيين  األشّقاء 
جميع  من  إسرائيل  وانسحاب  االحتالل، 
1967م،  عــام  احتّلتها  الــتــي  األراضـــي 
المستقّلة،  الفلسطينّية  الدولة  وإقامة 
الــقــابــلــة لــلــحــيــاة، وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الشرقّية، وفقًا لقرارات الشرعّية الدولّية، 

والمبادرة العربّية للسالم.
غدًا  بنا  تمّر  أن  مناسبٌة  فرصٌة  ولعّلها 
الستشهاد  والسّتين  السابعة  الــذكــرى 
الملك المؤّسس عبد الله األّول – طّيب 
عتبات  دمــاؤه  خّضبت  الــذي   – ــراه  ث الله 
والــتــي  ــارك،  ــمــب ال األقــصــى  المسجد 
النضال  حقيقة  على  شاهدة  ستبقى 
األردنّي الفلسطينّي المشترك، على مّر 

التاريخ.
على  فيها  نشّدد  كذلك،  فرصة  وهــي 

رئيس الوزراء يرد على كلمات النواب

من الجلسة (تصوير: حسن التميمي)

 المانحون
ــل عــطــيــه،  ــي ــل ــــه حــــــــواري، خ ــــدري ان
قــراقــيــش،  عــمــر  الــبــرايــســه،  محمد 
المحسيري،  عــبــد  الــعــبــيــدي،  ــز  عــزي
،خير  الصفدي  احمد  عطيه،  خميس 
الحنيطي،  رمــضــان  ابوصعيليك، 
نصار القيسي، احمد اللوزى، رياض 
المنعم  الشوحه،عبد  راشــد  العزام، 
الــعــودات،مــحــمــود طــيــطــي،جــودت 
هللا  عبد  الــزعــبــي،  ــســه،فــواز  ــدراب ال
حسني  رزوق،  ـــــل  وائ عـــبـــيـــدات، 
مجحم  خشاشنه،  عيسى  الشياب، 
ابو  معتز  قويسم،  ماجد  الصقور، 
الزعبي،  محمد  قموه،  جمال  رمــان، 
حجاحجه،  عــلــي   ، الطعيمه  فـــوزى 
العدوان،  محمود  قدوره،  ابو  فضيه 
ــقــات،  رجـــا الــصــرايــره، عــبــد هللا زري
النعيمات،  محمود  الزيادين،  هيثم 
محمد  الشعار،  صباح  الشعار،  رنــده 
الــفــلــحــات، ابــراهــيــم الــبــدور،مــحــمــد 
قصي   ، نـــوح  محمد  الــظــهــراوي، 
ــرزوق  ،م االعـــور  الدميسي،فيصل 
نواف  الــزواهــره،  موسى  الهبارنة، 
مفلح  ــلــه،  ــخــالي ال عــلــي  الــمــعــلــى، 
حسين  الــســعــود،  الــخــزاعــلــه،حــســن 
الفشيكات,  الــقــادر  عبد  القيسي، 
الركيبات  ــان  عــدن الــغــيــشــان،  نبيل 
عقله  هديب,  ,محمد  الشوابكه  ,زيد 
الزبون, محمد العياصره،كمال الزغول 
الفريحات،  احــمــد  حـــداد،  ،وصــفــي 
محمد الرياطي ،حابس الشبيب، مازن 
الشرفات،محاسن  صوان  القاضي، 
ابو  صالح  النعيمات،  الشرعه،نواف 
مفلح،منال  هيا  حجازي،  انتصار  تايه، 
الــضــمــور، ابــتــســام الــنــوافــلــه، ريــم 

مرام  الخوالده،  انصاف  دلبوح،  ابو 
ابو  عليا  البعول،  منتهى  الحيصه، 
هليل، زينب الزبيد، رسميه الكعابنه، 

شاهه ابو شوشه.

الحاجبون
موسى  عــبــد الــرحــمــن الــعــوايــشــة، 
موسى  العكايلة،  عبدالله  هنطش، 
الوحش، قيس زيادين، خالد رمضان، 
مــراد،  منصور  الــعــرمــوطــي،  صــالــح 
احــمــد الـــرقـــب، احــمــد هــمــيــســات، 
مصطفى  بينو،  ثامر  النهار،  فضيل 
بركات  العجارمة،  حسن  العساف، 
هاني،خالد  بني  ابراهيم  المهيرات، 
الخصاونة،  مصطفى  حــســان،  ابــو 
ابراهيم  البكار،  خالد  الجراح،  يوسف 
ابراهيم  ياغي،  مصطفى  القرعان، 
محمد  الطراونة،  مصلح  السيد،  ابو 
عبدالله  الحباشنة،  صداح  العتايقة، 
طارق  الفناطسة،  خالد  القرامسة، 
ــو مــحــفــوظ، نبيل  خـــوري، ســعــود اب
الدغمي،  الكريم  عبد  الشيشاني، 
شديفات،  شعيب   ، الخزاعلة  رائــد 
العتوم،  هــدى  الــفــراهــيــد،  محمود 
حـــازم الــمــجــالــي، ســلــيــمــان الــزبــن، 
حياة  طهبوب،  ديمة  الزوايدة،  عواد 
المسيمي ، ووفاء بني مصطفى.

غاب عن الجلسة
الطعاني،  نضال  ــزواهــرة،  ال حمود 
صفاء  الحياري،  خالد  السعود،  يحيى 

المومني، غازي الهواملة.

الممتنعون
حابس الفايز وابراهيم ابو العز. 

علما بأن رئيس المجلس ال يصوت

 املانحون والحاجبون 
واملمتنعون والغياب 

 الرزاز: الثقة غالية 
وسنواجه التحديات 

بهمة الجميع 

 عمان - بترا

عمر  الدكتور  الـــوزراء  رئيس  قــال 
الرزاز ان ثقة مجلس النواب "غالية 
"التحديات  إلــى  مشيرا  علينا"، 
ــذ عــشــرات  الـــتـــي تــراكــمــت مــن
معا  سنواجهها  والتي  السنين 

وبهمة الجميع".
الحكومة  حصول  عقب  واضــاف، 
بصيص  "ان  الــنــواب،  ثقة  على 
شاء  إن  وسنعبر  موجود  الضوء 
ــلــه ، ولــكــن ذلـــك يــحــتــاج الــى  ال

صبر".
ـــــرزاز الــشــكــر لــوســائــل  ووجــــه ال
تغطيتها  على  المختلفة  االعالم 

استحقاقات الثقة. 
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القدس  تجاه  والــراســخ  الثابت  موقفنا 
والمسيحّية؛  اإلســالمــّيــة  ومقّدساتها 
االعــتــراف  واشــنــطــن  قـــرار  رفضنا  فقد 
منعدم  واعتبرناه  إلسرائيل،  عاصمة  بها 
أصيلة،  عربّية  مدينة  القدس  ألّن  األثــر، 
حفظه الــلــه:  قـــال جــاللــة الــمــلــك  وكــمــا 
المسلمين،  كــّل  وجـــدان  فــي  "الــقــدس 
المسيحيين؛  كــّل  وجــدان  في  والقدس 
في  والمسيحيين  المسلمين  حــق  إّن 
القدس أبديٌّ خالد." وهي محتّلة بموجب 
قرارات الشرعّية الدولّية، وأحكام القانون 

الدولي.
سعادة الرئيس السّيدات والّسادة النّواب 
األردن  بها  يحظى  التي  المكانة  تعلمون 
وقيادته المظفرة إقليمّيًا وعالمّيًا، والتي 
الثاني  عبدالله  الملك  جاللة  يكّرسها 
الوطنّية  مصالحنا  لخدمة  الــلــه  حفظه 
وقــضــايــانــا الــعــربــّيــة واإلســالمــّيــة؛ لــذا 
األردنــّيــة،  الخارجّية  السياسة  ستستمّر 
استعادة  أجــل  مــن  ــة،  ــدؤوب ال بجهودها 
ــّوة  األخ روح  وإعـــادة  العربي،  التضامن 
التعاون  وتعزيز  األشــّقــاء،  بين  واأللــفــة 
أساس  على  الشقيقة  الــدول  جميع  مع 
االحترام المتبادل، واإليمان المطلق بأّن 
يحّقق  أن  شأنه  من  وتعاوننا  معًا  عملنا 
وحدة  دعــاة  فنحن  المشتركة؛  مصالحنا 
ـــاة أمــن وســالم  ــعــاون وتــكــامــل، ودع وت

واستقرار.
"الباقورة"  بمنطقتّي  يتعّلق  فيما  أّمــا 
تجديد  قــرار  أّن  لكم،  فــأؤّكــد  و"الــغــمــر"، 
مـــّدة االســتــعــمــال مــن عــدمــه هــو قــرار 
اتخاذ  آلّيات  عبر  سنّتخذه  خالص،  أردنــي 
السيادة  يكّرس  وبما  الدستورّية،  القرار 
ووفقًا  المنطقتين،  هاتين  على  األردنّية 
لمصالحنا الُعليا وأولوّياتنا الوطنّية، وبكّل 

شفافّية ووضوح.
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محاكمة  ــــواز  ج بــعــدم  يــتــعــلــق  وفــيــمــا 
أمــام  المدنيين  األردنــيــيــن  المواطنين 
ذلك  في  فالفيصل  مدنيين،  غير  قضاة 
الفقرة  تــنــّص  إذ  الــدســتــور،  أحــكــام  هــو 
الدستور  من   (101) الــمــادة  من  الثانية 
محاكمة  يجوز  "ال  أقتبس)  (هنا  أّنه  على 
ال  جزائّية  قضّية  في  مدني  شخص  أّي 
يكون جميعا قضاتها مدنيين، وُيستثنى 
ـــك جــرائــم الــخــيــانــة والــتــجــّســس  مــن ذل
وتزييف  الــمــخــّدرات  وجــرائــم  واإلرهــــاب 

العملة" (انتهى االقتباس).
الذين  المدنيين  كــّل  أن  الجميع  وليعلم 
في  الّدولة  أمن  محكمة  أمــام  يحاكمون 
هذه  في  عليها  المنصوص  الجرائم  غير 
الماّدة من الدستور يحاكمون أمام ُقضاة 

مدنيين.
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وبــخــصــوص الــمــالحــظــات الــتــي أوردهـــا 
حــول  الــكــريــم  مجلسكم  أعــضــاء  بــعــض 
أؤّكد  أن  فــأوّد  الـــوزاري،  الفريق  تشكيلة 
هذه  مسؤولّية  أتحّمل  شخصّيًا  أّنــنــي 
لقناعاتي  وفقًا  اخترتها  التي  التشكيلة، 
بقدرات  الكبير  وإيماني  واجــتــهــاداتــي، 
أداء  على  وقدرتهم  وخبراتهم،  أعضائها 
كفاءة  بكّل  إليهم  الموكولة  الــواجــبــات 
ـــد أيــضــًا أّن  وأمــانــة وإخـــالص؛ كما وأؤّك
المعيار الرئيس لتقييم الوزراء هو األداء. 
وأوّد أن أشير هنا إلى أّن ضعف العمل 
الحزبي، وعدم القدرة على تشكيل حزب 
األكثرّية، أو تكوين االئتالفات الحزبّية هو 
التشكيلة  إخضاع  في  الرئيس  السبب 
كل  مــن  شخصي  الجــتــهــاد  الــحــكــومــّيــة 
إلى  نتطّلع  ونحن  كان؛  أيٍّ  للوزراء  رئيس 
أحزاب  لدينا  فيه  يكون  الذي  اليوم  ذلك 
إلى  الوصول  تستطيع  وبرامجّية،  فاعلة 
بأكبر  االقتراع،  صناديق  عبر  البرلمان  قّبة 
عدد ممكن من المقاعد، لتشّكل حكومة 
برلمانّية حزبّية، تجسيدًا لمضامين األوراق 

النقاشّية الملكّية.
جميع  أّن  ـــى  إل أيـــضـــًا  اإلشـــــارة  وأوّد 
بينهم  من  ليس  حكومتي  في  الـــوزراء 
ــة، وقــد  ــّي مـــن يــتــقــاضــى بــــدل مــعــلــول
المالّية،  ذممهم  بإشهار  جميعًا  التزموا 
مجالس  وعضوّية  رئاسة  مع  واستقالوا 
القانون  ألحكام  طبقًا  الشركات  إدارات 

والتشريعات النافذة.
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لقد وضعت الحكومة محاربة الفساد في 
الوزاري،  البيان  ضمن  أولوّياتها،  مقّدمة 
وتعّهدت بإعطاء هذا الملف أهمية ُكبرى، 
من خالل متابعة ملّفات الفساد، وتطوير 
منظومة التشريعات واألنظمة، وتحصين 
واإلدارّيــــة،  الماّلية  الــرقــاّبــة  مؤّسسات 
وإعطائها المزيد من الصالحّيات، لتتمّكن 

من أداء دورها على أكمل وجه.
جدّية  الجانب،  هــذا  فــي  أؤّكـــد  أن  وأوّد 
ملّفات  جميع  معالجة  فــي  الــحــكــومــة 
والــجــرأة  والــكــبــيــرة،  الصغيرة  الــفــســاد، 
والثبات في محاربتها، فال حماية لفاسد، 

وال أحد فوق القانون.
بعض  طرحها  الــتــي  اآلراء  مــع  ــفــق  وأّت
أعضاء مجلسكم الكريم حول ضرورة عدم 
الفساد؛  حــاالت  تضخيم  في  المبالغة 
العالم،  دول  كّل  في  موجود  فالفساد 
ال  لكّننا  عليها،  استثناًء  ليس  واألردن 
منه،  الصغير  أو  بالقليل  حّتى  نرضى 

وسنحاربه بكّل ما أوتينا من أدوات.
تحت  ُأثــيــرت  التي  القضّية  وبخصوص 
تنتج  مواقع  بوجود  والمتعّلقة  القّبة، 
تّم  فقد  قانونّية،  غير  بطرق  الدخان  ماّدة 
ومداهمتها،  المواقع،  رصد  الفور  على 
ومصادرة عّدة حاويات محّملة بالتبغ، كما 
وال  الدخان،  لتصنيع  ماكينات  ضبط  تّم 
في  تعمل  والتدقيق  الجرد  لجان  زالــت 

الموقع بإشراف األجهزة المختّصة.
التحقيق  إلجراءات  الحكومة  من  واحترامًا 
هذه  فاعلّية  ولــضــمــان  الــقــضــّيــة،  فــي 
ــعــدم الــتــأثــيــر عــلــى سير  اإلجــــــراءات، ول
نشر  بــعــدم  الحكومة  تلتزم  التحقيق، 
التحقيق  يتّم  الذين  األشــخــاص  أسماء 
معهم قبل انتهاء جميع مراحل التحقيق، 

التزامًا بأحكام القانون.
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أسباب  حــول  منكم  الكثيرون  يتساءل 
الكبير  الشكل  بــهــذا  المديونّية  تــراكــم 
منه  كبيرًا  جــزءًا  لكّن  متشّعب،  والجواب 
ما  وهو  الجوار"،  يسّمى "أثر  بما  يتعّلق 
ألقت  التي  اإلقليمّية  بالعوامل  يرتبط 
األزمة  بينها  ومن  األردّن،  على  بظاللها 
بين  الفترة  خــالل  العالمّية  االقتصادّية 
عامّي 2008 – 2011م، وكذلك الظروف 
منذ  المنطقة  بها  مّرت  التي  اإلقليمّية 
تسميته  على  اصُطِلح  (ما  2011م  عام 
ــا من  ــيــع الـــعـــربـــي)، ومـــا رافــقــه ــرب ــال ب
الوطني  االقــتــصــاد  على  أّثـــرت  أحـــداث 
المصري،  الغاز  كانقطاع  مباشر،  بشكل 
الالجئين  من  كبيرة  موجات  واستقبال 
السوريين، وزيادة اإلنفاق على متطّلبات 
عدد  وفقدان  والحماية،  والّدفاع  األمــن 
بسبب  الكبرى  التصديرّية  األســواق  من 

إغالق الحدود مع بعض دول الجوار.
هناك  بــأّن  أيــضــًا  نقّر  أن  الــواجــب  ومــن 
الدين  زيادة  في  ساهمت  داخلّية  عوامل 
التحّديات  مستوى  وضــاعــفــت  ــام،  ــع ال
االقتصادّية، كزيادة النفقات بشكل مبالغ 
الضريبّية  اإلعفاءات  في  والتوّسع  فيه، 
تخدم  ال  أســاســّيــة  غير  وخــدمــات  لسلع 
الوسطى  الطبقتين  مــن  المواطنين 
والفقيرة، باإلضافة إلى التزايد المضطرد 
المتعّلقة  والمبالغ  اإلداري،  الترّهل  في 
احتسابها  يتّم  التي  العام،  الدين  بخدمة 

كفوائد للقروض.
والخارجّية،  الداخلّية  األسباب،  هذه  كّل 
أّدت إلى زيادة كبيرة، وغير مسبوقة في 
يحّتم  الــذي  األمــر  العام،  الدين  إجمالي 

علينا إيجاد حلول لمعالجته.
إلى  تنظر  الحكومة  أّن  هنا  د  أؤكِّ أن  وأوّد 
مصلحة  باعتباره  المالي  اإلصالح  برنامج 
برنامج  وضــع  مع  بالتزامن  ُعليا،  وطنّية 
وطنّي لإلصالح االقتصادي، بهدف بلوغ 
أداء  وتحسين  التنمية،  ومتطّلبات  النمّو 
تحقيق التقّدم  ودورها في  المؤّسسات 

االقتصادي.
أعضاء  بعض  بمطالبة  يتعّلق  وفيما 
ــروات  ــث ال بــاســتــثــمــار  الــكــريــم  مجلسكم 
الطبيعّية من أجل المساهمة في إنعاش 
أّن  ـــد  أؤّك أن  أوّد  االقــتــصــادي،  الــوضــع 
عن  الكشف  في  جهدًا  تّدخر  لن  الحكومة 
كّل الدراسات العلمّية المتوافرة، للتعّرف 
والممكنة  المتاحة  الــخــيــارات  ــّل  ك على 
جــدوى،  ذي  وطنّي  مــورد  أّي  الستثمار 
االقتصاد  رفد  في  يسهم  أن  شأنه  من 
دراسة،  أّي  نهمل  لن  أّننا  كما  الوطني، 
وهــادف،  جــاّد  مقترح  أو  علمي،  رأي  أو 
ُيقّدم إلينا في هذا المجال من لدن خبراء 
موثوقة  جهات  أو  ومختّصين،  وباحثين 

ذات اختصاص.
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الــّدخــل،  ضريبة  قــانــون  مــشــروع  وحـــول 
حوله،  حوارها  فعلّيًا  الحكومة  بدأت  فقد 
والقطاعات  والّنقابات  األحزاب  بمشاركة 
ومختلف  والزراعّية،  والتجارّية  الصناعّية 
والقطاع  المدني،  المجتمع  مؤّسسات 
حال  في  حوارها،  وستستكمل  الخاّص، 
حازت ثقة مجلسكم الكريم، وصوًال إلى 
ومصلحة  الــعــدالــة،  قيم  تــراعــي  صيغة 
للبرلمان  لنقّدمها  الوطني،  االقتصاد 
كلمة  ليقول  الدستورّية،  األصــول  وفق 

الفصل فيها.
تقديم  على  الحكومة  حرص  هنا  ونؤّكد 
مشكلة  يعالج  عــصــرّي،  قــانــون  مــشــروع 
فاعلة  آلّيات  وإيجاد  الضريبي،  التهّرب 
على  التأكيد  مــع  الضريبي،  للتحصيل 
هي  الحكومة  لــدى  األســاس  الغاية  أّن 
تحقيق العدالة، وضبط اإلنفاق قبل زيادة 

اإليرادات.
المبيعات،  ضريبة  بتخفيض  المطالبة  أّما 
لغايات  فرضتها  السابقة  الحكومات  فإّن 
في  وحكومتي  العجز،  من  جــزء  تغطية 
مــرحــلــة مــراجــعــة جـــــاّدة لــكــامــل الــعــبء 
الضريبي على األفراد، وفي ضوء النتائج 
لن تترّدد الحقًا بتخفيض أّي ضريبة، وفق 
الضريبّية،  للعدالة  تحقيقًا  زمني،  جدول 
المباشرة  الضريبة  بين  الــتــوازن  وإعـــادة 
ال  التي  المباشرة،  غير  والضريبة  العادلة 
تمّيز بين غنيٍّ وفقير، في إطار مصلحة 
خالل  تعّهدنا  وقــد  الوطني؛  االقتصاد 
لدراسة  فنّية  لجنة  بتشكيل  يــوم  مائة 

العبء الضريبي الكّلي.
وأوّد أن أشير هنا إلى حجم الضرائب في 
تسعيرة المشتّقات النفطّية التي تساءل 
الحكومة  أعلنت  والتي  حولها،  البعض 

نقّر  والتي  ووضــوح،  شفافّية  بكّل  عنها 
عــادل؛  وغير  مرتفع،  حجمها  أّن  ونــدرك 
تتقاضاه  فلس  كّل  أّن  لكم،  أؤّكد  لكّنني 
الدولة من هذه الضرائب يذهب للخزينة، 
وينفق  العاّمة،  الموازنة  ضمن  ويوّثق 

على الخدمات المقّدمة للمواطنين.
النفط  مشتريات  أّن  الحكومة  ــد  ــؤّك وت
األســواق  ومن  العالمّية،  باألسعار  تتّم 
مع  تجارّية،  عطاءات  بموجب  العالمّية، 
على  يحصل  ال  األردن  أّن  على  التشديد 

أّي نفط بأسعار تفضيلّية.
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ــعــديــد من  وفــيــمــا يــتــعــّلــق بــمــطــالــبــة ال
الهيئات  بدمج  الكريم  مجلسكم  أعضاء 
المستقّلة، فإّن الحكومة تؤّكد ما جاء في 
شاملة  بدراسة  البدء  حول  الوزاري  بيانها 
لضّم عدد من الوزارات والدوائر والهيئات 
تشكيلها،  من  يوم  مائة  خالل  المستقّلة 
المعني  الـــوزيـــر  ــطــاء  إع بــهــدف  وذلـــك 
يضمن  بما  إلدارتها،  الالزمة  الصالحّيات 
والهيئات،  المؤّسسات  هذه  كفاء  رفع 
مع  ــاق؛  ــف اإلن وضــبــط  األداء،  وتــرشــيــق 
المؤّسسات  دمج  عملّية  أّن  على  التأكيد 
تحّقق  ال  قد  الدوائر  وبعض  المستقّلة 
حقوق  لوجود  نظرًا  المرجو  المالي  الوفر 
حتمًا  لكّنها  فيها،  للعاملين  مكتسبة 
المؤّسسات،  كفاءة  رفع  في  ستساعد 
وتذليل العديد من اإلجراءات البيروقراطّية 

وإلغاء مزايا اإلدارات العليا فيها.
على  الــجــانــب  هـــذا  فــي  سنعمل  كــمــا 
الحكومّية  الـــدراســـات  مــن  ــفــادة  االســت
الهيئات  دمــج  حــول  سابقًا  أجريت  التي 
تحقيق  لغايات  وتطويرها  والمؤّسسات، 

األهداف المرجّوة.
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ستعمل  التعليم،  قــطــاع  وبــخــصــوص 
بإنشاء  قــدمــًا  المضّي  على  الحكومة 
مع  بالتعاون  التعليمي  الوقف  مشروع 
والمقّدسات  والشؤون  األوقــاف  وزارة 
الشراكة  مشروع  جانب  إلى  اإلسالمّية، 
المجتمع  حث  بهدف  الخاّص؛  القطاع  مع 
المجتمع المدنّي،  ومؤّسسات  المحلّي، 
دعم  على  ـــراد،  واألف الــخــاص،  والقطاع 
لبناء المدارس،  والتبّرع  التربوّية،  العملّية 
بما  وصيانتها؛  مستلزماتها،  وتوفير 
يساعد الحكومة على توفير بيئة مدرسّية 
جّيدة، ومعالجة مشاكل االكتظاظ وضعف 
يساعد  وبما  للمدارس،  التحتّية  الُبنى 
التاريخ  في  الوقف  دور  إحياء  في  أيضًا 
اإلسالمي والحضارة العربّية اإلسالمّية.

وستطلق الحكومة أيضًا عددًا من البرامج 
األجيال  في  االستثمار  من  تمّكننا  التي 
إنشاء  في  التوّسع  وأهّمها  الناشئة، 
رياض األطفال، باعتبار السنوات الخمس 
األولى من عمر اإلنسان هي األهّم في 
م، حيث تقتصر االستفادة من  مرحلة التعلُّ
مالّيًا،  المقتدرين  على  حالّيًا  الفترة  هذه 
الحكومّية؛  األطــفــال  ــاض  ري لقّلة  نــظــرًا 
وهذا التوّسع من شأنه أن يجّسر الفجوة 
إيجاد  في  ويسهم  الفرص،  تكافؤ  في 
فرص عمل جديدة، خصوصًا لفئة اإلناث 
البطالة  نسبة  تعتبر  التي  المتعّلمات، 

لديها مرتفعة إلى حدٍّ كبير.
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بلورة  في  الالمركزّية  تسهم  أن  نأمل 
واقع  تحسين  وإلى  المحلّية،  األولوّيات 
الــمــنــاطــق الــمــهــّمــشــة، والــمــحــافــظــات 
تحسين  إلـــى  تــحــتــاج  الــتــي  والــمــنــاطــق 
والبوادي،  معان،  مثل  التنموي،  واقعها 
المحافظات  وجميع  والمفرق،  واألغــوار، 
جــاّدة  لفتة  إلــى  تحتاج  التي  والمناطق 

لواقعها التنموي.
يحتاج  الــواقــع  هــذا  أّن  ــدرك  ت والحكومة 
وهي  جـــاّدة،  وإجــــراءات  كبير،  جهد  إلــى 
تتعّهد بإيالء هذا التحّدي أولوّية قصوى، 
بهدف تحقيق العدالة في توزيع الفرص، 
التنمية  مشاكل  حــّل  في  والمساهمة 

في تلك المناطق.
التي  والتطّورات  للمتغّيرات  واستجابة 
إلى  وسعيًا  األردنــي،  المجتمع  بها  يمّر 
تأمين أكبر قدر ممكن من الحماية والرعاية 
الحكومة  فإّن  والمحتاجة؛  الفقيرة  لألسر 
استراتيجّية  تصميم  على  حاليًا  تعمل 
أمثل  نظام  وبناء  الفقر،  لمكافحة  وطنية 
الفقيرة  األسر  من  شرائح  إلى  للوصول 
صــنــدوق  بــبــرامــج  مستهدفة  تــكــن  ــم  ل
المعونة الوطنية. وكذلك االرتقاء بآليات 
بكافة  المالية  والمعونات  الــدعــم  منح 
تمكن  مبرمجة  خطة  خــالل  مــن  انواعها 
الحكومة من إيجاد سياسات فاعلة تعالج 

مشكلة الفقر.

سعادة الرئيس السّيدات والّسادة النّواب 
البناء  لمشكلة  حلول  إيجاد  وبخصوص 
تعود  أراٍض  عــلــى  أو  التنظيم،  ـــارج  خ
ملكّيتها للدولة، والتي مّر عليها سنوات 
مطّوًال  الوزراء  مجلس  بحث  فقد  طويلة؛ 
هذا األمر، تمهيدًا الّتخاذ القرار المناسب 
بشأنه، بما يفضي إلى إيجاد حلول جذرّية 
على  الحفاظ  تضمن  المشكلة،  لهذه 
أراضي الّدولة، وعدم إلحاق الضّرر باألفراد 
واألسر، مع التأكيد على أّن االعتداء على 
بشكل  مرفوض  أمٌر  هو  الّدولة  أراضــي 
بــأّي  مطلقًا  الحكومة  تسمح  ولــن  تـــاّم، 
على  التأكيد  مع  القبيل،  هذا  من  اعتداء 
الوضع  لتصويب  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 

القائم في بعض المناطق.
تواجه  التي  بالصعوبات  يتعّلق  وفيما 
ــزّوجــات مــن غير  ــمــت ـــات ال ـــّي ــاء األردن ــن أب
هناك  أّن  الــحــكــومــة  ـــدرك  ت األردنــّيــيــن، 
بعض  تطبيق  بــمــدى  تــتــمــّثــل  مشكلة 
لقرار  الحكومّية  والــدوائــر  المؤّسسات 
2014م،  عـــام  ــصــادر  ال الـــــوزراء  مجلس 
الفئة  هــذه  معاملة  على  ينّص  والـــذي 
في مجاالت التعليم، والصّحة، والعمل، 
على  والحصول  واالستثمار،  ك،  والتملُّ
معاملة  خصوصي،  فئة  القيادة  رخــص 
المواطنين األردنيين؛ وفي هذا الصدد، 
القرار،  هذا  تنفيذ  بمتابعة  التزامها  تؤّكد 
المختلفة  األجــهــزة  مع  بالعمل  وتتعّهد 

للتأّكد من تنفيذ هذه المزايا والتسهيالت 
الكريمة  الفئة  هــذه  اســتــفــادة  وضــمــان 

منها.
دراســـة  عــلــى  الــحــكــومــة  ستعمل  كــمــا 
شمول أبناء قطاع غّزة بالخدمات الصحّية 
اإلنسانّية  للحاالت  خصوصًا  األساسّية، 

التي تحتاج إلى رعاية مستمّرة.
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وبعض  نيابّية،  كتل  إلينا  تقّدمت  لقد 
بمقترحات  الــكــريــم  مجلسكم  ــضــاء  أع
قّررت  وقد  واالهتمام،  اإلشادة  تستحّق 
الحكومة تبّني عدد منها وفق اإلمكانات 
المقترحات  هذه  ومن  المتاحة،  والموارد 
دراسة  الحصر –  ال  المثال  سبيل  على   –
مشروع تطوير مناطق سكنّية على أراٍض 
المكتّظة،  المناطق  في  للخزينة  تابعة 
ــر مـــشـــروعـــات ســكــنــّيــة  ــوفــي لــغــايــات ت
يتّم  أن  على  معقولة،  بأسعار  لألردنيين 
ذلك وفق شروط تضمن حماية األراضي 
من  أثمانها  تسديد  وضــمــان  الــعــاّمــة، 
استخدامها،  وُحسن  المستفيدين،  جانب 
المنفعة  مـــن  األكـــبـــر  الـــقـــدر  وتــحــقــيــق 
أردنــّيــة،  عمالة  باستخدام  للمواطنين، 

وبتنفيذ مقاولين محليين.
لجنة  تشكيل  على  الحكومة  وستعمل 
الّدولة،  لخزينة  التابعة  األراضــي  لحصر 
المشروع،  لهذا  منها  المالئم  واختيار 
لالستفادة  وااللتزامات  الشروط  ووضع 
والتشريعات  القوانين  أحكام  وفق  منها 
خّصيصًا  تعّد  تعليمات  وضمن  الناظمة، 

هذه الغاية.
الحكومة  أّن  عــلــى  هــنــا  الــتــأكــيــد  وأوّد 
يرد  مشروع  أو  مقترح  أّي  على  منفتحة 
وسيلقى  الكريم،  مجلسكم  أعضاء  من 
سبيل  في  االهتمام،  كّل  الحكومة  من 
الغاية  تحقيق  أجل  من  والتعاون  الشراكة 

والمصلحة الوطنّية.
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الباسلة  المسّلحة  قــّواتــنــا  مسيرة  إّن 
– الــجــيــش الــعــربــي، وجــمــيــع أجــهــزتــنــا 
للفخر  ــاة  مــدع ــة،  ــّي ــن األم ومــؤّســســاتــنــا 
واالعــــتــــزاز، فــهــي مــســيــرة مــجــٍد وعـــّز، 
وتغلب  والّشرف،  النزاهة  قيم  تسودها 
على  والــحــرص  الــوطــنــّيــة،  ـــروح  ال عليها 
وااللــتــزام  والــمــواطــن،  الــوطــن  مصلحة 
لم  الــتــي  والــقــومــّيــة  الوطنّية  بثوابتنا 
المسيرة  وهــذه  ُأنملة؛  قيد  عنها  نِحد 
التأويل،  أو  للتشكيك  قابلة  غير  العطرة 
والريبة  الشّك  مشاعر  إليها  تتّسرب  وال 
أجهزتنا  ونزاهة  بكفاءة  فثقتنا  مطلقًا، 
األمنّية ال تشوبها شائبة، وستظّل على 

الّدوام مدعاة للثقة والفخر واالعتزاز.
وال بّد من اإلشارة هنا إلى أّن أبناء شعبنا 
العزيز يريدون لقّواتنا المسّلحة، وأجهزتنا 
األمنّية، أن تبقى حامية للوطن، وبعيدة 
والحزبّية  السياسّية  التجاذبات  كــّل  عن 
الوطنّية  فالمصلحة  واالســتــقــطــابــات؛ 
ظّل  في  كذلك،  تبقى  أن  تتطّلب  العليا 

التوّجه نحو تطبيق الحكومات البرلمانّية.
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وفقًا للمطالب التي وردت في خطابات 
فــإّن  الكريم،  مجلسكم  أعــضــاء  الـــذوات 

الحكومة تتعّهد أيضًا بما يلي:
لألنظمة  شــامــلــة  مــراجــعــة  إجـــــراء   -  1
عمل  تحكم  أو  تضبط  التي  واإلجـــراءات 
القطاع الصّحي، وزيادة عدد المشمولين 
بالتأمين الصّحي، وتعزيز إمكانات المراكز 
والمعّدات  بالطواقم  وتزويدها  الصحّية، 
الضغط  تخفيف  في  لتساعد  ــة؛  واألدوي
باإلضافة  المستشفيات،  عــن  والــعــب 
إلــــى وضــــع مــعــايــيــر مـــحـــّددة إلقــامــة 
وفق  الصحّية  والمراكز  المستشفيات 
بين  والتنسيق  التعاون  وزيــادة  الحاجة، 
والجامعّية  الحكومّية  المستشفيات 
والعسكرّية بما ينعكس إيجابًا على تقديم 

الخدمات الصحّية للمواطنين.
2 - إعادة دراسة الضرائب المفروضة على 
القطاع الزراعي، ضمن الدراسة الّشاملة 
الضريبي  الــعــبء  على  ستجريها  التي 
الكّلي، مع وضع خّطة عمل شاملة ترتبط 
كلف  ضمن  األداء،  لقياس  بــمــؤّشــراٍت 
مالّية واقعّية تهدف إلى زيادة مساهمة 
االقتصاد  دعــم  فــي  الــزراعــي  الــقــطــاع 
لحماية  خاّصة  منظومة  ووضع  الوطني، 
الزراعية  المنتجات  من  المحلي  اإلنتاج 

بشقيها النباتّية والحيوانّية.
3 - مراجعة نظام األبنية، مع مراعاة جميع 
بعملّية  ترتبط  التي  والتحّديات  المشاكل 
كاالختناقات  اإلسكانات؛  وإقامة  البناء 

المرورّية، واالكتظاظ السّكاني وغيرها.
لمطلب  ووافية  شاملة  دراسة  إعداد   - 4

أّي  أّن  على  التأكيد  مع  عام،  عفو  إصدار 
بالضرورة  سيراعي  االتجاه  هذا  في  قرار 
المساس  وعدم  القانون،  سيادة  تكريس 

بحقوق الناس.
دعم  صندوق  بتعليمات  النظر  إعادة   -  5
وإزالــة  األردنــّيــة،  الجامعات  في  الطالب 
القيود التي تفرض على الطلبة لضمان 
القيد  مقّدمتها  وفي  القروض،  تسديد 
"شهادة  الطالب  منح  على  المفروض 
سداد  فترة  وتمديد  المحكومّية"  عــدم 

القروض بعد التخّرج.
6 - إعادة دراسة آلّية تعيين موّظفي الفئة 
ووضع  ومستلزماتها،  وشروطها  الثالث 
المستوى  على  جــّدًا  محّددة  جديدة  آلّية 
الــغــايــات  تحقيق  أجـــل  مــن  ــزي،  ــرك ــالم ال
الــمــرجــّوة مــن هــذه الــوظــائــف، وضمان 

العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
مع  بالتنسيق  الحكومة،  ستواصل   -  7
مطاردة  في  جهودها  األمنّية،  األجهزة 
مناطق  مختلف  فــي  الــمــخــدرات  ـــار  أوك
عصّية  منطقة  ال  أن  ونــؤّكــد  المملكة، 
في  نقبل  ولــن  الــقــانــون،  تطبيق  على 
شفاعة  المخّدرات  بقضايا  المتوّرطين 
مخاطر  حول  الوعي  جهود  تعزيز  مع  أحد، 
الوقائّية  األدوات  وتكثيف  المخدرات  آفة 

والعالجّية.
8 - تفعيل برامج صندوق الزكاة من حيث 
في  وإنفاقها  دفعها،  على  التشجيع 
مساعدة  خصوصًا  الشرعّية،  مصارفها 
للغارمين  الـــعـــون  يـــد  ومــــّد  الـــفـــقـــراء، 
مشروعات  إنــشــاء  ودعـــم  ــارمــات،  ــغ وال
ـــدّر عــلــى األســـرة  اقــتــصــادّيــة صــغــيــرة ت
في  وتسهم  مستمرًا،  دخـــًال  الفقيرة 
تلتزم  كما  العمل،  عن  العاطل  تشغيل 
لقانون  جــديــد  مــشــروع  بــطــرح  الحكومة 
دورته  في  النّواب  لمجلس  نقّدمه  الزكاة 

المقبلة.
بشكل  العام  النقل  خدمات  تحسين   -  9
والــزرقــاء  عــّمــان  محافظات  فــي  واضــح 
ــد  ــوائ ــخــصــيــص جــــزء مـــن ع وإربـــــــد، وت
ــعــام في  الــمــحــروقــات لــدعــم الــنــقــل ال

المملكة.
استراتيجّية  مشاريع  تنفيذ  مواصلة   -  10
مصادر  وحماية  المائي  األمــن  لتحقيق 

المياه.
11 - مواصلة إطالق الخدمات اإللكترونّية، 
وتطوير  معلن،  الــزمــنــي  لــجــدول  وفــقــًا 
مع  سابقًا،  إطالقها  تم  التي  الخدمات 
التركيز على الخدمات ذات الطلب المرتفع، 
من أجل توفير الوقت والجهد والتكاليف.

في  الــســيــاحــّيــة  الــخــدمــات  تــطــويــر   -  12
الستقطاب  برامج  وتقديم  المحافظات، 

السّياح المحليين واألجانب.
13 - تشجيع االستثمار في مجال الطاقة 
ــجــّددة، وتــطــويــر مــصــادر  ــمــت الــبــديــلــة وال
تنفيذ  في  واالستمرار  المحلّية،  الطاقة 

االستراتيجية الوطنّية لقطاع الطاقة.
مخّيم  أبناء  لقضّية  عــادل  حّل  إيجاد   -  14
المحّطة، حيث لن نسمح أن يتّم ظلمهم 

بأّي طريقة.
15 - دراسة أوضاع األشخاص المقيمين 
ال  الذين  الشمالّية  البادية  منطقة  في 

يحملون أوراقًا ثبوتّية.
د أيضًا أّن الحكومة تنظر إلى  وأوّد أن أؤكِّ
واقــتــراحــات  ومــالحــظــات  مطالب  جميع 
بإيجابّية  الـــنـــّواب  والـــّســـادة  ــدات  ــســّي ال
الممكن  وتنفيذ  بإجابة  وتتعّهد  واهتمام، 
منها، وفق األولوّيات المتاحة، وسنجّسد 
والتعاون  الشراكة  قوامه  جديدًا  نهجًا  معًا 
الوطن  مصلحة  أجــل  من  الــجــاّد  والعمل 

والمواطن.
لكم  ستقّدم  الحكومة  أّن  على  أؤّكد  كما 
واضحًا  وخططًا  تفصيلّي،  عملي  برنامج 
يوم،  مائة  خــالل  القطاعات  كــّل  تشمل 
أولوّياتنا  وفق  بتنفيذه،  أمامكم  وتلتزم 

الوطنّية.
سعادة الرئيس السّيدات والّسادة النّواب

علّي،  يشفق  أّنــه  بعضكم  لي  قال  لقد 
ثقيل  حملي  نعم،  ثقيل...  حملي  ألّن 
بالفعل، ولن أستطيع حمله دون فريقي 
تستطيع  لن  حكومتي  أّن  كما  ـــوزاري،  ال
مع  حقيقّية  شراكة  دون  بمفردها  حمله 
مجلس األّمة؛ أعيانًا ونّوابًا؛ ولن نستطيع 
دون  حمله  وتشريعّية  تنفيذّية  كسلطتين 
نستطيع  لــن  وجميعنا  القضاء،  سلطة 
الباسلة،  المسّلحة  قــّواتــنــا  دون  حمله 
اإلعالم  سلطة  ودون  األمنّية،  وأجهزتنا 
مؤّسسات  مع  الشراكة  ودون  الرابعة، 
المجتمع المدنّي والقطاع الخاص وعموم 

المواطنين.
األمــانــة،  حمل  فــي  جميعًا  اشتركنا  إذا 
وجعلنا مصلحة الوطن والمواطنين فوق 
لألجيال  خدمة  أكبر  فسنقّدم  اعتبار،  كّل 
ال  تاريخّية  فرصة  وسنستثمر  القادمة، 
جــاّد،  فعل  إلــى  تحتاج  فالمرحلة  تتكّرر، 

وإلى مشاركين ال مشاهدين.
سعادة الرئيس السّيدات والّسادة النّواب

وخرجنا  واألزمات،  المحن  بنا  مّرت  لطالما 
منها أقوياء متماسكين، وقّدمنا أنموذجًا 
كيف  بأسره  للعالم  يفّسر  فريدًا  حداثّيًا 
األزمات  وتحّول  المخاطر،  األوطان  تتجاوز 
التي  التالحم  صــورة  ومــا  منجزات،  إلــى 
شاهدها العالم في رمضان الماضي إّال 

دليل قاطع على ذلك.
وأخيرًا، سيمنح بعضكم الثقة وهي أمانٌة 
الثقة  بعضكم  وسيحجب  أعناقنا،  فــي 
إليه؛  وننصاع  نحترمه  دستوري  حقٌّ  وهذا 
والتفاؤل  باألمل  محكومين  سنظّل  لكّننا 
مجلسكم  مع  وسنعمل  اإليجابّية،  والروح 
ضمن  وأطيافه  مكّوناته  بجميع  الكريم، 
عالقة مؤّسسّية تؤّطرها أحكام الدستور.

وإذ أقف أمامكم، وزمالئي أعضاء الفريق 
الوزاري، نطلب الثقة، فإّننا نتعّهد بالعمل 
الوطن  مصلحة  أجل  من  بيٍد،  يــدًا  معكم 
وأبنائه؛ ضارعين إلى المولى جّلت قدرته، 
المسؤولّية،  حمل  على  وإّياكم  يعيننا  أن 
وأن يحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا العزيز.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

وزراء يتلقون التهنئة من النواب بنيلهم الثقة

أسباب داخليّة وخارجيّة 
أّدت لزيادة الدين 

العام واالصالح املايل 
مصلحة عليا

رضائب املشتّقات 
النفطيّة مرتفعة وغ 

عادلة 

مراجعة كامل العبء 
الرضيبي ولن ترتّدد 
بتخفيض أّي رضيبة

ل  تجديد مّدة استع
منطقتّي "الباقورة" 

و"الغمر" قرار أرد 
خالص

األداء هو معيار 
تقييم الوزراء وأتحمل 

مسؤوليّة تشكيلة 
الحكومة

ية لفاسد وال أحد  ال ح
فوق القانون وجادون 

يف فتح امللفات 
ة ة والصغ الكب

مصادرة حاويات محّملة 
بالتبغ وضبط ماكينات 

لتصنيع الدخان

صفقة القرن والوطن البديل يتبخران أمام الثوابت ولن نقبل بأّي مساومة
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 وتاليا كلمات النواب كما بثتها وكالة االنباء 
االردنية "بترا" 

 
الزواهرة 

العام  العفو  ان  الــزواهــرة،  موسى  النائب  قال 
االبتعاد  ضــرورة  مؤكدا  وشعبي،  نيابي  مطلب 
الدولة  ســيــادة  واســتــعــادة  الــمــواطــن،  جيب  عــن 
الدولي  البنك  لقرارات  الرضوخ  بعدم  االردنية 

والدول المانحة.
واعادة  االردنيات  ابناء  بتجنيس  الزواهرة،  وطالب 
رواتــب  وزيــــادة  المسحوبة،  الوطنية  االرقــــام 
والمتقاعدين،  العاملين  والمدنيين  العسكريين 
ورفع الحد االدنى لالجور، اضافة الى اعادة النظر 
ببعض القوانين التي تعدت على الحريات العامة 
منها قانون مكافحة االرهاب وتجميد قانون منع 

الجرائم والغاء محكمة امن الدولة.

السعود
"علينا  السعود،  حسن  النائب  قــال  جهته،  من 
مارست  اسيوية  دول  وتعامالت  نجاحات  دراسة 
انشطتها  ومختلف  لصناعاتها  حماية  سياسات 
الشركات  امــام  اسواقها  فتح  قبل  االقتصادية 

والرأسمال االجنبي".
تسعيرة  اجـــراء  كيفية  عــن  الــســعــود،  ــســاءل  وت
وكيفية  دعــم،  من  الخزينة  على  يــدر  ومــا  النفط 
التفضيلية  باالسعار  كان  ســواء  النفط  استيراد 
المضافة  المبالغ  قيمة  عن  فضال  السوقية،  ام 
سعر  "فـــارق  جانب  الــى  الكهرباء  فــاتــورة  على 
الوقود" غير المبرر، قائال: "هل يعقل اضافة 12 
استهالكها  كمية  فاتورة  على  وقود  فارق  دينارا 
الى  تضاف  اخرى  ضريبة  وهي  دينارا   20 بلغت 

ضريبة رفع اسعار الكهرباء االخير.

العودات
كلمة  فــي  قــال  ــعــودات  ال المنعم  عبد  النائب 
باسم كتلة عدالة التي تضم 16 نائبا "ان وزارات 
او  استراتيجية  بدون  تعمل  الدولة  ومؤسسات 
الجهة  ان  الــى  الفتا   ، المعالم"  واضحة  خطط 
النقد  صندوق  مع  الدولة  عن  نيابة  المتعاقدة 
االصـــالح  بــرنــامــج  بتنفيذ  والــمــعــنــيــة  الـــدولـــي 
الكافي  بالقدر  تتمتع  وال  االقتصادي "مقصرة" 
العامة  الشؤون  ادارة  على  والكفاءة  القدرة  من 

للبالد.
واالستمرار  النواب  مجلس  رأي  تجاهل  من  وحذر 
في عالقة مرتبكة بين المجلس والحكومة، وهو 
نفسها  عن  التعبير  الــى  شعبية  قــوى  دفــع  ما 
ممثليها ال يعكسون  شعرت ان  عندما  بطريقتها 
الحياة  في  المشروعة  مطالبها  صحيحة  بصورة 
تغيير  يفرض  اختبار  امــام  اننا  مبينا  الكريمة، 
عن  بعيدا  الحكومة  وبين  بيننا  التعامل  اسلوب 

الكالم االنشائي والوعود الواهية.
القطاع  ممثلي  مع  الــحــوار  مــبــادرة  ان  واضــاف 
من  وغيرها  والــتــجــارة  الصناعة  وغــرف  الــخــاص 
تفضي  ان  يجب  واالحـــزاب  والنقابات  الهيئات 
وليس  الكلي،  لالقتصاد  وطني  مشروع  الــى 
شرح وجهة نظر الحكومة واالستماع الى وجهات 
النظر االخرى، مع اهمية عقد شراكة حقيقية بين 
لحوالي  المشغل  الخاص  والقطاع  العام  القطاع 

70 بالمئة من القوى البشرية.
وتابع: المطلوب اعادة هيكلة وهندسة مؤسسات 
في  المساهمة  على  قــادرة  تكون  كي  الدولة 
في  تغيير  واحـــداث  الوطنية  النهضة  مــشــروع 
وتأهيل  وتـــدريـــب  الــعــامــة  الــوظــيــفــة  مــفــهــوم 

الموظفين ووضع معايير صارمة لتقييم االداء.

القاضي
الحداثة  كتلة  كلمة  القاضي  مازن  النائب  والقى 
والتنمية التي تضم 13 نائبا قال فيها "اننا لسنا 
نحن  ما  بقدر  الحكومة  وتشكيلة  بشكل  معنيون 
معنيين بمدى قدرتها على تنفيذ مضمون بيانها 
تقييمها  يتم  ذلك  ضوء  وعلى  عملها  وبرنامج 
ومحاسبتها وفق اآلليات الدستورية المتبعة وكل 

ذلك بعد اعطائها الفرصة الزمنية المناسبة".
الدولة  هيبة  على  االعتداء  جواز  عدم  الى  واشار 
وبطريقة  الحرية  بحجة  رمزيتها  على  والتطاول 
يستوجب  ما  العواقب  ومحمودة  مسؤولة  غير 
المحاسبة والمساءلة فالتعدي على رمزية الدولة 
اهمية  مؤكدا  وأهله،  الوطن  هيبة  على  تعدي 
اغالق ملف الفساد المالي واالداري الذي مضى 
الفاسد  هو  من  نعرف  ان  دون  عقود  اربعة  عليه 
صورة  تشويه  درجــة  الى  ووصلنا  الفساد  وايــن 

الوطن وسمعته ومكانته الدولية.
علمية  اسس  على  مبنية  جذرية  بحلول  وطالب 
الذات،  على  لالعتماد  مدروسة  وخطط  وعملية 
والنفقات  الــمــوارد  معادلة  فــي  النظر  واعـــادة 
وارتفاع  المستمر  العجز  ووقف  تاريخيا  المختلة 
الفقر  من  والحد  االسعار  وغالء  المديونية  نسبة 
العام،  المال  وهــدر  النفقات  وضبط  والبطالة 
الطاقة  لملفات  ناجعة  حلول  وضــع  عن  فضال 

والمياه حسب االولويات الضرورية والملحة.
يشكل  الالجئين  من  الهائل  العدد  ان  واضــاف 
ان  اهمية  مؤكدا  وطني،  وهاجس  قلق  مصدر 

وان  تجاهم  بواجباته  الــدولــي  المجتمع  يتكفل 
تحمله  نستطيع  الــذي  الــعــدد  االردن  يستقبل 
اعادتهم  على  تعمل  استراتيجية  هناك  وتكون 

الى بلدانهم.

الزيادين
الشركات  احــدى  ان  قــال  الزيادين  هيثم  النائب 
العاملة في قطاع توليد الكهرباء تستحوذ على ما 
يزيد على 60 بالمئة من هذا القطاع وقابل للزيادة 
في االيام القادمة محدثا تركزا اقتصاديا خطيرا ، 
متسائال عن مدى مراقبة مديرية المنافسة في 
قطاع  على  التغول  لهذا  والتجارة  الصناعة  وزارة 
ويخالف  السيادة  يمس  وحساس  وحيوي  مهم 

بشكل صريح قانون المنافسة .
ــنــحــاس في  واشــــار الـــى اهــمــيــة اســتــغــالل ال
العقبة  منطقة  حــــدود  وتــوســيــع   ، الــطــفــيــلــة 
وان   ، الجنوب  محافظات  لتشمل  االقتصادية 
تساهم الشركات الكبرى في الجنوب بنسبة من 
ويخدم  المحافظات  هذه  يدعم  لصندوق  ارباحها 

مجتماعاتها المحلية .

الخوالدة
قضايا  الــى  الخوالدة  انصاف  النائب  واشـــارت 
تشغل االردنيين اهمها : فرق اسعار المحروقات 
وبند النفايات والتلفزيون ، وهروب المستثمرين 
، وترهل القطاع العام ، والتجاوزات في تعيينات 
الطلبة  معاناة  انهاء  الى  اضافة   ، العليا  الفئات 

الخريجين مع سداد القروض الجامعية .
ادت  التي  التمويل  صناديق  سياسات  وانتقدت 
برفع  مطالبًة   ، واذاللهن  االردنيات  توقيف  الى 
واستخراج  المستقلة  الهيئات  ودمــج  الــرواتــب 
في  والنحاس  المنغنيز  مثل  الطبيعية  الموارد 

ضانا ووادي فينان بالطفيلة .

ابو العز
ابناء  بمساواة  العز  ابو  ابراهيم  النائب  وطالب 
صنع  في  بالمشاركة  الوطن  ابناء  مع  العقبة 
صانه  مشروع  كحق  وذلــك  مدينتهم  في  القرار 
الدستور ، وتزويد المستشفى العسكري بالعقبة 
بكافة التخصصات الطبية لبعد المسافة ، وايجاد 
تحويل  الى  اضافة   ، السرطان  لمرضى  قسم 
مبنى كلية البلقاء التطبيقية السابق الى مدرسة 

ثانوية شاملة.
وقال ان التشكيلة الوزارية لم تكن موفقة ، اما 
عدم  الى  الفتا   ، الكثير  فينقصه  الــوزاري  البيان 
عمل  خطط  من  لديهم  ما  الحكومة  وزراء  عرض 

لنعرفهم حق المعرفة .

الكعابنة
النائب رسمية الكعابنة، اكدت على وضع التعليم 

مع  يتناسب  بما  الحكومة  اولــويــات  سلم  في 
متطلبات العصر ورفدها بالكفاءات القادرة على 

احداث ثورة ، ووضع استراتيجية اعالمية وطنية.
القوات  بإيالء  مطالبة  الحكومة  ان  واضــافــت   
المسلحة االهتمام والرعاية، متسائلة عن موعد 
اجراء االنتخابات البلدية والالمركزية للواء الموقر 
خاصة بعد اجابة ديوان التشريع على كتاب الهيئة 

المستقلة لالنتخاب.

الشديفات
الثقة  حجبه  أعــلــن  الــشــديــفــات  شعيب  الــنــائــب 
الحكومية،  التشكيلة  منتقدا  الــحــكــومــة،  عــن 
الحكومة  فرضتها  التي  الضرائب  بإلغاء  مطالبا 
واتــبــاع  الكهرباء  أســعــار  رفــع  ــرزهــا  وأب السابقة 
الفساد  ومكافحة  والمصارحة  الشفافية  سياسة 

واستعادة اموال االردنيين.
يساهم  التي  العربية  البوتاس  شركة  ان  واوضح 
ــره انــفــقــت 54  ــي بــهــا الــضــمــان االجــتــمــاعــي وغ
المسؤولية  يسمى "برامج  ما  على  دينار  مليون 
عام  منذ  المحلي"  المجتمع  وخدمة  االجتماعية 
اوجه  عن  المسؤول  مساءلة  الى  ،داعيا   2012

صرف هذه االموال واعالم مجلس النواب .

الخاليلة
السماح  عــدم  الــى  اشــار  الخاليلة،  علي  النائب 
بتجاوز قانون الدين العام، واهمية التسهيل على 
قبل  من  والخدمي  الصناعي  االنتاجي  القطاع 
البنك المركزي النعاش السوق المالي والعقاري.
المبطن  الــفــســاد  ــورم  ــت ي ان  ..اتـــخـــوف  ـــال  وق
ويفجر  قصد  بغير  او  بقصد  احيانا  والمحصن 
اهمية  مــؤكــدا   ، االصـــالح  مــن  يائسة  معارضة 
ضبط االنفاق والبعد عن شهوة االنفاق المفرطة 
التهرب  محاربة  اهمية  مؤكدا   ، احيانا  والتفاخرية 

الضريبي.

بينو
التي  الحكومة  تشكيلة  بينو  ثامر  النائب  وانتقد 
األحــزاب  تخوين  بعدم  مطالبا  كسابقتها،  جــاءت 
وتشجيع  حقيقية  بإصالحات  والقيام  السياسية 
حددتها  الــتــي  األهــــداف  وتحقيق  اإلســتــثــمــار 

الحكومة في بيانها.
 واشـــــار الـــى تـــجـــاوزات وفـــســـاد فـــي شــركــة 
عمل  وتقوية  محاربته  واهمية  األردنية  الملكية 
المحاسبة،  ديوان  وخاصة  الحكومية  المؤسسات 
مطالبا بخطة لمعالجة المديونية والمحافظة على 

السيادة التي تنتهك بالديون.

الجراح
وقال النائب يوسف الجراح ان السياسة الخارجية 
الى  داعــيــا  الــدراســات،  على  تعتمد  ال  لـــألردن 

إضعاف  مــحــاوالت  ومستهجنا   " وطــن  "إعــالم 
وتشويه السلطة التشريعية، ولمصلحة من هذه 

المحاوالت.
الفوسفات  مثل  الفساد  ملفات  بفتح  وطالب 
والبوتاس وشركة الكهرباء ، مشيرا الى مشروع 
الصرف الصحي للواء المزار الشمالي واالهتمام 

بالمناطق السياحية في اللواء.

الدعجة
دعم  ضــرورة  على  الدعجة  مــرزوق  النائب  واكــد 
القيام  على  قادرًا  ليصبح  المدنية  الخدمة  ديوان 
بواجبه على أكمل وجه، متسائًال كيف يتم تعيين 
حساب  على  خــدمــات  شـــراء  بعقود  موظفين 

منتظري الوظائف في الديوان .
 ودعا الى توسيع مظلة التأمين الصحي ومالحقة 
المتهربين ضريبيًا ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، 
الحكومات  عن  مختلفة  الحكومة  هذه  تكون  وان 
التي سبقتها، منتقدًا عدم تضمين البيان الوزاري 
أسواق  بإيجاد  طالب  كما   ، والبطالة  للفقر  حلوًال 

تصديرية بديلة للمنتجات األردنية.

القيسي 
كتلة  باسم  كلمة  القيسي  نصار  النائب  والقى 
الى  خاللها  اشــار  نائبا   15 تضم  التي  النهضة 
المساعدات التي تم االلتزام بها من دول الخليج 
المشاريع  وماهية  وتوزيعها  حجمها  عن  وتساءل 
التي سيتم تنفيذها ، مؤكدا اهمية دراسة سلم 
العام  القطاع  هيكلة  واعادة  للموظفين  الرواتب 

وربط انتاجية الموظف براتبه .
من  تنفيذها  تم  التي  المشاريع  هي  ما  وقــال 
قبل صندوق تنمية المحافظات الذي اطلق قبل 
ستتعامل  وكيف   ، موازنته  وحجم  سنوات  عدة 
الحكومة وخطتها مع موضوع اسعار المشتقات 
النفطية في حال ارتفعت اسعار النفط ، ومتى 
ضريبة  قانون  حول  الوطني  الحوار  اجــراء  سيتم 

الدخل.
مع  تقليدية  بطريقة  التعامل  عــدم  الــى  ودعــا 
مدى  عن  متسائال   ، االستثمار  جــذب  موضوع 
المحافظات  فــي  التنموية  المناطق  تحقيق 
السنوات  خــالل  المحافظات  فــي  الهــدافــهــا 
ما  واذا  االلكترونية  المنصة  وانتقد  الماضية.. 
كانت ستختلف عن المنصة التي كانت في دائرة 

المظالم ولم تحقق اي شيء.

الشوابكة
وأعلن النائب زيد الشوابكة منحه الثقة للحكومة ، 
مشيرا الى أن مواقع التواصل االجتماعي هي 
داعيًا  الدولة،  تقدم  يعيق  الذي  الوحيد  الشيء 

إلى ارسال قانون يضبطهما.
الوطن  عمر  مــن  المرحلة  هــذه  فــي  اننا  ــال  وق

والى  واعية  رشيدة  ادارة  الى  الحاجة  امس  في 
"علم اقتصاد"، مؤكدا قدرة االردن على تخطي 
وتصميم  ــعــزم  ب الــعــمــل  خـــالل  مــن  الــعــقــبــات 

وااليمان بمقدرات الوطن.

الخزاعلة
واشار النائب رائد الخزاعلة الى الخلل في تنمية 
دولــة  ســيــادة  تمكين  الــى  داعــيــا  المحافظات، 
القانون والمحافظة على الثوابت األردنية، مؤكدا 
معاناتهم  تعيش  حكومات  يريدون  األردنيين  أن 
االردن  وان  حقيقيون،  دولــة  ــال  ورج ووضعهم 

مليء بالطاقات الشبابية.
التعليم  ــراجــع  وت الـــوزاريـــة،  التشكيلة  وانــتــقــد 
ومخرجاته في األردن والشؤون السياسية وادارة 
والنقل  الصحة  وملفات  الملف  لهذا  الــدولــة 

وغيرها من القطاعات الخدمية.

الحيصة
اعادة  اهمية  إلى  الحيصة  مرام  النائب  واشــارت 
بها،  يلزم  ما  ودمــج  المستلقة  بالهيئات  النظر 
كما  االجــتــمــاعــي  بالعقد  يسمى  مــا  منتقدة 
طرحته الحكومة متسائلة عن الحاجة اليه في ظل 
بهذا  المقصود  توضيح  واهمية  دستور  وجــود 

المصطلح.
واكدت على محاربة الفساد، وتفعيل دور األحزاب 
السفارات  الى  الفتة  السياسي،  الفراغ  لملء 
األداء  في  الضعف  حيث  من  بالخارج  األردنــيــة 

وعدم كفاءة بعض السفراء .

النعيمات
السياحة  وزيــرة  انتقد  النعيمات  محمود  النائب 
قائال ان "الوزارة مهمة لبلد شحيح الموارد ويجب 
مشيرا  بالسياحة"،  درايــة  على  بشخص  تناط  ان 

الى ان المساس بجيوب المواطنين خط أحمر.

ياغي
تسجيليا  فيلما  ياغي  مصطفى  النائب  وعرض 
اضافة   ، والــجــوع  الفقر  من  مواطنين  لمعاناة 
واخــرى   ، الــرابــع  الـــدوار  تظاهرات  مــن  لمشاهد 
على  االسرائيلي  االحــتــالل  ــوات  ق ــداءات  ــت الع
ــر الــفــيــلــم صــــورة طفل  مــصــلــيــن ، كــمــا اظــه
ومعاناة   ، االسرائيلية  القوات  قتلته  فلسطيني 

عائالت االسرى في سجون االحتالل.
 ، الحكومة  عن  الثقة  حجبه  ياغي  النائب  وأعلن 
متسائًال عن موقف الحكومة من الفقر والبطالة 
تدوير  واعادة  التشكيل  وخيبة   ، العدالة  وانعدام 
الوجوه ، اضافة الى عجز مجلس النواب المتوارث 

من مجلس إلى مجلس .

زيادين
عن  الثقة  حجبه  زيادين  قيس  النائب  اعلن  كما 
الحكومة "لخلو بيانها من أي خارطة طريق" ، مبينا 
تحقيق  دون  األردن  في  اقتصادي  اصالح  ال  انه 
دون  سياسي  اصالح  وال  السياسي،  االصــالح 

وجود حكومة ينتخبها الشعب األردني.
تتعطل  الحكومية  الملفات  من  العديد  أن  وقال 
الرؤية  تتشارك  حزبية  حكومة  وجــود  عدم  نتيجة 
األحــزاب  عمل  تعزيز  اهمية  مؤكدا   ، السياسية 

وتشكيل حكومة برلمانية منتخبة من الشعب.

رمضان
الثقة  يحجب  انه  رمضان  خالد  النائب  قال  بدوره، 
فرص  وغياب  والجوع  الفقر  بسبب  الحكومة  عن 
العمل ، منتقدا عدم قيام السلطتين التشريعية 
قادتها  التي  والسياسات  بدورهما  والتنفيذية 

السلطة التنفيذية على مدار 50 سنة مضت .

بني مصطفى 
وأشارت النائب وفاء بني مصطفى الى تقاعس 
المجتمع الدولي وصمته عن جرائم الصهيونية، 
وكذلك عن دوره ومساهمته الفاعلة في التعامل 
مع الالجئين، منتقدة غياب السياسة الخارجية عن 

البيان الوزاري .
العادة  السياسية  التحالفات  مراجعة  الى  ودعت 
مؤكدة   ، جديدة  خــيــارات  عن  والبحث  التموضع 
اهمية االصالح السياسي باعتباره قلب االصالح 
الالمركزية  تجربة  بمراجعة  مطالبة   ، الشامل 
واصــالحــهــا مــن خـــالل تــعــديــل الــقــانــون ودعــم 
المجالس ، اضافة الى وضع قانون انتخاب عادل 
سن  يخفض  دســتــوري  تعديل  واجـــراء  وحــداثــي 

الترشح الى 25 سنة .

الصفدي
الى  الصفدي  احمد  النائب  المتحدثين  آخر  واشار 
ان حجم التوقعات من هذه الحكومة كبير، بالنظر 
التي  والــظــروف  المكلف  الرئيس  شخص  الــى 

صاحبت تشكيلها.
واكد اهمية معالجة الترهل في بعض مؤسسات 
الدولة، معربا عن اعتقاده في أن معالجة الترهل 
العجز  نصف  يوفر  قــد  المؤسسات  هــذه  فــي 

السنوي، دون اللجوء الى جيب المواطن . 

ــــوزراء الــدكــتــور عمر  ¶  رئــيــس ال
الرزاز نزل من سيارته والتقى 
مجلس  ـــام  ام المعتصمين 
باصدار  والمطالبين  الــنــواب 

عفو عام.
على  ¶ رده  في  الـــوزراء  رئيس 

الشاب  ــر  ذك ــواب  ــن ال كلمات 
لقتيبة  اقــول  بالقول  قتيبة 
بحاجة  الــوطــن  ان  والــشــبــاب 

لكم.
بعثها  ¶ رســالــة  استذكر  الـــرزاز 

شقيقه  الـــى  منيف  والــــده 
مؤنس عن الحياة واالمل.

الـــــــرزاز أوضـــــح لـــلـــنـــواب ان  ¶
مفهوم العقد االجتماعي ورد 

في كتاب التكليف للحكومة.
اعتبر  ¶ الزواهرة  موسى  النائب 

ان وجود وزير حراكي ومعارض 
صحية  ظاهرة  الحكومة  في 
وحضارية في اشارة الى وزير 

االتصاالت مثنى الغرايبة.
النائب انصاف الخوالدة قالت  ¶

لنا  دخــل  ال  "انــه  كلمتها  في 
ـــرة بال  بــوزيــر مــعــارض او وزي
ــا االســــاس هو  ــم حــجــاب وان

االداء".
العودات  ¶ عبدالمنعم  النائب 

كتلة  بـــاســـم  ــمــة  ــل ك ألـــقـــى 
العدالة.

ألقى  ¶ القاضي  مــازن  النائب 
ــاســم كــتــلــة الــحــداثــة  كــلــمــة ب

والتنمية.
متواصل  ¶ غيشان  نبيل  النائب 

الصحفيين  مــع  دائــم  بشكل 
ـــن خــالل  ــهــم م فـــي شــرفــت

الزيارات لهم.
وزراء في الحكومة كثفوا من  ¶

خالل  النواب  مع  اتصاالتهم 
حشد  اجــل  مــن  أمــس  جلسة 

الدعم للحكومة.
الــنــواب  ¶ مــن  العديد  انشغل 

بالرقم  أمـــس  جلسة  خـــالل 
الحكومة  عليه  ستحصل  الذي 

في الثقة.
ألقى  ¶ القيسي  نصار  النائب 

كلمة باسم كتلة النهضة.
باقتراح من النائب طارق خوري  ¶

الفاتحة  والـــوزراء  النواب  قــرأ 
على روح الوزير السابق سعيد 

رحمة  الى  انتقل  الذي  شقم 
الله تعالى.

ألول مرة في تاريخ مناقشات  ¶
ـــان الـــنـــائـــب  ـــع الـــثـــقـــة اســـت
كلمته  في  ياغي  مصطفى 
خمس  لمدة  وثائقي  بفيلم 
دقائق عرضه تحت القبة وفيه 
عن  وخاصة  موضوع  من  اكثر 
المعيشية  واالوضـــاع  الفقر 
ــمــا عــــرض االوضـــــــاع في  ك

فلسطين.
جــهــود كــبــيــرة بــذلــهــا الــزمــالء  ¶

الــصــحــفــيــون فـــي الــصــحــف 
اليومية والصحافة االلكترونية 

والـــتـــلـــفـــزة مــــن اجـــــل نــقــل 
الــنــواب  مجلس  مــنــاقــشــات 

للثقة الى الرأي العام.
في  ¶ تذكر  رمضان  خالد  النائب 

المهندس  الــمــرحــوم  كلمته 
منذر الصياغ.

ــــنــــواب  ¶ ــــيــــس مـــجـــلـــس ال رئ
الطراونة  عاطف  المهندس 
عقب  المجلس  جلسة  رفـــع 
انــتــهــاء كــلــمــات الـــنـــواب 22 
دقيقة من اجل افساح المجال 
لرئيس الوزراء ان يضيف على 
الذين  النواب  مالحظات  رده 
تحدثوا في الجلسة المسائية. 

 لقطات 

وز 2018م - العدد 17390 4الجمعة 7 ذو القعدة 1439 هـ - املوافق 20 

مشاورات نيابيةمشاورات حكومية حول الردنواب يتابعون الرد على كلماتهم

مراجعة التحالفات السياسية إلعادة التموضع والبحث عن خيارات جديدة

نواب: نريد حكومات تعيش معاناة املواطن ورجال دولة حقيقي
ة النفط وفارق الوقود عىل فاتورة الكهرباء.. وانتقاد سياسة صناديق التمويل  إجابات واضحة حول تسع

مواطن قفز من الرشفات اىل القبة
واصطحبه رئيس الوزراء وعدد من 

النواب اىل مكتب الرئيس.
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سموه يقرأ الفاتحة

 االم رعد يزور رضيح امللك 
املؤسس 

اليوم: استذكار بشائر النهضة العربية الحديثة والحرية

 ذكرى استشهاد امللك املؤسس 

 عمان - بترا  

زار نائب جاللة الملك، سمو األمير رعد 
بن زيد، أمس، ضريح المغفور له، بإذن 
عبدالله  المؤسس  الملك  جاللة  الله، 
بمناسبة  ثــراه،  الله  طيب  الحسين،  بن 
الستشهاده  والستين  السابعة  الذكرى 
التي تصادف اليوم، وقرأ الفاتحة على 
الزهور  من  إكليال  ووضع  الطاهرة  روحه 

على الضريح.
كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل 
الـــوزارة،  وهيئة  ـــوزراء  ال رئيس  الــزهــور 
األعيان  مجلس  لرئيس  األول  والنائب 
مجلس  ــيــس  ورئ الــمــجــلــس،  وأعـــضـــاء 
الـــنـــواب وأعـــضـــاء الــمــجــلــس، ورئــيــس 
المجلس،  وأعضاء  القضائي  المجلس 
ورئيس وكبار موظفي الديوان الملكي 
المحكمة  وأعضاء  ورئيس  الهاشمي، 
مفوضي  مجلس  ورئيس  الدستورية، 
وأعضاء  لالنتخاب  المستقلة  الهيئة 

الهيئة، وسماحة قاضي القضاة وهيئة 
القضاء الشرعي، ومفتي عام المملكة 
عمان  وأمين  اإلفتاء،  مجلس  وأعضاء 
هيئة  ورئيس  األمانة،  مجلس  وأعضاء 
ومدير  الضباط،  وكبار  المشتركة  األركان 
ومدير  الضباط،  وكبار  العامة  المخابرات 
ومدير  الضباط،  وكبار  الدرك  قوات  عام 
الضباط،  وكــبــار  الــمــدنــي  الــدفــاع  ــام  ع
ــة وكــبــار  ــاب ــاإلن ومــديــر األمــــن الــعــام ب
بن  عبدالله  الملك  لواء  وقائد  الضباط، 
الضباط،  وكبار   (90) الــمــدرع  الحسين 
الخاص  الملكي  الحرس  قيادة  وقائد 
مدرسة  وضــبــاط  وآمــر  الضباط،  وكــبــار 
للمشاة،  الحسين  بن  عبدالله  الشهيد 
وقائد كتيبة الملك عبدالله بن الحسين 
المؤسسة  عام  ومدير  الضباط،  وكبار 
للمتقاعدين  واالجتماعية  االقتصادية 
وكبار  القدامى  والمحاربين  العسكريين 
ــد جيش  الــضــبــاط الــمــتــقــاعــديــن، وقــائ

التحرير الفلسطيني وكبار الضباط. 

 عمان - بترا

السابعة  الذكرى  الجمعة  اليوم  تصادف   
المملكة  مؤسس  الستشهاد  والستون 
الملك  الــلــه،  بـــإذن  لــه،  المغفور  جــاللــة 
ثــراه،  الــلــه  طيب  الحسين،  بــن  عبدالله 
عتبات  على  شهيدا  ربه  وجه  القى  الذي 
المسجد االقصى المبارك وهو يهم بأداء 
شهر  مــن  العشرين  فــي  الجمعة  صــالة 

تموز عام 1951.
بالله  مؤمنا  المؤسس  الملك  واستشهد 
األبرار  هاشم  بني  لعهد  وحافظا  تعالى، 
بــعــد كــفــاح طــويــل مــن أجـــل أمـــة الــعــرب 
أطهر  رايــة  حامال  ومستقبلها،  ووحدتها 
ــخ هـــذه األمــــة، والــتــي  ــاري ـــورة عــرفــهــا ت ث
انطلقت من مكة على يد والده شيخ الثوار 

الحسين بن علي، طيب الله ثراه.
وهي  الواحدة  األردنية  األســرة  وتستذكر 
الفخر  مظاهر  بكل  ــذكــرى  ال هــذه  تحيي 
مكة  من  خرج  الذي  القائد  ذلك  واالعتزاز، 
المكرمة على رأس كوكبة من أحرار العرب 
الحديثة  العربية  بالنهضة  مبشرا  األوائــل، 
والحرية  النبيلة،  ورسالتها  األمــة  ووحــدة 
وإعالن  والوصاية  االحتالل  من  واالنعتاق 

فجر أمته الماجدة الجديد.
الملك  بــه  اضطلع  الـــذي  الــوقــت  وفــي 
حركة  فــي  ــد  رائ قومي  ــدور  ب المؤسس 
بدايات  مع  فجرها  بزغ  التي  العربي  التحرر 
القرن العشرين وبذل جهدا موصوال لدى 
والسياسية  الفكرية  الــقــيــادات  ممثلي 
الــتــي كــانــت تــتــقــاطــع فـــي الــعــاصــمــة 
العثمانية، وسعى لمستقبل أكثر اشراقا 
ألمة العرب، يواصل جاللة الملك عبدالله 
المؤسس  والجد  الهاشميين  نهج  الثاني 
من أجل ترسيخ القواسم المشتركة لألمة 
العربية التي تحقق لها المنعة والمستقبل 
تجذير  جاللته  يــواصــل  مثلما  األفــضــل.. 
منذ  الجد  أرساه  الذي  الديمقراطي  النهج 
السياسية  التعددية  فشجع   1920 عــام 
في  تشارك  الــذي  الديمقراطي  والنهج 
على  السياسية  األطــيــاف  جميع  صنعه 
مساحة الوطن، ورسخ الممارسات الرامية 
إلى الحفاظ على حقوق اإلنسان وضمان 

حرية الفكر والتعبير.
المؤسس  للملك  السياسي  الفكر  وتميز 
طيب الله ثراه بأنه انطلق من ثوابت مبادئ 
العريضة،  وأهدافها  الكبرى  العربية  الثورة 
مع  تتفق  منهجية  تنفيذها  في  واعتمد 
تمخضت  التي  والتداعيات  العصر  سمة 
أعقاب  فــي  الــقــوى  مــوازيــن  خلخلة  عــن 
اتصاالته  فجاءت  الثانية،  العالمية  الحرب 
في  منصبة  الــكــبــرى  ــــدول  ال قــــادة  مــع 
بالمشروع  االعتراف  على  األولى،  الدرجة 
القومي النهضوي العربي، الذي جسده، 
طيب الله ثراه، إلى خطة سياسية تنفيذية 
والــعــروبــة  االســـالم  منهج  على  قائمة 
وبعث امجاد األمة وإحياء تراثها وحضارتها.
ونتيجة لحرص الشريف الحسين بن علي، 
طيب الله ثراه، مفجر الثورة العربية الكبرى، 
على إعداد أبنائه األمراء سياسيا وعسكريا 
أول  المؤسس  الملك  فكان  دولة،  ورجال 
وزير للخارجية في الحكومة العربية األولى 
التي تم تشكيلها بعد إعالن الثورة العربية 

الكبرى.
بن  عبدالله  المؤسس  الملك  كــان  كما 
الحسين من أبرز قادة الثورة العسكريين اذ 
حاصر  الذي  الشرقي  الجيش  قيادة  تولى 
حامية  أكبر  قــدرة  وشل  المنورة  المدينة 
عسكرية تركية كانت تتمركز هناك وقوامها 
الحصار  تــحــت  وبــقــيــت  ــدي،  ــن ج الـــف   14
حيث  األولى  العالمية  الحرب  نهاية  حتى 
الملك  بقيادة  الثورة  لقوات  استسلمت 

المؤسس عام 1918.
ثــراه  الله  طيب  المؤسس  الملك  ــرج  وخ
في أولى تحركاته من الحجاز متوجها إلى 

الثورة  جند  من  كوكبة  رأس  على  الشام 
العربية الكبرى، وحين بلغ مدينة معان وجه 
بعد  اليه،  لالنضمام  العرب  ألحــرار  النداء 
أن أعلن تطلعاته في حماية األمة العربية 
عن  والــدفــاع  استقاللها  على  والحفاظ 

قضاياها العادلة.
ويسجل التاريخ وأحرار األردن واألمة العربية 
بكل اعتزاز دور الملك المؤسس في إنقاذ 
االردن وتخليصه من كل المخططات التي 
والتي  وحريته  عروبته  تستهدف  كانت 
العربية،  والهوية  األرض  أيضا  استهدفت 
الكبرى  الـــدول  اقــنــاع  مــن  تمكن  أن  بعد 
بذلك،  بريطانيا  مقدمتها  وفــي  آنـــذاك 
مثلما يسجل له التاريخ بحروف من نور تلك 
على  الفائقة  والقدرة  السياسية  الحكمة 
التي  بريطانيا  وخاصة  الغرب  مع  التعامل 
منطقة  في  األمــور  بزمام  تمسك  كانت 

الشرق األوسط.
الوحدوي  المؤسس  الملك  لفكر  وترجمة 
وانتمائه القومي األصيل فقد فتح ابواب 
في  ليصبح  الــعــرب،  أحـــرار  أمـــام  األردن 
عهده موئال لهم فوفدوا إليه من سوريا 
وهيأ  والحجاز،  والعراق  ولبنان  وفلسطين 
األردن  بــنــاء  فــي  المشاركة  فــرص  لهم 
الحديث وصنع سياسته الداخلية والخارجية.
لبنة  وضع  من  أول  ثــراه  الله  طيب  وكــان 
تلك  فــي  المنادين  وأول  الديمقراطية 
شهد  حيث  السياسية،  بالتعددية  المرحلة 
األردن في بداية حكمه تأسيس أول حزب 
العربي،  االستقالل  حــزب  هو  سياسي 
في  السياسية  المعارضة  حظيت  فيما 
مجالسة  على  يحرص  وكان  برعايته،  عهده 
يحاورهم  والمفكرين  والشعراء  الكتاب 
والقضايا  األمور  مختلف  في  ويناقشهم 
الــتــي تهم الــوطــن والــمــواطــن واألمـــة، 

ويتقبل الرأي األخر بكل رحابة صدر.
ثراه   الله  طيب  المؤسس  الملك  كان  لقد 
حصيفا ثاقب النظر في استقراء ما يتهدد 
من  عليه  مقبلة  هي  ومــا  العربية  األمــة 
الذي  العرب  الزعماء  أول  وكــان  تحديات، 
يطلق صيحته محذرا من ضياع فلسطين، 
لمساندة  العربية  الجيوش  هبت  وحين 
يمكن  ما  وإنقاذ  فلسطين  في  األشقاء 
في  الباسل  األردني  الجيش  كان  إنقاذه، 
معارك  يخوض  العربية،  الجيوش  مقدمة 
على  ويحافظ  والفداء،  والبطولة  الشرف 
بدم  أسوارها  رويت  التي  القدس  عروبة 
الشهداء من الجيش العربي، الذين قضوا 
والقدس  فلسطين  ثرى  عن  دفاعا  نحبهم 

الشريف.
الملك  وفر  العسكري  الدعم  جانب  والى 
والــمــادي  السياسي  الــدعــم  المؤسس 
من  فلسطين  فــي  األشـــقـــاء  لتمكين 
الصمود على أرضهم ومواصلة كفاحهم 
وتحقيق  الــوطــنــيــة  هــويــتــهــم  أجـــل  مـــن 

تطلعاتهم المشروعة. 

 الفايز: نسعى إليجاد تصورات واضحة حول القضايا والتحديات 

 مجلس األعيان يرشع بحوارات مفتوحة مع 
املواطن من العقبة 

العقبة – رياض القطامين

فيصل  برئاسة  األعــيــان  مجلس  شــرع 
الفايز، بعقد حوارات شاملة ،مع مختلف 
واالقتصادية  االجتماعية  الفعاليات 
المدني  المجتمع  مؤسسات  وممثلي 
والقطاعات  والالمركزية  والبلديات   ،
على  للوقوف  والشبابية،  النسائية 
ــات الــتــي  ــصــعــوب ــتــحــديــات وال أبــــرز ال

تعيشها المملكة ، وسبل معالجتها.
بدأها  التي  الوطنية،  الحوارات   وتأتي 
العقبة  محافظة  من  امــس  المجلس 
النقاشية  األوراق  لمضامين  ترجمة   ،
عبدالله  الملك  جــاللــة  طرحها  الــتــي 
حــوارات  فتح  إلى  دعت  التي  الثاني، 
وطنية إليجاد تفاهمات حول مستقبل 

اإلصالح الشامل في المملكة.
أدارها  حوارية  جلسة  في  الفايز  وقال 
محافظ العقبة حجازي عساف إن الهدف 
الوطنية،  الــحــوارات  سلسلة  فتح  من 
يكمن في إيجاد تصورات واضحة حول 
القائمة،  والتحديات  القضايا  مختلف 
توافقية  برامج  وفق  قدًما  والمضي 
بمشاركة  المنشودة  اإلصالحات  نحو 
الحوار  خــالل  الفايز  وتــنــاول  الجميع. 
في  الــدائــمــة  الــلــجــان  رؤســـاء  بحضور 
السياسية  االبــعــاد   ، االعــيــان  مجلس 
ــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة الــتــي  واالجــت
أن  مبينا   ، المرحلة  هذه  في  نعيشها 
كبيرة،  اقتصادية  تحديات  يواجه  األردن 
به،  المحيطة  األوضـــاع  اغلبها  سبب 
واستضافة  للخارج  صادراته  وانخفاض 
الــســوريــيــن،  الــالجــئــيــن  مــن  كبير  عــدد 
والمصري،  العراقي  الــغــاز  وانقطاع 
العربية  المساعدات  شــح  جانب  إلــى 
والدولية ، وهذه التحديات أثرت بشكل 
مباشر على حياة المواطنين ، ما يدعو 

يسارع  جديد  اقتصادي  نهج  إتباع  إلى 
ويعظم  االقتصادي  النمو  عملية  في 
سياسة  وإتـــبـــاع  ــي،  ــوطــن ال االنـــتـــاج 
وتعزز  للتنافسية،  محفزة  اقتصادية 
منظومة  خـــالل  مــن  الـــدولـــة،  مــــوارد 
ضريبة عادلة بين كافة شرائح المجتمع، 

وتكون تصاعدية وفق الدستور.
وفي اطار معالجة التحديات االقتصادية 
بضرورة   ، االعيان  مجلس  رئيس  طالب 
بيئة  لخلق  الالزمة  التسهيالت  وضع 
الــمــســاس  دون  جـــاذبـــة،  اســتــثــمــاريــة 
منح  عن  فضًال  الوطني،  باالستثمار 
في  لالستثمار  ميزات  المستثمرين 
ــاءات  ــف الــمــحــافــظــات، مــن خـــالل االع
رمزية،  بأسعار  األرض  وتأجير  الضريبة، 
يسارع  جــديــد  اقــتــصــادي  نهج  ــاع  ــب وإت
ويعظم  االقتصادي  النمو  عملية  في 
االقتصاد  تنافسية  ويــعــزز   ، االنــتــاج 
الوطني ، نهج محفز للتنافسية، ومعزز 
منظومة  خــالل  مــن  ــة،  ــدول ال ــمــوارد  ل
كافة  بين  ــة  ــادل وع تصاعدية  ضريبة 
بيئة  دعم  إلى  ودعــا  المجتمع.  شرائح 
أعمال  خلق  في  والمساعدة  األعمال 
ــداع،  واإلب اإلبتكار  على  تعتمد  ريادية 
لالقتصاد  مضافة  قيمة  يشكل  مما 
الشباب  تمكين  خــالل  مــن  الوطني، 
مشكلتي  حل  على  والعمل  والمرأة، 
مكتسبات  وتــوزيــع  والــبــطــالــة،  الفقر 
التنمية على كافة المحافظات بعدالة، 
مــشــيــرا الـــى ضــــرورة وجــــود قــانــون 
يتطلب  وهذا   ، وتوافقي  جديد  ضريبة 
اطالق حوار مسؤول ينبع من مصالحنا 
الى  بالنهاية  نصل  حتى   ، الوطنية 
بالثبات  يتسم  وحديث،  عصري  قانون 
الدستور  مع  وينسجم  واالستمرارية، 
وتطلعاتنا، ويحقق العدالة بين مختلف 
الــشــرائــح االجــتــمــاعــيــة، ويــعــالــج بــذات 

ــتــشــوهــات في  الـــوقـــت، مــخــتــلــف ال
المفعول،  الــســاري  الضريبة  قــانــون 
خاصة في موضوع التهرب الضريبي.

واضاف " علينا اتباع سياسية مرتكزها 
وهذا  الــذات،  على  االعتماد  االســاس 
لمواردنا،  االمثل  االستغالل  يتطلب 
ــد االنـــفـــاق،  ــرشــي ــاســة ت ـــاع ســي ـــب وات
اقامة  نحو  الحكومي،  االنفاق  وتوجيه 
والمشغلة  المستدامة،  الــمــشــاريــع 
لاليدي العاملة ". وفيما يتعلق بالبعد 
المملكة  أن   ، الفايز  أوضح  السياسي، 
ــافــة بــتــحــديــات  مـــرت عــبــر مــراحــلــهــا ك
سياسية وأمنية كبيرة، إال أنها تجاوزتها 
وحــافــظــت عــلــى األمـــن واالســتــقــرار 
عبدالله  الملك  جــاللــة  حكمة  بفضل 
الــثــانــي ووعـــي الــمــواطــن األردنـــي، 

ومنعة األجهزة األمنية والعسكرية.
وأن   ، إصالحية  دولــة  األردن  أن  وأكــد 
ثابتة  بخطى  يسير  الشامل  األصــالح 
الحزبية  الحياة  أن  الى  الفتا  ومتدرجة، 
بحاجة  مــازالــت  ــة  ــي االردن والسياسية 
الحكومات  إلــى  وصــوًال  تطوير،  إلــى 
األساس  الركن  ُتعتبر  التي  البرلمانية 

في عملية االصالح السياسي.
إلى  للوصول  السبيل  أن  إلــى  ونــوه 
إعــادة  فــي  يمكن  برلمانية  حكومات 
جديد،  من  الديمقراطية  ثقافتنا  بناء 
وســيــادة  المدنية  بــالــدولــة  ــمــان  واإلي
المرجعية  القضاء  يكون  وأن  القانون، 

في حل الخالفات والنزاعات.
وعلى صعيد البعد اإلجتماعي، أوضح 
يواجه  االردنــــي  المجتمع  أن  الــفــايــز 
ومقلقة"،  "كبيرة  إجتماعية  مشكالت 
 ، حقيقية  معالجات  إلى  بحاجة  وهي 
الدولة  هيبة  على  التجاوز  أبرزها  من 
خصوًصا  بها  واالستهتار  والقوانين 
جانب  إلى  والبيئة"،  "السير  قانوني 

اضافة  والجامعي،  المجتمعي  العنف 
إلى الممارسات الخاطئة على مختلف 
التي  االجتماعي،  التواصل  مــواقــع 
الــكــراهــيــة،  خــطــاب  بــإنــتــشــار  تسببت 
ــمــي،  ــي والـــخـــطـــاب الــجــهــوي واالقــل
ـــنـــة، واغـــتـــيـــال  ـــفـــت ـــتـــحـــريـــض وال وال
الخصوصيات،  وانتهاك  الشخصيات 
بصلة  تمت  ال  بطريقة  الجميع  واتهام 

إلى حرية الرأي والتعبير.
بالقوانين  النظر  بإعادة  الفايز  وطالب 
"من  قائًال:  العقوبات  تغليظ  بهدف 
ــقــانــون"،  ــه ال ــردع ـــرده األخــــالق ي ال ت
بحزم  الــقــوانــيــن  تطبيق  جــانــب  إلـــى 
وعـــدالـــة عــلــى الــجــمــيــع، داعـــًيـــا إلــى 
ــلــى وحـــدة  ــفــاظ ع ــح ــال ـــمـــرار ب االســـت
االنتماء  وتعزيز  االجتماعي،  النسيج 
اعادة  على  والعمل  الوطني  والــوالء 
مفهوم  وتعزيز  األصيلة،  القيم  احياء 
ثقافة  وتكريس  الفاعلة،  المواطنة 

والخيري. التطوعي  العمل 
اإلجتماعي  لألمن  تحقيًقا  أنه  وأوضح 
هناك  للجميع،  اإلجتماعي  والتكافل 
مؤسسات  عــلــى  تــتــرتــب  مــســؤولــيــة 
االكاديميين  مــن  المدني،  المجتمع 
ورجال  والمدارس،  الجامعات  اساتذة 
االعــالم  ووســائــل  والعلماء،  الــديــن، 
الــمــخــتــلــفــة لــمــحــاربــة هـــذه الــظــواهــر 
التــبــاع  الــحــاجــة  عــن  فــضــًال  السلبية، 
ــتــعــامــل مع  وســـائـــل جـــديـــدة فـــي ال
والمنطق  الحجة  باستخدام  الشباب 

معهم. التعامل  في 
مختلفة  شرائح  الحوارية  الجلسه  وحضر 
قــلــت كــافــة الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
والتي  المحافظة  فــي  والمجتمعية 
من  يعاني  التي  القضايا  كافة  طرحت 
ضمن  لها  حلول  إيجاد  بأمل  المواطن 

المتاحة  اإلمكانيات 

  

 امللك يهنئ بالعيد 
الوطني لبلجيكا 

   عمان - بترا

بعث جاللة الملك عبدالله 
الثاني، أمس برقية تهنئة 
إلى جاللة الملك فيليب، 

ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة 
العيد الوطني لبالده. وأعرب 

جاللته، في البرقية، عن 
تمنياته لجاللة الملك فيليب 

بموفور الصحة والعافية، 
ولشعب بالده الصديق مزيدا 

من التقدم واالزدهار. 

 استقالة لجنة 
التدريب يف " 

"احتجاجا  الصحفي
عىل التدخل يف 

عملها 

 عمان - بترا
 

قدمت لجنة التدريب في 
نقابة الصحفيين الى مجلس 

النقابة األربعاء استقالتها 
باالجماع احتجاجا على تدخالت 

بعض أعضاء المجلس في 
عملها وفق بيان للجنة.

وتتولى اللجنة مهمة اختيار 
المدربين وعقد الدورات 

وامتحانات القبول لعضوية 
النقابة وإعالن النتائج. 

وتتكون اللجنة المستقيلة 
من جمال اشتيوي رئيسا 

وعضوية كل من: مشهور 
ابوعيد ومكرم الطراونة 

ومحمد خير بشتاوي وعماد 
عبدالرحمن.

وكان رئيس وأعضاء مركز 
التدريب في النقابة التي 

يرأسها زياد الرباعي وعضوية 
ايناس صويص والدكتور 

حسن محاسنة ومعنز 
القاضي ونادر داود تقدموا 

باستقاالتهم في ايار 
الماضي وقبلها المجلس 

اول امس.
من جهته قال نقيب 

الصحافيين الزميل راكان 
السعايدة، "احترم وجهة نظر 

الزمالء واتفهم موقفهم، 
واشكرهم على ما بذلوه من 
جهد كان مميزا وأحدث فرقا 

في العمل الصحفي". 

 الحكومة تبحث توصيات املجتمع املد حول 
حقوق االنسان 

ر يويص بتطوير ترشيعات الوقف ضمن   مؤ
ضوابط رشعية 

 عمان–بترا

االنسان  لحقوق  الدائمة  اللجنة  عقدت 
االردن  لتقرير  الرسمية  الصياغة  ولجنة 
الشامل  الدوري  لالستعراض  الوطني 
مقر  فــي   (  UPR) االنــســان  لــحــقــوق 
المجلس الوطني لشؤون االسرة امس 
اجتماعا لدراسة المالحظات والمبادرات 
واالفــــكــــار الـــــــواردة مـــن مــؤســســات 
واصحاب  المدني  المجتمع  وتحالفات 

المصلحة.
المنسق  حضره  الذي  االجتماع  وهدف 
باسل  االنـــســـان  لــحــقــوق  الــحــكــومــي 
للمجلس  ــعــام  ال واالمــيــن  ــة  ــطــراون ال
ــشــؤون االســــرة بــالــوكــالــة  الــوطــنــي ل
تلك  تضمين  مقدادي،  محمد  الدكتور 
المالحظات على التقرير الوطني الذي 
الحالي  العام  اواخــر  االردن  سيناقشه 
االنسان  حقوق  لجنة  امــا  جنيف  فــي 

في  الــحــكــومــة  مــع  الــشــراكــة  لتحقيق 
مضامين ومحتوى التقرير.

يدل  االجتماع  مكان  ان  الطراونه  وقال 
الوطنية  المؤسسات  دور  اهمية  على 
وتطوير  تعزيز  في  السياسات  راسمة 
افضل  مع  ينسجم  بما  االنسان  حقوق 
منظومة  على  والتطبيقات  المعايير 
على  ايضا  يــدل  وكما  االنسان  حقوق 
االسرة  لشؤون  الوطني  المجلس  دور 
تجاه  والحيوي  الهام  وطنية  كمؤسسة 
يتعلق  مــا  وخصوصا  التقرير  محتوى 
والممارسات  والسياسات  بالتشريعات 
الــخــاصــة لــقــضــايــا االســــرة والــحــمــايــة 
االجــتــمــاعــيــة ومــكــافــحــة كــافــة اشــكــال 
ــا يــنــســجــم مع  ــم الــعــنــف االســـــري وب
والتي  ــدوري  ال االستعراض  توصيات 
إليه  الدولية  التوصيات  بعض  اشــارت 

بشكل مباشر.
مع  ــة  ــوم ــك ــح ال عـــالقـــة  ان  واضــــــاف 

عالقة  المدني  المجتمع  مؤسسات 
ــــى تــطــويــرهــا  ــة نــســعــى ال ــي ــمــوذج ن
متقدمة  حالة  تأسيس  الى  باالضافة 
الدوري  االستعراض  بعد  ما  الى  معها 
تنفيذية  خطط  وضــع  الــى  بــاالضــافــة 
النفاذ توصيات مجلس حقوق االنسان 
ما بعد مناقشة تقرير االردن ايضا. من 
جهته اكد الدكتور محمد مقدادي اهمية 
الــتــعــاون بــيــن الــحــكــومــة ومــؤســســات 
ــمــؤســســات  ــي وال ــمــدن الــمــجــتــمــع ال
الوطنية واهمية انفاذ االردن اللتزاماته 
ــة  ــواري ــة وح ــصــورة تــشــاوري ــيــة ب ــدول ال
واصحاب  االطــراف  كافة  بين  وتعاونية 

المصلحة.
حقوق  لجنة  اعضاء  اللقاء  في  وشارك 
ومكتب  التقرير  صياغة  ولجنة  االنسان 
االنسان  لحقوق  الحكومي  المنسق 
ــوزارات  ال وممثلي  ــوزراء  ال رئاسة  في 

والمؤسسات. 

 عمان–محمد الخصاونة

المؤتمر  فــي  ــمــشــاركــون  ال اوصــــى 
تنمية  ــوقــف..  "ال لــالوقــاف  التنموي 
امس،  اعماله  اختتم  الذي  مستدامة" 
العمل  بضرورة  استمرار  على  التأكيد 
المؤتمر  وتوصيات  المؤتمر  بتوصيات 
المكرمة  بمكة  لــالوقــاف  االســالمــي 
الذي اوصى بعقد مؤتمر عن االوقاف 
في بالد الشام يكون مقره في االردن 

مع استمرار انعقاده فيها.
واكدت توصيات المؤتمر على ان وزارة 
االوقاف ستعمل مع الجهات الحكومية 
محفزة  بنية  ايجاد  على  العالقة  ذات 
المتعلقة  التشريعات  لتطوير  ومشجعة 
شرعية  ضوابط  ضمن  الوقف  بقطاع 
ووفق اطار الحكومة الشفافة العالمية 
في  االوقــاف  وزارة  عمل  الى  اضافة 
االوقـــاف  قــطــاع  تحويل  على  االردن 
يساهم  وحــضــاري  تنموي  قطاع  الــى 
االقتصادية  التنمية  في  فعال  بشكل 
في  التنمية  حاجات  ويلبي  الوطنية  و 
الناتج  تنمية  في  ايضا  ويساهم  البالد 

المحلي.

اضافة  تقرر  فقد  التوصيات  وبحسب 
في  كعضو  االردنــيــة  االوقـــاف  وزارة 
االسالمي  للمؤتمر  العامة  االمــانــة 
عن  والــمــســؤول  المكرمة  مكة  فــي 
التي  القادمة  المؤتمرات  خطط  وضع 
اختيار  بعد  العامة  االمــانــة  ستقيمها 
تضم  ــي  ــت وال المستضيفة  ــــدول  ال
التعاون  منظمة  ايضا  عضويتها  في 
دائم  استراتيجي  كشريك  االسالمي 
اللجنة  تشكيل  اعـــادة  على  والتأكيد 
للدورة  التحضير  لبدأ  الثانية  العلمية 
لالوقاف  التنموي  للمؤتمر  الثانية 

العام القادم.
استمرار  على  الــتــوصــيــات  وشـــددت 
الــشــراكــة  و  الــتــنــســيــق  و  الــتــواصــل 
االردنية  االوقاف  وزارة  بين  التعاونية 
الــمــراكــز  و  ــوك  ــن ــب ال و  الــشــركــات  و 
على  للعمل  والجمعيات  المتخصصة 

التوصيات. تنفيذ 
رئيسية  مــحــاور  المؤتمر  واستخلص 
سيتم العمل عليها هي انشاء صندوق 
بين  اعــمــال  لــريــاد  وقــفــي  استثماري 
االسالمي  البنك  و  عمان  تجارة  غرفة 
االردني تحت اشراف وزارة االوقاف و 

العمل على التثقيف الدائم باالوقاف 
الــتــنــمــويــة ودعــمــهــا مــن خـــالل ايــجــاد 
الدور  لتفعيل  مناسبة  تشريعية  بيئة 
سن  عبر  االسالمي  للوقف  التنموي 
القائم  وتــعــديــل  مناسبة  تشريعات 
للقيام  التشريعية  البيئة  يوفر  منها 
التنمية  فــي  منها  الــمــأمــول  ــدور  ــال ب

االقتصادية.
ـــد عــلــى اصــــدار الــتــشــريــعــات  كــمــا اك
االستثمارات  تصون  التي  القانونية 
مع  تنميتها  فــي  وتسهم  الوقفية 
االستثمار  بين  المواءمة  على  الحرص 
في االموال وتنميتها من خالل ربطها 

المنتجة. التنموية  باالستثمارات 
ــعــقــاده  ــمــر خــــالل ان ــمــؤت ونـــاقـــش ال
ـــة مـــن شــخــصــيــات  مـــشـــاركـــة واســـع
ومختصين  دين  وعلماء  ووزراء  رسمية 
كانت  مــحــاور  عــدة  الــوقــف  مجال  فــي 
االوقاف  و  التنمية  و  االوقــاف  محور 
االوقــــاف  و  الــعــمــرانــي  الــتــطــويــر  و 
الصناديق  و  المجتمعية  التنمية  و 
التشريعات  الـــى  اضــافــة  الــوقــفــيــة 
الصيغ  و  الــشــام  ــالد  ب فــي  الناظمة 

التنموية.  الوقفية 

م التاجي باملنظار ملريضة يف   ترميم الص
الحس الطبية 

 عمان - بترا 

الملكة  مــركــز  فــي  طــبــي  فــريــق  قـــام 
بمدينة  القلب  وجــراحــة  ألمــراض  علياء 
دقيقة  عملية  بــإجــراء  الطبيه  الحسين 
تمثلت بترميم الصمام التاجي بواسطة 
المنظار لمريضة تبلغ من العمر 50 عامًا.
عبد  الطبيب  العميد  المركز  مدير  وقال 
تبديل  برنامج  "إن  حويلة:  أبــو  الفتاح 
أدخل  بالمنظار  التاجي  الصمام  وترميم 

لسياسة  اســتــمــرارًا  المركز  إلــى  أخــيــرًا  
إلى  الهادفة  الملكية  الطبية  الخدمات 
والتي  الحديثة  التقنيات  كافة  إدخـــال 
المرضى  على  التسهيل  شأنها  مــن 
الكبرى،  العمليات  إجــراء  عن  وإبعادهم 
باإلضافة إلى تدريب أطبائنا على هذه 
الحديثة  الطبية  واإلجــــراءات  التقنيات 
في  العالمي  الطبي  التقدم  لمواكبة 
هذه  أن  إلــى  مشيرًا  الــمــجــاالت،  كافة 
من  خالصة  أردنية  بأياٍد  أجريت  العملية 

أطباء الخدمات الطبية الملكية".
العقيد  القلب  جــراحــة  مستشار  وبين 
الفريق  رئيس  حياصات  باهي  الطبيب 
الطبي الذي أجرى العملية بأن المريضة 
كــانــت تــعــانــي مــن تــرهــل مــزمــن في 
الصمام التاجي، حيث أجريت لها عملية 
ترميم الصمام بواسطة المنظار والتي 
اقتصرت على وجود ثالثة ثقوب فقط 
دون  ســم)   5) يــتــجــاوز  ال  صغير  وجـــرح 

اللجوء إلى إجراء فتح لعظم القص. 
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 12 مليونا راجعوا املراكز الصحية
يف عام 

عاينة مراجعي   وزير الصحة يشارك 
" ليال  "البش

جاالت الدفاع املد   بحث التعاون 
اء الفرنسية  مع اإل

ع يبحث تنفيذ الخطة   اجت
االسرتاتيجية ملحافظة عجلون 

 بحث التعاون املساحي والجيومكا 
مع الص 

 عمان - الرأي

حاتم  الــصــحــة  وزارة  بــاســم  الــنــاطــق  قـــال 
الوزارة  لعمل  السنوي  التقرير  ان  االزرعــي 
االلكتروني  موقعها  عبر  امس  اطلق  الذي 
في  الصحية  للمراكز  الزيارات  عدد  ان  بين 
زيارة  مليون  من 12  اكثر  بلغ  المملكة  انحاء 
منها 10 ماليين و235 الف زيارة لألطباء و 
مليونا و 889 الف زيارة للممرضين في هذه 
المراكز. واضاف االزرعي ان عدد المراجعين 
للعيادات الخارجية خالل العام الماضي بلغ 
عدد  بلغ  فيما  مراجع  الف  و448  ماليين   3
االدخاالت 388 الفا والعمليات الجراحية 91 

الفا والوالدات حوالي 81 الفا.
ألقسام  المراجعين  عــدد  ان  الــى  واشـــار 

مستشفيات  فــي  والــطــوارئ  االســعــاف 
الوزارة بلغ اكثر من ثالثة ماليين و552 الفا 
منها مليونين و 110 االف مراجعة لحاالت 
غير طارئة، في حين تشكل الحاالت الطارئة 
40.6% فقط من مجمل عدد الحاالت التي 

تراجع اقسام االسعاف والطوارئ.
ادارة  استراتيجية  طــورت  الـــوزارة  ان  وقــال 
بحيث  المقبلة  الخمسة  لألعوام  المعرفة 
من  المنظم  والجهد  الــعــام  االطـــار  تمثل 
وتنظيم  وتــصــنــيــف  ــمــع  وج تــحــديــد  ـــل  اج
المعارف  انواع  كافة  وتبادل  ونشر  وتخزين 
الـــوزارة  بعمل  الصلة  ذات  والمعلومات 
من  بين  وتبادلها  للتداول  جــاهــزة  لتكون 
التخطيط  فـــي  لــتــوظــيــفــهــا  يــمــتــلــكــونــهــا 

االستراتيجي وصنع القرارات. 

 عمان - احمد النسور

شارك وزير الصحة الدكتور محمود الشياب 
مستشفى  كــــوادر  امـــس  ليلة  منتصف 
والــمــراجــعــيــن  الــمــرضــى  معاينة  البشير 
االسعاف  اقسام  في  العمل  سير  وتفقد 
والطوارئ والعناية الحثيثة والطب الشرعي.

صحفية  تصريحات  فــي  الشياب  وكشف 
ان مكتبه اعد برنامجا يشمل زيارات مماثلة 
والمراكز  الحكومية  المستشفيات  لجميع 
بشكل  ــوزارة  ــل ل التابعة  الشاملة  الطبية 
عشوائي لالطمئنان على ان تقديم الخدمة 
يجب  الحكومية  المستشفيات  في  الطبية 
وجه  أفضل  على  واحــدة  بوتيرة  يستمر  ان 

على مدار 24 ساعة.
واوعز الى مدير مستشفى البشير الدكتور 
في  سلبيات  اي  بتالفي  الــشــرفــا  عــمــار 
االداء، مشددا على اهمية النظافة العامة 
التي  تحديدا  الخدمات  شركة  اداء  ومتابعة 

تكلف الوزارة (40) مليون دينار سنويا.
باسم  االعــالمــي  الناطق  قــال  جانبة  مــن 
الــوزيــر  ان  االزرعــــي  حــاتــم  الــصــحــة  وزارة 
مع  عليه  اتــفــق  مــا  متابعة  قـــرر  الــشــيــاب 
المحافظات  في  الصحية  الشؤون  مــدراء 
مزيدا  منحهم  بعد  المستشفيات  ومــدراء 
تفويض  في  التوسع  و  الصالحيات  من 
اتخاذ القرارات بنفسه من تنفيذها بالشكل 

الصحيح. 

 عمان - الرأي

بــحــث مــديــر عـــام الــدفــاع الــمــدنــي الــلــواء 
نائب  مع  أمس  البزايعه  ربه  عبد  مصطفى 
للوكالة  اإلقــلــيــمــي  عــمــان  مــكــتــب  ــر  مــدي
التعاون  تعزيز  لوفوفر  صامويل  الفرنسية 
المشترك بين جهاز الدفاع المدني والوكالة 

الفرنسية لإلنماء.
في  األمني  الملحق  بحضور  البزايعه  وأكد 
بــارو  ريجيس  العقيد  الفرنسية  الــســفــارة 
الفرنسية  للوكالة  والمحوري  الفاعل  الــدور 
المنحة  مــشــروع  ان  إلــى  مشيرًا  لإلنماء، 

الذي ُقدم للوكالة يساعد في تعزيز قدرات 
ـــوادر الــدفــاع الــمــدنــي مــن خــالل تــزويــده  ك
باآلليات والمعدات وعقد الدورات التأهيلية 
جهاز  عمل  طبيعة  تخدم  التي  والتدريبية 

الدفاع المدني.
من جهته ثمن نائب مدير مكتب عمان للوكالة 
المدني  الدفاع  جهاز  به  يقوم  ما  الفرنسية 
األرواح  حماية  هدفها  ـــة  دؤوب جــهــود  مــن 
التي  الخدمات  وخاصة  الممتلكات  وصون 
المخيمات  في  السوريين  لالجئين  تقدم 
وخارجها معبرًا عن عمق العالقة التي تربط 

البلدين الصديقين في مختلف المجاالت. 

 عجلون - علي فريحات

امس  المجالي  علي  عجلون  محافظ  ترأس 
مجلس  اجتماع  الشباب  معسكر  قاعة  في 
بالتعاون  التنفيذي  والمجلس  المحافظة 
المحلي  والحكم  الالمركزية  دعم  برنامج  مع 
ووزارتي الداخلية والتخطيط تم خالله عرض 

مسودة الخطة اإلستراتيجية والتنفيذية.
وقال المحافظ إن هذا اللقاء يأتي لالطالع 
ــيــل االحــتــيــاجــات  عــلــى االنـــجـــازات مــن دل
والموازنات واهم المشاريع التي خصصت 
واإلقـــرار  التنافسية  وميزاتها  للمحافظة 
مشيرا  نهائية  بموازنة  للخروج  بالمشاريع 
في  نواة  حلقة  ستكون  الالمركزية  إن  إلى 

السنوات القادمة.
يأتي  التنفيذي  المجلس  دور  إن  إلى  وأشار 
المقترحة  للمشاريع  الفني  ـــرأي  ال لبيان 
المجتمع  مــن  ورد  مــا  عــلــى  الــمــســتــنــدة 
المحلي كونه يعتبر أساس العمل التنموي 
مشيرا إلى إن المشاريع التي وردت ضمن 
االستفادة  إن  يجب  الحالي  للعام  الموازنة 
قدر اإلمكان من المخصصات التي تأخر طرح 

عطائها.

دعم  مــشــروع  فــريــق  دور  المجالي  وثــمــن 
التنمية  مديرية  الداخلية –  ووزارة  الالمركزية 
فني  دعــم  مــن  قــدمــوه  مــا  على  المحلية 

ولوجستي.
إبراهيم  الدكتور  الداخلية  وزارة  من  وقــدم 
اإلستراتيجية  الــخــطــة  مــســودة  ــة  ــن ــرواح ال
لألعوام 2022-2019  للمحافظة  والتنفيذية 
وابرز  التنموي  الواقع  عرض  تشمل  والتي 
األهداف للمحافظة وتوزيع المخصصات لها 
حسب القطاع وكيفية التركيز على المشاريع 
ذات األولوية للتنفيذ لعام 2019 والمقدرة 

بــ 21 مليون دينار.
شرحا  الــدوائــر  مـــدراء  مــن  عــدد  واستعرض 
وأهدافها  اإلستراتيجية  الخطة  عن  مفصال 
وابرز المشاريع التي ستنفذ في المحافظة 
والــمــشــاريــع  األولـــويـــة  ذات  والــمــشــاريــع 
-2020 لــألعــوام  الجاهزة  غير  المستقبلية 
وخدمات  وتعليم  وأثــار  سياحة  من   2022

وأشغال وصحة.
ــضــاء مجلس  ــمــاع أع ــدث خـــالل االجــت ــح وت
الذين  التنفيذيون  ــمــدراء  ال و  المحافظة 
واحتياجاتها  دوائرهم  خطط  خاللها  عرضوا 
وتقسيم ما خصص لدوائرهم من مشاريع. 

 عمان - الرأي

األردنــي  الملكي  الجغرافي  المركز  بحث 
والــخــرائــط  لــلــمــســاحــة  الــوطــنــيــة  واالدارة 
التعاون  الصينية  الجغرافية  والمعلومات 
والفضائي  الجوي  التصوير  في  المشترك 
المكانية  والبيانات  الرقمية  الخرائط  وإنتاج 
ــخــبــرات فــي مختلف  ــادل الــتــجــارب وال ــب وت

مجاالت العلوم المساحية.
الوطنية  المساحة  ادارة  مدير  نائب  وأبــدى 
المركز  ــه  ــارت زي خـــالل  يــيــرن  مــيــن  الصينية 
العام  مــديــره  ولقائه  الملكي  الجغرافي 
استعداد  الخصاونة  عوني  الدكتور  العميد 
في  مشترك  تعاون  اتفاقية  توقيع  االدارة 
مجال التطبيقات المختلفة ألعمال المساحة 
المكانية  المعلومات  وتطوير  الخرائط  وإنتاج 

والتدريب.
وأعرب ييرن عن استعداد االدارة دعم المركز 
الشراكة  تعزيز  إطــار  فــي  فنيا  الجغرافي 
بــالــبــيــانــات  الــصــلــة  ذات  ــاالت  ــج ــم ال فـــي 
المكانية والمساحة والخرائط بجميع أنواعها 
التصوير  بتقنيات  يتعلق  ومــا  ومقاييسها 
ــادل الــتــجــارب  ــب ــاإلضــافــة إلـــى ت الـــجـــوي، ب
وتنظيم  والــعــمــلــيــة  العلمية  والــخــبــرات 
هذه  في  العلمية  ــنــدوات  وال المؤتمرات 

المجاالت.

مع  الشراكة  أهمية  الخصاونة  العميد  وأكد 
االدارة الوطنية للمساحة الصينية في تنفيذ 
واالستفادة  التنموية  المشاريع  من  الكثير 
للقطاعات  التقنيات  هــذه  اســتــخــدام  مــن 
المعلومات  على  والــحــصــول  الخدماتية 
الحديثة للصور الجوية والخرائط الطبوغرافية 

لدقتها العالية التي تصل إلى سنتمترات.
سياسة  انتهج  الجغرافي  المركز  إن  وقــال 
محليا  دوره  لتفعيل  ــتــطــور  وال االنــفــتــاح 
من  عــدد  عقد  خــالل  مــن  ودولــيــا  وإقليميا 
المساحية  الهيئات  بعض  مع  االتفاقيات 
هذا  في  متقدم  بــاع  لها  والتي  العالمية 
ان  الى  مشيرا  وكوريا،  الصين  مثل  المجال 
في  تفاهم  مذكرة  وقع  الجغرافي  المركز 
لالستفادة  الصيني  الجانب  مع   2014 عام 
من القمر الصناعي " بيدو" والذي يستطيع 
إلى  تصل  الدقة  عالية  فضائية  صور  تزويد 

40سم.
يعمل  التي  التنموية  المشروعات  وعرض 
وخططه  التدريبية  وبرامجه  المركز  عليها 
البوابة  بإنشاء  بــدأ  أنــه  مبينا  المستقبلية 
المعلومات  ربـــط  اجـــل  مــن  الجيومكانية 
تحتية  بنية  إليجاد  معًا  والمكانية  الجغرافية 
مختلف  قبل  من  لالستخدام  جاهزة  موحدة 
وبــنــاء  خططها  لــخــدمــة  الــوطــنــيــة  الــجــهــات 

استراتيجياتها وتنفيذ مشاريعها. 

ية  ويل ملرشوع إدارة ح " تحصل عىل   "ك
الالجئ واألردني 

 عمان - بترا

حصلت منظمة كير الدولية في األردن 
من  جديد  مشروع  لتنفيذ  تمويل  على 
األسترالية  الداخلية  الــشــؤون  إدارة 
واألردنــيــيــن  الالجئين  حماية  ــادة  ــزي ل

المتضررين من األزمة السورية.
الــدعــم  ان  إلـــى  المنظمة  واشــــارت 
من  المشروع  لتنفيذ  كافيا  سيكون 

الجهات الداعمة له.
وبحسب بيان للمنظمة انه ومع دخول 
ــا عــامــه الــثــامــن،  الــصــراع فــي ســوري
الــف  596ر666  األردن  يستضيف 
الجئ سوري مسجال 51 بالمئة منهم 
بالمئة   80 مــن  أكثر  ويعيش  أطــفــال 
المناطق  في  السوريين  الالجئين  من 

الحضرية تحت خط الفقر.
واوضحت ان الفئة المشار اليها يصعب 

النقدية  الموارد  إلى  الوصول  عليهم 
في  القطاعات  بعض  فتح  من  بالرغم 
ســـوق الــعــمــل لــتــوفــيــر فـــرص عمل 

قانونية لهم.
ويــعــتــمــد الــمــشــروع الـــذي جـــاء تحت 
الالجئين  ومنعة  حماية  ــادة  "زي عنوان 
األزمــة  مــن  المتضررين  ــيــيــن  واألردن
السورية" استكماال للمشروع السابق 
الداخلية  الشؤون  إدارة  من  الممول 
األسترالية والذي ينتهي في منتصف 
مشاريع  من  جــزء  وهــو   ،  2018 تموز 
منظمة كير في األردن لدعم الالجئين 

والمجتمعات المضيفة في األردن.
ويسعى المشروع إلى الوصول إلى 
641 ر130 فرًدا اي ما يقارب 548 ر 30 

اسرة خالل فترة عامين.
في  الجديد  المشروع  هذا  وسيعمل 
المضيفة  المجتمعات  مــع  الــعــمــل 

الالجئين  ومع  ضعفا،  األشد  األردنية 
في إربد والمفرق والزرقاء، باإلضافة 
األزرق  مدينة  جديدين:  موقعين  إلى 
الصومال  من  الجئين  واضافة  وعّمان 
هم  الذين  واليمن  والعراق  والسودان 

بحاجة ماسة للمساعدة.
بشكل  المشروع  يركز  أن  المقرر  من 
خاص على احتياجات النساء واألطفال 
على النحو المحدد من خالل تقييمات 
ضعفا،  األشـــد  للفئات  كير  منظمة 
باإلضافة إلى مواصلة النهج الشامل 
والمتكامل لمنظمة كير في المشروع 
الجديدة  األنشطة  ومتابعة  الحالي 
الحماية  احتياجات  تلبية  ذلك  في  بما 
العاجلة لالجئين األشد ضعفا وتحسين 
النفسية  ــخــدمــات  ال إلـــى  الـــوصـــول 
المعمقة،  الحالة  وإدارة  واالجتماعية 
نقدية  مساعدات  المشروع  وسيوفر 

لألسر  والتعليم  للحماية  مشروطة 
وزواج  األطفال  عمالة  لخطر  المعرضة 

األطفال المبكر والقسري.
ــتــم تــوســيــع نــطــاق األنــشــطــة  وســي
المتعلقة بالتعليم بالتعاون مع شريك 
األردن  نهر  مؤسسة  كير  مؤسسة 
صفوف  لتوفير  مدرستي،  مبادرة   –
إلى  للوصول  التركيز  ــادة  وزي التقوية 
من  ضعفا  األشــد  السكانية  الفئات 
واالجتماعية  النفسية  األنشطة  خالل 
المجتمع  منظمات  مــع  والــشــراكــات 
المحلي المحلية، وتمت إضافة أنشطة 
المستفيدين  بتدريب  تتمثل  جديدة 
المرافقة  الــتــســويــق  ــارات  ــه م عــلــى 
أن  لضمان  المهني  التدريب  ألنشطة 
المشاركين يمكنهم تسويق منتجاتهم 
من خالل شبكات التواصل االجتماعية 

وأدوات التسويق األخرى. 

ية تل الحصن األثري من االعتداءات   خطة لح
 اربد - اشرف الغزاوي

لينا  واآلثــــار  السياحة  ـــرة  وزي اطلعت 
عناب على أعمال التنقيبات والحفريات 
األثري،  الحصن  تل  موقع  في  األثرية 
التي تنفذها كلية اآلثار واالنثروبولوجيا 
رئيس  بحضور  اليرموك،  جامعة  في 
الــجــامــعــة الــدكــتــور زيـــــدان كــفــافــي، 
منذر  الدكتور  العامة  اآلثار  دائرة  ومدير 
في  ــراث  ــت ال إدارة  ــر  ومــدي جــمــحــاوي، 

الديوان الملكي رجا غرغور.
مع  وبالتعاون  الــوزارة  أن  عناب  وأكدت 
اإلجـــراءات  ستتخذ  المختصة  الجهات 
كاملة  شمولية  خطة  لوضع  الــالزمــة 
لمنع االعتداءات على موقع تل الحصن 
المحافظة  يكفل  الــذي  االمــر  األثـــري 
فترات  يعكس  الذي  الموقع  هذا  على 
على  مــرت  مهمة  وحــضــاريــة  تاريخية 
إمكانية  إلــى  باإلضافة  األردن،  أرض 
وجعلها  المنطقة  تأهيل  على  العمل 
في  والــزوار  السياح  الستقبال  جاهزة 

المستقبل.
 " اليرموك  جامعة  رئيس  قال  ــدوره،  ب
نشأتها  ومنذ  باليرموك  اآلثار  كلية  أن 
الحضاري  التاريخ  في  زالــت  وما  بحثت 
في  لــإلســهــام  منها  سعيا  األردنــــي 
اكتشاف العديد من األحداث والفترات 
األردن  أرض  على  مرت  التي  التاريخية 
صــون  يكفل  ـــذي  ال األمـــر  وتوثيقها 
مشيدا  األردنـــــي،  الــحــضــاري  ــراث  ــت ال
بالتعاون الفاعل من دائرة اآلثار العامة 

واالنشطة  المشاريع  مختلف  ودعــم 
التي تنفذها الكلية".

الدكتور  الكلية  عميد  عرض  جانبه،  من 
هاني الهياجنة، تاريخ موقع تل الحصن 
عام  منذ  اكتشافه  ــدأ  ب الـــذي  ـــري  األث
1845، الفتا إلى فخر الكلية واعتزازها 
بانها تعتبر في طليعة الباحثين في هذا 
إلى  مشيرا   ،1977 عام  في  الموقع 
الموقع  لها  يتعرض  التي  االعتداءات 
تكاتف  إلى  داعيا  المنطقة،  سكان  من 
المختصة  الجهات  مختلف  بين  الجهود 
الوعي  وزيادة  االعتداءات  هذه  لوقف 

لدى سكان المنطقة بأهمية موقع تل 
الحصن االثري.

الحفرية  على  الــمــشــرف  أوضـــح  كما 
الحصن  تل  أن  طربوش،  ماهر  الدكتور 
ــوب غــرب  ــن يــقــع عــلــى بــعــد 8 كـــم ج
اجمالية  مــســاحــة  عــلــى  إربــــد،  مــديــنــة 
ان  إلــى  مشيرا  ــمــا،  دون  83 ب  تــقــدر 
مواسم  ثالثة  نفذت  اليرموك  جامعة 
من  بدءا  المنطقة  هذه  في  للحفريات 
باإلضافة  و 2010،  و2009  عام 2008 
كيفية  موضحا  الحالي،  الموسم  إلى 
العمل وتقسيم الطالب للعمل ضمن 

االثارية  الدراسات  ان  مبينا  مجموعات، 
أشــارت  الموقع  في  حاليا  الموجودة 
للمنطقة  كثيف  استيطان  وجــود  الى 
النحاسي،  الحجري  العصر  من  ابتداء 
الحديدي،  والعصر  البرونزية،  والعصور 
والبيزنطية،  الكالسيكية،  والــفــتــرات 
والفترات االسالمية كالفترات األيوبية 
المملوكية، واالموية، والعباسية، ومن 
أهم البقايا األثرية الموجودة لغاية اآلن 
المقابر المحيطة بالتل والتي ترجع الى 
االمــويــة،  والقلعة  الــبــرونــزي،  العصر 

وبقايا لبعض المباني السكنية. 

 الص ستنفذ مشاريع يف الطاقة البديلة 
والصخر الزيتي  يف اململكة

 عمان - الرأي

عمان "بان  في  الصيني  السفير  قال 
وي فانغ" أن بالده تسعى إلى تنفيذ 
في  الحيوية  المشاريع  مــن  العديد 
الطاقة  مجالي  في  خصوصا  األردن 

البديلة والصخر الزيتي.
وقـــال خـــالل مــحــاضــرة ألــقــاهــا أمــس 
عبدالله  بن  الحسين  األمير  كلية  في 
ـــلـــدراســـات الـــدولـــيـــة في  الــثــانــي ل
الحرير  بعنوان "طريق  األردنية  الجامعة 
إن   " األردنــيــة  الصينية  والــعــالقــات 
األردن يشكل الوجهة المثلى لكثير من 
الحيوية  المشاريع  لتنفيذ  العالم  دول 

في شتى المجاالت، لما يتمتع به من 
أمان واستقرار.

ولفت "بان وي فانغ" خالل المحاضرة 
بــرونــاي،  دول  ســفــراء  حضرها  الــتــي 
وسيرالنكا،  والنرويج،  وكوبا،  والهند، 
ــة في  ورئــيــس الـــوحـــدة االقــتــصــادي
األوضــاع  أن  إلى  األميركية،  السفارة 
دافعا  تشكل  األردن  في  المستقرة 
التعاون  أطــر  تعزيز  إلــى  للصين  قويا 
العديد  وتنفيذ  مستوياتها  ألعــلــى 
واالقتصادية  التنموية  المشاريع  من 
توجه  إلــى  فانغ  وأشــار  واالجتماعية. 
لدراسة  الكلية  مع  وبالتعاون  السفارة 
الدراسات  في  ماجستير  برنامج  إنشاء 

ــضــوء على  ــة، وتــســلــيــط ال ــوي اآلســي
وثقافتها،  وحضارتها  الصين  جمهورية 
وتعزيز  توثيق  شأنه  مــن  ــذي  ال ــر  األم
عالقات التعاون بين البلدين في كافة 

المجاالت.
وفي كلمة ألقاها بداية المحاضرة أكد 
األكاديمية  للعالقات  العميد  مساعد 
الدولية  التنمية  قسم  ورئيس  الدولية 
'الصين'  أن  طهبوب  نــاصــر  الــدكــتــور 
وتجربتها في التنمية وإدارة العالقات 
التعاون  تجاه  وبرامجها  االقتصادية 
العربية  المنطقة  فيها  بما  العالم  مع 
مختلف  في  شامال  أنموذجا  تشكل 

المجاالت 

 "عمل املفرق" تنّسب بتسف 326 عامال 
وافدا مخالفا 

 المفرق - توفيق أبوسماقه

المفرق  محافظة  عمل  مديرية  نسبت 
وافـــدا  عــامــال   (326) نــحــو  بتسفير 
ضبطهم  تم  الجنسيات  مختلف  من 
الناظمة  الــقــانــون  ألحــكــام  مخالفين 
منذ  المملكة  في  الوافدين  لعمل 
قسم  رئــيــس  ـــعـــام،وفـــق  ال بـــدايـــة 
التفتيش في المديرية مؤيد ابراهيم 

شديفات.
الوافدين  العمال  شديفات،إن  وقال 
تم  و  مخالفين  ضبطهم  تــم  الــذيــن 
بتسفيرهم،جاء  لــلــوزارة  التنسيب 
التي  الوافدين  متابعة  حملة  خــالل 

التنسيق  و  بالتعاون  المديرية  نفذتها 
بداية  منذ  الــعــام  األمــن  مديرية  مــع 
العام الحالي و حتى الرابع من الشهر 

الحالي.
أن  الى "الــرأي"  تصريح  في  وأضاف 
وبإسناد  التفتيشية  المديرية  ــوادر  ك
من قوات األمن العام قامت بتوديع 
الى  المخالفين  الــوافــديــن  الــعــمــال 
لهم  والتنسيب  المختصة  الجهات 
الذي  جميع  أن  الى  بالتسفير،مشيرا 
تم ضبطهم وجودوا مخالفين ألحكام 
القانون من خالل عدم حصولهم على 

تصاريح عمل سارية المفعول.
في  الــتــفــتــيــش  فـــرق  أن  أوضــــح  و 

مديرية عمل محافظة المفرق تواصل 
المخالفات  عن  للكشف  بالنهار  الليل 
في  العاملة  المنشات  في  العمالية 
سير  من  التأكد  و  المفرق  محافظة 
اإلجراءات و التعليمات الوزارية بشكل 

صحيح كما حددت.
الرسمية،فإن  اإلحصائيات  وبحسب 
محافظة  في  منشأة  االف   (5) نحو 
ــن خــدمــاتــيــة  ــي ــنــوعــة ب الـــمـــفـــرق مــت
تجارية  ومــحــالت  وحرفية  وصناعية 
على  الــعــمــل  وزارة  تــقــوم  وغــيــرهــا 
خالل  من  عليها  واإلشراف  متابعتها 
في  الوافدة  العمالة  أحــوال  متابعة 

كل منها. 

 "بطريرك أنطاكية" يقيم قداساً يف
ل" األسبوع املقبل  "أم الج

 المفرق - توفيق أبوسماقه

وسائر  انطاكية  بطريرك  غبطة  يقيم 
مار  الكاردينال  للموارنة  المشرق 
في  الراعي،قداسا  بطرس  بشارة 
األسبوع  األثرية  الجمال  أم  مدينة 

المقبل.
ــرأي"  "ال الــى  أكــد  مصدر  بحسب  و 
وسائر  انطاكية  بطريرك  غبطة  ،فإن 
مار  الكاردينال  للموارنة  المشرق 

بــشــارة بــطــرس الـــراعـــي، ســيــرأس 
الجمال  ام  كــاتــدرائــيــة  فــي  قــداس 
تموز   24 في  االثرية  المدينة  في 

الجاري.
المنطقة  الى  وفــدا  سيصطحب  و 
االهمية  مــن  المزيد  سيعطي  مــا 
لــلــمــوقــع االثــــري و الـــذي ســيــدرج 
السياحي  الــتــراث  مــواقــع  ضــمــن 

العالمي في اليونسكو.
كــافــة  وضــعــت  الــبــلــديــة  ان  وأكــــد 

الالزمة  والترتيبات  االســتــعــدادات 
الكثير  ستحقق  التي  الزيارة  إلنجاح 
وترويج  الدينية  السياحة  مجال  في 
منوها  واثــريــا،  سياحيا  المنطقة 
استعداداتها  بدأت  البلدية  ان  إلى 
منها  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق 
واالشغال  واالثــار  السياحة  وزارات 
البلدية  والشؤون  واالسكان  العامة 
والــذي  الــقــداس  الحتفال  للتجهيز 

سيرأسه غبطة الكاردينال الراعي. 

 وزيرة السياحة في تل الحصن  األثري

": اختيار   "الجيولوجي
الوظائف يف قطر سيتم 

بشفافية 

 عمان - طارق الحميدي

أكد القائم باعمال السفير 
القطري في االردن عبد العزيز 

بن محمد السادة ثقة قطر 
بالكفاءات والموارد البشرية 

االردنية التي أثبتت قدرة في 
مختلف المجاالت وبخاصة 

الكفاءات الجيولوجية.
وقال خالل استقباله نقيب 

الجيولوجيين صخر النسور 
وعددا من أعضاء مجلس 

النقابة بأن قطر تعتز بالكفاءات 
االردنية الموجودة في قطر، 
مبينا أن اختيار الوظائف التي 
تم االعالن عنها سابقا سيتم 

بشفافية كبيرة ومن خالل 
منصة الكترونية خاصة للراغبين 

بالعمل في قطر.
ووصف النسور في تصريح 

صحفي اللقاء بااليجابي والبناء 
حيث تم التطرق الى مختلف 
القضايا التي تهم الجانبين، 

باالضافة الى اشراك قطاعات 
الجيولوجيا في الوظائف 

المعلن عنها في قطر وعلى 
رأسها قطاع المياه والتعليم 

العالي والتعليم العام والبيئة 
والطاقة والثروات المعدنية.

وقال النسور أن القائم باعمال 
السفير  أكد بأن الكفاءات 

الجيولوجية ستكون حاضرة من 
ضمن الوظائف التي ستعلن 
عنها قطر خالل الفترة القادمة 

لكافة القطاعات.
كما ناقش خالل اللقاء 

امكانية التعاون مع السفارة 
القطرية في انجاز مشروع 

تدريب وتأهيل خريجي طلبة 
الجيولوجيا في االردن والذي 

يسهم في رفع سوية 
المنتسبين الجدد للنقابة 

وتمكينهم من دخول سوق 
العمل بعد التسلح بالمهارات 

العملية االساسية في مختلف 
الحقول الجيولوجية. 
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 أنقرة: ال نريد تكرار سيناريو 
الغوطة وحمص والجنوب 

يف إدلب 
 أنقرة - األناضول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي 
في  يتكرر  أن  أبـــدًا  تريد  ال  ــالده  ب إن  أقــصــوي، 
شهدته  الذي  السيناريو  السورية  إدلب  محافظة 
الغوطة الشرقية وشمال حمص، ويشهده اآلن 

جنوب غربي سوريا.
أقصوي،  عقده  صحفي  مؤتمر  في  ذلــك  جــاء 
بالعاصمة  الــــوزارة  مقر  فــي  الخميس،  امــس 

التركية أنقرة.
األبرياء  من  العديد  مقتل  إلى  أقصوي  وأشــار 
ونزوح مئات اآلالف جراء هجمات النظام السوري 
درعا  بمحافظتي  التصعيد  خفض  منطقة  على 
هذه  بشّدة  ونستنكر  ُندين  وتابع:  والقنيطرة. 
المستمرة  المباحثات  تقوض  التي  الهجمات 
العنف  من  الحد  أجــل  من  وجنيف  أستانا  في 
وأّكد  لألزمة.  سياسي  حل  وإيجاد  األرض  على 
المتحدث أن النظام السوري يحاول حل المشكلة 
عبر الوسائل العسكرية، إال أنه ال يمكن تأسيس 

حكم مشروع في سوريا بهذه الطريقة.
وأضاف:النريد أبدًا أن يتكرر في إدلب السيناريو 
حمص،  وشمال  الشرقية  الغوطة  شهدته  الذي 
إلى  ولفت  سوريا.  غربي  جنوب  اآلن  ويشهده 
تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن 
التفاق  انتهاًكا  سيكون  إلدلب  النظام  استهداف 
نظيره  مع  هاتفية  مكالمة  خالل  وذلك  أستانة، 

الروسي فالديمير بوتين، يوم 14 تموز الجاري.
توصلت  الذي  الطريق  خارطة  تطبيق  إلى  وأشار 
منبج  منطقة  بــشــأن  وواشــنــطــن  ــقــرة  أن ــيــه  إل
للوحدات  مستقلة  دوريــات  واستمرار  السورية، 
المنطقة  هذه  في  واألميركية  التركية  العسكرية 
أمس  أجرينا  وتــابــع:  الماضي.  حــزيــران   18 منذ 
د)  ي  (ب  انسحاب  من  وتأكدنا  رقم 16،  الدورية 
على  الموجودة  التفتيش  نقاط  من  ك)  ب  و(ي 
مسار الدورية، ونواصل حالًيا اإلجراءات المتعلقة 
األتراك  الجنود  بين  المشتركة  الدوريات  بإطالق 
عفرين  منطقة  في  الوضع  وحول  واألميركيين. 
المحررة ضمن عملية غصن الزيتون، قال أقصوي 
ا  صحفيًّ  40 برفقة  المنطقة  إلى  زيارة  أجرى  إنه 
إلى  مشيرا  الجاري،  تموز  من  األول  في  تقريًبا 

عدم وجود أضرار في الطرق أو مركز المدينة.
وأّكد ازدياد عودة األهالي إلى عفرين مع تواصل 
مجاالت  في  تركيا  تقدمها  التي  المساعدات 
التعليم والصحة والغذاء. وشّدد على أن تركيا لن 
وقد  حدودها،  على  إرهابي  ممر  بإنشاء  تسمح 
أثبتت ذلك من خالل عمليتي درع الفرات وغصن 

الزيتون حيث نجحت في تجفيف منبع اإلرهاب.
ينعقد  أن  الــمــتــوقــع  مــن  إن  قـــال  أقـــصـــوي، 
في  أستانة  مباحثات  ضمن  التالي  االجتماع 
تموز  و31  يومي 30  الروسية،  سوتشي  مدينة 
الجاري، معرًبا عن اعتقاده في أن تشكيل اللجنة 
مباحثات  زخــم  ستزيد  سوريا  بشأن  الدستورية 

جنيف. 

انتهاء عملية إجالء جميع سكان الفوعة وكفريا

اتفاق عىل استعادة الجيش السوري القنيطرة

اتفاقات  سوريا  شهدت  الماضية،  السنوات   وخالل 
إجالء عدة غالبيتها قضت بخروج المقاتلين المعارضين 
من مناطق كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة، 

آخرها في محافظة درعا جنوبًا.
رامي  االنسان  لحقوق  السوري  المرصد  مدير  وقال 
المعارضة  والفصائل  روسيا  "توصلت  الرحمن  عبد 
الى اتفاق ينص على مغادرة رافضي التسوية الى 
الى  الــدولــة  مؤسسات  ودخــول  الــســوري  الشمال 

مناطق سيطرة المعارضة".
وأفاد االعالم الرسمي السوري بدوره عن "أنباء عن 
التوصل التفاق (...) ينص على عودة الجيش العربي 
السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل 2011"، عام 

اندالع النزاع السوري.
وتسيطر الفصائل المعارضة منذ سنوات على الجزء 
األكبر  القسم  وضمنه  القنيطرة  محافظة  من  األكبر 
المحاذية  الجوالن  هضبة  في  العازلة  المنطقة  من 
للجهة المحتلة من إسرائيل. وينص االتفاق، وفق عبد 
الرحمن، كما في اتفاقات سابقة بين قوات النظام 
والحكومة السورية، على تسليم الفصائل المعارضة 
أن  المفترض  ومــن  والمتوسط.  الثقيل  لسالحها 
تدخل شرطة مدنية سورية الى المناطق التي تتواجد 
فيها الفصائل في المنطقة العازلة. وأكد أحد أعضاء 
االتــفــاق،  الــى  التوصل  المفاوض  الفصائل  وفــد 
وينص  تنفيذه،  موعد  بعد  يحدد  لم  أنه  إلى  مشيرًا 
قوات  الروسية  العسكرية  الشرطة  ترافق  أن  على 

النظام في المنطقة العازلة.
ويستثني االتفاق هيئة تحرير الشام التي تتواجد في 
تالل عند الحدود اإلدارية بين القنيطرة ومحافظة درعا 

المحاذية.
وكانت قوات النظام بدأت األحد هجومًا على مواقع 
القنيطرة  محافظة  في  المعارضة  الفصائل  سيطرة 
بعدما استعادت أكثر من 90 في المئة من محافظة 

درعا المحاذية.
وحذر محللون وقتها من عملية عسكرية معقدة في 
تتقدم  ان  الحكومية  القوات  على  كان  اذ  القنيطرة، 
فيها من دون أن تتسبب بتحرك عسكري من إسرائيل 
النظام  لقوات  مواقع  أسبوع  قبل  استهدفت  التي 

فيها.
أمام  األكبر  التحدي  يبقى  القنيطرة،  استعادة  وبعد 
قوات النظام في الجنوب السوري هو استعادة جيب 
ريف  في  لداعش  مبايع  فصيل  عليه  يسيطر  صغير 

درعا الجنوبي الغربي.
الجنوب  اتفاقات  في  األبــرز  الالعب  روسيا  وُتعد 
قوات  لصالح  سوريا  في  تدخلها  فمنذ  الــســوري. 
بالدور  موسكو  تكتف  لم   ،2015 العام  في  النظام 
وأبرمت  المفاوض  دور  أيضًا  لعبت  بل  العسكري 
المعارضة  الفصائل  مــع  االتــفــاقــات  مــن  الــعــديــد 
واسعة.  مناطق  النظام  قــوات  بموجبها  استعادت 
روسيا  توصلت  الجنوب،  اتفاقات  مــع  وبالتزامن 
وتركيا، الداعمة للمعارضة، قبل يومين التفاق ينتهي 

بموجبه ملف بلدتي الفوعة وكفريا اللتين حاصرتهما 
هيئة تحرير الشام وفصائل اخرى في العام 2015 اثر 

سيطرتها على كامل محافظة ادلب.
جميع  إجـــالء  عملية  الخميس  امــس  فجر  وانــتــهــت 
شخص من  بخروج 6900  السكان من الفوعة وكفريا 
مدنيين ومقاتلين موالين من النظام على متن 120 

حافلة.
في  محاصرتين  بلدتين  آخــر  وكفريا  الفوعة  وكانت 
عمليات  خالل  النظام  قوات  استعادت  بعدما  سوريا 
عسكرية وبموجب اتفاقات إجالء المناطق التي كانت 

تحاصرها في البالد.
النزاع  أطــراف  من  محاصرة  مناطق  هناك  تعد  ولم 
ال  إذ  تنته،  لم  المدنيين  معاناة  أن  إال  سوريا،  في 
قتال  جبهات  محيط  في  عالقين  اآلالف  مئات  يزال 
او يخشون عمليات عسكرية ضد مناطقهم. وطوال 
السنوات الماضية، شكلت البلدتان الشيعيتين مطلبًا 
كما  ايــران،  لحليفتها  كما  السورية  للحكومة  أساسيًا 
استخدمتهما الفصائل كورقة ضغط لفرض شروطها 
خاليتين  وكفريا  الفوعة  وباتت  مفاوضات.  أي  خالل 

تمامًا من السكان، وفق عبد الرحمن.
وقالت شيالن شويش (28 عامًا)، من سكان الفوعة، 
فرانس  لوكالة  الحافالت  إحــدى  في  وجودها  خالل 
تركنا  لنا،  جدًا  كبيرة  خسارة  "إنها  االنترنت  عبر  برس 
بيوتنا خلفنا، لكننا ارتحنا من الحصار. فلدينا أطفال ال 

يعرفون حتى ماذا يعني تفاحة".

سيطرة  مناطق  بين  الــواصــل  العيس  معبر  وعند 
شاهد  الجنوبي،  حلب  ريف  في  والنظام  الفصائل 
من  تخرج  المغادرين  حافالت  برس  فرانس  مراسل 
أخرى  عشرات  إليها  دخلت  فيما  الفصائل،  مناطق 
سجون  مــن  عنهم  اإلفـــراج  تــم  بمعتقلين  محملة 

النظام.
مقابل  البلدتين  سكان  إجــالء  على  االتفاق  وينص 

اإلفراج عن 1500 معتقل في سجون النظام.
"مقاتلي  إن  الشام"  تحرير  "هيئة  في  مصدر  وأكد 
الهيئة دخلوا إلى البلدتين" بعد انتهاء عملية اإلجالء.
وينص االتفاق أيضا، وفق المرصد، على أن "تضمن 
روسيا عدم تنفيذ قوات النظام عملية عسكرية على 
تحرير  هيئة  سيطرة  تحت  بمعظمها  الواقعة  إدلــب" 

الشام.
ويرى محللون أن إدلب المحاذية لتركيا ستشكل عاجًال 
او أجًال هدفًا لدمشق التي ستسعى خصوصا الى 
السيطرة على جزء منها محاذ لالوتوستراد الذي يربط 
تحت  بمعظمه  بات  والــذي  بدمشق،  (شمال)  حلب 

سيطرة قواتها.
يكون  قد  وكفريا  الفوعة  اتفاق  ان  البعض  واعتبر 
مدخًال لعملية عسكرية في ادلب بعد ضمان النظام 

أمن الموالين له.
وتخشى تركيا عملية عسكرية في إدلب تفتح مجددًا 
أبواب اللجوء إليها، علما أنها تستضيف حاليا حوالى 

ثالثة ماليين الجئ سوري. 

 عناصر الجيش السوري يلتقطون صورة بالقنيطرة بعد استعادتها   ( ا ف ب  ) 

بيروت - أ ف ب

توصلت روسيا والفصائل المعارضة 
الى اتفاق يقضي بتسليم األخيرة 
مناطق سيطرتها في محافظة 
القنيطرة في جنوب سوريا إلى 
الجيش السوري، ما من شأنه أن ينهي 
عملية عسكرية معقدة في منطقة 
تتسم بحساسية بالغة لقربها من 
إسرائيل.
وتزامن ذلك مع االنتهاء من تنفيذ 
اتفاق آخر رعته روسيا أيضًا، وتّم 
بموجبه فجر الخميس إجالء جميع 
سكان بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين 
للنظام في محافظة إدلب في شمال 
غرب البالد، بعد ثالث سنوات على 
حصار فرضته فصائل مقاتلة وإرهابية 
عليهما.

 عرب 48 يتهمون اسرائيل بالفاشية.. "المنظمة" و"الجامعة" تدينان واالتحاد االوروبي «قلق» 

 الكنيست يتبنى قانون "يهودية الدولة" العنرصي 
 نتانياهو أرص عىل إلغاء العربية كلغة رسمية رغم موافقة نوابمتطرف 

للشعب  الــقــومــيــة  ـــة  ـــدول قــانــون "ال  ويــعــنــي 
اليهودي" يهودية الدولة.

ورحب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو 
بتبني النص، وقال بعد التصويت "هذه دولتنا، 
وجودنا  وحق  العبرية،  اللغة  ولغتنا  اليهود،  دولة 
متحدثا  (االمل)"،  +هتيكفا+  هو  ونشيدنا  فيها، 

عن "لحظة حاسمة في تاريخ اسرائيل".
في المقابل، قام نواب القائمة المشتركة العرب 
احتجاجا،  القانون  نص  بتمزيق  التصويت  بنهاية 
كان  بينما  طردهم.  الى  الكنيست  رئيس  دفع  ما 
هؤالء يصرخون "أبارتهايد، أبارتهايد"، في إشارة 

الى الفصل العنصري.
"أرض  ان  للقانون  االســاســيــة  الــمــبــادئ  ومــن 
إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، 
وان "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب 
الطبيعي  حقه  بممارسة  يقوم  وفيها  اليهودي، 
المصير".  لتقرير  والتاريخي  والديني  والثقافي 
والموحدة  الكاملة  "القدس  ان  على  ينص  كما 

هي عاصمة اسرائيل".
نسمة  الف  و400  بمليون   48 عرب  عدد  ويقّدر 
في  ظلوا  فلسطيني  الــف   160 من  يتحدرون 
نسبتهم  وتبلغ   .1948 عام  النكبة  بعد  أراضيهم 
17,5% من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز.

الدستور  لجنة  عضو  جبارين  يوسف  النائب  وقال 
تهويدية  كحركة  تتصرف  "الدولة  التصويت  بعد 

وكولونيالية تواصل تهويد األرض وسلب حقوق 
هذا  "خطورة  على  وشدد  األصليين".  أصحابها 
ممارسات  ألّي  "الــتــصــدي  مــؤكــدا  ــقــانــون"،  ال

عنصرية تنتج عنه".
تنص  القانون  لمشروع  سابقة  نسخة  وكــانــت 
فقط،  لليهود  مجتمعات  إقــامــة  إمــكــان  على 
تلك  وأثارت  منها.  االسرائيليين  العرب  واستثناء 

من  خصوصا  االحــتــجــاجــات  مــن  مــوجــة  الصيغة 
افيخاي  العام  والمدعي  ريفلين  رؤوفين  الرئيس 
اسرائيل  في  االوروبي  االتحاد  ووفد  ماندلبليت 

حول طابعه التمييزي.
وال يــوجــد قــانــون يــنــص عــلــى الــمــســاواة بين 

المواطنين في اسرائيل.
ورفــــض نــتــانــيــاهــو وحــكــومــتــه تــشــريــع قــانــون 

المساواة، بحسب أعضاء عرب في الكنيست.
وقال رئيس المحكمة العليا السابق يشوع ماتسا 

"هذا القانون موجه ضد االقلية ويضر بها".
وخصوصا  المعارضة  تنديد  القانون  إقــرار  وأثــار 
سوداء  راية  رفع  الذي  عودة  أيمن  العربي  النائب 

خالل الجلسة للتنديد ب"موت الديموقراطية".
وقال عودة "تريدون القول لنا بان الدولة ليست 

بأننا  الطبيعية  الحقيقة  يمنع  شيء  ال  ولكن  لنا، 
أهل هذا الوطن وال وطن لنا سواه".

 48 عرب  من  نائبا   13 وجــود  عند  عــودة  وتوقف 
مثل  بالتصرف  اسرائيل  متهما  الكنيست،  في 
تقوى  ــدأت  ب أقليات  تجاه  بالتاريخ  "الفاشيين 

وتفرض ذاتها بقوة".
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سّر  أمين  ودان 
"قــانــون  إقــــرار  عــريــقــات  صــائــب  الفلسطينية 
القومية"، مؤكدا أن إسرائيل "نجحت في قوننة 
+االبارتهايد+، وجعل نفسها نظام فصل عنصري 

بالقانون".
برهوم  فوزي  حماس  حركة  باسم  الناطق  وقال 
القوانين  هذه  "إن  امس:  صحفي،  تصريح  في 
حالة  لــوال  لتتخذ  كانت  ما  المتطرفة  والــقــرارات 
الصمت اإلقليمي والدولي على جرائم االحتالل 
الالمحدود  األمريكي  الدعم  وكذلك  وانتهاكاته، 
كل  وإن  المتطرف،  اإلسرائيلي  العنصري  للنهج 
هذه القرارات والقوانين الباطلة لن تمر ولن تغير 
من الواقع شيئًا، وسيبقى الشعب الفلسطيني 

صاحب الحق والسيادة على هذه األرض".
اإلسرائيلية  السياسات  هــذه  أن  بــرهــوم  ــد  وأك
الشعب  وتماسك  وقوة  وحدة  تتطلب  الخطيرة 
والتوافق  المختلفة،  ومكوناته  الفلسطيني 
العاجل على إستراتيجية وطنية نحمي بها شعبنا 
كل  بها  ونواجه  ومقدراته،  حقوقه  عن  وندافع 

التحديات.
ودانت جامعة الدول العربية في بيان امس اقرار 
واعتبرت  القومية"  "قانون  االسرائيلي  البرلمان 

ذلك من "الممارسات العنصرية".
الخارجية  واكــدت  بالقانون  تركيا  نــددت  بــدورهــا، 
الدولي  القانون  بمبادىء  "يطيح  انــه  التركية 
في  الفلسطينيين  المواطنين  حقوق  وينسف 

اسرائيل".
تبني  بعد  ــــي "قــلــقــه"  االوروب ــحــاد  االت ـــدى  واب
اسرائيل للقانون، معتبرا انه يهدد ب"تعقيد" حل 

الدولتين مع الفلسطينيين.
التي  االساسية  القوانين  من  هو  القانون  وهذا 
ستستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى االن 

في دولة اسرائيل.
تبني  يتم  لم  الرسمية،  باللغة  يتعلق  ما  وفي 
أي قانون في هذا الصدد منذ النكبة عام 1948، 
في  تستخدمان  والعبرية  العربية  اللغتان  وكانت 

الوثائق الرسمية.
"بالنسبة  زحالقة  جمال  الكنيست  عضو  وقــال 
للغة العربية القانون الجديد الذي صدر الليلة قبل 
الماضية يلغي قانونا انتدابيا بأن العبرية والعربية 
هما لغتان رسميتان. القانون جعل اللغة العبرية 
شرعية  منح  يعني  وهذا  الرسمية  اللغة  وحدها 

دستورية للتمييز القائم ضد اللغة العربية". 

 النائب احمد الطيبي (االول من اليمين) منددا بقانون يهودية الدولة ( ا ف ب )

القدس المحتلة - كامل ابراهيم - ا ف ب–

 أقّر البرلمان االسرائيلي امس قانونا 
ينص على ان اسرائيل هي "الدولة 
القومية للشعب اليهودي" وأن "حق 
تقرير المصير فيها حصري للشعب 
اليهودي فقط"، ما اثار جدال واتهامات 
بان هذا القانون عنصري تجاه عرب 
ال48.
وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 
صوتا في مقابل 55، وهو ينص على 
ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية 
في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة 
عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير 
االستيطان اليهودي قيمة قومية، 
وتعمل ألجل تشجيعه ودعم إقامته 
وتثبيته".

 غزة - ا ف ب

جوية  غـــارة  فــي  امــس  فلسطيني  استشهد 
أصيب  غــزة  قطاع  جنوب  رفــح  شــرق  إسرائيلية 
وزارة  أعلنت  ما  وفق  آخــرون،  ثالثة  ايضا  فيها 
االسرائيلي  الجيش  واكد  الفلسطينية.  الصحة 

تنفيذ غارة جوية.
ــــوزارة أشـــرف الــقــدرة  وقـــال الــنــاطــق بــاســم ال
بعد  عاما)   38) رضــوان  الكريم  عبد  "استشهد 
وأصيب  حياته  انقاذ  الطبية  الطواقم  حاولت  ان 
ثالثة آخرون جروح أحدهم خطرة، شرق رفح جنوب 
في  االسرائيلي  الجيش  وقــال  غـــزة."  قطاع 
كانت  (امس)  اليوم  سابق  وقت  انه "في  بيان 
مجموعة من حركة حماس تطلق بالونات حارقة 
من جنوب قطاع غزة تجاه االراضي االسرائيلية. 

للجيش  تابعة  طائرة  قامت  ذك  على  ردنا  وفي 
بفتح نيرانها على المجموعة".

قذائف  باطالق  الفلسطينية  الفصائل  وقامت 
على  االســرائــيــلــي  الــقــصــف  عــلــى  ردا  هـــاون 

الشبان الفلسطينيين. 
وجيزة  فترة  "قبل  انه  االسرائيلي  الجيش  واكد 
قوات  على  هاون  قذائف  الفلسطينيون  اطلق 
الجيش اإلسرائيلي التي كانت تقوم بنشاطات 
قطاع  جنوب  في  السياج  من  بالقرب  عملية 
غزة. ولم يتم اإلبالغ عن اي إصابات بين الجنود 

اإلسرائيليين."
تجمعات  في  ــذار  االن صفارات  "دوت  واضــاف 
اشكول". وتابع "استهدفت دبابة تابعة للجيش 
اإلسرائيلي نقطة مراقبة تابعة لمنظمة حماس 

في جنوب قطاع غزة، ردا على القذائف".

غــزة  فـــي  فلسطيني  امــنــي  مــصــدر  وقــــال 
الميداني  الضبط  ــدات  وح انسحاب  االن  "تــم 
بعد  الحدودية  النقاط  كافة  من  الحدود)  (حرس 
الى  ادى  الذي  االخير  االسرائيلي  االستهداف 
الميداني  الضبط  وحدة  في  ضابط  استشهاد 

واصابة ثالثة اخرين".
"تزف  انها  جانبها  من  القسام  كتائب  وقالت 
اثر  ارتقى  الــذي  رضــوان  الكريم  عبد  المجاهد 
حماية  لقوة  تابعة  لنقطة  صهيوني  قصف 
الثغور شرق رفح". وقالت عائلة رضوان ان ابنها 
الحدود  على  المدنية  الضابطية  في  "يعمل 
زيا  يرتدون  وهم  االخرين  الثالثة  المصابين  مع 
عسكريا تعرفه السلطات االسرائيلية وال عالقة 
البالونات  او  الورقية  الــطــائــرات  بــاطــالق  لهم 

الحارقة". 

 شهيد فلسطيني يف غارة إرسائيلية رشق رفح 
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ال رفع لرسوم التسجيل والساعات بـ"األردنية"

   األردن يصوت لصالح إعالن سياسي يربط التنمية المستدامة  بالسالم

 "جرش" يوقد شعلته الـ 33   
تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل
التعامل  تتطلب  التاكد  عملية  ان  وبين 
الف  حالة  كل  في  تتضمن  حالة،  مع (38) 
عينة على االقل ، ليتم التطابق مع صحة 
حسب  عدمه  من  دفعها  الواجب  الرسوم 

النظام الجديد.
الى  المصدر  اشــار  متصل  صعيد  على 
برفع  الماضي  الجامعي  العام  اتخذ  قرار  
دنانير  عشرة  بقيمة  الصحي  التأمين  بدل 

شهريا،  ونصف  دينارين  بواقع  فصليا، 
على الطلبة، على ان يتم المباشرة بتنفيذ 
-2018 الجامعي  العام  بداية  مع  الــقــرار 

.2019

ــقــانــون  ال هــــذا  ان  غــنــيــمــات  وأضـــافـــت 
والشامل  العادل  السالم  خيار  عن  ُيبعدنا 
فــي الــمــنــطــقــة، وســـيـــؤدي لــلــمــزيــد من 
ــتــطــرف ويــســتــهــدف الــوجــود  الــعــنــف وال
للشعب  والتاريخي  واإلنساني  الحضاري 

الفلسطيني في وطنه.
لتحمل  الــدولــي  المجتمع  غنيمات  ودعـــت 

مسؤولياته القانونية والسياسية واألخالقية 
القانون  لــهــذا  للتصدي  الــعــاجــل  والــتــحــرك 

وتبعاته.
والتعويض  الــعــودة  حــق  أن  على  وشـــددت 
وغير  ثابٌت  حــٌق  هو  الفلسطينيين  لالجئين 
ــًا لــلــقــانــون الــدولــي  ــق قــابــل لــلــتــصــرف وف
وقرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار 194، 

وأن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني 
يضمن  الذي  الدولتين  حل  هو  اإلسرائيلي   -
المستقلة  الفلسطينية  الـــدولـــة  إقــامــة 
خطوط  على  الشرقية  القدس  وعاصمتها 
أســاس  على  عــام 1967  مــن حــزيــران  الــرابــع 
قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة 

السالم العربية بجميع بنودها.

وزمانًا،  ومكانًا  إنسانًا  الحدث  من  فتصنع 
مــقــصــدًا حــضــاريــًا ومــنــتــجــًا ســيــاحــيــًا ولــقــاًء 
جــرش  لتصبح  وطــنــيــًا،  ــًا  وهــدف اجــتــمــاعــيــا، 
بمهرجانها الدليل على ثروات االردن االثرية 
والتاريخية  والطبيعية  والسياحية  والتراثية 

واالنسانية.
العام  هــذا  يحمل  الــمــهــرجــان  ان  واضـــاف 
اسم " الكرامة "، لمرور خمسين عامًا على 
جيشنا  فيها  سطر  والتي  والواقعة  المعركة 
ــأر، فكان  ــث الــعــربــي تــاريــخ الــعــز والــنــصــر وال
واالدارة  العليا  اللجنة  عند  المسلمات  من 
حية  الكرامة  تبقى  أن  للمهرجان  التنفيذية 
الوطني  الحدث  لهذا  وعنوانًا  ذاكرتنا  في 
الثقافي، وتأكيدًا وتعزيزًا لدور جيشنا العربي 
أمسيًة  االدارة  خصصت  حيث  المصطفوي، 
يتحدث فيها من شارك في المعركة وأصيب 

من ضباط جيشنا الباسل.
مغناة  عمل  كذلك  ارتــأت  اللجنة  ان  واشــار 
لهذه المناسبة ستكون عنوان حفل االفتتاح، 
وحية  ذاكرتنا  في  ومعانيها  الكرامة  لتبقى 
"الــقــدس"  ستبقى  كــمــا  ضــمــائــرنــا  فــي 
والثالثين  الثانية  الدورة  عنوان  كانت  والتي 
2017، والثورة العربية الكبرى الدورة الحادية 
والثالثين 2016، يحمل المهرجان دومًا هذه 
هذا  لرؤية  وتقديرًا  عرفانًا  الوطنية  العناوين 

البلد العربي ورسالته القومية.
يستدام  أن  المهرجان  لهذا  كان  ما  انه  واكد 
المستمرة،  السامية  الملكية  الرعاية  بدون 
ورعاية  حــرص  بــدون  ليرقى  أيضًا  كــان  ومــا 
العسكرية  واالجهزة  الدار "الجرشيون"،  أهل 
واألمنية والمدنية وهيئات المجتمع المحلي، 
بإدارتها  ممثلة  العليا  اللجنة  أعمال  فجاءت 
والتنسيق  التناغم  مع  متوافقة  التنفيذية 
ذات  االطــراف  جميع  بين  والحرفي  الفكري 

العالقة بالتحضيرات والترتيبات.
رئيس  للمهرجان  العليا  اللجنة  عضو  والقى 
بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة كلمة 
قال فيها ان جرش وهي تستقبل مهرجانها 
السنوي للثقافة والفنون ،في دورته الثالثة 
والثالثين انما تؤكد على الحياة واالستمرارية 
على  المبنية  االردنـــيـــة  ــة  ــدول ال نــهــج  فــي 
وتعظيم   ، ابنائها  لكل  المساحات  اعــطــاء 
كل  من  وتالقيه  والفني  االبداعي  العمل 
الخالدة  المدينة  ارض  على  المعمورة  انحاء 
ومساجدها  واعمدتها  بمسارحها  الشامخة 

وكنائسها.
انما  اليه  نتطلع  الــذي  المهرجان  ان  واكــد 
الصورة  ينقل  الــذي  البهي  المشهد  هــو 

المشرقة عن واقع هذا البلد العظيم بقيادته 
حقيقة  لــيــروا  بــاســره  العالم  الــى  وانسانه 
االردن  بعظمة  االيــمــان  جوهرها  ساطعة 
مكان  له  يرى  ال  ابيا  وشعبا  هاشمية  قيادة 

تحت الشمس اال تراب هذا الوطن.
واضـــــاف انــنــا فـــي مـــهـــرجـــاِن جــــرش وإذ 
العربي  الثقافي  وحضوِرِه  بــاألردِن  نحتفُل 
بتضحياِت  أيــضــًا  نحتفُل  فإننا  والعالمي، 
شهداِء الوطن، الذين قّدموا أرواَحهم ليكوَن 
بحياٍة  ينعموا  أن  وأبناِئهم  ألخوِتهم  ممكنًا 
ويسعدوَن  تفاصيَلها  يعيشوَن  آمنة،  رغيدٍة 
بالذكرى  العام  هذا  االحتفال  الى  بها.الفتا 
هذه  ان  حيث  الــكــرامــة  لمعركة  الخمسين 
رسوخًا  تزيُدنا  العظيمِة  الوطنيِة  المناسبِة 
وثقًة في نوعيِة وقيمِة ما نقّدُمه من خالِل 
العالمي  بنجاِحِه  يمثُل  الذي  المهرجان،  هذا 
أحَد وجوِه نجاِح األردِن واألردنيين في العمِل 
اسَمُه  بــاَت  حتى  المادي،  وغيِر  اإلنساني 
تتجلى  والفنية،  الثقافيِة  لــلــجــودِة  صــنــوًا 
وسمعِتِهم  فيه،  المشاركين  قيمِة  فــي 

وجماهيريِتهم الكبيرة.
"وطن  مغناة  تقديم  االفتتاح  حفل  وتخلل 
حيدر  الشاعر  كلماتها  كتب  التي   " الشرفاء 
ونجمات  مــحــمــود قــدمــهــا عـــدد مــن نــجــوم 
شــرارة،  نــداء  عباسي،  ــادة  األردنــي:غ الفن 
فرقة  وبمشاركة  خوري  وغالب  حــداد،  ثمين 
ــار  كــــورال مــهــرجــان جـــرش ،وفـــرقـــة أوســك
العالمية، موسيقى وألحان د.أيمن عبدالله، 

والموسيقي وليد الهشيم.
والقائد  بالوطن   " الشرفاء  وطن   " تغنت  و 
باليوبيل  االحتفال  من  محطات  مستعرضة 
وتضحيات  الخالدة  الكرامة  لمعركة  الذهبي 
أجل  من  في  واستبساله  األردنــي  الجندي 
على  الهاشمية  القيادة  وحــرص  فلسطين 
في  والمسيحّية  اإلســالمــيــة  المقدسات 

القدس.
الثقافي  المركز  عام  مدير  االفتتاح  وحضر 
جرش  لمهرجان  التنفيذي  المدير  الملكي 
العليا  اللجنة  واعــضــاء  سماقة  ابــو  محمد 
ــــــوزراء ومــحــافــظ  لــلــمــهــرجــان وعــــدد مـــن ال
جرش  ونــواب  واعيان  اللوزي  مأمون  جرش 
وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة 
والفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة 

جرش وجمع من رواد المهرجان.
بأسماء  العام  هذا  المهرجان  فعاليات  وتزخر 
العرب  والــغــنــاء  الــطــرب  نــجــوم  مــن  العديد 
المهرجان  الفعاليات  ستفتتح  إذ  واألردنيين، 
اللبناني  بالفنان  الجنوبي  المسرح  على 

حسين  األردنـــي  والفنان  الحالني  عاصي 
السلمان، حيث يحيي خاللها الفنانان وعلى 
أنغام أردنية ولبنانية الحفل األّول للمهرجان.
كما يشارك في فعاليات المهرجان الغنائية 
الجنوبي  المسرح  على  العرب  الفنانين  من 
الكويتي عبدالله الرويشد واإلماراتية أحالم، 
واللبنانيان يارا ووائل جسار والعراقيان سيف 

نبيل ومحمد الفارس.
دورة  كــل  فــي  كعادته  المهرجان  ويحتفي 
األردنيين  الفنانين  نقابة  مــع  وبــالــتــعــاون 
المشهد  يثرون  أردنيين  فنانين  بمشاركة 
طوني  الفنان  يشارك  إذ  الغنائي،  الفني 
قطان والفنانة اللبنانية يارا، والفنانة نانسي 
على  جسار  ــل  وائ اللبناني  والفنان  بيترو 

المسرح الجنوبي.
الفنانان  الجنوبي  المسرح  على  يشارك  كما 
مثلما  الـــحـــوري،  ومــحــمــد  ســركــيــس  جــهــاد 
سيقدم عدد من نجوم الفن األردني مغناة 
على  يشارك  فيما  اردنــيــة"،  عشق  "حكاية 
المسرح الشمالي محمد أبو غريب ويوسف 
وإبراهيم  الزايد  ونايف  صابر  وأشرف  كيوان 

خليفة ومصطفى شعشاعة.
نحاس  مكادي  األردنيون  الفنانون  ويشارك 
ـــادات ويوسف  وعــمــاد الــخــوالــدة وعـــودة زي
التي  الفعاليات  فــي  الــحــاج  وعـــادل  مرعب 
بالمركز  الــرئــيــس  الــمــســرح  عــلــى  ســتــقــام 
ستشارك  والتي  بعمان،  الملكي  الثقافي 
سناء  والنجمة  سبيل  فرقة  فعالياتها  في 
ــاردو  رك والفنانان  فلسطين،  مــن  موسى 
من  ماركيز  وروســيــو  البرتغال  مــن  روبــيــرو 

اسبانيا، وفرقة أوزدة / البلقان.
في  الجنوبي  المسرح  فعاليات  وتشتمل 
فنية  عــروض  على  بجرش  األثــريــة  المدينة 
مصر،  مــن  الشعبية  للفنون  رضـــا  لــفــرق 
وأبناء  الشركسي  للفلكلور  األهلي  والنادي 
الجبال/األكاديمية الدولية للثقافة الشركسية 
المسرح  فعاليات  تشتمل  فيما  األردن،  من 
للدبكة  صمود  فرق  عروض  على  الشمالي 
الشعبية من فلسطين، ودراويش أبو الغيط 
من  الشرقي  والتخت  مصر،  من  والتعطيرة 
اإلمـــارات،  مــن  الحربية  والــعــوايــد  الكويت، 

ونغم الموسيقية من السعودية.
الشمالي  المسرح  فعاليات  تشتمل  كما 
'مهرجان  الثقافي  البرنامج  افتتاح  على 
رابطة  عليه  تشرف  ــذي  ال العربي'  الشعر 
أردنيين  شعراء  بمشاركة  األردنيين  الكتاب 
بإشراف  الطفل  مسرح  وفعاليات  ــرب،  وع

نقابة الفنانين األردنيين.

قمة هلسنكي: نقطة تحول في العالقات األميركية - الروسية

   األردن يصوت لصالح اعالن سياسي بشأن التنمية المستدامة 

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

القرم  جــزيــرة  شبه  على  روســيــا  فاستيالء 
ــصــدام مــع أوكــرانــيــا، وهــي اإلجـــراءات  وال
دولية  عقوبات  فــرض  فــي  تسببت  التي 
على روسيا، لم تمنعه في اجتماع "السبع 
المناداة  من  حزيران،  في  كندا  في  الكبار" 
بأن"القرم هي منطقة روسية، ألن الجميع 
ــلــغــة". كــمــا نقل  هــنــاك يــتــحــدثــون هـــذه ال
سيء  "الناتو  االجــتــمــاع:  خــالل  قوله  عنه 
مثل"نافتا"-اتفاقية التجارة الحرة في أميركا 
الرئيس  وعــاداهــا  سبق  التي  الشمالية"، 
واشنطن  أصدقاء  صدم  إنه  بل  األميركي. 
وحلفاءها األقربين بحديثه عن"الحاجة لوجود 
أعلن  وأخــيــرا،  القمة".  مائدة  على  روسيا 
حوالي  قبل  األطلسي  الحلف  قمة  في 
األسبوعين، بأن (بوتين)"أسهل"من رؤساء 
السيناريو  هذا  وعليه،  وأوروبــا.  الناتو  دول 
نهج  مسألة  (تــرمــب)  لــدى  المسألة  يعتبر 

وعقلية.
(ترمب)  وقوع  عن  يتحدث  الثاني  السيناريو 
عقدتها  في"فخ"صفقة  فريقه  بعض  أو 
الــرئــاســة.  مــعــركــة  ــاء  ــن أث االنــتــخــابــيــة  لجنته 
األميركي  الكونغرس  فــي  تــجــري  وحــالــيــا، 
تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ"تدخل 
بالواليات  الرئاسية  االنتخابات  روسي"في 
من  مــمــاثــل  تحقيق  يــجــري  كــمــا  الــمــتــحــدة، 
وهذا  مولر).  (روبرت  الخاص  المدعي  قبل 
لكثرة  تجاهله  يمكن  ال  ("الفخ")  السيناريو 

األدبيات السياسية واإلعالمية التي تتناوله 
الحديث  يتردد  السياق،  وفي  حقيقة.  وكأنه 
والــدولــة  (بــوتــيــن)  ــدى  ل مستمسكات  عــن 
الروسية على (ترمب) وعلى أعضاء جماعته 
االنتخابية، األمر الذي يجعله "مستكينا"وهنا 
للرئيس  (ترمب)  امتداح  على  التدليل  يجري 
من  الموقف  عــن  ناهيك  كثيرا،  الــروســي 
شبه جزيرة القرم، وكأنه يدفع سلفا ومقدما 
بشكل  "مرتهن"  أنه  أي  ولروسيا،  (لبوتين) 
تقصده  توتر  عن  حديث  وسط  لها،  بآخر  أو 
األميركية  األوروبية/  العالقات  في  (ترمب) 
السلع  على  ضــرائــب  الملفات:  عديد  عبر 
من  المتحدة  الواليات  انسحاب  األوروبية، 
أميركي  تجاهل  إيــران،  مع  النووي  االتفاق 
لتصاعد القوة العسكرية الروسية في أوروبا 
صحيفة  وبحسب  ســوريــا.  مــن  والــمــوقــف 
ــورك تــايــمــز":"يــخــشــى مــســؤولــون  ــوي ــي "ن
من  ســرا  ترمب  يعطيه  قد  مما  أوروبــيــون 
بوتين"  للرئيس  مكاسب  من  الطاولة  تحت 
عن  بعيدا  المنفرد  اجتماعهما  في  وبالذات 
الــمــؤامــرة"هــذا،  وفي"سيناريو  الــعــيــون. 
إرضــاء  يريد  (ترمب)  بــأن  اإلفــتــراض  يتجلى 
سكوته  ثمن  لهما  ويدفع  وروسيا  (بوتين) 

من خالل كل ما أشير إليه أعاله.
بالعالقة  فيرتبط  الــثــالــث  السيناريو  أمــا 
الرئيس  وإدارة  إسرائيل  بين  جــدا  الخاصة 
من  الحقا  سنعالجه  موضوع  وهو  (ترمب) 

زاوية (قمة هلسنكي) تحديدا.
الظاهرة  المحركات  كانت  ومهما  وعليه، 
عديد  فإن  العمالقين،  قمة  في  والخفية 
إمكانية  ــدام  ــع ان عــن  تــتــحــدث  التقييمات 
ــري عــلــى حل  ـــى اتـــفـــاق ســح ــوصــل إل ــت ال
ويا  قمة،  هي  إذ  العالقة  الخالفية  القضايا 
واضح  عمل  برنامج  بــدون  تنعقد  للغرابة، 
األحوال،  أحسن  وفي  مسبقا.  عليه  متفق 
من"التفاهم"على  نوعا  القمة  ستحقق 
وليس"االتفاق"  القضايا  من  محدود  عدد 
في"إرخاء  تسهم  قد  لكنها  عليها،  الواضح 
في  المتنامي،  ولــربــمــا  الــتــوتــر"الــســائــد، 
ــعــالقــات الــثــنــائــيــة. هـــذه الــقــمــة، التي  ال
عــقــدت فــي وجـــه مــقــاومــات شــطــر مهم 
مرهون  العميقة  األميركية  المؤسسة  من 
حالة  التوتر"إلى  حــالــة"إرخــاء  من  ارتقاؤها 
األميركية  المؤسسة  "الــوفــاق"بــمــواقــف 
المتحدة،  الواليات  العميقة"في  و"الدولة 
وكذلك بتأثيرات تحالف اللوبي اإلسرائيلي/ 
يعيش"عصر  الـــذي  الصهيوني  الــلــوبــي 
الرئيس  إدارة  مع  المسبوق  االزدهــار"غــيــر 
األخير  هذا  قاله  ما  أن  جدا  وواضح  (ترمب). 
(هلسنكي)  في  الصحفي  المؤتمر  في 
الدبابير"  أثــار"عــش  قد  الجاري   /7/16 يــوم 
في المؤسسة األميركية العلنية والعميقة 
االرتقاء  إمكانية  من  أكثر  سيحد  الذي  األمر 

في العالقات األميركية/ الروسية.

والكرامة  اإلنسان  حقوق  احترام  أن  وأكد 
وعدم  والمساواة  والعدالة  اإلنسانية 
بضمان  لاللتزام  أساسي  أمــر  التمييز 
وذكر  التقدم.  ركــب  عن  أحــد  تخلف  عــدم 
"احــتــرام  أيضا  يشمل  االلــتــزام  هــذا  أن 
والتنوع  العرقي  واالنتماء  األعراق  تنوع 
ـــفـــرص"، مــؤكــدا  الــثــقــافــي وتــكــافــؤ ال
أبــنــائــه  فــي  يستثمر  بــعــالــم  ـــزام  ـــت االل
متحررا  طفل  كل  فيه  ويترعرع  وشبابه، 

واالستغالل.  العنف  أشكال  جميع  من 
ــزام مجددا  ــت وأكــد اإلعـــالن الــــوزاري االل
بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 
التام  واإلعمال  والفتيات  النساء  جميع 
النساء  تــولــي  إلـــى  ودعـــا  لحقوقهن، 
والفعالة  الكاملة  ومشاركتهن  القيادة 
مجتمعات  إنشاء  بغية  القرار،  صنع  في 
على  وقادرة  ومستدامة  للجميع  شاملة 
مهمة،  قضايا  عــدة  وتــنــاول  الصمود. 

من  الــحــد  وجــهــود  الــمــنــاخ،  تغير  منها: 
والتنوع،  الثقافات  بين  والحوار  الكوارث، 
األساسية  الخدمات  توفر  عدم  ومشكلة 
بأنحاء  للكثيرين  والكهرباء  الــمــاء  مثل 
في  والتكنولوجيا  العلم  ودور  العالم، 
تحقيق أهـداف التنمية المستدامة. يذكر 
الوفد  ترأس  الفايز  نايف  البيئية  وزير  أن 
االردني، والقى بيانا أمام المنتدى رفيع 

المستوى.
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 رابطة الالعب الدولي تنعى فقيد 
الرياضة األردنية الراحل سعيد شقم 

 الكردي يضيف انجازاً مميزاً للجولف األردنية 

 عمان  - الرأي

نعت رابطة الالعبين األردنيين 
فقيد  الــثــقــافــيــة  ــيــن  ــي ــدول ال
الرياضة األردنية الراحل سعيد 
شقم الذي انتقل إلى رحمته 
عمر  عــن  امــس  ظهر  تعالى 
وسيشيع  عاما  الــــ(68)  يناهز 
جــثــمــانــه الــطــاهــر بــعــد صــالة 
ــوم الــجــمــعــة إلـــى مــثــواه  ــي ال

األخير.
ونيابة عن الفارسة الهاشمية 
سمو األميرة هيا بنت الحسين 
رئــيــســة الــرابــطــة وعـــن أســرة 
زريقات  فــادي  قــدم  الــرابــطــة 
مجلس  رئــيــســة  ســمــو  نــائــب 
الدوليين  الالعبين  رابطة  إدارة 
التعازي لذوي الفقيد واالسرة 
مستذكرا  والشبابية  الرياضية 
في  وانــجــازاتــه  الــراحــل  عطاء 
ــريــاضــيــة  كـــافـــة الـــمـــواقـــع ال
على  شغلها  التي  والشبابية 
امتداد قرابة نصف قرن منها 
بين  والرياضة  للشباب  وزيــرا 

ورئيسا  و2001،   99 عــامــي 
سنوات  لعدة  األهلي  للنادي 
السلة  كـــرة  التــحــاد  ورئــيــســا 
المنتخب  فــي  دولــيــا  والعــبــا 
ــرة الــســلــة بين  ــك الــوطــنــي ل
ــا  ومــشــارك و77   67 عــامــي 
العربية  الرياضية  الــدورة  في 
ورئيسا  بــدمــشــق  الــخــامــســة 

أولمبياد  في  األردني  للوفد 
في  وناشطا   2000 سدني 

العديد من المواقع األخرى.
بــواســع  الــفــقــيــد  ــلــه  ال تغمد 
جناته  فسيح  واسكنه  رحمته 
والــهــمــنــا وذويـــــه مـــن بــعــده 
وإنا  لله  وانا  والسلوان  الصبر 

اليه راجعون. 

 عمان - الرأي

الوطني  المنتخب  نجم  حقق 
للجولف شيرجو الكردي إنجازا 
جديدا لالردن بتحقيقه وصافة 
ــــــا الــشــرقــيــة  مــنــطــقــة اوروب
والشرق االوسط في بطولة 
إضافة  اوبـــن)،  جونيور  (ذي 
ــز الـــحـــادي عشر  ــمــرك ـــى ال ال
ــعــام في  عــلــى الــمــجــمــوع ال
امس  اختتمت  التي  البطولة 
بمشاركة 135  اسكتلندا  في 
مختلف  مــن  والعــــب  العـــب 

دول العالم
يكون  بان  الكردي  يكتفي  لم 
يــشــارك  ــــي  اردن العـــب  اول 
ــة الــمــفــتــوحــة  ــطــول ــب فـــي ال
للناشئين التي تعتبر الموازية 
الكــبــر بــطــوالت الــعــالــم في 
احــدى  اوبــــن)  (ذي  الــجــولــف 
الجولف  بــطــوالت  ــع  ارب اهــم 
المحترفين  مــســتــوى  عــلــى 
االنجاز  حقق  بل  العالم  في 
الى  التاهل  خالل  من  االكبر 
اقيمت  التي  النهائية  االدوار 
ــــدورز  فـــي مــديــنــة ســنــت ان
الجولف  مهد  االسكتلدندية 
ــعــالــم ومــقــر نــــادي سنت  ال
االتــحــاد  يعتبر  ـــذي  ال ــــدورز  ان
على  ــمــشــرف  ال ــرســمــي  ال

رياضة الجولف في العالم.
مــدار  على  أقيمت  البطولة 
 80 تــأهــل  بحيث  ايـــام  ثــالث 
الــى  اصـــل 135  مــن  العـــب 
ايــام  ــالــث  (ث النهائي  الـــدور 
البطولة) حيث حل في المركز 
 73 بنتيجة  يومين)  (بعد   17
 5 بواقع  التوالي  على   72 و 

فيما  المعدل،  فوق  ضربات 
كان التونسي امين بن الحاج 
 15 نتيجة   66 الــمــركــز  يحتل 

ضربة فوق المعدل.
من  الوحيدان  الالعبان  ويعتبر 
العرب الذين تاهلو الى الدور 

النهائي.
حقق  االخير  اليوم  في  بينما 
ـــكـــردي الــنــتــيــجــة األفــضــل  ال
بواقع  النهائية  االدوار  في 
بنتيجة  المعدل  تحت  ضربتين 
ــز 17  ــمــرك ال مـــن  لــيــقــفــز   68
في  عشر  الحادي  المركز  الى 
 3 بنتيجة  ــام  ــع ال الــمــجــمــوع 
فيما  المعدل  فــوق  ضربات 
الجنوب  الـــصـــدارة  فــي  حــل 
فوستير  مـــارتـــن  ــقــي  ــري اف

صاحب 17 عاما.
في  يشارك  الكردي  بان  يذكر 
فئتين  خـــالل  مــن  الــبــطــولــة 
شرق  منطقة  وفئة  (العامة 
اوروبـــــا والـــشـــرق االوســـط) 
الوصافة  مركز  يحتل  والتي 
من  واحدة  ضربة  بفارق  فيها 
بيلي  الــبــولــنــدي  الــمــتــصــدر 
سجل  بانه  علما  ماكسميليان 
المتصدر  مــن  افضل  نتيجة 
على مدار يومين اال ان نظام 
على  تعتمد  التي  البطولة 
طرح  بعد  بالمجمل  النتيجة 
لمصلحة  صبت  (الهاندكاب) 
(هاند  يحمل  والذي  البولندي 
كــــاب) مـــقـــداره 5 مــقــابــل 1 

للكردي. 

 نجوم الفيصيل والوحدات يف وداع 
يرة اليوم  الع

 النسخة االولى من "تنسية عمان الدولية" تُختتم اليوم 

 شلباية يظهر يف املشهد الختامي 
لـ الفردي  وحتامله ورشيكه لنها الزوجي 

     الرمثا ينتظر محرتف وأبو زيتون عىل مشارف العودة 

 عمان - الرأي 

الفيصلي  فريقي  نــجــوم  يصطف 
كرة  جماهير  وبرفقتهم  ــوحــدات  وال
وداع  فــي  ــوم  ــي ال األردنـــيـــة  ــقــدم  ال
للمنتخب  األســبــق  الــمــرمــى  حـــارس 
الوطني لكرة القدم والفيصلي لؤي 

العمايرة.
السابعة  عند  الفريقان  وسيلتقي 
ــاد عــمــان  مـــســـاًء عــلــى ارضـــيـــة ســت
تشهد  "حبية"  مباراة  في  الدولي، 
القدم  كرة  نجوم  ابرز  العمايرة،  اعالن 
األردنية، وداعه للمالعب، بعد مسيرة 
سواء  عامًا،   22 لنحو  امتدت  طويلة 
يزيد  لما  الوطني  للمنتخب  بتمثيله 
عن 50 مباراة دولية، او مع الفيصلي 
الذي سطر معه انجازات رائعة تمثلت 
بتحصيله 29 لقبًا داخليًا وخارجيًا ابرزها 
اآلسيوي  االتحاد  كأس  بطولة  لقبي 
عن  فضًال  و2006   2005 لنسختي 

وصافة دوري ابطال العرب.
ــرة لــــ "الــــــرأي" أن  ــعــمــاي ــشــف ال وك
ابرز  على  سارت  المهرجان  تحضيرات 
مميز  جماهيري  حضور  وتوقع  وجه، 
ظهر  الــذي  الكبير  التفاعل  خالل  من 

طيلة االيام االخيرة الماضية.
التجاوب  عاليًا  ليثمن  العمايرة  وعــاد 
ذات  الجهات  مختلف  من  وجده  الذي 
اتحاد  من  سواًء  بالمهرجان،  العالقة 
مميزة  جهودًا  بــذل  الــذي  القدم  كــرة 
فــي الــتــرتــيــبــات اإلداريــــة لــلــمــبــاراة، 
الفيصلي  ــاديــي  ن ادارتــــي  مــن  أو 
والـــوحـــدات، كــمــا قــدر الــدعــم الــذي 
التواصل  عبر  الوفية  الجماهير  تقدمه 
المستمر معه، وكذلك األمر بالنسبة 
الفرق،  مختلف  من  الالعبين  لعديد 
والشعبية  الرياضية  والشخصيات 

والهيئات. الشركات  وممثلي 

ومن المنتظر أن يتوجه العمايرة إلى 
للفئات  المرمى  حراس  تدريب  مجال 
مباشرة،  الفيصلي  فــي  العمرية 
وذلك بحسب ما اعلنه الالعب نفسه 

الشيخ  قــرار  على  وبــنــاء  "الــــرأي"  لـــ 
من  الــنــادي  رئيس  الــعــدوان  سلطان 
حتى  الفيصلي  بأبناء  االهتمام  مبدأ 

بعد ختام مشوارهم. 

 عمان – غازي القصاص

شلبايه  عبدالله  االردن  العــب  تأهل 
الفردي  لمسابقة  الختامي  للمشهد 
الــمــقــامــة ضــمــن الــنــســخــة االولـــى 
للناشئين  الدولية  عمان  بطولة  من 
والناشئات تحت 18 سنة بالتنس عقب 
باتل  كيفن  الهندي  على  امس  فــوزه 

بنتيجة -7 5 و-6 1.
من  الثالثة  عند  عبدالله  وسيلتقي 
جانتا  الهندي  الجمعة  اليوم  ظهر  بعد 
سُتقام  التي  النهائية  المبارة  فــي 
مدينة  في  التنس  اتحاد  مالعب  على 
جانتا  تأهل  ــاء  وج للشباب،  الحسين 
الــدور  مــبــاراة  في  امــس  تغلبه  عقب 
انــور  التونسي  على  النهائي  قبل 

براهام بنتيجة -6 3 و-6 3.
كما تأهل الثنائي كرم حتامله (االردن) 
تايبيه)  (الــصــيــن  ونــج  هسنغ  ـــاه  ووي
الزوجي  لمسابقة  النهائية  للمباراة 
على  الــخــمــيــس  امـــس  تغلبه  عــقــب 
جيما  بــن  ياسين  التونسي  الثنائي 

وانور براهام بنتيجة -7 5 و-6 1.
مع  ـــاه  ووي ــرم  ك الثنائي  وسيلتقي 
وكيفن  (كــنــدا)  لي  ايكسيان  الثنائي 
النهائية  الــمــبــاراة  فــي  (الهند)  باتل 
مساء  سُتقام  التي  الناشئين  لزوجي 

اليوم على مالعب االتحاد.
قد  وكيفن  ايكسيان  الثنائي  وكـــان 
تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على 
الثنائي عبدالله شلبايه (االردن) وجالل 
قبل  الــدور  مباراة  في  (لبنان)  صادق 

النهائي بنتيجة -4 6 و-7 5 (-10 8).
لفردي  النهائية  المبارة  في  ويلتقي 
من  التاسعة  عند  المقررة  الناشئات 
مع  راكــي  سيليا  التركية  اليوم  صباح 
وكانت  ايركتن،  ايكن  موطنها  ابنت 
النهائي  قبل  فــي  فــازت  قــد  سيليا 
بنتيجة  الجازولي  ساره  المصرية  على 
-4 6 و-6 3 و-6 2، بينما تأهلت ايكن 
عقب فوزها في مباراة قبل النهائي 
على التركية سمرا اكسيو بنتيجة -6 2 

و-6 2.
ويــلــتــقــي فـــي الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
التي  الــنــاشــئــات  زوجـــي  لمسابقة 
الثنائي  المغلوب  خروج  بطريقة  جرت 
مع  باكي  وسيليا  اركتن  ايكن  التركي 
الثنائي ساره الجزولي (مصر) وسمرا 

اكسيو (تركيا).

انتخابات مجلس االتحاد
امس  جلسته  في  التنس  اتحاد  حــدد 
عدس  حازم  المهندس  برئاسة  االول 

مطلع  مــن  الــســادســة  االتــحــاد  رئيس 
انتخابات  إلجراء  موعدًا  القادم  الشهر 
من  المتبقية  للفترة  االدارة  مجلس 

الوالية االولمبية الحالية.
الترشح  بــاب  فتح  عــن  االتــحــاد  واعــلــن 
لعضوية مجلس ادارته اعتبارًا من امس 
وفقًا  االحــد  غد  بعد  ولغاية  الخميس 
العوادات  موسى  لـ "الرأي"  ذكره  لما 
امين السر والناطق االعالمي لإلتحاد.
هيئته  جلسته  فــي  االتــحــاد  واعتمد 
العامة من (13) عضوًا على ان ُيضاف 
على  امـــرأة  احدهما  عضوين  اليهم 
تختارهما  الداعمين  فئة  عــن  االقــل 
الهيئة العامة في اجتماعها االنتخابي، 
واعضاء الهيئة العامة المعتمدين هم:
مدينة   - الــمــومــنــي  امــيــن  االنـــديـــة: 
العودات  موسى  الرياضية،  الحسن 
جمال  ود.  للشباب،  الحسين  مدينة   -

النمري - االرثوذكسي.
الالعبون المعتزلون: خالد نفاع ومحمد 
عــدس واحــمــد عــدس ويــزيــد نصيرات 

ورواند العزوني عال اسعد.
صرصور  نتالي  د.  المعتزلون:  الحكام 

وفؤاد سربل ومحمد ابراهيم.
رئيسه  جلسته  في  االتــحــاد  وسمى 
السر  وامين  عــدس  حــازم  المهندس 
في  للمشاركة  الـــعـــواوده  مــوســى 
لالتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماع 
في  ستعقد  التي  للتنس  الــدولــي 
الفترة  خالل  االمريكية  فلوريدا  واليو 

-10 16 الشهر المقبل.
وقرر االتحاد توقيع اتفاقية مع النادي 
القليلة  االيـــام  خــالل  ــوذكــســي  االرث
للصغار  مــدرســة  القــامــة  ــقــادمــة  ال
ــحــاد  بــالــتــنــس فــي اطــــار ســعــي االت

لتوسيع قاعدة الممارسين للعبة. 

 الرمثا- ايهاب الشقران 

محترفين  ثالثة  اليوم  يصل  أن  ينتظر 
تمهيدا  الــقــدم  بكرة  الرمثا  فريق  الــى 
الجهاز  قبل  من  اختبار  لفترة  إلخضاعهم 

الفني. 

في  السر  امين  الحميدي  خالد  وبحسب 
العبين  وصـــول  الــيــوم  ننتظر  ــادي:  ــن ال
العاب  وصانع  افريقيا،  من  مهاجمين 
لتدعيم  جـــزائـــري،  اصـــل  مــن  فــرنــســي 

صفوف الفريق للمرحلة المقبلة.
زيتون  ابو  عبدالله  بالالعب  يتعلق  وبما 

قال : كانت االمور المالية هي المعيق 
انهاءها  وتم  للفريق،  زيتون  ابو  لعودة 

وسيلتزم بتدريبات الفريق. 
وعن تعيين مدير كرة للفريق بين انه لم 
المهمة،  بهذه  شخص  اي  تكليف  يتم 
وننتظر رويدا لتعيين الشخص المناسب. 

وفد اتحاد كرة القدم يتفقد ملعب السلط

 عربيات..مؤرشات طيبة إلقامة مباريات 
الفريق عىل أرضه 

 عمان- الرأي- 

قـــام أمـــس وفـــد مــن اتــحــاد 
محمد  بــرئــاســة  ــقــدم  ال كـــرة 
ـــيـــس لــجــنــة  ـــمـــحـــارمـــه، رئ ال
الــمــســابــقــات، بـــزيـــارة إلــى 
حسين  األمير  ملعب  مجمع 
لإلطالع  السلط   مدينة  في 
الملعب  جاهزية  مــدى  على 
ضمن  اعــتــمــاده  الــى  ليصار 

مالعب دوري المحترفين.
الوفد  استقبال  فــي  ــان  وك
عربيات  خالد  الــنــادي  رئيس 
اإلدارة  مــجــلــس  وأعــــضــــاء 
الــســلــط  ــة  ــدي ــل ب ـــيـــس  ورئ  ،
ــد خــشــمــان  ــال الــمــهــنــدس خ
ومــديــرة شــبــاب الــســلــط د. 
واللجنة  حــمــور  ابـــو  خــديــحــة 

ـــة فــــي الـــنـــادي  ـــاضـــي ـــري ال
ومندوب قوات الدرك.

ابــدى  فقد  عربيات  وحسب 
المرافق  والــوفــد  المحارمه 
التي  لألعمال  ارتياحهم  له 
الماضية  ــام  األي خــالل  تمت 
توفير  ــى  إل هــدفــت  والــتــي 
الملعب  اعــتــمــاد  متطلبات 
إلقامة مباريات فريق السلط 

البيتية.
إدارة  اســتــمــعــت  اضــــــاف: 
وفد  مالحظات  إلــى  النادي 
المباشرة  تم  حيث  االتحاد،  
من  األعمال  من  عدد  بإنجاز 
التي  الــشــبــاب  وزارة  قــبــل 
بدأت بالفترة الماضية بتجهيز 
بعملية  المتعلقة  األمــــور 
دخــــول الـــفـــرق والــالعــبــيــن 

مقدرا   ، والجماهير  والحكام 
الــشــبــاب،  وزارة  اســتــجــابــة 
والـــــــدور الـــفـــاعـــل لــبــلــديــة 
الــتــي ابـــدت اســتــعــداداتــهــا 
بتحضير  فــي  للمساهمة 
مــبــاريــات  إقــامــة  متطلبات 

السلط على ملعبه. 
ووضــــــع رئــــيــــس الــبــلــديــة 
ــلــديــة  ــب خـــشـــمـــان كــــــوادر ال
وامكاناتها  لتذليل اي عوائق 
قد تحول دون حرمان جماهير 
فريقه  تشجيع  مــن  ــادي  ــن ال

ملعبه. على 
الشباب  مديرة  ابدت  بدورها 
ابو حمور تعاونا كامال للعمل 
ليكون  الممكنة  بــالــســرعــة 
الستقبال  جــاهــزا  الملعب 

مباريات فريق السلط. 

   العب 
الجودو 
يونس 

يشارك يف 
األلعاب 

اآلسيوية     
 عمان- الرأي

العــــب  ـــــشـــــارك  ي  
الوطني  المنتخب 
ــونــس  لـــلـــجـــودو  ي
فــي   ، ــــراهــــيــــم  إب
ــنــســخــة الــثــامــنــة  ال
دورة  مــــن  عـــشـــرة 
اآلسيوية،  األلعاب 
تستضيفها  الــتــي 
إنـــدونـــيـــســـيـــا فــي 
مــديــنــتــي جــاكــرتــا 
ـــان خـــالل  ـــمـــب وفـــل
 ١٨ مـــــن  الــــفــــتــــرة 
أيــلــول   ٢ ـــى  إل أب 

المقبلين.
ورفع يونس إبراهيم 
تحضيراته  وتيرة  من 
مــدرب  قــيــادة  تحت 
 ، الوطني  المنتخب 
محمد خلف ، وذلك 
ـــوصـــول  ـــهـــدف ال ب
إلى الجاهزية البدنية 
الكاملة قبيل التوجه 

إلى إندونيسيا.
ــونــس  ويـــســـعـــى ي
ت  (وزن  إبــراهــيــم 
خالل  من  كغم)   ٧٣
مــــشــــاركــــتــــه فــي 
اآلسيوية  األلــعــاب 
أفضل  تحقيق  إلى 
أكبر  وحصد  النتائج 
ــقــاط  ــن ـــن ال ــــدد م ع
والتي ستلعب دورًا 
عملية  فـــي  ــرًا  ــي ــب ك
دورة  إلـــى  الــتــأهــل 
األولمبية  األلــعــاب 
في  ستقام  والتي 
اليابانية  العاصمة 

طوكيو في ٢٠٢٠.
ــــمــــدرب  وقــــــــال ال
لموقع  خلف  محمد 
 ": األولمبية  اللجنة 
طويلة  ــرة  ــت ف مــنــذ 
ــعــد  ــســت ونـــــحـــــن ن
ـــل مـــثـــالـــي  ـــشـــك ب
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
 ، اآلسيوية  األلعاب 
الالعب  رشحنا  لقد 
ـــس إبـــراهـــيـــم  ـــون ي
ـــاضـــة  ــل ري ــي ــث ــم ــت ل
الجودو األردنية في 
إنــدونــيــســيــا  دورة 
كــــــونــــــه يـــمـــتـــلـــك 
الـــحـــظـــوظ األكـــبـــر 
جيد  بشكل  للظهور 
ــحــقــيــق الــهــدف  وت
وهو  المشاركة  من 
تصنيفه  تــحــســيــن 

الدولي".
دورة   ": وأضــــاف   
اآلسيوية  األلــعــاب 
هــــي مــــن أصــعــب 
الـــبـــطـــوالت عــلــى 
ــم  ــعــال مـــســـتـــوى ال
رياضة  فــي  خــاصــة 
يعلم  فكما  الجودو 
الجميع أن قارة آسيا 
تمتلك أبطال العالم 
الرياضة  هــذه  فــي 
من اليابان ومنغوليا 
 ، الدول  من  وغيرها 
لذلك فإن المشاركة 
ــــــاد  فـــــــي االســــــي
لنا  بالنسبة  مهمة 
الكــتــســاب الــخــبــرة 
واالحـــتـــكـــاك أيــضــًا 
حصد  جـــانـــب  إلــــى 
النقاط التصنيفية".

من جانبه أكد الالعب 
ـــس إبـــراهـــيـــم  ـــون ي
الكبير  حماسه  على 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
اآلسيوية  األلــعــاب 
المقبلة مشيرًا إلى 
قصارى  سيبذل  أنه 
النزاالت  في  جهده 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
الهدف الذي يسعى 
هذه  خــالل  من  إليه 

المشاركة. 

 لؤي العمايرة يودع المالعب اليوم   

 المرحوم سعيد شقم   

 وفد االتحاد يتفقد ملعب السلط   

 كرم حتامله   

 الكردي يتوسط منافسيه   
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 ميالن يحتج لدى "كاس" عىل 
تعليق مشاركته أوروبيا 

 لوزان - أ ف ب -

 تقدم ممثلون عن نادي ميالن االيطالي امس 
الرياضي  التحكيم  محكمة  لدى  باحتجاج  الخميس 
في  المشاركة  مــن  منعه  قـــرار  على  "كـــاس" 
(يوروبا  القدم  لكرة  االوروبــي  الــدوري  مسابقة 
اللعب  قواعد  لمخالفته  المقبل  الموسم  ليج) 

النظيف.
ماركو  العام  المدير  االيطالي  النادي  عن  وحضر 
مونتاناري  فالنتينا  المالية  والمديرة  فاسوني، 
والمحاميان روبرتو كابيلي واندريا اييلو. ولم يدل 

اي منهم بتصريح لوسائل االعالم.
امس  صباح  من  سابق  وقــت  في  حضر  كذلك 
ان  ويتوقع  االوروبي،  لالتحاد  ممثلون  الخميس 
ترجيح  مع  اليوم  طوال  االستماع  جلسة  تستمر 
تليها"،  التي   24 ال  الساعات  "في  قرار  صدور 
الثالثاء  المحكمة  باسم  ناطق  صرح  ما  بحسب 

لفرانس برس.
في  النوادي  على  المالية  الرقابة  هيئة  وكانت 
حزيران/يونيو   27 في  قررت  االوروبــي،  االتحاد 
الماضي استبعاد الفريق االيطالي عن مسابقة 

الدوري االوروبي في اول نسخة يتأهل فيها.
من  "استبعد  ميالن  نــادي  ان  قرارها  في  وجــاء 
اي مسابقة اوروبية يتأهل اليها في الموسمين 
المقبلين"، موضحا ان االستبعاد "من مسابقة 
واحدة سواء في 2018 2019- او 2019 2020-"، 

لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وانتقلت ملكية النادي الشهير من رئيس الوزراء 
االيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني في 13 
نيسان/أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو الى 
لي  الغامض  الرجل  بقيادة  صينيين  مستثمرين 

يونغ هونج.
اال ان صندوق إيليوت األميركي لالستثمار أعلن 
وضخ  النادي  على  سيطرته  تموز/يوليو  في 11 

مبلغ 50 مليون يورو لتأمين "استقرار مالي".
وفـــي بــيــان وزعــــه، ذكـــر الــصــنــدوق االمــيــركــي 
فشل  بعد  الــنــادي  على  السيطرة  يتولى  انــه 
تسديد  في  هونج  يونج  لي  الصيني  المستثمر 
الديون المستحقة. وكانت لدى المالك الصيني 
مهلة انتهت الجمعة 6 تموز/يوليو لتسديد مبلغ 
االميركي  للصندوق  مستحقة  يورو  مليون   32

الذي أقرضه المال لشراء العبين جدد.
انعقاد  عن  االيطالية  االعــالم  وسائل  وتحدثت 
في  بــالــنــادي  خــاصــة  عمومية  لجمعية  جلسة 
الصندوق  الى  انتقاله  القــرار  تموز/يوليو،   21

االميركي.
وخسر نادي ميالن، الفائز بمسابقة دوري ابطال 
اليورو  من  الماليين  عشرات  مرات،  سبع  اوروبا 
عن  جــدا  بعيد  وهــو  ــوام،  اع  10 نحو  منذ  سنويا 
عليها  المنصوص  المالية  االدارة  معايير  تلبية 

في قواعد اللعب المالي النظيف.
واحتل ميالن المركز السادس في دوري الموسم 
المنصرم الذي توج فيه يوفنتوس باللقب للمرة 

السابعة تواليا. 

     تشيليس يع
 اإليطايل زوال 

مساعداً ملواطنه ساري 
 لندن - أ ف ب -

امس  االنجليزي  تشيلسي  نــادي  عين   
جانفرانكو  االيطالي  السابق  العبه  االول 
الفني  الــمــديــر  لمواطنه  مــســاعــدا  زوال 
النادي  بذلك  ليعيد  ســاري،  ماوريتسيو 
"ستانفورد  ملعب  ــى  ال زوال  اللندني 

بريدج" الذي أمضى فيه سبعة مواسم.
الـــوان  عــن  دافـــع  عــامــا)   52) زوال  ـــان  وك
وسجل  و2003،   1996 بين  تشيلسي 
نهائي  في  الفوز  هدف  بينها  هدفا   80
االوروبية (الغيت  الكؤوس  كأس  مسابقة 
شــتــوتــغــارت  عــلــى   1998 ـــام  ع الحـــقـــا) 
في  راســـونـــدا  ملعب  عــلــى  ــمــانــي  االل

العاصمة السويدية ستوكهولم.
كــمــا احـــرز مــع الــفــريــق الــلــنــدنــي الــكــأس 
كأس  فــي  ولقبين  االوروبـــيـــة،  الــســوبــر 
وسحبت  الرابطة.  كأس  في  وآخر  انجلترا، 
الخاص   25 الرقم  القميص  النادي  ادارة 
بزوال من التداول تكريما لالعب االيطالي 

بعد رحيله.
انه  الي،  "بالنسبة  عودته  عن  زوال  وقال 
للعمل  تــام  استعداد  على  أنــا  رائــع.  امــر 
ولكني  صعبا  تحديا  سيكون  ــه  ألن بجد 
مع  بجد  أعمل  وأن  هنا،  لوجودي  سعيد 

ماوريتسيو لنكون ناجحين".
مع  الــنــجــاح  عظيما  "ســيــكــون  واضــــاف 
قصارى  وســأبــذل  ــنــادي،  وال ماوريتسيو 
فعلت  كما  الجديد،  منصبي  في  جهدي 
بشغف  اتطلع  كــالعــب.  الــمــاضــي  فــي 
المغامرة  ـــذه  وه الــتــحــدي  هـــذا  لــخــوض 

الجديدة التي آمل ان ابدأها بشكل جيد".
ولعب زوال ايضا مع فريقي نابولي وبارما 
االيطاليين، وخاض 35 مباراة مع المنتخب 

االيطالي سجل فيها عشرة اهداف.
ــدريــب وســـت هـــام وواتــفــورد  ــولــى ت وت
عن  ورحل  االنجليزية.  سيتي  وبرمنغهام 
الخطر  دائــرة  دخوله  مع   2017 في  االخير 

والهبوط الى الدرجة االولى. 

 االيطالي زوال   

ن والدمييس وبني سالمه وخرض   ابو
نية يف مسابقات فئاتهم  والحورا لدور الث

   عمان – غازي القصاص

تأهل العبو االردن زيد ابويمن ورائد الدميسي ومحمد 
بني سالمه وخالد خضر وحسن الحوراني امس لدور 
دور  إجتيازهم  بعد  فئاتهم  مسابقات  في  الثمانية 
المجموعات لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة 
مدينة  في  الرياضة  قصر  بقاعة  مبارياتها  ُتقام  التي 

الحسين للشباب.
وتنطلق عند التاسعة من صباح اليوم الجمعة مباريات 
فـــردي الــســيــدات والــشــابــات والــنــاشــئــات والــزهــرات 
الفنية  النتائج  وتاليًا  مــحــدودة،  بمشاركة  والبرعمات 
والليلة  امس  صباح  جرت  التي  المسابقات  لمباريات 
قبل الماضية وتابعها المهندس فواز الشرابي رئيس 

اللجنة المنظمة للبطولة ونائبه عمر سعاده.

فردي الرجال

برصيد  (العراق)  نجم  سيف  االول  االولى:  المجموعة 
ثماني نقاط، الثاني راشد سند (البحرين) برصيد سبع 
برصيد  (السعودية)  بوشليبي  عبدالعزيز  الثالث  نقاط، 
ست نقاط، الرابع زياد الدميسي (االردن) برصيد خمس 

نقاط، الخامس ايوب جابر (االردن) برصيد اربع نقاط.
برصيد  (الــعــراق)  ايــاد  عمر  االول  الثانية:  المجموعة 
(االردن)  سالمه  بني  محمد  الثاني  نــقــاط،  ثماني 
بــرصــيــد ســت نــقــاط وبــفــارق االشــــواط عــن الــيــاس 
الياسي (البحرين) الذي جاء ثالثًا، الرابع صالح المطيري 
(السعودية) برصيد خمس نقاط وبفارق االشواط عن 

محمد زياد (العراق) الذي جاء خامسًا.
(السعودية)  الخضراوي  علي  االول  الثالثة:  المجموعة 
برصيد ثماني نقاط، الثاني نايف الجدعي (السعودية) 
(البحرين)  عباس  محمد  الثالث  نــقــاط،  سبع  برصيد 
(االمـــارات)  احمد  فيصل  الــرابــع  نقاط،  ست  برصيد 
برصيد خمس نقاط، الخامس محمد العقيلي (االردن) 

برصيد اربع نقاط.
المجموعة الرابعة: االول عبدالعزيز العباد (السعودية) 
برصيد ثماني نقاط، الثاني زيد ابويمن (االردن) برصيد 
سبع نقاط، الثالث سيد حسين (البحرين) برصيد ست 
خمس  برصيد  (االمـــارات)  راشــد  حسن  الــرابــع  نقاط، 
اربع  برصيد  (االردن)  محفوظ  سالمه  الخامس  نقاط، 

نقاط.
تأهل  الــذي  الثمانية  دور  قرعة  جــاءت  الثمانية:  دور 
بطريقة  مبارياته  وتجري  مجموعة،  كل  وثاني  اول  اليه 

المغلوب غد السبت وفق اآلتي:
بني  محمد  مع  (السعودية)  الخضراوي  على  يلتقي 
سالمه (االردن)، يلتقي زيد ابويمن (االردن) مع سيف 
الدين نجم (العراق)، يلتقي عمر اياد (العراق) مع راشد 
سند (البحرين)، ويلتقي نايف الجدعي (السعودية) مع 

ابن موطنه عبدالعزيز العباد.

فردي االشبال

برصيد  (العراق)  مؤيد  انور  االول  االولى:  المجموعة 

برصيد  (البحرين)  حسين  سيد  الثاني  نقاط،  ثماني 
سبع نقاط، الثالث سالم السويلم (السعودية) برصيد 
ست نقاط، الرابع نوار قضماني (االردن) برصيد خمس 
نقاط، الخامس قصي قضماني (االردن) برصيد اربع 

نقاط.
سبع  برصيد  (الــعــراق)  سعد  امير  الثانية:  المجموعة 
(السعودية)  القرني  فهد  عن  االشواط  وبفارق  نقاط 
جاء  الــذي  (البحرين)  عباس  علي  وعن  ثانيًا  جاء  الــذي 
ثالثًا، الرابع محمد ابوتايه (االردن) برصيد خمس نقاط، 

الخامس اسامه باكير (االردن) برصيد اربع نقاط.
(السعودية)  الشريف  خالد  االول  الثالثة:  المجموعة 
(االردن)  الدميسي  رائد  الثاني  نقاط،  ثماني  برصيد 
(االمــارات)  عبدالله  محمد  الثالث  نقاط،  سبع  برصيد 
برصيد ست نقاط، الرابع فضل عباس (البحرين) برصيد 
(االردن)  المومني  هاشم  الخامس  نــقــاط،  خمس 

برصيد اربع نقاط.
تأهل  الــذي  الثمانية  دور  قرعة  جــاءت  الثمانية:  دور 
بطريقة  مبارياته  وتجري  مجموعة،  كل  وثاني  اول  اليه 

المغلوب غد السبت وفق اآلتي:
يلتقي انور مؤيد (العراق) مع رائد الدميسي (االردن)، 
علي  سلمان  مع  (السعودية)  القرني  فهد  يلتقي 
سيد  مع  (السعودية)  الشريف  خالد  يلتقي  (البحرين)، 
مع  (العراق)  فاضل  منتظر  ويلتقي  (البحرين)،  حسين 

امير سعد (العراق).

فردي الشباب

(االردن)  سالمه  بني  محمد  فاز  االولــى:  المجموعة 
على حسين الزيدي (العراق) بنتيجة -3 0 وعلى سلطان 
الكهامس (السعودية) بنتيجة -3 2، فاز علي الخضراوي 
 0 3- بنتيجة  (العراق)  الزيدي  حسين  على  (السعودية) 
 ،0  3- بنتيجة  (السعودية)  الكهامس  سلطان  وعلى 

اوًال  سيحل  والخضراوي  سالمه  بني  لقاء  من  والفائز 
في المجموعة والخاسر سيكون ثانيًا.

المجموعة الثانية: خسر محمد العقيلي (االردن) امام 
زياد  محمد  وامــام   3  2- بنتيجة  (البحرين)  سند  راشــد 
على  (البحرين)  سند  راشد  وفاز  بنتيجة -0 3،  (العراق) 
نواف طاهر (السعودية) بنتيجة -3 0، وفاز محمد زياد 

(العراق) على نواف طاهر (السعودية) بنتيجة -3 0.
سيد  (االردن)،  جابر  ايــوب  تضم  الثالثة:  المجموعة 

حسين (البحرين)، وعبدالعزيز بوشليبي (السعودية).

فردي الناشئين

المجموعة االولى: فاز خالد خضر (االردن) على جميل 
عقيل  حسين  وعلى   0  3- بنتيجة  (االردن)  الجعافره 
(العراق) بنتيجة -3 0، وفاز تركي المطيري (السعودية) 
على جميل الجعافره (االردن) بنتيجة -3 0 وعلى حسين 
عقيل (العراق) بنتيجة -3 1، وسيحل الفائز من لقاء خالد 

وتركي اوًال، ويحل الخاسر ثانيًا.
المجموعة الثانية: فاز ليث ابويمن (االردن) على معتز 
مشاري  امــام  وخسر   0  3- بنتيجة  (االردن)  الشريف 
معتز  وخــســر   ،3  0- بنتيجة  (الــســعــوديــة)  ــدوســري  ال
(االمــارات)  البلوشي  عيسى  امام  (االردن)  الشريف 

بنتيجة -0 3.
المجموعة الثالثة: فاز حسن الحوراني على عمر الحاوي 
(االردن) بنتيجة -3 0 وعلى صالح البلوشي (االمارات) 
على  (السعودية)  العمري  عبدالعزيز  فاز   ،1  3- بنتيجة 
عمر  وعلى   1  3- بنتيجة  (االمـــارات)  البلوشي  صالح 
لقاء  من  الفائز  ويحل   ،0  3- بنتيجة  (االردن)  الحاوي 

حسن وعبدالعزيز اوًال والخاسر ثانيًا.
امام  (االردن)  قصول  حماده  خسر  الرابعة:  المجموعة 
الشايع  باسل  وامــام   3  0- بنتيجة  (العراق)  سيد  امير 
(السعودية) بنتيجة -1 3، وفاز امير سيد (العراق) على 

علي المطيري (السعودية) بنتيجة -3 0. 

 من لقاءات فردي الرجال   

 أصوات تطالب ديشامب باالستقالة من تدريب 
املنتخب الفرنيس ! 

 الرأي -انترنت- وكاالت

ديدييه  تطالب  أصـــوات  تعالت 
تدريب  من  باالستقالة  ديشامب 
نجاحه  بعد  الفرنسي  المنتخب 
الكبير  اإلنــجــاز  هــذا  تحقيق  فــي 
الالعب  وطالب  الفرنسية،  للكرة 
عرفة  بن  حاتم  االسبق  الدولي 
باالستقالة  الفرنسي  المدرب 
اوســع  مــن  للخروج  منصبه  مــن 
االبواب وتفادي الخروج من الباب 
أمم  كــأس  بطولة  خــالل  الضيق 
أوروبا عام 2020 او كأس العالم 
فشل  حـــال  فــي   ،  2022 عـــام 
"الديوك" في تكرار ذات اإلنجاز، 
آثار  تمحي  االنتكاسة  يجعل  مما 

اإلنجاز الذي حققه في روسيا.
ويــرتــبــط ديــشــامــب مــع االتــحــاد 
عام  لغاية  يمتد  بعقد  الفرنسي 
المونديال  بعد  وتحديدًا   2022
الـــقـــطـــري، حــيــث صــــرح رئــيــس 
تمسكه  جريت  لو  نويل  االتــحــاد 
حتى   ، طويلة  لسنوات  بديشان 
قيادة  في  األخير  ينجح  ان  قبل 
العالم  بكأس  للفوز  "الــديــوك" 
التقارير  على  رده  معرض  فــي 
التي اشارت بإمكانية التعاقد مع 
بعد  محله  ليحل  زيدان  الدين  زين 

نهاية مونديال روسيا.
مجلة  نظمته  استفتاء  وبحسب 
الفرنسية  فــوتــبــول"  "فــرانــس 
الجماهير  من  كبيرة  شريحة  فإن 
الفرنسية تبلغ نسبتها %44 ترى 
ترك  ديشامب  على  يتعين  بأنه 
تدريب المنتخب الوطني ليحتفظ 
لدى  مرموقة  ومكانة  بسمعة 
الفرنسيين ، بينما يرى ما نسبته 
اياه  مطالبين  ذلك،  عكس   56%
لتقديم  منصبه  فــي  بــالــبــقــاء 

المزيد للكرة الفرنسية.
المدربين  من  لعدد  وسبق  وهذا 
من  بإستقاالتهم  تــقــدمــوا  ان 
تـــدريـــب مــنــتــخــبــاتــهــم الــوطــنــيــة 
كأس  بلقب  التتويج  بعد  مباشرة 
مع  الــعــمــل  مفضلين  الــعــالــم، 
األندية أو اإلتجاه للعمل اإلداري، 
فيما فضل البعض اآلخر اعتزال 
اإلنجاز  هذا  بعد  التدريبي  العمل 

العالمي.
جاكيه  إيمي  الفرنسي  ويعتبر 
اشهر هذه الحاالت عندما رفض 
 ، بـــالده  منتخب  مــع  االســتــمــرار 

قيادته  غداة  االستقالة  مفضًال 
العالمي  بلقبها  للتتويج  فرنسا 
األول في عام 1998 على الرغم 
بها  قــام  التي  الــمــحــاوالت  مــن 
قراره،  عن  لثنيه  المحلي  االتحاد 
المدرب  بإصرار  اصطدم  انه  إال 
الواسع  الباب  من  الخروج  على 
روجيه  لمساعده  المهمة  وتــرك 
لومير الذي خرج من الباب الضيق 
اإلقــصــاء  بعد   2002 عــام  فــي 
ــا  ــوري الــمــبــكــر مـــن مـــونـــديـــال ك
الجنوبية واليابان في عام 2002.
قام  مــا  ــحــاالت  ال ثــانــي  وتعتبر 
بـــه الــقــيــصــر األلــمــانــي فــرانــز 
بــكــنــبــاور غــــداة تــتــويــج ألــمــانــيــا 
ــال إيــطــالــيــا عــام  ــدي بــلــقــب مــون
بــالده  جماهير  رغبة  رغــم   1990
الجهاز  رأس  عــلــى  بــقــائــه  فــي 
انه  غير  لـ"المانشافت"،  الفني 
واالتــجــاه  االستقالة  على  أصــر 
مرسيليا  اولمبيك  نادي  لتدريب 
إلى  يعود  ان  قبل   ، الفرنسي 
ميونيخ  ــرن  ــاي ب األصــلــي  ــه  ــادي ن

األلماني للعمل اإلداري.
وتــــرك بــكــنــبــاور مــهــمــة تــدريــب 
لمساعده  األلــمــانــي  المنتخب 

اضطر  الــــذي  فــوغــتــس  بــيــرتــي 
في  الضيق  الــبــاب  مــن  للخروج 
ــه فــــي قـــيـــادة  اعــــقــــاب فــشــل
مونديال  في  الوطني  المنتخب 
تصفيات  وبداية   ،  1998 فرنسا 
كأس أمم أوروبا 2000 ، رغم ان 
لخروجه  له  مواتية  كانت  الفرصة 
تتويجه  بعد  الــواســع  الباب  من 
عام  أوروبـــا  أمــم  كــأس  ببطولة 

.1996
ـــا، اتـــخـــذ الــمــدربــان  ـــدورهـــم وب
بيريرا  البيرتو  كارلوس  البرازيليان 
قرارًا  سكوالري  فيليبي  ولويس 
منتخب  تدريب  من  باالستقالة 
بالدهما ، بعدما قاده األول لنيل 
لقب كأس العالم في عام 1994 
الستعادة  الثاني  قــاده  بينما   ،
 2002 عام  في  العالمي  اللقب 
حالة  في  للنظر  الالفت  ومن   .
عادا  انهما   ، وسكوالري  البيرتو 
"السليساو"  لــتــدريــب  مــجــددًا 
حيث  الضيق،  الباب  من  والخروج 
مونديال  في  لتدريبه  األول  عاد 
الثمانية  دور  مــن  وخـــرج   2006
الفرنسي،  المنتخب  يــد  على 
في  لتدريبه  الثاني  عــاد  فيما 

اكبر  ليتكبد   ،  2014 مــونــديــال 
خـــســـارة فـــي تـــاريـــخ بــــالده من 
سبعة  بنتيجة  األلماني  المنتخب 
دور  في  هــدف  مقابل  أهــداف 
فإن  هـــؤالء،  .وبعكس  األربــعــة 
االستمرار  فضلوا  آخرين  مدربين 
بعد  الــوطــنــيــة  منتخباتهم  مــع 
التتويج باللقب العالمي، ونجحوا 
من   ، جــيــدة  نتائج  تحقيق  فــي 
اشهرهم األلماني يواكيم لوف 
بالده  لمنتخب  الحالي  الــمــدرب 
صيف  منذ  عليه  يــشــرف  الـــذي 
في  استمر  حيث   ،2006 عــام 
نيل  بعد  الفني  جــهــازه  رئــاســة 
لقب كأس العالم 2014 بالبرازيل 
األلماني  االتحاد  فضل  بعدما   ،
االســتــمــراريــة واالســتــفــادة من 

الخبرات التي تراكمت لديه .
االتــحــاد  يــكــون  ان  يستبعد  وال 
الفرنسي يرغب في تطبيق ذات 
االتحاد  يطبقها  التي  السياسة 
خاصة  ديشامب،  مع  األلماني 
الخمسين  في  يزال  ال  االخير  ان 
العطاء  على  ـــادرًا  وق عمره  مــن 
لسنوات طويلة، وتوظيف خبراته 

التدريبية لصالح "الديوك". 

 ديشامب رفع كأس العالم العباً ومدرباً (رويترز)   

   1ألهيل 
املرصي لن 
يشارك يف 

مونديال 
أندية اليد 

 الرأي - إنترنت 

قرر مجلس إدارة 
النادي األهلي 

المصري االعتذار 
عن عدم المشاركة 
في بطولة العالم 

لألندية لكرة اليد 
المقرر إقامتها 
في قطر خالل 

شهر تشرين أول 
المقبل، وذلك 

التزاما بالسياسة 
العامة للبالد.

وذكر بيان لألهلي، 
امس، أن النادي 

تلقى خطابا قبل 
يومين من االتحاد 

المصري لكرة اليد، 
والذي رشح فيه 

األهلي للمشاركة 
في بطولة العالم 

لألندية لكرة اليد 
في قطر.

وأكمل البيان: قام 
مدير عام النشاط 
الرياضي رؤوف 

عبد القادر بعرض 
األمر على مجلس 

اإلدارة والذي 
رفض ما جاء في 

الخطاب، وقرر 
إرسال اعتذار خطي 

لالتحاد المصري 
لكرة اليد متضمنا 
القرار المشار إليه 
التزاًما بالسياسة 

العامة للبالد.
وكان الزمالك "بطل 

السوبر اإلفريقي 
لليد" اعتذر عن 

عدم المشاركة في 
البطولة، ليتلقى 
األهلي "وصيف 
السوبر" الدعوة. 

     مورينيو:  فوز بوجبا بكأس العا سيعطيه 
دفعة معنوية 

 لوس انجليس - أ ف ب

اعتبر مدرب مانشستر يونايتد، وصيف بطل الدوري االنجليزي لكرة القدم، 
البرتغالي جوزيه مورينيو ،أمس، ان فوز العب الوسط الفرنسي بول بوجبا 
التي  العروض  لتكرار  هائلة  معنوية  دفعة  سيعطيه   2018 العالم  بكأس 

قدمها مع منتخب بالده.
وكان بوجبا عرضة لالنتقادات بسبب عروضه المخيبة في صفوف مانشستر 

يونايتد حيث وجد نفسه احتياطيا في القسم الثاني من الموسم.
في  سيما  ال  مستواه  تراجع  بسبب  ايضا  الفرنسية  الصحافة  وانتقدته 
المباريات الودية استعدادا لكأس العالم، لكنه ساهم بشكل كبير في رفع 
تألقه  بعد  خصوصا  تاريخه  في  الثانية  للمرة  العالمية  الكأس  بالده  منتخب 
في نصف النهائي والمباراة النهائية ضد بلجيكا وكرواتيا تواليا، وقد سجل 

في مرمى االخيرة الهدف الثالث (2-4).
وقال مورينيو في اول مؤتمر صحافي هذا الموسم على هامش المعسكر 
من  كبير  عدد  غياب  في  االميركية  انجليس  لوس  في  الفريق  يقيمه  الذي 
العبيه االساسيين لمشاركتهم في مونديال 2018 في روسيا، "عندما تحرز 

كأس العالم ال بد ان يرتد عليك ذلك ايجابا. انه امر رائع وممتاز الي العب".
ان  او  باللقب  الفوز  فرصة  لهم  تسنح  لم  الالعبين  من  كبير  "عــدد  وتابع 
منتخبات بالدهم ليست قوية. بالنسبة الى بول، اعتقد بانها كأس العالم 

االولى التي شارك وفاز بها وال بد ان يرتد عليه ذلك ايجابا".
البطولة  من  الثاني  القسم  في  جيدا  كان  لماذا  يفهم  بان  "امل  واضاف 

(كأس العالم). في النهائي كان رائعا بكل بساطة".
اساسيين  العبين  تسعة  بأكمله  يونايتد  مانشستر  معسكر  عن  ويغيب 
الحارس  من  المؤلف  الثالثي  لكن  العالم،  كــأس  من  متأخرين  لعودتهم 
االسباني دافيد دي خيا، الصربي نيمانيا ماتيتش والبرازيلي فريد المنتقل 
حديثا الى صفوف الفريق، سيلتحق بالمعسكر االميركي االسبوع المقبل، 

حسب مورينيو. 

 متابعة تاريخية لـ "صورة" رونالدو بقميص 
اليويف

 الرأي - إنترنت

المنتقل  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  للنجم  األولى  الصورة  حظيت 
حديثا لنادي يوفنتوس اإليطالي، بقميص السيدة العجوز على متابعة 

تاريخية على صفحته الرسمية على "إنستغرام".
األولى  رونالدو  صورة  أن  اإليطالية  سبورت"  "توتو  صحيفة  وذكرت 
بقميص يوفنتوس، باتت أكثر صورة تفاعال في تاريخ الموقع بعد أن 

اقتربت نسبة التفاعل من  11.5 مليونا.
مدريد  ريال  من  قادما  اإليطالي،  يوفنتوس  نادي  إلى  رونالدو  وانضم 
لـ4  يمتد  وبعقد  ــورو،  ي مليون   100 الصفقة  قيمة  وبلغت  سنوات، وسيحصل صاحب الـ33 عاما على 30 مليون يورو سنويا.  اإلسباني، 

 بوجبا   

 بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة تتواصل 
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 البورصة تواصل الهبوط وانحسار للتداول 
 عمان- فيصل التميمي 

واصل مؤشر بورصة عمان انخفاضه في نهاية تعامالت جلسة 
عن  بالمئة   0.36 بانخفاض  نقطة،   2024 مستوى  الى  امس 

جلسة األربعاء.
ودفع المؤشر لالنخفاض، تراجع أسهم: البوتاس العربية 2.85 
بالمئة،   1.26 األردن  بنك  بالمئة،   1.79 االتحاد  بنك  بالمئة، 
ومصفاة  بالمئة   0.89 العربي  البنك  بالمئة،   1.22 الفوسفات 

األردن-جوبترول 0.40 بالمئة.

األعلى تداوال

خالل  تــداول  حجم  اعلى  االستثمارية  التجمعات  سهم  وسجل 
للنقل  رم  دينار،  ألــف   264 ميثاق  دينار،  ألــف   512 بـ  الجلسة 
دينار،  ألف   127 األردنية  االنابيب  دينار،  ألف   198 واالستثمار 
البنك  دينار،  ألف  للطاقة 99  آفاق  دينار،  ألف  الفوسفات 123 
العربي  93 ألف دينار، تطوير األراضي 68 ألف دينار، عقاري 62 

ألف دينار وسرى 53 ألف دينار.

األعلى أسهما

وسجل سهم التجمعات االستثمارية 585 ألف سهم، رم للنقل 
االنابيب  سهم،  ألف   125 ميثاق  سهم،  ألف   276 واالستثمار 
التجمعات  سهم،  االف   110 سرى  سهم،  ألف   122 األردنية 
ألف   57 للكوابل  الوطنية  سهم،  ألف   88 السياحية  للمشاريع 
سهم  ألف   50 االنتقائية  سهم،  ألف   53 للطاقة  آفاق  سهم، 

وفينيكس القابضة 49 ألف سهم.

األعلى عقودا

 85 بـ  الجلسة  خالل  عقود  كمية  اعلى  مساكن  سهم  وسجل 
عقدا، الفوسفات 69 عقدا، االنابيب األردنية 61 عقدا، رم للنقل 
واالستثمار 50 عقدا، البنك العربي 40 عقدا، الكابالت المتحدة 
38 عقدا، الوطنية للكوابل 38 عقدا، التجمعات االستثمارية 34 

عقدا، االنتقائية 29 عقدا ومصفاة األردن-جوبترول 25 عقدا.

20 شركة رابحة

 4.73 عقاري  بالمئة،   4.80 مساكن  اسهم:  أسعار  وارتفعت 
 4.34 للكوابل  الوطنية  بالمئة،   4.44 القروض  ضمان  بالمئة، 
بالمئة،   3.15 االسمنت  بالمئة،   4 العقارية  المحفظة  بالمئة، 
بالمئة،   2.30 األردنية  االجــواخ  بالمئة،   2.32 للنقل  مسافات 
التجمعات االستثمارية 2.29 بالمئة، سرى 2.12 بالمئة، العربية 

التحديث 1.47  بالمئة،  الدواء 1.57  دار  بالمئة،  للمبيدات 1.84 
 1.09 فيالدلفيا  جامعة  بالمئة،   1.38 الجاهز  الباطون  بالمئة، 
بالمئة، عمون الدولية لالستثمار 1.06 بالمئة، األردني الكويتي 
0.99 بالمئة، الكهرباء األردنية 0.75 بالمئة، سنيورة 0.43 بالمئة 

وبنك اإلسالمي األردني 0.30 بالمئة.

35 شركة تراجعت أسهمها

العالمية  بالمئة،  للتعليم 5.06  الزرقاء  اسهم:  أسعار  وتراجعت 
الدولية  بالمئة،   4.76 المعدنية  المواسير  بالمئة،   5 للوساطة 
بالمئة،   4.54 للتأمين  الدولية  األردن  بالمئة،   4.73 الطبية 
االنتقائية 4.41 بالمئة، ديرة 3.94 بالمئة، المقايضة للنقل 3.33 
بالمئة، االحداثيات العقارية 3.03 بالمئة، البوتاس العربية 2.85 
بالمئة، اوفتك القابضة 2.17 بالمئة، تهامة لالستثمارات 2.12 
المتحدة  الكابالت  بالمئة،  العربية 1.94  المؤسسة  بنك  بالمئة، 
 1.79 االتحاد  بنك  بالمئة،   1.88 األردنية  التأمين  بالمئة،   1.92
بالمئة، األمين لالستثمار 1.75 بالمئة، بنك صفوة اإلسالمي 
للطباعة  االقبال  بالمئة،  الوطنية 1.66  المحفظة  بالمئة،   1.69
لتطوير  متكاملة  بالمئة،   1.49 للتمويل  األولــى  بالمئة،   1.53
األراضي واالستثمار 1.40 بالمئة، رم للنقل واالستثمار 1.35 
بالمئة، بنك القاهرة عمان 1.32 بالمئة، بنك األردن 1.26 بالمئة، 
العربي  البنك  بالمئة،   1.13 اإلنتاج  بالمئة،   1.22 الفوسفات 
0.89 بالمئة، الدولية للتعليم 0.76 بالمئة، االتحاد للسجائر 0.70 
 0.55 الوطنية  الفارس  بالمئة،   0.55 األراضــي  تطوير  بالمئة، 
بالمئة، آفاق للطاقة 0.53 بالمئة، مصفاة األردن-جوبترول 0.40 

بالمئة واألسواق الحرة 0.29 بالمئة. 

ة عالية والبنوك توقع  مؤسسة األم
ت خرضاء مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرة بص

   عمان  - بترا

عالية  األمــيــرة  مؤسسة  وقعت   
العاملة  البنوك  من  مجموعة  مع 
تفاهم  مــذكــرات  المملكة  فــي 
خضراء  بصمات  ــادرة  مــب لتنفيذ 
إلعادة تدوير الورق، التي أطلقتها 
الـــعـــام 2017  فـــي  الــمــؤســســة 
لدعم  بيئية  اجتماعية  كــمــبــادرة 

المدارس الحكومية.
األمــيــرة  سمو  الــمــذكــرات  ووقـــع 
ممثلي  مــع  الحسين  بنت  عالية 
المبادرة،  في  المشاركة  البنوك 
مجلس  رئــيــس  ــحــضــور  ب وذلــــك 
األردن،  في  البنوك  جمعية  إدارة 
هاني القاضي، وأمين عام وزارة 
اإلدارية  للشؤون  والتعليم  التربية 
ــيــة، ســامــي الــســاليــطــة،  والــمــال
ومدير عام الجمعية الدكتور عدلي 

قندح.
شكرها  عـــن  ســمــوهــا  ـــت  ـــرب وأع
ـــزامـــهـــم  ـــت ـــوك عــــلــــى ال ـــن ـــب ـــل ل
مبادرة  دعــم  فــي  ومساهمتهم 
ــــادة تــدويــر  ــضــراء إلع بــصــمــات خ
بالفائدة  يعود  بما  التالف،  الــورق 

على المدارس الحكومية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة 
الجمعية إن مؤسسة األميرة عالية 

أطلقت هذه المبادرة استنادا إلى 
سعي المؤسسة لتحقيق التوازن 
مستقبل  يوفر  وبما  البيئة،  في 
"وهو  القادمة،  لألجيال  أفضل 
األمر الذي يقع في جوهر التنمية 
المستدامة بمفهومها الشامل".

الخمس  السنوات  أن  إلى  ولفت 
من  واضحا  اتجاها  شهدت  األخيرة 
من  للتحول  األردن  في  البنوك 
المجتمعية  المسؤولية  مفهوم 
والــذي  االستدامة،  مفهوم  نحو 
يتضمن تحديد وقياس واإلفصاح 
ممارسة  عــن  الناجمة  اآلثـــار  عــن 
العمل المصرفي على المقومات 
وهي  أال  للتنمية،  األهم  الثالثة 

البيئة والمجتمع واالقتصاد.
التربية  وزارة  عـــام  أمــيــن  وأكــــد 
والــتــعــلــيــم ســامــي الــســاليــطــة 
الخاص  القطاع  يكون  أن  أهمية 
تنفيذ  في  العام  للقطاع  شريكا 
المدارس،  تخدم  التي  المبادرات 
كانت  ــنــوك  ــب ال أن  ـــى  إل مــنــوهــا 
في  مسؤولياتها  لتحمل  سباقة 

هذا المجال.
وبين أن عدد المدارس المشمولة 
اطلقتها  الــتــي  الــمــبــادرة  ضمن 
بلغت  عــلــيــة  األمـــيـــرة  مــؤســســة 
بمنطقة  معظمها  مدرسة،   200

بالتكييف  وشــمــولــهــا  األغـــــوار، 
والتبريد من خالل الكهرباء المولدة 
عن  معربا  الشمسية،  الطاقة  من 
شكره لجمعية البنوك لتبنيها هذه 

المبادرة.
ــبــيــدة هـــمـــاش من  ـــرضـــت ع وع
ــذة تــعــريــفــيــة عن  ــب الــمــؤســســة ن
مؤسسة األميرة عالية والمبادرات 
بما  المؤسسة  اطلقتها  الــتــي 
ـــادة  فــيــهــا بــصــمــات خـــضـــراء إلع
تدوير الورق، والطاقة المستدامة 
للمدارس، مؤكدة في هذا الصدد 
عـــزم الــمــؤســســة إضـــافـــة 100 
من  تستفيد  كي  جديدة  مدرسة 

المبادرة.
ـــادرات أخـــرى  ـــب ـــى م وأشـــــارت إل
عالية  األميرة  مؤسسة  أطلقتها 
النسائية  الجمعيات  دعــم  منها 
ــــدوارة لها،  وتــقــديــم الــقــروض ال
ـــمـــأوى في  ـــشـــاء مــحــمــيــة ال وإن
جرش  بمحافظة  ســوف  منطقة 
المهددة  البرية  الحيوانات  لحماية 
ــغــابــات  ــة ال ــاي ــم بـــاالنـــقـــراض وح
ــوي،  ــي ــح الــطــبــيــعــيــة والـــتـــنـــوع ال
معًا"  "لننمو  العالجي  والبرنامج 
لعالج وتأهيل حاالت التوحد وذوي 
ــخــاصــة بــواســطــة  ــاجــات ال ــي االحــت
الخيول، ودعم الجمعيات المحلية. 

عبيدات : تشديد الرقابة عىل الغذاء خدمة 
لالقتصاد الوطني

ر يف املنطقة   لقاء يف األغوار حول ميزات االستث

 العقبة الخاصة ترسع بإجراءات معاينة البضائع 
الداخلة من الجمرك 

   اربد - اشرف الغزاوي

العامة  الــمــؤســســة  عـــام  مــديــر  قـــال 
عبيدات  هايل  الدكتور  والــدواء  للغذاء 
من  الــمــؤســســة  ــمــارســه  ت مـــا  ان   "
خدمة  فيه  الرقابة  تطبيق  في  تشدد 
الدول  جميع  كون  الوطني  لالقتصاد 
الجودة  بشهادات  معنية  المستوردة 
تنازل  ال  ان  عــن  فضال  ومميزاتها، 
بمأمونية  محليا  الــمــواطــن  حــق  عــن 

وصالحية غذائه ودوائه ".
واضـــاف عــبــيــدات خــالل لــقــاء جمعه 
الغذائية  المنتجات  بمصنعي  امــس 
غرفة  مــن  بــدعــوة  ــد  ارب محافظة  فــي 
في  الــعــمــل  آلـــيـــات  ان  صــنــاعــتــهــا، 
التشاركية  منهجية  تتبنى  المؤسسة 
والــتــجــاري  الصناعي  القطاعين  مــع 
االنــتــاج  فــي  الـــريـــادة  فــي  للمضي 
مختلف  الســـواق  للوصول  وتمهيد 

دول العالم.
تعد  الرقابة  ان  الــى  عبيدات،  واشــار 
الغذائية  السلسلة  في  االبرز  النقطة 
على  يقوم  تجاهها  المؤسسة  ومبدأ 
االضــرار  عن  بعيدا  والتوعية  التوجيه 
السمعة  تشويه  او  طرف  أي  بمصالح 

الحلول  آخــر  هي  العقوبات  ان  حيث 
التي يتم اللجوء اليها.

ولفت عبيدات، الى مسألة االزدواجية 
ــة، مــوضــحــا ان الــقــانــون  ــرقــاب فــي ال
سنتين  مــن  التنفيذ  حيز  دخــل  الـــذي 
وهــو  للجميع  ــــزام  االل مظلة  اصــبــح 
الحكم والمرجعية وحصر مهام الرقابة 
بالمؤسسة دون سواها وان البلديات 
ودوائر الصحة ال عالقة لها بهذا الشأن 
ال يحق لها اغالق أي مؤسسة او اتالف 

منتجات دون الرجوع للمؤسسة.

وزاد عبيدات، ان البلديات لها صالحيات 
بــالــمــنــشــآت الــغــذائــيــة فــي جــوانــب 
بعض  او  التراخيص  شــروط  استيفاء 
الجوانب البيئية لكن سالمة الغذاء من 
وهي  بالمؤسسة  منوط  امر  عدمها 
تبعا  فيه  البت  في  الصالحية  صاحبة 
ونتائجها  مخبرية  وفحوص  الجـــراءات 
وال  الــقــرار  ضوئها  على  يتخذ  الــتــي 
اخرى  لجهات  المؤسسة  من  تفاويض 

بممارسة هذا الدور.
واكد ان المؤسسة من خالل لقاءاتها 

ــقــطــاع الــصــنــاعــي  وجــوالتــهــا مـــع ال
ورضا   تجاوبا  تلمس  بــدأت  والتجاري 
الــرقــابــيــة  ــــــراءات  االج مختلف  حـــول 
يعكس  مــا  تطبق  الــتــي  والــقــوانــيــن 
التوافق على الشراكة التي هي في 

مصلحة الجميع نهاية المطاف.
وتـــــركـــــزت اســـتـــفـــســـارات طــرحــهــا 
التي  االعـــاقـــات  حـــول  الــصــنــاعــيــون 
االستيراد  مــجــاالت  فــي  يواجهونها 
ــاج غــيــر مــتــوافــرة في  ــت لــمــدخــالت ان
مع  التواصل  واليات  المحلي  السوق 
وسالمته  المنتج  بمجاالت  المؤسسة 
ضــمــن افـــضـــل مــقــايــيــس الـــجـــودة 
االنــتــاج  وخــطــوط  التصنيع  وشـــروط 

ومتطلباتها وغيرها.
االردن  صــنــاعــة  غــرفــة  ــيــس  رئ وكــــان 
عدنان ابو الراغب وممثل قطاع الغذاء 
والدواء في الغرفة محمد العبدالالت 
ابو  هاني  اربــد  صناعة  غرفة  ورئيس 
اللقاءات  اهمية  استعرضوا  حسان، 
مع  الصناعية  القطاعات  تجمع  التي 
المشكالت  لمعاينة  المؤسسة  ادارة 
الطارئة في الجوانب الرقابية والحلول 
التصنيع  جـــودة  لضمان  الــمــطــروحــة 

الغذائي والدوائي االردني. 

   األغوار  - الرأي                             

األردن/  كلنا  شــبــاب  هيئة  نــظــمــت    
صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية 
في محافظة الكرك أمس، لقاء شبابيا 
لواء  في  لالستثمار  الميزات  أبرز  حول 
والحلول  والتحديات  الجنوبية  ــوار  األغ
الذي  والتثقيف  التوعية  برنامج  ضمن 

تقوم عليه الهيئة .
واشار عضو مجلس ادارة غرفة صناعة 
عمان مؤسس حملة صنع فى االردن 

ــســاكــت  الــى  الــمــهــنــدس مــوســى ال
ضــــرورة  االعــتــمــاد عــلــى الــــذات في 
تأمين المنتجات و السلع وأنه ال بد من 
تم  وانــه  األردنية  بالمنتوحات  االعتزاز 
إطالق حملة بعنوان " صنع في األردن 
امتداد  لها  سيكون  الحملة  هذا  وان   "
في جميع مناطق المملكة وستشمل 
ــمــؤســســات الــحــكــومــيــة  الـــدوائـــر وال

والقطاع الخاص.
الـــمـــيـــزات  ان  ـــســـاكـــت  ال وأضـــــــاف 
لــواء  فــي  والتنافسية  االستثمارية 

على  الــفــرد  تــؤهــل  الجنوبية  األغــــوار 
من  لها  لما  إنتاجية  مــشــاريــع  إنــشــاء 
من  بد  ال  وأنــه  الفرد  حياة  في  أهمية 
الريادية  المشاريع  أهــم  حــول  التفكير 

لتبادل الخبرات ما بين المشاركين
اإلنتاجية  لتعزيز  ارادة  مركز  مدير  وأكــد 
تكاتف  ضرورة  هلسة   غيث  المهندس 
الحكومية  المؤسسات  بين  ما  الجهود 
والخاصة لعقد العديد من البرامج التي 
مشاريع  إنشاء  على  الشباب  تساند 

خاصة بهم.

مثل  ان  العشيبات  نور  المتطوع  وقال 
هذه الورشات هي التي تعزز الشباب 
على الميول إلقامة المشاريع اإلنتاجية 
عن  وتغنيه  الفرد  دخل  من  تزيد  التي 

االنتظار للحصول على وظيفة.
محافظة  فــي  الهيئة  منسق  وبــيــن 
الجلسة  هذه  ان  الحمايدة  عدي  الكرك 
والتثقيف  التوعية  برنامج  ضمن  تأتي 
الشباب  وعي  زيــادة  الى  يهدف  الذي 
المشاريع  بأهمية  المحلي  والمجتمع 

االستثمارية 

   العقبة  - بترا  

 اتخذت سلطة العقبة الخاصة اجراءات 
الداخلة  البضائع  معاينة  مــن  تسرع 
المنطقة  مـــن  ــخــاصــة  ال للمنطقة 
الجمركية، بهدف ضبط اجراءات دخول 
الى  الجمركية  المنطقة  من  البضائع 
عبر  الخاصة  االقــتــصــاديــة  المنطقة 
ووادي  اليتم  وادي  جــمــرك  مــركــزي 
والقهوة  "المكسرات  ألصناف   عربه 
االعفاء  ولغايات  والبهارات"  والهيل 

واسترداد ضريبة المبيعات.
سلطة  مفوضي  مجلس  رئيس  واكد 
الخاصة  االقتصادية  العقبة  منطقة 
تخصيص  ــم  ت انـــه  ــدة،  ــشــري ال نــاصــر 

هذه  بمعامالت  خاصة  جمركية  نافذة 
الجمركي  العقبة  مركز  في  البضائع 
في  التسريع  لغايات   (4) رقم  ساحة 
ان  الى  مشيرا  التجار،  معامالت  انجاز 
تمهيدا  مؤقتة  لفترة  جاء  االجراء  هذا 
متكاملتين  تخليص  وحدتي  إلنشاء 
عربة  ووادي  اليتم  وادي  معبري  على 
يتم من خاللها انجاز كافة المعامالت 
الجمركية بجميع مراحلها بما في ذلك 
العامة  الضريبة  اســتــرداد  معامالت 

على المبيعات.
ستبدأن  الوحدتين  هاتين  ان  وبين 
المقبلة،  ــع  ــي األســاب خـــالل  الــعــمــل 
االنــواع  هــذه  تحويل  ايقاف  وسيتم 
الجمركية  الساحة  الــى  البضائع  من 

المعابر  على  ومعاينتها   (4) رقــم 
ــجــار ومــســاهــمــة  ــت ــوقــت ال ــرا ل ــوفــي ت
اجـــراءات  تسريع  فــي  السلطة  مــن 
واالعفاء  الضريبة  واسترداد  التخليص 
منها وحسب الواقع الفعلي للبضاعة 

المدخلة للمنطقة الخاصة.
حريصة  السلطة  ان  الشريدة،  وقــال 
ان تكون على مسافة واحدة من تجار 
المنطقة الخاصة العاملين فيها ومن 
خارج  االقليم  منطقة  في  كافة  التجار 
حدود المنطقة الخاصة اليجاد التوزان 
ــحــركــة الــتــجــاريــة  الــمــطــلــوب لــبــقــاء ال
طرف  يجور  ان  دون  الوتيرة  متسارعة 
على اخر، مؤكدا ان فلسفة المنطقة 
ــخــاصــة الـــدفـــع بــعــجــلــة االقــتــصــاد  ال

مكتسبات  تنعكس  وان  ككل  الوطني 
وعلى  الــتــجــار  جميع  عــلــى  تنميتها 

الحركة التجارية بشكل عام.
موضوع  تولي  السلطة  ان  واضاف، 
الجمركي  والتهريب  الضريبي  التهرب 
اولوية قصوى في عملها لما يشكله 
الوطني  باالقتصاد  اضــرار  من  ذلك 
الدولة  تخص  وطنية  مـــوارد  وضــيــاع 
للدخل  الــفــعــلــيــة  ــحــاجــة  ال ظــل  فــي 
يشكل  والــذي  الجمارك  من  المتأتي 
الفتا  للدولة  العامة  الموازنة  عصب 
عملية  اي  مع  ابدا  تهاون  ال  انه  الى 
وان  جمركي  تهرب  او  منظم  تهريب 
ــون مــطــبــق عــلــى الــجــمــيــع بال  ــقــان ال

استثناء. 

 عبيدات في غرفة صناعة اربد 

مرصف لبنان املركزي: األوضاع النقدية مستقرة

بك تحمل واشنطن مسؤولية تصاعد 
الخالفات التجارية

 بيروت -بترا 

ــــال حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  ق
امس  سالمة،  رياض  المركزي 
في  النمو  نسبة  ان  الخميس، 
لبنان في السنة الحالية مقدرة 
بعد  وان  الــمــئــة  فــي  باثنين 
تظهر  االحصاءات  ان  االجتماع 
السنة  فــي  النمو  نسبة  ان 
بالمئة  باثنين  مقدرة  الحالية  
وان االوضاع النقدية مستقرة، 

وكل ما يقال غير ذلك ال يستند 
الى معطيات رقمية صحيحة.

اجتماع  بعد  ســالمــة  واوضـــح 
اللبناني  الــرئــيــس  مــع  عــقــده 
الـــودائـــع  "ان  عــــون  مــيــشــال 
تنمو  اللبنانية  المصارف  في 
سنويا  بالمئة  خمسة  بنسبة 

وفق النمط الحالي.
الحاصلة  الــمــتــغــيــرات  ــال  وحــي
بسبب  الناشئة  االجـــواء  فــي 
في  العالمية  الفوائد  ارتــفــاع 

لبنان  وضـــع  فـــإن  المنطقة، 
مستقر ايضا".

الوضع  عن  ســؤال  على  وردا 
"على  سالمة:  قال  العقاري، 
الــصــعــيــد الــــعــــقــــاري، صـــدر 
يجيز  لبنان  مصرف  عن  تعميم 
اقفال  العقاريين  للمطورين 
ان  دون  من  بعقارات  ديونهم 
للمصارف  ويمكن  يصنفوا، 
سنة  عشرين  على  تقسط  ان 

العقار الذي اخذته". 

 بكين - بترا 

الصينية  الخارجية  وزارة  قالت   
في  التقلب  إن  الخميس  امــس 
بشأن  المتحدة  الواليات  موقف 

التجارة أمر معروف جيدا.
الواضح  من  أنه  الوزارة  وأضافت 
المخطىء  ومــن  "المصيب  من 

في النزاع التجاري المتصاعد بين 
البلدين".

وزارة  بــاســم  المتحدثة  ـــدت  وأك
خالل  بينغ،  تشون  هوا  الخارجية، 
أن  بكين  فــي  صحفي  مــؤتــمــر 
الجهد  أقــصــى  الــصــيــن "بــذلــت 
ــخــالفــات  ــصــاعــد ال ــتــحــاشــي ت ل
التجارية".  وبدأت كل من الصين 

األميركية  المتحدة  والـــواليـــات 
بزيادة الرسوم الجمركية المتبادلة 
ــعــام،  ــمــوز مــن هـــذا ال فــي 6 ت
المتحدة  الــواليــات  فرضت  حيث 
 %  25 بنسبة  رسوما  األميركية 
من  منتجًا   818 اســتــيــراد  على 
مليار   34 بحجم  وذلــك  الصين، 

دوالر أميركي سنويا.  
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انتخابات ترشيعية 
يف باكستان األربعاء املقبل 

 اسالم اباد - أ ف ب

مراكز  الــى  المقبل  االربــعــاء  الباكستانيون  يتوجه 
من  ــواء  اج في  تجري  تشريعية  النتخابات  االقــتــراع 
واتهامات  دموية  اعتداءات  عن  الناجم  الشديد  التوتر 
بتدخل للجيش يمكن ان يؤثر على شرعية التصويت.

وانتخابات الخامس والعشرين من تموز ليست سوى 
ثاني انتقال ديموقراطي للسلطة من حكومة مدنية 
الى اخرى في هذا البلد الذي يزخر تاريخه باالنقالبات 

العسكرية واالغتياالت السياسية.
لكن قبل اسبوع من التصويت، تبدو مقومات انتقال 
هادئ بعيدة، ويعبر بعض المراقبين عن قلقهم علنا 
خطر  من  وحتى  "الفاضحة"  التالعب  محاوالت  من 
اضطرابات جديدة في هذا البلد الذي يمتلك سالحا 
استهدفت  التي  االعــتــداءات  سلسلة  وادت  ــا.  ذري
عن  واسفرت  تموز  منتصف  في  انتخابية  مهرجانات 
سقوط 175 قتيال الى تفاقم التوتر. ويمكن ان تؤثر 
الوضع  ان  مع  المشاركة  نسبة  على  الهجمات  هذه 

االمني افضل مما كان عليه منذ سنوات.
ودعي نحو 106 ماليين باكستاني بينهم نحو عشرين 
سلطة  اختيار  الى  االولــى،  للمرة  يصوتون  مليون 
نواز  الباكستانية-جناح  االسالمية  الرابطة  لحزب  خلفا 
الذي يحكم البالد منذ 2013 ويأمل في الفوز بوالية 

جديدة بقيادة شهباز شريف. 

  

 تحديد هوية املشتبه بهم يف 
مهاجمة الجاسوس الرويس 

 لندن - أ ف ب

حددت الشرطة البريطانية على ما يبدو هوية المشتبه 
الذي  نوفتيشوك  االعصاب  بغاز  الهجوم  في  بهم 
استهدف جاسوسا روسيا سابقا وابنته في مدينة 
بحسب  الروس،  من  انهم  قائلة  البريطانية  سالزبري 

ما أوردت وكالة برس اسوسييشن امس.
ونقلت وكالة االنباء عن مصدر قريب من التحقيقات 
قوله أن "المحققين يعتقدون إنهم حددوا المنفذين 
خالل  من  نوفيتشوك  بغاز  للهجوم  المفترضين 
االشخاص  بلوائح  ذلك  وقارنوا  المراقبة  كاميرات 

الذين دخلوا البالد بحدود تلك الفترة".
بأنهم  "واثــقــون  المحققين  إن  المصدر  واضــاف 

(المشتبه بهم) روس".
ونقلت شبكة سي ان ان االميركية عن مصدر قريب 
شخصين  هوية  حــددت  الشرطة  ان  التحقيق  مــن 
"اعترضوا  البريطانيين  ان  مضيفا  بهما"،  "مشتبه 
الى  موجهة  مشفرة  روســيــة  رســالــة  قبرص  فــي 
غادر  الثنائي  ان  مفادها  التسمم،  بعيد  موسكو 

المملكة المتحدة".
تعليق  باي  االدالء   ، سكتلنديارد  شرطة  ورفضت 

ومثلها الحكومة في داونينغ ستريت.
الكسندر  بريطانيا  فــي  الــروســي  السفير  وقـــال 
ياكوفنكو عبر بي بي سي "نرى كثيرا من الروايات 
مشددا  تأكيدها"،  دون  من  الصحف  في  المختلفة 

على عدم وجود "تصريح رسمي".
سيرغي  السابق  الروسي  الجاسوس  على  وعثر 
مدينة  في  الوعي  فاقدي  يوليا،  وابنته  سكريبال 
بعد  آذار   4 فــي  انــجــلــتــرا،  ــرب  غ بجنوب  ســالــزبــري 

تعرضهما لغاز االعصاب نوفيتشوك. وقد تعافيا. 

   واشنطن - أ ف ب

ترمب  دونالد  االميركي  الرئيس  حمل 
امس الخميس على االتحاد االوروبي 
على  ضخمة  غــرامــة  فــرضــه  بسبب 
في  االحتكار  بتهمة  "جوجل"  شركة 
الخاصة  أنـــدرويـــد  أنــظــمــة  اســتــخــدام 

بالهواتف واأللواح المحمولة.

ــحــاد  وقـــال تــرمــب فــي تــغــريــدة "االت
بخمسة  غـــرامـــة  فــــرض  االوروبـــــــي 
أكــبــر  إحـــــدى  عــلــى  دوالر  مـــلـــيـــارات 
استغلوا  لقد   .(...) جوجل  شركاتنا، 
لن  ذلك  لكن  المتحدة،  الواليات  فعال 

يستمر".
ــــي االربــعــاء  ــاد االوروب ــح وفـــرض االت
يورو  مليار   4,3 بقيمة  قياسية  غرامة 

على شركة جوجل بتهمة االحتكار في 
ملف نظام أندرويد.

واتهم االتحاد الشركة باستغالل نظام 
الذكية  للهواتف  بها  الخاص  التشغيل 
والمستخدم من 80 بالمئة من أجهزة 
اوروبا،  في  واأللواح  الذكية  الهواتف 
للبحث  محركها  تفوق  تكريس  أجل  من 

على اإلنترنت. 

 ترمب يهاجم القرار األورو بفرض غرامة 
ضخمة عىل جوجل 

"األونروا" تشيد باألردن 

القاهرة - بترا

الخارجية  بــاســم  المتحدث  ــال  ق
زيد،  أبو  أحمد  السفير  المصرية 
لــألونــروا  الــعــام  الــمــفــوض  ان 
في  واالردن  مصر  بـــدور  اشـــاد 
ــا الـــى دور  ــة، الفــت ــال ــوك دعـــم ال
المصرية  الــمــشــتــركــة  ــاســة  ــرئ ال
لمؤتمر  والــســويــديــة  االردنـــيـــة 
ــا الــداعــم لــألونــروا فــي آذار  روم
العام  السكرتير  بحضور  الماضي 
الذي  األمر  وهو  المتحدة،  لألمم 
أسهم في توفير تمويل إضافي 
طوعي لموازنة الوكالة ُقدر بمئة 

مليون دوالر.
المتحدة  األمــم  وكــالــة  وأشـــادت 
ــيــن  ــئ ــالج إلغــــاثــــة وتــشــغــيــل ال
بالدور  (األونـــروا)،  الفلسطينيين 
رئيس  باعتبارها  مصر  لعبته  الذي 
اللجنة االستشارية التابعة للوكالة 
والتي  الــمــنــصــرم،  الــعــام  خــالل 
تــمــوز  مـــن  األول  فـــي  ــتــهــت  ان

الجاري.
للوكالة   العام  المفوض  وأعــرب 
ــول"  فـــي خــطــاب  ــب ــن ــري "بــيــيــر ك
تقديره  عــن  المصرية،  للخارجية 
إسهام مصر بشكل جوهري في 
مرحلة  خالل  الوكالة  أنشطة  دعم 
ــطــر فــي تــاريــخ  زمــنــيــة هــي األخ
المالي  الصعيدين  على  األونروا 

والسياسي.

  
  

 رفع حالة الطوارئ 
يف تركيا 

 اسطنبول -  أ ف ب

رفعت تركيا امس 
حال الطوارئ 

السارية في البالد 
منذ سنتين بعد 

محاولة االنقالب 
التي ترافقت مع 

حمالت تطهير 
مكثفة، بحسب 
ما افادت وكالة 
أنباء األناضول 

الرسمية، غير أن 
المعارضة تخشى 

أن تستمر عمليا 
من خالل قانون 
جديد لـ"مكافحة 

اإلرهاب". وأعلنت 
حال الطوارئ 

التي تمنح الرئيس 
وقوات األمن 

سلطات موسعة، 
في 20 تموز 

2016 بعد أيام 
على انقالب 

فاشل هز تركيا ليل 
15 إلى 16 من 

الشهر ذاته. 

  فارنبورو - أ ف ب

  تطمح شركة أميركية ناشئة إلحياء عهد الرحالت الجوية 
الفائقة لسرعة الصوت، بعد خمسين عاما على ظهور 
بعد  الخدمة  من  وخرجت  عادت  التي  كونكورد  طائرات 

حادث مرّوع مطلع العقد الماضي.
ويقوم على هذا المشروع باليك شول، وهو موّظف 
سابق في "أمازون" أسس شركة "بوم سوبرسونيك".

وأعلن شول عن مشروعه قبل أيام أمام طائرة كونكورد 
غرب  جنوب  للطيران  بروكالندز  متحف  في  موضوعة 
جهات  من  بدعم  الناشئة  الشركة  هذه  وتحظى  لندن. 
عدة، مثل ريتشارد برانسون مؤسس شركة "فيرجين".
من  الطيران  مجال  في  كبرى  مؤسسات   وتعمل 
بينها الخطوط الجوية اليابانية "جابان ايرالينز" على 
أن  سوبرسونيك"  "بــوم  وتأمل  مماثلة.  مشاريع 
في  جاهزة  بــوم"  "بايبي  التجريبية  طائرتها  تصبح 
الشكوك  تثير  مشاريعها  أن  علما  المقبل،  العام 
هي  كونكورد  طائرات  "قصة  شول  ويقول  أحيانا. 
في  نرغب  ونحن  قط،  تنته  ولم  بــدأت  رحلة  قصة 

استئنافها". 

 رشكات ترغب يف استعادة عهد الرحالت الجوية األرسع من الصوت 

 شول" يعرض صورة طائرة أسرع من الصوت  ( ا ف ب )

أقلها  أو  إللغاء،  األميركية  الدوائر  بعض  محاوالت   رغم 
(دونالد  األميركي  الزعيمين  بين  هلسنكي  قمة  تأجيل، 
"التدخل  بحجة  بوتين)،  (فالديمير  والــروســي  تــرمــب) 
كيف  رأينا  األميركية"،  الرئاسية  االنتخابات  في  الروسي 
كان (ترمب) يتوق إلى الجلوس مع (بوتين). القمة، بحد 
على  كان  والتوقعات  التساؤالت  من  عددا  أثــارت  ذاتها 
رأسها: هل نشهد تفاهما بين الرئيسين في حل بعض 
الذي  الطابع  هي  الصفقات  أن  أو  الدولية،  المعضالت 
سيغلب على القمة التي-إن نجحت-ستكون عالمة فارقة 
يعيش  الذي  العالمي  للنظام  التوازن  إعادة  محاولة  في 
العالمي  للمسرح  الناجحة  الروسية  العودة  منذ  تقلبات 
تاريخية،  نعم،القمة  السوفييتي.  االتحاد  سقوط  بعد 
طرفاها زعيمان: األول واثق الخطى يحقق مكاسب في 
عديد من بقاع العالم، والثاني مثير للجدل يعمل بعقلية 
مرشحان  الزعيمان  فهل  ــر.  اآلخ يحتاج  وكالهما  التاجر، 
وربما  للعلن  سيخرج  بعضها  وتسويات،  صفقات  إلبرام 

يبقى اآلخر طي الكتمان؟
في األدبيات السياسية المتكاثرة، ثمة ثالثة سيناريوهات 
هي األبرز: أولها كون (ترمب) هو رافع شعار"أميركا أوال"، 
وبعيدا  منفردا  لكن  األقوياء،  الزعماء  مع  العمل  ويحب 
الروسي  بالرئيس  إعجابه  مبكرا  أبدى  فقد  التكتالت،  عن 
وامتدح وطنيته وقوة روسيا، مع تجاهل اتهامات انتهاك 
الثنائية  التباينات  والديموقراطية وكذلك  اإلنسان  حقوق 
مع أوروبا بشأن التعامالت سواء مع روسيا أو سوريا أو 
في  يصب  السيناريو  هذا  مثل  الشمالية.  كوريا  أو  إيران 
صميم عقليته التجارية إذ هو دوما بصدد"صفقة"تحقق 
له وللواليات المتحدة األميركية مكاسب. وفي السياق، 
نظره  وجهة  للجدل،  المثيرة  تصريحاته  عبر  أبرز(ترمب)، 

المغايرة لحلفائه في عديد القضايا.

 اسعد عبد الرحمن 
a s a d a b d u l r a hm a n@ h o tm a i l . c om

: نقطة تحول يف  قمة هلسن
كية - الروسية العالقات األم

   القاهرة - األناضول

أعلنت مصر، امس الخميس، العثور على 
افتتاح  أثناء  مومياءات "متحللة"   3 بقايا 
الــبــالد،  شمالي  غــامــض،  أثـــري  تــابــوت 
الفترة  واسعا  عالميا  اهتماما  أثار  والذي 

األخيرة.
نقلتها "بوابة  تصريحات  في  ذلك  جاء 
المجلس  عـــام  أمــيــن  عــن  األهــــــرام" 
خالل  وزيري،  مصطفى  لآلثار  األعلى 
هامش  على  عــقــده  صحفي  مؤتمر 

افتتاح تابوت أثري غامض تم اكتشافه 
اإلســكــنــدريــة،  بمحافظة  بــالــصــدفــة 

شمالي مصر.
وأعلن وزيري "العثور داخل التابوت على 
عبارة  (مومياءات)  عظمية  لهياكل  بقايا 
عن عظام لـ٣جماجم وبقايا أذرع، سيقوم 
بعمل  اآلثــار  وزارة  من  متخصص  فريق 
لبقايا  األولية  باإلسعافات  يسمى  ما 

الهياكل العظمية".
عن  أنباء  تداول  جرء  سابق،  وقت  وفي 
األكبر  باإلسكندر  التابوت  هــذا  عالقة 

(356–323 ق.م).
خاص  "التابوت  إن  قــال  ــري،  وزي أن  غير 
له  وليس  الثرية،  اإلغريقية  األسر  بإحدى 
أية عالقة باإلسكندر األكبر (...) المقبرة 
ال تحمل نقوشا أو أختاما ألحد الملوك".

ــشــاف ســائــل أحــمــر داخـــل  ــت ــــول اك وح
التابوت، أوضح وزيري أنها عبارة عن مياه 
الذي  المنزل  من  تسربت  صحي  صرف 
كان قائًما أعلى المقبرة، على مدار نحو 
50 عاًما، وهو ما تسبب في دخول مياه 

الصرف إلى التابوت. 

   األردن يصوت لصالح إعالن سيايس 
يربط التنمية املستدامة  بالسالم

 نيويورك - بترا

اعتمدت الدول األعضاء باألمم المتحدة في وقت متأخر من 
أول امس إعالنا وزاريا صوتت لصالحه 164 دولة، بما في 
ذلك األردن، وعارضته الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل، 
يؤكد أن ال سبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة دون سالم 
وأمن، وبأن السلم واألمن يتعرضان بدورهما للخطر بدون 
تنمية مستدامة. وأكد االعالن، الذي صدر في ختام المنتدى 
السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، ضرورة 
نشوبها  ومنع  النزاعات  تسوية  أجل  من  الجهود  مضاعفة 

ومؤازرة الدول التي تمر بمراحل ما بعد النزاع.
طبقا  الفعالة،  واإلجراءات  التدابير  من  مزيد  اتخاذ  إلى  ودعا 
دون  تحول  التي  العقبات  أجل "إزالة  من  الدولي،  للقانون 
الرازحة  للشعوب  بالنسبة  المصير  تقرير  حق  إعمال  تمام 
تحت نير االستعمار واالحتالل األجنبي، والتي ما زالت تؤثر 
بيئتها  وفي  واالجتماعية  االقتصادية  تنميتها  في  سلبا 
أيضا."  وجدد اإلعالن االلتزام بالتنفيذ الفعال لخطة التنمية 
المستدامة، التي اتفق زعماء العالم على تحقيق أهدافها 
السبعة عشر بحلول عام 2030، لتحسين حياة البشر وحماية 

كوكب األرض.

 مرص: العثور عىل 3 مومياءات بافتتاح 
تابوت أثري غامض 
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 تحقيق بسلوك "عنيف" 
ملسؤول قريب من ماكرون 

 باريس - أ ف ب

تحقيق  فتح  امس  الفرنسي  القضاء  اعلن 
قريب  لمسؤول  لقطات  بث  بعد  تمهيدي 
يضرب  وهو  ماكرون  ايمانويل  الرئيس  من 
الماضي.  ايــار  مــن  االول  فــي  متظاهرا 
ويستهدف التحقيق ايضا "استغالل رموز" 
ما  بحسب  الحكوميين،  بالموظفين  خاصة 
اوضحت النيابة علما ان المسؤول المعني 
ليس  انه  حين  في  أمن  رجل  خــوذة  اعتمر 
نشرت  لوموند  صحيفة  وكــانــت  شرطيا. 
مساء االربعاء مقاال مرفقا بفيديو، كشفت 
فيه ان "الكسندر بيناال المستشار المقرب 
من رئيس الجمهورية (...) هجم على شاب 
كان طريح االرض اثناء تظاهرة" في االول 

من ايار يوم عيد العمال. 
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يف  تسعى  وأنت  حولك،  املدينة  تتأمل 
ُمعتداً  مشيتك،  يف  مرتفقا  دروبــهــا، 
 ، التلقا ولباسك  البسيطة،  بهيئتك 
بسؤالك  منهمكا  النقي،  رأسك  وغطاء 

كأنك  خطوة،  خطوة  األمكنة  تنسج  وأنت 
هذا  ش  ق عىل  االستفهام  خيط  تدرز 
الزمان.. تجيء من بعيد، لتجلس عىل عربة 
راشفا  صــربك،  سيجارة  مشعال  االنتظار، 
الدهشة،  عكاز  أرحت  أن  بعد  التمني،  كأس 
محاوال التفّكر يف حكاية الصمت األبلغ من 

زيف الكالم!!

تجيء بصمت..
لرحيل  الروح  تهّيء  كأنك  قليال،  تسرتيح 

أبعد!
نبض  وترقب  الرصيف،  ضم  عىل  تتكئ 
املجاورة،  السيارة  فتتجاوزك  الشارع، 
منهمكة  القريبة  «البسطات»  وتبقى 
عابر:  صار  يشء  كل  العابر..  البيع  ثرة  ب

خطايا  الناس،  خطوات  العمر،  سنوات 
 ، الصالح نوايا  األحباب،  وجوه   ، اآل
إطــارات  البيوت،  ظالل  العربات،  عجالت 
أغــا  الــعــيــون،  تحديقة  الــســيــارات، 
عابر،  يشء  كل  الظنون،  حدائق  الطفولة، 
تراقب،  الرصيف،  كهل  يا  وحــدك،  وأنــت 
اشتعال  من  تبقى  ما  تكمل  ان  وتوشك 

كأسك،  من  أخــرى  ورشفة  سيجارتك، 
طَرق  وتواصل  عكازك،  بعدئذ،  لتمسك، 
عن  باحثا  املدينة،  دروب  عىل  السؤال 
لسكينة  مشوقا  فيها،  مفتقد  روح  سالم 
الزمان..  من  فيض  قبل  تسكنها  كانت 
ينقص،  وال  فيزيد،  تطرق..  تطرق..  تطرق.. 

السؤال!!  شجن 

توافق االبراج..توافق االبراج..
14عا حيوي يحتار فيه  أهل الهوى والتنجيم  عا حيوي يحتار فيه  أهل الهوى والتنجيم  ((٣٣--٤٤))

 الت   والصرب  ..  الت   والصرب  .. 
مصدر رزق للفالحي مصدر رزق للفالحي 

تصوير: خالد العوداتتصوير: خالد العودات

 أرضحة ومقامات األنبياء والصحابة  أرضحة ومقامات األنبياء والصحابة 

يف السلط ....وجوارها يف السلط ....وجوارها 

ة عىل الصحة أنواع الريجيم الخط

ة وتحاول املرأة أنواع الريجيم ؟ إليك هي األنواع األخطر من خسارة الوزن، ولكن ما اللجوء اليها من أجل كث اإلجابة...بينها، هل تعلم

نجمية حكمت ورحلتها مع الزمن 

65 عاماً من حياة امرأة أردنية
ن وليد سلي

ة الشخصية  فن الس
ة او الرتجمة الذاتية هي ترجمة لحياة شخصية إنسانية متميزة ضمن ظروف غ عادية , وليس  الس

. ! كمعظم الناس العادي

الجمعة ٢٠ تموز  116٢٠١٨

تجيء من بعيد..تجيء من بعيد..تجيء من بعيد..
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قاع املدينة

فهنالك  األردنية ،  يتواجد  الصبر  والتين بكثرة بالقرى 
مزارع خاصة لهما، ويقوم البعض بزراعة الصبر كاسوار 
لحماية االرض من االنجراف وحماية مزارعهم ، باالضافه 
من  لكثير  للرزق  مصدرا  يعتبر  الصبر  موسم  ان  الى 

الفالحين، فهو موسم الخير والبركة والعطاء . 
يقول المزارع جميل الخطيب انني استيقط  باكرا  و بعد 
الصبر   لجني   الحقل  الى  وابني  انا  اذهب  الفجر  صالة 
والتين ، بالرغم من صعوبة قطف الصبر  بسبب الشوك  
 ، الجبلية  والمناطق  البعيدة  الكروم  في  بزراعته  نقوم 
لكن قمت  بزراعة بعض اشجارالصبر والتين   من القرب 
من منزلي من اجل  عائلتي ، فهما مصدر رزق لعائلتي 

خالل فصل الصيف .  
وخالل جولتنا التقينا  بالبائع الجوال ممدوح ابو علي، يبيع 
وجملة»  «مفرق  للمارة  والجاهز  المقشر  والصبر  التين 
لتناوله  الزبائن  امام  لتنظيفة  سكيناً  بجانبة  يضع  حيث 

مباشرة .
 ويشير ابو على ان هنالك اقبال شديد وزياده في الطلب 
على ثمار الصبر والتين ، بسبب مذاقهما اللذيذ اذ يعمال 

على الحد من العطش ، ويشير انه كل يوم يبيع. « الغلة 
« كامال .

الصبر   لفاكهتي  إن  الحسن  فايز  التغذية   خبير  يقول 
والتين  فوائد كثيرة ، ففاكهة التين تحتوي على العديد 
والبوتاسيوم  وااللياف  كالبروتين  الغذائية  العناصر  من 
من  يقي  التين  ان  غير   ، وغيرها  والمغنيزيوم  والنحاس 

امراض السرطان كسرطان الثدي والقولون . 
بالعناصر  غنية  فتعتبر  الصبر  لفاكهة  بالنسبة  اما   
لتقوية  المفيد    «a» كفيتامين  والفيتامينات  الغذائية، 
النظر باالضافة الى فيتامين «c»، والمعادن فهي مفيدة 
لصحة االنسان ، و لصحة األسنان ، و يعالج قرحة المعدة  
القلب والعظام  ، كما و يساعد على خفض ضغط الدم ،  

ويرفع من مناعة الجسم 
يعمل  حيث  الصبر  فوائد  من  االكبر  الحصة  وللسكري 
مرضى  لدى  الدم  في  الجلوكوز  مستويات  تقليل  على 
الهضمي  الجهاز  عمليات  تنظيم  في  ويساهم  السكري 

لوجود نسبة كبيرة من األلياف في تركيبته .

نداء الشناق 
تصوير: خالد العودات

الطرقات  يف  لرشائها  الناس  يتسارع  حيث   ، الصيف  فاكهة  ب  شعبية  األك  الصيف   ،زائراً  الصرب   و   الت 
واالسواق ويعتربا جزءاً من الضيافة خالل موسمها .

 الت   والصرب  ..  الت   والصرب  .. 
مصدراً رزق للفالح مصدراً رزق للفالح 

جودة منتجات ملكاوي وقدرتها على منافسة المنتجات المستوردة 
في مدينة إربد جعلها تؤكد على أن الصناعات المحلية قادرة على 

أن تنافس الوارادت من األسواق الخارجية وبأن تتفوق عليها .
بسيطة  بأفكار  تبدأ  النجاحات  من  «الكثير  ملكاوي:  تقول 
وبإمكانيات محدودة ، وهذا ما حدث معي ، فطلب إحدى المعلمات 
بعالم  العميقة  ومعرفتي  صغير  بيتي  بمشروع  القيام  ابنتي  من 
جعلنا  للكيمياء  األخرى  ابنتي  ودراسة  الكثيرة  وفوائده  األعشاب 
نتعاون معا لصناعة وإنتاج  الصابون العالجي ، وقد نجحنا بفضل 

اهللا وكانت البداية لمشروعنا الصغير».
و تبين : « مشاركتي في العديد من الدورات الخاصة بالمكونات 
لمنتج  تطويري  في  سببا  كانت  للبشرة  وفوائدها  البديلة  الطبية 
الصابون العالجي المنزلي ، فعمدت الى إضافة األعشاب الطبية 
منتجات  من   غيره  عن  تميزه  ميزة  وخلق  منه  لإلستفادة  إليه 

الصابون األخرى  «.
وتبين بأن صناعة الصابون تتم : «بخلط نسب معينة من  زيت 

العصائر   ، الجليسرين   ، أساسي   مكون  وهو  الصافي  الزيتون 
يتم  ثم  ومن   ، الطبيعي  العسل  و   ، المختلفة  بأنواعها  الطازجة 
قوالب  في  يصب  والحقا  الخليط  الى  المختلفة  األعشاب  إضافة 
خاصة تحمل أشكاال وأحجاما مختلفة  ، وفي اليوم التالي يصبح 
يجف  حتى  أخرى  مرة  بعدها  ويترك   ، للتقطيع  جاهزا  الصابون 

بالكامل».
وتؤكد  على أن ألوان قطع الصابون لديها هي ألوان طبيعية ومن 
ابتعادا  تبتعد   بأنها  وتفيد   ، صناعته  في  المستخدمة  المواد  ذات 

كليا عن الصبغات الصناعية  .
من  أساسياً  جزءاً  التعقيم  يكون  أن  على  دوما  ملكاوي  وتحرص 
مباشرة  البشرة  على  يوضع  فهو   ، لديها  الصابون  تصنيع  عملية 
في  البدء  قبل  نفسها  والمادة  القوالب  بتعقيم  تقوم  يجعلها  ما 

العمل .
وتأمل ملكاوي بأن تنشئ مشغال خاصا لصناعة الصابون العالجي.

ندى شحادة
بفكرة ممزوجة باإلبداع والطموح   بدأت مريم ملكاوي وتبلغ من العمر ( ٤٧ عاما ) العمل عىل انتاج الصابون 
منتجاتها  القت  فشيئا   وشيئا   ، املتواضع  مطبخها  داخل  الخالصة  الطبيعية  املواد  من  املكون  العالجي 

رواجا واسعا ب الناس يف املنطقة ما جعلها تعمل عىل تطويره وتحسينه أك فأك .

من املواد الحيوية لعالج البرشة

مريم ملكاوي مريم ملكاوي 
تنجح يف تصنيع الصابون البلديتنجح يف تصنيع الصابون البلدي
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 ويــؤم تلــك األمكنــة العديد من 
والمؤرخيــن  والكتــاب  النــاس 
وطلبــة  والســياح  والباحثيــن 
المــدارس والكليــات والجامعــات 
. كمــا زارهــا وكتب عنهــا الرحالة 
األجانــب ، وكانــت تفــدم فيهــا 
الضحايــا والنذور خاصــة في أيام 
األعياد والمناسبات الدينية ، ولقد 
إختفت بعــض العادات التي كانت 
سائدة في الماضي وجرى اإلكتفاء 
بزيــارة هــذه األمكنــة والســالم 
والدعاء ألهل الديار فيها والصالة 

في رحابها .
ونتنــاول بشــئ مــن التعريف بها 
، ســيما ونحن في بلــد نحتاج فيه 
الى من ’يعمق هذه اآلثار ، لتكون 
أوتــادا" عميقــة صعبــة اإلقتــالع 
ويذكــر أن لجنــة التــراث العالمي 
التابعة لمنظمة اليونســكو كانت 
قــد وافقت فــي وقت ســابق على 
إدراج مدينة الســلط علــى قائمة 
التراث العالمي.والجدير ذكره أن .

تاريخيــا  كانت مرتفعات الســلط 
لجيوش  وإنطــالق  حشــد  مناطق 
الفتح اإلسالمي للقتال الى ما وراء 

النهر ، 
و’يعــرف الضريــح بأنــه منشــأة 
معمارية تبنى على قبر شــخص ما 
تخليــدا" لذكراه  ويختلــف المقام 
عنه أنه ليــس بالضرورة أن يكون 

مكان دفن أو قبر .
 وقــد يكــون مــكان إقامــة ذلك 
الشــخص في يــوم من األيــام أو 
مكان صالته وعبادته أو قد مر به 
. وبعدها إشــتهر أو ذاع ذكره بين 
الناس فيشاد على هذا المكان بناء 

أو مسجد ويصبح مزارا" للناس . 

مقامات وأرضحة األنبياء
مقام النبي يوشع ( هوشع ) :  النبي 
يوشــع أو هوشــع هو فتــى النبي 
موسى عليهما السالم والذي ذكر 
بالقــرآن الكريم . يقــع المقام في 
جبل يوشع المسمى بإسمه ، وهو 
أعلى قمه في جبال البلقاء  و’يعرف 
بـــــ  ( طــف يوشــع ) ويرتفع عن 
ســطح البحر نحو ( ١١٣٠ ) مترا" 
الوســطى  األغــوار  على  ويشــرف 
وبعــض جبــال فلســطين وبيــت 
المقــدس . وهو بنــاء قديم يعود 
الــى العهــد المملوكــي ويتكون 
من عده بيــوت ومســجد بداخله 
الضريــح . ولقد جــرى تجديد هذا 
المــكان وأ’بقي  علــى على الحجر 
القديــم وأصبــح مبنى مســتطيل 
الشــكل ويعلو حجــرة المقام قبر 
وبداخلهــا الضريــح  . وتم تجديد 
وتوســعة المقام فــي عهد جالالة 
الملك عبداهللا الثاني حيث شــيد 

وأصبــح  المقــام  بجــوار  مســجد 
مصلــى  يضــم  الجديــد  المبنــى 
للرجال وآخر للنساء وقاعة ومكتبة 
. وأروقة ومتوضــآت ومرافق عامة 
. وبجوار المقام بئر يســتقي منها 
المصلــون والمــارة . وتحيط به 

األشجار الحرجية . 
 : شــعيب  النبــي  مقــام   
ظهر النبي شــعيب عليه الســالم 
في القرن الثالث عشر قبل الميالد 
. وهــو أحد األنبيــاء العرب األربعة 
وهم هود وصالح وشعيب ومحمد 
عليهــم الســالم، وكان فصيحــا" 
مفوهــا" يلقب بـ (خطيب األنبياء) 
. ولقــد بعثه اهللا تعالــى الى أهل 
مدين، كمــا جاء بالقــرآن الكريم 
يقطعــون  كفــارا"  كانــوا  الذيــن 
السبيل ويخيفون المارة ويعبدون 
اآليكــة ( وهي شــجرة مــن األيك 
حولهــا غيطة ملتفة بهــا ) وكانوا 
ينقصون المكيال والميزان أيضا".

ويقع المقام في الوادي المســمى 
بإتجــاه  شــعيب  النبــي  بإســم 
االغوارالوســطى ويبعد عن مدينة 
كيلومترا"   ١٢-١٥ حوالي  السلط 

ومساحته نحو خمسة دونمات . 
وكان قديما" عبــارة عن كوم من 
الحجــارة بجانــب بركــة مــاء الى 
أن قــام المحســن حســام الدين 
المفتــي في الســتينات من القرن 
الماضي بجمع التبرعات ومساهمة 
وزارة األوقــاف إلعــادة بنائه الذي 
حظــي بالرعاية الملكيــة واإلعمار 
القديم  المبنى  وكان  الهاشــمي . 
قبــل تجديــده في عــام ١٩٩٧م 
مكونــا" من حجرة بداخلها المقام 
وأصبح المبنــى الجديد يتألف من 
مصلى للرجال وأخر للنساء وغرفة 
المقام وبداخلهــا الضريح وأمكنة 
أخرى منها سكن لإلمام والمؤذن 
ومئذنة ومتوضآت ومرافق عامة .

وافتتــح المســجد عــام ٢٠٠٣ م 
عبداهللا  الملك  جاللــة  رعاية  تحت 
الثانــي والــذي يعد نقطــة جذب 
سياحي وديني ويتوافد اليه الزوار 
من عدة دول . وفي المقام شجرة 
معمرة تتخذها الطيور والعصافير 
بيوتــا" وأعشاشــا" لهــا . ويقــول 
ســكان المنطقة  أن هذه الشجرة 
محميــة – ببركــة المقــام –  من 
اإلعتداء عليها ســواء مــن الطيور 

الجارحة أو العابثين .
مقام النبي جاد بن يعقوب : النبي 
جاد بن يعقوب عليهما السالم هو 
من األســباط الذين أشــار اليهم 
القــرآن الكريم وأحد أخــوة النبي 
يوسف بن يعقوب عليهما السالم.

يقــع المقام علــى التل المســمى 
بإسمه " تل الجادور " الى الجنوب 

الشــرقي من مدينة السلط بجوار 
مدرســة الســلط الثانويــة وفــي 
وســط مقبــرة قديمة والمســماه 
بإسمه أيضا" . وكان موقع المقام 
قديمــا" يشــبه بئرا" ينحــدر إليها 
اإلنسان بدرجات ، ولقد أقيم على 
المقام حجرة تعلوهــا قبة خضراء 
فــي عهد جاللــه الملك الحســين 
بن طــالل - رحمه اهللا - في العام 
١٣٧٨ه /١٩٥٨م وتبــرع ببنائها 
المحسن قدري يوسف الصالح من 
عشيرة الكلوب . ثم شـيد مسجد 
صغير بجانــب المقام مــن الحجر 
األصفر المشــذّب والمستخرج من 
جبال السلط وأعطي لهذا المسجد 
إســم النبي جاد . وقد غطي سطح 
المبنى والســاحة المجاورة للمقام 
بالقرميد األحمر . ولهذا المســجد 
مئذنة وتحيط به األشجار والقبور 
. وتقــام فيــه الصلــوات الخمس 

وصالة الجمعة .
مقــام النبي أيوب : يقــال أنه إبن 
أمــوص ويعود نســبه الــى النبي 
الســالم  عليهما  الخليل  ابراهيــم 
. وقــد ورد إســم النبــي أيوب في 
القرآن الكريم ، حيث إصطفاه اهللا 

يوسف . 
يقع المقام في وادي الســلط قرب 
عين الماء المســماه بإسمه "عين 
حزير" وتســمى اليوم بعين البنات 
الواقعة على بعد ( ٤ ) كيلومترات 
في الجنوب الشــرقي من الســلط 
الى  المؤدي  األيســر  الجانب  والى 
وادي شعيب.وهو عبارة عن ضريح 
داخل مغارة ينزل إليها بدرج . وقد 
أنشيء بقربها مســجد صغير فيه 
قبر ينســب الى النبــي حزير . وهو 
أحد األســباط الذيــن ورد ذكرهم 
بالقــرآن الكريــم وتذكــر بعــض 

المصادر الدينية أنه ليس بنبي.

مقامات وأرضحة الصحابة
مقــام وضريح الصحابــي عامر بن 
الجراح : ويكنــى بأبي عبيدة وهو 
أمين األمة وأحد السابقين األولين 
والقــادة األربعة لفتح بالد الشــام 

وكان قائدا" عاما" لتلك الجيوش.
شارك في معركة اليرموك الفاصلة 
بين الروم والمسلمين التي وقعت 
علــى أرض طبقة فحــل . وكان قد 
شــارك فــي معركتــي بــدر وأحد 
والغــزوات األخرى . توفي بطاعون 

تعالي ليكون نبيه في أرض الشام 
كلهــا . ثم إبتاله ربه بأشــد أنواع 
اإلبتالء وتخلى عنه قومه بإستثناء 
زوجتــه التي كانــت تعمل لإلنفاق 
عليــه ويقــال أنهــا باعــت ضفائر 
شعرها من أجل ذلك . وكان النبي 
أيوب نبيا" صابرا" وعبدا" شــكورا" 
وضرب المثل بصبره على المرض 
واإلبتــالء ثــم أتــاه اهللا رحمة من 

عنده . 
يقع مقام النبــي أيوب في منطقة 
تســمى ( خربة النبي أيــوب ) في 
قرية ( بطنــا ) الى الجنوب الغربي 
من مدينة الســلط ، وهي منطقة 
أثرية وتدل بعض المباني القديمة 
على المكان الــذي دفن فيه وهي 
عبارة عن بقايا أسوار وحجارة ترجع 
الــى العصر المملوكي . ولقد جرى 
مؤخــرا" إقامــة مســجد صغير في 

هذا الموقع . 
مقــام النبي حزيــر بــن يعقوب : 
التاريخية  المصــادر  بعــض  تذكر 
والدينيــة أن إســمه ربمــا يكون 
تحريفا" لألســماء عزير أو عشير أو 
أشير . وهو من ابناء النبي يعقوب 
النبي  عليهما الســالم وأحد إخوة 

٦٣٩م   / ١٨ه  ســنه  عمــواس 
ودفــن فــي قريــة عمتــا باألغوار 
الوســطى بمحافظة البلقــاء . وله 
مقــام وضريح فيها . وكان قد بنى 
عليه مســجد وقبة وتعــرض هذا 
البناء للترميم واإلعمار عبر التاريخ 
عــدة مــرات ، فقد قام الســلطان 
المملوكــي الظاهر بيبــرس ببناء 
القبــة على القبر . وفي عهد جاللة 
الملــك عبــداهللا بن الحســين   - 
رحمه اهللا - أعيد ترميم المقام ثم 
جرى ترميمه على نفقة المحســن 
ابراهيــم منكــو عــام ١٩٥٢/ م . 
وتمــت عملية توســعة المقام في 
عهــد جاللــة الملك الحســين بن 
طالل - رحمه اهللا - في بداية عام 

١٩٩٦م . 
ويتكون البنــاء الحديث من صحن 
المســجد وســدة للنســاء وعلــى 
وقبة  وأســقف  ودعامــات  أعمــدة 
وممــرات ومئذنــة ومرافــق عامة 

متعددة .
ملحوظة : إجتاح مــرض الطاعون 
قرية عمواس بفلســطين - قضاء 
القدس وكان أبو عبيدة أمير الجند 
هنــاك بســتة وثالثين الفــا" من 
الجنــد فلم يبق منهم إال (٦) آالف 
واآلخرين قد ماتــوا بهذا المرض 
، وهــو مرض وبائي معد تســببه 
القــوارض ( الفئــران ) وينقل عن 

طريقها الى اإلنسان .
مقــام وضريــح الصحابــي ضــرار 
بن األزور : أشــتهر هذا الصحابي 
وكان   ، والفروســية  بالشــجاعة 
شاعرا" وفارسا" في الجاهلية أيضا" 
. وهو من خيرة الصحابة . شــهد 
معركة اليمامة وشــارك في حروب 
الــردة وفتــح بالد الشــام . توفي 
بطاعون عمواس .ودفن في بلدة 
ضرار المســماة بإسمه في االغوار 

الوسطى بمحافظة البلقاء .
ويتألــف المقام من مســجد صغير 
تعلوه قبــة وبداخله المقام والذي 
شــيد فــي عهــد جاللــة الملــك 
الحســين بــن طــالل - رحمه اهللا 
- علــى نفقــة المحســن ابراهيم 
الطاهــر . ثم جرت عملية توســعة 
للمقــام تحــت الرعايــة الملكيــة 
واالعمار الهاشمي ، وذلك بإضافة 
ثالثة مداخل للمسجد الذي تحيط 
به أروقة مســقوفة وساحة خارجية 
وبــرج  ومئذنــة  عاليــة  وأتــراس 

ومرافق عامة.
مقام الصحابي ميسرة بن مسروق 
العبســي : كان هــذا الصحابي قد 
أســلم متأخرا" وحســن إســالمه . 
قاتل فــي حروب الــردة واليمامة 
وشارك في فتح بالد الشام .وأبلى 
اليرموك  معركة  في  حســنا"  بالًء" 
. كمــا شــهد فتح مدينــة حمص 
وقاتل مع خالــد بن الوليد . و’يعد 
أول ضابط إستخبارات في اإلسالم 

توفي سنه ٢٤ه/٦٤٤م . 
يقع مقام هذا الصحابي الجليل في 
قرية ميسرة والمسماه بإسمه في 
قضاء العارضة قرب بلدة الصبيحي 
بمحافظة البلقاء وتبعد عن مدينة 
الســلط نحــو (١٣ ) كيلومتــرا" . 
وهو عبــارة عن بناء مــن الحجارة 
مصفــوف بعضهــا فــوق بعــض 
ويحيط به مســجد ومقبرة قديمة 
. وله مقام أخر شــهير في حمص 
الســورية . وإلى جــوار هذا المقام 
ثالث شجرات معمرات يقدر قطر 

واحدة منها بثالثة أمتار  . 
مقام الصحابي دامس أبو الهول : 
أحد الصحابة األبطال الذين أبلوا 
بالًء" حسنا" في فتوحات بالد الشام 
. وقد أشتهر بإسمه وكنيته وكان 
شديد السواد طويل القامة وقوى 
البنيــة وفارســا" مغــوارا" .ويروى 
عنــه أنــه إذا إمتطى ظهــر جواده 
كانت قدمــاه تالمســان األرض . 
وهــو من الذين أرســلهم الخليفة 
عمــر بن الخطاب الى المســلمين 
الذين كانوا يحاصرون قلعة حلب ، 
حيث وضع خطة عسكرية أدت الى 
فتحها بعد أن إستعصت على كبار 
القــادة . قيل أنه توفــي بطاعون 

عمواس سنة ١٨ه /٦٣٩م .
يقــع المقــام في قرية أبــو الهول 
المســماه بإســمه والواقعــة على 
بعد خمســة كيلومترات من مثلث 
الوســطى  األغــوار   - العارضــة 
بمحافظــة البلقــاء . وهــو مكون 
من بنــاء دائري محــاط بالحجارة 

الصغيرة . 

درويش الكاشف 
 تعــد مدينة الســلط وجوارها من املدن واألمكنة التاريخيــة والدينية العريقة  ، وهي حارضة البلقــاء التي تحتضن الكث من 

األرضحة واملقامات الدينية إنها درب األنبياء واألرض الطيبة التي تَعطَّرت بدماء الشهداء .
ويف الســلط وجوارها مقامات االنبياء : يوشــع ( هوشع ) بن نون وشعيب وأيوب وجاد بن يعقوب وحزير ومقامات الصحابة: 
حافظة البلقاء أرضحة ومقامــات الصحابة : أبو عبيدة عامر  دامــس أبو الهول وميرسة العبيس ، ويف األغوار الوســطى 

بن الجراح ورضار بن األزور . 

 أرضحة ومقامات األنبياء والصحابة  أرضحة ومقامات األنبياء والصحابة 

يف السلط ....وجوارها يف السلط ....وجوارها 
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خمطبخ    |   إعداد: جيهان الكباريتي

بخ
مط

لحم مشوي مع الجزر والفطر

ôjOÉ≤ŸG
 ™£≤e ,øgO ¿hóH ,πéY º◊ hCG) kÉeGôZ 500 : ±hôÿG º◊

(äÉÑ©μe
(ΩhôØe) áÑM 1 : π°üÑdG

(¢Shô¡e) ¢Uƒ°üa 3 : ΩƒãdG
(QÉ°†ÿG ¥ôe hCG) Üƒc : ºë∏dG ¥ôe

IÒÑc á≤©∏e : »JÉÑædG âjõdG
IÒ¨°U á≤©∏e : í∏e

IÒ¨°U á≤©∏e ∞°üf : Oƒ°SCG πØ∏a
(áHGòe) IÒÑc á≤©∏e : áæª°ùdG

(áØØ›) IÒ¨°U á≤©∏e : ÜÉ°ûYCG
IÒ¨°U á≤©∏e ∞°üf : í∏e

IÒ¨°U á≤©∏e ™HQ : Oƒ°SCG πØ∏a

Ò°†ëàdG á≤jôW
.áLQO 250 IQGôM ≈∏Y ¿ôØdG »æî°S  .1

.πØ∏ØdGh í∏ŸÉH ºë∏dG äÉÑ©μe »∏ÑJ  .2
 á≤°U’ ÒZ QÉædG ≈∏Y á©°SGh IÓ≤e ‘ âjõdG »æî°S  .3

.á«dÉY ≈dEG á£°Sƒàe IQGôM ≈∏Y
 ≈àM ¬«Ñ∏bh IÓ≤ŸG ‘ âjõ∏d ºë∏dG äÉÑ©μe »Ø«°VCG  .4

.»æH ¬fƒd íÑ°üjh ôªëàj
 IóŸ »Ñ∏bh ºë∏d ¢Shô¡ŸG ΩƒãdGh ΩhôØŸG π°üÑdG »Ø«°VCG  .5

.Úà≤«bO
 IóŸ áFOÉg QÉf ≈∏Y ¬«côJGh Qó≤dG »£Zh ¥ôŸG »Ø«°VCG  .6

.ÉÑjô≤J è°†æj ≈àM äÉYÉ°S 3
 á«æ«°U ‘ ¬«©°Vh πØ∏ØdGh í∏ŸGh ô£ØdGh Qõ÷G »£∏NG  .7

.¿ôØdG
.¬d áHhòŸG áæª°ùdG »Ø«°VCG  .8

 QÉ°†î∏d ¥ôŸG øe π«∏≤dG ™e ¥ƒ∏°ùŸG ºë∏dG »Ø«°VCG  .9
 ¿ôØ∏d ¬«∏NOCGh ôjó°ü≤dG ¥QƒH ¿ôØdG á«æ«°U »£Zh

.á≤«bO 30 IóŸ
 É¡«eóbh á«æ«°üdG ¬Lh …ôªMh ôjó°ü≤dG ¥Qh »∏jRCG  .10

 .á£∏°ùdG hCG RQC’G ÖfÉL ≈dEG áæNÉ°S

ôjOÉ≤ŸG
™£≤e »∏chôH Üƒc 2    

Ö«∏M Üƒc 2    
êÉLO  ábôe  Üƒc 2    

IQƒ°ûÑe Qó«°T áæÑL Üƒc 2    
 ÚëW IÒÑc á≤©∏e 2    

IóHR IÒÑc á≤©∏e 2    
ΩhôØe π°üH IÒ¨°U áÑM      

 
ΩhôØe ¢ùaôc OƒY   

í∏e    
Oƒ°SCG πØ∏a    

  á≤jô£dG
 

 πHòj ≈àM Ö∏≤jh  IóHR á≤©∏e ‘ π°üÑdG ≈∏≤j  
. kÓ«∏b ¬fƒd Ò¨àj ≈àM  IóHR á≤©∏e ‘ Úë£dG ≈∏≤j  

 π≤ãj ≈àM ôªà°ùŸG Ö«∏≤àdG ™e A§ÑH ¥ôŸGh Ö«∏◊G ±É°†j    
. kÓ«∏b

 πØ∏ØdGh í∏ŸÉH §«∏ÿG πÑàjh ,π°üÑdGh »∏chÈdG  ±É°†j    
.Oƒ°SC’G

.á≤«bO 20 IóŸ QÉædG ≈∏Y ∑Îjh ,kGó«L Ö∏≤j    
.iôNCG Iôe Ö∏≤Jh ,áæÑ÷G ±É°†J    

≥FÉbO 5 IóŸ ∑ÎJ    

شوربة بروكيل بالجبنة  

ôjOÉ≤ŸG
.´Éæ©f  OGƒYCG Iô°ûY

¿ƒª«d äÉÑM ™HQCGÒ°üY
.ôμ°S Üƒc ∞°üf

.è∏K äÉÑ©μe

  á≤jô£dG
  Gó«L •ÓÿG ‘ è∏ãdGh ôμ°ùdG ™e  ´Éæ©ædGh  ¿ƒª«∏dGh §∏î oj

عص الليمون بالنعناع 

م محيش بالفريك ح

ôjOÉ≤ŸG
 

ΩGôZ 250 – ΩhôØe ±hôN º◊ ™£b 10 - áeÉªM  -

ΩGôZ 200 – π°üH ΩGôZ 50 – ΩƒK  -

ΩGôZ 30 – áaô≤dG ¥ƒë°ùe ΩGôZ 500 – ¬μjôa  -

ΩGôZ 30 – á«HôY πHGƒJ ΩGôZ 150 – ôHƒæ°U  -

πe 150 – ¿ƒàjR âjR ΩGôZ 100 – øª°S  -

ΩGôZ 30 – ¢†«HCG πØ∏a ¥ƒë°ùe ΩGôZ 50 – í∏e  -

:Ò°†ëàdG á≤jôW    
   

 øe  »æμªàJ  ≈àM  á≤«bO  20``̀ d  ¬μjôØdG  ™≤æH  »eƒb  -
.∂dP ó©H ΩÉª◊G ‘ Égƒ°ûM

 »Ø«°VCG  º`̀K  ,¿ƒ`̀à`̀jõ`̀dG  â`̀jR  ™`̀e  Ωƒ`̀ã`̀dG  h  π°üÑdG  »∏bG  -
 πc »¡WG h AÉŸG øe π«∏≤dG ,á«Hô©dG äGQÉ¡ÑdG ,¬μjôØdG

.áFOÉg QÉf ≈∏Y ∂dP
 h  »∏≤ŸG  ôHƒæ°üdG  p∞«°VCG  ¬μjôØdG  õ¡Œ ¿CG  OôéÃ Qƒa  -

á«æ«°üdG ≈∏Y kÉÑfÉL º¡«©°V h øª°ùdG
 »eƒb  h  º`̀¡`̀«`̀Lô`̀NCG  º`̀K  ,í`̀dÉ`̀e  AÉ``e  ‘  ΩÉ`̀ª`̀◊G  »©°V  -

.¬μjôØdG èjõÃ ºgƒ°ûëH
 âjR  º¡«∏Y  »°TQ  h  á«æ«°üdG  ≈∏Y  º¡£«Ø°ùàH  »eƒb  -
 ‹Gƒ◊  160  áLQO  ≈∏Y  ¿ôØdG  ‘  º¡jƒ°TG  h  ,¿ƒàjõdG

.á≤«bO 40 ≈dEG 35
áÑ°SÉæŸG Ëó≤àdG á«æ«°U ≈∏Y ¬©«ªL ΩÉª◊G »eób  -
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فضاءات

األحداث (يوم االثن ٩_١_١٩١١) 
بين  االشتبكات  أن  كر  ذُ اليوم؛  هذا  في 
العثمانيين  والجنود  الكرك  متمردي 
واصلت  كما  الــكــرك.  غربي  تواصلت 
الصحف النشر التفصيلي عن كل ما يخص 
وجباله  وقراه،  ومدنه  الكرك،  لوء  تاريخ 
المختلفة  االجتماعية  واألخالق  ووديانه، 
أراضيه  وأحـــوال  السكنية،  لتجمعاته 

الزراعية.. وغيرها.

ذكرنا يف الحلقات السابقة أنه؛
لشاهد  شــهــادة  الصحف  نــشــرت   _  *
فيها  ويذكر  الكرك،  ألحداث  (..؟)  عيان 
الكرك  فتنة  ــروا  دب الذين  المشايخ  أن 
(قدر  المشايخ  (شيخ  منهم؛  تسعة،  هم 
الطراونة،  حسين  الشيخ  المجالي)، 
خليل،  إبــراهــيــم  الشمايلي،  محمود 
وأكثرية  وعائلته،  (القمص..؟)  سالمة 
الكرك.  شمال  القاطنين  المجالي  عائلة 
المجالي  ذكر؛  المشاركة  العشائر  ومن 
ووالحمايدة  والــخــراشــنــة  والــطــراونــة 
كماوتصف  البدو.  من  وقسم  والسيايدة 
الشهادة، بحسب صاحبها، ما حلّ بالكرك 

والمراكز الحكومية من خراب.
أخذت  جـــداً،  طويلة  قصيدة  في   _  *
دبج  الجرائد،  صفحات  من  صفحتين 
مديحاً  المبارك)  القادر  عبد  (الشيخ  فيها 
الحملة  فيها  بما  العثمانية،  للسلطات 
ولن  والكرك)،  (حــوران  على  العسكرية 
ولكني  لطولها.  كاملة  نشرها  نستطيع 
المبارك،  والشيخ  أجزائها.  بعض  سأنشر 
في  العربية  اللغة  أستاذ  هو  آنذاك  كان 
الكثير  تعلّم  حيث  بدمشق،  عنبر)  (مكتب 
منهم؛  والعرب،  األردنيين  الطلبة  من 
غنيمة  أبو  وصبحي  وعرار  حجازي  سامح 
وغيرهم.  التل  ــارف  وع حجازي  ومحمد 

شتى،  بأنباء  الصحفية  األخبار  تواترت   *
الــواردة  المعلومات  لبعض  تصحيح  مع 

سابقاً؛
الطفيلة  عن  الحصار  رفعت  التي  القوة   _
وبطارية  وطابور  سرية  من  مؤلفة  كانت 

مدفع.
لم  والعقبة  معان  بين  البرقي  الخط   _
كانت  ـــداث  األح أثــنــاء  ولكن  يتعطل، 
طريق  عن  العقبة  مع  تجري  االتصاالت 
وعوجا  السبع  كبئر  القدس  أقضية  بعض 

حفير بواسطة الهجانة.
أمريكيين  ثمانية  إنقاذ  عن  حديث   _
ومترجم نزلوا عند (سليم) في الكرك قبل 
األحداث بيوم، وإرسالهم مع محافظ من 

(الحباشنة) إلى أريحا ومن ثم القدس.
العشائر  بعض  اختالط  عن  حديث   _
المتمردة مع العشائر المطيعة للتخفّي..؟ 
وتصحيح معلومة يفيد (أنه لم يصب أحد 
عدا  ما  أذى)،  بأي  الكرك  مسيحيي  من 
ضياع إمرأة وولدها كانت في السوق أثناء 
من  أسرهم  تم  عمن  وحديث  الغوغاء. 

المسؤولين الحكوميين في الكرك.
الــدرك  من  فرسان  وضــع  عن  حديث   _
بأطراف أريحا لمنع المتسللين من الكرك. 
وحديث عن تخييم نحو (١٥٠) خيمة من 
من  وهم  معان،  قرب  النعيمات)  (عــرب 

المشاركين في األحداث.
(عشيرة  عــربــان  بعض  عــن  حــديــث   _
سواقة)  (محطة  عن  البعيدين  الحجايا) 
من  مفرزة  ــال  وإرس ساعات،  ثالث  نحو 
الجند لمطاردتهم، وقتل نحو ١٥ منهم..؟

_ ألول مرة تقدم الصحف رواية تفصيلية 
لما حد في الكرك، على لسان شاهد عيان 
هاجموا  العربان  أن  وفيها؛  الوقائع،  عاين 
المراكز الحكومية ليال يوم اإلثنين بتاريخ 
لتاريخ  الموافق  ميالدي   (٥_١٢_١٩١٠)

بعنوان  وهي  الكثير  تشرح  والقصيدة 
ح والدولة)،وسننشر منها المزيد في  (الفالّ

الحلقة القادمة..
استمرار  عن  أخرى  أخبار  إلى  باإلضافة   _
للعشائر  العثماني  الجيش  مــطــاردة 

المتمردة.
بــدأت  الــجــديــد،  الــعــام  مطلع  مــع   _  *
تفسيرات  بتقديم  العثمانية  السلطات 
تحت  الــكــرك،  في  حــدث  لما  ومــبــررات 
رجال  بأن  كالقول  الكرك)،  (فتنة  عنوان 
السن  كبار  كان  فيها  كانوا  الذين  الدرك 
القطار  سائق  بتواطؤ  والقول  وعاجزين..! 

مع البدو..!؟
(سالم  البلقاء  مشايخ  شيخ  أن  وذكرت   _
مشايخ  مع  ــا،  درع إلى  حضر  قد  العلي) 
العام..؟  القائد  إلى  الطاعة  وأدوا  قبيلته، 
قد  وغــزة  والخليل  نابلس  طوابير  وأن 

دعيت إلى الخدمة. 
إلى  العصاة  فــرار  خبر  الصحف  ونفت   _
عن  تفاصيل  أوردت  كما  موسى).  (وادي 
و(أم  الصافي)  (غور  في  عسكريين  مقتل 
أبي  بن  (جعفر  مقام  وقــرب  الرصاص) 
الحجاز  سكة  خط  فتح  تم  وأنه  طالب). 
بيت  المسافة  عدا  ما  الحجاز،  عودة  لقرب 
بإعادة  بــدأوا  (البدو)  وأن  وعــان.  تبوك 
بتسليم  بدأ  بعضهم  وأن  المنهوبات، 

نفسه للسلطات. 
لجنة  وأســمــاء  سفر  خبر  نشرت  كما   _
أخبار  وكذلك  الكرك.  بأحداث  التحقيق 
أبو  (حليم  السط  مقام  قائم  من  واردة 
الشعر)، بأن بعض العصاة يجتمعون في 
تالل الزرقاء، وأخبار من مدير ناحية مادبا 
بعض  جمع  المجالي)  القادر  (عبد  بأن 
وأخبارا  (مادبا)،  على  للهجوم  العصاة 
مادبا  عشائر  بعض  بخصوص  ــرى  أخ

كـ(الساليطة) وغيرها.

كما  الكرك.  ألحداث  حقيقية  أسباب  عن 
بدأت الصحف بالحديث عن عودة موظفي 
الدولة في الكرك ومأموريها، الذين أشيع 
في بداية األحداث أنهم قتلوا، بينما تشير 
إلى  الكنيسة،  في  اختبائهم  إلى  الوقائع 

حين وصول النجدة العسكرية للكرك. 
منح  إلــى  بــاإلشــارة  الصحف  ــدأت  ب كما 
الكرك  لموظفي  شهرين  راتب  الحكومة 
الذين تقل رواتبهم عن ألف غرش،وراتب 
ذلك،  عن  رواتبهم  تزيد  لمن  واحد  شهر 
من  بهم  لحق  عما  لهم  تعويضا  وذلك 

أضرار..
إصالح  عن  الحديث  الصحف  واصلت   _
جــرف  بمحطة  لحقت  الــتــي  الــعــطــال 
غالب  المهندس  نجاة  وعن  الدراويش؛ 
قامت  كما  قُتل.  أنه  يظن  كان  الذي  بك 
والمصابين  والجرحى  القتلى  أعداد  بنشر 
جرف  محطة  حتى  واألضــرار  والغائبين 
الدراويش جنوباً. وذكرت أن أهالي معان 
من  المكونة  هناك  الجند  حامية  ساعدوا 
الجند  مع  اشتركوا  وأنهم  عسكري،   ٥٠٠
أن  أشــارت  كما  (الــبــدو)..؟.  مطاحنة  في 
أرسل  الفاروقي  باشا  سامي  الحملة  قائد 
برقية إلى وزارة الحربية بأن قوات الحملة 
القادر  (عبد  وأن  ــكــرك..؟  ال دخلت  قد 
للحكومة..؟  طاعته  قدم  قد  المجالي) 
البنادق  يقدمون  كانوا  الدرك  بعض  وأن 

للمتمردين..؟ 
شبه  رواية  بتقديم  الصحف  بدأت  كما   _
مراسلها  لسان  على  لألحداث  متماسكة 
والي  باشا  فاضل  رد  وكذلك  درعــا،  في 
حول  الرواية،  هذه  على  السايق  سورية 

أسباب الحداث.
اتفقوا  المتمردين  أن  إلى  أشارت  كما   _
مع مسيحيي الكرك في البداية أن يكونوا 
على  رفعوا  المسيحيين  وأن  محايدين، 
ذلك  فساء  بيضاوين،  رايتين  كنيستهم 
أن  دون  أمالكهم  فنهبوا  المتمردين، 

يمسوا أرواحهم..؟!
_ كما أشارت إلى إرسال والية سورية إلى 
لتوزع  (العباءات)  من  كمية  باشا  سامي 
الطفيلة  قضاء  في  العربان  مشايخ  على 

الذين لم يشتركوا مع عصاة الكرك. 
بتقديم  العثمانية  السلطات  بدأت  كما   _
متماسكة،  وشــبــه  تفصيلية،  ـــة  رواي
أخرى  روايــة  عن  التلميح  إلى  باإلضافة 
الصحف  عادت  لذلك،  وتمهيداً  متعارضة. 
تاريخ  وعن  الكرك،  ماضي  عن  للحديث 
قبل  أي  فيها،  العثمانية  اإلدارة  تأسيس 
١٧ عاما من أحداث العام ١٩١٠، أي في 

العام ١٨٩٣م (١٣٠٩ شرقي).
تأسست  الكرك  متصرفية  أن  ومنها   _
على  شرقي)،   ١٣٠٩) ١٨٩٣م  العام  في 
ومن  باشا.  حلمي  حسين  المتصرف  يد 
أنه  المستفادة،  العمرانية  المعلومات 
بناء؛  تم  باشا  رشيد  المتصرف  عهد  في 
البرق  ودار  الكرك؛  في  الرشدية  المدرسة 
بناء  وتجديد  ــاث  اإلن ومدرسة  والبريد 
نوح؛  مقام  بناء  وتجديد  العمري؛  الجامع 
الحكومة  ودار  السلط؛  في  الحكومة  ودار 
الطفيلة  في  الحكومة  ودار  مأدبا؛  في 

وغيرها.
جديداً  والياً  بك  غالب  تعيين   تم وأنه 

_حيث  رومــي  مالي   (٢٢_١١_١٣٢٦)
أخطأ كثير من المؤرخين في أخذ التاريخ 
األحداث،  لبدء  كتاريخ   (٢٢_١١) المالي 
والصحيح هو تاريخ (٥_١٢_١٩١٠) الذي 
الحجة  ذي   ٣) الهجري  بالتاريخ  يوافق 
عشرة  حــوصــروا  الجند  وأن  ١٣٢٨))؛ 
مغادرة  يستطيعوا  ولم  القلعة،  في  أيام 
القلعة إال بوصول نجدة صالح الدين بك؛ 
 (١٥٠) نحو  بلغ  الجانين  من  القتلى  وأن 
المتواصل  الحديث  إلى  باإلضافة  شخصاً. 
للصحف عن طبيعة وجغرافية وأحوال لواء 

الكرك وأراضيه وقراه.
انتقلت  ـــواره،  وج الــكــرك  تــاريــخ  مــن   _
أحواله  عن  التفصيلي  للحديث  الصحف 
االجتماعية  تركيبة عشائره  وعن  الراهنة، 
هذا  ونوعيتها.  وأراضيها  بيوتها  وعدد 
زعماء  ضد  واضح  تحريض  إلى  باإلضافة 
ودعوة  المجالي،  آل  وخصوصا  العشائر، 
كما  منهم..!؟  األراضــي  ملكية  نزع  إلى 
أسماء  ذكر  تفصيل  على  الصحف  حرصت 
أهل النفوذ بين عشائر الكرك، كالمجالي، 
واتهامهم بأنهم غير متعلمين (المبعوث 
تعليمه  أكمل  المجالي  توفيق  (النائب) 
يشبه  فيما  استنبول..!؟)،  في  العالي 
العثمانية  للسلطات  مباشراً  تحريضا 
ضدهم..!؟ ومن الالفت جداً، أن المراسل 
قوة  من  التمرد  يحتاجه  ما  بتقدير  بدأ 
ومقارنة  عليه،  للقضاء  عثمانية  وأسلحة 
ذلك بتسليح الدروز في جبل العرب، الذي 

كان أكثر جودة وفاعلية..!؟
_ واصلت الصجف الحديث عن الكرك في 
صدر صفحاتها األولى، في تقارير صحفية 
اإلدارة  تأسيس  تاريخ  وعــن  ميدانية، 
العثمانية فيها. كما ذكرت أن هناك أنباء 
وكيال  بك  ناجي  األمــيــرالي  تعيين  عن 

لمتصرفية الكرك.
ماضي  عن  للحديث  الصحف  ــادت  ع  _
وأعدادها  وعشائرها  وتاريخها،  الكرك 
تقريراً  يشبه  (فيما  وأحوالها  وشيوخها 
وذلك  صحفي..!؟)،  تقرير  من  أكثر  أمنياً 
إلى  الحوراني  رفعت  خليل  وصــول  بعد 
الكرك، كمراسل صحفي، الذي أصبح بعد 
هذه المهمة الحقاً عضواً في مجلس إدارة 

والية سورية.
الطوابير  بتسريح  الــبــدء   ــم ت كما   _
فتنة  إلخماد  ــدت  أع التي  العسكرية، 
السابقة  مواقعها  إلى  وعودتها  الكرك، 
إلى  وصلت  كما  حيفا.  ميناء  طريق  عن 
بطريرك  من  شكر  برقية  سورية  والية 
العثمانية  للسلطات  القدس  في  الالتين 
لمسيحيي  وحمايتها  (محافظتها)  على 

الكرك، خالل إخماد العصيان.
العثمانية  العسكرية  القوة  أعلنت  كما   _
لعودة  محدد  مدة  الكرك  في  الموجودة 
األهالي إلى منازلهم في الكرك، وأنّ من 

ال يعود، ستعتبره فاراً وتواصل تعقّبه.
_ وذكر أن رفيفان المجالي، رئيس بلدية 
الكرك، هو أحد المحرضين على (الفتنة)، 
أن  إلى  أشــارت  كما  ــاراً.  ف يــزال  ال  ــه  وأن
المحرضين على العصيان هم (زعماء بني 
هيئة  سترسل  الحكومة  وأنّ  المجالي). 

تحقيق في البحث عن (أسباب الفتنة).
_ بدأ الحديث عن محاولة الدولة العثمانية 

التمييز.  محكمة  في  قاض  وهو  لسورية، 
الكرك  مشايخ  أن  إشــاعــة  تمت  كما 
االستسالم  يطلبون  بــدأوا  المتمردين 
نادمون  وأنهم  الحكومة،  من  والعفو 
على  عازمة  الحكومة  وأنّ  فعلوا،  ما  على 
تأديبهم، وأنه تم إلقاء القبض على أربعة 
القدس.  في  وتوقيفهم  المحرضين  من 
ونشر أن اليوزباشي جالل بك الذي أشيع 
اختبأت  عائلته  وأن  حياً،  يزال  ال  قتل،  أنه 
في بئر في دار سليمان أفندي الحدادين. 
الصدر  خــطــاب  الصحف  نــشــرت  كما 
الحكومة)  (رئــيــس  األعــظــم  العثماني 
المبعوثان  مجلس  في  شوكت  محمود 
(النواب)، الذي أشار فيه تلميحاً إلى أعمال 
عليه  فرد  العثمانية،  المملكة  في  التمرد 
المجلس  عضو  الــزهــاوي  الحميد  عبد 
من  مزيد  نشر  تم  كما  حماة.  ومبعوث 
أعضاء  باسم  الكرك  في  الجارية  الوقائع 
(المتصرف  وهم؛  المحلية.  الكرك  حكومة 
محي  المحاسب  شكري.  النائب  طاهر. 
المفتي  خيري.  التحريرات  مدير  الدين. 

صالح. العضو عودة القسوس).
هذا ومع بدء األحداث، فإن الصحف كررت 
منذ  وماضيها،  الكرك  تاريخ  عن  النشر 
األولى،  صفحاتها  وفي  المملوكي،  العهد 
مفهومة.  وسياسية  إعالمية  وألغــراض 
عسكريا  طابورا   ١٨ إرسال  الوقائع؛  وفي 
عن  حديث  القطرانة؛  إلــى  دمشق  من 
جبل  في  العشائر  بعض  نفوس  تعداد 
مكة؛  من  الحج  موكب  ــودة  ع الــعــرب؛ 
الجبل  دروز  بعض  مشاركة  عن  إشاعات 
تعيين  عن  إشاعات  الكرك؛  عصيان  في 
غالب بك واليا لسورية؛ حديث عن ديوان 

الحرب العرفي.

مقّدمة تاريخّية ومالحظات؛ 
ما   ،مدني عصيان  هي  رك؛  الكَ هية   _
 ضد مسلّحة،  ثورة  إلى  تحول  أن  لبث 
حيث  النفوس.  وتعداد  اإلجباري  التجنيد 
الثاني  تشرين   ٢٢ في  العصيان  اندلع 
(١١) عام ١٩١٠، واستمر نحو شهرين، 
وكان أعنف االحتجاجات ضد العثمانيين، 
العالمية  الحرب  قبيل  اندلعت  التي 
األولى، حيث قمعتها السلطات العثمانية 

بعنف شديد.
لهذه  الدمشقي  الصحفي  المصدر   _
الصحفية  المصادر  أكثر  من  هو  الوثائق 
صحيفة  وهــي  الفترة،  تلك  في  تــوازنــاً 
محمد  لصاحبها  الدمشقية  (المقتبس) 
كرد علي، غير أنها تبقى صحيفة موالية 
للسلطة العثمانية، وال تخرج عن طوعها. 
المنشورة  الوثائق  في  الكاتب  يتدخل  ال 
أو  الشرح  بهدف  الحدود،  أضيق  في  إالّ 
صفحة  في  هنا  غير.  ال  فقط  التوضيح 
فضاءات، سننشر الرواية الصحفية العربية 
العثمانية الرسمية ألحداث الكرك، والتي 
كما  شهرين،  عن  يزيد  لما  استمرت 
رأتها السلطات العثمانية في حينه، على 
لألحداث.  صحفية  ومتابعة  يوميات  هيئة 
ل هذه المادة جانباً وثائقياً صحفياً  وتشكّ
رك)، كرؤية رسمية للسلطات  لِـ(هية الكَ
فقد  العثمانية  السلطات  أمــا  آنــذاك. 

رك)..! أسمتها؛ (فتنة الكَ

أثر وإنسان..
يَومّيات (َهّية الكَرَك).. و(الَحملة الُحورانية) يف 

نّية  (١٩١٠ _ ١٩١١) (٢٢) • محمد رفيع الصحافة العربية العث

الفريق سامي باشا الفاروقي؛ (١٨٤٧م ـ ١٩١١م)
إلى  انتسب  الفاروقي.  محمود  بن  رضا  علي  ابن  وهو  تقريباً،  ١٨٤٧م  سنة  الموصل  في  ولد 
السلك العسكري، وتخرج من الكلية الحربية العالية في استانبول، برتبة ضابط (أركان حرب)، 
وتخطى مراحل الترفيع في الخدمة، فوصل إلى رتبة فريق أول. قاد الحملة العسكرية النجدية 
سنة ١٩٠٦م. حيث أرسلت حملة عسكرية لنجدة ابن رشيد أمير نجد، حيث كانت مهمة هذه 
الحملة العسكرية هي الوقوف بين الطرفين المتحاربين آل سعود وآل الرشيد، وقد كان نصيب 
فيها  وكانت  ١٩١٠؛  عام  الدروز  جبل  على  العسكرية  الحملة  قاد  الذريع.  الفشل  الحملة  هذه 
الكرك  على  العسكرية  الحملة  وقاد  السلطان.  طاعة  إلى  الدروز  رد  واستطاع  القاضية  الضربة 
الكرك  في  وغيرهم  والمجالي  صخر  بني  عربان  ثار  حيث  الدروز  ثورة  إخماد  بعد   ،١٩١٠ عام 
وجوارها، ويذكر أن تصرفات القائمقام التركي صالح الدين بك الشاذة من أكبر العوامل لهذا 
العصيان، وكانت أشد هوالً وطغياناً من عصيان جبل الدروز. اقترن سامي باشا بكريمة عمه 

عبد اهللا حبيب بك العمري ولم يعقب ولداً. توفي في العام ١٩١١
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ذاكرة الرأي عام ١٩٧٣فوتوغرافيا

 ÜÉ`̀«`̀Z Oó``̀©``̀H ø``̀Wƒ``̀dG ¢````̀VQG ≈```̀dG OÉ```̀Y  •     
 ó«°TQ  »ëÑ°U  ÉcÒeG  ‘  äGƒæ°S  ™Ñ°S
 IQÉ`̀jR  ‘  ≈∏«dh  ájRƒa  √ÉàæHGh  Qƒª«M
 áeÉbG  ¬d  ≈æªàf  ..AÉbó°U’Gh  πgCÓd

.Ió«©°S
 ó«©H  πØàMG  …RÉéM ¥GRôdGóÑY òaÉf  •
 Égô°†M  á≤«°T  á∏ØM  ΩÉ```̀bGh  √OÓ`̀«`̀e

.AÉbó°U’G øe ójó©dG
 ¬à∏«≤Yh  á`̀Ñ`̀gÉ`̀Ñ`̀¡`̀dG  Ú`̀°`̀ù`̀M  π`̀Ø`̀à`̀MG  •
 ¿Gó`̀Lh  Éª¡à∏ØW  OÓ«Ÿ  ∫h’G  ó«©dÉH
 ..áÑ°SÉæŸG  √ò`̀¡`̀H  á≤«°T  á∏ØM  É`̀eÉ`̀bGh

.Éæ«fÉ¡J
 øe  É``̀eOÉ``̀b  ø``̀Wƒ``̀dG  ¢````̀VQG  ≈```̀dG  OÉ```̀Y  •
 ¿G ó©H ¬à∏«≤Yh ÉeQƒN íeÉ°S ÉcÒeG

.∑Éæg ájƒæ°ùdG Éª¡«JRÉLG É«°†eG
 áHƒ£N  â`̀“  è«¡H  »`̀∏`̀FÉ`̀Y  π`̀Ø`̀M  ‘  •
 ôë°S ≈`̀∏`̀Y Ió```°```TGhô```dG  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dGó`̀Ñ`̀Y

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J .. ¢Uƒ°üdG π«∏N
 …QGõ``̀ŸG  Üƒ``̀jG  ó`̀ª`̀fi  Ωƒ`̀«`̀dG  πØàëj  •
 ó«©dÉH  Ú`̀gÉ`̀°`̀T  …hó``̀H  ≈`̀æ`̀e  ¬à∏«≤Yh
 Éæ«fÉ¡J..óæ¡e  Éª¡∏ØW  OÓ`̀«`̀Ÿ  ∫h’G

.∑hÈe ∞dCGh
 õjÉa  óªfi  PÉà°S’G  π‚  ΩÉ°ùH  OÉ`̀Y  •
 ¬`̀JRÉ`̀LG AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀d ¿ó`̀æ`̀d ø``e Ö`̀«`̀£`̀ÿG

.AÉbó°U’Gh πg’G ÚH
 »YGQõdG ¢Sóæ¡ŸG áHƒ£N óHQG ‘ â“  •
 ‘ IOƒ```̀÷G ≈ª∏°S ≈`̀∏`̀Y RGô```̀ÿG Qò`̀æ`̀e
 ..AÉbó°U’Gh  π`̀g’G  º°V  »∏FÉY  πØM

.∑hÈe
 πØà–  äGó«ÑY  √óÑY  ΩÉ`̀gQ  á∏Ø£dG  •
 √ò`̀¡`̀Hh å`̀dÉ`̀ã`̀dG É`̀gOÓ`̀«`̀e ó«©H Ωƒ`̀«`̀dG
 ..  á≤«°T  á∏ØM  ÉgGódGh  º«≤j  áÑ°SÉæŸG

.∑hÈe
 »æ°ùM  ∫OÉ`̀Y  ¢Sóæ¡ŸG  QƒàcódG  ¥RQ  •
 Gô```̀cP GOƒ```̀dƒ```̀e ¬`̀à`̀∏`̀«`̀≤`̀Yh »`̀°`̀ù`̀∏`̀HÉ`̀æ`̀dG

.- »æ°ùM – √É«ª°SG
 ø``̀e  ø```````̀Wƒ```````̀dG  ¢```````````̀VQG  ≈`````````̀dG  OÉ`````````̀Y  •
 øªMôdGóÑY  ≥«aƒJ  É«cÉaƒ∏°Sƒμ«°ûJ
 π``̀g’G Ú``̀H ¬``̀JRÉ``̀LG AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀d ó`̀«`̀©`̀°`̀ù`̀dG

.AÉbó°U’Gh
 äCÉØWG  á∏MódG  óªfi  ≈æe  á∏Ø£dG  •
 ó`̀jó`̀ŸG É`̀gô`̀ª`̀Y ø``̀e á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀©`̀ª`̀°`̀û`̀dG
 √ò`̀¡`̀H É``̀¡``̀d â``̀ª``̀«``̀bG á`̀≤`̀«`̀°`̀T á`̀∏`̀Ø`̀M ‘

.Éæ«fÉ¡J..áÑ°SÉæŸG
 π``̀g’G  º`̀°`̀†`̀j  è`̀«`̀¡`̀H  »`̀∏`̀FÉ`̀Y  π`̀Ø`̀M  ‘  •
 ±É`̀aõ`̀H Ωƒ``̀«``̀dG π`̀Ø`̀à`̀ë`̀j AÉ```̀bó```̀°```̀U’Gh
 ≈∏Y  »ª°SGƒ≤dG  óªfi  ¢ùfƒj  óªfi

 Éæ«fÉ¡J  á°†jôY  óªfi  √óÑY  áÁôc
.∑hÈeh

 ≈∏Y  »Hô¨ŸG  ôªY  áHƒ£N  ¢ùeG  â“  •
 è`̀«`̀¡`̀H π``̀Ø``̀M ‘ Ió``̀«``̀ª``̀M ƒ````̀HG á``̀jÒ``̀N
 ..AÉbó°U’Gh πg’G øe ∞«Ød √ô°†M

.∑hÈe
 Ò°üf  Ió`̀jô`̀a  ¿É`̀fƒ`̀«`̀dG  ≈`̀dG  É`̀æ`̀JQOÉ`̀Z  •

.∑Éæg ájƒæ°ùdG É¡JRÉLG AÉ°†≤d
 ó«©H  …hGõ``Z  âØdCG  á∏Ø£dG  â∏ØàMG  •

.∑hÈe .. ™°SÉàdG ÉgOÓ«e
 QOÉ`̀≤`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø``̀Wƒ``̀dG  ¢````̀VQCG  ≈```dG  OÉ```Y  •
 ∫hO ‘ ‘É``̀≤``̀ã``̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG  …ô``̀ª``̀©``̀dG
 π``̀g’G Ú``̀H ¬``̀JRÉ``̀LG AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀d è`̀«`̀∏`̀ÿG

.AÉbó°U’Gh
 ¬`̀à`̀∏`̀«`̀≤`̀Yh   …ó```̀jÉ```̀©```̀dG  Oƒ``̀ª``̀fi  ¥RQ  •
 Éæ«fÉ¡J  ..  OÉªY  √É«ª°SG  Gô`̀cP  GOƒ`̀dƒ`̀e

.∑hÈeh
 Ëô`̀μ`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ó```›G  π`̀Ø`̀£`̀dG  π`̀Ø`̀à`̀ë`̀j  •
 º«≤jh  ∫h’G  √OÓ`̀«`̀e  ó«©H  ¢`̀SÉ`̀Hó`̀dG
 πgÓd á`̀∏`̀Ø`̀M á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ŸG √ò`̀¡`̀H √Gó````̀dGh

.∑hÈe.. AÉbó°U’Gh
 ÉgOÓ«e ó«©H á°SQÉ£H IÒæe â∏ØàMG  •
 É`̀gô`̀°`̀†`̀M á`̀∏`̀Ø`̀M â```eÉ```bGh ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dG

.äÉ≤jó°üdG øe ójó©dG
 OÉY …ôª©dG óªMG QOÉ≤dGóÑY QƒàcódG  •
 É¡«°†Á  IRÉ````̀LG  ‘  É`̀«`̀aÓ`̀°`̀ù`̀Zƒ`̀j  ø``̀e

.AÉbó°U’Gh πg’G ÚH
 øjRÉéM  IQÉ°ûH  áHƒ£N  ¢ùeG  â`̀“  •

.∑hÈe ..øjRÉéM õjôJ ≈∏Y
 GOƒdƒe  ¬à∏«≤Yh  ¢ùjôN  óªMG  ¥RQ  •

.∑hÈe..zÖ«¡e{ √É«ª°SG GôcP
 ÊÉ``̀ë``̀jô``̀dG  Ωô```̀μ```̀e  ≈``̀∏``̀Y  ˆG  º```̀©```̀fG  •
 ..¢ùjôL √É«ª°SG ôcP OƒdƒÃ ¬à∏«≤Yh
 ¬H ô`̀bCGh áeÓ°ùdG AÉæHCG  øe ˆG ¬∏©L

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J.. ¬jódGh ¿ƒ«Y
 ¬`̀à`̀∏`̀«`̀≤`̀Yh  OGó````̀M  Ö`̀«`̀‚  …RÉ````̀Z  ¥RQ  •

.∑hÈe..øJÉa ÉgÉ«ª°SG IOƒdƒe
 á`̀ë`̀«`̀Ñ`̀°`̀U  Oƒ```̀ª```̀fi  ≈``̀∏``̀Y  ˆG  º```̀©```̀fG  •
 óªfi √É«ª°SG  ô`̀cP  Oƒ`̀dƒ`̀Ã ¬`̀à`̀LhRh

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J ..…RÉZ
 º«∏°S  QƒàcódG  øWƒdG  ¢VQG  ≈dG  OÉY  •
 AÉ°†b  ó©H  ¿óæd  øe  ≈°Sƒe  º«gGôHG

.á«°SGQO IQhO ‘ ÚYƒÑ°SG
 Gó`̀æ`̀∏`̀à`̀μ`̀°`̀SGh  ¿ó``æ``d  ≈```̀dG  ¿É``ª``Y  QOÉ```̀Z  •
 á«fOQ’G á©eÉ÷G ‘ »°VÉjôdG ±ô°ûŸG
 ¬d ≈æªàf á«ÑjQóJ IQhO ‘ ¿hQÉg ΩÉ°ùH

 .ìÉéædG

¿Éª«∏°S ó«dh .. IQƒ°U ájÉμM ¿Éª«∏°S ó«dh .. IQƒ°U ájÉμM 

   áÑ≤©dG ôëH ‘ ≈≤«°SƒŸG ádBG .. á«ª°ùª°ùdG  áÑ≤©dG ôëH ‘ ≈≤«°SƒŸG ádBG .. á«ª°ùª°ùdG 

فوتوغرافيا    |   إعداد: محمد القرالة 

 á«≤«°SƒŸG  á``̀dB’G  É¡àØ°üH  á«ª°ùª°ùdG  á``̀dBG  â`̀fÉ`̀c
 ôëÑdGh  ôªMC’G  ôëÑdG  πMGƒ°S  ≈∏Y  kIô¡°T  Ì`̀cC’G
 ≈dEG âª°†fG »àdG ä’B’G øe kIóMGh ,§ q°SƒàŸG ¢†«HC’G
 ÉgQÉJhCG  âë q°TƒJh  á«fOQC’G  á q«Ñ©°ûdG  ä’B’G  á∏FÉY
 çQE’G  øe  á©dÉ£dG  á`̀«`̀fOQC’G  á q«Jƒ°üdG  èjRÉgC’ÉH

.ÊOQC’G »Ñ©°ûdG
 πMGƒ°S ≈∏Y á«ª°ùª°ùdG ádBG óLGƒàH OÉ≤àY’G ºZQh
 ¿CG  ’EG  ,áÁób  á«îjQÉJ  äGÎa  òæe  áÑ≤©dG  áæjóe
 øe QôëàdG ó©H Ée á∏Môe ‘ ¿Éc É¡H ÈcC’G ΩÉªàg’G

.ÊÉªã©dG ∫ÓàM’G
 áÑ≤©dGh É keƒªY ¿OQC’G Égó¡°T »àdG á°†¡ædG ∫ÓNh 
 á q«Ñ©°T ádBÉc QÉ°ûàf’ÉH á«ª°ùª°ùdG äòNCG ,¢UÉN ´ƒæH
 ∞∏àfl  øe  ¿ƒ°ü°üîàe  ¿ƒaRÉY  É¡aÎMGh  ,á q«fOQCG
 πXh ,º¡jójEÉH Égƒ©æ°Uh øjô°û©dG ¿ô≤dG ‘ ∫É«LC’G
 øe Égôjƒ£J á∏Môe ≈dEG k’ƒ°Uh G kójGõàe É¡H ΩÉªàg’G
 É¡JGQób  ´É°ùJÉH  äRÉàeG  áî°ùf  ≈dEG  …ó«∏≤àdG  É¡∏μ°T

.á«Jƒ°üdGh á«æ≤àdG
 ,§≤a  QÉJhCG  áà°S  øe  ájó«∏≤àdG  á«ª°ùª°ùdG  ¿ qƒμàJh

 (™Ñ°UC’ÉH §¨°†dG) ≥Ø©dG ºàj ¿CG ôJh …C’ øμÁ ’h
 ¿CG  ¬æμÁ  ô`̀Jh  πμa  ,äƒ°U  øe  Ì`̀cCG  QGó`̀°`̀UE’  ¬«∏Y
 iôNCG ájôJh ä’BG ¢ùμ©H ,§≤a IóMGh áª¨f ±õ©j
 ôJƒdG øe áª¨f øe ÌcCG QGó°UEG øμÁ …òdG Oƒ©dG πãe
 ióe  Ò«¨àd  ô`̀Jƒ`̀dG  ≈∏Y  ≥Ø©dG  á£°SGƒH  ó`̀MGƒ`̀dG
 …ó«∏≤àdG É¡∏μ°ûH á«ª°ùª°ùdG ádBG ¿EÉa ¬«∏Yh ,√RGõàgG
 É kª∏Y  ,É k°übÉf  É k«≤«°Sƒe  É kªq∏ o°S  π qμ°ûJ  äÉª¨f  â°S  Q pó°ü oJ
 äÉª¨f  ™Ñ°S  øe  ¿ qƒμàj  πeÉμdG  »≤«°SƒŸG  ºq∏°ùdG  ¿CG

.≈dhC’G áª¨ædG QGôμJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ≈∏Y  GƒëàØfG  øjòdG  Ú«fOQC’G  ∫É«LCG  øe  ºgÒ¨c  h
 GƒªgÉ°Sh Égƒ£YCGh É¡æY GhòNCGh iôNC’G äGQÉ°†◊G
 ¿Éc  ,Égôjƒ£J  GƒÑcGh  hCG  á«≤«°SƒŸG  ä’B’G  ôjƒ£àH
 á«ª°ùª°ùdG »©fÉ°Uh ‘RÉY øe ô°UÉ©ŸG π«é∏d π°†ØdG
 ádB’G  √òg  åjó–h  ôjƒ£Jh  áÑcGƒe  ‘  Ú«fOQC’G
 øjô°û©dGh  óMGƒdG  ¿ô≤dG  ™∏£e  ‘  É¡«∏Y  áaÉ°VE’Gh
 ≈àM  É`̀gQÉ`̀JhCG  IOÉ`̀ jR  ÈY  »Jƒ°üdG  ÉgGóe  ™«°SƒàH

.åjó◊G É¡∏μ°ûH  kGôJh øjô°ûY ƒëf ≈dEG â∏°Uh

ء الناجح يف التوجيهي،عام ١٩٧٣  ملحق خاص «للرأي» يتضمن أس

ájôëÑdG á«≤«°SƒŸG á«ª°ùª°ùdG ádBG øe áØ∏àfl ∫Éμ°TCG

ن  ن بركة فندق فيالدلفيا وسط ع بركة فندق فيالدلفيا وسط ع
يف سبعينيات القرن املايضيف سبعينيات القرن املايض

عام ١٩٧٦ سيالزمك الهاتف أين كنت
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عا األرسة 

 طرق جميلة السعاد  زوجك بعيد ميالده

أرسة

ــطــرق  ــذت كـــل ال ــف هـــل ن
مخيلتك  ــي  ف ــودة  ــوج ــم ال
ميالده؟  بعيد  زوجك  لتهنئة 
جديدة  فكرة  عن  وتبحثين 
معه  لالحتفال  ومبتكرة 
فكرة  تكون  قد  اليوم.  بهذا 
االحتفال بعيد الميالد ليست 
بالنسبة  كبيرة  أهمية  ذات 
بالنساء.  بالمقارنة  للرجال 
ولكن هذا ال يجب أن يمنعك 
ــن أن  عــزيــزتــي الــمــرأة م
تظهري لزوجك مشاعر الحب 
والتقدير في مثل هذا اليوم، 
األساليب  بعض  خــالل  من 
التقليدية  وغير  المبتكرة 
تنشيط  على  ستساعد  التي 
الملل  وقتل  بينكما  العالقة 
عشر  لك  نقدم  والروتين. 
زوجك  لتهنئة  مبتكرة  طرق 

بعيد ميالده:

١- رسائل الحب:

األظــرف  من  عــددا  احضري 
على  والصقيها  الملونة 
رسماً  بها  مكونة  الحائط 
زوجــك  عمر  ســنــوات  لعدد 
بورقة  ظــرف  كــل  ـــألي  وام
من  سبباً  فيها  تــدونــيــن 
ذكــري  أو  لــه  حبك  أســبــاب 
وال  بينكما.  تجمع  جميلة 
األمــر  لــهــذا  رتــبــي  تنسي، 
أثناء تواجد زوجك في العمل 
يدخل  عندما  بها  وفاجئيه 

باب المنزل.

٢- كعكة الفوندام الخاصة:

حسب  خاصة  كعكة  ــداد  إع
التي  الخدمات  من  الطلب 
كثير  في  متوفرة  أصبحت 
حددي  الحلوى.  متاجر  من 
لزوجك  الرئيسة  االهتمامات 
أحد  من  اطلبي  عليها،  وبناء 
كعكة  لك  يعد  أن  المتاجر 
بشكل  مصممة  ــدام  ــون ف
المثال،  سبيل  فعلى  معين. 

الــســعــادة  تبعث  مــبــدعــة 
من  يعود  عندما  قلبه  على 
صور  بطباعة  قومي  العمل. 
اللحظات  ألجمل  فوتغرافية 
التي جمعت بينكما ثم قومي 
بربطها في عدد من بالونات 
وانشريها  الملونة  الهيليوم 
يستغرق  بحيث  الغرفة  في 
أجمل  ليتذكر  لحظات  بينها 
قضيتماها  الــتــي  ـــات  األوق
تعدي  أن  تنس  وال  مــعــا. 
كارت أو جواباً خاصاً تهنئينه 
فيه  وتعبرين  ميالده  بعيد 
كل  شاركك  لكونه  سعادتك 

هذه اللحظات.

صنع  مــن  حلوى  قالب   -٦
يديك

 فاجئي زوجك في هذا اليوم 
صنع  مــن  جــديــدة  بوصفة 
كعكة  عمل  فيمكنك  يديك. 
عبارة  عليها  وكتابة  خاصة 
اإلم  بشوكوالتة  التهنئة 
يمكنك  أو  اللذيذة  إمز  أند 
الكعكة  حشو  ذلك  من  بدال 
وضع  مع  الشوكوالتة  بحبات 
الصغيرة  ــورق  ال قصاصات 
عليها  مدون  الحشو  ضمن 

رسائل حب من اختيارك.

 

٧- عشاء رومانسي

في  رومانسياً  عشاًء  له  أعدي 
الشموع  أضواء  على  المنزل 
الطبق  بــطــهــي  وقـــومـــي 
ال  واجعليه  لديه  المفضل 
ينسى هذه الليلة أبداً. ترتيب 
ليلة عشاء رومانسي ال تفشل 
الحب  مشاعر  إحياء  في  أبدا 

بينكما.

لمنتجع  رحــلــة  ـــدي  أع  -٨
سياحي معاً

محبي  من  زوجــك  كــان  إذا 
على  كعكة  له  أعدي  السفر، 
السياحية  المعالم  أحد  هيئة 
إليها.  السفر  يريد  لبلدة 
مهنة  في  يعمل  كان  إذا  أو 
تعبر  كعكة  فأعدي  معينة، 

عن مجال عمله.

٣- تهنئة الصباح

بمفاجأة  يومه  يبدأ  اجعليه 
في الصباح. قبل أن يستيقظ 
استخدمي  النوم،  من  زوجك 
بكتابة  وقومي  الشفاه  أحمر 
ميالده  بعيد  خاصة  تهنئة 
واجعليها  الحمام  مرآة  على 
طريفة قدر المستطاع بحيث 
تكون أول ما يشاهده وترسم 
قبل  وجهه  على  االبتسامة 
اشيري  عمله.  إلى  الذهاب 
في النهاية بأن هناك مفاجأة 
لزيادة  الليلة  انتظاره  في 

تشويقه.

على  الـــورود  له  ابعثي   -٤
مكان العمل

هي  الطريقة  هذه  أن  أعلم 
لخطف  بالرجال  خاصة  حيلة 
قلوب النساء، ولكن ما المانع 
بها  ــت  أن ــادري  ــب ت أن  مــن 
كوسيلة للتعبير بها عن حبك 
لزوجك في يوم عيد ميالده. 
الزهور  من  باقة  له  ابعثي 
وارفقيها  العمل  مكتب  على 
بهدية خاصة يمكنه وضعها 
أيضا  ويمكنك  المكتب.  على 
في  ــه  زمــالئ مــع  التنسيق 
العمل لالحتفال بعيد ميالده 
كان  إذا  خاصة  بحضورك، 
العمل  في  زائدة  أعباء  لديه 
وليس  األخــيــرة  الفترة  في 

لديه وقت كافي للخروج.

٥- ألبوم الذكريات المعلق

بطريقة  نومه  غرفة  زيني 

اجعلي يوم عيد ميالده يوما 
خاصا ال ينسى بتحضير رحلة 
المنتجعات  ألحد  استجمام 
السياحية بحيث تقضيان معا 
ليلة مليئة بالرفاهية والمتعة 
الحياة  مشاغل  فيها  تنسون 

لبعض الوقت.

على  الــهــديــة  قــدمــي   -٩
مراحل

الهدية  تقدمي  أن  من  بدال 
مباشرة،  بشكل  زوجك  إلى 
حاولي إثارة تشويقه بتدوين 
على  توجيهية  إشـــــارات 
للوصول  يتبعها  الحائط 
أكثر  ــر  األم ولجعل  إليها. 
يقوم  أن  منه  اطلبي  إثــارة، 
كل  عند  معينة  بتحديات 
طريفا  األمر  واجعلي  إشــارة 
المستطاع  ــدر  ق ومضحكا 

لتشعريه بالسعادة.

١٠- صندوق األحالم                      

اللعبة  هذه  تنفيذ  يمكنك 
ــشــاء  ــع ـــع ال ــة م ــف ــري ــط ال
ليلة  أجــل  من  الرومانسي 
صندوقاً  احضري  تنسى.  ال 
األوراق  وبعض  برطمان  أو 
يدون  أن  زوجك  من  واطلبي 
يتمنى  رغبة  ورقــة  كل  في 
أنت  وقومي  بها  القيام  منك 
يتحدى  أن  على  بذلك،  أيضا 
تنفيذ  اآلخر  من  منكما  كل 
األوراق  بطي  قومي  رغبته. 
وضعيها في الصندوق وليبدأ 
ورقــة  بسحب  منكما  كــل 
على  يتعين  بحيث  بالتبادل 
بالورقة  ما  تنفيذ  طرف  كل 
في  الــخــاســر  سيكون  وإال 

اللعبة.

يقدم الصيف فرصة مثالية لتمضية الوقت مع العائلة لكن 
أي  لنشوب  منعاً  والتفاهم  الهدوء  من  جو  يسود  أن  يجب 

خالفات من شأنها أن تفسد العطلة على الجميع.

مثالية  أيامك  تكون  أن  تتوقّعي  ال  الصيفية،  العطلة  خالل 
وخالية من األزمات. ال شك في أن أية عطلة يتخللها بعض 
من  المصاعب  تتخطي  أن  باستطاعتك  ولكن  المشاكل. 

خالل النصائح التالية.

مشاكل محتملة مع األوالد

• حين يصر أوالدك على تناول كمية كبيرة من المثلجات أو 
يرفضون الخروج من الماء، حاولي أن تحولي تركيزهم عن 
لموقفهم  تفهمك  إبداء  عبر  مشكلة  تطرح  التي  المسألة 
وأبعديهم  يحبونه  عما  معهم  التكلم  في  استفيضي  ثم 
تدريجاً عن محور المشكلة. أو يمكنك أن تستبقي األحداث 
عبر إطالق نقاش تحضيري كي يتوقعوا ما تنتظرينه منهم. 
تهنئتهم  على  احرصي  الوقت،  طوال  تنتقديهم  أن  وبدل 

حين يحققون أصغر إنجاز.

يمكنك  المقترحة،  المأكوالت  تناول  ابنك  يرفض  حين   •
أن تختاري له مجموعة متنوعة وغير مطبوخة من األغذية 
الصحية التي يحبها (سمك، فيتا، وأفوكادو، وروبيان، وخيار، 
وزيتون، وخبز، وطماطم، وبطيخ،...) كي يأكل ما يريده من 

ر الجو. دون أن يسبب المشاكل ويعكّ

تخففي  أن  حاولي  العطلة،  خالل  األشقاء  يتشاجر  حين   •
وجهة  عن  بالتعبير  طرف  لكل  السماح  عبر  الصراع  حدة 
التعاون  وتعزيز  الضغوط  لتفريغ  فاعلة  طريقة  إنها  نظره. 
بين األشقاء كي يجدوا بنفسهم حالً لمشكلتهم ويرسموا 
ونوبات  الخالف  احتدام  لتجنب  تناسبهم.  التي  الحدود 
التي  العوامل  تحديد  أبنائك  من  اطلبي  والغضب،  الصراخ 
يتوتر،  بدأ  الجو  أن  تالحظين  حالما  الشجار.  لذلك  مهدت 

استبقي الوضع واخفضي صوتك كي يقوموا بالمثل.

• حين يشعر ابنك بالملل، ال تغضبي بسرعة بل حاولي أن 
تصغي إليه وتتفهميه وساعديه كي يوضح حقيقة ما يشعر 
الهدوء  السترجاع  مخصصة  العطلة  أن  يفهم  أن  يجب  به. 
في  عليها  اعتاد  التي  اإللكترونية  األجهزة  عن  واالبتعاد 
البداية  منذ  معك  تجلبي  أن  يمكنك  مثالً،  اليومية.  حياته 
بعض األلعاب الترفيهية التي يحبها، أو تصطحبي صديقاً 
مي لجميع األوالد المشاركين في العطلة  أو نسيباً له، وتنظّ
روتين  لكسر  الهوائية  الدراجة  كركوب  ممتعة  نشاطات 

حياتهم.

من  استياءه  ويبدي  واضح  مبرر  بال  ابنك  يغضب  حين   •
يعبر  أن  منه  اطلبي  فيها،  الموجودين  ومن  العطلة  مسار 
عن مشاعره لكن بأسلوب الئق. يجب أن يفهم أنّ أحداً لن 
يتقبل منه هذا الموقف السلبي. ال تبالغي في صرامتك لكن 
افرضي قواعد السلوك بكل وضوح من خالل تنظيم أوقات 
ساعات  وتحديد  اإللكترونية  األجهزة  واستعمال  اللعب 
في  واالستقاللية  الحرية  من  هامشاً  أعطيه  كذلك  الخروج. 
فاضحة،  بطريقة  الناس  احترام  من  قلّل  إذا  نفسه.  الوقت 
وال  تصرفاته  مسؤولية  يتحمل  ودعيه  الخروج  من  امنعيه 

تتدخلي لمساعدته إلى أن يدرك الخطأ الذي ارتكبه.

٣ قواعد ذهبية

• ابتعدي عن األجهزة اإللكترونية والشاشات: يشكِّل الوقت 
لنشوب  األساسي  السبب  الشاشات  أمــام  نمضيه  الــذي 
الخالفات بين أفراد العائلة. خالل النزهات ووجبات الطعام 
المكالمات  إجــراء  عن  الحاضرون  يمتنع  أن  يجب  مثالً، 
تبقى  أن  األفضل  من  النصية.  الرسائل  قراءة  أو  الهاتفية 

الهواتف في الغرف منذ البداية!

• اتفقي مع زوجك على قواعد ثابتة: يجب أال يكون كالمكما 
متناقضاً أمام األوالد منعاً لنشوء الخالفات وسط األصدقاء. 
األوالد  يظن  ال  كي  نفسها  األفكار  على  البداية  منذ  اتفقا 

أنهم يستطيعون االتكال على اختالف آرائكما.

• قسمي المهام على الجميع: بين عمر الثالثة والسادسة، 
يحب األوالد تقديم المساعدة. وبين عمر الثامنة والعاشرة، 
تشجيعهم  يمكنك  لديهم.  العادة  هذه  ترسخي  أن  يجب 
يفضلونها  التي  المهام  وتوزيع  فرق  إلى  تقسيمهم  عبر 

عليهم.

ضية عطلة صيفية بهدوء وسالمة!
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أنِت

أنواع الريجيم 
ة عىل الصحة الخط

ة وتحاول املرأة أنواع الريجيم ؟ إليك هي األنواع األخطر من خسارة الوزن، ولكن ما اللجوء اليها من أجل كث اإلجابة...بينها، هل تعلم

 من منــا ال يريد الحصول على ثقة عالية بالنفس وصحــة أفضل، فالثقة بالنفس 
يمكن أن تساعدنا في مختلف مجاالت الحياة،

سواًء في المدرسة أو العمل أو حتى عند الذهاب إلى المناسبات االجتماعية، ولكن 
هناك العديد من األشياء التي يمكن أن تؤثر على ثقتنا بأنفسنا ويكون لها تأثير 

كبير على عملية التفكير لدينا بطريقة سلبية،
ولتفادي الوقوع في فخ هذه األشــياء اتبع هذه العادات اليومية وأنقذ نفسك من 

الوقوع في بعض المتاعب.
سيطر على شهوتك لتناول الطعام

ال عجب أنه من الصعب جداً التحكم في عادات الطعام، عندما يكون هنالك بيتزا 
كبيرة أو برغر ضخمة أمامك على المائدة،

ولكن عليك السيطرة على الرغبة الشديدة!
وكلمــا كان ذلك أبكر كلما كان أفضل، حيث أثبت العلماء بأن اتباع نظام غذائي 
صحي يقلل من اإلجهاد ويعزز من المزاج، كما تشــير الدراسات أيضاً إلى أن ذلك 

يساعد في التخفيف من القلق ومحاربة االكتئاب.
احصل على قسط كاف من النوم

أثبتت األبحاث أن األشــخاص الذين ينامون بمعــدالت أقل من غيرهم، يكونون 
أكثر عرضة لتطوير مشاكل نفسية،

في حين أن النوم الجيد يعطي الجسم وقتاً ليتعافى من التجارب الذهنية والبدنية 
التي مر بها خالل اليوم،

وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يبقيك في حالة من التركيز المســتمر خالل كامل اليوم 
التالي.

مــن جهة أخرى، فــإن الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على مســتوى إنتاجيتك، 
والكثير منا قد جرب ذلك بالفعل، لذلك حاول النوم في الوقت المناســب وبشكل 

كاف.

تحرك
جميعنا ينام في الليل مع خطط مســبقة للســير خارجاً لبعــض الوقت ”في وقت 

الصباح الباكر“،
ولكن ما هو عدد المرات التي نفذت فيها فعالً هذه الخطة؟ إليك هذه المعلومة،

تبعاَ للعلماء فإن أخذ كوب من الماء في الصباح والذهاب للمشي بعد ذلك يمكن 
أن يحفزك لتبدأ يومك باندفاع،

فالتماريــن الرياضية تحســن من الدورة الدموية وتجعل جميــع الهرمونات تبدأ 
بالتدفق في االتجاه الصحيح، وهذا بحد ذاته نجاح باهر!

ال تهمل الفحوص الصحية الروتينية
يمكــن لضغــط العمل، والعــادات الغذائية غيــر الصحية، والحرمــان من النوم، 
والتوتر أو االكتئاب أن يؤثروا بشــكل سلبي جداً على صحتك النفسية والجسدية، 
ولكن إجراء الفحوص الطبية في الوقت المناسب لكامل جسمك يمكن أن يكشف 

عن وجود المشاكل قبل أن تبدء.

الجديــر بالذكر أنــه وفي اآلونة األخيرة، تصاعدت األمــراض المتصلة بالدم إلى 
حد كبير، مثل مرض الســكري وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، وبالتالي، أصبحت 

الحاجة إلى مراقبة ضغط الدم وفحص الدم لمستويات السكر أمراً إلزامياً.
االختالط االجتماعي

قد تكون من األشخاص الذين ال يمتلكون مهارات اجتماعية جيدة، ولكن هذا ال 
يجب أن يمنعك من االختالط مع اآلخرين،

فقط حاول فتح المحادثات، واالبتســام، والتحــدث إلى الغرباء، أ واخرج للغداء مع 
شخص جديد،

هــذه بعض من األشــياء التي يمكنــك القيام بها لالختالط، فهذا ســيؤدي هذا 
إلــى زيادة احترامك لذاتك وثقتك بنفســك مما ســينعكس بوضوح على األعمال 

الروتينية التي يجب عليك تأديتها.

اتبع شغفك
قــد ال يكون شــغفك هــو العمل الــذي يمكن أن تعتــاش منه، فهذا هــو الحال 

لمعظمنا، ولكن هناك حالً دائماً،
حيث يمكنك تخصيص بعض الوقت للقيام باألنشــطة التي تســتمتع بها، وهذا 

سيزيد بشكل كبير من مستويات الطاقة لديك،

وينعكس إيجابياً على عملك.
خطط ليومك

قــد يكون من المزعج أن تبدأ يومك كل صباح وأنت شــبه نائــم، ضع حد لهذا، 
واعط لنفسك ١٠ دقائق في بداية كل صباح،

وضع خطة ليومك خالل هذا الوقت.
خــالل هذه العملية، حاول أن تضع هدفاً لهذا اليوم، قد ال تســتطيع تحقيقه كل 

مرة، ولكن سيكون لديك دافع.
هذه هي بعض العناصر التي يمكن أن تتضافر لتشــكل يوماً فعاالً، حاول االلتزام 

بها وخطط من أجل غد أفضل،

أتمنى لكم الحظ الجيد!! 

ريجيم الليمون
يســاعد الليمون الجسم على التخلّص من الســموم الموجودة فيه، 
كما وأنه فعال في حرق الدهون. أما من ناحية ثانية فال يجب تناول 
الليمون بكثرة ألنه يتســبب بحموضة المعدة وسيخلق قرحة مؤلمة 
لك. هنا ننصحك باســتبدال هــذا الريجيم بأطعمة صحية تخســرك 

الوزن بطريقة مدروسة.

ريجيم اليوم الواحد
ريجيــم اليــوم الواحد يعد من أســرع الطرق لخســارة الــوزن، وهو 
يقضي باالمتناع عــن الطعام طوال اليوم واســتبدال الوجبات بنوع 

من الفواكه بكميــات مفتوحة. هذا الرجيم من أخطر الرجيمات على 
صحتك ألنه ال يقدم لجسمك العناصر الغذائية التي تحتاجينها، كما 
وأنه يجعل كمية البروتين والمعادن تنخفض بجســمك مما ينعكس 

عليك بطريقة سلبية الحقاً.

ريجيم الوجبة الواحدة
يدمــر ريجيم الوجبــة الواحدة الصحة ويجعلك متعبــة طوال اليوم، 
فتبدين مرهقة ويســهل انتقال األمراض لــك، لذلك إعلمي أنه من 
الضــروري أن تتناولي ٣ وجبات في اليــوم وليس أقل لتحافظي على 

صحتك على المدى الطويل.

الكثيــرون  يفضلون الصابون للحصول على بشــرة نضــرة ناعمة ونظيفة.  و 
لكن إختيار الصابون كمنظف للبشرة أمر في غاية الدقة والحساسية لما له من 

تأثيرات سلبية عليها إذا لم يتم اختيار النوع المناسب تماماً لها.

وإذا كنــت تفضلين إســتخدام الصابون كمنظف لبشــرتك، فاتبعــي إذاً هذه 
النصائح الختيار النوع الذي يناسب بشرتك:

البشرة الدهنية:
قد تكون البشــرة الدهنية عرضة لظهور البثور والبقع وحب الشــباب أكثر من 

غيرها. ولذلك فهي بحاجة لتطهير وتعقيم دائمين.
و مــع ذلك وإذا كنت من صاحبات البشــرة الدهنية تجنبي اســتخدام صابون 
قوي، وقومي باختيار نوع معتدل لتجنب حدوث أي ضرر للجلد. ابحثي عن أنواع  
الصابون التي تحتوي علي مكونات لطيفة مثل دقيق الشــوفان، و ملح البحر، 
و الســكر البني والتي تساعد على تقشــير البشرة بشكل لطيف والتخلص من 

األوساخ والشوائب والخاليا الميتة.

البشرة الجافة:
على عكس البشرة الدهنية، تحتاج البشرة الجافة لصابون يحتوي على مختلف 

مكونات الترطيب مثل صابون الجليسيرين.

و من المكونات التي تناســب البشــرة الجافة األفوكادو، زيت جوز الهند، زيت 
الجوجوبا، األلوفيرا، و زبدة الكاكاو.

البشرة الحساسة:
إذا كنــت تمتلكين بشــرة حساســة فعليــك إذاً أن تكوني أكثر دقــة باختيار 
الصابون المناســب والــذي لن يؤذي بشــرتك. وعليك بتلك األنــواع الخالية 
من المواد المهيجة للبشــرة. و تلك التــي تحتوي علي درجة حموضة متوازنة 

لتناسب البشرة الحساسة.

البشرة المختلطة:
تجمع البشــرة المختلطة بين البشــرة الدهنية والجافة في نفس الوقت. وإذا 
كنت تمتلكين بشــرة مختلطة تجنبي اســتخدام الصابــون المخصص إلحدى 
البشــرتين الدهنيــة أو الجافة وذلــك ألنه يزيد األمر ســوءاً وقومــي باختيار 

الصابون الخاص بالبشرة العادية والذي سيحقق التوازن لبشرتك.

بشــكل عام وعند اختيارك للصابون لتنظيف بشــرتك، تجنبي المنتجات التي 
تحتــوي علــى نســبة  حموضة عاليــة. ويمكنك اختيــار الصابون العشــبي أو 
الطبيعي ألنــه يحتوي على المواد الطبيعية التي تنعم البشــرة وتجعلها أكثر 

صحة ونضارة

 الصابون املناسب لنوع البرشة

..زيادة..زيادة
الثقة بالنفس..الثقة بالنفس..

مهمتك انت!مهمتك انت!
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صحة

 أمــا «التوحش» فال يعنــي تضخمه 
بحــدوث  يتســم  لكنــه  بالضــرورة، 
اضطرابــات وظيفيــة ضــارة، حيــث 
يصاب الطحــال باختالل يجعله يقوم 
بمهام عكســية حيث يقوم بتكســير 
وإتالف خاليــا الدم البيضــاء وكرات 
الدم الحمراء والصفائح الدموية قبل 

إكتمال عمرها االفتراضي.
و«التوحــش»،  «التضخــم»  وبيــن 
نتصفــح في حلقــة اليــوم معلومات 
وحقائق أخرى تتعلق بالطحال كعضو 
حيوي من األعضاء البشرية الداخلية 

المعرضة لالستئصال جراحيا...

وظائفه
يعمل الطحال كمرشح (فلتر) لتنقية 
الــدم، إلى جانب أنــه ينظم ويضبط 
كمية مخــزون الــدم وكريــات الدم 
الحمراء ويســهم في حماية األعضاء 
الداخليــة في الجســم مــن االصابة 
بالعدوى، حيث إنــه إذا رصد الطحال 
وجــود بكتيريــا أو فيروســات او أي 
كائنات مجهرية ضارة أخرى في الدم 
فإنه يقــوم - وبمســاعدة من جانب 
العقــد الليمفاويــة - بإنتاج خاليا دم 
الليمفاوية»،  تسمى «الخاليا  بيضاء 
والتي تعمــل كمتاريس دفاعية، كما 
تقوم في الوقت ذاته بإنتاج أجســام 
مضادة لقتل تلك الكائنات المعادية 

ومنع تفشي العدوى في الجسم.
وعند مرور الدم خــالل ثنايا ودهاليز 
الطحال، يتعين على جميع خاليا الدم 
الحمــراء أن تمــر من خــالل ممرات 
ضيقة تســمح للخاليا الســليمة بأن 
تعبر بسهولة بينما تتولى كريات دم 
بيض كبيــرة الحجم تكســير الخاليا 

التالفة أو المتضررة.
بتفتيــت وتحليــل  ويقــوم الطحــال 
مكونات خاليا الدم الحمراء المتكسرة 
ثم يقــوم بتخزين مكوناتها المفيدة 
الصالحــة لالســتخدام - وباألخــص 
عنصر الحديد - كي يعاد استعمالها 

مستقبالً في بناء خاليا جديدة.

ويتميــز الطحــال بقدرتــه علــى أن 
يتمدد ويزداد حجمه كي يخزن كمية 
كافية من الدم في داخله، كما يمكنه 
أن يزداد أو يقل عرضاً بحســب حاجة 
الجسم. وفي أضخم حاالته، يستوعب 
الطحال كمية من الدم تعادل ما يمأل 

كوباً متوسطا من الدم.

التمزُّق... والتشقُّق
يحصل انفطار أو تمزق الطحال عادة 
نتيجــة للتعــرض لضربــة أو صدمة 
مباشــرة قويــة (مثل حــادث مروري، 
أو تصــادم رياضي عنيف، أو ســقوط 
جســم ثقيل على البطن، أو ما شابه 
ذلك)، إذ تتســبب مثل هذه الحوادث 
الخارجي  الطحــال  غشــاء  تمزيق  في 
وصوال إلى نسيجه الداخلي، ما يؤدي 
عــادة الى حــدوث نزيــف داخلي حاد 
وأعــراض صدمة (مثل تســارع دقات 
القلــب ودوار وشــحوب في البشــرة 
وإعياء) وفي حال عدم المســارعة إلى 
تقديم اإلســعافات والعنايــة الطبية 
الالزمــة للمصــاب، فإن هــذا النزيف 
الداخلي يؤدي عادة إلى الوفاة أو إلى 

غيبوبة مهددة للحياة.
وبينما تشــكل حاالت التمــزق أعلى 
درجات إصابات الطحال، ففي المقابل 
هناك حاالت أخرى ابسط واخف وطأة 
قد يصاب الطحال فيها بـ«تشققات» 
سطحية طفيفة وغير مهددة للحياة، 
وقد تلتئم تلك التشــققات من تلقاء 
نفســها أو مــع بعض العالجــات مع 
مرور الوقــت وال تترك وراءها ســوى 
آثار وندوب بسيطة ال تؤثر كثيرا على 

وظائف العضو.
وتشتمل أعراض تشــققات أو تمزق 
الطحال ألماً في الكتف األيســر وجدار 
الصدر األيســر مــع طــراوة أو رخاوة 
في ملمس الجزء العلوي األيســر من 
البطن، باإلضافة الى شعور المريض 
بارتباك ودوخة. فإذا شــعر شــخص 
إلى ضربة أو تصادم أو ما شابه، فإنه بأيٍ من هذه األعــراض بعد تعرضه 

ينبغــي أن يتلقــى اســعافات وعناية 
طبية طارئة فورية.

التضخُّم... معتدل وشديد
تضخّــم الطحال هــو حالة مرضية 
يــزداد بموجبهــا حجــم ووزن ذلــك 
العضو بدرجات متفاوتة ولمســببات 
مختلفــة. وينتــج ذلــك التضخم عن 
واحد أو أكثر من المسببات المرضية، 
وقد يستدعي االستئصال جراحيا في 
حاالت معينة يقررها الطبيب المعالج. 
ويعتبــر تضخم الطحــال من الحاالت 
الطبيــة التــي تســتدعي االهتمــام 
في  لكنهــا قابلــة للعــالج  والقلــق، 

معظم الحاالت.
وأي شــخص عرضة لإلصابة بتضخم 
الطحال فــي أي مرحلة عمرية، ولكن 
األشــخاص األكثر عرضة من غيرهم 
بالحمى  المصابــون  األطفــال  هــم: 
المصابــون  والبالغــون  الغديــة، 
باضطرابــات أيضيــة وراثيــة (مثــل 
متالزمــة غاوشــر ومتالزمــة نيمان-

بيك، واألشــخاص الذين يســافرون 
الى مناطق مصابة بوباء اإليبوال.

وبشــكل عــام، يتم تصنيــف تضخم 
الطحال إلى قسمين، وهما:

• تضخم معتدل: إذا كان أطول بعد 
لقياســات الطحــال يتــراوح بين ١٠ 

و٢٠ سنتيمترا.
• تضخم شــديد (تعملُق): إذا أصبح 
أطول بعد لقياسات الطحال أكبر من 

٢٠ سنتيمترا.
وفي حاالته الطبيعية، يكون الطحال 
عضــوا غيــر قابل للتحســس اليدوي 
الخارجــي من جانــب الطبيــب. لذا، 
إذا اســتطاع الطبيــب أن يتحســس 
وجود ولــو جزء من الطحال بالفحص 
اليدوي الســريري، فعندهــا يبدأ في 
اعتبــار الطحال متضخمــا، خصوصا 
لــدى البالغيــن. أمــا لــدى األطفال 
حديثي الوالدة فإن الطبيب يستطيع 
أن يتحسس لطحال بالفحص اليدوي 

حتى عمر ٣ شهور.
الحاالت المعتدلة من تضخم الطحال 
ال تترافــق مــع أي أعــراض خارجيــة 
واضحــة، لكن مثــل تلــك األعراض 
تبدأ في الظهــور في حاالت التضخم 
الشــديد. ومــن بيــن أبــرز أعراض 
بــآالم  الشــعور  الطحــال:  تضخــم 
بطنيــة، وآالم في الصدر، والشــعور 
بألم شــبيه بألم الصــدر الجنبي عند 
امتــالء المعدة أو المثانــة البولية أو 

األمعاء، وآالم في الظهر، واإلحساس 
ر، إلى جانــب أعراض  بالشــبع المبكّ
أخرى تنتــج عن األنيميا بســبب قلة 

كريات الدم الحمراء.
في حاالت تضخم الطحال، يســتطيع 
الطبيب من خالل الفحص الســريري 
أن يتحســس بيــده الحافة الســفلية 
للطحــال تحت حافة ضلــوع القفص 
الصدري اليســرى، كما يمكنه سماع 
صوت خريــر مميز للطحال المتضخم 
بواســطة الســماعة الطبيــة. لكــن 
في معظــم الحاالت البد مــن تأكيد 
التشــخيص الظاهري بواسطة أشعة 
الرنيــن المغناطيســي (أو الســونار) 

على البطن.

مسببات تضخُّمه
ووفقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، 
فإن بعض أمراض الكبد والســرطان 
وأمــراض الــدم مصنفة كمســببات 
نمطيــة لإلصابــة بتضخــم الطحال. 

ومن بين هذه األمراض:
ســيما  ال  الفيروســية،  اإلصابــات   •

الحمى الغدانية.
• اإلصابات البكتيرية.

• اإلصابات الطفيلية (مثل المالريا).
الغذائــي  التمثيــل  اضطرابــات   •

(االستقالب).
• أمرض فقر الدم االنحاللي.

• أمراض الكبد (مثل تشــمع أو تليف 
الكبد).

• معظم ســرطانات الدم وسرطانات 
مــرض  (مثــل  الليمفــاوي  الجهــاز 

هودجكن).
• الضغط المزمن على أوردة الكبد او 

الطحال او نشوء تجلطات فيها.
وبالنســبة لتضخم الطحال المعتدل، 
فــإن مســببات تتفاوت مــن منطقة 
جغرافيــة إلى أخرى حول العالم، لكن 

من بين المسببات األكثر شيوعا:
• تعــرض الطحال إلى غــزو واحتالل 
من جانــب خاليا ســرطانية آتية من 

ورم دموي خبيث.
• مرض فــرط ضغط الدم في الوريد 

البابي المؤدي إلى الكبد.
• بعض االلتهابــات الجرثومية، مثل 

مرض الزهري.
• االصابة بعدوى التهابية في الطبقة 
شــغاف  (إلتهــاب  للقلــب  الداخليــة 

القلب).
وفــي كثيــر مــن الحــاالت، ال تظهر 
أعراض واضحــة لتضخم الطحال إلى 
درجــة أن األطباء يكتشــفون الحالة 
بالمصادفة عادة خالل إجراء فحوص 
روتينية أو فحوص على شكاوى صحية 
اخــرى تســتدعي تحســس الطحال. 
ولكــن اذا ظهــرت أعــراض لتضخم 

الطحال المعتدل فإنها تشمل:
• الشــعور بألــم فــي الجــزء العلوي 
األيسر من البطن، وقد يمتد منتشرا 

الى الكتف.
واإلعيــاء  التعــب  مــن  المعانــاة   •

المستمرين.
• فقر الدم.

• حصول النزيف بسهولة.
أمــا المســببات المحتملــة للتضخم 
الشديد (الذي يكون فيه وزن الطحال 

أكثر من كيلوغرام) فتشمل التالي:
• مرض البلهارسيا.

• مرض المالريا.
• داء الليشمانيات الحشوي.

• مــرض إبيضــاض الــدم النخاعــي 
المزمن.

• سرطان التليف نخاع العظام.
وفي معظم الحــاالت، تعتمد معالجة 
معالجــة  علــى  الطحــال  تضخــم 
المســبب الرئيســي الكامنــة وراءه، 
حيث انــه إذا لــم تتــم معالجة ذلك 
المسبب فستظهر مضاعفات خطيرة 
أخرى، بمــا في ذلك تمــزق الطحال 
واالضطــرار إلــى اســتئصاله وإزالته 
جراحيا (طالع الكادر المرفق هنا تحت 

العنوان: «الطحال... واالستئصال».

إصاباته الرسطانية
الطحال عرضة لإلصابات السرطانية، 
لكن بشكل عام من الممكن معالجة 
سرطان الطحال دوائيا في ضوء نوعه 
ومدى انتشــاره، لكن في كل األحوال 
يبقى اســتئصال الطحال هــو الخيار 
األرجــح إذا رأى الطبيــب أنه ســيمنع 

حدوث مشاكل أكبر وأخطر.
وصحيــح أن ســرطان الطحــال نادر 
نســبياً، لكنه عندما ينشأ فإنه يكون 
عــادة أحد أشــكال ســرطان الدم أو 
ســرطان ليمفــاوي (أي أساســه من 
الجهــاز الليمفاوي)، وهــذا يعني أنه 
يبدأ في أعضاء أخرى في الجســم ثم 
يغزو الطحال ويســتوطن فيه بحكم 

أن الطحال هو بمثابة مخزن للدم.
ووفقــاً للجمعية الوطنيــة األميركية 
الســرطان  فإن  الســرطان،  ألمراض 
مــرض  عــن  يختلــف  الليمفــاوي 
هودجكن فــي كونه يمــر بطور من 
أطــوار ســرطان الطحــال، بينما من 
الممكــن أن يحــدث هــذا النوع من 
غــزو الطحــال مــع ســرطانات أخرى 

مثــل اللوكيميا (ســرطان الدم الذي 
ينشــأ في نخــاع العظــم)، وأيضا في 
حاالت أخرى نادرة مع األنواع األخرى 
من الســرطان مثل ســرطان الرئة أو 

المعدة.
وقد تتشابه أعراض سرطان الطحال 
مــع بعض أعــراض نزلة البــرد، وقد 
يكــون هناك أيضــا شــعور باأللم أو 
وتخمــة المعــدة فــي الجــزء العلوي 
مــن البطــن. كما قد يكــون تضخم 
الكبد عن االصابة ناجما عن االصابة 

بسرطان الطحال.

الطحال... واالستئصال
عملية اســتئصال الطحــال هي إجراء 
جراحــي يلجأ إليه األطبــاء في حاالت 
معينة، ويتم بموجبه إزالة كل أو جزء 
من هذا العضو القابــع أعلى المعدة 

مباشرة.

الدواعي... والطرق
ومن بين دواعي اســتئصال الطحال: 
الدم  واضطرابــات  أمــراض  بعــض 
(مثــل: نقصــان الصفائــح الدمويــة 
واألنيميــا  والثالســيميا،  المناعــي، 
المنجليــة،  واألنيميــا  االنحالليــة، 
وبعض أنواع السرطانات (كالسرطان 
هودجكــن،  ومــرض  اللميفــاوي، 
باســم  المعــروف  الــدم  وســرطان 

«لوكيميا»)، وفرط نشاط الطحال.
الطحــال  تضخــم  كان  حــال  وفــي 
«التوحــش»  بـمشــكلة  مصحوبــا 
التي أشــرنا إليها آنفا، فعندها يكون 
ضروريــا المســارعة إلى اســتئصاله 
جراحيا مع اســتمرار إجراء الفحوصات 
الالزمة  الدوائيــة  العالجــات  وإعطاء 

لعالج السبب الرئيسي.
ويلجــأ األطباء إلــى خيار اســتئصال 
الطحال كليا أو جزئيا في ظل واحد أو 

أكثر من الحاالت التالية:
• عندمــا يصبح حجــم الطحال كبيرا 
جداً بحيــث يصبح مدمــراً للصفائح 
أحد  نتيجــة  الحمــراء  الدم  وكريــات 

اضطراب المناعة الذاتية.
• تشخيص وجود أورام ليمفاوية.

• بعض حاالت الطحال السائب.
• عندمــا يبــدأ الطحــال فــي تدمير 

الصفائح الدموية.
نتيجــة  الطحــال  تمــزق  أو  نزيــف   •

صدمات جسدية.
لمــرض  األجــل  طويــل  العــالج   •
البورفيريــا، إذا تطــور إلــى فقــر دم 

انحاللي.
• انتشار ســرطان المعدة إلى أنسجة 

الطحال.
ويمكن إجراء عملية استئصال الطحال 
بالمنظار الجراحي، وهي عملية تحتاج 
الى عمل عــدد من الفتحات الصغيرة 
في منطقــة أعلى البطن ويســتعمل 
األطبــاء أدوات جراحية خاصة مزودة 
بكاميــرا صغيــرة لتبــث لهــم صور 
الطحال وما حوله على شاشة خارجية. 
لكــن فــي الجراحــات التقليدية التي 
ال تعتمــد علــى اســتعمال المناظير، 
ال يحتــاج الجــراح ســوى إلــى عمــل 
فتحة جراحية كبيــرة واحدة يتم من 
خاللها اســتئصال الطحــال ثم إعادة 
إغــالق الفتحة بإحدى طــرق الخياطة 

الجراحية.

ما بعد االستئصال
يســتطيع  الطحال،  اســتئصال  بعــد 
الجســم أن يعيش مــن دونه، وذلك 
ألن أعضــاء أخــرى - كالكبــد والعقد 
الليمفاوية – تقــوم بتعوض وظائف 

الطحال جزئيا.
مهمــا  مناعيــا  دورا  للطحــال  وألن 
للدفاع عن الجســم ضد أنواع كثيرة 
من البكتيريا والفيروسات، فإنه البد 
في حال استئصاله من المواظبة قبل 
وبعد العملية علــى تطعيم المريض 
بتطعيمات ضد البكتيريا المستدمية 
النزليــة التــي تتســبب فــي التهاب 
رئوي والتهاب ســحائي مميت، وضد 
وضد  الرئويــة،  المكــورة  البكتيريــا 
البكتيريا المكورة المسببة اللتهابات 
األغشــية الســحائية، كما يتعين أن 
يتعاطى المريض تطعيما سنويا ضد 
االنفلونزا إلى جانب بعض المضادات 

الحيويةاألخرى للوقاية.

ات محتملة تأث
بعــد اســتئصال الطحال، قــد تحدث 
زيادة في أعــداد خاليا الدم البيضاء، 
وقد يرتفع عدد الصفائح الدموية إلى 
مســتويات عالية بشكل غير طبيعي، 
وهو األمر الــذي قد يؤدي بدوره إلى 
زيادة خطــر اإلصابــة بالجلطة. كما 
أن هنــاك توقعات قيد البحث مفادها 
أن المرضى الذين يخضعون لعملية 
اســتئصال الطحــال يصبحــون أكثر 
عرضة لخطر اإلصابة بداء الســكري 

في وقت الحق من حياتهم.
*حجار.كاتب متخصص في الشــؤون 
الصحية والعلميــة من صحيفة الراي 

الكويتية. 

الطحال...
ب «الَتَضخُّم» و«التوحُّش»

سلسلة تُسلّط أضواء عىل األعضاء واألنسجة البرشية الداخلية األك ُعرضة لالستئصال جراحياً (٤ من ١٠)

عبدالعليم الحجار  * 
الطحال لدى اإلنســان هو أضخم عضو حج يف الجهاز الليمفاوي، وهو عضو مهم للحفاظ عىل توازن ســوائل الجســم إىل 

جانب وظائف أخرى، ولكن من املمكن أن يعيش اإلنسان من دونه.
يقبع طحالك أســفل اضالع قفصك الصدري مبارشة وتحديدا فوق املعدة يف الربع العلوي األيرس من البطن، ويبلغ متوســط 
ــه لدى الشــخص البالغ حــوايل ١٨٠ غراماً وعرضه حوايل ١٣ ســنتمرتا، ويكــون يف حاالته الطبيعية بنفســجي اللون وناعم  وزن

ات الدموية. امللمس وتغذيه شبكة كثيفة من األوعية والشع
ووفقا الحصاءات وبيانات منظمة الصحة العاملية، فإن املشــكلة األك شــيوعا التي تصيب الطحال هي مشكلة تضخُّم حجمه. 
لكن ال ينبغي الخلط ب حالتّي تضخم الطحال وتوحُّش الطحال. فتضخم الطحال يعني زيادة حجم الطحال مع أو من دون حدوث 

قصور يف وظائفه الحيوية.
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df@alrai.comدنيا الفرح    |   تعّدها: نهلة الجمزاوي 

فرح تسأل

ماهو قوس قزح؟؟

���
	א���

يح
أّن

أركض أركض  أين تشاء

أمضي خلفك دون  عناء

إن تجلس أجلس في 

الحال

أنهض أنهض دون 

سؤال

رغما عنك أكون صديق

في الطرقات أظّل رفيق

أطول أكبر   منك أصير

أو أصبح   أقصر  بكثير

شمس دوما في 

صحبتنا 

حتى أظهر، تبقى 

معنــــا  

إن غابت  في الحال 

أغيب

ورحلت وما عدت   قريب

كي أظهر في الليل 

تجدني 

إجلس بين الضوء وبيني

في العتمة ما عدت 

أطّل 

هل تعرفني فأنا.....؟؟؟

 

 أرسل إسمك وصورتك
 وجواب الفزورة

 إ� بريد دنيا الفرح

 df@alrai.com

نهلة الجمزنهلة الجمزاوي

تركيز  إلى  يحتاج  االمتحان 
ولألسف  بالنفس،  وثقة  وهدوء 
يجتهدونَ  الطالب  بعض   نجد
ظهرِ  عن  الدروس  ويحفظونَ 
أثناِء  في  يرتبكون  ولكنهم  قلب، 
ويضطربون،  االمتحان،  تقديمِ 
فيمضي   اإلجابة في  ويتسرعونَ 
حلَّ  يكملوا  أن  قبلَ   الوقت
إلى  تنتبهوا  أن  آملُ  لذا  األسئلة. 
وتعملوا  المفيدة،  النصائح  هذه 

بها:
من   قينواث كونوا   -١

أنفسكم.
٢- اقرؤوا السؤال بتمعن وتركيز، 
لتفهموا  مرة  من   أكثر واقرؤوه 
 كتفوا بقراءةمنه، وال ت المطلوب

جزٍء من السؤال.
الترقيم   لعالمات انتبهوا   -٣
السؤال  فهم  على   تساعد ألنها 
إشارة  النقطة-  (الفاصلة- 
التعجب-  إشارة  االستفهام- 

النقطتان الرأسيتان بعد القول).
٤- انتبهوا لضبط أواخر الكلمات، 
(إنسان-  المتشابهة  والكلمات 
 -به ذَ ح-  فالَّ فالح-  أسنان- 

.(ذَهب
الرئيسية  الكلمة  من  التأكد   -٥

اشرح-  علِّل-  (عرف-  السؤال  في 
اإلجابة  اختر  عدد-  السبب-  اذكر 

الصحيحة).
دوا  تبتموه، وتأكَّ ٦-  أعيدوا قراءة ما كَ

من  وصحيحا  مقروًءا  كتبتموه  ما  أن 
الناحية اإلمالئية.

د أنك أجبت على جميع األسئلة  ٧- - تأكّ
ولم تنس سؤاالً.

اال
وه
نج
وي
قل
تق
وي
الو
وي

األ
و

ه
به
١
أن
٢
وا

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرح

ما

كيف أجيب عىل أسئلة االمتحان؟

أثناء ا�جابة على أسئلة االمتحان فال أحصل  أرتبك �  أنني  إال  أنني أدرس جّيد%،  مع 
على العالمات التي تستحق دراستي، فماذا أفعل كي أجيب بشكل دقيق؟

واألفعى واألفعىالبازّي   البازّي 

ذكر أن أحد سالطين الفرس قديمJ كان يحب الفرجة 
وال  ليال  يفارقه  ال  رباه  بازي  له  وكان  والصيد،  والتنزه 
له  وعمل  معه،  يأخذه  الصيد  إلــى  خــرج  وإذا  نهارا، 
منها،  يسقيه  رقبته  في  معلقة  الذهب  من  طاسة 

وذات يوم جاء وزير الصيد يقول:
وذات يوم استعد السلطان  للخروج إلى الصيد وأخذ 
إلى  وصلوا  أن  إلــى  بموكبه  وســار  يــده  على  البازي 
في  وقعت  بغزالة  وإذا  الصيد،  شبكة  ونصبوا  واد 

الشبكة.
جهته  من  الغزالة  هربت  من  كل   : السلطان  فقال 

قتلته، فضيقوا عليها حلقة الصيد.
رجليها  على  وشّبت  السلطان   على  الغزالة  أقبلت 
وحطت يديها على صدرها كأنها تقبل ا\رض أمام 
ففرت  الغزالة،  رأس  السلطان   فخفض   ، السلطان 
فالتفت  البر،  إلى  مسرعة  وراحــت  دماغه  فوق  من 

السلطان  إلى العسكر فرآهم يتغامزون عليه.
فقال: يا وزيري، ماذا يقول العساكر؟

من  الغزالة  فرت  من  كل  قلت:  إنك  يقولون  فقال: 
جهته يقتل. فقال السلطان : وحياة رأسي \تبعنها 

حتى أجيء بها.
وراءها  يزل  ولم  الغزالة  إثر  في  السلطان  طلع  ثم 
فأطلق  الغار،  تعبر  أن  محاولة  جبل  إلــى  جبل  من 
البازي وراءها فصار ينقرها في عينيها إلى أن أعماها 
وتوقفت عن الهرب. أقبل السلطان عليها  فذبحها 

وسلخها وعلقها بسرج.
فعطش  فيه،  ماء  ال  قفر  والمكان  حر،  ساعة  كانت 
فرأى  السلطان  فالتفت  الحصان،  وعطش  الملك، 
شجرة ينزل منها ماء مثل السمن، وكان البسا كفوفا 
البازي  رقبة  من  الطاسة  فأخذ  الــســرادق،  جلد  من 
الماء قدامه، فلطش  الماء، فوضع  ومgها من ذلك 
الطاسة  السلطان  فأخذ  فقلبها،  الطاسة  البازي 
فوضعها  عطشان  الــبــازي  أن  وظــن  ومــgهــا،  ثانية 
السلطان من  ثانية وقلبها. غضب  أمامه، فلطشها 
البازي وأخذ الطاسة ثالثة وقدمها للحصان، فقلبها 

البازي بجناحه، فقال الملك:
الشرب  حرمتني  الــطــيــور،  أشــأم  يــا  اللعنة  عليك 

وحرمت نفسك وحرمت الحصان.
ثم ضرب البازي بالسيف فرمى أجنحته، فصار البازي 

يقيم رأسه ويقول باiشارة:
– أنظر الذي فوق الشجرة.

رفع السلطان عينيه، فرأى فوق الشجرة حية، يسيل 
سمها، فندم السلطان على قص أجنحة البازي.

حتى  الغزالة  ومعه  وســار،  حصانه  وركــب  قام  ثم 
الطباخ،  إلى  الغزالة  فألقى  ا\ول،  مكانه  إلى  وصل 

وقال له: خذها واطبخها.
والبازي على يده،  الكرسي  السلطان على  ثم جلس 

فشهق البازي ومات.
الذي  البازي  قتل  على  وأسفا  حزنا  السلطان  صاح 
التأني  في  قال:  من  صدق  وقال:  الهالك،  من  خلصه 

السالمة وفي العجلة الندامة. 

قوس قزح ليس جمادا وال 
أن  نستطيع  صلبة  مــادة 
كالقمر  نطأها  أو  نلمسها 
والنجوم، بل هو عبارة عن 
تظهر  ضوئية  إشعاعات 
في السماء بعدما تمر في 
بين  تحدث  طريفة  حكاية 

الشمس وقطرات المطر.
مع  الشمس  تلعب  عندما 
قطرات المطر في السماء، 

إلى  فيتحلل  الماء،  قطرة  في  يدخل  الشمس  من  المنبعث  األبيض  اللون  فإن 
والنيلي  واألزرق  واألخضر  واألصفر  والبرتقالي  (األحمر  المعروفة.  السبعة  ألوانه 

والبنفسجي).
وعندما يخرج الضوء من قطرة الماء ثانية إلى الهواء فتنعكس تلك األلوان لتظهر 
في السماء على شكل قوس قزح الجميل. كطيف ألوان ال يمكن اإلمساك بها أو 

التزلج عليها كما في رسوم الكارتون.

���
	א���

طرائف 

الحكيم الغالم الفصيح
قال حكيم: قلُت لغالٍم من أوالد العرب، 
بفصاحته  فأمتعني  ُيــحــادثــنــي  ــان  ك
ومالحته: أيسرك أن يكون لك مال وأنَت 

أحمق؟
قال: ال.

فقلت: ولَم؟
جناية  حمقي  علّي  يجني  أن  أخاف  قال: 

تذهب بمالي وأبقى على حمقي.
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يستطيعكلانسانمنذ
ريخلعفيناىثناورك
افيدنياهـوقالحكيم
لخالانمغلباريخال
اصفيالشكرللهـثعال
نسحوسفنلاةراهـطوى
النيةوالامربالمع
كنملانعيهـنلاوفور
روقالعنالعلمانال
لعلاهـبرينيرونملع
ماءظلمةالجهـلاءوا

ولسمريغثاريمملعل
بوقرينغيرمغلوبوا

نمريخيءشلابملعلان
الجهـلبهـوهـوطبعاثق
نيرحبلاةراضحوةفا

الدولة الخليجية االولى التي تم اكتشاف البترول فيها من (٧) احرف

يستطيع كل انسان من ذكر وانثى ان يفعل خ<ا � دنياه وقال حكيم ال خ< ابلغ من االخالص � الشكر 
O تعاN وطهارة النفس وحسن النية واالمر باملعروف والنهي عن املنكر وقال عن العلم ان العلم نور 
ين< به العلماء ظلمة اجلهالء والعلم م<اث غ< مسلوب وقرين غ< مغلوب وان العلم بالشيء خ< من 

اجلهل به وهو طبعا ثقافة وحضارة.

9/23 إلى 10/22

1/20 إلى 12/222/18 إلى 1/19

4/20 إلى 5/20

7/23 إلى 8/22

11/22 إلى 12/21

الثور

العقرب

الجدي

العذراء

حلول ا[لعاب تنشر � صفحات «أبواب» السبت

الحل السابق: االنس والجن

حل العدد السابق

حل العدد السابق

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١ - غوتليب داملر ٢ - قرصان – نداء ٣ - رعب – سكاف – حي ٤ - أC – حالق ٥ - دل – بيلسان ٦ - ملعان – اتقان ٧ - فاسد 
– ممكن. ١١ - لبيب  – رفس  – هديل  – عم ١٠ - زر  – تضرع ٩ - يداوي  – رسا ٨ - سن  – بس 

عموديًا:
١ - رودلف ديزل ٢ - وقع – ملى – درب ٣ - تربى – عسرى ٤ - لص – لباد – وهب ٥ - ياسمني – سيد ٦ - بنك – بن – مي ٧ 

- إحساس – علم ٨ - انفالت – مت ٩ - مد – انقرض – رن ١٠ - الحق – إسراف ١١ - رأي – قناع – سر. 

تسايل

2/19 إلى 3/20

الحوت

شخصية برج الرسطان
بقدرٍة  يتمتعون  بحيث  واسع؛  وخيالهم  مفرطٍة،  لدرجٍة  عاطفيّون  الرسطان  برج  مواليد 
ة عىل السفر يف عا األحالم، وهم رومانسيون جّداً، وإحساسهم مرهف، ويحبون  كب
اللون  مثل  املشعة،  األلوان  ويحبون  وقوية،  صلبة  الحياة  يف  وإرادتهم  املوسيقى، 

األبيض والفيض .

ية األخرين، لدية  يل إىل ح نقاط القوة: مخلص، محب، لدية حدس قوي، 
خيال واسع.

الالزم،  من  أك  عاطفي  التعلق،  شديد   ، هوا متشائم،  الرسطان:  عيوب 
وشكاك

الجوزاء

ا\سد

8/23 إلى 9/22

القوس

10/23 إلى 11/21

الميزان

الدلو
3/21 إلى 4/19

الحمل

افقيًا
١ - صناعي أمgكي من رواد االستثمارات 
 – العني  غطاء   – مكافأة   -  ٢ النفطية 
صعب ٣ - حلم مزعج – نقيض خلفي ٤ 
- ماهر – ضياء ٥ - قائل الشعر – رهبة 
– مال   ٧ – ســّنــور  – ســـارق  ــرب  ه  -  ٦
–مصرف ٨ -  – وقت  مدفون u اtرض 
أب – ساكن ٩ - مشرق – فرح ١٠ - ضد 
تشاؤم – جمع – أذاع ١١ - خوف – فعل – 

لؤلؤة.

عموديًا
أفالمه  من  فرنسي  وسينمائي  بّحار   -  ١
بال   Cعــا" احمليطات  أعماق  تصور  التي 
 gغ – ق  – حدَّ شمس" ٢ - جحر الضبع 
ناضج ٣ - أنبوب النارجيلة – هزة أرضية 
شديدة ٤ - سوء العاقبة – عّلة أو مرض 
عند  جنب   – عليها  ُيتوكأ  ما   – فــزع   -  ٥
 – ا�نسان  يكتمه  ما   – امتنع   -  ٦ اللقاء 
صداق ٧ - صاحب فن من الفنون – ضد 
ضالل – تاه ٨ - بارع – شحم أو ودك ٩ – 
 u حــفــرة   – الطويلة  القصص  كــاتــب 
اtرض ُيستقى منها املاء١٠ – أخو اtب – 
 - ١١ – ما هو ل�بل كالصوف للغنم  جسم 

صحيفة – مصيبة.

12345678910     11
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5/21 إلى 6/21

السرطان

6/22 إلى 7/22

الحوت: تظهر ميال الى المغامرات 
انت  مالية  بمشاكل  تورطك  التي 

في غنى  عنها, انتبه. 

السرطان: ديون قديمة لك عند اصدقاء تسدد وتوفر لك مبلغا ال بأس به, 
ادخره. 

على  عملك  في  تعتمد  الــجــدي: 
باالسباب  وربطها  االمــور  تحليل 
ـــى اســتــنــتــاجــات  مــمــا يــــؤدي ال

دقيقة حظا موفقا. 

تجعل  حساسيتك  شــدة  الــدلــو: 
االخــــريــــن خــائــفــيــن مــــن مــس 
مشاعرك, لم ال تكن اكثر واقعية. 

وضعك العاطفي  يتحسن  الحمل: 
تفصح  وال  المستجدات  راقــب  لذا 
خاصة  العاطفية  مشروعاتك  عن 

مع مواليد برج االسد. 

تساعدك  القوية  ارادتــك  االســد: 
ان  وتــؤمــن  تبغي  مــا  نيل  على 
من  يــبــدأ  الــنــجــاح  نحو  ــطــالق  االن
مواليد  مع  خاصة  بالنفس,  الثقة 

برج الحمل. 

لها  حــد  ال  طموحاتك  الــعــقــرب: 
وتذهب الى حد االوهام رغم ذلك 
الفشل  بعض  حياتك  في  تعرف 

الذي يعود عليك بالحزن. 

القوس: تحسن التقرب من الناس 
وذلــك  اليك  اهتمامهم  ــذب  وج

لطبيعتك المرحة. 

الحظ  ابـــواب  امــامــك  تفتح  الــثــور: 
هذا  لصحتك  االولوية  باعطاء  عليك 

االسبوع. 

قبل  الجيد  تخطيطك  الــعــذراء: 
فرصة  لــك  يــوفــر  االمــــور  تنفيذ 

اكيدة للنجاح. 

الزمالء  مع  االجتماعات  الجوزاء: 
مواهبك  الظهار  المجال  تفتح  قد 

وقدراتك. عد الى واقعك. 

الميزان: حياتك ال تخلو من الشجار 
واالختالف في الرأي مع االخرين, 
نقاط  الــى  تصل  ان  تحاول  ال  لم 

االتفاق مع من حولك. 

عليك  كــاكــورو  مسابقة  ــل  حل
 �  ١-٩ ــــن  م رقـــــم  ادخــــــــال 

املربعات الفارغة.
ــيــح احلــــل هـــي االرقـــــام  مــفــات
املـــربـــعـــات   � ـــــودة  ـــــوج امل
حل  تعطي  التي  وهي  السوداء 

جملموع االرقام.
ــوق اخلط  ــودة ف ــوج االرقـــام امل
واالرقـــام  االفــقــي  احلــل  تعطي 
املوجودة حتت اخلط تعط احلل 

العامودي.
سيكون   ٣ رقــم  احلــل  مفتاح 
ــل لــرقــم ٢ ورقـــم ١ ورقـــم ٥  احل
او   ١ ــم  ورق  ٤ لرقم  حال  سيكون 

رقم ٢ ورقم٣.
ســتــحــل  املـــربـــعـــات  مــــن  اي 
على  تعتمد  الصحيح  بالشكل 

حل املفتاح باالجتاه اsخر
ال يجوز تكرار الرقم � احلل لذا 

رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.
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سين

ال شــك في أن أحد هذه األفالم مختلــف تماماً عن الفيلمين 
ل Tag المثال األخيــر على نضوب مخيلة  اآلخرين. فال يشــكّ
هوليوود المبدعة فحســب، بل يعتبر أيضــاً دليالً على أن ال 

أحد يأبه بأن جفاف هذه المخيلة يزداد عمقاً واتساعاً.

 يروي المثال األخير على المواد التافهة والمملة، التي تعرض 
كوسيلة تسلية، قصة خمســة أصدقاء يلعبون لعبة مطاردة 
(tag) في شــهر مايو طوال ٣٠ سنة. يعتبر جيري (جيريمي 
رينر) ملك هذه اللعبة ألن ال أحد نجح في اإلمساك به. لذلك 
يقرر األصدقاء األربعة اآلخرون، هوجي (إد هيلمز)، وكاالهان 
(جــون هــام)، وســابل (هانيبال بــورس)، وتشــيلي (جايك 
جونسون)، أن يضعوا هذه السنة حداً لقدرته على التملص. 
ويأملــون النجاح حقــاً ألنهم يعرفون أن جيري ســيكون في 

مكان محدد حيث يرتب لحفلة زفافه.

 (…Waiting) ولكــن حتى كاتبا الســيناريو روب ماكيتريــك
ومارك ســتيلن (The Pooch and the Pauper) يقران بأن 
القصة األصلية لم تتضمن مواد كافية لملء فيلم. وتشــمل 
العناصــر «الحقيقيــة» التي عدلت، إلــى جانب خفض عدد 
الالعبيــن الفعلي من عشــرة إلى خمســة، تغييــر عدد أفراد 
المجموعة الذين نجحوا في الواقع في التملص من المطاردة. 
ففكرة ابتكار شــخصية واحدة بارعة في اللعبة بدت ضرورية 

في سعي معدي العمل إلى توليد نوع من التوتر.

رغم التالعب بطبيعة الفيلــم الفعلية بإضافة عناصر مهمة، 
يتألف أكبر جزء من Tag من مشــاهد نرى فيها خمسة رجال 
 Crazy) يركضــون. وهكــذا يأخذ المخــرج جيف تومســيك
House) عنصر الركض ويوجه الفيلم عبر مشاهد من المزيد 
مــن الركض إلى أن ينتهي بــه المطاف إلى عدد إضافي من 

مشاهد الركض.

نرى الحاالت االســتثنائية الوحيدة عندما تقرر المجموعة أن 
لعبتهــا مهمة جداً، ما يدفــع بأفرادها إلــى تجاهل القانون 
باقتحامهــم المنــازل، وتعذيبهــم أشــخاصاً عابري ســبيل، 
وتخريبهم الممتلكات العامــة، حتى إنهم يهاجمون أحدهم 
اآلخر في بعض المشــاهد بطريقة جســدية عنيفة تدخل أي 

إنسان فعلي في غيبوبة.

خلفيات

ولكــن ال داعي ألن تعوق الحقيقة درب ســرد قصة حقيقية. 
يكتفي ماكيتريك وســتيلن بالرجوع خطوة إلى الوراء وابتكار 

بعض الخلفيات المثيرة لالهتمام للشخصيات.

نتيجة لذلك، ال تســتند شخصية أي من أفراد المجموعة في 
الفيلم إلى الالعبين في الواقع، ما يفتح في المجال إزاء بعض 
األفكار الخصبة. وهكذا صار بإمكانهما تفسير لم تبدو زوجة 
هوجي آنا (آيال فيشــر) مريضة نفســية أو كيف نجح كاالهان 
في الحصول على وظيفة وضعته على رأس شركة ضخمة في 
حين أنه ال يملك أدنى فكرة عن هذه الشركة أو ما تقوم به.

مــن دون هذه الخلفية، يتحول الالعبــون إلى مجرد كائنات 
ســطحية تتعاطــى مــع مواقــف نمطيــة: الرجل الوســيم، 
والصديــق المحــب، والفائز المتعجــرف، والالمبالي، والجاد. 
نتيجة لذلك، تخال أن ثمة برنامج كمبيوتر من إعداد «شركة 

سيناريوهات» يطور هذه الشخصيات التقليدية.

يمضــي Tag قدماً بوتيــرة متثاقلة، آمالً بأن تكون شــعبية 
ممثليــه وســيلة كافيــة إللهاء المشــاهد عن واقــع أن هذا 
السيناريو ال يختلف عما قد يكتب على األوراق الصغيرة داخل 
كعك الحظ. حتى الممثلون شعروا بأنهم الخيار البديل الذي 
اســتعان به معدو الفيلم عندما رفض ممثلون أكثر ذكاء هذا 

المشروع.

يبدو هيلمز دوماً كنســخة هزيلة من ســتيف كارل. وال شك 
في أن شــخصية جونسون كانت ســتبدو أكثر تميزاً لو أداها 
تشــارلي داي. ويقدم بورس شــخصية كانت ســتغدو أكثر 
تأثيراً وتشــويقاً مــع كيفن هارت. كذلك تخــال رينر في دور 
الرجل القوي باهتاً عندما تقارنه بجيســون ســتاثام. أما دور 

هام، فمناسب بما أن هام قلما يخطئ.

مشاهدون

يكمن الخوف في أن يحظى Tag بعدد كبير من المشاهدين، 
مــا يولّد فكرة ضــرورة إنتاج جزء ثان منــه. وإذا حدث ذلك، 
فترقبــوا نــزول فيلم «لعبة الكراســي: الصامــد المغامر» أو 
«شد الحبل، شد الحبل: الصراع األخير» إلى صاالت السينما. 

وسيرتكزان إلى قصة حقيقية.

* ناقد اميركي.والمقالة ترجمة جريدة الجريدة. 

 Tag نضوب مخيلة هوليوود يف افالم مثل

ريك بنتيل* 
ية  ان املحرتف الذين يخرسون حياتهم خالل ســعيهم إىل ح يســتند Only the Brave إىل قصة حقيقية عن مجموعة من مكافحي الن
كي أوقفوا اعتداء إرهابياً عىل م  ثل، يســتندsiraP oT ٧١:٥١ ehT إىل قصة حقيقية عن ثالثة أم بلدتهم من نار مســتعرة. عىل نحو م

قطار يف باريس. أما Tag، فيستند إىل قصة حقيقية عن خمسة بالغ يهوون التسلية بألعاب األوالد.
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تكنولوجيا

خصائص  تــحــديــد  ــد  ــع وي 
الصورة أمراً ضرورياً؛ لتقديم 
للمستخدم،  جيدة  تجربة 
كان  لو  المثال:  سبيل  فعلي 
عدة  بها  معيشة  غرفة  هناك 

عناصر،
 Pinterest ــة  شــرك ـــإن  ف
ــة  ــرؤي ال تقنية  تــســتــخــدم 
 computer الــحــاســوبــيــة 

،vision technology
الموجودة  العناصر  لتحديد 
تقوم  حــيــثُ  ــورة،  ــص ال فــي 
وفهم  ــورة،  ــص ال بتقسيم 
عليك  تقترح  ثم  عناصرها، 
في  لتأخذها  مشابهة  أشياء 

االعتبار.
من  أكثر  يوجد  أنــه  وحيث 
في  مــنــشــور  مــلــيــار   ١٠٠
تستطيع  ال  البيانات،  قاعدة 
كل  ترتب  أن   Pinterest

مميزة  عالمات  تكون  أن 
اقتراح  على  تساعد  لكي 
ذوق  على  اعــتــمــاداً  صــورة 

المستخدم.
العنصر  سيظهر  متى  إذاً 

البشري؟
عندما  البشري  الــدور  يظهر 
البيانات  متخصصو  يقوم 
البيانات  صحة  من  بالتحقق 

وتسميتها.

إدراج  يتم  النتائج  ولتحسين 
وإعادة  النموذج  في  البيانات 
ولذلك  باستمرار  تدريبها 
فيها  يتشارك  العملية  هذه 
كالً من: اإلنسان المتمثل في 
واآللة   ،Pinterest موظفي 
خــوارزمــيــات  فــي  المتمثلة 

الكمبيوتر.
دوراً  هناك  أنّ  قيل  لذلك 

في  مستخدم  لكل  منشور 
وقتها،

الشاق،  العمل  هذا  وإلتمام 
محرك   Pinterest تستخدم 
الرسم  على  يعتمد  توصية 
بفلترة  يقوم  حيث  البياني 
لكل  االقتراحات  أو  التوصيات 

مستخدم.
آلة   Pinterest وتستخدم 
ــوذج، لــتــحــديــد مــدى  ــم ــن ك
المستخدم  بين  الــتــرابــط 
كأنها  تبدو  هي  والمنشور. 

عملية تصنيف بسيطة،
يقوم  ال  النظام  هــذا  ولكن 
 – العنصر  بتحديد  فقط 
مثالً  كرسي  وجــود  كتحديد 
في ماليين من الصور- ولكن 
يفهم  أن  أيضاً  عليه  يجب 

أسلوب العنصر،
 Pinterest وهو ما يتطلب من

مشتركاً بين اإلنسان واآللة،

 Paul Daugherty وقد كتب
التكنولوجيا  قسم  رئيس 
واالبـــتـــكـــار فـــي شــركــة 
ــذا  ه عـــن   Accenture
 Human كتابه  فــي  الـــدور 
فيه  يحكي   .+ Machine
الذكاء  عصر  في  العمل  عن 

االصطناعي.
الخوارزميات هي التي تعطل 

عمل الذكاء االصطناعي
 Dinesh Nirmal قال كل من
 O’Reilly’sو IBM من شركة
إعــداد  إنّ   “  :Ben Lorica
البيانات إلدخالها في النماذج 
عنق  بمثابة  كان  الرياضية 
الذكاء  في  الرئيسي  الزجاجة 

االصطناعي“.
وركز Nirmal في كالمه على 

االصطناعي.  الذكاء  تفعيل 
اآللي  التعلم  أن  كيف  وشرح 
عن  يكشف  الحالي  وقتنا  في 
في  المتضمنة  االفتراضات 
وفي  التجارية،  العمليات 
تسبب  التي  نفسها  النماذج 
الثمن  بــاهــظ  فــهــم  ســـوء 
ويستهلك الكثير من الوقت. 
تــعــد حــالــة الــبــيــانــات هي 
التي  الــكــبــيــرة  المشكلة 
وقت  منذ  الشركات  تواجهه 

طويل،
إلى  تسعى  الــشــركــات  ألن 
البيانات  مــن  الكثير  ــج  دم
البيانات  قواعد  مختلف  من 

الداخلية والخارجية.
عن   IBM شركة تحدثت  وقد 
الحاجة إلى إعداد البيانات قبل 
نظام  وجود  وضرورة  إدخالها 

إلدارة الذكاء االصطناعي. 
هناك  أن   Ben Lorica يقول
علم  نــظــام  داخـــل  وظيفة 
والبيانات  االصطناعي  الذكاء 

تسمى مهندس البيانات.
الذي  هو  البيانات  مهندس 
البيانات  ــداد  إع في  يساعد 
الستخدامها  البيانات،  لعلماء 
ـــب  ـــدري فــــي عــمــلــيــة ت

الخوارزميات.
سيؤثر  االصطناعي  الذكاء 
في  والمهام  الوظائف  على 

كافة الصناعات
من   Michael Chui وصف 
 McKinsey’s Global معهد
أحدثة  الذي  التغير   Institute
كافة  في  االصطناعي  الذكاء 

أنواع الوظائف.
الــذكــاء  أن  إلــــى  ـــــار  وأش
يحل  ال  قــد  ــاعــي  االصــطــن
كامل،  بشكل  اإلنسان  محل 
المهام  علي  سيقضي  ولكنه 
النمطية والمتكررة في جميع 

الوظائف.
موظفي  سيمكن  مــا  وهــو 
على  التركيز  مــن  الشركة 

الوظائف األكثر أهمية. 
هذه  حــال  أي  على  ولــكــن 
إال  إيجابية  تكون  لن  النتيجة 
-والشركات  األفــراد  ركز  إذا 
تطوير  على  توظفهم-  التي 

مهارات جديدة. 
من  فإنه  الــحــال  وبطبيعة 
لدى  يكون  أن  المحتمل  غير 

ذاتية  دوافـــع  الموظفين 
نهاية  وعطالت  الليل  لقضاء 
مهارات  تعلم  في  األسبوع 

جديدة. 
جهداً  األمر  سيتطلب  لذلك 
البشرية  الموارد  قسم  من 
والقيادة العليا للشركة لدمج 
في  التكنولوجي  التعليم 

العمل األسبوعي للموظف.
القوى  تدريب  إعادة  أن  حيثُ 
يكون  أن  يــجــب  الــعــامــلــة 
داخل  األولــويــات  رأس  على 

المنظمات.
واحدة  ”أداة  فخ  في  تقع  ال 

تقوم بكافة العمل“
فأنت  مطرقة،  اشتريت  إذا 
شيء  كــل  يــكــون  أن  تــريــد 

مسمارا.
 Tobias Ternstrom يقول 
ــات شــركــة  ــج ــت ــن مـــديـــر م
مايكروسوفت أن هناك تحدياً 
مشتري  كل  يواجهه  ملحاً 

التكنولوجيا في أي صناعة،
وهو أن الشركات تريد شراء 
بالعمل.  للقيام  واحــدة  أداة 
وحذر Ternstrom من طغيان 
برنامج  استخدام  محاولة 
واحد أو خوارزمية واحدة لحل 

جميع مشاكل البيانات.
النتائج  أفضل  أنّ  إلى  وأشار 
جميع  ــــة  دراس ــن  م ــي  ــأت ت
األدوات  واختيار  الخيارات، 
المناسبة للوظيفة المناسبة.

 machine اآللــي  ٥.التعلم 
يبدأ  أن  يمكن   learning
 Transfer النقلي  التعلم  من 

.learning
هل سمعت عن التعلم النقلي 

من قبل؟
فال  عنه  سمعت  تكن  لم  إن 

بأس، ستسمع عنه اآلن.
عملية  الــشــركــات  تختصر 
عن  الــخــوارزمــيــات  تطوير 
 – نموذج  استخدام  طريق 
 – معينة  لمهمة  يستخدم 
جديد  نموذج  إلنتاج  كبداية 

يقوم بمهمة مختلفة.
تستخدم  المثال  سبيل  فعلى 
ــطــب الــدقــيــق  مــؤســســة ال
 Precision Medicine
في  الصور  على  التعرف  نظام 

،ImageNet
عليه  يتم  ــة  ــداي ب كنقطة 
ـــات  ـــي ـــوارزم ــم خ ــي ــصــم ت
الزهايمر  مــرض  تكتشف 
بالرنين  التصوير  صور  في 

المغناطيسي.
النقلي  التعلم  ويستخدم 
وتحسين  التدريب،  لتسريع 

أداء نموذج التعلم العميق. 

5 دروس
يف إدارة الذكاء االصطناعي 

نتعلمها من الخرباء

ة  إّن سوق البيانات الكب
والتحليالت يف تغ مستمر 

تزامناً مع خلق الذكاء االصطناعي 
 machine مثل: التعلم اآليل –

 deep والتعلم العميق learning
learning – لُرؤى تجارية جديدة.

ر  Strata Data conferences، ناقشت فيه كيف أن الذكاء االصطناعي  ولذلك عقدت رشكة O’Reilly مؤ
يُغ من طريقة تعامل الرشكات مع هذه البيانات، وذلك يف نطاق واسع من الصناعات.

والرشكات  الصناعات  مختلف  يف  عاملياً  وتُطبق  ر،  املؤ يف  نوقشت  محاور  أربعة  ييل  وفي 
باختالف أحجامها:

 كل من اإلنسان واأللة يف حاجة لتقديم أفضل النتائج
شارك ليفان Li Fan رئيس قسم الهندسة يف شبكة Pinterest ، التحديات التي تعوق إنشاء محرك 

اكتشاف برصي،
يُفهم  أن  كن  ُ الذي  تحتويه، واألسلوب  ما  وفهم  تسمية الصورة،  يجب  بأنه  هذه التحديات  وعرَّف 

من الصورة.
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فلك

توافق االبراج..توافق االبراج..
عا حيوي يحتار فيه  أهل الهوى والتنجيم  عا حيوي يحتار فيه  أهل الهوى والتنجيم  ((٣٣--٤٤))

وية . ء الفلك تحديد مواقع األجرام الس وية إىل عدد من الكوكبات أو التجمعات النجمية ، يسهل عىل رجال وعل قسمت   الكرة الس
ظاهري  نجمي  تجمع  عن   عبارة  والكوكبة   ، كوكبة   ٨٨ إىل  وية  الس الكرة  بتقسيم  العاملي  الفل  االتحاد  فقام   ، الحديث  العرص  يف  أما 
ء - و البد من التأكيد عىل أنه ظاهرى – أي أن النجوم التابعة لكوكبة معينة ال تشكل بالرضورة حشدا نجميا واحداً مرتابطا بواسطة  يف الس
الجاذبية ..  فقد تكون هذه النجوم التابعة لكوكبة معينة عىل مسافات متفاوتة من املشاهد ، ولكن من زاوية رؤيته يتوهم املشاهد أن هذه 
النجوم تشكل تجمعا نجميا ، فبعض نجوم الربج الواحد قد تكون قريبة نسبيا من األرض ، بين يقع البعض اآلخر عىل مسافة بعيدة نسبيا .. أي 

أن نجوم الربج الواحد تبدو من األرض و كأنها يف نفس االتجاه.  
كذلك فإن النجوم التابعة لكوكبة معينة غالبا ما تكون رسعتها الذاتية متفاوتة ، م يعني أنه بعد مرور آالف السن قد يطرأ بعض التغ عىل 

أشكال هذه الكوكبات.
ء : ن ب الناس باسم األبراج و هي املعروفة اآلن  بتلك األس و لقد اشتهرت ١٢ كوكبة من ب الكوكبات الث والث

أو  كوكبات  إال  هي  ما  األبراج  وهذه   . القوس   ، العقرب   ، امليزان   ، العذراء   ، األسد   ، الرسطان   ، الجوزاء   ، الثور   ، الحمل   ، الحوت   ، الدلو   ، الجدي 
ر خاللها الشمس يف رحلتها السنوية الظاهرية حول األرض ،  إذ أن للشمس مدارا ظاهريا حول األرض يعرف بدائرة الربوج . مجموعات نجمية، 

ون هو أن عدد األبراج حاليا يساوي ١٣ وليس ١٢ ك هو شائع ب الناس ،  والسبب يف ذلك أن دائرة الربوج ليست ثابتة  ولكن ما يغفله الكث
السنوية  رحلتها  أثناء   ( برجاً   ) منزال   ١٣ خالل  الشمس  ر  الحايل  عرصنا  يف  لذلك   ، نفسها  حول  األرض  دوران  محور  لرتنح  نتيجة  تدور  ولكنها 

الظاهرية حول األرض .
 أما هذا الربج الجديد فيسمى « الحّواء أو الحيّة « و يقع ب برجي العقرب و القوس .. ..  و لهذا فإن تواريخ األبراج التقليدية املألوفة ب 

ت أيضا !  الناس اآلن قد تغ
فمثال الشخص الذي ولد ما ب يومى ٢٩ / ١١ و ١٢/١٨ هو اآلن  يتبع الربج الجديد « الحّواء « .. و هو ما  يضع املنجمون حتى اآلن ملواليده 

هم !    يزهم عن غ أية صفات 
ء  من األرض أبداً حتى  كننا أبداً رؤية النجوم يف مواقعها الحقيقية يف الس نظراً لألبعاد الشاسعة التي تفصل  بيننا و ب النجوم  ، فال 
ء ما هي إال أضواء انطلقت من تلك النجوم من مواقع  مرت بها منذ زمن بعيد ثم  بأدق األجهزة العلمية.. .. فكل ما نراه من نجوم يف الس
غادرتها ، و قد يكون النجم الذي نراه اآلن  قد مات أو طمس منذ أالف السن !!  حتى الشمس و هي أقرب النجوم إلينا ال نراها يف موقعها 
ان دقائق ، تكون الشمس خالل تلك الفرتة قد تحركت مسافة ال تقل  الحقيقى بل نرى ضوءها الذي انطلق منها يف موقع  كانت به قبل 

عن ١٠ آالف كيلو مرتاً عن ذلك  املوقع .
يبدو كل برج أو تجمع نجمي لنا من فوق سطح األرض كتكوين واحد  ، لكنه يف حقيقته غ ذلك ، فقد يكون كل نجم فيه يتبع تجمعاً نجمياً آخر 

يختلف ع يتوهمه الرا .  
ثبت علمياً أن الضوء مثل املادة ينحنى أثناء مروره يف مجال تجاذ مثل الكون ، و عليه فإن موجات الضوء الصادرة من النجم  تنعطف أثناء   •
ء إىل األرض ، وتتحرك يف خطوط منحنية يصفها القرآن الكريم باملعارج ، و لهذا يخيل للناظر من األرض أنه يرى موقعاً  مسارها من الس

حقيقياً للنجم عىل استقامة برصه .. و هذا غ صحيح .     
ت مشحونة مثل الربوتونات واإللكرتونات ، تأ إلينا من الفضاء عىل شكل رياح  ختلف أنواعها و التي تتكون من جسي األشعة الكونية   •
حاذاتها ,  لتنحني  يف النهاية  و تتكثف  شمسية و كذلك من مختلف النجوم ، فتصطدم  بخطوط املجال املغناطييس لألرض ثم تتحرك 
تصها طبقات  عند قطبي األرض املغناطيسي    وذلك لعجزها عن عبور مجال األرض املغناطييس  ,  ك أن غالبية تلك األشعة الكونية 

الغالف الغازي لألرض .
هذه  و   ، أجسادنا  داخل  السوائل  حركة  و  الجزر  و  املد  بحركة  القمر   جاذبية  بعالقة   ، أقدارنا  و  حياتنا  عىل  النجوم  تأث  عىل  البعض  يربهن   •
ً ، و ثانياً ألن تأث جاذبية القمر عىل حركة السوائل عىل األرض ال يعني أن  املقولة غ صحيحة ، أوالً ألن القمر يعد تابعاً لألرض و ليس نج

له أي تأث عىل حياتنا و أقدارنا . 
عرفة الطالع  . و املقصود بعلم من النجوم أي التنجيم و هو ما يروج له الكهان و املنجمون من ادعاء 

فهناك   , ببعضها  االبراج  توافق  عن  املوضوع  هذا   يف  نتحدث  فسوف  والفلك  االبراج  عا  يف  جزئية  من  الك  املوضوع  هذا  يف  نتطرق 
توافق برج بنفس الربج وهناك توافق برج بربج مختلف , فعىل سبيل املثال يوجد توافق من ناحية الحب ب االبراج الرتابية واملائية سوف 
ء إىل هذة النتيجة فسوف نتحدث عن توافق مثال برج الحوت مع مواليد برج الحوت ايضاً هل  يتطرق املوضوع السباب ذلك وكيف توصل العل
يتفقون مع بعضهم البعض ام يختلفون ؟ وهل هناك سلبيات وايجابيات ام ال , وهل السلبيات اك من االيجابيات ام العكس , فهل مثالً توافق 
واملوجب  يتنافر  والسالب  السالب  الفيزياء  نظرية  مثل  التنافر  اىل  يؤدي  ام  بينهم  الفكري  والتوافق  اك  اإلقرتاب  اىل  يؤدي  الشخصيات 

واملوجب يتنافر ..

توافق برج الرسطان مع بقية االبراج

برج الرسطان مع برج الحمل
السرطان  برج  فمواليد  فيها  االستمرار  يمكن  وال  جدا  صعبة  تكون  عالقة 
يجدون في مواليد برج الحمل انهم مندفعون وهوجائيون وال يمكن ان تستقر 
يكون  وان  يعرفه  شخص  عن  بالبحث  يقوم  السرطان  مولود  الن  ابدا  معهم 
ذلك الشخص محدود وهذا ليس في مواليد برج الحمل حيث ان مواليد برج 
بالتعامل  ويقوم  قيود  بال  ويجري  سابق  تخطيط  بال  المواجهة  يحبون  الحمل 

مع الواقع اليوم بيومه

برج الرسطان مع برج الدلو
تكاد  بل  البرجين  مواليد  يتزوج  ان  النادر  فمن  بينهم  الزواج  عالقة  يحبذ  ال 
تكون عالقة الزواج مستحيلة لكن يمكن ان تربطهم عالقة الصداقة فمواليد 
برج الدلو ال يستطيعون تحمل التملك الخاص بصفات برج السرطان فكما قلنا 
سابقا ان مواليد برج الدلو يحبون االستقاللية والحرية حتى في اثناء االرتباط 

والزواج .

برج الرسطان مع برج الجدي
يحترم مواليد برج الجدى االقوياء جسديا وشخصيا ونفسيا مهما كان طبيعة 
مواليد االبراج االخرى  ولو حتى مختلفة عن طبيعة االبراج الترابية وبرج الجدى 
منها ومن ضمن تلك الحاالت عالقة برج الجدى مع برج االسد واالثنان لديهما 

صفة سلبية جدا وشديدة الوضوح فيهم اال وهى النرجسية .

برج الرسطان مع برج العقرب
مع  يطمئنون  العقرب  برج  مواليد  الن  وهذا  البرجين  بين  جدا  رائعة  عالقة 
الوقت والتعامل لمواليد برج السرطان الذين يحبون االستقرار واالسرة والذين 
يخلصون جدا في حبهم وعواطفهم  لشريك حياتهم اذا اراد اهللا النجاح لتلك 
العالقة في البداية ستستمر للنهاية ان شاء اهللا اما اذا كان في البداية هناك 

مشاكل او قلق فسوف تنتهي في منتهى السرعة .

برج الرسطان مع برج الحوت
العالقه بين برج الحوت وبرج السرطان عالقه ايجابية جدا حيث ان برج الحوت 
السرطان  برج  وايضا  ذكرنا  كما  والطمأنينة  واالستقرار  للهدوء  دائما  يميل 
يميل الى العزله في مكان بعيد هادىء بعيدا عن الحياه االجتماعيه ومشاكلها 

ومتاعبها وهذا يتوافق جدا مع برج الجوت المائل للهدوء والسكينة .

برج الرسطان مع برج القوس
للغايه  ايجابية  وغير  سلبية  عالقه  السرطان  برج  مع  القوس  برج  بين  العالقه 
وفيها  يحبونه  فيما  كثيرا  متناقضون  فهم  غالبا  بالفشل  وتنتهى  وصعبه 
برج  مواليد  عكس  على  اجتماعيون  القوس  برج  فمواليد  صفات  من  يتسمون 
السرطان الذين يميلون للعزله والوحده والهدوء الدائم واصدقائهم قليلون

برج الرسطان مع برج العذراء
كل  فيها  يكمل  حيث  ايجابية  عالقة  السرطان  وبرج  العذراء  برج  بين  العالقه 
طرف الى طرف االخر بما ينتقصه حيث ان مواليد برج العذراء يشعرون بالقلق 
دائما ومن الممكن ايجاد الراحة مع مواليد برج السرطان الذين يحبون بيتهم 
اكثر من اشياء كثيره ويقدرون الحياه االسرية ومواليد العذراء يرون في مواليد 

السرطان اشخاصاً قادرون على تحمل المسئولية والمصاعب .

برج الرسطان مع برج االسد
وسلبية  مكتملة  وغير  صعبة  عالقة  السرطان  برج  مع  االسد  برج  بين  العالقه 
منطوون  اشخاص  انهم  االسد  برج  مواليد  السرطان  برج  مواليد  يرى  حيث 
وليس عندهم الجرأة على التقدم على خطوه نتائجها غير معروفة ولكن مواليد 
وبعد  طريقة  وبأي  كان  ان  اى  وتحقيقه  الهدف  عن  بالبحث  يتسم  االسد  برج 
مواليد  طبيعة  مع  يتناسب  ال  وهذا  وهكذا  لتحقيقه  اخر  هدف  عن  يبحث  ذلك 

برج االسد .

برج الرسطان مع برج امليزان
فمن  متوسطة  ما  حد  الى  عالقة  السرطان  برج  مع  الميزان  برج  بين  العالقه 
الممكن ان يشوبها بعض القلق والتوتر وذلك بسبب ان مواليد برج السرطان 
يتسمون بالعناد الذي يقلل من مرونتهم في الحياة وفى التعامل مع االخرين 
بالرغم من انهم يتسمون بالدبلوماسية ولكن عناد مواليد برج السرطان هو 

من يوقع بالعالقه بين البرجين

برج الرسطان مع برج الثور
عالقة جميلة ورائعة حيث ان مولود برج السرطان يرى في مولود برج الثور انه 
وثابتة  بل  واثقة  بخطوات  ذاته  لتحقيق  بالسعي  ويقوم  وناضج  رزين  شخص 
عن  بالبحث  يقومون  ما  دائما  انهم  البرجين  بين  مشترك  عامل  وهناك  ايضا 
الهدوء واالستقرار ولهذا مواليد برج السرطان يجدون في مواليد برج الثور ما 
باالنجذاب  السرطان  برج  مواليد  ويقوم  لها  وشكل  للحياة  اسلوب  من  يريده 
ايضا  والنهم  يميزهم  الذي  العالي  الفني  ذوقهم  بسبب  الثور  برج  لمواليد 

يقدرون الجمال ومواليد برج السرطان يحبون المدح واالطراء .

برج الرسطان مع برج الجوزاء
معه  يجوز  ال  السرطان  برج  مولود  ان  حيث  للغاية  وسلبية  جيدة  غير  عالقة 
شخص هو يراه ال يتحمل المسؤولية كما ينبغي ومستهتر ولن يكون بينهم 
أي هدوء او استقرار من اى نوع بل ستكون حياة دائمة التغير مثل الحرباء التي 

تغير جلدها وهذا ما ال يحبه برج السرطان ابدا .

برج الثور

برج الثور مع برج الحمل
يعجبهم  ان  الممكن  من  الثور  برج  مواليد  الن  هذا  تجمعهم  قد  جيدة  عالقة 
طبيعة مواليد برج الحمل التي تحمل اندفاعاً يفتقدونه بحجم الطبيعة الترابية 
وهذا  بدقة  خطواتهم  وحساب  الهدوء  ويحبون  لديهم  لالستقرار  المائلة 
االعجاب صعب جدا ان يتحول الى حب لكن الحياة قد علمتنا ان هناك العديد 
من التجارب االستثنائية التي تغير الواقع والتي قد تجمع بين النقيضين ومن 
الممكن ان يكتب لها اهللا الحياة والعيش لوقت طويل وهذا الن كل شئ واقع 
الشجاعة  روح  ايضا  الثور  برج  مواليد  ويقدر  وتعالى  سبحانه  اهللا  ارادة  تحت 

واالقدام الموجودة لدى مواليد برج الحمل

برج الثور مع برج الجوزاء
العالقة بين برج الجوزاء مع برج الثور عالقه متشوبة بالتوتر والقلق وكيف يرى 
مولود برج الجوزاء برج الثور فهو يراه شخصاً بطيئاً في التحرك وفى التفكير 
ويتسم مواليد برج الجوزاء بالثرثره وهذا ال يجده في برج الثور الذي يرد بكالم 
محدود على السؤال فهو عكسه تماما ومولود الجوزاء يرى الثور شخص مادى 

وحريص جدا على التملك في عالقاته .

برج الثور مع برج الرسطان
عالقة جميلة ورائعة حيث ان مولود برج السرطان يرى في مولود برج الثور انه 
وثابتة  بل  واثقة  بخطوات  ذاته  لتحقيق  بالسعى  ويقوم  وناضج  رزين  شخص 
عن  بالبحث  يقومون  ما  دائما  انهم  البرجين  بين  مشترك  عامل  وهناك  ايضا 
الهدوء واالستقرار ولهذا مواليد برج السرطان يجدون في مواليد برج الثور ما 
باالنجذاب  السرطان  برج  مواليد  ويقوم  لها  وشكل  للحياة  اسلوب  من  يريده 
ايضا  والنهم  يميزهم  الذي  العالي  الفنى  ذوقهم  بسبب  الثور  برج  لمواليد 

يقدرون الجمال ومواليد برج السرطان يحبون المدح واالطراء .

برج الثور مع برج العقرب
لكن  االطالق  على  االفضل  تكون  ان  الممكن  من  بينهم  العاطفية  العالقة 
بالنسبة  وتكون  بيهم  العالقة  في  معينه  حدود  على  والمحافظة  بشروط 
لمواليد برج العقرب ثقة متينة ومتبادلة بين الطرفين وبالنسبة الى برج الثور 
قدرتهم المتميزة على احتواء مواليد العقرب بسبب صبرهم الطويل فاذا تم 

توفير هذه االشياء تجد بينهم عالقة عاطفية رائعة .

برج الثور مع برج االسد
التنجيم  وعلماء  نوعها  من  غريبة  عالقه  الثور  برج  مع  االسد  برج  بين  العالقة 
تحيروا في هذه العالقه حيث ان كل منها اصحاب شخصيات قوية ويمتلكون 
الكبرياء ولكن برج االسد يسعى لتحقيق اهدافه بسرعه في حين ان برج الثور 
والخطوات  والتخطيط  بالصبر  ولكن  اهدافه  لتحقيق  يسعى  بأنه  عنه  يختلف 
وعالقة  صائبة  هي  ولكن  بطيئة  تبدو  خطواتهم  الثور  برج  ومواليد  الثابته 

الصداقه بينهما اساسها اسلوب التعامل بين الطرفين .

برج الثور مع برج العذراء
العالقه بين برج العذراء وبرج الثور عالقه ايجابيه ومميزه في مجال الشراكه 
للنجاح  تؤهلهم  التى  الفائقه  الموهبه  لديهم  الطرفين  فكال  االثنين  بين 
والوصول ألعلى االهداف كما تنجح عالقتها ايضا في مجال الزواج فكل منهم 

يتفهم االخر جدا .

برج الثور مع برج القوس
حيث  متوازنة  وغير  متوافقة  غير  عالقة  الثور  وبرج  القوس  برج  بين  العالقة 
ان مواليد برج القوس عندهم طموح كبير وينطلقون في الحياه بشكل كبير 
بالتخطيط  يتسموا  فهم  الثور  برج  مواليد  اما  تخطيط  وبدون  حدود  وبدون 
قبل  شيء  اى  عمل  على  يقدمون  وال  مستقبلية  خطوه  اى  تخطى  قبل  دائما 

معرفة نتائج هذه الخطوه

برج الثور مع برج امليزان
برج  ان  حيث  بالمائة  مائة  ايجابية  عالقة  الثور  وبرج  الحوت  برج  بين  العالقة 
ان  صفاته  من  الثور  وبرج  حياته  في  دائما  واالستقرار  االمان  يريد  الحوت 
إلهدافهم  يصلوا  حتى  حياتهم  في  ودائما  كثيرا  ويكافحون  يسعون  مواليده 

ولهم قدره عجيبه على تحمل المصاعب وهذا مايريده مواليد برج الحوت .

برج الثور مع برج الدلو
العالقة بين هذين البرجين تكون متوترة وصعبة بدرجة كبيره هذا الن برج 
الثور يعشق ما هو قديم ويحترم العادات والتقاليد والقيم وملتزمين بكل ذلك 
اما برج الدلو فهو استقاللى ال يحب ما يقيده حتى لو كانت العادات والتقاليد 

ويحب الحرية .
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تنوير

د.  الناقد  ان  ذكــره  الجدير  ومن 
في  أشار  قد  شهاب  يوسف  اسامة 
ظني  في   : قائالً  له  سابقة  دراسة 
ليست  الذاتية  السيرة  كتابة  ان 
األنظار  لفت  المعلومات،أو  لزج 
او  تلك  أو  الشخصية  هــذه  إلــى 
إضافة  هي  ما  بقدر  للتسلية.. 
يسرد  ما،  لمرحلة  وتأريخية  أدبية 
سيرة  الكاتبة -   او  الكاتب-  فيها 
وكأّنه  العام،  إطارها  في  حياته 
في  مشاركته  إلى  اآلخرين  يدعو 
وذكرياته،  وأحاسيسه  عواطفه 
وأفراحه..  آالمه  مشاركته  إلى  و 
للوطن  تأريخ  الذاتية  والسيرة 
حيث  الشخصية،  النظر  وجهة  من 
واألزمان  األرقام  صوت  هنا  يخفت 
بحرفيتها، كما ان تأثير الشخصية 
 في التأريخ يهمنا ويغنينا إلى حد

كبير. 
من مذكرات نجمية حكمت 

 " الراحلة  كتاب  الــى  وبالرجوع 
نجمية حكمت " والذي كان بعنوان 
أردنية  امرأة  حياة  من  عاماً   ٦٥  "
والصادر   " الزمن  مع  رحلتي   –
 (١٩٨٦  ) عــام    األولــى  بطبعته 
والذكريات  المواقف  هذه  أخترنا 
بعض  عــن  قلمها  خطها  التي 
المرأة  لتلك  الصعبة  الحياة  تلك 

الحديدية نجمية حكمت .
والتي  مذكراتها  في  قالته  ومما 
صغيرة  طفلة  كانت  منذ  تبدأ 
القرن  ثالثينات  او  عشرينيات  في 
ال  بحدود  عمرها  وكان  الماضي 

١٣ سنة : " 
 لقد سعدنا أنا و أفراد أسرتي في 
إقامتنا بمأدبا, إال أن ذلك لم يدم 
إلى  عام  بعد  نقلنا  تم  إذ  طويالً. 

عمان.
بيت  في  وسكنا  إليها  رجعنا  فقد 
شارع  السير-  وادي  طريق  على 
من  بالقرب  حالياً  محمد   االمير 
حالياً-  الموجود  الصغير  الجامع 

جامع قارة الشركسي - .
المدرسة بحي الشابسوغ 

في  السابقة  مدرستي  إلى  ورجعت 
عمان والتي كنت فيها قبل رحيلنا 
في  المدرسة  كانت  مأدبا,  إلــى 
رأس طلعة حي الشابسوغ وكانت 
البناء  وكــان  خير)  باشا  (لسعيد 
طابقين  من  مؤلفاً  جميالً  حجرياً 

من أجمل بيوت عمان حينذاك.
الطابق  فــي  المدرسة  كانت  و 
فكان  األول  الطابق  أمــا  الثاني 
عدة  تمض  ولم  مالكها,  يسكنه 
حتى  عمان  إلى  نقلنا  على  أشهر 
السلط  إلى  أخي  بنقل  األمر  صدر 

وهنا أبت والدتي مرافقته من أجل 
دراستنا فبقينا في عمان .

من  يقرب  ما  وبعد  وحده  وسافر 
عام نقل وعاد إلى عمان كما نقل 
كان  ــذي  ال األوســـط  أخــي  إليها 
واجتمع  أيضاً  الجيش  في  ضابطاً 

شملنا وطاب لنا العيش.
سباق  في  ذلــك  أثناء  في  وكنت 
تلك  وفي  دراستي  في  الزمن  مع 
السنة خطبت أختي الوسطى إلى 
احدى  من  عمان  سكان  من  شاب 
عائالتها المعروفة وتزوجت بعدها 
البيت  في  يبق  ولم  أشهر,  بعدة 
سواي من البنات وبعد زواج أختي 

بدأت المشاكل.
طيبته  من  الرغم  على  أختي  فزوج 
البنات  بتعليم  يؤمن  يكن  لم 
والدتي  مــن  يطلب  أخــذ  ــذا  ل  !!
المدرسة  مــن  إخــراجــي  وأخــتــي 
والدتي  وكانت   !! البيت  وإلزامي 
لم  صغيرة  بأني  قائلة  تستمهله 
أتجاوز الثالثة عشر من عمري بعد! 
تعليمها  تكمل  لندعها  وتقول 
حتى الصفوف الموجودة , وبعدها 
سننظر باألمر بعد أخذها الشهادة.

ممنوع التعليم للبنات !! 
ويعاود  يقتنع  ال  عنيداً  كان  ولكنه 
من  تحذيره  مع  ونصحه  طلبه 
وأصــرت   !! البنات  تعليم  نتائج 
لطلبه  الرضوخ  عدم  على  والدتي 
فهي  العلم  تقدر  كانت  فوالدتي   ,
بفائدة  تؤمن  واعــيــةً  متعلمةً 
أصرت  فقد  لذا  للفتيات,  التعليم 
دراستي  أنهي  حتى  بقائي  على 

كلها.
السنة  ــاربــت  وق أشــهــر  ومــضــت 
وأرسل  نهايتها.  على  الدراسية 
لتخبر  إلينا  شقيقتي  أختي  زوج 
جداً  متكدر  زوجها  بأن  والدتي 
ليس  وأنه   , المدرسة  في  إلبقائي 
المدرسة  في  أبقى  أن  الالئق  من 

في هذه السن !.
عليه  الــرد  في  والدتي  وماطلت 
الدراسية  السنة  انتهت  حتى 
آخر  لــي  بالنسبة  كانت  والــتــي 
العطلة  وبدأت  المدرسة  في  صف 

المدرسية.
والدتي  على  اإللحاح  في  بدأ  هنا 
بأنه  لنا  لتقول  أختي  أرسل  حتى 
أنا  إن  زيارتنا  من  يمنعها  سوف 

عدت إلى المدرسة.
للمدرسة  سابع  صف  أضيف  فقد 

االبتدائية للبنات.
زميالتي  وعادت  العطلة  وانتهت 
الجديد  الصف  في  المدرسة  إلى 
رجعن  الدراسية:  السنة  ــدأت  وب

ي فقد حكم  فرحات مستبشرات إالّ
فقد   , البيت  في  بالمكوث   ّعلي
أدري  وال  لطلبه  والدتي  استجابت 

كيف رضخت لطلبه رحمه اهللا.
واكتفت بتعليمي للصف السادس, 
الحجاب  إلباسي  على  عزمت  كما 
من  بالحرمان   ّعلي حكم  أنه  أي 
ألني  البيت  في  وحجبي  التعليم 

تجاوزت الثانية عشرة.
يعيدوني  لكي  وتوسلت  وبكيت 
إلكمال الصف الجديد فقط , وكان 
في  مهماً  أمراً  يعد  إليه  الوصول 
ذلك الزمان. ولكن عبثاً, فقد كانوا 
شأن  من  إليه  الوصول  أن  يرون 

الرجال ال النساء أو البنات.
فقد  وبكائي  توسالتي  تثمر  ولم 
كفاها   » ألهلي  يقولون  كانوا 
يدرسوا  لــم  ..فــالــرجــال  تعليماً 

مثلها».
حجاب الرأس وحجاب البيت !

الحجاب  إلباسي  على  وصمموا 
إذ   !! النفس  على  ثقيالً  كان  الذي 
كان يلبس فوق معطف من الحرير 
األسود أو البني أو الكحلي واألغلب 

كان أسود اللون.
فوق  غطاء  ــرأس  ال على  ويوضع 
منديل من (الفوال) األسود ويربط 
(البرلين)  يسمى  آخر  غطاء  فوقه 
يوضع  الذي  اآلن  (البوليرو)  يشبه 
ذلك  ويربط  فقط  األكتاف  على 
من خلف الرأس  برباطين  البرلين 
فوق البرلين , أو تحته ويضم طرفا 
الصدر  على  األمــام  من  البرلين 
بدبوس ذي طبعة سوداء. وكانت 
السيدة تبدو مع البرلين والحجاب 
من  قطعة  وجهها  على  الثقيل 

الليل!!! .
 لذا فقد أصريت على عدم لبسه 
جدوى  دون  ولكن  كثيراً  ومانعت 
للخضوع  اضــطــررت  ــراً  ــي وأخ  ..
(البرلين)  ألبس  أال  وهو  بشرط 
فليكن  حجاب  ثمة  كان  إن  قلت « 

نصف  غطاء  وهو   « (الجورجيت) 
ــرأس  ال على  يلف  ــود  أس شفاف 
منه  قسم  ويسدل  أنيقة  بطريقة 
على الوجه بشكل يبدو إلى حد ما 

مقبوالً.
طلبي  على  وافقوا  ورد   أخذ وبعد 
الحرير  من  القماش  شراء  وجرى 
السميك لصنع (الكاب) عند خياطة 
وكان  (الــمــدام)  تدعى  مشهورة 
 .. فيصل  الملك  شارع  في  محلها 
اللون  بنية  حقيبة  لي  اشتروا  كما 
الكاب  ــون  ل نفس  مــن  ـــذاء  وح
ألول  إياه  إلباسي  وجرى  والفوال, 
وبحضور  طقوسي  بشكل  مــرة 

والدتي وإخواني وأخواتي. 
سجنت  أنني  يومها  وأحسست 
من  واحدة  وأصبحت  األسوار  خلف 
الحريم وصرت سجينة المحبسين: 
و(  فيه  المبالغ  بشكله   ( الحجاب   )

البيت )
عدة  الــدراســة  بــدء  على  ومضى 
آالمــي  أجــتــر  ــا  أن وبقيت  أشــهــر 
في  زميالتي  ــذت  وأخ وحسراتي 
من  ــذن  أخ مــا  ليرينني  زيــارتــي 
أخبار  عــن  ويحدثنني  دروس 

المدرسة والمعلمات.
وكن غالباً ما يأتين إليّ ألساعدهن 
في كتابة مواضيع اإلنشاء العربي 
لعلمهن بإجادتي للكتابة في كافة 
المواضيع, ولكونهن تلميذات في 
أن  مني  يطلبن   كن واحــد  صف 
أكتب لكل واحدة بصيغة وأسلوب 
تكتشف  ال  كــي  لــألخــرى  مغاير 
المعلمة ان الكاتبة للمواضيع هي 

شخصية واحدة !!!. 
اضراب عن الطعام والكالم 

الصيغ  لتغيير  اضطر  كنت  لذلك 
واحــدة  لكل  وأكــتــب  والتعابير 
ال  كي  األخرى  عن  تختلف  بصورة 
أتظاهر  وكنت  كتاباتهن  تتشابه 
أمامهن بعدم المباالة وأقول لهن 
المطالعة  في  وقتي  أمضي  بأني 

أظهر  ال  لكي  الموسيقى  وتعلم 
أمامهن بمظهر الحاسدة لبقائهن 
منها,  أنا  ولحرماني  المدرسة  في 
أغلق  كنت  يخرجن  حالما  ولكنني 
الباب وراءهن وأجهش ببكاء مرير 
من  أحرم  كيف  إذ  طويلة؛  ساعات 
آلمالي  يكن  لم  التي  وأنا  التعليم 

وطموحاتي حدود.
عن  اإلضــراب  قررت  تفكير  وبعد 
آكل  ال  فصرت   , والكالم  الطعام 
شيئاً وال أكلم أحداً , وكنت أنفذ ما 
دونها  وكآبة  بصمت  مني  يطلب 

أي كآبة في الدنيا.
يعلم  والكل  شيء  كل  تغير  لقد   
الحديث  عن  أكف  ال  كنت  بأنني 

والضحك واالبتسام.
مجالت و روايات 

وحاولت   .. والدتي  ذلك  أقلق  و 
أقلع  وتجعلني  عني  تسري  أن 
 !! نجحت  فما   .. هذا  إعراضي  عن 
كنت  إذ  وأخواتي  إخواني  وحاول 
في  فأخذوا  المدللة  صغيرتهم 
مالطفتي وجلب المالبس الثمينة 
والحلي لي والكتب والمجالت مثل 
واللطائف  والمقتطف  الهالل   )
 ( والفكاهة  والرسالة  المصورة 
االثنين  إلى  اسمها  ــدل  ب التي 

فيما بعد ثم إلى (حواء) اآلن.
ومن الكتب التي جلبوها لي وأخذت 
في قراءتها: البؤساء وبائعة الخبز 
زيــدان  لجرجي  الهالل  وروايـــات 
او  وماجدولين  وفرجيني  وبــول 
زلت  وال   , الزيزفون  ظالل  تحت 
أحتفظ ببعض بتلك الروايات حتى 

اآلن .
 : الكتب  جملة  من  كان  وكذلك   
وسيرانودي  والنظرات  العبرات 
ومؤلفات  مترجمات  من  برجراك 
الكاتب المصري لطفي المنفلوطي 
التاريخية  الكتب  من  كثير  وغيرها 
واالجتماعية , وقرأت كذلك كل ما 
في مكتبتنا ، ومنها الكتب التركية 
القصصية والتاريخية ومنها كتاب 
اكتشاف منابع النيل باسم (أفريكيا 
سياحت نامه سي) وعصفور الغاب 
(جالي كوشي) و(كوزل برنسيسي) 
األميرة الجميلة. وكلها كتب كبيرة 
(ابنة  كتاب  وكذلك  جزءين  من 
القبطان) وكتب نسيت اسمها مع 

الزمن كانت تمأل مكتبة بيتنا.
 إذ أنني تعلمت كما سبق التركية 
التي  والدتي  من  وكتابة  ــراءة  ق

كانت تصر على تعليمنا إياها.
العربية  باألحرف  أوالً  فتعلمناها 
كما كانت في القديم قبل االنقالب 
مصطفى  به  قام  الــذي  الكمالي 
األتراك)  (أبو  أي  (أتاتورك)  كمال 
ورئيس  الحديثة  تركيا  مؤسس 

جمهوريتها األولى. 
وبعد االنقالب أمر مصطفى كمال 
التركية  اللغة  بتنقيح  يروون  كما 
األجنبية  والكلمات  األلفاظ  من 
أمراً  وأصدر   , والعربية  كالفارسية 
الالتينية  األحــرف  تستعمل  بأن 
وعالمات  خاصة  قاعدة  لها  وجعل 
لتفي  األحــرف  بعض  على  مميزة 

بحاجة اللغة وألفاظها.
جلب  لطلب  والــدتــي  فاضطرت 
الالتينية  التركية  األبجدية  كتاب 
قراءة  أجدناها  حتى  إياها  وعلمتنا 
على  بعد  فيما  أنا  وعزمت  وكتابة. 
نعومة  منذ  التركية  أوالدي  تعليم 

أظفارهم فتعلموها.
إتمام  من  حرماني  بعد  وكنت 
إذ  التهاماً  الكتب  ألتهم  تعليمي 
لم يبق لدي ما يشغلني ويسليني 
كنت  والمطالعة؛  الكتب  ســوى 
التي  األوراق  حتى  شيء؛  كل  أقرأ 
تحملها العواصف لحديقة منزلنا .

 ر التي كان يصروحتى أوراق الص 
فاكهة  من  بضاعتهم  الباعة  بها 
ولحم وخضار , وكنت ما ان أدخل 
وأصدقائنا  أقاربنا  بيوت  من  بيتاً 
حتى أنظر ما حولي ألرى هل هناك 
تقديري  أسهم  وكانت  كتب  من 
ما  بمقدار  وتنخفض  ترتفع  لهم 
يملكونه من كتب ومجالت , وكان 
علي؛  التعويض  يحاولون  أهلي 
سيعوضني  تعويض  أي  ولكن 
عن حرماني من أعظم أماني في 

الحياة؛ إكمال تعليمي.
العزف على البيانو والكمان 

 ( (كمنجة  آلــة  لي  جلبوه  ومما 
أخي  أحضرها  التي  الموسيقية 
القاهرة..  في  كان  الذي  األوسط 
لعلي أسلو وألهو بها عما بي من 

شجن وحزن.
ولكني لم أكترث بها في أول األمر 
ولكن  طويلة.  مدة  جانباً  وأبقيتها 
يحوطني,  كــان  الــذي  الفراغ  مع 
عليها  العزف  لمحاولة  اضطررت 
وتدريجياً أجدت العزف, ألني قبلها 
حاولت تعلم العزف على (البيانو) , 
وقد كانت شقيقتاي تجيدان العزف 

عليه وعلى العود أيضاً.
ــن صــغــري أحــــاول –   وكــنــت م
أجدت  االستمرار  ومع  تقليدهن 
كنت  ولما   , البيانو  على  العزف 
وبسبب  أراه  شيء  كل  تعلم  أحب 
ومع  أمأله  أن  أحاول  الذي  الفراغ 
كثير من الصبر والتدريب تمكنت 
من إمساك عصا الكمان ومن شد 
تامة  بإجادة  عليه  والعزف  أوتاره 

دون مساعدة أخواتي.
ــن كــيــف تــعــلــمــت؟ وأيـــن  ــك ول
العار  من  كــان  فقد  ــزف!  أع كنت 
والمستهجن خروج وتصاعد صوت 
 !!! البيت  خارج  الموسيقية  اآلالت 
ال  لكي  والموالد  األعراس  في  إال 
الشارع  في  والمارة  الناس  يعلم 
بوجود سيدة أو آنسة تجيد العزف 

على اآلالت الموسيقية .
بالعزف  أهــم  عندما  كنت  لهذا   
النوافذ  إغالق  بإحكام  أوال  أقوم 
داخلية  غرفة  إلى  وألجأ  واألبــواب 
لكي ال يتسرب الصوت إلى المارة 

أو الشارع.
وغالباً ما كنت أغتنم فرص الليالي 
ليتالشى  والعاصفة  الــمــاطــرة 
الصوت والنغم مع صوت األعاصير 
والزوابع, عندها كنت أعزف بحرية 
مطمئنة بأن ليس هناك من أناس 
ومارة وال لوم وتأنيب من إخواني 

ووالدتي.
موجوداً  (الكمان)  ذلك  يزال  وال 
األحفاد  من  ألي  أدري  وال   , لدي 
يمني  فالكل  سأعطيه.  والحفيدات 
آلة  أصبح  ألنه  بامتالكه  النفس 
أثرية تبلغ من العمر خمسين عاماً 
وأصبحت أثرية (كصاحبتها) . وقد 
وفاتي  بعد  قرعة  بعمل  أوصيتهم 
عليه  تقع  من  نصيب  من  لتكون 

القرعة.
المنوال  هذا  على  سنتان  مضت 
من  حرماني  ألهلي  أغفر  ــم  ول
كانوا  أنهم  والغريب  التعليم 
ويقول  برأيي  تمسكي  يستغربون 
ضار  الزائد  العلم  منهم «  البعض 

بالفتاة وكفاها ما تعلمت ».
الحذر من الفتاة المتعلمة !

كانت نظرة الناس للفتاة المتعلمة 
وريبة)  توجس  (نظرة  حينذاك 
وكأنها آتية من عالم آخر, وكانت 
في  ويــتــرددن  يخشين  األمهات 
ألوالدهن  المتعلمة  الفتاة  خطبة 
تكون  أنها   : المتعلمة  عن  ويقلن 
قوية الشكيمة صعبة المراس (أي 
يفضلن  وكــن  الشخصية)  قوية 
الفتاة الجاهلة لينصهر جهلها مع 

جهل حماتها في بوتقة واحدة.
باإلقالل  توصيني  والدتي  كانت 
ــام  ــن الــتــحــدث والــضــحــك أم م
يأتين  كــن  والــلــواتــي  ــرات  ــزائ ال

لخطبتي وكن كثيرات.
فصول وأبواب من المذكرات 

و الحديث يطول و ذكريات نجمية 
جــداً  ــرة  ــؤث وم مشوقة  حكمت 
فبعدما تزوجت من زوجها الضابط 
في الجيش العربي االردني تنقلت 
في  السكن  وفي  وظيفته  في  معه 
الكثير  حيث   , االردن  مدن  معظم 
والعادات  الصعاب  و  االحداث  من 
االردنية  االماكن  في  والترحال 
 : الى  يشير  الفهرس  كان  فقد   ,
 .. عمان  الى  دمشق  من  الرحلة 
عمان  في  السينما   .. الجدة  زيارة 
في  زلزال   .. الدراسة  في  البدء   ..
 .. جــرش  ــى  ال الرحيل   .. عمان 
الكرك  الى   .. ..الخطبة  الحجابان 
.. الى معان ..الى العقبة.. المهمة 
الغامضة .. الشلل ورحلة العذاب .. 
 .. وداعاً  معان   .. اخرى  مرة  معان 
الغريبة .. العودة .. أرملة ثم ثكلى 

.. اآلن المستقبل هو الماضي .

نجمية حكمت ورحلتها مع الزمن 

65 عاماً من حياة امرأة أردنية
ن وليد سلي

ة الشخصية  فن الس
ة او الرتجمة الذاتية هي ترجمة لحياة شخصية إنسانية متميزة ضمن ظروف غ عادية , وليس  الس

. ! كمعظم الناس العادي
تهن الذاتية !! ومنهن كانت السيدة الفاضلة  ويف االردن فان القليل جداً من النساء اللوا كت س

التي كانت من أوائل األردنيات املثقفات وصاحبة البصمة األبرز يف نهضة املرأة األردنية .
إنها ” نجمية حكمت ” فقد كانت حياتها زاخرة باملفاجآت واالغرتاب والرتحال واآلالم و التحدي والثقافة 

والصرب و التضحية و الكربياء واالنتصار عىل الصعوبات .
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سهير بشناق 
أوراق متعبة

 هي وحدها تتعلم ..
كيف تصبح أما ؟

احد  ال  ومحطاتها  الحياة  ابجديات  في 
يعلم المراة كيف تصبح اما ؟.

 تتعلم من الذين حولها وبفطرتها ايضا 
كيف تهتم بذاتها كيف تقف امام المرآة 
فجمال  جماال  مالمحها  وتزيد  لتتزين 
تزيدها  التي  اشيائها  ووتفاصيل  المراة 
اهتمامها  محط  دوما  هي  وانوثة  جماال 
الفتاة  تلك  لتكبر  حولها  من  واهتمام 
االمور  بهذه  ترى  وهي  االخر  تلو  يوما 

اهمية حقيقية بحياتها .
لكن ال احد يعلمها كيف تكون أما ؟

لتلك  الحقيقي  بالمعنى  أما  تكون  كيف 
القيمة ؟.

جديد  بكائن  االهتمام  دورهــا  يتعدى 
فقط في مرحلة عمرية ما 

عليها  ما  مرحلة  في   ... أما  تكون  كيف 
اطفالها  احتياجات  دائرة  من  تخرج  ان 
االساسية لتجمع بين االمومة والصداقة 
وحنان  حب  من  تحمله  بما  فاالمومة 
لهم  كافية  تعد  ال  ورعاية  وقلق  وخوف 
يحتاجون  اعمارهم  من  ما  محطة  في 
مختلف  وعقل  العمر  بحجم  لقلب  بها 
الخوف  مشاعر  عن  يبتعد  ان  عليه  وفكر 
من  ليتمكن  كبيرة  لدرجة  واالنانية 

احتوائهم 
ال احد يعلم المرأة كيف تكون أما بتلك 

المرحلة 
كل من حولها يريدها ان تكرر تجاربهم 
فهم  وبناتها  ابنائها  مع  ــرى  اخ مــرة 
هي  القديمة  التجارب  بــان  يعتقدون 

االفضل واالكثر جدوى في التربية 
بالنصائح  عليها  يبخل  ال  حولها  من  كل 
ناجحا  طريقا  يرونها  التي  ــادات  واالرش

ومجدياً في تجربتها المختلفة 
ولن   .... هي   .... منهم  احــدا  ال  لكن 

يكونوا.
ال احد يعلمها كيف تكون صديقة وكيف 
كل  في  كبيرا  صبرا  تمتلك  ان  يمكنها 
عام يكبرون هم فيه فتتغير احتياجاتهم 

وتعاملهم ورؤيتهم للحياة. 
ال احد يعلمها كيف تقوى على فتح نوافذ 
جديدة بحياتها لتتغير هي ايضا برؤيتها 
تبعا  معهم  التعامل  وبكيفية  للحياة 
التي  وتغيراتهم  وافكارهم  العمارهم 

تتسارع يوما تلو االخر. 
تتعلم  أما  تكون  كيف  يعلمها  احد  ال 
يرفضوا  ان  دون  بعالمهم  تكون  كيف 

وجودهم 
سحابة  ال  عمر  اشراقة  لهم  تكون  وان 
تمر بوقت ما وعليها ان تبتعد بعد ذلك.

تجربتها  تخوض  ان  عليها  وحدها  هي 
بارادتها   .... وقوتها  بضعفها  هــذه 
مثيلها  تجد  لم  رحلة  تتحمل  وخيارها 
في  والفرح  المشقة  بين  تجمع  بالعمر 
بين   .... واآلمان  الخوف  وبين  واحد  آن 
بانها  والشعور  واالحباط  اليأس  لحظات 
والشعور  الفخر  وبين  شيئا  تفعل  لم 

بالرضا !
تكون  كيف  تتعلم  ان  عليها  وحدها  هي 

أما بادوار مختلفة .
امام  منهم  دور  اي  عن  تتخلى  ال  ان 

رغباتها وحقوقها وآمالها واحالمها .
هذا  ــدوم  ق لحظة  ان  جيدا  ــدرك  ت ان 

الكائن على الحياة وتنفسه الول انفاسه 
بالعمر لم تعد حياتها ملكاً لها لوحدها 

جزًء  هم  بل  فقط  لها  ايامها  تعد  لم 
بهم  تفكر  ان  جيدا  عليها  بها  اساسي 
وبنفسها لتوجد معادلة صحيحة بالحياة 
بكثير  اكبر  بها  نصيبهم  يكون  معادلة 
من ذاتها فهو تنازل فريد من نوعه لهم 
ال ياتي بالحياة اال لهم وبخيارات كل ام 
... ال احد يجبرها على ذلك سوى امومتها 

وحبها لهم ....
تجربتها  تعيش  ان  عليها  وحدها  هي 
هذه ان تتعلم من عثراتها ومن اخطائها 
لتكون هي ايضا من يعمل على تصويبها 
كي ال تخسر وجودهم في عالمها وتكون 

جزءا من حياتهم .
تجمع  ان  معنى  تتفهم  من  وحدها  هي 

االم بين مشاعر الصداقة واالمومة 
والمالهم  لهم  االستماع  على  تقوى  ان 
تكتم  وان  واخــطــائــهــم  واحــالمــهــم 
والقلق  الخوف  مشاعر  كل  بانفاسها 
رفيقة  لهم  لتكون  التفهم  على  وتقوى 
تراهم وهم يخوضون حياتهم وتجاربهم 
ان  دون  والمساعدة  العون  يد  لهم  تمد 

تمتلك حقا اخر امام ايامهم 
تخوض  ال  لكنها  بآالمهم  تشعر  ان 
تدعهم  بــل  عنهم  نيابة  تجاربهم 
تفاصيلها  بكل  الحياة  معنى  يتذوقون 
ولن  هي  يكونوا  لن  النهم  وتجاربها 

تكون هي ....هم .
أما   تــكــون  كيف  تتعلم  وحــدهــا  هــي 
فرح  ومصدر  آمان    ومحطة  وصديقة   

ووجود لهم

؛ يعودون اليها بخيارهم النها قادرة على 
دور  يتعدى  بدور  ومساندتهم  احتوائهم 

االم االزلي .
الى  مساء  كل  تعود  من  وحدها  هي 
سريرها تتابع تفاصيلهم تحتاج للحظات 
قدراتها  لتستعيد  النفسي  الهدوء  من 
من جديد لكنها مسكونة بهم بامالهم 

واحالمهم وتجاربهم 
يحتاج  حياتها  من  جزءا  ان  جيدا  تدرك 
لها وان يوما ما سيغادرونها يستغرقون 

بحياتهم وعالمهم 
مكانة  من  بعيد  من  العمر  الى  لتنظر 
اخرى .... تتساءل كيف مضى ذاك العمر 

استغرقت   وكيف  أما  بها  اصبحت  متى 
مني هذه الرحلة كل سنوات العمر ...؟ 

جيدا  لتتذكر  لذاتها  اجابات  تجد  لن 
لحظة قدومهم لهذا العالم وكيف ادركت 

حينها ان حياتها لم تعد لها 
فما الذي يستعيدها االن ...

بين  اصواتهم  سماع  ســوى  شــيء  ال 
مرات  قلبها  ابواب  وطرق  واخرى  فترة 
بهذا العمر من قبلهم  وبقائها تستعيد 
وشجاراتهم  وحركاتهم  تفاصيلهم 
بلحظة  لحظة  طفولتهم  ــات  ــري وذك
االمومة  ان  وتدرك  جيدا  العمر  لتفهم 
ليست محطة انها رحلة عمر ال تنتهي اال 

بانتهاء وجودها ..... 

•بركة البيبيس وتابوت نهاية العا 
حيرتي أكاد أن أخفيها , وكنت أود لو أتيح لي أن اتوجه بسؤال الى 
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز , ماذا هناك في بركة البيبسي الى 

أن عرفت السبب , وهاكموا الحكاية .
الخبر أن زيارة الرئيس المفاجئة الى بركة البيبسي في الرصيفة التي 
وأمانة  الرصيفة  بلدية  بين  وممتد  طويل  نزاع  نشوب  في  تسببت 
عيل  الذين  البركة  جوار  سكان  من  كبير  بإرتياح  قوبلت   , عمان 
صبرهم وهي المشكلة التي بقيت جاثمة على صدورهم لعقود مضت 
نهار  نهارهم  ليلهم ليل، وال  فال  جيال بعد جيل ،  مضاجعهم  تقض 
جلسات  الرئيس  فترك  ممكن  غير  أمر  أسبوع  أو  ليوم  .وإستمرارها 
الثقة وخطب النواب من أجل أن يمحو هذه البركة عن وجه األرض 
فستصبح في غضون أسبوع حديقة عامة مملوءة بالورد والرياحين 
بدال من المياه األسنة والروائح المقززة ومتنزهات وملعب رياضي ..
مساحة البركة ١٩٦ دونما مصنع البيبسي أهم مصادر المياه فيها 

ومن مواصفات بركة البيبسي أنها مليئة بالمياه اآلسنة وهي خليط 
التي  األمطار  ومياه  الصحي  الصرف  ومياه  السيل  سقف  مياه  من 

تتجمع وتحتقن في هذه البقعة من اللواء.
بركة البيبسي لها من العمر أربعون سنة تغير فيها لون مياهها الى 
اللون األخضر من قذارته وعفنه وركوده. مع روائح قذرة تزكم األنوف 
والحشرات  الزواحف  بسبب  للنوم  طعماً  يذوقون  ال  المنطقة  وأبناء 

والناموس.
وهم  للسكارى  وكراً  باتت  البيبسي  بركة  بيت  الشعر  من  وأزيدكم 
ألرباب  ــالذاً  وم الروائح  سوء  فرط  من  بسكارى  هم  وما  سكارى 

السوابق .
منذ عدة سنوات جرت مساع ومحاوالت وتجارب اليجاد حلول لمشكلة 
تعود  مرة  كل  بعد  لكنها  وتجفيفها  البركة  مياه  شفط  مثل  البركة 
الصحي  الصرف  وفيضانات  العادمة  المياه  لتجمع  موقعا  لتشكل 

واالمطار هي فعال بؤرة ساخنة للتلوث البيئي .
المجالس  كل  عجزت  فقد   , بالفشل  باءت  المحاوالت  كل  أن  المهم 
فك  من  المتعاقبة  الحكومات  كل  تستطع  ولم  المتعاقبة  البلدية 

شيفرتها , اليوم وخالل أسبوع ستصبح البركة نسيا منسيا .
نذهب  كنا  كما  البيبسي  بركة  عند  لنتنزه  المقبل  األسبوع  سنذهب 
للتنزه الى جوار سيل الزرقاء في الرصيفة قل أن تغزوه مياه المصانع 
وروائحة  أسود  اليوم  فهو  تغير  السيل  لون  وبالمناسبة  األسنة 
مختلطة فال تميز منها ما هو كيماوي صناعي وما هو كيماوي طبيعي 
وربما  محيطها  في  متنزه  في  البيبسي  بركة  حول  سنتفيأ  المهم   ,
سيكون بإمكان السكان هناك تحويل المنطقة الى مزار يدر عليهم 

فوائد كثيرة , فبعد أربعين سنة ستحدث المعجزة 

• تابوت نهاية العا
أثرى  تابوت  باكتشاف  األسبوع  خالل  الغربية  الصحف  إنشغلت 

بمنطقة سيدى جابر باإلسكندرية، 
األخبار  بحسب  أسود  رخام  من  المصنوع  بالتابوت  اإلنشغال  سبب 
والتقارير المتواترة أنه ظل مغلقا منذ فترة تصل إلى ٢٠٠٠ سنة، 
فتح  فكرة  مجرد  من  مخاوف  أثار  ما  بداخله،  يوجد  ما  يعرف  أحد  وال 
التابوت بإعتبار أن من سيقوم بفتحه سيعاقب عقابا شديدا، الفتة 
إلى أن العقاب هو انطالق لعنة من شأنها أن تجلب ١٠٠٠ عام من 
الظالم لكل البشرية، التكهنات بنيت على أفالم الرعب القديمة حول 

لعنة الفراعنة.
وقالت:  الكشف،  على  الضوء  سلطت  البريطانية،  التليجراف  صحيفة 
أن  إال  لملك،  وليس  النبالء  ألحد  المقبرة  هذه  تكون  أن  «األرجــح 
اإلسكندر  مقبرة  أن  يعتقدون  الذين  للخبراء  األمل  أعطى  اكتشافها 
التى  الحديثة  اإلسكندرية  مدينة  فى  ما  يوما  اكتشافها  يتم  ربما 

بنيت فوق المدينة القديمة التى أسسها اإلسكندر».

بـ»المشئوم»،  الكشف  وصفت  البريطانية  «إكسبريس»  صحيفة 
لخطورة  معرض  المصرى،  الفريق  أن  إلى  ذاته  الوقت  فى  مشيرة 
كبيرة بسبب فتح التابوت الغامض، لذلك اتخذوا استعدادات مكثفة 
للمتحف  نقله  الصعب  من  ألنه  الفتح،  عملية  قبل  الموقع  لتأمين 
وفتحه هناك، مشددة أيضا إلى ان التابوت قد يمنح هذا االكتشاف 
بعض اآلمال للعلماء للكشف عن مكان مقبرة اإلسكندر األكبر التى ال 

يعلم أى شخص أين دفن حتى اآلن.

•ما العالقة؟
لكن سيسأل القارئ الكريم وهذا حقه , ما هي العالقة بين التابوت 
والبركة وكالهما سر من األسرار مع فارق الزمن في العمر والتقدير 
, بصراحة , العالم خائف ويضع يده على قلبه من أن تقدم سلطات 
ممتد  ظالم  الى  فنذهب  التابوت  فتح  مغامرة  على  المصرية  االثار 
أللف عام , وال أخفي هنا خوفي أيضا من تجفيف بركة بيبسي عمرها 
٤٠ عاما لم تجرؤ أي بلدية على تجفيفها وال أي حكومة على طمرها , 
ماذا قد يكون في جوفها من أسرار , لكن حسنا لنغامر ونجففها حتى 
ال يبقى الناس من حولها ال يعرفون نهارا من ليل بسبب البعوض .

عصام قضمانيكل جمعة

مشاكل  صحية   ناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الجو
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