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 كتبت - ريم الرواشدة

المائي  التزويد  يبلغ  الصيف،  اشهر  إنتصاف  مع 
شهري "تموز  وأن  خصوصا  ذروته،  المملكة  في 
وآب" االكثر في الطلب على المياه، لجهة ارتفاع 

درجات الحرارة وبدء الموسم السياحي.
وكانت التقديرات االولية للموازنة المائية الشهر 
المطري،  الموسم  نهاية  مع  الخمسة،  الصيف 
لالستعماالت  مكعب  متر  مليون   580 بــحــدود 
كان  الــذي  المطري  الموسم  ان  غير  المنزلية، 
الموازنة  في  المساهمة  في  يفلح  لم  متوسطا 

المائية باكثر من 150 مليون متر مكعب.
للمملكة  العام  المائي  الوضع  وصف  ويمكن 
المسبق  التخطيط  ورغم  ومقبول"،  "مرض  بأنه 
لموسم الصيف الحالي، اال ان ذلك لم يمنع من 
ظهور 4 مناطق ساخنة في التزويد المائي هي: 

ومناطق  الــوســط،  فــي  عــال  ــر  دي

 تزويد ما مقبول مع انتصاف أشهر الصيف 

 بدء رصف رواتب القطاع 
العام غداً 

 عمان - بترا

قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن الوزارة 
ستبدأ اعتبارا من يوم غد االحد الموافق 22 تموز 
العام  القطاع  موظفي  رواتـــب  صــرف  الحالي 

والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
انتهت  أن  بعد  ستبدأ  الــصــرف  عملية  أن  ــد  وأك
الوزارة من إعداد الترتيبات الالزمة لصرف الرواتب 
بتحويل  والبدء  الدولة  بأجهزة  للعاملين  الشهرية 

المبالغ الالزمة الى البنوك. 

عشرات اإلصابات في مواجهات بالضفة

4 شهداء ومئات الجرحى بقصف
إرسائييل عىل غزة

 عمان - بترا

الــنــواب  مجلس  رئــيــس  ــال  ق
الطراونة  عاطف  المهندس 
الــدكــتــور  ـــــوزراء  ال ــيــس  رئ ان 
ــمــلــك تــجــربــة  ـــــــرزاز ي عــمــر ال
ــرة وإدراكــــــــًا لــلــتــحــديــات  ــي ــب ك
ــة  ــصــادي الــســيــاســيــة واالقــت
فــي هـــذه الــمــرحــلــة، مــؤكــدا 
ُتجسد  التي  البرلمان  ثقة  ان 
تمنح  األردنــــي  الــشــارع  ثقة 
ــر مع  ــب الــحــكــومــة دافــعــيــة أك
وال  صعب  الوضع  أن  إدراك 
على  ــرًا  ــك مــب الــحــكــم  يــمــكــن 

الحكومة.
صحفية  تصريحات  في  واكد 
رفض  الجمعة  امــس  مــســاء 
وأي  القرن"  "صفقة  االردن 
الشعب  حــق  تتجاوز  تسوية 
عن  ــقــفــز  وت الــفــلــســطــيــنــي 

الوصاية  في  التاريخي  دورنا 
المقدسات  على  الهاشمية 
في  والمسيحية  االسالمية 

القدس.
األعــبــاء  أن  واضـــاف..نـــدرك 
بد  وال  كبيرة  الحكومة  على 
تحقق  الــتــي  التشاركية  مــن 
المواطنين،  وتطلعات  آمــال 
التشاور  اهمية  على  مشددا 
النواب  مجلس  مع  المستمر 
التشاورية  بالخطوات  مشيدا 

للحكومة التي اتخذتها باكرا.
وحــــــول إقــــــــرار الــكــنــيــســت 
يسمى  ــمــا  ل اإلســـرائـــيـــلـــي 
ــة" اوضـــح  ــي ــقــوم قـــانـــون "ال
تكريسا  يعد  ذلك  ان  الطراونة 
ويصادر  العنصرية  من  لمزيد 
الشعب  حــقــوق  مــن  الــمــزيــد 

الفلسطيني،

 األراضي الفلسطينية 
كامل ابراهيم - وكاالت

وُأصيب  فلسطينيين،  أربعة  استشهد 
210 آخرون، في قطاع غزة، مساء امس، 
قرب الشريط الحدودي مع إسرائيل، في 

حادثْين منفصلين.

وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، أصــيــب ثالثة 
حين  في  المعدني  بالرصاص  مواطنين 
بالغاز  لالختناق  آخــرون  عشرات  تعرض 
اندلعت  مواجهات  في  للدموع  المسيل 
في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية 

عصر امس.
فيما أغلقت قوات االحتالل، امس، كافة 

الحواجز العسكرية التي تحاصر منطقة تل 
الخليل،  وسط  الشهداء  وشــارع  الرميدة 
لمنازلهم،  العودة  من  األهالي  ومنعت 
إلى  المؤدية  الحواجز  كافة  أغلقت  كما 
منطقة تل الرميدة، ومنعت األهالي من 
الحرم  في  صالتهم  بعد  عبرها  الدخول 

اإلبراهيمي الشريف". 

ح لبلدية   وزارة البلديات ترفض الس
ليو دينار  الزرقاء طرح عطاء تعبيد 
 الزرقاء - د. ماجد الخضري

رفضت وزارة الشؤون البلدية الموافقة عل طرح عطاء تعبيد لشوارع 
الزرقاء بقيمة مليوني دينار وبين رئيس بلدية الزرقاء باالنابة محمد 
الزواهرة إن قرار وزير الشؤون البلدية ووزير النقل المهندس وليد 
لشوارع  ساخنة  اسفلتية  خلطة  عطاء  رفض  والمتضمن  المصري، 
البلدي  المجلس  لعمل  عرقلة  يعد  دينار  مليوني  بقيمة  الزرقاء 
ورفض  العطاء  هــذا  لمثل  ماسة  بحاجة  المدينة  ان  الــى  مشيرا 

السماح للبلدية بطرحه يعتبر عرقلة لسير عمل المجلس.
وقال في تصريح صحفي رفض طرح العطاء يعد اجحافا بحق أهالي 
تكررت  وقد  صعبة  أوضاع  من  تعاني  المدينة  شوارع  كون  الزرقاء، 
وزير  وناشد  لها  عاجلة  صيانة  إجــراء  بضرورة  المواطنين  مطالب 
البلديات والحكومة االسراع باقرار مشروع التعبيد في الزرقاء وقال 
احيائهم  تعبيد  ويطالبون  باستمرار  البلدية  يراجعون  المواطنين  ان 
التي تعاني من تهالك البنية التحتية بسبب الحفريات العديدة التي 

جرت في المدينة من خالل عدد من الشركات
التي  المالية  األزمــة  عن  كاملة  معلومات  لديها  ــوزارة  ال ان  وبين 
سابقة  مالية  وذمم  ديون  تراكم  بسبب  الزرقاء،  بلدية  منها  تعاني 
ورواتب الموظفين وتعطل اآلليات بسبب قدمها وحاجتها للصيانة 

الدائمة لكثرة أعطالها.
وحث الوزارة على استثناء بلدية الزرقاء من حجز المبلغ المخصص 
المالية  الموازنة  على  مرصودا  المبلغ  كون  اإلسفلتية،  للخلطة 
الحالية، وان عدم السماح بمرور العطاء سيعطل المئات من طلبات 
إجراء  أجل  من  البلدية  يومي  بشكل  يراجعون  والذين  المواطنين 

تأهيل وصيانة وتعبيد الطرق.
ان  الزرقاء  بلدية  وصل  رسمي  كتاب  حسب  البلديات  وزيــر  وعلل 
مبلغ  توفر  عدم  الى  يعود  العطاء  على  الموافقة  رفضه  سبب 
العطاء في صندوق البلدية وان القانون ال يسمح بطرح عطاء دون 

وجود مخصصات مالية أو ضمانات للسداد. 

  

 تحويل 17 طبيباً مدخنا إىل االدعاء 
العام 

الزرقاء - د. ماجد الخضري

 حول مدير عام مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود زريقات 
إلى  الحكومي  الــزرقــاء  مستشفى  كــادر  من  طبيبا  عشر  سبعة 
مدعي عام الزرقاء بعد ضبطهم يدخنون في أروقة المستشفى.

واضحة  مخالفة  الحكومية  المؤسسات  فــي  التدخين  ويعتبر 
وصريحة لقانون الصحة العامة.

المستشفى  ادارة  تنفذها  حملة  اطــار  في  ــراء  االج هذا  وياتي 
الزرقاء  مستشفى  اروقة  في  التدخين  انتشار  من  الحد  اجل  من 

الحكومي والمراكز الطبية التابعة له.
وبين مدير المستشفى إنه تم ضبط األطباء المدخنين أثناء جولة 

تفتيش على غرف االستراحة والمناوبة المخصصة لهم.
بعد  مستشفى  ثاني  الحكومي  الزرقاء  مستشفى  ان  وأضاف 
في  التدخين  منع  سياسة  يطبق  للسرطان  الحسين  مستشفى 
جميع مرافق المستشفى وينتهج تطبيق أقصى العقوبات على 

كل مخالف مريض أم زائر أم موظف.

األردن جاهز إلعادة تشغيل
معرب " نصيب - جابر"

 المفرق – توفيق أبوسماقه

عدة  من  الـــواردة  الرسمية  التصريحات  امتزجت 
معبر  افتتاح  بإعادة  يتعلق  فيما  سورية  مصادر 
نصيب – جابر من جديد بعد استمرار اغالقه لعدة 

سنوات،بالجدية والحماس.
البلدين  بين  البّري  المعبر  افتتاح  إلعادة  التحمس 
سوريا واألردن،ليس من جانب واحد فقط،بل أن 
أن  بعد  وبخاصة  متحمس  أيضا  األردنــي  الجانب 
عادت سيطرة قوات النظام السوري على الجنوب 
ليست  مصلحة  يحقق  ــه  ألن بالكامل  الــســوري 
مشتركة فحسب وإنما مصلحة اقليمية وعالمية.

الحد  أن  الى "الــرأي"  أكد  أردنــي،  رسمي  مصدر 
مع  التجارية  الحركة  تدشين  إلعادة  جاهز  األردنــي 
سوريا وعبرها الى العالم ومعالم ذلك هو وجود 
والصحة  الــجــمــارك  كمكتب  الرسمية  المكاتب 
األجهزة  جاهزية  هو  واألهــم  وغيرها،  ــزراعــة  وال
عام  مدير  تصريحات  عن  فضال  األردنية  األمنية 
خالد  المشتركة  األردنية  السورية  الحرة  المنطقة 
المنطقة  جاهزية  بخصوص  الى "الرأي"  الرحاحلة 

للعمل من جديد.
كل هذه المعطيات وغيرها تؤكد أن الجانب األردني 
على جاهزية عالية إلعادة افتتاح الحدود البرية مع 
الجارة سوريا، ألنه بالنهاية يحقق مصلحة الجانبين 
األردني والسوري عدا عن أن افتتاح الحدود يعني 
دحضها  بعد  جديد  من  تعافت  السورية  الدولة  أن 
لقوى التطرف واإلرهاب وهو مهم بالنسبة لهم 

على المستوى العالمي.

 حكومة ما بعد الثقة: الفرصة 
سانحة لتحويل األقوال أفعاالً

 بعد أن حصلت حكومة الدكتور عمر الرزاز على ثقة مجلس 
من  بكثير  حفل  أيام  خمسة  استمر  ماراثون  بعد  النواب 
مبررات  لبعضها  التي  واالنفعاالت  والمواقف  الرسائل 
فيما غاب عن أذهان الذين ذهبوا بعيدًا في انفعاالتهم 
او مزايداتهم ان ما يحكم العالقة بين السلطة التنفيذية 
والتشريعية بل وباقي مؤسسات الدولة وافراد المجتمع 
الى  الطريق  وان  الصلة  ذات  والقوانين  الدستور  هو 
تصحيح اي اختالالت او تصويب المسارات انما يتم وفق 
آليات وأنظمة تكفل حق الجميع وال تجعل من المنصب 
الحقيقة  بــروز  أمــام  حائًال  أو  ســدًا  الطموح  أو  ــدور  ال أو 

وتسّيدها.
الطريق  يفتح  الشعب  نواب  ثقة  على  الحكومة  حصول 
أعمال  الــى  األقـــوال  تحويل  فضيلة  لتكريس  امامها 
ترتبك  لم  النواب  السادة  تساؤالت  امــام  انها  وبخاصة 
واألسئلة  المالحظات  االعتبار  في  أخذت  بل  تتلعثم  أو 
جميع  أن  الرزاز  الرئيس  أكد  ما  وفق  النواب  طرحها  التي 
المالحظات واآلراء واألفكار التي طرحت ستحظى بكثير 
جزء  بالتالي  وهــي  توثيقها  تم  ان  بعد  االهتمام  من 
تعكس  ديمقراطية  جّسدت  التي  الحيوية  النقاشات  من 

الحرص على المصلحة الوطنية.
وبالضرورة  يجب  والتي  الجوهرية  النقطة  تكمن  ربما  هنا 
المصلحة  وهــي  هديها  وعلى  منها  الجميع  ينطلق  ان 
أهالي  الشأن  اصحاب  كل  من  تستدعي  التي  الوطنية 
ان  اخــرى  وطنية  ومؤسسات  نــواب  ومجلس  وحكومة 

يتريثوا قبل اطالق االحكام في اي قضية 

رأيـنـــا

 "الرأي" تنرش السياسة 
العامة للقبول الجامعي 

للعام املقبل
عمان - حاتم العبادي

في  الطلبة  لــقــبــول  الــعــامــة  الــســيــاســة  ـــدت  أك
لمرحلة  والخاصة  الرسمية  األردنــيــة  الجامعات 
البكالوريوس للعام الجامعي 2018 /2019 قبول 
البكالوريوس  برنامج  في  الجامعات  في  الطلبة 
شهادة  على  حــاصــًال  الطالب  يــكــون  أن  بــشــرط 

الدراسة الثانوية العامة األردنية، أو ما يعادلها.
على  ــرأي"  "ال حصلت  التي  السياسة،  وبحسب 
على  الحاصلين  للطلبة  ُيسمح  فإنه  منها،  نسخة 
شهادة الدراسة الثانوية العامة من الفرع العلمي 
مختلف  فــي  الــجــامــعــات  فــي  للقبول  الــتــقــدم 

التخصصات.
لتخصصي  الطلبة  قبول  عملية  ان  الى  واشارت 
الطب وطب األسنان في جميع البرامج (العادي، 
األردنية  الجامعة  من  كل  في  الدولي)  الموازي، 
وجامعة العلوم والتكنولوجيا ستكون ضمن سنة 

تحضيرية وليس قبوال مباشرا. 

األردن يرفض أي تسوية تتجاوز حق الشعب الفلسطيني

نح  الطراونة: الثقة النيابية 
الحكومة دافعية لإلنجاز

املواطن تطلعات  لتحقيق  التشاركية  من  بد  وال  ة  كب األعباء 
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ة   املتهم بارتكاب جر
الشونة الجنوبية يُسلّم 

نفسه 

 عمان - غازي المرايات

المتهم  ان  امــنــي  مــصــدر  قـــال 
راح  الــتــي  القتل  جريمة  بــارتــكــاب 
واصيب  أشخاص،  ثالثة  ضحيتها 
ذات  من  آخرين  ثالثة  اثرها  على 
العائلة في الشونة الجنوبية، سلم 
نفسه أمس، وبوشر التحقيق معه 

تمهيدًا الحالته للقضاء.
الخميس  صباح  الجريمة  ووقعت 
قبل  مــن  الــنــار  بــإطــالق  الماضي 
عائلة  على  الــســوابــق  أربـــاب  أحــد 
في منطقة الشونة الجنوبية قتل 
ثالثة  وأصيب  أشخاص  ثالثة  فيها 

آخرون. 

3

6

4

الطراونة
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 مقامات الصحابة.. عنوان ألهمية أرضحة 
شهداء معركة مؤتة 
 المزار الجنوبي - ليالي ايوب

حملت مقامات الصحابة االجالء التي باتت 
معلما متميزا يستدل من خالله على مدينة 
وأهمية  لقداسة  عنوانا  الجنوبي  الــمــزار 
األرض التي تحتضن أضرحة شهداء معركة 
اسالمية  لقرية  ومــثــاال  التاريخية،  مــؤتــة 
ثرى  على  االســـالم  تــاريــخ  تــروي  متكاملة 

االردن.
ووفقا لمدير اوقاف محافظة الكرك الدكتور 
ومقامات  المزارات  فإن  البطوش،  معاوية 
الصحابة االجالء في المزار الجنوبي ، تمثل 
إرثا دينيا وتاريخيا مهمًا وتحتضن ابرز احداث 
التاريخ اإلسالمي األمر الذي جعل من هذه 
اآلالف  يرتاده  هاما  دينيا  مــزارا  المقامات 
ومقاصد  لغايات  العالم  بقاع  مختلف  من 

سياحية ودينية.
في  الدينية  المزارات  أبرز  البطوش  وعرض 
الجليل  الصحابي  مسجد  منها  الموقع  هذا 
مبنى  يشمل  والــذي  طالب  ابي  بن  جعفر 
قاعات  و  الحجر  مــن  بني  الـــذي  المسجد 
واسعة المساحة، وخصصت الداء الصالة، 
تعلوها قبة رئيسية ومئذنتان وتحيط بصحن 
منها  الجوانب،  كافة  من  اروقــة  المسجد، 
من  عــدد  إلــى  إضافة  الرئيسية،  البوابات 

المرافق التي تخدم الزوار.
وأضاف أنه باستطاعة الزائر لمبنى المسجد 
رئيسية،  الــدخــول الــيــه مــن ثــالثــة مــداخــل 
على  منها  ويطل  الشمال  جهة  من  االول 
من  والثاني  طالب،  أبــي  جعفربن  ضريح 
الجهة الشرقية بمحاذاة ضريح زيد بن حارثة، 
ويتصل  الغربية  الجهة  من  الثالث  والمدخل 

بالسوق التجاري.
مياه  مجرى  بوجود  المسجد،  مبنى  ويتميز 
وتحقيقا  وترطيبه،  الهواء  لتحريك  طبيعي 
المقامات،  لبناء  والوظيفية  الدينية  للناحية 
بن  جعفر  لروضة  الــدخــول  الــزائــر  يستطيع 
ابي طالب من خارج قاعات الصالة، ويمثل 
استراتيجيا  موقعا  مركزه  خالل  من  المقام 
الزائر  يــرى  اذ  العمرانية  المنظومة  ضمن 
المرور  إمكانية  جانب  إلى  بعد،  عن  المقام 
البوابة  من  والــخــروج  الــدخــول  اثناء  بقربه 

الرئيسية.
ومقام زيد بن حارثة والذي يقع إلى الناحية 
للمسجد  الشرقية  للبوابة  محاميا  الشرقية 
ويعلو المقام قبة بنيت من الحجر ، مضيفا 
المركز  ويضم  رواحـــة  بــن  الله  عبد  مقام 
ومــدرســة  واروقــــة  اإلســالمــي  الثقافي 
وقاعة  الــمــشــروع  ضمن  سينفذ  شرعية 
وحدائق  سياحية  ومرافق  األغراض  متعددة 
متنفسا  بــاتــت  الــشــهــداء  اســمــاء  تحمل 

ترفيهيا لزوار وأهالي البلدة.

نوه  للمقامات  الهاشمي  االعمار  وحــول 
الهاشميين  نهج  على  تأكيدا  جاء  انه  الى 
االسالمية،  بالمقدسات  الدائم  باالهتمام 
المكان  رمزية  على  المحافظة  إلى  وصوال 
التاريخ  في  المهمة  المواقع  لهذه  والزمان 
الهاشمي  االعــمــار  تكلفة  بلغت  حيث   ،
لمقامات الصحابة في المزار الجنوبي، نحو 
مراحل،  ثالث  على  تمت  دينار)  ماليين   7)
ماليين   3) االولــى  المرحلة  تكلفة  وبلغت 
المرحلتين  من  لكل  دينار)  و(مليوني  دينار) 

الثانية والثالثة.
لفت  واالضـــرحـــة  الــمــقــامــات  زوار  وحـــول 
العام  عددهم  أن  إلى  المقامات  مشرف 
ــداد  األع هــذه  وان  ــر  زائ الــف   35 الماضي 
وأنها  الحالي  العام  خــالل  تــزايــدا  شهدت 
القليلة  االشهر  خالل  نشطة  حركة  شهدت 
العربية  الدول  زوار  عدد  بلغ  حيث  الماضية 
 1003 واالجنبية  االسالمية  ــدول  وال  604
الى  منوها   ، زائــرا   589 االردن  داخل  ومن 
ان تلك األعداد حققت تزايدا عما كانت عليه 

في بداية العام.
واضاف الصرايرة ان ما يتمع به االردن من 
يحتل  جعله  الضيافة  وحسن  وامــان  امــن 
الدينية  السياحة  خريطة  على  مرموقا  مكانا 
دول  مختلف  من  للسواح  وقبلة  واالثرية 

العالم.
ــشــؤون  وال األوقـــــاف  وزارة  ان  واوضــــح 
تولي  المعنية  الملكية  واللجنة  اإلسالمية 
إرثــا  لتبقى  االهتمام  جــل  ــمــزارات  ال هــذه 
هو  كما  مرموقا  وحضاريا  ودينيا  تاريخيا 

االردن وصورته المشرقة. 

  

 تسمم شاب 
ادة كيميائية 

يف الزرقاء 

 الزرقاء - بترا

أصيب امس 
الجمعة شاب (27 

عاما) بتسمم 
نتيجة تناوله مادة 

كيميائية مكوناتها غير 
معروفة ، وفق مدير 

مستشفى الزرقاء 
الحكومي الدكتور 

محمود زريقات.
وبين زريقات انه 

تم إجراء جميع 
اإلسعافات 

واإلجراءات الطبية 
الالزمة للشاب وادخل 

قسم العناية الحثيثة 
وحالته العامة سيئة. 

 خمس إصابات 
بحادث تدهور 

يف األزرق 

 الزرقاء
د. ماجد الخضري

أصيب خمسة 
اشخاص اثر تدهور 
مركبة في منطقة 

األزرق.
واوضحت مديرية 

الدفاع المدني ،في 
بيان صحفي، ان 

الحادث نتج عنه إصابة 
خمسة أشخاص 

بجروح ورضوض في 
مختلف أنحاء الجسم، 

حيث عملت فرق 
الدفاع المدني على 

تقديم اإلسعافات 
األولية الالزمة 

للمصابين ونقلهم 
إلى مستشفى 

الزرقاء الحكومي، 
وحالتهم العامة 

متوسطة. 

 

 محافظ الكرك: املتقاعدون العسكريون 
داعم رئييس للحاكمية الرشيدة 

 الكرك  -  نسرين الضمور

ان  النصرات  صالح  الكرك  محافظ  اكد 
رئيسي  داعم  العسكريين  المتقاعدين 
حماية  على  القادرة  الرشيدة  للحاكمية 
في  ابنائه  تطلعات  وتحقيق  الــوطــن 

الحياة الكريمة.
مفصلية  بمرحلة  يمر  االردن  ان  وقــال 
االقليمية  االوضـــاع  ظــل  فــي  صعبة 
تضافر  يتطلب  ما  السائدة  والدولية 
واقتدار  بكفاءة  الجتيازها  الجميع  جهود 
تجمعات  تشكيل  ان  الـــى  مــشــيــرا   ،
جاءت  والتي  العسكريين  للمتقاعدين 
من القيادة  وبدعم  سام  ملكي  بتوجيه 
ادراكــا  تاتي  المسلحة  للقوات  العامة 
الهمية الدور المعول على المتقاعدين 
هذه  فــي  بــه  االضــطــالع  العسكريين 
يحتاجونه  ما  لتوفير  اضافة   ، المرحلة 
من رعاية واهتمام كشريحة فاعلة في 

المجتمع االردني.
ــان يتحدث  واضـــاف الــنــصــرات الـــذي ك
للمتقاعدين  الكرك  تجمع  مع  لقاء  في 
الديموغرافية  البنية  ان  العسكريين 
تلتقي  جيوش  ثالثة  الى  تشير  للوطن 
وكرامة  الــوطــن  حمى  عــن  الـــذود  فــي 
االردنــيــة  المسلحة  ــقــوات  ال  ، ابــنــائــه 
يشكل  فــيــمــا   ، ــة  ــي ــن االم واالجــــهــــزة 
اخــرى  قــوة  العسكريون  المتقاعدون 
اسر  تشكل  كما  الوطني  االمن  تسند 
الوطن  وابناء  ومقربوهم  المتقاعدين 
الوقوف  في  بها  اليستهان  قوة  كافة 

بوجه من يريدون بالوطن شرا.
محليا  القائمة  الــظــروف  واســتــعــرض 
واقليميا ودوليا ومارافقها من ضغوط 
الــى  ادت  االردن  عــلــى  ــة  اقــتــصــادي
التنموية  المشاريع  في  محدود  تراجع 
ما  المواطنين  تهم  الــتــي  والخدمية 
المواطن  بين  العالقة  في  فجوة  خلق 
مستوى  عن  الرضى  لعدم  والحكومة 
ــخــدمــات الــمــتــوفــرة ، وهــنــا اضــاف  ال
الــمــحــافــظ يــتــجــلــى دورالــمــتــقــاعــديــن 
لسد  المجتمعي  وتاثيرهم  العسكريين 
االزمــة  ــفــراج  ان بانتظار  الــفــجــوة  هــذه 
لتعيد  االقتصادية  الــظــروف  وتحسن 
من  الحثيثة  خطواتها  التنمية  مسيرة 

جديد.
القائم  التعاون  الــى  المحافظ  واشــار 
ــهــات  ــج ــمــحــافــظــة وال مـــع مــجــلــس ال
العمل  لتسريع  فيها  االخــرى  المعنية 
موازنة  على  المدرجة  المشاريع  في 
معيقات  حاليا  تواجه  التي  المحافظة 
الجهود  مبينا   ، تذليلها"  على  "نعمل 
ــمــار في  ــث ــة لــتــحــفــيــز االســت ــذول ــمــب ال

 ، والفقر  البطالة  لمواجهة  المحافظة 
اضافة الى متابعة متطلبات واحتياجات 
ضد  لتحصينهم  الــشــبــابــي  الــقــطــاع 
السلوكات  من  وغيرها  المخدرات  آفة 

الوافدة الينا.
المتقاعد  العميد  التجمع  رئيس  وقــال 
قصر  ورغم  التجمع  ان  القراله  عبدالله 
انشائه  عــلــى  انــقــضــت  الــتــي  ــمــدة  ال
ثالثة  من  كواحد  الكرك  محافظة  في 
ووسط  شمال  في  مماثله  تجمعات 
بتوجيه  جاءت  ،والتي  المملكة  وجنوب 
ملكي كريم ، يعمل على تنفيذ مطالب 
ينسجم  بــمــا  منتسبيه  ــاجــات  ــي ــت واح
واالهداف التي آنشئت تلك التجمعات 
ترسيخ  على  تــؤكــد  والــتــي  اجلها  مــن 
لرسالة  الــداعــيــة  الملكية  التوجيهات 
مواجهة  على  قـــادرة  ملتزمة  وطنية 
دعــائــم  ولتثبيت  الــمــرحــلــة  متطلبات 
االمن واالستقرار في االردن في ظل 
االقليميه  والنزاعات  الصعبة  الظروف 
 ، حولنا  مكان  من  اكثر  في  المنتشرة 
قال  كما  التجمعات  تلك  تكون  وبحيث 
واجهزتنا  المسلحة  لقواتنا  امينا  ظهيرا 
االمنية بعيدا عن التجاذبات والمناكافات 
لتعزيز  اضــافــة   ، والحزبية  السياسية 
مفهوم االمن الوطني من خالل تثبيت 
وتمتين  الــديــمــقــراطــي  النهج  دعــائــم 
التغول  وعدم  الوطنية  الوحدة  عناصر 
على الحقوق والمكتسبات الوطنية من 

قبل اية جهة كانت.
عدد  يزيد  الذي  التجمع  ان  القرالة  وبين 
الف   (24) عــن  الــكــرك  فــي  منتسبيه 
منتسبيه  قضايا  يتابع  عسكري  متقاعد 
ذات  الجهات  مع  بخصوصها  والتواصل 
لتأسيس  اضافة  لمعالجتها،  العالقة 
وتجارب  خبرات  ترصد  معلومات  قاعدة 
لالستفادة  العسكريين  المتقاعدين 

التنموية  الوطن  مسيرة  رفد  في  منها 
مشاريع  القامة  التخطيط  حيث  من   ،
االقتصاد  تعزيز  في  تسهم  مدروسة 
التجمع  لـــدور  ــاالضــافــة  ب  ، الــوطــنــي 
المتقاعدين  بين  المودة  روابط  بتوثيق 
العسكريين في مختلف مناطق الوطن 
وابراز دورهم كقادة مجتمعيين ينشرون 
الــوعــي فــي االوســـــاط االجــتــمــاعــيــة 
وخــاصــة الــشــبــابــيــة مــنــهــا فــي ضــؤء 
التي  الغريبة  والثقافات  السلوكات 

تغزو مجتمعنا.
الكرك  محافظة  مجلس  رئيس  ــال  وق
مرحلة  يجتاز  الوطن  ان  المجالي  صايل 
االقليمية  الــظــروف  ظــل  فــي  صعبة 
ــدة وبـــوجـــود ذوي  ــســائ والــعــالــمــيــة ال
في  بالوطن  يتربصون  خاصة  اجندات 
ــذي يتطلب  الــداخــل والــخــارج ، االمــر ال
الوطنية  اللحمة  من  المزيد  قــال  كما 
وصون  واستقراره  الوطن  امن  لتعزيز 
ان  المجالي  وبين  اجــيــالــه.  مستقبل 
المجال  هذا  في  بارزا  دورا  للمتقاعدين 
المحافظة  مجلس  اســتــعــداد  مبديا   ،
من  باالستفادة  التجمع  مــع  للتعاون 
العملية  العسكريين  المتقاعدين  خبرات 
الوطنية  المصلحة  يخدم  بما  والعلمية 

العليا.
جملة  المتقاعدين  مــن  عــدد  وعـــرض 
عمل  الية  بتطوير  تتعلق  القضايا  من 
تجمعات المتقاعدين العسكريين لتكون 
قادرة على الوفاء باحتياجات منتسبيها 
خدمات  فــي  اوســع  دور  لها  وليكون 
باالستفادة  الشاملة  التنمية  متطلبات 
ــهــم مــؤكــديــن  ــفــاءات مــن خــبــراتــهــم وك
وتحقيق  المشاكل  كافة  معالجة  ضرورة 
يسهم  ــمــا  ب ــة  ــي ــوطــن ال اإلصــــالحــــات 
التقدم  نحو  الوطن  مسيرة  دفــع  في 

واالزدهار. 

النصرات خالل لقائه مع تجمع الكرك للمتقاعدين العسكريين

مقامات الصحابة في المزار الجنوبي
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 "الرأي" تنشر السياسة العامة للقبول الجامعي للعام المقبل 

   تحديد التخصصات املتاحة لفروع التوجيهي والتخصيصات السنوية 
 عمان- حاتم العبادي

أكدت السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات 
البكالوريوس  لمرحلة  والخاصة  الرسمية  األردنية 
في  الطلبة  قبول   2019/  2018 الجامعي  للعام 
الجامعات في برنامج البكالوريوس بشرط أن يكون 
الطالب حاصًال على شهادة الدراسة الثانوية العامة 

األردنية، أو ما يعادلها.
على  ـــرأي"  "ال حصلت  التي  السياسة،  وبحسب 
على  الحاصلين  للطلبة  ُيسمح  فإنه  منها،  نسخة 
العلمي  الفرع  من  العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة 
مختلف  فــي  الــجــامــعــات  فــي  لــلــقــبــول  ــتــقــدم  ال

التخصصات.
لتخصصي  الطلبة  قبول  عملية  ان  الى  واشــارت 
(العادي،  البرامج  جميع  في  األسنان  وطب  الطب 
وجامعة  األردنية  الجامعة  من  الدولي)  الــمــوازي، 
تحضيرية  سنة  ضمن  ستكون  والتكنولوجيا  العلوم 

وليس قبوال مباشرا.
الدراسة  شهادة  على  الحاصلين  للطلبة  وُيسمح 
والشرعي،  األدبــي  الفرعين  من  العامة  الثانوية 
اآلداب،  كليات:  أو  تخصصات  في  للقبول  التقدم 
اإلداريــة  والعلوم  ــالم،  واإلع والصحافة  واللغات، 
ـــــة،  ــظــم الــمــعــلــومــات اإلداري واالقـــتـــصـــاديـــة، ون
والــشــريــعــة، والــعــلــوم اإلنــســانــيــة واالجــتــمــاعــيــة، 
الرياضية،  والتربية  والحقوق،  التربوية،  والعلوم 

الجميلة. والفنون 
فيما يسمح للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة 
الشامل  الصحي  التعليم  فرع  من  العامة  الثانوية 
كليات:  مــن  التخصصات  فــي  للقبول  الــتــقــدم 
الرياضية،  والتربية  التربوية،  والعلوم  التمريض، 
واإلعالم،  والصحافة  واللغات،  واآلداب،  والزراعة، 
واالقتصادية،والعلوم  اإلدارية  والشريعة،والعلوم 
ــحــقــوق، والــفــنــون  اإلنــســانــيــة واالجــتــمــاعــيــة، وال

الجميلة، وتخصص نظم المعلومات اإلدارية.
وتكنولوجيا  الحاسوب  وعلم  العلوم،  الى  اضافة 
وعلوم  المساندة،  الطبية  والعلوم  المعلومات، 
التأهيل، شريطة اجتياز مواد الرياضيات االستدراكية 
هذه  كانت  إن  و(102)   (101) والمتطلبات   (099)

المواد مطلوبة في الخطة الدراسية للتخصص.
الثانوية  الدراسة  شهادة  على  للحاصلين  وُيسمح 
التقدم  المعلوماتية  اإلدارة  فـــرع  مــن  الــعــامــة 
والصحافة  واللغات،  اآلداب،  كليات  في  للقبول 
ونظم  واالقتصادية  اإلداريـــة  والعلوم  واإلعـــالم، 
المعلومات اإلدارية، والشريعة، والعلوم اإلنسانية 
والتربية  والحقوق،  التربوية،  والعلوم  واالجتماعية، 
من  والتخصصات  الجميلة،  والفنون  الرياضية، 
المعلومات  وتكنولوجيا  الــحــاســوب  علم  كليات 
والرياضيات ، بإستثناء تخصص هندسة الحاسوب.

الدراسة  شهادة  على  الحاصلين  للطلبة  ُيسمح  كما 
للقبول  التقدم  المهنية  الفروع  من  العامة  الثانوية 
في الجامعات في كليات، أو تخصصات محددة لكل 
اإلضافيتين  المادتين  إجتياز  شريطة  مهني،  فرع 
فيهما،  والنجاح  المعني،  المهني  للفرع  المقررتين 

ألغراض القبول الجامعي.
لطلبة  يسمح  التي  التخصصات  أو  الكليات  وتحدد 
الفروع المهنية التقدم لها بحيث يسمح لطلبة الفرع 
الصناعي التقدم للدراسة في: الهندسة والعمارة، 
وتكنولوجيا  الحاسوب  وعلم  والــزراعــة،  والعلوم، 
الرياضية،  والتربية  التربوية،  والعلوم  المعلومات، 
والفنون  ــــة،  اإلداري المعلومات  نظم  وتخصص 

الجميلة.
اما الفرع الفندقي و فرع االقتصاد المنزلي: اآلداب، 
اإلداريــة  والعلوم  ــالم،  واإلع والصحافة  واللغات، 
واالجتماعية،  اإلنسانية  والعلوم  واالقتصادية، 
والتربية  التربوية،  والعلوم  والحقوق،  والشريعة، 
اإلداريـــة،  المعلومات  نظم  وتخصص  الرياضية، 

الجميلة. والفنون 
ــا الــفــرع الــزراعــي: الــزراعــة، والــعــلــوم، والطب  ام
المعلومات،  وتكنولوجيا  الحاسوب  وعلم  البيطري، 
والــمــوارد  الرياضية،  والتربية  التربوية،  والعلوم 
المعلومات  نظم  وتخصص  والبيئية،  الطبيعية 

اإلدارية، والفنون الجميلة.
االلتحاق  لمعدالت  األدنى  الحد  السياسة  وحددت 
عالمة  تقل  ال  أن  على   ، الرسمية  الجامعات  في 

من   (% 50) عن  المواد  من  مادة  كل  في  الطالب 
وطب  الطب  في  تكون  بحيث  للمادة  األعلى  الحد 
وفي   (1190) مجموع  يعادل  ما   (%85) االسنان 
البيطري  والــطــب  والصيدلة  والــعــمــارة  الهندسة 
التمريض  وفي   (1120) مجموع  يعادل  ما   (%80)
والعلوم الطبية المساندة وعلوم التأهيل والشريعة 
التخصصات  باقي  وفي   (980) يعادل  ما   (%70)

(65%) ما يعادل (910) عالمة.
اما الجامعات الخاصة: الهندسة والعمارة والصيدلة 
مجموع (1120)  يعادل  ما  البيطري (%80)،  والطب 
وعلوم  المساندة  الطبية  والــعــلــوم  والتمريض 
 (980) مــجــمــوع  مــا   (%70) والــشــريــعــة  الــتــأهــيــل 
ولباقي   (910) مــجــمــوع  مــا   (%65) الــقــانــون   ،

التخصصات (60%) ما مجموعه (840).
في  قبولهم  يتم  الــذيــن  الطلبة  فــئــات  وحـــددت 
القبول  تنسيق  وحدة  خالل  من  الرسمية  الجامعات 
بـالطلبة  العالي،  التعليم  لمجلس  التابعة  الموحد 
كل  فــي  المختلفة  التخصصات  او  الكليات  فــي 
جامعة، وفق خياراتهم، وبحسب تسلسل معدالتهم 

في شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
كما ُيقبل الطلبة الحاصلون على أعلى معدل في 
المتقدمين  من  محافظة  كل  في  العلمي  الفرع 
الطب  في   3 بواقع:   ، الجامعات  في  الكليات  إلى 
بالهندسة  و(6)  بالصيدلة  و2  ــان  االســن وطـــب 
بالجامعة االردنية، وواحد بالطب واثنين بالصيدلة و 
واثنين  بالطب  وواحد  اليرموك،  في  بالهندسة   (6)
طب  و(3)  مؤتة،  في  بالهندسة  و(6)  بالصيدلة 
بالعلوم  هندسة  و(6)  صيدلة  و(2)  اسنان  وطب 
و(6)  بالصيدلة  واثنين  بالطب  وواحد  والتكنولوجيا، 
آل  في  بالهندسة   ( و(6  بالهاشمية،  بالهندسة 
البلقاء  في  بالهندسة  و(6)  بالطب  وواحد  البيت، 
طالل  بــن  الحسين  جامعة  فــي  و(6)  التطبيقية، 

ومثلهم في الطفيلة التقنية.
تنافسيًا  ُيقبل  انه  على  العامة  السياسة  ونصت 
كل  من  المتقدمين  أوائل  من  وأربعون  اثنان   (42)
المقرر  اإلداري  التنظيم  بحسب  محافظة،  او  لواء 
تسلسل  حسب  قبولهم  ويتم  الداخلية،  وزارة  من 
معدالتهم في كل لواء او محافظة، ويتم توزيعهم 
عدا  ما  التخصصات  او  الكليات  او  الجامعات  على 
الكليات المذكورة سابقا حسب نسبة األعداد المقرر 
قبولها سنويًا في كل جامعة، أما المحافظات التي 
ضعف  لها  فُيخصص  فقط،  واحد  لواء  فيها  يوجد 
العدد المقرر أعاله، ويراعى عند توزيع قبول الطلبة 
للقبول  المتاحة  المقاعد  عــدد  التخصصات  على 

التنافسي في كل تخصص.
المذكورين  الطلبة  فئات  قبول  ان  على  ونصت 
عن  قبولهم  عــدم  مــن  التحقق  بعد  يكون  سابقا 

طريق أي من قواعد القبول األخرى.
 (%  20) نسبة  تخصيص  على  السياسة  ونصت 
في  وتخصص  كلية  كل  في  المقررة  المقاعد  من 
القوات  في  العاملين  ألبناء  األردنــيــة  الجامعات 
العامة،  المخابرات  العام،  األمن  األردنية،  المسلحة 
ممن  منهم  والمتقاعدين  المدني،  الدفاع  الدرك، 
بعد  لديها،  تنافسيًا  المختصة  الجهة  توفدهم 
تطبيق معيار التنافس فيما بينهم حسب التعليمات 

لديها. المعتمدة 
في  مقعدًا  عشر  خمسة  تخصيص (15)  جانب  الى 
المسلحة  القوات  من  الشهداء  ألبناء  جامعة  كل 
الدرك  العامة،  المخابرات  العام،  األمــن  األردنــيــة، 
المختصة  الجهة  تحددهم  ممن  المدني،  والدفاع 
او  كلية  كــل  فــي  المقررة  المقاعد  مــن   (%  5) و 
العاملين  المعلمين  ألبناء  الجامعات  في  تخصص 
منهم،  والمتقاعدين  والتعليم،  التربية  وزارة  في 
عملية  تنظيم  والتعليم  التربية  وزارة  وتــتــولــى 
بينهم  فيما  التنافس  معيار  تطبيق  بعد  قبولهم 

حسب التعليمات المعتمدة لديها.
كما تخصص نسبة (5 %) من المقاعد المقررة في 
كل كلية او تخصص في الجامعات للطلبة األردنيين 
األردنية  العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة  حملة  من 
أي  معدل  يقل  ال  أن  على  السابقة  السنوات  من 
التنافسي  القبول  لمعدل  األدنى  الحد  عن  منهم 

في الكلية او التخصص في العام الحالي.
الطلبة  مــعــدالت  ــســاوي  ت حـــال  فــي  انـــه  وبــيــنــت 
في  يتم احــتــســاب الــمــعــدل األعــلــى  الــمــذكــوريــن 

احياء)  كيمياء،  فيزياء،  (رياضيات،  األساسية  المواد 
المقاعد  على  العلمي  الفرع  طلبة  توزيع  ألغراض 

المخصصة لهم في الجامعات األردنية.
في  المقررة  المقاعد  من   (% 5) نسبة  وخصصت 
كل كلية او تخصص في الجامعات للطلبة األردنيين 
المغتربين (الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية 
/ والمصادقة  المملكة  خــارج  من  العربية  العامة 
ال  أن  شريطة  والتعليم)،  التربية  وزارة  من  المعادلة 
يقل معدل أي منهم عن الحد األدنى لمعدل القبول 
العام  فــي  التخصص  او  الكلية  فــي  التنافسي 
الحالي، ويتم توزيعهم تنافسيًا، بإستثناء تخصصات 
والطب  التحضيرية)،  (السنة  األسنان  وطب  الطب، 
التحضيرية)  السنة  تطبق  ال  التي  الجامعات  (في 
والصيدلة، ودكتور الصيدلة،والتي توزع على الدول 
العالي  التعليم  مجلس  يقررها  التي  األعداد  حسب 

وحسب نسبة عدد المتقدمين من كل دولة.
العالي  التعليم  مجلس  الــى  السياسة  واوكــلــت 
المواد  في  مفاضلة  امتحان  عقد  إجــراءات  بتحديد 
لتوزيع  أحياء  كيمياء،  فيزياء،  رياضيات،  األساسية: 
في  متساوية  مــعــدالت  على  الحاصلين  الطلبة 
العربية  العامة  الثانوية  الــدراســة  شهادة  امتحان 
لهم  المخصصة  المقاعد  في  المملكة،  خارج  من 
تخصصات  او  كليات  في  األردنية  الجامعات  في 
والطب  التحضيرية)،  األسنان(السنة  وطب  الطب، 
التحضيرية)،  السنة  تطبق  ال  التي  الجامعات  (في 
تخصصات  أي  وفي  الصيدلة  ودكتور  والصيدلة، 

أخرى حيثما كان ذلك متاحًا وضروريًا.
الرسمية  الجامعات  في  مقعدًا   (350) وخصصت 
وزارة  بــيــن  الــتــنــســيــق  ــتــم  وي الــمــخــيــمــات،  ألبــنــاء 
الشؤون  ودائرة  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 
المرشحين  الطلبة  أسماء  لتنسيب  الفلسطينية، 

للقبول لوحدة تنسيق القبول الموحد.
من  بأسمائهم  المنسب  المعوقين  الطلبة  ويقبل 
قبل المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين 
وفق  الموحد  القبول  تنسيق  وحدة  مع  بالتنسيق 

ترتيبات ُيحددها مجلس التعليم العالي.
المقررة  المقاعد  مــن   (%  10) نسبة  وتخصص 
األردنية  الجامعات  في  تخصص  او  كلية  كل  في 
البادية  في  العشائر  ألبناء  الملكية  المكرمة  لطلبة 
وذلك  الخاصة،  الظروف  ذات  والمدارس  األردنية 
األردنية  العامة  الثانوية  على  الحاصلين  للطلبة 
جامعة،  بكل  تخصص،  كل  في  الحالي  العام  في 
 5) توزع  أن  على  قبوله،  المقرر  العدد  على  زيــادة 
%) لطلبة المدارس الواقعة في البادية األردنية و 
(5 %) لطلبة المدارس ذات الطروف الخاصة، ويتم 
المختصة  اللجنة  من  الطلبة  هؤالء  قبول  تنسيب 

وفق التعليمات الصادرة عن المجلس.
األردنيات  أبناء  من  للطلبة  مقعدًا   (150) ويخصص 
المتزوجات من غير األردنيين الحاصلين على شهادة 
الحالي  للعام  األردنــيــة  العامة  الثانوية  الــدراســة 
قبولهم  يتم  بحيث  والشتوية،  الصيفية  للدورتين 

الدنيا  الــحــدود  وحسب  المقرر  الــعــدد  على  زيـــادة 
لمعدالت القبول التنافسية في الكلية/ التخصص 

في العام الحالي.
ويخصص مجلس التعليم العالي عددًا من المقاعد 
في  العاملين  األردنــيــيــن  الدبلوماسيين  ألبــنــاء 
الضباط  وألبــنــاء  الــخــارج،  في  األردنــيــة  السفارات 
عسكرية  دورات  في  المملكة  خارج  يخدمون  الذين 
شــهــادة  يكملون  ــن  ــذي وال ــر  ــث وأك عـــام  لــمــدة  عليا 
مراكز  في  يعادلها  ما  أو  العامة  الثانوية  الدراسة 
األعداد  على  زيــادًة  العام،  نفس  في  آبائهم  عمل 
تقوم  بحيث  العادي،  البرنامج  في  للقبول  المقررة 
وحدة تنسيق القبول الموحد بالتنسيب إلى مجلس 
هذه  لقبول  المخصصة  بالمقاعد  العالي  التعليم 
الفئة وأسماء الطلبة المرشحين للقبول، مع األخذ 

حالة. بكل  الخاصة  الظروف  االعتبار  بعين 
للطلبة  مقاعد  العالي  التعليم  مجلس  ويخصص 
الثانوية  الدراسة  شهادة  على  الحاصلين  األردنيين 
العامة األجنبية في نفس العام زيادة على األعداد 
المقررة للقبول في البرنامج العادي، وتقوم وحدة 
مجلس  إلــى  بالتنسيب  الموحد  القبول  تنسيق 
هذه  لقبول  المخصصة  بالمقاعد  العالي  التعليم 
ووفقًا  للقبول  المرشحين  الطلبة  وأسماء  الفئة، 

المجلس. يقرها  التي  للترتيبات 
إجــراءات  بتحديد  العالي  التعليم  مجلس  ويقوم 
فيزياء،  رياضيات،  مواد:  في  مفاضلة  امتحان  عقد 
على  الحاصلين  الطلبة  لــتــوزيــع  ــاء،  أحــي كيمياء، 
الدراسة  شهادة  امتحان  في  متساوية  معدالت 
المخصصة  المقاعد  في  األجنبية  العامة  الثانوية 
الطب  كليات  فــي  األردنــيــة  الجامعات  فــي  لهم 
(في  والطب  التحضيرية)،  (السنة  األسنان  وطب 
التحضيرية)،  السنة  تطبق  ال  الــتــي  الــجــامــعــات 
تخصصات  أي  وفي  الصيدلة  ودكتور  والصيدلة، 

أخرى حيثما كان ذلك متاحًا وضروريًا.
من  يقبلون  الذين  الطلبة  فئات  السياسة  وحددت 
قبل الجامعة مباشرًة، وفقًا لألسس التي يحددها 
مجلس أمناء الجامعة الرسمية، التي شملت: أبناء 
الباحثين  هيئة  أعضاء  وأبناء  التدريس،  هيئة  أعضاء 
وأبناء  الرسمية  األردنية  الجامعات  في  العاملين 
أعضاء  غير  من  الرسمية  الجامعات  في  العاملين 

الباحثين. هيئة  وأعضاء  التدريس  هيئة 
واشترطت أن ال تزيد نسبة الطلبة المقبولين في 
التحضيرية)  (السنة  األسنان  وطب  الطب  كليات 
السنة  تطبق  ال  التي  (الجامعات  في  الطب  أو 
 (%  15) على  والهندسة  والصيدلة،   ، التحضيرية) 
من مجموع المقبولين في البرنامج العادي سنويًا 
طلبات  عدد  زاد  وإذا  المذكورة،  التخصصات  في 
هذه  عن  الكليات  هــذه  في  للقبول  المتقدمين 
بينهم  من  المقبولين  الطلبة  اختيار  يتم  النسبة، 
امتحان  في  معدالتهم  تسلسل  حسب  تنافسيًا 
يعادلها  مــا  أو  العامة  الثانوية  الــدراســة  شــهــادة 

المقرر. العدد  وحسب 
الطلبة  مــن  عـــدد  قــبــول  جــامــعــة  لــكــل  وســمــحــت 
ــاضــة والــفــنــون  ــري الــمــتــفــوقــيــن فــي مــجــاالت ال
من  عشر  خمسة  يتجاوز:  ال  بحيث  والموسيقى 
الطلبة المتفوقين رياضيًا في كليات او تخصصات 
األسنان  وطب  الطب  بإستثناء  المختلفة  الجامعة 
التي  الجامعات  في  الطب  أو  التحضيرية)،  (السنة 
الطلبة  من  وعشرين  التحضيرية،  السنة  تطبق  ال 
الرياضية  التربية  تخصص  في  رياضيًا  المتفوقين 
في  فنيًا  المتفوقين  الطلبة  من  عشر  وخمسة 
باستثناء  المختلفة  الجامعة  تخصصات  او  كليات 
الطب وطب األسنان (السنة التحضيرية)، أو الطب 
التحضيرية)،  السنة  تطبق  ال  التي  (الجامعات  في 
وعشرين من الطلبة المتفوقين فنيًا في تخصص 

الموسيقى). الجميلة،  الفنون 
كليات  في  بااللتحاق  الراغبين  الطلبة  جانب  الى 
البيطري  والطب  والعمارة  الفنون  تخصصات  او 
الــحــجــاوي  كلية  فــي  مــقــاعــد  ثــمــانــيــة  وتــخــصــيــص 

اليرموك. جامعة  في  التكنولوجية 
وخــصــصــت االســـس مــقــاعــد فــي كــلــيــات: الطب 
الطب  أو  التحضيرية)،  (الــســنــة  األســنــان  وطــب 
التحضيرية)،  السنة  تطبق  ال  التي  الجامعات  (في 
التدريس  هيئة  أعضاء  ألبناء  والهندسة  الصيدلة، 
ــة  ــي ــن الــعــامــلــيــن فــي الــجــامــعــات األردن ــي ــي األردن

التخصصات. هذه  فيها  تتوافر  ال  الرسمية التي 
واجازت في حاالت خاصة ترتبط بالمصلحة الوطنية 
العامة العليا، بقرار من مجلس أمناء الجامعة قبول 
ما ال يزيد على (5) خمسة طالب من غير األردنيين 
الرسمية،  األردنية  الجامعات  من  جامعة  كل  في 

ممن ال تنطبق عليهم شروط القبول فيها.
كما اجازت للجامعة الرسمية قبول عدد من الطلبة 
من  استثناًء  الدولي  البرنامج  في  األردنيين  غير 
بنسبة  البكالوريوس  بــرامــج  فــي  المعدل  شــرط 
الطلبة  عــدد  مــجــمــوع  مــن   (%25) عــلــى  تــزيــد  ال 
المقبولين في البرامج العادية لكل تخصص، وبحد 
لمعدالت  األدنى  الحد  من  أقل  عالمات  أعلى (5) 
التحضيرية  السنة  في  االلتحاق  تحدد  التي  القبول 
الجامعات  (في  الطب  أو  األسنان،  وطب  للطب 
عالمة   (15) و  التحضيرية)،  السنة  تطبق  ال  التي 
أقل من الحد األدنى لمعدالت القبول التي تحدد 
األخــرى،  التخصصات  او  الكليات  فــي  االلــتــحــاق 
العامة  الثانوية  الشهادة  بفروع  التقيد  شريطة 

التي تحدد االلتحاق بكل كلية او تخصص.
الطلبة  من  عدد  قبول  الخاصة  للجامعة  اجازت  كما 
في  المعدل  شــرط  مــن  استثناًء  األردنــيــيــن  غير 
 (%  25) على  تزيد  ال  بنسبة  البكالوريوس  برامج 
تخصص،  كل  في  االستيعابية  الطاقة  مجموع  من 
وبــحــد أعــلــى (15) عــالمــة أقــل مــن الــحــد األدنــى 
الشهادة  بفروع  التقيد  شريطة  القبول  لمعدالت 
او  كلية  بكل  اإللتحاق  تحدد  التي  العامة  الثانوية 

تخصص.
في حين منعت منح أي طالب أردني يحمل جنسية 
أي  في  لاللتحاق  المعدل  شرط  من  استثناًء  أخرى 

الجامعات. تخصصات  من 
وسمحت للجامعة الرسمية قبول الطلبة األردنيين 
في تخصصات الجامعة في البرامج الموازية على 
من   (%  30) على  الطلبة  هؤالء  نسبة  تزيد  ال  أن 
في  العادي  البرنامج  في  المقبولين  الطلبة  عدد 
وال  الجامعة،  مستوى  على  وليس  تخصص  كل 
المعفيين  الطلبة  أعداد  النسبة  هذه  ضمن  يدخل 
من الرسوم ألي جهة كانت، كما ال يحتسب الطالب 
المسجل في تخصصين أو برنامجين في آٍن واحد 
البرنامج  في  القبول  نسبة  احتساب  لغرض  مرتين 

الموازي.
طــالب  ســتــة  قــبــول  الــرســمــيــة  للجامعة  واجــــازت 
الفنون  تخصصي  في  الفسيفساء  مدرسة  من 
واآلثار إن وجد، ويتم اختيار الطلبة من المتقدمين 
معدالتهم  تسلسل  حسب  تنافسيًا  التحاق  بطلبات 

العامة. الثانوية  الدراسة  شهادة  امتحان  في 
تنفيذًا  األردنيين  غير  الطلبة  ُيقبل  ان  على  ونصت 
األردنــيــة  الــجــامــعــات  فــي  الثقافية  لالتفاقيات 
والبحث  العالي  التعليم  وزيــر  من  بقرار  الرسمية 

العالي. التعليم  مجلس  رئيس  العلمي/ 
األردنية  العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة  واعتمدت 
في الفروع المهنية للسنوات السابقة بدون مواد 
من  وثيقة  إحضار  القبول،شريطة  ألغراض  إضافية 
حصول  سنة  في  بأنه  تثبت  والتعليم  التربية  وزارة 
يكن  لــم  الــعــامــة  الــثــانــويــة  شــهــادة  على  الــطــالــب 

مطلوبًا منه دراسة مادتين إضافيتين.
أردنــيــة  جامعة  كــل  فــي  مقاعد  أربــعــة  وخصصت 
العالي  التعليم  وزارة  في  العاملين  ألبناء  رسمية 
اعتماد  هيئة  في  العاملين  وأبناء  العلمي  والبحث 
المتقاعدين  وأبــنــاء  العالي  التعليم  مؤسسات 
منهم، شريطة أن ال يكون أحدهم من المستفيدين 
أن  على  األســـس،  هــذه  فــي  القبول  قــواعــد  مــن 
في  مــعــدالتــهــم  تسلسل  قبولهم  فــي  ــراعــى  ي
الذي  والتخصص  العامة،  الثانوية  الدراسة  شهادة 
يمكن قبول الطالب فيه في ضوء معدله، على أن 
الطب  تخصص  في  للقبول  المرشحين  عدد  يزيد  ال 
وطب األسنان (السنة التحضيرية) عن طالبين، وعن 
طالب واحد في تخصص الطب (في الجامعات التي 
التخصصات  جميع  التحضيرية)وفي  السنة  تطبق  ال 

األخرى.
الوطنية  بالمصلحة  ترتبط  خاصة  حاالت  في  واجازت 
العامة العليابقرار من مجلس التعليم العالي، قبول 
ما ال يزيد على(مائة) طالب من األردنيين الحاصلين 
في  الحالي  للعام  األردنــيــة  العامة  الثانوية  على 

الجامعات األردنية الرسمية. 

 "فلسط النيابية " تدين مصادقة الكنيست 
االرسائييل عىل "قانون القومية" 

 ناشطة مقدسية تستعرض األخطار املحدقة 
باملسجد األقىص 

 عمان - بترا

دانـــــت لــجــنــة فــلــســطــيــن الــنــيــابــيــة 
االســرائــيــلــي  الكنيست  مــصــادقــة 
الدولة  قانون   " بــ  يسمى  ما  على 
الكيان  مــن  يجعل  الـــذي  القومية" 

االسرائيلي دولة يهودية.
اصــدرتــه  بــيــان  فــي  اللجنة  واعــربــت 
المطلق  رفضها  عن  الجمعة  امــس 
من  يعتبر  الــذي  العنصري  للقانون 

بنود  من  يتألف  كونه  القوانين  اخطر 
تؤكد التفوق العرقي لليهود وتجعل 

التمييز ضد العرب مبررًا وشرعيًا.
بانه  القانون  هــذا  اللجنة  ووصفت 
العنصرية  لتكريس  رسمية  شرعنة 
ــظــام  ـــة ن ـــن ـــة وشـــرع ـــي ـــل ـــي اإلســـرائ
التطهير  ومــمــارســة  ــهــايــد"  ــارت "األب
امتيازات  إعطاء  عبر  بامتياز  العرقي 
واضحة لليهودي والتنكر لمن هو غير 

يهودي.

ــرة  ــخــطــي ــــعــــاد ال وحـــــــذرت مــــن االب
القضية  مصير  تقرير  في  للقانون 
الفلسطينية مشيرة الى انه سيفتح 
الضم  لعملية  مصراعيه  على  الباب 
الزاحف التي بدأت في الفترة االخيرة 

للمناطق الفلسطينية المحتلة.
وشددت اللجنة على ان كل القوانين 
ــة ومــرفــوضــة  ــاطــل ــة ب ــي ــل ــي االســرائ
القانون  مع  صارخ  بشكل  وتتعارض 
الدولي واألعراف والمواثيق الدولية 

الحلم  يتحقق  ان  نسمح  لن   " قائلة 
دولة  هوية  في  القديم  االسرائيلي 

اسرائيل".
الى  الدولي  المجتمع  اللجنة  ودعت 
االخالقية  بمسؤولياته  االضــطــالع 
خالل  مــن  واالنــســانــيــة  والقانونية 
اإلسرائيلي  الــكــيــان  على  الضغط 
باالحتالل  القائمة  الــقــوة  باعتباره 
الشرعية  ـــرارات  ق بتطبيق  ــزامــه  وإل

الدولية. 

 العقبة - رياض القطامين

المقدسية  الناشطة  استعرضت 
المحدقة  األخطار  أبرز  خويص  خديجة 
بالمسجد األقصى والتي تنوعت ما 
بين اإلقتحامات اليومية من جماعات 
الهوية  طــمــس  ومــحــاولــة  الهيكل 
المسجد  داخل  واالسالمية  العربية 

االقصى.
ملتقى  نظمه  لــقــاء  خــالل  ـــدت  وأك
القدس  عن  للدفاع  الوطني  العقبة 
تفريغ  يحاول  الصهيوني  الكيان  أن 
العديد  خالل  من  األقصى  المسجد 
بحظر  تتمثل  والتي  ـــراءات  اإلج من 
الحركة اإلسالمية في الداخل بقيادة 
مصطلح  وتجريم  صالح  رائــد  الشيخ 
االقصى  شباب  واعتبار  ــاط"  ــرب "ال
منع  الــى  باالضافة  محظور  تنظيم 

الحافالت من الوصول الى المسجد 
االقصى المبارك.

شباب  أغــلــب  أن  خــويــص  وقــالــت 
الــدخــول  مــن  ممنوعون  األقــصــى 
تضطر  لــذا  األقصى  المسجد  الــى 
أن  الى  مشيرة  عنه  للدفاع  النساء 
تدور  الصهاينة  مع  الحالية  المعركة 
تحاول  حيث  الشرقية  المنطقة  في 
تلك  على  السيطرة  الهيكل  جماعات 

المنطقة وإقامة صلوات توراتية.
تضم  الرحمة  باب  مقبرة  أن  وبينت 
رسول  صحابة  من  عددا  رفاتها  في 
الله منهم عبادة بن الصامت وأوس 
الجيش  شهداء  من  وعدد  شداد  بن 
األردني حيث تحاول جماعات الهيكل 
السيطرة على تلك المقبرة لتسهيل 
االقصى  المسجد  على  االعتداءات 

المبارك.

وعربي  دولي  لتحرك  خويص  ودعت 
ـــي لــحــمــايــة  ـــون ـــان وإســــالمــــي وق
المقدسات االسالمية داخل القدس 
الصهيونية  الجماعات  تحاول  حيث 
فرض التقسيم المكاني والزماني.

ــزراعــة  ب االوقـــــاف  وزارة  ــبــت  وطــال
وتوزيع  وإحيائها  الشرقية  المنطقة 
الــجــدران  بعض  على  الــمــاء  ثــالجــات 
ــاالضــافــة الـــى إعـــادة  الــمــهــجــورة ب
داخل  الغزالي  االمــام  كرسي  إحياء 

المسجد االقصى المبارك.
وثمنت خويص دور االردن الرسمي 
الملك  جــاللــة  بــقــيــادة  والــشــعــبــي 
الوصاية  خــالل  من  الثاني  عبدالله 
وتقديم  المقدسات  على  الهاشمية 
وتعزيز  للمقدسات  الالزم  الدعم  كل 
ـــا مـــن شـــأنـــه دعــــم صــمــود  ـــل م ك

المقدسيين.

ــقــى صـــالح  ــت ــمــل ـــيـــس ال وكــــــان رئ
الملتقى  أن  الــى  اشــار  قد  البيطار 
الشخصيات  من  العديد  استضاف 
بهدف  القدس  بشؤون  تعنى  التي 
التي  بالمخاطر  المواطنين  توعية 
المبارك  األقصى  بالمسجد  تحدق 

والتصدي لها.
وثمن البيطار تناغم موقف المملكة 
نصرة  فــي  والــشــعــبــي  الــرســمــي 
القدس، مؤكدا أن األردن هو األقرب 
ــون بـــوابـــة الــفــتــح  ــك ــلــقــدس وســي ل

اإلسالمي لبيت المقدس.
الملتقى  عــضــو  ــر  ــذك اســت ـــــدوره  ب
أهمية  الــرفــاعــي  ســعــد  الــدكــتــور 
المسجد األقصى والمؤامرات التي 
العصور  من  العديد  عبر  ضده  حيكت 
بالفشل  انتهت  والــتــي  واألزمــنــة 

الذريع. 

 "األشغال": طريق دير السعنة - حوفا
يف غ مساره منذ 10 أعوام 

 الطيبة ـ ناصر الشريدة

معن  المهندس  اربد  محافظة  اشغال  مدير  كشف 
الربضي، عن اسباب تأجيل تعبيد طريق دير السعنة 
تقاطع حوفا الوسطية، موضحا أن هذا القرار يعود 
لكون الطريق في غير مساره التنظيمي منذ ان تم 

فتحه وتعبيده قبل اكثر من عشرة اعوام.
واكد ان وزارة االشغال العامة تولي الطريق اهمية 
كبيرة باعتباره شريانا مروريا يربط بين لواءي الطيبة 
والوسطية ويختصر المسافة الى نحو 6 كيلومترات 
ثم  اربد  الى  الطيبة  لواء  من  الذهاب  عملية  بدل   ،
التوجه الى لواء الوسطية حيث تبلغ المسافة نحو 
االراضي  واستغالل  احياء  جانب  الى  كيلومترا،   20

الزراعية الواقعة بذات المنطقة.
وكان عدد من المواطنين في لواء الطيبة المطالبين 
بتعبيد الطريق استغربوا من ان مساره الحالي ليس 
العامة  االشغال  وزارة  وان   ، الصحيح  موضعه  في 
معنية بتصحيح المسار في القريب ، بعد ان تكبدت 

خصوصًا   ، الصيانة  وكثرة  الخراب  ويالت  مركباتهم 
انه الطريق الوحيد الرابط بين اللواءين.

وبين المهندس الربضي ان الطريق الحالي بطول 3 
العامة  االشغال  ورش  وتقوم   ، مهترئ  كيلومترات 
باعمال صيانة مستمرة له تلبية لمطالب المواطنين 
الدامة السير عليه حرصا على مصالحهم الى حين 

تنفيذ المسار الصحيح ، الذي ُينهي معاناتهم.
واضاف ان الجسر الذي اقيم على وادي حوفا وتم 
استمالك االرض المقام عليه قبل عدة اعوام هو 
الطريق  تنفيذ  استكمال  في  تحديا  يشكل  االخــر 
محدودة  استمالكها  تم  التي  االرض  ان  بسبب   ،
وغير كافية لتحقيق الغاية ، في اطالة امتداد الجسر 
المؤدي  حوفا  وادي  على  الخطير  المنعطف  لتجاوز 

الى لواء الوسطية.
عامين  قبل  قامت  االشغال  وزارة  ان  الى  واشــار 
بتعبيد الجزء الممتد من وادي حوفا الى بلدة كفرعان 
والواقعة في لواء الوسطية والتي ال خالف على 

مسارها المطابق للمخططات. 

طريق دير السعنة - حوفا وتبدو حاجته للتعبيد

 منع األرد حامل جنسية أجنبية 
من استثناء املعدل املخصص 

لألجانب 

 تحديد فئات الطلبة املسموح 
قبولهم من مجالس األمناء 

ية"  تضمينها "السنة التحض
للطب وطب األسنان يف 
"األردنية" والتكنولوجيا"
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 عشرات االصابات في مواجهات مع االحتالل بالضفة 

 4 شهداء ومئات الجرحى يف غزة 

 األمم المتحدة: 750 ألف نازح داخل سوريا عادوا إلى بلداتهم 

 بدء إجالء مقاتيل املعارضة السورية من القنيطرة 

 االراضي الفلسطينية
كامل ابراهيم - االناضول 

 210 وُأصيب  فلسطينيين،  أربعة  استشهد 
قرب  امــس،  مساء  ــزة،  غ قطاع  فــي  آخــريــن، 
حادثْين  في  إسرائيل،  مع  الحدودي  الشريط 

منفصلين.
ووقع الحادث األول، في منطقتي خانيونس 
دبابات  قصفت  حيث  القطاع،  جنوب  ورفــح، 
لكتائب  تتبع  مــواقــع  إســرائــيــلــيــة  وطـــائـــرات 
ما  "حماس"،  لحركة  المسلح  الجناح  القسام، 

أسفر عن استشهاد 3 من عناصرها.
أما الحادث الثاني، فيتعلق بمسيرات العودة، 
حيث استشهد شاب، وجرح 210 آخرين برصاص 
القنابل  جراء  وباالختناق  اإلسرائيلي  الجيش 
المسيلة للدموع. وقالت كتائب القسام، في 
الرسمي،  موقع  على  نشرته  مقتضب  بيان 
رصد  نقطتي  قصف  اإلسرائيلي  الجيش  إن 
ورفح،  خانيونس  منطقتي  في  لها،  تتبعان 
"شعبان  مقتل  عن  أسفر  ما  القطاع)  (جنوب 
 31 فرحانة،  أبو  ومحمد  عاما،   26 خاطر،  أبو 

عاما، ومحمود قشطة، 23 عاما ".
أعلنت  قد  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  وكانت 
في وقت سابق عن "استشهاد الفلسطينيين 
الثالثة، وإصابة شخص واحد، بجراح حرجة، في 
الشرقية"،  الحدود  على  إسرائيلي  استهداف 

دون تقديم تفاصيل أخرى.
يتبع  موقعا  إسرائيلية  مقاتالت  قصفت  كما 
قال  جانبه،  مــن  غـــزة.  مدينة  شــرق  لقسام 

بيان  في  اإلسرائيلي  الجيش  باسم  متحدث 
له، إنه قصف عدة أهداف على طول الحدود 
نار  إطــالق  "عملية  على  ردا  غــزة،  قطاع  مع 
الجيش  من  قوة  تجاه  فلسطينيون)  (نفذها 

في جنوب قطاع غزة".
وأضاف:" أغارت طائرات ودبابات جيش الدفاع 
على ٨ أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس 

اإلرهابية في قطاع غزة".
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن 

إطالق النار على القوة اإلسرائيلية.
توافد  بدء  مع  اإلسرائيلي  القصف  وتزامن 
مخيمات  نحو  امـــس،  مــســاء  فلسطينيين، 
السياج  طـــول  عــلــى  الــُمــقــامــة  "الـــعـــودة"، 
غزة  قــطــاع  شــرقــي  بين  الــفــاصــل  ــدودي  ــح ال
وإسرائيل، للمشاركة في فعاليات "مسيرات 
الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت  العودة". 
عن استشهاد شاب، وإصابة 210 آخرين بجراح 
الجيش  استهداف  جــّراء  وباالختناق،  مختلفة 
قرب  السلميين  للمتظاهرين  اإلسرائيلي 

الحدود.
وقالت الوزارة إن الشاب محمد شريف بدوان، 
الصدر،  في  نــاري  بطلق  استشهد  27عــامــا، 
مدينة  شرق  عليه  اإلسرائيلي  الجيش  أطلقه 
غزة. وبخصوص اإلصابات، فقد أعلنت الوزارة 
أن 130 اصابة تم عالجها ميدانيا فيما تم نقل 

80 إصابة إلى المستشفيات.
مواطنين  ثالثة  ،أصيب  الغربية  الضفة  وفي 
بالرصاص المعدني في حين تعرض عشرات 
في  للدموع  المسيل  بالغاز  لالختناق  آخــرون 

شرق  قدوم  كفر  بلدة  في  اندلعت  مواجهات 
مدينة قلقيلية عصر امس.

وقال شهود عيان إن الطفل مجد عبد اللطيف 
القدومي ١٢عاًما أصيب بشظايا رصاص حي 
في  للمستشفى  إثرها  على  نقله  يده  في 
المطاطي  بالرصاص  آخران  اثنان  أصيب  حين 
أطلقوا  االحتالل  جنود  وأن  ميدانًيا،  وعولجوا 
للدموع  المسيل  الغاز  من  كثيفا  وابــال  أيضا 
اإلصابات  عشرات  أوقعت  المواطنين  باتجاه 

باالختناق.
قمعوا  االحـــتـــالل  جــنــود  أن  إلـــى  وأشـــــاروا 
لالستيطان  المناهضة  األسبوعية  المسيرة 

في البلدة واعتدوا عليها ما ولد مواجهات.
كافة  امــس،  االحــتــالل،  قــوات  أغلقت  فيما 
تل  منطقة  تحاصر  التي  العسكرية  الحواجز 
الرميدة وشارع الشهداء وسط الخليل، ومنعت 
أغلقت  كما  لمنازلهم،  العودة  من  األهالي 
كافة الحواجز المؤدية إلى منطقة تل الرميدة، 
بعد  عبرها  ــدخــول  ال مــن  األهــالــي  ومنعت 

صالتهم في الحرم اإلبراهيمي الشريف".
االحتالل  شرطة  ذكــرت  ميداني  تطور  وفــي 
يحمل  بالون  على  العثور  تم  انه  االسرائيلي 
فناء  في  سقط  ان  بعد  حارقة  مشتعلة  مواد 
على  المقامة  "جيلو"  مستوطنة  في  منزل 

اراضي مدينة بيت جاال، ظهر امس.
ان  االسرائيلية  العسكرية  المصادر  وتوقعت 
البالون تم اطالقه من مدينة بيت جاال جنوب 

مدينة القدس، دون ان يتسبب بأي اضرار.
وطـــالـــبـــت الـــشـــرطـــة االســرائــيــلــيــة ســكــان 

من  ــخــذر  وال الحيطة  ــذ  اخ ــى  ال المستوطنة 
الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

قبل  مسلحون  مستوطنون  هاجم  ذلك  الى 
تعرف  مجموعة "امشي  امس  الجمعة  صالة 
بلدك" قرب قرية جيبيا شمال غرب مدينة رام 
الله واعتدوا عليهم خالل تجوالهم في أحراش 

قرب القرية.
مستوطنة  مستوطنو  إن  عيان  شهود  وقال 
"نفيه  االســتــيــطــانــيــة  والـــبـــؤرة  "حــلــمــيــش" 
المتجولة  المجموعة  مسار  اعترضوا  تسوف" 
وخالل  جيبيا  قرية  أحراش  في  تواجدها  خالل 
عين  وينابيع  بيتللو  لقرية  المتجولين  توجه 

الزرقا وقاموا باعتراضهم واالعتداء عليهم.
هاجموا  المستوطنين  أن  المصدر  وأضــاف 
بالضرب  عليهم  ــدوا  واعــت المجموعة  أفـــراد 
والشتائم وصادروا منهم األعالم الفلسطينية 

تحت تهديد السالح.
وكانت قوات االحتالل أصدرت قبل نحو ثمانية 
بمصادرة  تقضي  عسكرية  قـــرارات  شــهــور 
ــا يــزيــد عــلــى ألــفــي دونـــم مــن األراضـــي  م
واألحــراش  الزيتون  بأشجار  المزروعة  الجبلية 
الغربية  والمزرعة  صفا  وأم  "جيبيا  قرى  في 
وكوبر"، وقامت بشق طرق ترابية بهدف ربط 

المستوطنات ببعضها في تلك المنطقة.
ويقيم بالقرب من تلك األراضي مستوطنون 
كل  صبيحة  في  تلمودية  طقوسا  متطرفون 
يوم، بعد مصادرة أراض في محيط مستوطنة 
متنقلة  وبيوت  كــرافــات  وإقــامــة  "حلميش" 

عليها. 

 عواصم - أ.ف.ب

مقاتلين  إجــــالء  عملية  امـــس  عــصــر  بــــدأت 
ومدنيين من محافظة القنيطرة السورية حيث 
أبرمته  اتــفــاق  بموجب  الــجــوالن  هضبة  تقع 
روسيا مع الفصائل المعارضة في المنطقة، 

وفق ما أفاد االعالم الرسمي.
خبر  في  السوري  الرسمي  التلفزيون  وأورد 
عاجل "بدء خروج الحافالت من ممر جبا والتي 
إلى  للتسوية  الرافضين  اإلرهــابــيــيــن  تقل 

إدلب" في شمال غرب البالد.
وينص االتفاق الذي تم اعالنه صباح الخميس 
عمليًا مقابل وقف  على استسالم الفصائل 
السوري  العربي  الجيش  و"عـــودة  المعارك 
 ،"2011 قبل  فيها  ــان  ك الــتــي  النقاط  إلــى 
انــدالع  عــام  وهــو  الرسمي  االعـــالم  بحسب 
النزاع السوري في هذه المنطقة التي تتسم 

بحساسية بالغة لقربها من اسرائيل.
إلى  الخميس  منذ  وصلت  الحافالت  وكانت 
في  الــمــعــارضــة  الفصائل  سيطرة  مناطق 
ولم  اإلجـــالء.  عملية  لبدء  تمهيدًا  القنيطرة 
والمدنيين  المقاتلين  عدد  اآلن  حتى  يتضح 
السوري،  الشمال  إلى  إخراجهم  سيتم  الذين 
فيما تــحــدث مــصــدر مــعــارض مــفــاوض في 

القنيطرة عن بضعة آالف.
أحد  فقدان  عن  امس  السوري  المرصد  وأفاد 

تجمع  اثناء  حافلته  على  السيطرة  السائقين 
اشخاص  أربعة  مقتل  الــى  أدى  ما  القافلة، 

دهسًا بينهم امرأتان من الراغبين بالمغادرة.
مقاتلين  اطالق  مع  توتر  حصل  الحادثة،  واثر 
السائق  باصابة  تسبب  ما  الحافلة،  على  النار 

بحسب عبد الرحمن.
على  لسنوات  المعارضة  الفصائل  وسيطرت 
وضمنه  القنيطرة  محافظة  من  األكبر  الجزء 
الواقعة  العازلة  المنطقة  من  األكبر  القسم 
الذي  للجزء  والمحاذية  الــجــوالن  هضبة  في 

تحتله اسرائيل.
االرهابية)  النصرة  (جبهة  الشام  تحرير  ولهيئة 
بحسب  وسيتم  المنطقة،  هــذه  في  تواجد 
عــداد  فــي  كونهم  ارهابييها  اخـــراج  المرصد 

الرافضين التفاق التسوية مع النظام.
وينص االتفاق، وفق مدير المرصد رامي عبد 
الرحمن، على غرار اتفاقات مماثلة أبرمت في 
المجاورة،  درعا  محافظة  آخرها  اخــرى،  مناطق 
الثقيل  ســالحــهــا  الــفــصــائــل  تسليم  عــلــى 
والمتوسط، على أن تدخل قوات النظام إلى 

مناطق سيطرة الفصائل.
ومن المفترض أن تدخل شرطة مدنية سورية 
المنطقة  فــي  الفصائل  تــواجــد  نــقــاط  الــى 

العازلة في هضبة الجوالن.
وكــانــت قـــوات الــنــظــام بـــدأت األحـــد هجومًا 
محافظة  في  الفصائل  سيطرة  مواقع  على 

في   90 من  أكثر  استعادت  بعدما  القنيطرة 
عملية  إثر  المحاذية  درعــا  محافظة  من  المئة 
الفصائل  مــع  تــســويــة  ــفــاق  ات ــم  ث عسكرية 

المعارضة.
اتفاقات  فــي  ـــرز  األب الــالعــب  روســيــا  ــعــد  وُت
الجنوب السوري، على غرار مناطق أخرى أبرزها 
حلب (شمال) والغوطة الشرقية قرب دمشق.
األكبر  التحدي  يبقى  القنيطرة،  استعادة  وبعد 
هو  السوري  الجنوب  في  النظام  قوات  أمام 
فصيل  عليه  يسيطر  صغير  جيب  اســتــعــادة 
الجنوبي  درعا  ريف  في  داعش  لعصابة  مبايع 

الغربي.
فجر  استكمل  سوريا،  في  أخــرى  جبهة  على 
بلدتي  سكان  الجالء  اتفاق  تنفيذ  انهاء  امس 
الفوعة وكفريا الشيعيتين في محافظة ادلب 
الى مناطق سيطرة النظام في محافظة حلب 
بين  اتفاق  وبموجب  المرصد.  وفق  المجاورة، 
إجالء  تم  للمعارضة،  الداعمة  وتركيا  روسيا 
موالين  ومقاتلين  مدنيين  من  شخص   6900

للنظام على متن 120 حافلة من البلدتين.
الى ذلك أعلنت االمم المتحدة امس ان نحو 
750 الف نازح داخل سوريا عادوا الى بلداتهم 
في النصف االول من 2018 اي قرابة العدد 

االجمالي للعائدين العام الماضي.
لالمم  التابعة  الالجئين  مفوضية  وقــالــت 
عــادوا  النازحين  غالبية  ان  بيان  في  المتحدة 

من  الحكومية  القوات  استعادتها  مناطق  الى 
وريف  وحمص  حلب  بينها  المعارضة  فصائل 
العام  هذا  العادئين  نسبة  وتخطت  دمشق. 
تلك المسجلة في 2017، عندما عاد نحو 760 

الفا الى بلدات اجبروا على مغادرتها.
امكانياتها  "عـــززت  انها  المفوضية  وقــالــت 
اعداد  لعودة  تحسبا   2017 في  سوريا"  داخل 
تغير  مع  معينة  مناطق  الى  النازحين  من  اكبر 
في  الكبيرة  الزيادة  وتتزامن  النزاع.  معطيات 
اعداد العائدين مع ارتفاع في اعداد المهجرين 

في مناطق اخرى.
واعـــلـــن مــكــتــب االمــــم الــمــتــحــدة لــلــشــؤون 
االنسانية في سوريا الشهر الماضي أنه في 
 920 اضطر   2018 من  االولــى  اشهر  االربعة 
في  منازلهم،  من  الفرار  على  شخص  الــف 
منذ  المستمر  النزاع  في  االعلى  هي  نسبة 

7 سنوات.
ونجمت حركة النزوح عن المعارك في الغوطة 
الشرقية، المعقل السابق للفصائل المقاتلة، 
الرئيسي  المعقل  ادلـــب،  محافظة  وفــي 

للفصائل في شمال غرب سوريا.
داخــل  نـــازح  ماليين  ستة  مــن  اكــثــر  يـــزال  وال 

سوريا، فيما لجأ 5,6 ماليين الى الخارج.
فقط  الفا   13 ان  الالجئين  مفوضية  واكــدت 
من  االول  النصف  خــالل  ســوريــا  الــى  عـــادوا 

العام الحالي. 

 "يهودية إرسائيل".. نحو تهج 
عي جديد للفلسطيني  ج

 رام الله - األناضول

اإلسرائيلي،  الكنيست  إقرار  إن  فلسطينيون،  خبراء  قال 
الفصل  من  جديدة  لمرحلة  يؤسس  "القومية"،  قانون 
وأي  السالم  عملية  وينسف  العرقي،  والتطهير  العنصري 
مفاوضات حول مدينة القدس.وفي أحاديث منفصلة، اعتبر 
الخبراء، أن "القانون" يمهد الطريق الرتكاب عمليات تهجير 
فلسطيني  وبخاصة  الفلسطينيين  بحق  جماعي  أو  فردي 
الكنيست  أقــر  الخميس،  إســرائــيــل).وفــجــر  (داخـــل   1948
بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوًا مقابل 55 وامتناع 2 عن 
التصويت القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي 
على  القانون  اليهودي".وينص  للشعب  القومي  الوطن 
على  يقتصر  إسرائيل  دولــة  في  المصير  تقرير  "حــق  أن 
اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي 
لليهود فقط".كما ينص على أن" القدس الكبرى والموحدة 
عاصمة إسرائيل"، وأن" العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، 
القانون  رسمية.ويشير  كلغة  لمكانتها  العربية  فقدان  مع 

إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع االستيطان اليهودي".
نابع  القانون  فإن  عوكل،  طالل  السياسي  المحلل  ووفق 
من رؤية الحركة الصهيونية التي قامت على أساس "أرض 
"إسرائيل  إن  "عوكل"  أرض".وقــال  بال  لشعب  شعب  بال 
تطهير  لسياسة  وتؤسس  العنصرية،  نحو  وتنحط  تتدهور 
"الفلسطينيون  1948".وَأضـــاف  فلسطيني  بحق  عرقي 
مضاعف،  وضــغــط  لتمييز  سيتعرضون  إســرائــيــل  فــي 
والمشروع سيسرع من عملية التهجير الفردي أو الجماعي 

للفلسطينيين تحت مسميات عدة".
من  الفلسطينيين  طرد  شأنه  من  القانون  أن  إلى  ولفت 
مع  جنب  إلى  جنبا  فيها  يعيشون  التي  المختلطة  المدن 
اليهود. ووصف "عوكل" القانون بقانون التمييز العنصري 
العنصرية  يتحمل  لم  "العالم  وقال  إفريقيا،  جنوب  في 
اإلسرائيلية". العنصرية  يتحمل  ولن  إفريقيا،  جنوب  في 
الدولة،  سياسة  من  جزءًا  بات  االستيطان  أن  إلى  وأشار 
وتشجيع  الماضية،  السنوات  عبر  ممارسته  من  وبالرغم 
الحكومة له، لكن القانون يشرع عملية إزاحة الفلسطينيين 
"إسرائيل  منهم.وقال  بدال  اليهود  وتوطين  أرضهم  من 
عملية  تنهي  القوانين  مــن  سلسلة  تشريع  خــالل  مــن 
السالم مع الفلسطينيين".بدوره، وصف الكاتب والمحلل 
بـ"العنصري  "القانون"  سويلم  المجيد  عبد  السياسي 
الوسطى".وقال  للعصور  وينتمي  والنازي،  والفاشي 
الفلسطينيين  بين  تعايش  عن  حديث  أي  ينسف  "القانون 
رسميا".وأضاف  السالم  عملية  وينهي  واإلسرائيليين، 
أمرها  حسمت  فإسرائيل  الــصــدام،  سيكرس  "القانون 
وملكية  يهودية  فلسطين  أرض  باعتبارها  العنصرية  باتجاه 
الشعب اليهودي واآلخرون أو كما يصفونهم في (التوراة) 
األغيار يخضعون للمصالح القومية العليا صاحبة السيادة".

وشدد "سويلم" على ضرورة محاصرة القانون واسقاطه، 
حيث يرفض القانون الدولي قيام أي نظام سياسي على 
مع  يتنافى  "القانون  وقــال  عرقية،  أو  عنصرية،  أســس 
أن  إلى  األممية".وأشار  واألخالقية  القانونية  المنظومة 
إسرائيل جعلت من االستيطان في األراضي المحتلة عام 
هناك  يعد  "لم  العليا.وقال  الدولة  مصالح  من  جزء   1967
االستيطان  لدعم  اإلسرائيلية  الحكومة  أمــام  حواجز  أيــة 
تنفيذ  على  ستعمل  "إسرائيل  رسمي".وأضاف  بشكل 
المحتلة. األراضـــي  فــي  لليهود  رسمي  إحــالل  عملية 
في  السياسية  العلوم  أستاذ  حرب  جهاد  قال  جانبه،  من 
التوصل  على  الطريق  يقطع  القانون  إن  بيرزيت،  جامعة 
ألي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، حيث وصف مدينة 
إسرائيل.وأضاف "هذا  لدولة  الموحدة  بالعاصمة  القدس 
يعني أنه ال يمكن التفاوض قطعيا على مدينة القدس".

اليهودي  للشعب  مصير  تقرير  حق  يعطي  وقال "القانون 
وينفي تاريخ أو ارتباط أي جماعات أخرى باألرض، ويتعامل 
تقرير  لها  يحق  ال  كأقلية  األصليين  األرض  أصحاب  مع 

مصيرها". 

 روسيا أرسلت مقرتحات إىل 
واشنطن لتنظيم إعادة 1.7 مليون 

الجئ سوري اىل بالدهم 
 موسكو - رويترز

امس  قولها  الدفاع  وزارة  إلى  الروسية  اإلعالم  وكالة  نسبت 
عودة  تنظيم  بشأن  لواشنطن  مفصلة  مقترحات  أرسلت  إنها 
فالديمير  الرئيس  إليها  توصل  اتفاقات  بعد  لسوريا  الالجئين 

بوتين مع نظيره األميركي دونالد ترمب.
أنه  رغم  االثنين  يوم  هلسنكي  في  وبوتين  ترامب  واجتمع 
هناك.  الثنائي  اجتماعها  خالل  ناقشاه  الذي  ما  معروفا  ليس 
ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن أكثر من 1.7 مليون الجئ 

سيتمكنون من العودة لسوريا. 

   تركيا تعتقل أرملة "وزير حرب" 
داعش 

 اسطنبول - رويترز

عمر  أبو  أرملة  على  القبض  ألقت  إنها  التركية  الشرطة  قالت 
عامين،  منذ  قتل  الذي  داعش  عصابة  قادة  أحد  الشيشاني، 

خالل عملية لمكافحة اإلرهاب في اسطنبول الشهر الجاري.
داعش  حــرب"  ــر  "وزي بأنه  يوصف  الشيشاني  عمر  أبــو  وكــان 
أبو  االرهابي  العصابة  زعيم  من  المقربين  المستشارين  وأحد 
جورجي،أثناء  أصل  من  وهو  الشيشاني،  وقتل  البغدادي.  بكر 
اشتباكات في مدينة الشرقاط جنوبي الموصل في العراق في 
القبض  ألقت  إنها  بيان  في  الشرطة  وقالت  عام 2016.  تموز 
مداهمات  في  اعتقلتهم  أشخاص  خمسة  ضمن  الزوجة  على 
متزامنة في اسطنبول ليلة الرابع من تموز استهدفت أشخاصا 
يعتقد أن لهم صالت بمناطق صراع ويسعون لتنفيذ هجمات. 
وذكرت الشرطة أنها اكتشفت أن المرأة هي أرملة الشيشاني 

عقب استجوابها لعدة أيام بعدما تبين أن جواز سفرها مزيف.
أمرا  أصدرت  اسطنبول  في  محكمة  أن  إلى  الشرطة  وأشارت 
من  ابنين  لديها  أن  وأضافت  تموز   17 يوم  باحتجازها  رسميا 
في  الشيشاني  وولد  معلوم.  غير  مكانهما  لكن  الشيشاني 
السوفيتي  االتحاد  من  جــزءا  كانت  عندما   1986 عــام  جورجيا 
وحارب في صفوف المقاتلين الشيشان ضد الجيش الروسي. 
وقال مسؤولون أمريكيون إنه انضم لجيش جورجيا عام 2006 
بعد  موسكو  مع  القصيرة  حربها  في  وشارك  استقاللها  بعد 

عامين قبل أن يجري تسريحه ألسباب طبية.
وألقي القبض عليه في 2010 لحيازة أسلحة وقضى أكثر من 
عام في السجن قبل أن يغادر جورجيا عام 2012 إلى اسطنبول 
ثم إلى سوريا. وفي عام 2013 قرر االنضمام لعصابة داعش 
االرهابيين  أهــم  ضمن  كــان  مقتله  وقبل  الــبــغــدادي.  وبــايــع 
خمسة  إلى  يصل  ما  رصد  أميركي  برنامج  بموجب  المطلوبين 
التخلص  في  تساعد  بمعلومات  اإلدالء  مقابل  دوالر  ماليين 

منه. 

 كرة لهب ودخان في موقع تعرض لقصف االحتالل في غزة (ا.ف.ب )

 حافالت تقل مدنيين ومسلحين من القنيطرة الى ادلب (ا.ف.ب) 
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الطراونة: الثقة النيابية تمنح الحكومة دافعية لإلنجاز

تحويل 17 طبيباً مدخنا إلى االدعاء العام

األردن جاهز إلعادة تشغيل معبر " نصيب - جابر"

 حكومة ما بعد الثقة: الفرصة سانحة لتحويل األقوال أفعاالً

 تزويد مائي مقبول مع انتصاف أشهر الصيف 

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

ـــالل  ـــت االح حـــكـــومـــة  أن  ـــرهـــن  ـــب وي
الصراع  بتأجيج  يدفعون  والكنيست 
وتغذيته في المنطقة ، الفتا الى ان 
سلسلة  الى  يضم  القانون  يسمى 
التي  العنصرية  الكنيست  قوانين 
احياء  الى  الرامية  الجهود  كل  تنسف 
للمجتمع  ويبرهن  الــســالم،  عملية 
في  مزعج  كيان  اسرائيل  ان  الدولي 
أمن  تهدد  تصرفاته  باتت  المنطقة 

واستقرار المنطقة برمتها.

األردنــيــيــن  بــيــعــة  ان  الــــى  واشـــــار 
لــقــيــادة  إجــمــاع  مــحــط  للهاشميين 
عــدال  الــمــلــك  جــاللــة  ــوم  ــي ال يتوجها 
ــفــق مـــع الــحــكــومــة  ــت ــمــة ، ون ــك وح
جوهر  مــن  االجــتــمــاعــي  الــعــقــد  ان 
العامة  قــواعــده  ويعكس  الــدســتــور 
وضمان  الناس  حياة  لتنظيم  تطبيقا 

حقوقهم.
ــخــصــوص "تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة"  وب
الشخصنة  عــن  االبــتــعــاد  اهمية  اكــد 

على  الــحــكــم  يــكــون  وان  واإلســـــاءة 
كبير  وتأمل  ترقب  ونلمس   ، األداء 
ونأمل  الحكومة  نحو  المواطنين  من 
تحقيق  السلطات  بين  ما  بالتشارك 
على  والتغلب  الناس  وتطلعات  آمال 

الفقر والبطالة.
بالمرحلة  وتفاؤل  أمل  واضاف..لدي 
خطوات  اتخذت  فالحكومة  المقبلة 
تدلل على رغبة في التغيير وسنتعاون 

معها لتحقيق آمال األردنيين.

تحويل  سيتم  انه  زريقات  الدكتور  واكــد 
صاحب  العام  االدعـــاء  إلــى  المخالفين 

االختصاص في ذلك.
وقال انه تم تشكيل لجنة لضبط الجودة 
برئاسته  المستشفى  في  والمخالفات 

وعضوية عدد من االطباء والموظفين.
يذكر ان قانون الصحة العامة ينص على 
تغريم من يدخن في األماكن العامة من 
100 إلى 200 دينار والحبس ثالثة أشهر.
وقــت  فــي  حـــول  المستشفى  ـــان  وك

ــق خــمــســة وســتــيــن شــخــصــا من  ســاب
وبعض  والعاملين  والممرضين  األطباء 
الــنــزالء  الــمــرضــى  وبــعــض  المراجعين 
ــــل الــمــســتــشــفــى الــــى الــمــدعــي  داخ
العامة  الصحة  قانون  لمخالفتهم  العام 
المؤسسات  داخل  التدخين  يحظر  الذي 

الحكومية.
لــجــنــة  ان  ــــات  ــــق زري ـــور  ـــت ـــدك ال ـــن  ـــي وب
داخــل  والــمــدخــنــيــن  المخالفين  ضــبــط 
المستشفى مرافقة بالضابطة العدلية، 

مهما  شخص  ألي  يسمح  لن  انه  مبينا 
الرسمية  أو  الوظيفية  صفته  كــانــت 

التجاوز على القانون.
نشر  الى  عمد  المستشفى  ان  واوضح 
العديد من اللوحات االرشادية في جميع 
على  حفاظا  التدخين  من  تحذر  األقسام 
والمراجعين،  المرضى  وصحة  سالمة 
والتنبيهات  الــتــحــذيــرات  الـــى  اضــافــة 
المتواصلة من خالل مكبرات الصوت " 

المايكروفون ".

افتتاح  أن  أحــد  على  يخفى  يعد  ولــم 
ـــــي  ــيــن األردن ــب ــان ــج ــن ال ــي الــــحــــدود ب
والسوري له أهمية كبيرة ليست تجارية 
تكمن  االخــرى  أهميته  أن  وحسب،بل 
في دور األردن في إعادة إعمار سوريا 
على  حربها  جــراء  الــدمــار  نالها  التي 

اإلرهاب والمجموعات المسلحة.
تصريحات  المجال،صدرت  هذا  في  و 
مجموعة  بتشكيل  النية  حول  روسية 
البنية  إعمار  إعــادة  لتمويل  مشتركة 
التحتية السورية ووضع خطة مشتركة 
إلعادة الالجئين الى أماكن معيشتهم 
عودة  األول  المقام  وفي  السابقة، 

الالجئين السوريين من لبنان واألردن، 
 — أميركي  روســـي-  مركز  وتشكيل 
مركز  أســـاس  على  مشترك  أردنـــي 
مجموعات  وتشكيل  بعمان،  المراقبة 

مماثلة على أراضي لبنان".
لبنان  فــي  الشاحنات  أصــحــاب  نقيبا 
اعادة  أهمية  أيــام،  قبل  اكــدا  واألردن 
ــاح الــمــعــبــر الــبــري بــيــن ســوريــا  ــت افــت
تصريحات  في  قــال  واألردن،فــــاألول 
صحفية:" أننا ننتظر انسحاب مقاتلي 
المعارضة من المعبر ومحيطه وتفعيل 
دمشق  بــيــن  الــســابــقــة  االتــفــاقــيــات 
واألردن بما يتيح حركة مرور الشاحنات 

سوريا  عبر  الخليج  دول  إلى  اللبنانية 
واألردن»، مشددا على أن المعلومات 
تفيد  الشاحنات  أصحاب  وصلت  التي 
وفور  كثيرا،  تتأخر  ال  قد  اإلجراءات  بأن 
اللبنانية  الشاحنات  ستتحرك  تنفيذها 

برا عبر المعبر.
الشاحنات  أصحاب  (نقيب  الثاني  أما 
أكد  الداوود)،فقد  خير  محمد  األردنية 
أن هناك (5) االف شاحنة أردنية جاهزة 
تم  حال  في  وتبادلها  البضائع  لنقل 
فتح الحدود بين األردن وسورية رسميا 
التبادل  عمليات  استئناف  ولغايات 

التجاري بين البلدين.

وبخاصة  خالفية  ام  كانت  توافقية 
حول  اندلعا  وجدل  نقاش  امام  اننا 
(الجديد)  االجتماعي  العقد  مصطلح 
اإلضــاءة  ـــوزراء  ال رئيس  ــاد  اع ــذي  ال
له،  الــقــراءات  بعض  وتصحيح  عليه 
ورد  التعبير  هذا  ان  مقدمتها  وفي 
ولم  السامي  التكليف  كتاب  في 
تقدمت  ــذي  ال ـــوزاري  ال البيان  ــأِت  ي
لنيل  الـــنـــواب  لــمــجــلــس  الــحــكــومــة 
بتعريفه  ســوى  اســاس  على  الثقة 
انه  يعني  ما  وفق النص الدستوري 
التفريق  يجب  وهنا  له  مخالفا  ليس 
والتشريعي  الدستوري  النص  بين 
الن  الممارسات  وبين  والقوانين 
الدستور  مع  تنسجم  ال  الممارسات 

التشريعات. تطوير  خالل  من  إّال 
ما افاض رئيس الوزراء في الحديث 
ـــواب ومــا  ـــن ـــســـادة ال عــنــه امــــام ال
اسئلة  مــن  طــرحــه  ومــا  عليه  اضـــاء 
وتــســاؤالت وتــحــديــدًا فــي مــا خص 
شهدنا  سابقة  مــراحــل  عــن  ســؤالــه 
التنفيذية  الــســلــطــة  ــّول  ــغ ت فــيــهــا 
يفرض  التشريعية،  السلطة  على 
يأخذ  ان  يــجــب  وطــنــيــًا  ــًا  ــب واج علينا 

ــى جـــــدول اعــمــالــنــا  ــل ــــة ع ــــوي االول
لترجمة  الــســعــي  وهـــو  ــوطــنــي  ال
في  معاش  لواقع  الدستور  مبادئ 
وبالتالي  الهاشمية  البيعة  ظــل 
اجرائيًا  وتعريفها  المصطلحات  ضبط 
التفسيرات  او  الــخــفــة  عــن  بــعــيــدًا 
الضيقة  الــنــظــرة  تــلــك  او  الــخــاطــئــة 
ربما  زاويــة  من  البعض  يراها  التي 
جهوية  او  فئوية  او  شخصية  تكون 
االغلبية  بدعم  تحظى  ال  حزبية  او 
صحيحة  تفسيرات  على  تتوفر  او 
الــشــأن  هـــذا  فــي  الــمــطــلــوب  الن 
النقاشية  االوراق  على  التركيز  هو 
عمل. برنامج  الى  وتحويلها  الملكية 

بــه  ـــــى  ادل مـــا  ان  الـــقـــول  مـــوجـــز 
نــواب  الــســادة  امــام  ـــوزراء  ال رئيس 
والصراحة  بالوضوح  اتسم  الشعب 
من  تزيد  التي  المطلقة  والشفافية 
الرئيس  حكومة  بــان  واالمــل  الثقة 
وان  تخفيه  مــا  لــديــهــا  لــيــس  الــــرزاز 
حديثه  في  وردت  التي  التفسيرات 
الفرصة  تجعل  النواب  مجلس  امام 
مرحلة  ــكــون  ت الن  وكــبــيــرة  قــائــمــة 
التفاؤل  تبث  ــدة  واع الثقة  بعد  ما 

التي  ــالالت  ــت االخ تصويب  وتعيد 
بان  الجميع  قناعة  ظل  في  حدثت 
مواجهة  وان  وطويل  صعب  الطريق 
عمًال  سيكون  المتراكمة  التحديات 
الراهنة  الدقيقة  المرحلة  الن  جماعيًا 
وبخاصة على الصعيد المحلي تحتاج 
مشاهدين  ال  ومشاركين  جادًا  فعًال 
بأن  الـــرزاز  الرئيس  تعهد  ظــل  فــي 
وانه  الوزراء  تقييم  معيار  هو  اآلداء 
تشكيلة  مسؤولية  يتحمل  شخصيًا 
مغادرة  علينا  ان  يعني  ما  الحكومة 
والتركيز  المسألة  هــذه  هــو  الــجــدل 
كانت  إذا  ما  نحكم  كي  االداء  على 
االداء–كــانــت  ضوء  التشكيلة–على 
بعض  شابها  ام  وصائبة  موفقة 

الخلل.
.. ليترك وزراء الحكومة التي حصلت 
مكاتبهم  النواب  مجلس  ثقة  على 
وطنية  عمل  ورشة  في  ولينخرطوا 
الحكومة  مع  يتغير  لم  المعيار  الن 
الحكم  هو  الميدان  ان  وهو  الجديدة 
واالنتاجية  الجدية  على  الدليل  وهو 
واالنـــتـــمـــاء والــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة 

الُعليا.

المريغه وقرى النعيمات في الجنوب، 
وجرش وسهل حوران في لواء الرمثا 
لواء  أن  إذ  مختلفة،  السباب  شماال، 
التزويد  فــي  مشاكل  واجــه  عــال  ــر  دي
الجاري،  الشهر  منتصف  بعد  المائي 
تعتبر  التي  المياه  شبكة  قدم  نتيجة 
ذلك  ورغـــم  المملكة،  فــي  االقـــدم 
المياه  كميات  لتأمين  بئرين  حفر  تم 

المفقودة.
النعيمات  وقرى  المريغه  مناطق  أما 
فــي مــحــافــظــة مــعــان جــنــوبــا، فقد 
االبار  بعض  انتاجية  هبوط  من  عانت 
مثل العبدلية، مما اّثر على عدد أيام 
المناطق،  هذه  في  المائي  التزويد 
الى  ايــام   3 من  انخفضت  وبالتالي 
يومين وهو ما اثار تذمرا عند قاطني 
تم  ذلك  من  وبالرغم  المناطق،  هذه 

حفر بئرين لتعويض نقص الكميات.
تعرضا  االكــثــر  كــانــت  جـــرش،  ان  غير 
نتيجة  المائي  التزويد  في  لمشاكل 
ـــار  ــوط فـــي انــتــاجــيــة بــعــض االب هــب
االداريــة  المشاكل  وبعض  الــمــزودة 
طريقه  فــي  واالخـــر  بعضها  حــل  تــم 

المياه  وزيـــر  ــذار  اعــت زال  مــا  لــلــحــل،و 
جرش  لمواطني  عويس  منير  والــري 
المشاكل  تلك  نتيجة  باالذهان  عالقا 

االدارية.
في  حــوران  سهل  قرى  ان  حين  في 
التزويد  فيها  تــذبــذب  الــرمــثــا،  لـــواء 
قبل  مــن  اعـــتـــداءات  نتيجة  الــمــائــي 
المزودة  االبار  بعض  على  مجهولين 
ــمــنــاطــق مــمــا عــمــل على  لــهــذه ال
حدا  مما  االبار،  هذه  إنتاجية  انخفاض 
حمالت  بتنفيذ  ــري  وال المياه  بــوزارة 
حتى  بالفشل  بــاءت  لكنها  مداهمة 

االن.
ــاطــق ومــحــافــظــات  ــن أمــــا بـــاقـــي م
يكون  المائي  التزويد  يكاد  المملكة، 

جيدا ان لم يكن ممتازا.
ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة مياه 
التزويد   ": خليل  غازي  مياهنا  االردن 
ممتاز،  ــزرقــاء  وال للعاصمة  المائي 
تقتصر  فردية  المواطنين  وشكاوى 
الى  عمارة"،مشيرا  او  شــارع  على 
المائي  التزويد  مصادر  من  الضخ  ان 
ومحطتي  الديسي  مــشــروع  خاصة 

أقصى  فــي  وزي  مــاعــيــن  الــــــزارة- 
طاقاتها من الضخ.

للعاصمة  اليومي  التزويد  ويقول" 
متر  الــف   650 نحو  حاليا  يبلغ  عمان 
ـــادة  مــكــعــب، وذلــــك بــعــد ان تـــم زي
الديسي  مشروع  من  الضخ  كميات 
مكعب  متر  الــف   300 مــن  اكثر  الــى 
الحالي  الصيفي  والموسم  يوميا، 
شهدتها  التي  المواسم  افضل  من 

العاصمة من سنوات."
من  ــضــخ  ال زيــــادة  ان  ـــى  ال ويــلــفــت 
في  كثيرا  ساهم  الديسي  مشروع 

تزويد مائي ممتاز للعاصمة.
من  عانتا  والــزرقــاء  العاصمة  وكانت 
بداية  المائي  الــتــزويــد  فــي  تــذبــذب 
انقطاعات  نتيجة  الصيفي  الموسم 
ضخ  محطة  عن  الكهربائي  التيار  في 

الزارة – ماعين.
أما محافظات مادبا والطفيلة فيعتبر 
وبــدون  جيدا  فيهما  المائي  التزويد 
الوضع  ان  حين  تــذكــر.فــي  مشاكل 
واربد  الكرك  محافظات  في  المائي 

والمفرق وعجلون يعتبر مريحا.

قتيل في الديوانية العراقية إثر تجدد التظاهرات

تراٍخ مقلق في جهود مكافحة اإليدز

موجة حر تجتاح أوروبا مسببة جفاف المحاصيل واندالع الحرائق

ميركل ترحب بعقد لقاء ثان محتمل بين ترمب وبوتين

الصومال.. ارتياح شعبي بفتح شوارع العاصمة مقديشو

جرحى في ألمانيا إثر اعتداء بسكين داخل حافلة.. واعتقال المهاجم

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

بشكل  األمــنــيــة  ــقــوات  ال وانــتــشــرت 
امس  صباح  منذ  العاصمة  في  كثيف 
في  تجري  مرتقبة  لتظاهرات  استباقا 
بغداد بشكل منتظم منذ العام 2015، 
أيام  بعد  امس  وتكثفت  الفساد،  ضد 
مــن االحــتــجــاجــات فــي جــنــوب البالد 

بشكل خاص.
وفي مدينة البصرة الساحلية النفطية 
في جنوب العراق، من حيث انطلقت 
الثامن  في  االخيرة  االحتجاجات  موجة 
في  امـــس  اآلالف  خـــرج  ــمــوز،  ت مــن 
تظاهرة سلمية أمام مبنى المحافظة 

المطوقة أمنيا،.
وهتف المتظاهرون "سلمية سلمية"، 
قتلى  ثمانية  سقوط  بعد  خصوصا 
الماضي  األســبــوع  احتجاجات  خــالل 

في جنوب البالد.

مدن  كــبــرى  الــنــاصــريــة،  مدينة  وفــي 
بـــغـــداد،  جـــنـــوب  قــــار  ذي  مــحــافــظــة 
الحبوبي  ساحة  في  المئات  تظاهر 
العراق  أعالم  حاملين  المدينة،  وسط 
والفتات تدعو إلى إقالة وزير الكهرباء 
المحليين،  والمسؤولين  والمحافظ 
وسط هتافات "كال كال للفساد" الذي 
منذ  محاربته  إلــى  الــعــراقــيــون  يــدعــو 
الـ12  المرتبة  يحتل  بلد  في  سنوات 

على الئحة الفساد العالمي.
الحق  وقت  في  المتظاهرون  وحاصر 
الناصري،  يحيى  قار  ذي  محافظ  منزل 
وقامت القوات األمنية بإطالق قنابل 
بحسب  لتفريقهم،  للدموع  مسيلة 

مراسل الوكالة.
ساحة  فــي  امـــس  الــمــئــات  وتجمهر 
طريق  وسلكوا  بغداد،  بوسط  التحرير 

جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة 
للسفارات  مركزا  تعد  التي  الخضراء 
كــاألمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، والــمــقــار 

الحكومية.
دخلوا  أن  صدريين  لمتظاهرين  وسبق 

المنطقة الخضراء في العام 2016.
القوات  استخدمت  المرة،  هذه  ولكن 
من  لمنعهم  المياه  خراطيم  األمنية 
بين  عدة  مناوشات  بعد  الجسر،  عبور 

المتظاهرين ورجال الشرطة.
وقال احد المتظاهرين مرتضى محمد 
(19 عاما) "مللنا العيش بذل. ال كهرباء 
وال عمل وحتى الماء تنقطع لساعات 
مقطوعة  الخدمات  يــوم.  كل  طويلة 
وحتى اإلنترنت" الذي عاد للعمل ببطء 
وسائل  تــزال  ال  فيما  العاصمة  في 

التواصل االجتماعي محجوبة.

ــة لعالج  ــوي وقــد يــكــون إعــطــاء األول
االيــــدز عــلــى حــســاب الــوقــايــة منه 
ما  بحسب  ارتكب"،  استراتيجيا  "خطأ 
جمعية  رئيسة  بيكر  ليندا-غيل  قالت 

"آي ايه اس".
ــة  ــئ أوب مـــن  أن "مــــا  أكــــدت  وهــــي 
بــالــعــالجــات"،  عليها  الــقــضــاء  ـــّم  ت
السل  وداء  ايبوال  بفيروس  مذكرة 
اللقاح  أن  في  شك  "ال  وموضحة 
نتوصل  لم  لكننا  األمثل  الحّل  هو 

إليه بعد لألسف".
الوقاية،  منافع  على  بيكر  وتشدد 
ــات الــذكــريــة  ــواقــي مــن اســتــخــدام ال
الطّب  وممارسات  الجديدة  والحقن 

الوقائي. غير أن المال يبقى عصب 
الحرب.

عــادت  سنتين  دام  انخفاض  وبعد 
للبلدان  المخصصة  المالية  الموارد 
الــدخــل  والــمــتــوســطــة  المنخفضة 
لترتفع سنة 2017 بنسبة 16 % إلى 
أرقــام  بحسب  دوالر،  مليارات   8,1
الهيئة األممية المشتركة ومؤسسة 

فاوندايشن". فاميلي  "كايسر 
على  طبعا  يستمر  لن  الوضع  لكن 
متأتية  األموال  ان  إذ  المنوال،  هذا 
من الموارد التي لم تنفقها الواليات 
المتحدة والتي سبق أن أدرجت في 
المتحدة،  الواليات  أن  غير  الميزانية. 

في  تقليدا  المساهمين  أكبر  وهي 
جهود لجم هذا المرض، تنوي القيام 
عهد  في  الميزانية  في  باقتطاعات 

ترمب. دونالد  الرئيس 
العالم  أن  األممي  البرنامج  ويعتبر 
السنة  في  دوالر  مليارات   7 ينقصه 
مشكلة  إلــى  االيـــدز  يتحول  ال  كــي 
سنة  الــنــطــاق  عالمية  عــامــة  صــحــة 
2030. ولبلوغ هذا الهدف، ال بّد من 
االيدز  عن  الناجمة  الوفيات  خفض 

بنسبة 90 % في خالل 20 عاما.
أن "تتشتت  بيكر  ليندا-غيل  وتخشى 
في  نتقدم  أن  فإما  بسرعة،  الجهود 

كفاحنا أو أن نتراجع".

االوروبي  االتحاد  من  بولندا  وطلبت 
أكثر  تعرضت  ان  بعد  مالية  مساعدة 
جفاف  لموجة  مــزرعــة  ــف  ال  91 مــن 
وزارة  بحسب  مــعــتــاد،  غــيــر  ربــيــعــي 

الزراعة.
الوطنية  الكوارث  حالة  التفيا  واعلنت 
كما  حــزيــران  في  الــمــزارع  قطاع  في 
الــدعــم  مــن  مسبقة  دفــعــة  طــلــبــت 

الزراعي من بروكسل.
السلطات  هائل  غابات  حريق  واجبر 
في التفيا على اخالء قرية في غرب 
يزالون  ال  االطفاء  رجال  وكان  البالد. 
ــون احــتــواء  ــحــاول حــتــى لــيــل امـــس ي

الحريق.
مزارعون  ومنهم  متطوعون،  وانضم 
المياه  نقل  فــي  ســاعــدوا  محليون 
جهود  إلى  بجراراتهم،  الغابات  داخل 
الحــتــواء  الوطني  والــحــرس  الجيش 

الحريق.
ايضا  معها  المرتفعة  الحرارة  وحملت 

في  بفيضانات  وتسببت  االمــطــار، 
بين  الحدود  على  تاترا  جبال  منطقة 

بولندا وسلوفاكيا.
مساء  شخص   300 نحو  ــالء  اج وتــم 
ــة فـــي الــجــانــب  ــري الــخــمــيــس مـــن ق
الــســلــوفــاكــي، بــحــســب مــســؤولــي 

االغاثة.
موجة  شــهــدت  الــتــي  المانيا  وفــي 
قطاع  حــذر  وحــزيــران  ــار  اي في  جفاف 
المنتجات الزراعية من تراجع المحاصيل 

هذا العام بين 20 الى 50 بالمئة.
سابق  وقت  في  غابات  حريق  واتــى 
ساكس- مقاطعة  فــي  الشهر  هــذا 

انهالت على 80 هكتارا من الغابات.
وفي بريطانيا اندلع حريق غابات في 
سادلورث بشمال غرب انكلترا، يعتقد 
انه كان متعمدا، واستمر ثالثة اسابيع 

قبل اخماده الخميس.
ومع تسجيل 47 ملم فقط من االمطار 
حزيران  من  االول  بين  بريطانيا  في 

االطفاء  مسؤولي  فإن  تموز،  و16 
والمساحات  الحدائق  أن  من  ــذروا  ح

الخضراء االخرى معرضة للحرائق.
التهمت  الماضي  االســبــوع  ونهاية 
ايبينغ  غابة  من  كبيرة  مساحة  الحرائق 
شرق لندن، توازي مساحة 100 ملعب 

كرة قدم.
وقــال مــســؤول االطــفــاء فــي لندن 
داني كوتون "لم اتصور اطالقا انني 
من  نصلي  إننا  ما  يوم  في  سأقول 

اجل المطر".
استخدام  على  حظر  تطبيق  وسيبدأ 
المرشات وخراطيم المياه في شمال 
ونصحت  آب،   6 فــي  انكلترا  غــرب 
حدائقهم  بــري  الــســكــان  السلطات 

بمياه االستحمام.
ومن ناحيتهم نبه االطباء الى ارتفاع 
اعداد االشخاص الذين يتلقون العالج 
الشمس  ضربات  او  االجتفاف  من 

وخصوصا بين المسنين.

العاصمة  فــي  الــقــمــة  ــعــقــدت  وان
ولم  مغلقة  أبــواب  خلف  الفنلندية 
يسمح الي شخص بالدخول باستثناء 

مترجمين.
الخميس  االمــيــركــي  الــرئــيــس  وعـــدد 
ــتــي نــوقــشــت وهــي  الــمــواضــيــع ال
اسرائيل  وامـــن  االرهـــاب  "مكافحة 
ــهــجــمــات  ـــشـــار الــــنــــووي وال ـــت واالن
ــة والـــتـــجـــارة واوكــرانــيــا  ــي ــرون ــت ــك االل
والسالم في الشرق االوسط وكوريا 

الشمالية وغيرها".
االبيض  للبيت  لبوتين  زيارة  آخر  تعود 
الــرئــيــس  دعــــاه  عــنــدمــا   2005 ـــى  إل
الرئيس  زار  فيما  بــوش،  دبليو  جــورج 
مدفيديف  ديمتري  السابق  الروسي 

البيت االبيض في 2010.

يكون  ما  غالبا  التي  ميركل  وتجّنبت 
بشكل  ـــرّد  ال دبلوماسيا،  أسلوبها 
انتقادات  حول  األسئلة  على  مباشر 
والمستشارة  أللمانيا  المتكررة  ترمب 
التجارية  المسائل  بــشــأن  خصوصا 
ــفــقــات  ــن ـــوى ال والــــهــــجــــرة ومـــســـت

العسكرية.
ووعدت بمواصلة العمل للحفاظ على 
األطلسي.  ضفتي  بين  العالقات 
القول  باالمكان  أنه  "صحيح  فقالت 
إن االطار المعتاد (للعالقات) يتعرض 
يبقى  إلينا،  بالنسبة  لكن  للضغط. 
األطلسي  ضفتي  بــيــن  التنسيق 
خصوصا مع رئيس الواليات المتحدة، 
الحفاظ  في  وسأستمر  اساسيا  امرا 

عليه".

انــدالع  منع  فــي  أملها  عــن  وأعــربــت 
المتحدة،  الــواليــات  مع  تجارية  حــرب 
رئيس  سُيجريها  ــارة  زي من  أيــام  قبل 
يونكر  كلود  جان  األوروبية  المفوضية 
إلى ترمب األربعاء المقبل للتفاوض 

من أجل التوصل إلى حل.
االوروبــي  االتحاد  أن  ميركل  وأكــدت 
محتملة  ــادة  زي على  للرّد  "مستعّد" 
للضرائب األميركية على وارداتها من 
تشكل  قد  التي  األوروبية،  السيارات 
السيارات  لمصنعي  مــدّمــرة  ضربة 

في ألمانيا.
الرسوم  على  "الـــردود  أن  وأضافت 
"الحّل  ستكون  األميركية"  الجمركية 
الحالي  الوضع  أن  معتبرة  األســـوأ" 

للعالقات التجارية "مقلق جدا".

تشهد  ــصــف  ون شــهــر  نــحــو  ــذ  ومــن
أمنية  تشديدات  ومحيطها  العاصمة 
وردع  األمـــن  لضبط  مــحــاولــة  فــي 
سلًبا  ــر  أّث مــا  اإلرهــابــيــة  التفجيرات 

العامة. الحياة  على 
أحمد  ديقة  المواطنة  عبرت  بدورها 
الحكومة  بقرار  ارتياحها  عن  سهل، 
التنقالت  عــودة  في  يساهم  الــذي 

العاصمة. داخل  العامة 
أكــدت  السلبية  الــتــأثــيــرات  وحـــول 
تأثير  مــن  يعاني  الجميع  أن  ديقة 
التي  ــرة  ــي األخ األمــنــيــة  اإلجـــــراءات 
من  الحيوية  المرافق  جميع  أعاقت 

التجارة. إلى  التعليم 

فيؤكد  النور  عبد  فارح  المواطن  أما 
خطوة  كــان  الــشــوارع  قطع  قــرار  إن 
سلبي  مــردود  مــن  لها  لما  خاطئة 
باالبتعاد  مطالًبا  العامة  الحياة  على 

عن مثل هذه اإلجراءات.
دعت  الطرق  فتح  قــرار  جانب  وإلــى 
ــــي  لــجــنــة األمــــن الـــقـــومـــي، وزارت
مقديشو  وبلدية  والنقل  المالية 
إلـــــى ضـــبـــط وتـــنـــظـــيـــم قــوانــيــن 
في  الرئيسية  الشوارع  المرورفي 
ودراجات  السيارات  عدد  ازديــاد  ظل 

التوكتوك.
المالية  وزارات  أيًضا  اللجنة  وطالبت 
والموانئ واألمن بوضع خطة عمل 

العمل  ســاعــات  ـــادة  وزي لمنشآنها 
ألربع  الدولي  مقديشو  ميناء  في 
ساعة. من 12  بدًال  ساعة  وعشرين 

وأوردت اللجنة أن قرار فتح الشوارع 
الرئيسية في العاصمة جاء استجابة 
لمعاناته  وتخفيًفا  الشعب  لمطالب 
حسب  األمـــنـــيـــة،  اإلجـــــــراءات  مـــن 
تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الــصــومــالــي 

فرماجو. الله  عبد  محمد 
أن  إال  األمــنــيــة  اإلجــــــراءات  ورغـــم 
انتحارية  تفجيرات  شهدت  العاصمة 
ــهــدفــت خــــالل هــذا  ـــة اســت ـــزدوج م
راح  حساسة  حكومية  مقار  الشهر 

شخًصا.  15 من  أكثر  ضحيتها 

تصريح  في  ايضا  هينغيست  واعلنت 
في"  تي  "ان  التلفزيون  شبكة  الى 
انــهــا غــيــر قــــادرة بــعــد عــلــى تقديم 
"باستثناء  المعتدي  حول  معلومات 

انه رجل لم تحدد هويته بعد".
تفكيك  فــي  خــبــراء  ان  اوضــحــت  كما 
وهم  المكان  الى  وصلوا  المتفجرات 
يتفحصون حقيبة المعتدي التي تركها 

في الحافلة.
ناخريتشن"  الصحيفة "لوبيكر  ونقلت 

عن شهود ان احد الركاب القى بحقيبة 
كان يحملها ارضا وسحب منها سالحا 
ــه الــركــاب بشكل  ــيــض، وهــاجــم ب اب

عشوائي.
ــســائــق الــحــافــلــة،  عــنــدهــا اوقــــف ال
فتعرض بدوره للهجوم، حسب شاهد 
الحافلة  ابواب  بفتح  عندها  وقام  آخر. 
للنزول  الركاب  امام  المجال  الفساح 

منها.
ركاب  ان  العامة  المدعية  واوضحت 

على  السيطرة  من  تمكنوا  الحافلة 
المهاجم قبل ان يصل عناصر الشرطة 
الى المكان فاعتقلوه، حسب ما نقل 

شاهد كان بين الركاب.
الشاهد  عن  ايضا  الصحيفة  ونقلت 
والثمانين  السابعة  البالغ  اتش.  لوثار 
سارعوا  "الركاب  ان  قوله  العمر  من 
الى القفز من الحافلة وهم يصرخون. 
كان االمر مخيفا. وكان المهاجم يحمل 

سكين مطبخ".
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 قراءة يف "مذكرات حسن 
الكرمي"

اصــدرهــا  الــكــرمــي"الــتــي  حسن  ــرات  ــدي"مــذك ي بين 
منتدى الفكرالعربي بعمان 2015. قرأتها أكثر من مرة. 
متأمًال، تستغرقني مفرداتها التي تغوص في أعماق 
خاص،  وطعم  نكهة  لمذكراته  العربية.  والثقافة  الحياة 
واالسالمية  العربية  الثقافة  في  النقد  مايستحق 
ينقده هذا العالمة بصراحة تامة، اليجامل في الحق، 
ان  يجوز  ال  حياتنا  في  ثغرات  تخفي  قد  المجاملة  ألن 

نواريها!
واالسالمية  العربية  الثقافة  في  الكرمي  حسن  كالم 
عربيًا  واقعًا  يفضح  العضل"ألنه  في  ُأسّميه"كالم 
نعيشه دون ان نجرؤ على نقده نقدًا علميًا وموضوعيًا.

ال أريد هنا ان اتحدث او اتتبع حياته الشخصية كما وردت 
يشوب  لما  قراءته  إبــراز  اود  ولكنني  المذكرات،  في 
تراثنا العربي من"عوار"ُيحجم دارسوه عن تخليصه منه. 
اليريدون ان يتحملوا شيئًا من المشقة وهم يعيدون 
قراءته ومن ثم تقديمه للقراء بلغة مأنوسة وشروحات 
التي  والسياسية  االجتماعية  الحياة  تصف  ضافية 

سادت عصور هذا التراث!
وعلماء  العرب  المؤرخين  افتقار  الكرمي  حسن  انتقد 
الدين المسلمين على العموم الى"صفة عقلية يقال 

لها"التجريد"(الكتاب ص 7).
غالبية  منها  يسلم  لــم  البحث  فــي  "نقيصة"  هــذه 
استيعاب  هــذه.  أيامنا  حتى  المسلمين  المؤرخين 
"الظاهرة"التي  محاكمة  يتقنوه،  مفهوم"التجريد"لم 
يشيرون اليها مجرد اشارة عابرة ال تتم وفق رؤية عقلية 

وتفكير صحيح.
يــضــرب مــثــًال عــلــى ذلـــك يــؤيــد مــا اورده فــي هــذا 
البالد  احد  في  بذل  مجهود  على  وقع  الصدد،"لقد 
االسالمية لوضع التعليم على اسس اسالمية، ولم 
اجد في هذا البحث ذكرًا بالتحديد ما هي تلك االسس 
ص  عليها".  التعليم  ُيبنى  ان  يجب  التي  االسالمية 
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وبــالــمــنــاســبــة، هــذه"الــنــقــيــصــة"نــلــقــاهــا حــتــى في 
ال  عامة  بــصــورة  العربية  السياسية  أحــزابــنــا  أدبــيــات 
يطالعها،  مــن  ُتقنع  مــحــددة  بــرامــج  على  فيها  نعثر 

تعوزها"اُألسس"والمفردات العلمية.
وفي كالم خطير آخر يقول حسن الكرمي"ال يوجد في 
جميع ما ألفه العرب تاريخ اجتماعي يتحدث عن تطورات 
المجتمع وظروفه في أي عصر من العصور"ص 120.

ــه  ــمــاعــي"اهــمــل ــت ـــخ االج ـــاري ـــت "ال
ألنه  الــعــرب  والعلماء  الــمــؤرخــون 
عقلية"التجامل  يقتضي"صفة 
غير  وتــلــك  الــعــواقــب!  تخشى  او 

متوفرة.
من  إن  العالمة  هــذا  يقول  وكما 
ــدم اتــفــاق  ــضــًا"ع ــاب ذلـــك اي اســب
على  والعلماء  المؤرخين  هــؤالء 
التي  الــعــامــة  الــفــكــريــة  الــمــبــادئ 
ذلك  مثال  حاله.  كل  على  تنطبق 
التي  العامة  الرياضية  المعادلة 
يمكن ان تنطبق عليها أي حالة".ص 

121
التقليدية  الطريقة  الكرمي  انتقد 
التراث  خاللها"إحياء  من  يتم  التي 
يرى  فهو  واالســالمــي".  العربي 
اساس  ذلك "على  يتم  ان  ضرورة 
مبسطة  كتب  بنشر  وذلــك  صحيح 
تكون مداخل لفهم نواحي النشاط 
في  واالسالمي  العربي  الفكري 

العصور المختلفة".ص 106
إن احياء التراث ينبغي اال يتم فقط 

من خالل االكتفاء بشرح بعض المفردات التي ال تقدم 
للقارىء تراثًا سائغًا يحسن فهمه واستيعابه من ناحية 
التي  والمهلهلة  الغامضة  اللغة  الكرمي  انتقد  اخرى 
تتم بها ترجمات عربية كثيرة ال يحسن مترجموها فهم 

التي يترجمون عنها.
الدين  ان  الكرمي"الى  العالمة  يشير  مذكراته  في 
العالم  على  عرضه  طريقة  في  حظًا  اقل  االسالمي 
ووجدت ان ذلك يعود الى تقصير المسلمين انفسهم 
وما كتبه علماء المسلمين عن االسالم ال يرتقي الى 
المستوى العلمي ال من حيث المضمون وال من حيث 

االسلوب"ص 116
صاحب  الــيــه  يشير  الــعــلــمــي"الــذي  هــذا"الــمــســتــوى 
المذكرات ما زلنا كعرب ومسملين عاجزين عن بلوغه. 
المسلمين  والعلماء  المؤرخين  هؤالء  معظم  ينسى 
االســالم"كــان  ان  والمعاصرين  القدماء  التقليديين 
دينًا ودنيا، وأول دين اعترف بالعلة والمعلول، وحاول 
إفهام الناس عظمة الخالق عن طريق التفكير في خلق 

السموات واالرض"ص 117.
المشايخ  بعض  اليوم  يتصدى  لماذا  اتــســاءل:  وهنا 
بلدانهم  في  الُسلطة  باسم  ينطقون  الدين  وعلماء 
للقرآن  دراسته  في  ينطلق  جريء  اسالمي  عالم  لكل 
الكريم من"العلة والمعلول" ألم يعترف االسالم بهذا 

النهج في التفكير!
تتكرر،  ال  قد  انسانية  ظاهرة  الكرمي  حسن  وبعد، 
فالرجل كان راهب علم ومعرفة ال ُيبارى، عبقريًا بامتياز 

كان.
في  ــة  ــي االذاع برامجه  فــي  تقليده  الكثيرون  حـــاول 
على  بــرنــامــج"قــول  وبــخــاصــة   BBC ال لــنــدن  اذاعـــة 

قول"فأخفقوا.
 2007 العام  وفاته  وقبل  المديدة  حياته  امتداد  على 
القراءة  وبين  بينه  الذهن  متوقد  الكرمي  حسن  ظل 

والكتابة عشق وأي عشق. واقعي النظرة كان.
إنه  به،  يحلم  فظّل  فلسطين  في  الرأس  مسقط  أما 
إنسانيته  فقد  االنسان  عنه  تخلّى  إذا  الذي  االنتماء 

وهويته.
المرحوم حسن الكرمي في مذكراته –وكما تشير ابنته 
سهام حسن الكرمي- قدم"اعترافات وخالصات تجاربه 
العالمة  هذا  انجزه  ما  الخاص".  باسلوبه  إنجازاته  حول 

سيظل منارة فكرية ال يخبو نورها. 

 م. فواز الحموري 
f a w a z y a n @ h o t m a i l . c o . u k

 الحكومة و النواب والثقة
دولة  حكومة  بيان  منذ  الممتدة  الفترة  خالل 
تمت  النواب  ومناقشات  الرزاز  د.عمر  الرئيس 
الحكومة  تشكيلة  تصدرت  محاور  إلى  اإلشارة 
والتي  فيها  األعضاء  بعض  على  واالعتراض 
السابقة  الــحــكــومــة  مــن  (16)عـــضـــوا  ضــمــت 
إضافة إلى االعتراض على عدد الوزيرات فيها 
اإلجماع  تم  ولكن  األخــرى  التفاصيل  وبعض 
واالتفاق على شخص دولة الرئيس لما يتمتع 
نضالي  وتاريخ  اعتبارية  ومكانة  شعبية  من  به 

وثقافي لعائلته لدى الجميع.
الحكومات  مـــدار  وعــلــى  أنــنــا  للنظر  الــالفــت 
تشكيلة  طبيعية  في  نــراوح  زلنا  ما  السابقة 
الحقيقي  ـــوار  ـــح ال عـــن  ــغــفــل  ون ــحــكــومــة  ال
الختيار  وطنية  آلية  إلى  للوصول  المطلوب 
والتي  والوزيرات  الوزراء  من  الحكومة  أعضاء 
واألوراق  السامية  التكليف  كتب  دوما  تحددها 
والتي  المسؤولين  لجميع  النقاشية  الملكية 
يمكن استنباط الكثير من الصفات واالعتبارات 
والصور التطبيقية للتوجهات الملكية السامية 
العمل  أفضلية  على  باستمرار  تركز  والتي 
الوطني والميداني والمرتبط باالنجاز والتميز 
وتفان  بإخالص  والمواطن  الوطن  خدمة  في 

وقرب من الشعب.
محورا  ذاتها  حد  في  الحكومة  تشكيلة  ليست 
مــهــمــا ولــكــنــهــا ســمــة مـــن ســمــات الــتــوجــه 
واالرتقاء  المواطن  مع  للتواصل  الحكومي 
ورضا  بأريحية  له  المقدمة  الخدمات  بمستوى 
وضمن  المتاحة  اإلمــكــانــيــات  وفــق  وقــبــول 

معادلة الحقوق والواجبات.
يمكن وضع وثيقة وطنية تكون نبراسا لرؤساء 
الوزراء القادمين توضح اآللية المناسبة الختيار 
عقد  إلرساء  النية  هي  مثلما  الوزاري  الطاقم 
والنمو  والتقدم  والتنوير  للنهوض  اجتماعي 
الحكومة  ان  الجميع  يعلم  وكــمــا  واالزدهــــار 
التحديات  جميع  لحل  سحرية  عصا  تملك  ال 
ووقت  جهد  إلى  األمور  تحتاج  سريع؛  وبشكل 
وتعاون من الجميع بما فيهم الطاقم الوزاري 
والمجلس النيابي ومجلس الملك ( األعيان ) 

وأبناء الوطن على حد سواء.
بيانه  فــي  ـــرزاز  ال عمر  د.  الرئيس  ــة  دول حــدد 
البنود  من  العديد  النجاز  التام  التعهد  الوزاري 
النفقات  تخفيض  أهمها  ومنها   (16) وبلغت 
ضريبة  حــول  شامل  ــوار  ح إرســـاء  الحكومية، 
للتعديالت  بالنسبة  األمـــر  وكــذلــك  ــدخــل  ال
ملفات  ومعالجة  المدنية  الخدمة  نظام  على 
الفساد حسب األصول وبناء منصة للتواصل 
جــودة  على  والتركيز  الشعب  مــع  الحكومي 
للمواطن  الــمــقــدمــة  الــحــكــومــيــة  ــخــدمــات  ال
والتنمية  والصحة  التعليم  قطاع  في  ســواء 

االجتماعية.
الرئيس  دولة  حكومة  بدأت  الواقع  أرض  على 
النجاز  الكفيلة  اإلجــراءات  ببعض  الرزاز  عمر  د. 
البنود المذكورة بروية وحوار ومشاورة وتبادل 
وجهد  وقت  إلى  تحتاج  وجميعها  حولها  الرأي 
ولعل (100)  وتوافق  ووعي  وتفاهم  وتعاون 
يوم يمكن إن تكون األساس للحكم على أداء 
الفعل  على  يكون  أن  يجب  فالحكم  الحكومة؛ 
واعتقد  فيه،  مجاملة  ال  وبشكل  معا  والقول 
والــرأي  للرأي  يتسع  الحكومة  صدر  أن  تماما 
الطرق  عبر  والمساءلة  النقد  ويتقبل  اآلخــر 

التشريعية والمناقشات المخلصة.
الزمنية  الــفــتــرة  تلك  بعد  الــنــائــب  يستطيع 
القصيرة االستمرار في إعطاء الثقة أو طرحها 
للقياس  وقابلة  واضحة  أداء  لمؤشرات  وفقا 
الرئيس  ــة  دول بــه  تعهد  مــا  وهــذا  والمتابعة 
الطاقم  مــن  غــيــره  قبل  شخصيا  بــه  ويلتزم 

الحكومي.
ومساندة  وعميقة  بناءة  مناقشات  إلى  نحتاج 
ومــنــســجــمــة مــع هــمــوم وتــطــلــعــات الــنــاس 
والمتوسط  القصير  المدى  على  كريمة  لحياة 
بين  جسور الــحــوار  مــد  ــى  ــد وال وطــويــل األم
الشعب  نــواب  خــالل  من  والشعب  الحكومة 
وواقعية  منطقية  وبدائل  حلول  على  والتركيز 

بعيدا عن التنظير والشعبية.
أي  وعلى  محددة  مسميات  إطــالق  يمكن  ال 
حكومة ووصفها بأنها تقليدية أو تكنوقراطية 
أو أنها نسخة عن غيرها؛ لكل حكومة ظروفها 
تحديات  عليها  الـــرزاز  حكومة  ظـــروف  ولــعــل 
للخروج من األوضاع الحالية واألحداث الداخلية 
وما يحيط بنا عربيا وتقديم نموذج تداول جديد 
لترجمة الوعود إلى إجراءات سليمة ومناسبة.
ليست المشكلة في صندوق النقد الدولي أو 
مشاريعهما  بعض  عهدت  وقد  الدولي  البنك 
اإلجــــراءات  هــو  بــوضــوح  األمـــر  األردن،  فــي 
تؤدي  أن  يجب  التي  التنموية  والخطط  المالية 
وتؤدي  ومميز  مختلف  واقع  إلى  وبالضرورة 
أيضا إلى التغلب على التحديات بإيجاد فرص 
العاملة  والــقــوى  للشباب  وخصوصا  جديدة 

والمنتجة.
الموضوع  عــن  بعيدا  يكون  قــد  مثال  أضــرب 
السباحة  تتعلم  أن  يجب  للتمثيل؛  أقرب  ولكنه 
قبل النزول للبحر واليكفيك إيمانك للنجاة من 
الغرق ما لم تكن قادرا على السباحة باقتدار؛ 
إلى  للوصول  المناقشات  فن  إتقان  علينا 
جميع  بين  وتعاون  شامل  وحوار  مرضية  نتائج 
وذلك  األمان  شاطئ  إلى  للوصول  األطراف 
نفس  فينا  دام  ما  حال  أية  على  صعبا  ليس 
وعزيمة  بصبر  واالزدهار  النمو  لتحقيق  وإرادة 

ثابتتين. 

ثم  اوًال  وحلمها  المرأة  هاجس  دومًا  وسيظل  المرأة  جمال   كان 
االنثى  جمال  موضوع  ان  كما  التاريخ.  مدى  على  الرجل  اهتمام 
كان وسيظل مصدر الهام للشعراء واالدباء والفنانين والرسامين 
الحقيقة  هو  المهم  لكن  التجميل.  مــواد  وصناعة  ــاء  االزي ودور 
والواقع وراء الجمال اي الفلسفة والقيمة. والسؤال الذي يظل 
في اذهاننا، ما هي المواصفات المثالية لجمال المرأة وحقيقة 
هذا الجمال. لقد نشرت عدة مقاالت وكتب كثيرة عبر التاريخ حول 
عميقًا  وصفًا  وجدت  لكنني  منها،  الكثير  وقــرأت  المرأة.  جمال 
لجمال المرأة فيما كتبه الكاتب والشاعر والرسام الكبير جبران خليل 
بوسطن  مدينة  الى  هاجر  الذي  اللبناني   (1931 –  1883) جبران 
االميركية وهو في سن الثانية عشرة مع عائلته عام 1985. وهنا 
(النبي)  كتاب  فصل  من  جبران  كتبه  مما  قرأت  ما  احسن  اخترت 
نقدر  وكيف  الجمال،  عن  نفتش  "اين  جبران:  يقول  الجمال  عن 
وكيف  ودليًال؟  لك  طريقًا  نفسه  هو  يكن  لم  ما  إليه  نهتدي  أن 
نستطيع أن نتحدث عن الجمال ما لم ينسج لك ثوبًا الئقًا بخطابك، 
بيننا  يمشي  وهو  ولطف،  رقة  يقول:"الجمال  المتألم  فالحزين 
بل  كل،   ": يقول  ".والغضوب  جاللها  في  الحيّية  الفتية  كــاألّم 
أقدامنا  تحت  األرض  يهّز  كالعاصفة  فهو  وبطش،  قوة  الجمال 
والسماء فوق رؤوسنا".الجمال هو انشقاق وافتتان وليس فمًا 
مفتونة  ونفس  ملتهب  قلب  هو  بل  ممدودة،  ويــدًا  متعطشًا 
مسحورة، هو صورة تبصرونها ولو أغمضتم عيونكم او أنشودة 
األزهارإلى  تزينه  بستان  الجمال  اذانكم،  اغلقتم  ولو  تسمعونها 
كل  منتهى  إلى  بأجنحتها  ترفرف  المالئكة  من  وجوقة   ، األبــد 
الطاهرالنقي،  وجهها  عن  سافرًة  بعينها  الحياة  هو  نعم  الدهور، 
الرائع  الوصف  المرآة".هذا  في  ذاتها  إلى  تنظر  األبدية  وهو 
لجبران هو نمط أفالطوني وفلسفي مميز وعذري الجانب. اما 
للمرأة  لألصل  واالقــرب  الشروط  ومستكمل  المثالي  الجمال 
المقاييس  االول  متالزمين:  اساسيين  عاملين  على  فيعتمد 
والواقع  والتهذيب  الثقافة  والثاني  والبيولوجية  الفيزيائية 
تتحدث  السنين  االف  منذ  كثيرة  دراسات  رصدت  لقد  الحضاري. 
عن الجمال وعن العوامل المقررة والحاسمة والمحددة له. ويبدأ 
وشكل  مظهر  هي  المرأة  فهوية  الهوية،  بكلمة  الجمال  تعريف 
وجهها وهو اول ما يلفت النظر اليها. ولقد قال احد الفالسفة 
وجانب  معينة  زاوية  بل  امــرأة،  ألي  قبيح  وجه  يوجد  االغريق:"ال 
تظهره.  ان  للمرأة  والبــد  الجمال  منه  ينبعث  وجهها  في  واحــد 
او  الشكل  في  ليس  معه  والتعامل  الخلق  في  فهو  القبح  اما 

واالزيــاء  الفن  مجال  في  غنية  مــادة  الجمال  ظل  المظهر".لقد 
والسينما إلظهار المرأة بأحسن صورة. وبالنسبة للطب، انشغل 
االطباء في عمليات التجميل ومنع شيخوخة المرأة. ويعتقد خبراء 
انتباه  لجلب  جمالها  في  مثالية  تكون  ان  يجب  المرأة  بان  الجمال 
الرجل، لكن ليس من الضروري ان يكون الرجل كذلك.اننا نعيش 
الكاملة  الجمال  درجة  الى  الوصول  هوس  اصبح  حيث  عصر  في 
يشغل بال وذهن الفنانين واالطباء، لكالالجنسين. ويتساءل خبراء 
التجميل: "لماذا وصفت الممثلة صوفيا لورين بانها اجمل امرأة 
حول  هيبورن  اودري  الممثلة  بصمات  ظلت  ولماذا  العالم؟  في 
الطبيعية  المالمح  ذات  المرأة  تثير  ال  االن؟"ولماذا  حتى  العالم 
المرأة  لجمال  الحديث  الحسي  االدراك  هل  والسؤال:  الكثيرين؟ 
الفيزيائي  الشكل  يعطي  وهل  االعــالم؟  وسائل  صنع  عن  ناتج 
ما  بان  االعتقاد  واالخصاب؟.  االنوثية  قدرتها  عن  انطباعًا  للمرأة 
يراه الرجل عندما ينظر الى المرأة هو ليس ترتيب وتنظيم شكلها 
ومظهرها، لكنه شيء يشبه االشارة الضوئية او مؤشر لوضعها 
نفسك،  عن  بالرضا  تشعر  بان  هو  الجمال  والصحي.  الهرموني 
وان تتمتع بصحة جيدة، والشعور بالجمال يأتي من داخل النفس 
بداية  منذ  التجميل  مستحضرات  االنسان  عرف  لقد  البشرية. 
الكون لتساعد المرأة على خلق التوازن والتناسق واالنسجام في 
شكلها، لكنها ال تستطيع خلق ذلك وحدها. لذا فان مواد التجميل 
تساهم مساهمة فاعلة في تحسين الرؤية في مشهد الجمال، 
تعطي  ومعًا  جميعها  والمالبس  بالحلي  التزين  ان  الى  اضافة 
المرأة صورة جمالها. جلد المرأة جزء مهم من جمالها ويعرف بانه 
الرداء الملكي لجسمها، والمرآة التي تعكس المشاعر والعواطف 
والعاطفة  الحس  لتلقي  المهم  العضو  النه  جلدها  خالل  من 
االمــراض  استاذ   David Perrett الدكتور  قام  لقد  االنسانية. 
مجسم  بتصميم  اميركا  في  اندروز  سانت  جامعة  في  النفسية 
يمثل جمال المرأة المثالي على اساس استبيانات لعدد كبيرمن 
المرأة  هــذه  في  الجمالية  الصفات  جمع  ولقد  هناك.  الناس 
ووجنات  بفايفر  ميشيل  حواجب  من  كل  الجميلة  السوبر–ومن 
واوضح  ريان.  ميغ  وفك  بــاردو،  بريدجيت  وشفاه  ستون  شارون 
بأن هذا المزيج قد خلق شكل امرأة تضاهي كل حدود الشباب. 
وان اي عيب في وجه المرأة يمكن تصحيحه في عصرنا الحالي 
غير  لكنه  التجميلية،  والمداخالت  كبرالسن  هوس  يغمره  الــذي 
سهل ومكلف. اذ يحتاج ذلك لمتطلبات فائقة الدرجة في الجمال 
اي يتطلب تحقيق احالم خلق وجه بيضاوي كبير، وعيون واسعة، 
وانف صغير ودقيق، ووجنات عالية، وشفاه ممتلئة، وذقن صغير 
واليتين متوازيتين وثديين ممتلئين واسنان ناصعة البياض وجلد 
ناعم. ان الئحة مواصفات المرأة الجميلة تحتوي على امور اخرى 
والوزن.  والطول  والوركين  الخصر  مقاييس  العمر،  وهي:  ايضًا، 
والتهذيب  الثقافة  مع  يتالزم  لم  اذا  ناقصًا  يظل  هذا  كل  لكن 
جمال  تشكل  امور  وذاك  هذا  كل  اذن  للمرأة.  الحضاري  والواقع 

المرأة المثالي. 
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"صفقة العرص".. هل تقبلها ارسائيل..؟!

 يحيى السعود... وقضية غزة 

 الالءات للحكومات االسرائيلية الحالية والسابقة المتعاقبة تتقافز 
التقاطها  يستطيعون  وال  النار  ككتل  الفلسطينيين  امام  يوم  كل 

االن وفي المستقبل القريب والبعيد…
فها هو رئيس الحكومة االسرائيلية الحالية بنيامين نتانياهو يعلن 
السنوات  خالل  انسحاب  وال  سالم  ال  المأل«بأن  وعلى  مرة  كل 
العشرين القادمة وال لحل الدولتين وال لغيرها.. والسالم الدائم 
الواقعة  المنطقة  كل  على  االمنية  اسرائيل  سيطرة  بقاء  يتطلب 
غربي االردن.. والسالم ال يلزمنا إخالء المواطنين الفلسطينيين 

من منازلهم....
حكومة  رئيس  اول  غوريون  بن  دافيد  دعا  طالما  نتانياهو  قبل 
مناحيم  العربية..اما  البالد  في  للعيش  الفلسطينيين  السرائيل 
بيغن فقد انكر ان يكون قد سمع بأن هناك شعبا اسمه الشعب 

الفلسطيني!
ونتانياهو  شامير  واسحق  مائير  وغولدا  رابين  اسحق  أكد  ولطالما 
أمني  حزام  النه  االردن  غور  من  تنسحب  لن  اسرائيل  نفسه :بأن 
عليه  والمطلقة  الكاملة  السيطرة  عن  نتخلى  لن  وأننا  السرائيل 

كونه يشكل حاجزا امنيا السرائيل من جهة الشرق !
العودة  حق  االسرائيلية  الحكومات  جميع  رفضت  زمــن،  ومنذ 
لالجئين الفلسطينيين والتعويض عليهم ودعا نتانياهو الى الغاء 
(االونروا) وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بحجة انها 
«تخلد» قضيتهم وعدم االعتراف االسرائيلي بالنكبة الفلسطينية 
وان االستيطان في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة هو قانوني 

كما هو في تل ابيب…
القرارات  بجميع  المتعاقبة  االسرائيلية  الحكومات  تعترف  ولم 
في  بقيامها  المتحدة  االمــم  قــرار  حتى  فلسطين  حول  الدولية 

الوطني  المجلس  بقرار  اسرائيل  تعترف  لم  15–5–1948…كــمــا 
على   1988 العام  االستقالل)  (باعالن  الجزائر  في  الفلسطيني 
الوجود  في  اسرائيل  بحق  كله  العالم  وامام  اعترف  قد  انه  الرغم 
على االراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 وحتى االن.

صدرت  التي  للسالم  العربية  بالمبادرة  اسرائيل  تعترف  ولــم 
وبحضور الرئيس عرفات نفسه وجميع الدول العربية في بيروت 

العام 2002 وقد اعترفت هذه المبادرة باسرائيل والتطبيع معها.
اجبارها  بعد  غــزة  لقطاع  حصارها  وقــف  اســرائــيــل  ترفض  كما 
عجلة  على  منه  االنسحاب  على   2004 العام  اهلها  وببطوالت 
من امرها وبعد ان دمرت جميع مستوطناتها التي اقامتها فيه.. 
وقف  وترفض  العنصري  الفصل  جــدار  هدم  اسرائيل  وترفض 
ونهب  مساء  صباح  بيوتهم  وهدم  الفلسطينيين  وقتل  اعتقال 
سبعين  نحو  ومنذ  المحتلة  الفلسطينية  االراضي  وثروات  خيرات 

عاما.
هنا تساؤل يجري...

وبين  بينها  المقبلة  الــعــصــر"  "صــفــقــة  اســرائــيــل  تقبل  هــل 
الفلسطينيين..الماضي والحاضر والمستقبل االسرائيلي يقول 

ال وان حدثت فهي من المعجزات..! 

 العين د. عميش يوسف عميش 

ل املرأة الواقع الفيزيا والبيولوجي لج

منذ زمن، رفضت جميع الحكومات االرسائيلية حق 
العودة لالجئ الفلسطيني والتعويض عليهم

ال يوجد وجه قبيح ألي امرأة، بل زاوية معينة 
ل وجانب واحد يف وجهها ينبعث منه الج

 جهاد ابو بيدر 

دول  شواطئ  من  تنتقل  الحصار  فك  سفن  شاهدت   كلما 
حصون  اخر  الى  متجهة  البحر  عباب  تمخر  لالسف  عربية  غير 
جن  لــو  ــاذا  م غــزة.اقــول  فــي  واالســالمــيــة  العربية  الكرامة 
االحتالل وهاجم هذه السفن غير المسلحة والمسالمة وغدر 
أن  قرروا  من  هؤالء  فيها..اليس  من  واستشهد  كعادته  بها 
يذهبوا في هذه الرحلة يتوقعون ما هو أسوأ من عدو بال..
وتعذيبهم..اال  بهم  والتنكيل  السجن  يتوقعون  اخــالق..اال 
جنسيات  من  وهم  هؤالء  سفنهم...اليس  اغراق  يتوقعون 

مختلفة يحملون اكفانهم بأيديهم من أجل القضية ومن أجل 
في  المبدأ  أجل  من  أرواحهم  رخصت  من  هؤالء  غزة...اليس 
االفتراضي  عالمهم  في  الماليين  فيه  يجلس  الذي  الوقت 
في  المتاجرة  ويــشــتــمــون..ايــن  ويتهمون  يعلقون  فقط 
هدفها  رحلة  في  األغلى  وهي  روحه  وضع  ومن  الموضوع 
نبيل ولكن من أسوأ نتائجها الموت يا سادة...يكفيكم توزيع 
التهم والفرضيات وقوموا ببناء سفينة اتجهوا بها إلى غزة.

او  التوفيق  اما  الله  يمنحهم  بان  عنكم  تطوع  لمن  ادعوا  او 
الشهادة

اعرف النائب يحيى السعود منذ سنين وكان بامكانه ان يجلس 

على  سياحية  رحلة  في  يذهب  او  ابنائه  مع  بيته  في  اليوم 
هذه  منا  الكثيرون  يفعل  كما  اخرى  شواطئ  نحو  اخر  قارب 
العكس  على  بل  احد  يتهمه  ولن  احد  عنه  يتحدث  ولن  االيام 
من  االن  له  يتعرض  لما  يتعرض  ولن  المشهد  عن  سيغيب 
صناعة  حرفة  اال  يتقنون  ال  الذين  بعض  لها  يروج  اتهامات 

وانتاجها التهمة 
سفن  كشف  في  اسمه  يسجل  ان  االتهامات  كل  رغم  اختار 

كسر الحصار..فاين المتاجرة بذلك؟!
ال  غــزة  شــواطــئ  نحو  رحلته  اخــتــار  البسيط  السعود  ولكن 
رسالته  تصل  ان  وقبرص..اختار  ومرمريس  انطاليا  شواطئ 

ورسالة الماليين مباشرة وليس عبر البريد االلكتروني
تجار  معه  ومــن  فيحيى  تجارة  غــزه  عن  الحصار  كسر  كــان  ان 
وان كانت رحلة الموت والشهادة تجارة فأي تجارة احسن من 
للمرة  تجارتك  ربحت  فقد  تجارا  معك  ومن  يحيى  يا  ذلك..كن 

الرابعة التي تشارك بها في رحالت كسر الحصار
بتجارتكم  انكم  فخرا  فيكفيكم  تجارا  معك  ومن  يحيى  يا  كن 
نحن  لنا  القبيح  والوجه  لالحتالل  القبيح  الوجه  تكشفون  هذه 
شتمكم  الوحيد  وعملنا  االنترنت  شواطئ  على  الجالسون 
واالساءة إليكم.. شكرا لك يحيى ولمن معك فانتم تكشفون 

ضعفنا وهواننا وضعف تجارتنا .

حسن 
الكرمي 
ظاهرة 

انسانية 
قد ال تتكرر، 
فالرجل كان 

راهب علم 
ومعرفة 
ال يُبارى، 

عبقرياً 
بامتياز
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 رصد الرأي األسبوعي 

 صفقة مالية والبورصة تفقد 14 نقطة 
   عمان - فيصل التميمي

فقد المؤشر العام لبورصة عمان في نهاية تعامالت األسبوع 
الماضي 14 نقطة، ليغلق عند مستوى إلى 2024 نقطة مقارنة 

مع 2038 نقطة لألسبوع الذي سبقه.
أسهم:  تراجع  الماضي،  األسبوع  لالنخفاض  المؤشر  ودفــع 
االقبال  بالمئة،   2.27 الــبــوتــاس  بالمئة،   3.87 الفوسفات 
مصفاة  بالمئة،   1.48 العربي  البنك  بالمئة،   1.61 لالستثمار 

األردن-جوبترول 0.80 بالمئة.

صفقة مالية

نفذت على  مالية  الماضي صفقة  األسبوع  البورصة  وسجلت 
تداول 200  بحجم  لالستثمار  العصر  أسهم  من  سهم  ألف   83

ألف دينار.

1.35 % تراجع قطاع الصناعة

وتراجع الرقم القياسي لقطاع الصناعة األسبوع الماضي 1.35 
بالمئة، بانخفاض اسهم: مصانع الكابالت المتحدة 5.56 بالمئة، 
 4.76 المواسير  لصناعة  العربية  بالمئة،   4.86 للصلب  الوطنية 
بالمئة، الفوسفات 3.87 بالمئة، فيالدلفيا لألدوية 3.61 بالمئة، 
األردن  حديد  بالمئة،   2.27 العربية  البوتاس  بالمئة،   3.06 آرال 
2.17 بالمئة، البتروكيماويات الوسيطة 1.89 بالمئة، دار الغذاء 
 1.61 لالستثمار  االقبال  بالمئة،   1.72 سنيورة  بالمئة،   1.85
بالمئة، االقبال 1.54 بالمئة، عقاري 1.39 بالمئة، اإلنتاج 1.14 

بالمئة، المتصدرة 0.85 بالمئة واالتحاد للسجائر 0.36 بالمئة.

0.97 % تراجع قطاع الخدمات

األسبوع  بالمئة   0.97 الخدمات  لقطاع  القياسي  الرقم  وتراجع 
بالمئة،   7.41 للتعليم  ــزرقــاء  ال اســهــم:  بانخفاض  الماضي 
الوطنية  البحرية  الخطوط  بالمئة،   4.73 لالستثمارات  الدولية 
 4 ســرى  بالمئة،   4.26 للنقل  الدولية  السالم  بالمئة،   4.62
بالمئة،   2.67 السياحي  للنقل  رم  بالمئة،   3.33 ناقل  بالمئة، 

األردنية  الملكية  بالمئة،   2.67 السياحية  للمشاريع  التجمعات 
 2.15 اربد  كهرباء  بالمئة،   2.17 القابضة  اوفتك  بالمئة،   2.33
بالمئة، التسهيالت التجارية 1.92 بالمئة، الدولية للتعليم 1.89 
بالمئة، زارة لالستثمار 1.72 بالمئة، آفاق للطاقة 1.60 بالمئة، 
األردنية  االتصاالت  بالمئة،   1.23 واألســواق  للفنادق  الدولية 
األردن- مصفاة  بالمئة،   0.80 األردنــي  المركز  بالمئة،   1.21

جوبترول 0.80 بالمئة، الكهرباء األردنية 0.74 بالمئة، المجموعة 
وجامعة  بالمئة  الحرة 0.36  األسواق  بالمئة،  االستشارية 0.50 

فيالدلفيا 0.27 بالمئة.

0.28 % تراجع القطاع المالي

األسبوع  بالمئة   0.28 المالي  للقطاع  القياسي  الرقم  وتراجع 
الديرة  بالمئة،   9.72 االنتقائية  اسهم:  بانخفاض  الماضي 
8.75 بالمئة، الموارد للتنمية واالستثمار 7.14 بالمئة، التامين 
األردن  بالمئة،   6.25 العالمية  البطاقات  بالمئة،   7.14 األردنية 
بالمئة،   5.32 االستثمارية  التجمعات  بالمئة،   6.06 األولــى 
األردن الدولية للتأمين 4.55 بالمئة، المتكاملة لتطوير األراضي 
بالمئة،   3.45 لالستثمار  األمين  بالمئة،   4.11 واالستثمار 
الشامخة العقارية 3.06 بالمئة، االحداثيات العقارية 3.03 بالمئة، 
نور  بالمئة،  بنك 2.17  كابيتال  بالمئة،  العربية 2.70  المستقبل 
بنك  بالمئة،   1.85 لالستثمارات  المتحدة  بالمئة،   2.15 كابيتال 
صفوة اإلسالمي 1.69 بالمئة، األولى للتمويل 1.49 بالمئة، 
البنك العربي 1.48 بالمئة، بنك االستثمار العربي 1.43 بالمئة، 
التحديث 1.43 بالمئة، المجموعة العربية األردنية للتأمين 1.32 

بالمئة وبنك المؤسسة العربية 0.98 بالمئة.

األسهم والتداول

مليون   13 الماضي  األســبــوع  اإلجمالي  الــتــداول  حجم  وبلغ 
دينار مقارنة مع 16 مليون دينار لألسبوع الذي سبقه، أما عدد 
الماضي  األسبوع  البورصة  سجلتها  التي  المتداولة  األسهم 

فقد بلغ 10.3 مليون سهم، نفذت من خالل 5770 عقداً. 

   واشنطن - أ ف ب

أطلقت ادارة الرئيس دونالد ترمب حربا تجارية 
اجتماع  محور  ستكون  االتــجــاهــات  كــل  فــي 
في  االسبوع  نهاية  في  العشرين  مجموعة 

االرجنتين.
التي  التجارية  للجبهات  عرض  يلي  ما  في  و 

فتحها البيت االبيض:

الصين 

واردات  على  جمركية  رسوما  فرضت  بعدما 
والــفــوالذ  الشمسية  وااللــــواح  الــغــســاالت 
وااللمنيوم ومنتجات صينية بقيمة 34 مليار 
عن  تموز   10 فــي  واشنطن  اعلنت  دوالر، 
تصل  التي  المستهدفة  السلع  من  الئحة 
قيمتها إلى مئتي مليار دوالر من المنتجات 
االســمــاك  الــالئــحــة  هـــذه  وعــلــى  الصينية. 
واطارات السيارات والورق ومنتجات كيميائية. 
 %10 بنسبة  رسومًا  تفرض  قد  انها  وقالت 

عليها اعتبارا من ايلول بعد مشاورات.
منتجات  الرسوم  تطاول  قد  المجموع،  في 
صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دوالر بينها 
فرضت  مليار   34) مليارا  من 50  أولى  دفعة 

عليها الرسوم، و16 مليارا سيعلن عنها قريبا) 
ومئتي مليار اعلن عنها مؤخرا.

الحد  هــذا  عند  يتوقف  ــأال  ب تــرمــب  ويــهــدد   
وينوي فرض رسوم على كل السلع الصينية 
المستوردة والتي بلغت قيمتها 505 مليارات 
مليارا   375 يبلغ  بعجز   2017 فــي  دوالر 

لالميركيين.
والى جانب هذا العجز الهائل، تتهم واشنطن 
بكين "بسرقة" حقوق الملكية الفكرية وبوضع 
حواجز جمركية والزام الشركات االميركية بنقل 

التكنولوجيا إلى شركات صينية مختلطة.
واتهمت السلطات الصينية واشنطن باطالق 
االقتصادي".  التاريخ  في  تجارية  حرب  "اكبر 
ــســادس مــن تــمــوز عن  وقـــد اعــلــنــت فــي ال
مليار   34 قيمته  ما  على  انتقامية  اجـــراءات 
لحم  وخصوصا  االميركية  الواردات  من  دوالر 

الخنزير والصويا.
جديدة  بشكوى  تقدمت  انها  بكين  واعلنت   
التجارة  منظمة  الى  المتحدة  الواليات  ضد 

العالمية.

االتحاد االوروبي 

الجدل  ترمب  انهى  حــزيــران،  من  االول  في 

وفــرض  االوروبــــي،  لالتحاد  تهديداته  حــول 
رسوما قدرها 25 بالمئة على واردات الصلب 
على  بالمئة   10 قدرها  ورسوما  التكتل،  من 

واردات االلمنيوم.
 وقال ترمب إن االتحاد االوروبي "على االرجح 
األمر  يتعلق  حين  الصين"  مثل  مثله  سيئ 
دخلت  برسوم  بروكسل  ردت  فيما  بالتجارة، 
حيز التنفيذ في 22 حزيران على 3,2 مليارات 
من  الشهيرة  األميركية  المنتجات  من  دوالر 
ديفيدسون  هارلي  النارية  الــدراجــات  بينها 

والويسكي والجينز.
 ويخشى االوروبيون من تنفيذ ترمب تهديده 
من  بالده  واردات  على   %20 ضريبة  بفرض 
السيارات من االتحاد االوروبي، وهو اإلجراء 
في  الــقــوي  الــســيــارات  قطاع  يخشاه  الــذي 

المانيا خصوصا.

كندا والمكسيك

لم يستثن ترمب كندا والمكسيك، العضوين 
في اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية 
الصلب  على  االميركية  الرسوم  من  (نافتا)، 
وااللمنيوم، ما دفع البلدين للتهديد باجراءات 

انتقامية.

ما  على  جمركية  رســوم  بفرض  كندا  وردت   
قيمته 12,6 مليار دوالر بدأ تطبيقها في 30 
االميركيين  وااللمنيوم  الفوالذ  على  حزيران 
والسفن  والــكــاتــشــاب  الــويــســكــي  وكــذلــك 

الشراعية....
جمركية  رسوما  فرضت  فقد  المكسيك  اما 
الواليات  من  مستوردة  عدة"  "منتجات  على 

المتحدة بينها االجبان والفاكهة.
جاستن  الكندي  ــوزراء  ال ورئيس  ترمب  تبادل 
الرسوم  بخصوص  ــة  الذع انــتــقــادات  تـــرودو 
السبع  مجموعة  قــمــة  فــي  الــصــلــب  عــلــى 
ترمب  بين  كبير  بخالف  اعمالها  اختتمت  التي 

وحلفائه في 9 حزيران.
والمكسيك  وكندا  المتحدة  الواليات  وتجري   
اتفاق  بتعديل  ترمب  طالب  ان  بعد  مباحثات، 
الرئيس  واصـــل   فيما  ــســيء،  "ال "نــافــتــا" 
االتفاق  من  باالنسحاب  تهديده  االميركي 
االف  على  القضاء  مسؤولية  يحمله  الــذي 
لمقارها  الشركات  ونقل  االميركية  الوظائف 

وخصوصا في قطاع السيارات.

روسيا

ابلغت روسيا التي طالتها الرسوم األميركية 

بانها  العالمية  التجارة  منظمة  الصلب  على 
ـــــراءات انــتــقــامــيــة ضد  ــاذ اج ــخ مــســتــعــدة الت
الواليات المتحدة. وتقدر روسيا قيمة االضرار 
ب538  االميركية  االجــراءات  عن  نجمت  التي 

مليون دوالر.
وبمعزل عن هذا النزاع، يشمل النزاع التجاري 
على  واشــنــطــن  فرضتها  الــتــي  الــعــقــوبــات 
المتهمة  والكيانات  الشخصيات  مــن  عــدد 
موسكو  شنتها  "هجمات"  في  بالمشاركة 

على "الديموقراطيات الغربية".

إيران 

من  واشنطن  انسحاب  ايار  في  ترمب  أعلن 
التوصل  تم  الــذي  ايــران  مع  النووي  االتفاق 
ما   -- شائكة  محادثات  بعد   2015 في  اليه 
جديدة  عقابية  وتدابير  عقوبات  فرض  يعني 
تجارية  بمبادالت  تقوم  التي  الجهات  على 

معها.
امهل االميركيون الشركات بين تسعين و180 
اولى  وستطبق  ايــران.  من  لالنسحاب  يوما 
السادس  في  فرضها  اعيد  التي  العقوبات 
من آب وتشمل السيارات والطيران المدني، 
تليها دفعة ثانية في الرابع من تشرين الثاني 

تشمل الطاقة والقطاع المالي. وقال ترمب 
انه مصمم على منع ايران من تصدير النفط 

تماما.
وطلب العديد من الدول اعفاء الشركات لكن 

واشنطن رفضت.
واعلنت المجموعة الفرنسية توتال انها تنوي 
تموز  في  بدأته  للغاز  مشروع  عن  التخلي 

2017 في ايران في غياب اإلعفاء.
 

اليابان 

 تعد اليابان هدفا اخر للرسوم االميركية على 
واردات الصلب، وهو ما قالت طوكيو إنه "أمر 

مؤسف للغاية".
بشأن  سجال  في  وواشنطن  طوكيو  ودخلت 
الواليات  رفضت  بعدما  التجارية  السياسة 
المتحدة اعفاء اليابان من الرسوم التي دخلت 

حيز التنفيذ في 1 حزيران.
التجارة  منظمة  طوكيو  أبلغت  أيـــار،  وفــي 
رسوم  فرض  في  الحق  لديها  بأن  العالمية 
تبلغ قيمتها 50 مليار ين (456 مليون دوالر) 
تأثير  يعادل  ما  وهو  األميركية  البضائع  على 
على  فرضها  تــم  التي  األميركية  الــرســوم 

منتجات اليابان من الصلب وااللمنيوم. 

 حروب تجارية للواليات املتحدة عىل أك من جبهة ودول تتخذ اجراءات انتقامية 

 2ر26 دينار سعر غرام الذهب محليا 

إ طالق مبادرة نحو مجتمع أرد أخرض 

 عمان  - بترا 

غرام  بيع  سعر  بلغ  صوالحة-  الدين  سيف   
الذهب عيار 21 األكثر طلبا من المواطنين 
في السوق المحلية امس الجمعة 20ر26 

دينار وسط طلب كبير جدا.
محالت  أصحاب  نقابة  سر  ألمين  ووفقا 
ربحي  والمجوهرات  الحلي  وصياغة  تجارة 
المعدن  من  الــغــرام  بيع  سعر  بلغ  عــالن، 
االصفر عياري 24 و18 نحو 25ر31 و10ر 23 

دينار على التوالي.
وحسب عالن بلغ سعر الليرة الرشادي 189 

االنجليزي 215  الليرة  سعر  بلغ  فيما  دينارا 
دينارا، مشيرا الى وجود طلب كبير بالسوق 
واالفراح  الزواج  بموسم  مدفوعا  المحلية 

ومناسبات اجتماعية اخرى.
وقال عالن لوكالة االنباء االردنية(بترا)، ان 
االســواق  في  بلغ  االصفر  المعدن  سعر 
لألونصة  دوالرا   1220 امــس  العالمية 

الواحدة.
بالسوق  الــذهــب  اســعــار  ان  ــى  ال ولــفــت 
العالمية حاليا اقل عما كانت عليه قبل عام 
االمريكي  الــدوالر  قوة  جراء  اشهر  وثالثة 
امام العمالت والمعادن النفيسة والنفط. 

 عمان - بترا 

المتجددة  للطاقة  العربية  الهيئة  اطلقت 
بالتعاون  اخضر  مجتمع  نحو  مبادرة   امس 
 . المتجددة  للطاقة  األردنية  الجمعية  مع 
للطاقة  العربية  للهيئة  العام  االمين  وقال 
الطعاني  محمد  الــمــهــنــدس  الــمــتــجــددة 
المبادرة   ان  (بترا)  االردنية  األنباء  لوكالة 
في   االســتــثــمــار  الـــى   تــهــدف  التنموية 
جميع  المتقاعدين الراغبين والقادرين على 
من  نافعة  اعمال  في  اوقاتهم  استثمار 

خالل مبادرة مجتمع اخضر .
وبــيــن ان الــمــبــادرة تــأتــي مــن خــالل دعم 
وعمل  اقــامــة  فــي  المتقاعدين  هـــؤالء 
مزارع  متنوعة  خاصة  في مناطق متفرقة  
قريبة  من أماكن  سكنهم  بحيث  يستطيع 
الــزراعــة    هــوايــة   مــمــارســة   المتقاعدون  
باستغالل او استئجار 100 متر مربع سواء 
ألحيائها   الخاصة   او  العامة  االمــالك  من 

بمنتوجات زراعية نافعة وخضراء .
بهذه  االشتراك  في  الراغب  ان  بين  كما   
في  عليه  اطلعنا  مــا  وبحسب  الــمــبــادرة  
يمكنه  هولندا  مثل  االوربية  الدول  تجارب 
منه  مساهمة  والدجاج  الحمام  تربية  كذلك 

الى  اضــافــة  الــذاتــي  اكتافه  تحقيق  فــي 
قيامة بعمل ابار مياه  لتجميع مياه االمطار 
مثل  عــده  اغــراض  في  منها  واالستفادة 
الطبيعية  البيئة  واحــيــاء  والــزراعــة  الشرب 

الخضراء.
ــادرة  يعمل  ــمــب   واشـــار الــى ان هــذه ال
والتي  االوربــيــة    الــدول  من  العديد  فيها 
على  قــادر  ممن  الحكومات  بدعم  تحظى 
العمل بحيث  يتيح الفرصة من أجل الحفاظ 
عادات  إيجاد   وكذلك  والمياه   البيئة  على 
العربية   المجتمعات  في  جديدة  وتقاليد 
من أجل المساهمة في بث روح المعنوية 
وممارسة  الوقت   واستثمار  للمتقاعدين 
ــاضــة الــبــدنــيــة  والــعــقــلــيــة..  ويتيح   ــري ال
الجمال  مــن  بشيء  التمتع   للمواطنين 
الطبيعي ببناء  مثمر  ويخلق أجيال  خضراء  
المهندس  واعرب    . أفضل  مستقبل  نحو 
الطعاني عن امله  بتعاون  كافة الوزارات 
إنجاح  في  والخاصة  الحكومية  والهيئات 
هذا المشروع الحيوي الهميتها ولفوائدها  
االجتماعية  وألبعادها  والمتعددة   الكبيرة 
واالقتصادية والبيئية  وتعزز  مبدأ التمسك 
ــدائــم  وتــدخــل الفرح  ــاج ال ــت بـــاألرض واإلن

والسرور على فئة كبيرة من المجتمع. 

ن بنسبة 8% يف النصف األول   زيادة صادرات صناعة ع

 الكباريتي وأبو الغيط يبحثان ترتيبات القمة االقتصادية 
العربية املقبلة 

   عمان  - بترا 

بنسبة  عمان  صناعة  غرفة  صــادرات  زادت 
17ر8 بالمئة خالل النصف االول من العام 
سبعة  صــادرات  بارتفاع  مدفوعة  الحالي، 

قطاعات.
وحسب معطيات احصائية، قفزت صادرات 
الــعــام  مــن  االول  خـــالل الــنــصــف  الــغــرفــة 
الحالي الى 984ر1 مليار دينار مقابل 834ر1 
مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 

.2017
صــادرات  فــي  زيـــادة  المعطيات  واظــهــرت 
النصف  خالل  العراقية  السوق  الى  الغرفة 
االول من العام الحالي بنسبة 31ر33 بالمئة 
لتسجل 247 مليون دينار مقابل 185 مليون 

دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وزادت صادرات الغرفة خالل النصف االول 

75ر6  بنسبة  الهند  الى  الحالي  العام  من 
االكثر  ــدول  ال بمقدمة  جــاءت  حيث  بالمئة 
استقباال لصادراتها بقيمة 279 مليون دينار 
مقابل 262 مليون دينار للفترة نفسها من 

العام الماضي.
للواليات  ايضا  الغرفة  صــادرات  وارتفعت 
 239 لتبلغ  بالمئة  27ر7  بنسبة  المتحدة 
العام  من  االول  النصف  خالل  دينار  مليون 
للفترة  ديــنــار  مليون   222 مقابل  الحالي 

نفسها من العام الماضي.
فلسطين  الــى  الغرفة  صـــادرات  وسجلت 
الحالي  ــعــام  ال مــن  االول  الــنــصــف  خـــالل 
نحو  بلغت  حيث  بالمئة   64 بنسبة  ارتفاعا 
دينار  مليون   83 مقابل  دينار  مليون   137

للفترة نفسها من العام الماضي.
وبينت المعطيات االحصائية زيادة صادرات 
الــعــام  مــن  االول  خـــالل الــنــصــف  الــغــرفــة 

العربية  ـــدول  ال مــن  الــعــديــد  الــى  الــحــالــي 
المتحدة  العربية  االمــارات  منها  واالجنبية 
ومصر ولبنان وقطر وسوريا وليبيا وبلجيكيا 

واسبانيا وسلطنة عمان ودوال اخرى.
خالل  الغرفة  صـــادرات  تراجعت  بالمقابل 
الــى  الــحــالــي  ــعــام  ال مــن  االول  الــنــصــف 
بالمئة  واحد  على  زادت  بنسبة  السعودية 
مقابل  دينار  مليون   256 نحو  الى  متراجعة 
العام  من  نفسها  للفترة  دينار  مليون   252

الماضي.
ــراجــعــت ايــضــا صـــــادرات الــغــرفــة خــالل  وت
الــى  الــحــالــي  ــعــام  ال مــن  االول  الــنــصــف 
ومنها  واالجنبية  العربية  الدول  من  العديد 
واليمن  وتركيا  والجزائر  والصين  اندونيسيا 

والسودان والكويت واليابان ودوال اخرى.
الثلث  خـــالل  الــغــرفــة  صـــــادرات  وتـــوزعـــت 
قطاعات  على  الــحــالــي  الــعــام  مــن  االول 

الصناعات التعدينية بقيمة 502 مليون دينار 
 356 التجميل  ومستحضرات  والكيماوية 
مليون دينار والعالجية واللوازم الطبية 274 

مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الجلدية 
دينار  مليون   215 قيمته  مــا  والمحيكات 
والــثــروة  والــزراعــيــة  والغذائية  والتموينية 
والهندسية  ديــنــار  ماليين   206 الحيوانية 
 177 المعلومات  وتكنولوجيا  والكهربائية 
ــورق  وال والتغليف  والتعبئة  دينار  مليون 
124مليون  المكتبية  ــلــوازم  وال والــكــرتــون 
الغرفة خالل  صادرات  باقي  دينار. وتوزعت 
على  الــحــالــي  ــعــام  ال مــن  االول  الــنــصــف 
بقيمة  والمطاطية  البالستيكية  القطاعات 
91 مليون دينار واالنشائية 28 مليون دينار 
ماليين   9 بقيمة  ــاث  واالث الخشبية  واخيرا 

دينار. 

   القاهرة  - بترا

 بحث االمين العام للجامعة العربية امس 
التجارة  لغرف  الــعــام  االتــحــاد  رئيس  مــع 
نائل  العربية  للبالد  والــزراعــة  والصناعة 
االقتصادية  القمة  ترتيبات  الكباريتي، 
في  بيروت  في  عقدها  المقرر  العربية 

شهر كانون الثاني المقبل. 
 وصرح االمين العام لالتحاد الدكتور خالد 
حنفي عقب اللقاء، إن القمة االقتصادية 
"الثورة  شعار  تحت  تعقد  سوف  العربية 
عربي  اقتصاد  لتحقيق  الرابعة  الصناعية 
ألول  سيعقد  أنه  إلى  مشيرًا  قوة"،  أكثر 
مرة منتدى القطاع الخاص العربي للقمة 

بمقر اتحاد الغرف العربية.
ولفت إلى أنه تم بحث واستعراض آليات 

والغرفة  اليابانية  العربية  الغرفة  إنشاء 
أيضا  مــرة  ألول  وذلــك  الهندية  العربية 
واالقتصادية  التجارية  العالقات  لدعم 

اليابانية والهندية.
بحث  اللقاء  خالل  تم  أنه  حنفي  وأضاف 
الغذائي  لألمن  مؤتمر  إلقامة  الترتيبات 
العربي بمدينة الفجيرة في شهر تشرين 
أمين  وحضور  رعاية  تحت  القادم  الثاني 
عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
في  المسؤولين  من  العديد  وبمشاركة 
والري  بالزراعة  المختصين  العربي  الوطن 
الــغــذائــي  واألمــــن  الـــزراعـــي  والتصنيع 
وضع  لبحث  وذلــك  الغذائية  والصناعات 
السياسات والخطط لسد الفجوة الغذائية 
القطاع  شركات  مشاركة  خــالل  من  فيه 

الكباريتي وأبو الغيط وحنفي خالل اللقاءالعام والخاص. 

اقتصاد
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الشخصية  فجيعتها  مــن  الكاتبة  تنطلق 
الحقيقية حين اخُتطف شقيقها األثير على 
ليفتح  فائض،  كرقم  وُقتل  ب  وُعــذِّ قلبها 
موكب  في  اآلخرين  جراح  مع  يتداخل  جرحًا 

حزن واحد.
هــكــذا فــي ســاحــة يــتــســّيــدهــا الــجــنــون، 
ويحكمها الصراع والفوضى وغياب األمن 
الدولة  موظف  ياسر،  ُيختطف  واألمـــان، 
األعداء،  من  واحدًا  الخاطفون  ه  يعدُّ الذي 
ينطلقون  وهم  بالفدية،  أهله  ويطالبون 
عليها  ُكتب  الفتة  يرفع  معسكر  إلــى  به 
من  يتلقاه  الــذي  الضرب  لكن  "الحرية"! 
عناء  من  يحّرره  رأسه  على  البنادق  أعقاب 
وبعدما  رحيم.  موت  إلى  ويسلمه  الحياة 
يستمر  هــامــدة،  جثة  ــى  إل يــاســر  يتحول 

التفاوض عليه لتسليمه إلى ذويه. 
ترتقي الكاتبة عتبة األلم الثانية في طريق 
الوالدين  لمساندة  ديــارهــا  إلــى  الــعــودة 
رحلة  وفي  األرملة.  والزوجة  المكلومين 
الباص المحفوفة بالخطر، تبدو كل أمنياتها 
الرصاص إلى حين  يتوقف  في الحياة أن 
ذلك  يتحقق  وعندما  بــســالم،  الــمــغــادرة 
عيون  فــي  الــدمــوع  رؤيـــة  السائق  يــألــف 
نظراتهم.  فــي  والــبــؤس  الــمــســافــريــن 
للتفتيش،  حاجز  عند  الباص  يتوقف  وحين 
الجميع  قلوب  إلى  والجزع  الخوف  يتسلل 
خشية التسلط وسحب بعض الشباب إلى 
مصير مجهول دون اعتراض من أحد وسط 

صمت مذّل يترجم واقع الحال.

الرحلة  تتوقف  الثانية،  الحزن  محطة  في 
السورية  الــبــاديــة  فــي  األهـــل  ديـــار  فــي 
النائية  الصحراء  خريطة  حيث  الوسطى، 
سحيقة  ألزمـــان  والمتروكة  والمجهولة 
تتداخل  هناك  والتغيير.  التمدن  تعرف  لم 
الفاجعة مع الخوف، حيث ُيوارى األخ في 
مقبرة متواضعة كان يلهو وراء شواهدها 
لم  ترابها.  تحت  اليوَم  هو  وها  أخته،  مع 
يعد موجودًا في الحياة، ولن تشقى روحه 
األرض  في  المتطرفة  الجماعات  برؤية 
على  اآلن  تسيطر  وهي  فيها  نشأ  التي 
المنطقة وتزرع الرعب في نفوس الناس 
اإلقامة  وستطول  الشيطانية،  بأحكامها 
مع العائلة إلى أربعين يومًا مثقلة بالحزن 
واأللم والذكريات والفزع في بقعة تفتقر 
يشهد  زمــن  وفــي  البشري  األمـــان  إلــى 

االنهيارات المتالحقة.
نشأتها  ســنــواِت  الكاتبة  استرجاع  وعبر   
األولى، نلج عالَم الصحراء بكل مكوناته من 
والحيوانات،  واألعراف  والعادات  العشائر  
وكّل ما يرسم صورة هذا العالم المنسّي. 
ففي طفولتها كانت تغوص في األرض 
مدرستها.  إلــى  لتصل  الموحلة  الطينية 
وكانت المدرسة صفًا واحدًا يضم المرحلة 
فيها  بالتدريس  ويــقــوم  كلها  االبتدائية 
معلم واحد، ثم ساهم والدها وعمها في 
الطرق.  بعض  تعبيد  وفــي  مدرسة  بناء 
القرى  في  العشيرة  استقرت  أن  وبعد 
نتعرف  الطينية،  الــقــبــاب  ذات  الــرعــويــة 

يدير  حــيــث  الــعــشــائــر،  عــالــم  عــلــى  معها 
ويسود  الخاصة،  بقوانينهم  حياتهم  البدو 
العقوبات  يقرر  ــذي  ال العشائري  العرف 
السجون.  عــن  ويستغني  والمصالحات 
وفـــي صــفــات الــبــدو الــحــاضــرة، يظهر 
وامتالك  واالنصياع  والمساندة  التكاتف 
حّس الخشية والحذر من الحيوانات، وفي 
زمٍن الحق يتم استبدال السيارات الحمراء 
التي ال تغرز عجالتها في الطين بخيولهم.
الجميلة  الطفولة  سنوات  الراوية  تتذكر   
ــا إلـــى بــيــت الــجــدة،  ــه ــارات مــع أخــيــهــا، وزي
نحاسي  (طشت)  في  الحّمام  وطقوس 
كبير ينتهي بمنشفة رائحتها من القرنفل، 
الكاز  (لمبة)  ضوء  على  السهرات  وتتذكر 
والحكايات  القصص  ورواية  (اللوكس)  أو 
الحيوانات  تظهر  عــالــم  فــي  والــخــرافــات 
تتساوى  والحياة،  األرض  في  شركاء  فيه 
والعقارب  واألفــاعــي  الصقوُر  هــذا  في 
فيتم  الــضــبــاع،  أمــا  ــاب.  ــذئ وال والثعالب 
التفاخر بصيدها وتناول لحمها مع قناعات 
بفوائد أعضائها بين النساء والرجال. وهي 
تكشف سّر الذئاب التي ال ُتنسى والتي 
ال تكّف عن العواء ليًال حزنًا على فقدانها 

لذئابها الصغيرة.
ويجر الحديُث عن مأساة األخ والحزن عليه، 
في  والقتيالت  النساء  عن  الحديث  إلى 
في  والمدفونات  الشرف  باسم  البادية 
عن  الــســاردة  فتحكي  الرومانية،  المغائر 
غرام  في  وقعت  التي  اإليزيدية  "ونسة" 

كما  منه،  لــزواجــهــا  وُقتلت  بــدوي  شــاب 
ُقتلت "هدلة" التي أحّبت شابًا إسماعيليًا، 
وكذلك  اسمها،  حمل  بئر  فــي  وُرمــيــت 
يــراه  شبح  إلــى  تحولت  الــتــي  "عــمــشــة" 

الناس في الطرق ويتجنبونه.
تغادر الروائية هذا العالم بكل ما فيه. وفي 
يدركها  بمخاطر  تفيض  التي  العودة  رحلة 
الطرقات،  على  عبثي  مــوٍت  من  الجميع 
وخائفين،  غاضبين  لجنود  خطرة  وحواجز 
للحياة،  تنحاز  حــظ  كضربة  النجاة  وتــأّمــل 
نصيب  من  يكون  الــذي  الدمار  عن  بعيدًا 
بيت العائلة الذي ُيقصف مرتين؛ مرة من 
الجماعات اإلسالمية ومرة من النظام بعد 

مغادرة الجميع واستسالمهم .
العام  الهّم  عن  الكشف  في  العمل  ينجح 
الهّم  خالل  من  الوحل  في  سقط  لوطٍن 
قصته  بيت  لكل  غــدا  أن  بعد  الشخصي 
تكتب  أنــهــا  الكاتبة  وتــعــتــرف  ومــأســاتــه. 
لتفضح ما جرى، وهي تريد أن تقتل حزنها 
أرقها  ــداوي  وت الماضي،  من  تتحرر  لكي 
إلى  تلجأ  هكذا  المعتمة.  الليالي  فــي 
الذي  المرعب  المشهد  تفصيالت  تفكيك 
ُخطف  خائف  حزين  وطن  البالد..  في  حّل 
يــوم،  كــل  الصدمة  أبــنــاؤه  يقتات  حلمه، 
وحيد  كمتنفس  البكاء  مــع  ويتعايشون 
القتل  فيه  يــمــاَرس  مكان  في  أللمهم، 
واالنتقام  القديمة  ــارات  ــث وال المجاني 
متوحش  عالم  في  والكره  الحقد  ومشاعر 
االختفاء،  وهناك  الغاب.  شريعة  إلى  عاد 
واالعـــتـــقـــال، واالخـــتـــطـــاف، ورحــلــة بيع 
الممتلكات لتأمين الفدية، والجريمة التي 

ُترتكب في وضح النهار. 
مــن جــانــب آخـــر تــضــيء الــروائــيــة على 
وعالم  البادية،  في  المشهد  تفصيالت 
زمالء  استنكره  الــذي  المجهول  العشائر 
بلدهم  سكان  يعرفون  ألنهم  الــدراســة 
هذا  كــان  ــذا  ل فقط،  وقــرويــيــن  كمدنيين 
دائرة  عن  وبعيدًا  ومنسيًا  مهَمًال  العالم 
لتتربع  وحياة،  وتنمية  عمران  من  العصر 

فيه الخرافة واألشباح والتخلف.
الصورة  فــإّن  تركيبه  يعاد  عندما  مشهد 
جريمة  في  األطــراف  جميع  بإدانة  تتضح 
الوطنية  ــاب  ــي وغ ــه،  ــائ ــن وأب ــوطــن  ال ذبـــح 
وتحافظ  األوطــان  تقّدس  التي  الحقيقية 
وسرد  مؤثرة  حزينة  بلغة  وتحميها  عليها 
متناغمين.  ومتن  بناء  بين  ــزاوج  ي محكم 
الذئاب  كانت  إذا  تقول:  أن  الراوية  أرادت 
أحرى  أيضًا  البشر  فإن  أحزانها،  تنسى  ال 

بالتذّكر ونعي اإلنسانية.
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"يوم مقتل الخليفة"..

الشخصية الرمادية ونفي املُطلَق 
إيمان الزيات
كاتبة مصرية

الرواية التاريخية ضرب من الرواية يمتزج فيه التاريخ بالخيال، وهي تهدف 
إلى تصوير عهد من العهود أو حدث من األحداث الضخام بأسلوب روائي 
د أو التزام بها في  سائغ مبني على معطيات التاريخ، ولكن من غير تقيُّ

كثير من األحيان.
وتطالعنا رواية "يوم مقتل الخليفة" للروائي عمرو العروسي، بمفردات 
الخالفة  عصر  أفول  كعالمة  الغروب  لون  يغشاه  الذي  كالغالف  الفتة، 
هو  محدد  لزمن  يحيلنا  والذي  واإليحائي  الداللي  والعنوان  اإلسالمية،  
دالة  على  تؤكد  التي  "الخليفة"  مفردة  عن  فضًال  الخليفة"،  قتل  "يوم 
محمود  أقوال  من  المؤلف  اقتبسه  ما  إلى  انتقلنا  وإذا  والحدث،  الزمن 
على  ليؤكد  جاء  أنه  سنجد  روايته،  صفحات  أولى  في  ووضعه  درويش، 
الهدف من كتابة ذلك النص، وهو الدعوة إلى توحيد الكلمة والقوة تحت 

راية واحدة، ونبذ التشرذم والتشعب والفرقة المضعفة لألمة:
"سنصير شعبًا واحدًا عندما ننسى ما تقول لنا القبيلة".

جميع  شملت  التي  التعددية  البوليفونية/  وثيمات  المتوازي  بمنظوره 
عناصر الرواية (زمان، مكان، شخوص... إلخ)، قّسم الكاتب روايته الصادرة 
عن دار "نون" للنشر والتوزيع، إلى مجموعة من الفصول المؤرخة هجريًا 
بداية من عام 620 وحتى عام 656، مبتدئًا بعاصمة الخالفة اإلسالمية 
آنذاك (بغداد) ومنتهيًا عندها، حيث تحولت العاصمة إلى فضاء مزدوج 
(روائي، ومكاني)، متوازيًا مع مجموعة من الفضاءات المكانية المتجاورة، 
حيث مّثل كل مكان من تلك األماكن "البوليفونية" موضوعًا وقطبًا حاويًا 
ألفكار وتوجهات وحقائق، وأغراض ومآالت الشخوص. ومثلت األفضية 
عليه  ينبني  قانون  منها  لكل  كــان  متوازية  عوالم  المتعددة  المكانية 

وسياسة يسير بها، وهدف يطمح للوصول إليه. 
فقد مّثل فضاء "الصين)"أمة التتار التي لم تكن قطب الخطر األعظم 
على األمة اإلسالمية بقدر ما كانت ثغرات األمة هي الخطر األشد فتكًا 
ونشأة  إيــران،  في  الحشاشين  قلعة  الموت/  قلعة  في  الحال  كان  كما 
داعش واالنتحاريين في عهد "حسن الصباح"، والخيانة في بالط الخالفة 
والُفرقة  ببغداد،  اإلسالمية 
والعداء  والشيعة،  السنة  بين 
بين  مــصــر  فــي  المستحكم 

الملك الكامل وإخوته األعداء.
متخيلة  بــأحــداث  ــة  ــرواي ال تــبــدأ 
فــي مــديــنــة بـــغـــداد، وحــكــايــة 
عائلة "سالم" وولديه "برهان" 
يستعرض  حــيــث  ـــــــّواز"،  و"ف
الولَدين  خالل  من  العروسي 
حاَل التعليم في الشرق القائم 
واضطهاد  ونبذ  التلقين  على 
االبــن  يمثله  الــــذي  ــار  ــك ــت االب
"برهان" والذي تماهى اسمه 
كثير  كــان  حيث  وظيفته،  مــع 
بينما  التفكير،  واســع  السؤال 
فنون  يميل إلــى  كــان "فـــّواز" 
وهنا  والقوة،  والحركة  السيف 
يمنحنا الروائي مساحة انزياحية 
والثيمات،  األســمــاء  لــتــأويــل 
فاسما االبنين يمثالن ركيزَتي 
الخالفة المستقرة (العلم، والقوة)، وأّن األمة اختّل توازنها حين اختّلت 
تلكما الركيزتان بمعاقبة "برهان" على كثرة األسئلة عقابًا مهينًا، وانطالق 

"فّواز" في البالد بحثًا عن مكان ينصر من خالله دينه ولم يجده.
وينتقل بنا العروسي من فضائه الروائي المتخيل إلى الفضاء الحقيقي 
بمعناها  ليس  التاريخية  الرواية  مالمح  أقوى  لَتظهر  فصول،  سبعة  بعد 
الــروايــة  فهذه  فحسب؛  الماضي  الــزمــن  فــي  الــحــدوث  وهــو  العميق 
تستحضر ميالد األوضاع الجديدة بالضرورة من رحم القديم، وتصور بدايًة 
ومسارًا وقوًة دافعًة في مصيٍر لم يتشكل بعد، وهي عمل يقوم على 
توترات داخلية في تجارب الشخصيات تمثيًال لنوع من السلوك والشعور 
وهي  والفردية،  االجتماعية  بالحياة  المتبادل  ارتباطهما  في  اإلنساني 

تمثل بالضرورة تعقيدًا وتنوعًا في الخبرة والتجربة. 
اختبار  الشاب  يجتاز  أن  شريعتها  من  التي  التتارية  األمة  وتجارب  فخبرات 
القوة بصيد طريدة وأكل قلبها كما فعل "هوالكو"، كانت تختلف تمامًا 
عن خبرات وتجارب األمة اإلسالمية. واستباق التتار إلى التوحد والتكتل 
عوامل  هي  المفاجأة،  عنصر  على  واتكاؤهم  خــان"  "جينكيز  رايــة  تحت 

منحت تلك األمة القدرة على االجتياح الشاسع والتجرؤ.
الروايات  من  النوع  ذلك  عن  أيضًا  الخليفة"  مقتل  "يوم  رواية  وتختلف 
شريحًة  الروايات  تلك  فلكي "تصنع"  استقرارًا.  تتطلب  التي  االجتماعية 
من الحياة، يجب أن يكون الواقع مستقرًا هادئًا تحت مبضع الروائي. ولكن 
تحت  راسخًا  هادئًا  مَقّرة،  كقضية  مجتمعها  تأخذ  ال  التاريخية  الرواية  هذه 
عن  بعيدًا  مجتمعًا  تواجه  فهي  ألوانه،  وتعدد  تدرجاته  تدرس  عدستها، 
الثبات والرسوخ، بحيث ينتقل االهتمام بدًال من التدرجات وتعدد األلوان 

إلى مصير المجتمع نفسه. 
وهنا نالحظ كيف صارت لغة األفراد التنضيدية المائزة سؤاًال يدور حول 
بين  يطابقون  القراء  تجعل  وإجابته  ضده؟"،  أم  المجتمع  هذا  مع  "أتقف 
أنفسهم وبين فكرٍة ما أو دوٍر ما. فهناك حلبة معركة أمام طاقات األبطال 
وهو يشقون طرقهم إلى المجتمع وخالله، ال بمواهبه وطاقاته الفردية 
مصطلحًا  يعد  لم  الذي  الواقع  عالقات  في  متغيرات  خالل  بل  فحسب، 
هوت  ثم  استقرت  قد  والتوحد-  الصعود -القوة  فقواعد  متجانسًا.  ثابتًا 
واضمحلت، وأصبح على اإلرادة الفردية في عصر الثبات واالستقرار أن 
تلك  ولكن  متدرجًا.  وتصاعدًا  شكًال  اتخذ  اجتماعي  مصير  من  جزءًا  تكون 
الدرجات بدأت تذود عن وضعها المغلق أمام الوافدين الجدد المتسلقين 

بقوة إرادتهم وطاقاتهم الفردية المتأقلمة وحدها.
من  الشخصيات  فردية  باستخالص  الخليفة"  مقتل  "يوم  رواية  وتقوم 
الطابع التاريخي الخاص لعصرهم ال من مجرد أزياء العصر ولغته. حيث 
نرى جوانب أسرية وعقائدية ونفسية غير متعارف عليها من شخصيات 
قد  العروسي  فنرى  ـــدر...)،  ال وشجر  وقطز،  وهــوالكــو،  خــان،  (جينكيز 
وضع جزءًا من رواياته التاريخية في زمان ومكان متخيلين، ومع ذلك أبرز 
مالمح الصراع الماثلة في عالمه بواقعية جريئة نفاذة، فقد اتخذ عنده 
مكان الفعل وزمانه طابعًا تفصيليًا ملموسًا في األشخاص واألحداث. 
وأصبحت الرواية بتلك التقنية البانورامية للشخوص واألماكن واألزمنة 
الجمعي،  العقل  في  الــراســخ  على  للثورة  فكريًا  إعـــدادًا  ـــداث،  واألح
عصره  لسابق  المعقول  غير  المجتمع  تحويل  ضرورة  إبراز  واستهدفت 

القوي والمستقر.
القارئ  لتجذب  المتدفق  الشاعري  االستهالل  بحسن  الــروايــة  تميزت 
الواقع،  عن  المنقولة  الجحيمية  العوالَم  تلك  تدريجي  بشكل  له  وتمهد 
التي  التوضيحية  واألشكال  الهوامش  من  بمجموعة  الروائي  واستعان 
منحت القارئ شعورًا بالثقة تجاه المقروء، كما انتهت نهاية غير متوقعة، 
فعلى عكس المعتاد أن تنتهي قصة صراع المسلمين مع التتار بالفوز 
عليهم، ولكن العروسي آثر أن يخالف هذا التوقع ليكسر حاجز اإليهام لدى 
بشكل  الخليفة  مقتل  حادثة  عن  بالتوقف  التنبيه  جرس  ويدق  المتلقي 
لتدهسه.  الخيل  سنابك  تحت  ورميه  كيس  في  وضعه  طريق  عن  مهين 
تلك اللقطة المشهدية الرائعة التي تؤجج النفس وتترك القارئ ممتلئًا 

بالرغبة في األخذ بالثأر واالنتصار لألمة ولو بعد حين.
واألســود،  األبيض  قطَبي  عن  ابتعدت  التي  روايــتــه  العروسي  كتب 
وتموضعت في المنطقة الرمادية محققًة النظرة الحيادية المنعتقة من 
االنفعال والتأثر الشعوري؛ لتؤكد على خرافة "المطلق"، فال وجود للشر 
وإن  دومــًا،  بينهما  متشابهات  أمور  فهناك  المطلق،  للخير  أو  المطلق 
العوار والخطأ أشياء ال تقتصر على انقسام األطراف إلى مسلمين وتتار، 
بل كان هناك سنة، وشيعة، وخائنون، وإخوة أعداء، وتتار. وتلك حقيقة 
سراح نفسه من الموروث الذي ال  ويطلق  يجب على العاقل أن يدركها 
يكتبه غير المنتصر فال يذكر هناته وال مواضع عواره، كل ذلك ليس بهدف 
تشويه الواقع القدي،م بل الستدراكه وتدارك القادم وتصحيح المعيش.

والوصف  الطويل  الجدلي  وبالحوار  المشهدية  بدقة  الكاتب  أّكــد  كما 
لنا  لتعيد  الدرامي  للتطبيق  الرواية   تلك  جهوزية  مدى  على  الدقيق، 

وبمنظور واٍع الرونق المفقود للدراما التاريخية.

"سيدات الحواس الخمس".. لجالل برجس
القراءة والكتابة بأك من حاّسة

الحالم"  "مقصلة  األولــى  روايته  فبعد 
الّساحرة  الّشعر  عوالم  من  نقلته  التي 
أن  دون  الفاتنة  الــّســرد  ســمــاوات  إلــى 
هجر  أو  قطيعة  االنــتــقــال  ذلــك  ــرافــق  ُي
في  األّول  لفضله  إنــكــار  وال  للّشعر 
أضــاف  األدب،  لقلعة  بــرجــس  إدخــــال 
"أفاعي  رواية  السردي  لمنتوجه  الكاتب 
 2015 عام  في  تتويجها  تّم  التي  النار" 
بجائزة كتارا للرواية العربية (المخطوطة)، 
الــروايــة  دروب  فــي  بــعــدهــا  ليستمّر 
التي  الحارقة  اإلشكاالت  على  القائمة 
الــوجــدان  هـــدأة  وتستفّز  العقل  تــوخــز 
وتحّفزهما على خوض غمار الكتابة، وإن 
كانت طريق القلم مليئة بالمسامير فإّن 
من سلك هذا الّدرب وفي جعبته قبس 
حتمًا  سيستمرـ  بروميثيوسية،  نار  من 
في الّسير كي يبّلغ شيئًا مّما برق داخل 
دهاليز العقل ومتاهات القلب، حّتى إن 
جلجلة  وراءه  خّلف  الخاطف  البرق  مضى 
في  ســوى  معالمها  تّتضح  ال  صاخبة 
تتضافر  متكامل  شعري  أو  نثري  قالب 
عتمات  إلضاءة  الجزئيات  من  الكثير  فيه 

متراكمة.
الحواس  "ســيــدات  الثالثة  روايــتــه  فــي 
الخمس" الصادرة عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ببيروت (2018)، استمّر 
اإلشكالية،  سردياته  في  برجس  جــالل 
فاتحًا أبوابًا كثيرة هذه المّرة ليتنّفس منها 
كثافة  من  تخّلص  أن  بعد  الروائي  نّصه 
حضور الّشاعر في الرواية، فقارئ الرواية 
على  انفتاحها  وهو  مهمًا  أمــرًا  سيلحظ 
الموسيقى  وعلى  التشكيلية  الفنون 
وعلى علم الّنفس وكذا الفّن المعماري، 
بل إن للعطور وأنواعها حضورًا غير خفي 
في هذه الرواية، بل لها حضور وظيفي 
إن  كما  األخرى،  المجاالت  من  الكثير  كما 
الرواية  في  الواضح  والتخطيط  الترتيب 
برهن على وعي متجّدد بالكتابة السردية 
التي تتجاوز فعل الحكي، وهو ما يمكن 
محاور:  ثالثة  ضمن  منه  على  الوقوف 
المكان، البولوفونية السردية، والحواس.

المكان.. الهدم وإعادة البناء
هو  حيث  من  كبرى  أهمية  للمكان  يعد  لم 
الــروايــة  فــي  الرئيسة  البنيات  مــن  بنية 
للصبغة  الّنسبي  االجتياز  بعد  الكالسيكية 
العربية،  السردية  الكتابة  في  التقليدية 
الــروايــة  نقل  ومحاولة  التجريب،  وخــوض 
تأخذ  جديدة  مرحلة  في  وإدماجها  العربية 
معطياتها من الحداثة ومن التغّيرات الفنية 
أهمية  مــن  التخفيف  لــكــن  واإلبــداعــيــة، 
كثيرًا  إّن  بل  كليًا،  إلغاؤه  يعني  ال  المكان 
تجريبية  تصنيفها  يمكن  التي  الروايات  من 
وليس  كبنيٍة،  المكان  تستحضر  حداثية  أو 
بوصفه وعاء لجمع األحداث فقط كما هي 

الحال في الرواية الكالسيكية.
في رواية "سيدات الحواس الخمس"، تّم 
تقليدية،  كبنية  هدمه  بعد  المكان  توظيف 
معطيات  تتطّلبه  مــا  وفــق  بنائه  وإعـــادة 
الرواية  هــذه  في  فالمكان  الــروايــة،  فكرة 
يتجاوز كونه مسرحًا لألحداث، لينفتح الّنص 
السردي على فنون وعلوم متنوعة، وبذلك 
تشّكلت عالقة بينية مثًال بين الرواية والفّن 

المعماري/ الهندسة المعماريةـ.
غالبية  جـــرت  فــقــد  ذلـــك،  عــلــى  وكــمــثــال 
الــحــواس  مبنى "غــالــيــري  فــي  األحــــداث 
الخمس" المشّيد في أعلى  منطقة في 
تصميمه  تّم  والــذي  بعّمان  اللويبدة  جبل 
من  يخلو  ال  وهذا  امــرأة،  جسد  هيئة  على 
المكان  عــلــى  فــعــلــّي  وتــعــويــل  مرجعية 
المعمارية،  الهندسة  واستدعاء  المؤّنث، 
شحذ  مارست  عليها  فنية  صبغة  وإضفاء 
ـــذي تــّم  ــة الــمــكــان ال الــحــواس لــفــّك رمــزي

توظيفه بقصدّية غير خفّية.
المكان  هــي  ــان  ــّم ع األردنـــيـــة  الــعــاصــمــة 
مثخنًة  الــروايــة  شخوص  منه  خرجت  ــذي  ال
باالستالب الذي أنهك كاهلها، موجوعة من 
الفساد الذي عّم كّل المجاالت دون استثناء، 
عينة  هي  عّمان   . مــتــردٍّ وضــع  من  متأّلمة 
المحيط  من  الممتّدة  العربية  الخريطة  من 
إلى الخليج، حيث ينخر التراجع الحضاري روَح 
األفراد والجماعات حّد االعتقاد أّن الخالص 

الدين"  عــّز  "ســـراج  فعل  كما  الهجرة  فــي 
الــذي  ــروايــة-  ال فــي  الرئيسية  -الشخصية 
البرجين  تفجير  يوَم  أميركا،  إلى  عّمان  غادر 
فتزامنت  عودته  أّما   .2001 أيلول   11 في 
مع الثورة التونسية وإضرام الشاب المدعو  
لتكون  جسده  في  الناَر  البوعزيزي  محمد 
يوم  تونس  في  جديدة  مرحلة  بداية  نهايته 

17 كانون األول 2010.
بعد  الوطن  ألرض  الدين"  عــّز  "ســراج  عــاد 
كعربي  لــه  السلبية  النظرة  مــن  تعب  أن 
مهزوم، ال ُينظر له إال كمستلب وإرهابي، 
الغربيين  بعض  نظرة  يثبت  الواقع  أّن  مع 
ــره كــإنــســان  ــقــدي الــمــســالــمــة لــلــعــربــي وت
والخلفيات  العنصرية  الخطابات  عن  بعيدًا 

السياسية المليئة باألحقاد.

البلوفونية السردية
السارد  سلطة  كــاســرًة  البلوفونية  تأتي 
بين  المتفّرد  صوته  كتم  على  ومشتغلًة 
هناك  نفسه  الوقت  وفــي  وأخــرى،  فينة 
الشخصية،  مركزية  تفتيت  على  كبير  حرص 
مــن خـــالل وجــــود حــوالــي خــمــس عشرة 
شخصية في الرواية، وكّل منها تحمل في 
منها  لسواها،  المغايرة  حكايتها  جعبتها 
الحضور  حيث  من  تتوازى  شخصيات  عشر 
واألهمية والوظيفة، وكأّن في بطن الّنص 
أكثر من رواية لرواية واحدة! هذا األمر منح 
لدى  الملل  تقطع  رشاقة  الــســردي  الخط 

القارئ.
في  حياته  ــة  ــرواي ال شــخــوص  ــد  أح يــســرد 
جلسة مباشرة، وآخر يسردها في مكالمة 
شبكة  على  دردشــة  في  وثالث  هاتفية، 
اإلنترنت، أما الشخصية األكثر حضورًا على 
اإلطالق (سراج عّز الدين) فقد  كانت حياته 
الرواية،  مجمل  مع  جنب  إلى  جنبًا  ُتسرد 
وقد ُكتبت في شكل مذكرات، ولم ُتسرد 
بل  الشخصيات،  كباقي  واحدة  كتلًة  حياته 
تّم اكتمال بناء الشخصية عند االنتهاء من 
التي  النهاية  نقطة  ووضــع  الــروايــة  نص 
محّفزة  مصراعيها  على  مفتوحة  ــاءت  ج
القارئ على بناء نص مجاور لما تّم قراءته 

عبر أربعمائة صفحة.
يقّلب  وهـــو  ـــقـــارئ  ال عــلــى  يــخــفــى  وال 
النسائي  الحضور  طغيان  الرواية  صفحات 
ــن الــّنــســوة الــخــمــس في  ــاي ــب فــيــهــا، وت
أثر  لذلك  كان  ثّمة  ومن  الحياتية،  تجاربهّن 
وطرائق  ولآلخرين  لذواتهّن  نظرتهّن  في 
ــالف  ــت ــهــّن واخ ــهــّن مـــع مـــن حــول ــواصــل ت
عز  "سراج  سيما  ال  خطاباتهّن،  مستويات 
التباين  وقــّدر  جميعًا  عرفهّن  الذي  الدين" 
في  لكّنه  الشخصيات،  تلك  بين  الــحــاد 
متساٍو،  لمصير  رمــاهــّن  نفسه  الــوقــت 
أّن  مع  المطاف،  نهاية  في  بينهّن  فعادل 

أصابع اليد ال تتساوى!

لماذا الحواس؟!
لست بصدد تقديم إجابة هنا عن سؤال من 
المحتمل أن يرافق القارئ من العنوان إلى 
سيما  ال  الرواية،  من  األخيرة  الصفحة  غاية 
كّل  فصول،  ستة  في  صيغت  الرواية  وأّن 
هذا  في  وامــرأة.  حاّسة  على  يرتكز  فصل 
الّنص  لحدود  إغالقًا  اإلجابة  تبدو  المقام 
الحواس  ربط  تم  تأويالته.  لتعّددية  وإلغاًء 
الوقت  وفي  الرواية،  في  بالمرأة  الخمس 
نفسه تغييب الحاّسة السادسة في خمسة 
الفصل  فــي  فــصــول، ثـــّم اســتــحــضــارهــا 
لدى  الحدس  قّوة  لتبرز  واألخير،  السادس 
"سراج عّز الدين" والذي استند إليه بمعية 
أّن  تمامًا  يعي  وكــان  الخمس،  الــحــواس 
تتكّثف  واســتــشــراف  تنبؤ  حــاّســة  الــحــدس 
لإلحساس  وباإلنصات  اإلشــارات  بتجميع 
في  أرى  حّتى  إلهًا  الّذات: "لست  وصوت 
حواسي  على  أعّول  كنت  لكّني  وراء،  الما 
عّما  تنبئني  إشارات  طريقي  في  تضع  أن 
يمكن أن يحدث، إّنه الحدس، الحدس ال غير" 

(ص367).
قد يكون غياب حاّسة الحدس في الفصول 
ال  استثنائية  حاّسة  كونها  مبّرر  له  الخمس 
غيابها لدى  كيف يتّم  الجميع، لكن  يمتلكها 
واحــد،  رجــل  لــدى  وحضورها  نساء  خمسة 
هو "سراج عز الدين"، الّرجل الذي اجتمعت 
لديه قّوة كّل الحواس الخمس مضافًا إليها 
الحاّسة السادسة، رغم أّن حدسه خانه في 
ماّسة  حاجة  في  كان  عندما  االستشراف 

لذلك.
لدى  الحدس  تغييب  اعتبار  يمكن  وعليه، 
في  الّساطع  وحضوره  الرواية  في  النساء 
خطابات شخصية "سراج عز الدين" انتصارًا 
األكثر  كانت  التي  الشخصية  لهذه  وانحيازًا 
غاية  إلــى  الــروايــة  بداية  من  في  حــضــورًا 
يوّد  ما  الّسارد  حّملها  التي  وهي  نهايتها، 
التقريرية  عن  تنأى  سردية  بطريقة  تبليغه 

وعن الخطاب الموّجه المباشر.
***

ــــة "ســـيـــدات الــحــواس  ـــرًا، فـــإن رواي ـــي وأخ
التصنيف  قــيــود  مــن  تنفلت  الــخــمــس"، 
الّلمسة  على  اشتملت  فقد  الــنــوعــي، 
األســلــوب  استضافت  كما  الــّرومــانــســيــة 
نفسه  الوقت  في  واستندت  البوليسي، 
على الواقع المحّرض على  طرح إشكاالت 
القادم/  استشراف  وتحاول  الّراهن  تخّص 

المستقبل من خالله.

ذاكرة الحرب يف رواية

د.فاطمة نصير 
ناقدة جزائرية

يواصل الكاتب األردني جالل 
برجس مشروعه الّسردي 
القائم على أسئلة كثيرة ذات 
تماس مباشر بالحياة المعاصرة 
واإلنسان المعاصر وما تبعهما 
من هّزات أعادت صياغة بعض 
القيم تارة، وتبديدها تارة أخرى.

محسنة الخطيب
كاتبة سورية

في روايتها الجديدة "الذياب 
ال تنسى"، تنجح الكاتبة لينا 
هويان الحسن، القادمة من 
البادية السورية الوسطى، في 
إحياء عالم البداوة المنسّي 
وترتيل الفجيعة السورية التي 
تلّبست حياة الناس جميعًا لتحّول 
أحالمهم إلى كوابيس ذعر ال 
تنتهي.
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 "فيبا" يوقف 13 العباً من الفلبين وأستراليا عن تصفيات كأس العالم 

 "الشباب" يحقق انتصاره األول يف "السلة" 
العربية ويُبقي عىل بصيص أمل 

 عمان - منير طالل

الشباب  منتخب  أمس  حقق 
في  األول  فـــوزه   (18 (ت 
السابعة  العربية  البطولة 
التي  الــســلــة  ــكــرة  ل عــشــرة 
ــــقــــام فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ت
بمشاركة  القاهرة  المصرية 

7 منتخبات.
على  تفوق  الشباب  منتخب 
أول  فــي   62-72 االمـــارات 
اربع  لـ  تعرضه  بعد  له  فوزه 
مصر  أمام  قبل،  من  هزائم 
54-78 ثم السودان 62-61، 
والجزائر بعد وقتين اضافيين 
قبل  الليلة  واخــيــرا   85-82
-50 البحرين  امــام  الماضية 
72، ليبقي بالتالي المنتخب 
في  األمـــل  بصيص  عــلــى 

التأهل للدور الثاني.
ــظــام الــبــطــولــة  وبــحــســب ن
السبعة  المنتخبات  تلتقي 
سويًا في الدور األول وفق 
مرحلة  مــن  الــــدوري  نــظــام 
في  بعدها  ليلتقي  واحــدة، 
ـــدور الــثــانــي  الـــذي يقام  ال
في 23 الحالي المتصدر مع 
صاحب المركز الرابع وصاحب 
الــمــركــز الــثــانــي مــع صاحب 
ــز الــثــالــث، ويــتــأهــل  ــمــرك ال
النهائي  لــلــدور  الــفــائــزان 
على  للمنافسة  والخاسران 
الميدالية البرونزية في ختام 

البطولة 24 الحالي.
الــشــبــاب  منتخب  ويــنــتــظــر 
الجزائر،  أمام  تونس  خسارة 
في  مصر،  أمام  والسودان 
اقيمتا  اللتين  الــمــبــاراتــيــن 
امس، على أن يفوز منتخب 
عند  تــونــس  على  الــشــبــاب 
الرابعة عصرًا بفارق 6 نقاط.

برصيد  البحرين  منتخبا  وكان 
خــمــســة  مــــن  نــــقــــاط   10
برصيد  ومــصــر  انــتــصــارات، 
انـــتـــصـــارات  ثـــالثـــة  ـــن  م  7
وخـــســـارة، وحــدهــمــا حــجــزا 
مقعديهما في الدور الثاني 
ـــســـودان 7  فــيــمــا يــمــلــك ال
مباريات)،  (خمس  من  نقاط 
الــجــزائــر 6 نــقــاط مــن (اربـــع 
نقاط   6 تــونــس  مــبــاريــات)، 
من (اربع مباريات)، االمارات 
واالردن 6 نقاط من (خمس 

مباريات).
امس  مــبــاراة  الــى  بالعودة 
فقد نجح المنتخب من انهى 
لمصلحته  األولـــى  الــفــتــرة 
13-9 ومن ثم انهى الشوط 
الفارق  ووسع  األول 27-29 
-47 الثالثة  الفترة  نهاية  مع 
مع  الفوز  على  وحافظ   36
نهاية اللقاء بفارق 10 نقاط.
وكــان رعــد بــرهــوش افضل 
نقطة   19 بــرصــيــد  مسجل 
متابعة،   13 الى  باالضافة 
شريخ  ابــو  نبيل  سجل  كما 
13 نقطة باالضافة الى 11 
متابعة و6 تمريرات حاسمة، 
و13  نقطة   11 ترجلي  فهد 
 10 الــبــدور  محمد  متابعة 
ــمــر الــبــخــاري 10  ــقــاط وع ن

نقاط.

عقوبات "فيبا"
في  التأديبية  اللجنة  أعلنت 
السلة  لكرة  الدولي  االتحاد 

بحق  العقوبات  عن  "فيبا" 
الشغب  احداث  اثر  العبًا   13
الـــتـــي حـــدثـــت خــــالل لــقــاء 
ــا في  ــي ــرال الــفــلــبــيــن واســت
من  واالخيرة  الثالثة  النافذة 
تصفيات الدور األول للقارة 
اآلسيوية المؤهلة لنهائيات 
الصين  فــي  الــعــالــم  كـــأس 

.2019
ــقــاء الــــذي اقــيــم  ــل وكــــان ال
الفلبين  بين  تــمــوز   2 فــي 
وأستراليا في ملعب فلبين 
ــا فــي بـــوالكـــان، شهد  ــن أري
منتصف  في  معركة  اندالع 
إلى  وتحولت  الثالث  الــربــع 
عنفًا،  وأكثر  أوسع  مشاجرة 
وتم خاللها استبعاد 13 العبًا 
واستأنفت اللعبة ولكن في 
ايقاف  تــم  المطاف  نهاية 
اللقاء بعد التناقص العددي 
فــــي صـــفـــوف الــفــلــبــيــن 
الشخصية  االخطاء  بنيلهم 

الخمسة وبقاء العب واحد.
الصحفي  الــبــيــان  وبحسب 
الدلي  عــن االتــحــاد  الــصــادر 
يتم  تقرر  فقد  السلة  لكرة 
من  العــبــيــن   10 إيـــقـــاف 
بسبب  الفلبيني  المنتخب 
أو  الرياضي،  غير  السلوك 
النحو  وعلى  عليه  التحريض 

التالي: جابيث أجيالر وماثيو 
ـــت (مـــبـــاراة واحــــدة لكل  راي
رومــيــو،  تيرينس  منهما)، 
ــام،  ــي ــرو ول جــيــســون كــاســت
أندراي بالتش وجيث روزاريو 
منهم)،  لــكــل  مــبــاريــات   3)
ــروز  روجــــر بـــوجـــوي، كــــارل ك
مباريات   5) جــاللــون  وجــيــو 
لكل منهما)، كالفن أبيفا (6 
أيضا  ذلــك  ويرجع  مباريات، 
إلـــى ســلــوك غــيــر ريــاضــي 
االتحاد  مسابقة  في  سابق 
الدولي)، ولم يفرض عقوبة 

على جابي نوروود.
مساعد  ــقــاف  إي تــقــرر  كــمــا 
مـــــدرب الــفــلــبــيــن جــوزيــف 
مباريات  لــثــالث  يويشيكو 
رياضي.  غير  سلوك  بسبب 
ـــاف مـــــدرب الــلــيــاقــة  ـــق وإي
رييس  تــشــوت  الفلبيني 
وسيقوم  واحــدة  مباراة  عن 
بقيمة  تأديبية  غرامة  بدفع 
سويسري  فرنك  االف   10
رياضي،  غير  سلوك  ــارة  إلث
ان  الفلبين  على  فرض  كما 
في  االولى  مباراتها  تلعب 
النافذة الرابعة على ملعبها 
بدون جمهور باالضافة الى 
قدرها  تأديبية  غــرامــة  دفــع 

250 الف فرنك سويسري.

ــانــب  ــج ــال ــق ب ــل ــع ــت فــيــمــا ي
االسترالي فقد تقرر ايقاف 
ثالثة العبين بسبب السلوك 
التحريض  أو  الرياضي،  غير 
التالي:  النحو  وعلى  عليه 
ــنــج (مـــبـــاراة  كــريــس جــولــدي
المحترف  ميكر  توم  واحدة)، 
األميركي  السلة  كرة  بدوري 
(3 مباريات) ودانيال كيكيرت 
أي  يفرض  لم  مباريات).   5)
سوبي  نــاثــان  على  عقوبة 
تقرر  كما  كـــادي،  وجيسون 
االسترالي   ــحــاد  االت تغريم 
سويسري  فرنك  الف   100
غير  العبيها  سلوك  بسبب 
الرياضيين وإساءة استخدام 
بعد  بالمعدات،  العبث  أو 
من  أرضية  ملصقات  إزالــة 

الملعب عشية المباراة.
سيتم  "فيبا"انه  الـ  ووضــح 
ـــــــوال من  ـــخـــدام األم اســـت
الـــغـــرامـــات لــدعــم بــرنــامــج 
من  السلة  "كرة  االجتماعي 
أطلقته  الـــذي  الــخــيــر"  أجــل 
لكرة  ــيــة  ــدول ال الــمــؤســســة 

السلة.
تقرر  فقد  مرتبطة  جهة  من 
اخراج حكام اللقاء من قائمة 
عام  لمدة  وايقافهم  النخبة 

واحد. 

 ختام النسخة األولى من "تنسية عمان الدولية" 

 شلباية يُتوج بلقب الفردي.. وحتاملة 
ورشيكه يف وصافة "الزوجي" 

 عمان - غازي القصاص

عبدالله  االردن  العــب  ــوج  ُت
ــــــس بــلــقــب  ـــة ام ـــاي ـــب شـــل
للنسخة  ــفــردي  ال مسابقة 
عمان  بطولة  مــن  ـــى  االول
 18 تحت  للناشئين  الدولية 
يقيمها  التي  بالتنس  سنة 
مالعبه  على  التنس  اتــحــاد 
في مدينة الحسين للشباب 
عــقــب فـــوزه فــي الــمــبــاراة 
جانتا  الهندي  على  النهائية 

بنتيجة 6-2 و5-7.
ــه فــــاز في  ــل ــدال ــب وكـــــان ع
مشواره لبلوغ النهائي على 
ـــن: الـــســـوري حسن  كـــال م
و1-6،   0-6 بنتيجة  بـــارودي 
بنتيجة  لي  اكسيان  الكندي 
الهندي  و4-6،  و6-4   5-7
و1-6   7-6 بنتيجة  باجاندي 
باتل  كيفن  والهندي  و1-6، 

بنتيجة 7-5 و1-6.
لي  ايكسيان  الثنائي  وُتوج 
(الهند)  باتل  وكيفن  (كندا) 
بلقب زوجي الناشئين عقب 
النهائية  المباراة  في  تغلبه 
حتامله  كــرم  الثنائي  على 
ونج  هسنج  ــاه  ووي (االردن) 

حل  الـــذي  تايبيه)  (الــصــيــن 
-9) و6-4   4-6 بنتيجة  ثانيًا 

 .(11
ايركتن  ايكن  التركية  وفــازت 
تحت  الناشئات  فردي  بلقب 
على  تغلبها  عقب  سنة   18
راكــي  سيليا  موطنها  بنت 

6-1 و4-6.
اركتن  ايــكــن  الثنائي  وفـــاز 
ــا) وســــاره الــغــزولــي  ــي ــرك (ت
ـــزوجـــي  ــقــب ال ــل (مـــصـــر) ب
الــمــبــاراة  فــي  تغلبه  عقب 

ــلــى الــثــنــائــي  ــيــة ع ــهــائ ــن ال
(قبرص)  بانجيوتيو  انــتــوال 
وميلودي تودوروفا (بلغاريا) 

بنتيجة 6-2 و6-1 (2-10).
وقام المهندس حازم عدس 
رئيس اتحاد التنس في ختام 
الناشئين  زوجــــي  نــهــائــي 
بالمركزين  الفائزين  بتتويج 
فــي  والـــــثـــــانـــــي  االول 
والزوجي  الفردي  مسابقات 

للناشئين والناشئات.
التصفيات  الـــيـــوم  وتـــبـــدأ 

الثانية  للنسخة  التأهيلية 
الدولية  عــمــان  بطولة  مــن 
ــيــن والـــنـــاشـــئـــات  ــنــاشــئ ــل ل
اتحاد  مالعب  على  بالتنس 
الحسين  مدينة  في  التنس 
يومين  وتستمر  للشباب 
سر  امــيــن  ذكـــره  لما  وفــقــًا 
االعالمي  وناطقه  االتــحــاد 
وعلى  الــعــودات،  مــوســى 
 32 الـ  دور  مباريات  تبدأ  ان 
صباح بعد غد االثنين برعاية 

عدس رئيس اتحاد التنس. 

 الفيصلي والوحدات يحييان مهرجان اعتزال "بوفون العرب" 

يرة يودع املالعب بعد   الع
ة طويلة من العطاء  مس

 عمان - الرأي

المنتخب  وكابتن  االردنية  القدم  كرة  نجم  ودع 
الحارس  الفيصلي  والنادي  االسبق  الوطني 
الكرة  مالعب  العرب)  (بوفون  العمايرة  لؤي 

بعد مسيرة عطاء امتدت نحو 22 عاما.
واعلن العمايرة اعتزاله الرسمي خالل مهرجان 
اقيم على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين 
الفيصلي  جمعت  ــاراة  مــب وشــهــد  للشباب 
بالوحدات انتهت بالتعادل 2-2، زينت الجماهير 
كتب  كبيرة  بيافطة  الملعب  مدرجات  خاللها 
للحارس  لحبها  تعبيرًا  واحد)  رقم  (لؤي  عليها 
مسيرته  خــالل  حقق  ــذي  ال والخلوق  األمين 
الطويلة مع االزرق 29 لقبا موزعة بين الدوري 
والكأس وكأس الكؤوس ودرع االتحاد ولقبين 

في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي.
الفريقين  نجوم  قــرأ  الــبــدايــة  صــافــرة  وقبل 
الرياضة  فقيد  روح  على  الفاتحة  والجماهير 
شقيم  سعيد  االسبق  الرياضة  وزير  األردنية 
للرفيق  انتقل  ــذي  ال االهلي  الــنــادي  رئيس 

االعلى الخميس الماضي.
وشارك لؤي في اول ربع ساعة من المباراة، 
التي شهدت مع ختامها فعاليات حفل التكريم 
شارة  سلم  حيث  لالعبين،  وداعــه  خــالل  من 
الرحمن  عبد  بهاء  بالفريق  زميله  إلى  القيادة 

ومنح قميصه للحارس نور الدين بني عطية.
الطــفــال  ــان"  ــن لمسة "ح الــمــراســم  وتــخــلــل 
الذين  الحسين،  مركز  من  السرطان  مرضى 
العمايرة  برفقة  الميدان  أرضية  على  تواجدوا 
التقديرية  الهدايا  وتسلموا  الفريقين  ونجوم 

على شكل كرات.
الفيصلي  ناديي  ادارتــي  العمايرة  شكر  كما 
ــة  ــي ــقــدم األردن والـــوحـــدات وجــمــاهــيــر كـــرة ال
قبل  من  المبذولة  الجهود  وقدر  عام،  بشكل 
األردنــي  التلفزيون  وكذلك  القدم  كرة  اتحاد 
على  المهرجان  وقائع  نقل  على  حرص  الذي 
الهواء مباشرة، قبل ان يتم تكريمه من قبل 
العديد من الشخصيات الرياضية ونجوم الكرة 

القدامى وممثلي القطاعات والهيئات.

بعد المراسم
التي  المباراة  استأنفت  الوداع،  مراسم  وبعد 

نبيل  التونسي  بقيادة  الفيصلي  بها  ظهر 
ياسين،  معتز  من  مّكونة  بتشكيلة  الكوكي 
يــوســف األلــوســي، رواد ابــو خــيــزران، بــراء 
عبد  بهاء  ودمينيك،  دلــدوم،  ابراهيم  مرعي، 
جلبوش،  ابو  يوسف  جبارات،  انس  الرحمن، 

احمد سريوة، داودا.
وفي المقابل اختار جمال محمود في تشكيلة 
الــوحــدات،تــامــر صــالــح، زيــد أبــو ريـــاش، علي 
الحاج،  خضر  قنديل،  عمر  نبيل،  طارق  جبيل، 
رجائي عايد، انس العوضات، يزن ثلجي، صالح 

راتب، ديمبا.
لحساب  العمايرة  خــروج  بعد  المباراة  اخــذت 
تدريجيًا  والتنافسي  الجدي  الطابع  ياسين، 
وهو ما تأكد من خالل االنفتاح الهجومي الذي 
متتاليين  لهدفين  الوحدات  بتسجيل  أسهم 
حمال امضاء انس العوضات ويزن ثلجي، قبل 
ان ينجح داودا بتقليص الفارق للفيصلي قبل 

نهاية الحصة االولى.
من  الفيصلي  نجح  الــثــانــي،  الــشــوط  وفــي 
مرعى  لها  ارتقى  ركنية  من  النتيجة  تعديل 
بعد  المباراة  لتشهد  الشباك،  داخل  ووضعها 
ذلك العديد من المحاوالت لزيارة الشباك لكن 

دون جدوى.

.. للتذكير
كانت بداية العمايرة في المالعب في العام 
الطفيلة،  في  الدين  صالح  فريق  مع   1996
ولفت انظار المدرب الوطني عدنان مسعود  
في مباراة ودية مع منتخب الناشئين انذاك، 
ليبدأ مشواره في عمان مع الفيصلي والذي 
بتحصيله 29  تمثلت  رائعة  انجازات  معه  سطر 
كأس  بطولة  لقبي  ابرزها  وخارجيًا  داخليًا  لقبًا 
و2006   2005 لنسختي  اآلســيــوي  االتــحــاد 
كما  العرب،  أبطال  دوري  وصافة  عن  فضًال 
مباراة  عن 50  يزيد  ما  الوطني  المنتخب  مثل 

دولية.
مجال  إلى  العمايرة  يتوجه  أن  المنتظر  ومن 
في  العمرية  للفئات  المرمى  حــراس  تدريب 
أعلنه  ما  بحسب  وذلــك  مباشرة،  الفيصلي 
قرار  على  وبــنــاًء  "الـــرأي"  لـ  نفسه  العمايرة 
من  الــعــدوان   سلطان  الشيخ  الــنــادي  رئيس 
مبدأ االهتمام بأبناء الفيصلي حتى بعد ختام 

مشوارهم. 

 لؤي يسلم قميصه الى نور بني عطية (احمد العساف)   

 جانب من اللقاء 

 منتخب الناشئ 
ه  للكرة يالقي نظ

التونيس مجدداً 
اليوم 

 عمان - الرأي

الناشئين  منتخب  يعود 
ت 16 لكرة القدم 
مضيفه  لمالقاة 

اليوم  وديًا  التونسي 
على  تقام  مباراة  في 

المعسكر  هامش 
يقيمه  الذي  التدريبي 

استعدادا  هناك، 
آسيا  كأس  لنهائيات 

أيلول  ماليزيا  في 
القادم.

اللقاء  خسارته  وبعد 
 ،1/0 بنتيجة  األول 
المنتخب  استأنف 

الماضيين  اليومين 
ملعب  على  تدريباته 
ابراهيم  بن  المنجي 

بقيادة  تونس  في 
عبدالله  الفني  المدير 

كان  فيما  القططي، 
المكون  الطبي  الجهاز 

نزار  الدكتور  من 
والمعالج  البشتاوي 

يتابع  جرادات  علي 
اسامة  الحارس  إصابة 

تعرض  الذي  الكواملة، 
المباراة  اثناء  لالصابة 

االولى. 

" يفوز عىل     "الحس
الرصيح ودياً بالكرة 

 اربد - علي الشريف

 فاز فريق الحسين لكرة 
القدم امس االول على 
نظيره الصريح 0/3 في 

المباراة الودية التي 
جمعتهما على ملعب 

الصريح.
وجرب فريق الحسين 
خالل المباراة العبين 

محليين اثنين من الهواة 
حيث قيد االول، فيما 

تتجه النية لقيد الالعب 
الثاني الذي سجل احد 

اهداف المباراة امام 
الصريح. 

   بطولة الشطرنج للجنة 
ل تنطلق اليوم  الش

 اربد - علي الشريف

تنظم لجنة الشمال 
لالعبي الشطرنج بطولة 
ألقليم الشمال بإشراف 

اتحاد اللعبة وبالتعاون 
مع نادي بلدية اربد 

ونادي معلمي اربد.
وتنطلق البطولة 

صباح اليوم ويشرف 
عليها عضو الهيئة 

االدارية لنادي الشطرنج 
الملكي الحكم الدولي 

احمد جوابرة   الذي 
أكد انه سيتم فتح 

باب االشتراك في 
نفس اليوم الى جانب 

تخصيص جوائز مالية 
رمزية للفائزين في 

المراكز من االول وحتى 
السادس. 

   عمان - الرأي

االنفراج  من  الجزيرة  نادي  أزمة  أقتربت 
بذلت  الــتــي  المساعي  أثــمــرت  بعدما 
على  االتفاق  الى  الماضية  االيام  خالل 
الــنــادي  رئــيــس  مــع  مالية  تسوية  عقد 
تحصل  كان  الذي  منصور  سمير  السابق 
ممتلكات  على  بحجز  قضائي  قرار  على 
النادي لمطالبته بدين يفوق الـ 400 الف 

دينار.
وفهم ان ادارة النادي اتفقت مع منصور 
ـــى مــن الــديــن  عــلــى تــقــديــم دفــعــة اول
الى  دينار  الف   100 نحو  تبلغ  االجمالي 

عليها  متفق  مبالغ  بدفع  التعهد  جانب 
. شهريًا

فك  الـــى  الـــقـــرار  يــفــضــي  أن  ويــنــتــظــر 
النادي  ادارة  يمكن  ما  النادي  عن  الحجز 
في  الالعبين  مع  الصفقات  ــرام  اب من 
الجوية  القوة  لمباراتي  التحضيرات  ظل 
آسيا  غرب  منطقة  نهائي  في  العراقي 
الــى  ــوي  اآلســي ــاد  ــح االت كــأس  لبطولة 

الجديد. الكروي  للموسم  التأهب  جانب 
كما رشحت أخبار عن االتفاق مع المدرب 
الفني  لالشراف  محروس  نزار  السوري 
على الفريق، حيث سبق له قيادة الفريق 

الفتة.  نتائج  وتحقيق 

 "أزمة" الجزيرة يف طريقها للحل
.. ومحروس يقرتب 

 رعد برهوش (يمين) أفضل مسجل أمام اإلمارات في مشاركة سابقة مع المنتخب   

 جانب من أحداث الشغب في لقاء الفلبين وأستراليا   

 الفائزون باأللقاب بعد التتويج   
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 "عمومية اليد" تنعقد 
اليوم 

   عمان - الرأي

تنعقد اليوم عند الساعة 
الحادية عشرة صباح اليوم 
في قاعة األميرة سمية، 
بمدينة الحسين للشباب، 

الهيئة العامة التحاد كرة اليد.
االجتماع الذي يترأسه د. 

تيسر المنسي، سيتم خالله 
مناقشة التقريرين المالي 

واالداري للموسم الماضي، 
واالعمال التي نفذها 

االتحاد منذ ان تم انتخابه، 
كذلك طرح الخطة للموسم 

المقبل والتي تتضمن 
مشاركة منتخب الناشئين 

في البطولة اآلسيوية 
الثامنة، واستضافة 

بطولة األندية اآلسيوية 
للرجال -أبطال الدوري- 

واالستراتيجية التي وضعها 
االتحاد للنهوض باللعبة 

من كافة النواحي (الحكام، 
المدربين، المنتخبات 

الوطنية ومشروع مدارس 
الواعدين). 

 عشيش والوادي إىل قبل نها 
بطولة أوكرانيا للمالكمة 

 عمان - الرأي

حسين  المالكمة،  منتخب  مالكما  تأهل 
قبل  الدور  إلى  الــوادي  ومحمد  عشيش 
أوكرانيا  بطولة  منافسات  من  النهائي 
أوديسا  مدينة  فــي  والمقامة  الدولية 

دولة.  ١٥ يمثلون  العبا   ١٣٥ بمشاركة 
الفوز  مــن  عشيش،  األولــمــبــي  وتمكن 
فالديسالف  البيالروسي  الالعب  على 
منافسات  من  النهائي  ربــع  ــدور  ال في 
النهائي  نصف  إلى  ليتأهل  كغم   ٩١ وزن 

ــر مــيــدالــيــة  ــقــدي ــلــى أقــــل ت ــضــمــن ع وي
برونزية.

وفاز الوادي على  األوكراني رومان في 
قبل  الـــدور  إلــى  ليتأهل  كغم   ٥٦ وزن 

ميدالية. االخر  هو  ويضمن  النهائي 
ضمن  تــأتــي  ــة  ــبــطــول ال هـــذه  أن  يــذكــر 
في  لــلــمــشــاركــة  الــمــنــتــخــب  تــحــضــيــرات 
األلعاب  دورة  من  عشرة  الثامنة  النسخة 
إندونيسيا  تستضيفها  والتي  اآلسيوية 
من  بالفترة  وفلمبان  جاكرتا  مدينتي  في 

المقبلين.  أيلول   ٢ إلى  أب   ١٨

 عشيش والوادي يتوسطهما المدرب عقون   

 مسابقة الزوجي في "طاولة غرب آسيا" اليوم 

 العبو األردن يبدأون مشوارهم نحو منصات 
التتويج 

 عمان - غازي القصاص

يبدأ العبو االردن إعتبارًا من التاسعة 
منصات  نحو  المشوار  اليوم  صباح 
والزوجي  الفردي  لمسابقات  التتويج 
آسيا  غرب  لفئاتهم في بطولة كأس 
مــبــاريــات  بخوضهم  الــطــاولــة  لــكــرة 
الثالثة  المراكز  سُتحدد  التي  االدوار 
فــي كــل فــئــة وُتـــقـــام بــقــاعــة قصر 
الرياضة في مدينة الحسين للشباب.
وكان العب االردن حبيب انجادات تأهل 
الثمانية  لــدور  الماضية  قبل  الليلة 
عقب  الــبــراعــم  فــردي  مسابقة  فــي 
تصدره مجموعته، بينما حققت العبتا 
االردن سوار ابويمن وشقيقتها تيماء 
الفوز في مبارياتهما ضمن مسابقة 
فردي السيدات التي انطلقت امس.

الزوجي  مسابقات  الــيــوم  وتنطلق 
لــكــافــة فــئــات الــبــطــولــة الــتــي تقام 
بــرعــايــة الــمــهــنــدس فـــواز الــشــرابــي 
آسيا  وغرب  االردني  االتحادين  رئيس 
االجـــراءات  على  االشـــراف  ويتولى 
نائب  ســعــاده  عمر  فيها  التنظيمية 

رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

فردي الرجال
ــوم فــي دور  ــي يــحــتــدم الــتــنــافــس ال
الرجال  فــردي  مسابقة  من  الثمانية 
الخضراوي  على  فيه:  يلتقي  الــذي 
سالمه  بني  محمد  مع  (السعودية) 
مع  (االردن)  ابويمن  زيــد  (االردن)، 
اياد  عمر  (العراق)،  نجم  الدين  سيف 
(البحرين)،  سند  راشــد  مع  (الــعــراق) 
ابن  مع  (السعودية)  الجدعي  ونايف 

موطنه عبدالعزيز العباد.

فردي الشباب
علي  االول  ـــــى:  االول الــمــجــمــوعــة 
ست  برصيد  (السعودية)  الخضراوي 
سالمه  بني  محمد  الــثــانــي  نــقــاط، 
حسين  الثالث  نقاط،  خمس  (االردن) 
ــد (الـــعـــراق) اربـــع نــقــاط، الــرابــع  ــزاي ال
ثالث  (السعودية)  الكهامس  سلطان 

نقاط.
سند  راشد  االول  الثانية:  المجموعة 
الثاني  نقاط،  ست  برصيد  (البحرين) 
نقاط،  خمس  (الــعــراق)  زيـــاد  محمد 
اربع  (االردن)  العقيلي  محمد  الثالث 
نقاط، الرابع نايف الطاهر (السعودية) 

ثالت نقاط.
المجموعة الثالثة: االول سيد حسين 
الثاني  نقاط،  اربــع  برصيد  (البحرين) 
(السعودية)  بوشليبي  عبدالعزيز 
ثالث نقاط، الثالث ايوب جابر (االردن) 

بنقطتين.
دور  مــبــاريــات  فــي  ــيــوم  ال ويلتقي 
خــروج  بطريقة  تجري  التي  الثمانية 
مع  (الــعــراق)  ــاد  زي محمد  المغلوب: 
(السعودية)  بوشعيبي  عبدالعزيز 
والفائز منهما يالقي علي الخضراوي 
مرتضى  سيد  ويلتقي  (السعودية)، 
بني  محمد  مــع  (الــبــحــريــن)  حسين 
سالمه (االردن) والفائز منهما يلتقي 

راشد سند (البحرين).

فردي األشبال
من  الثمانية  دور  ضــمــن  ويلتقي 
انور  االشــبــال:  فئة  فــردي  مسابقة 
الدميسي  ــد  رائ مــع  ــعــراق)  (ال مؤيد 
(السعودية)  القرني  فهد  (االردن)، 
خالد  (الــبــحــريــن)،  علي  سلمان  مــع 
الشريف (السعودية) مع سيد حسين 
(العراق)  فاضل  ومنتظر  (البحرين)، 

مع امير سعد (العراق).

فردي الناشئين
خضر  خالد  االول  االولى:  المجموعة 
الثاني  نقاط،  ست  برصيد  (االردن) 
خمس  (السعودية)  المطيري  تركي 
(العراق)  عقيل  حسين  الثالث  نقاط، 
الجعافره  جميل  الــرابــع  نــقــاط،  اربــع 

(االردن) بثالث نقاط.
عيسى  االول  الثانية:  المجموعة 
ست  برصيد  (االمــــارات)  البلوشي 
ــقــاط، الــثــانــي مــشــاري الــدوســري  ن
(السعودية) خمس نقاط، الثالث ليث 
الرابع  نقاط،  اربــع  (االردن)  ابويمن 

معتز الشريف (االردن) بثالث نقاط.
عبدالعزيز  االول  الثالثة:  المجموعة 
ست  برصيد  (الــســعــوديــة)  العمري 
ــورانــي  ــح ــانــي حــســن ال ــث نـــقـــاط، ال
عمر  الثالث  نــقــاط،  خمس  (االردن) 
والــرابــع  نــقــاط،  اربــع  (االردن)  الــحــوا 
بثالث  (االمــــارات)  البلوشي  صالح 

نقاط.
عبدالله  االول  الــرابــعــة:  المجموعة 
ثماني  برصيد  (االمــارات)  البلوشي 
نقاط، الثاني امير سيد (العراق) سبع 
نقاط، الثالث حماده قصول (االردن) 
ـــالل الــشــايــع  ســت نــقــاط، الـــرابـــع ب
والخامس  نقاط،  خمس  (السعوديه) 
باربع  (الــســعــوديــة)  المطيري  علي 

نقاط.
ويلتقي اليوم في دور الثمانية: خالد 

الدوسري  مشاري  مع  (االردن)  خضر 
ــراق)  ــع (الــســعــوديــة)، امــيــر ثــامــر (ال
(السعودية)،  العمري  عبدالعزيز  مع 
مع  (االمـــــارات)  البلوشي  عبدالله 
حسن  (السعودية)،  المطيري  تركي 
عيسى  مـــع  (االردن)  الـــحـــورانـــي 

البلوشي (االمارات).

فردي البراعم
عبدالله  االول  االولـــى:  المجموعة 
ست  برصيد  (السعودية)  الزهراني 
شفيق  العابدين  زين  الثاني  نقاط، 
الثالث  نقاط،  خمس  برصيد  (العراق) 
برصيد  (السعودية)  البلوشي  هادي 
اربع نقاط، الرابع كرم زيادين (االردن) 

برصيد ثالث نقاط.
جابر  عباس  االول  الثانية:  المجموعة 
الثاني  نقاط،  ست  برصيد  (العراق) 
برصيد  (السعودية)  الشريف  معاذ 
البيساني  جاد  الثالث  نقاط،  خمس 
تاج  الرابع  نقاط،  اربع  برصيد  (االردن) 
ثالث  برصيد  (االردن)  انجادات  الدين 

نقاط.
حبيب  االول  الــثــالــثــة:  الــمــجــمــوعــة 
خمس  بــرصــيــد  (االردن)  ــجــادات  ــن ال
محمد  عــن  االشـــواط  وبــفــارق  نقاط 
ثانيًا،  حل  ــذي  ال (االمــــارات)  الــحــاوي 
(السعودية)  المطيري  طالل  الثالث 
االشــواط  وبفارق  نقاط  اربــع  برصيد 
عن حمدي قصول (االردن) الذي جاء 

رابعًا.
الثمانية:  دور  فــي  الــيــوم  ويلتقي 
مــعــاذ الــشــريــف (الــســعــوديــة) مع 
والفائز  (االمـــــارات)  ــحــاوي  ال محمد 
الــزهــرانــي  عبدالله  يلتقي  منهما 
انجادات  حبيب  ويلتقي  (السعودية)، 
حكمت  العابدين  زيــن  مــع  (االردن) 
(العراق) والفائز منهما يلتقي عباس 

عقيل (العراق).

فردي السيدات
تشارك في المسابقة 5 العبات من 
المباريات  وتــجــري  ــعــراق،  وال االردن 
واحــدة،  مرحلة  مــن  الـــدوري  بطريقة 
ابويمن  ســـوار  فـــازت  الــنــتــائــج:  فــي 
(االردن) على يارا الدميسي (االردن) 
-3 0 وعلى فاطمه النجفي (العراق) 
(االردن)  ابويمن  تيماء  فــازت   ،1  3-
 ،2  3- (الـــعـــراق)  مــنــذر  عــفــاف  على 
على  ــعــراق)  (ال بــالل  عفاف  وفـــازت 

فاطمه النجفي -3 0.

فردي الناشئات
العبات   8 المسابقة  فــي  تــشــارك 
يمثلن االردن والعراق والبحرين، وزعن 
المباريات  تــجــري  مجموعتين  على 
مرحلة  مــن  الـــدوري  بطريقة  بينهن 
واحدة، يتأهل اول وثاني كل مجموعة 
الـــى الــــدور قــبــل الــنــهــائــي، ضمت 
العلي  فاطمه  االولـــى:  المجموعة 
(البحرين)، ميرا هاشم (االردن)، تبارك 
الحسيني  ـــاد  ورن (الـــعـــراق)،  الفليح 

(االردن).
في النتائج: فازت فاطمه على تبارك 
 ،1  3- مــيــرا  على  رنـــاد  فـــازت   ،0  3-

وفازت تبارك على ميرا -3 1.

فردي الزهرات
المشاركات  التسعة  الالعبات  وزعت 
مجموعتين  عــلــى  دول  ثـــالث  مــن 
ـــم الــعــلــي  ضـــمـــت االولــــــــى: مـــري
(االردن)،  الخطيب  ــه  دان (البحرين)، 
ماجد  سجا  (االردن)،  معلوف  جويس 
(البحرين)،  الياسي  ورقيه  (العراق)، 
اسمى  الثانية:  المجموعة  وضمت 
(االردن)،  حافظ  ساره  (العراق)،  حياة 
عباس  ورقيه  (البحرين)،  مروتا  اميت 

(العراق). 

.. والخالدي   الرمثا يخترب ثالثة محرتف
يوقع 

ة النهائية   محمد صالح ضمن القا
للكرة الذهبية 

ويف   الهالل السعودي يتعاقد مع الب
كاريو 

 الرمثا - ايهاب الشقران 

يختبر الجهاز الفني لفريق الرمثا لكرة القدم 
لصفوف  لضمهم  تمهيدا  العبين،  ثالثة 
البدنية  االخــتــبــارات  اجــتــازوا  ما  اذا  الفريق 

والفنية.
خــاروبــي،  لــوك  الفرنسيان  هــم  الالعبون 
اوالمــي  كريم  جانب  الــى  يــوبــوت،  ويانك 
في  االول  يلعب  حيث  الجنسية،  الجزائري 
مركز الهجوم، ولعب الندية توريتا و آث في 
بلجيكا، وفورستا الروماني، ويبلغ من العمر 
عاما،   (٢٨) يوبوت  يبلغ  فيما  عاما،   (٢٥)

صانع  بمركز  اوالمي  ويلعب  مهاجم،  وهو 
االلعاب، وسبق أن لعب لفريق نانس.

ركــان  المهاجم  وقــع  ذاتـــه،  السياق  وفــي 
الخالدي على كشوفات الفريق، ليعود الى 
فريقه االم، بعد رحلة احترافيه محلية انتهت 
مع  وقبلها  المنشية  مع  األخيرة  محطاتها 

االهلي.
كما تم فسخ عقد المدافع احمد عبد الحليم 
للموسم  ــــداد  االع وضــمــن  ــتــراضــي..  ــال ب
الجديد يلتقي فريق كرة القدم عند الخامسة 
لقاء  في  العقبة  مع  اليوم  عصر  والنصف 

ودي يقام على ملعب األمير هاشم. 

 الرأي - إنترنت

الفرنسية  فوتبول"  "فرانس  مجلة  كشفت 
الكرة  جــائــزة  لنيل  المرشحين  قائمة  عــن 

الذهبية "البالون دور" لعام 2018.
رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي  وتقاسم 
 10 آخر  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  ونظيره 
 5 بواقع  سنوات،  آخر 10  في  ذهبية  كرات 

كرات ذهبية لكل العب.

وفيما يلي قائمة المرشحين لجائزة "البالون 
دور" 2018:

كريستيانو  (بــرشــلــونــة)،  ميسي  ليونيل 
جريزمان  أنــطــوان  (يــوفــنــتــوس)،  ــدو  ــال رون
ــال  (ري مــودريــتــش  لــوكــا  ــد)،  ــدري م (أتلتيكو 
محمد  مدريد)،  (ريال  فاران  رافاييل  مدريد)، 
(تشيلسي)،  هازارد  إدين  (ليفربول)،  صالح 
كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، نجولو 

كانتي (تشيلسي). 

 الرياض - أ ف ب

أعلن نادي الهالل، بطل الدوري السعودي 
لكرة القدم، امس، انه تعاقد مع البيروفي 
البرتغالي،  بنفيكا  مهاجم  كــاريــو،  أنــدريــه 
 2,5 مقابل  االعــارة  بنظام  واحــد  لموسم 
 19 مقابل  شرائه  امكانية  مع  يورو  مليون 

مليونا.
دولية  مباراة   47) كاريو  مع  العقد  ووقــع 
واتفورد  الى  معارا  كان  الذي  اهداف)  و7 
ــمــاضــي  االنـــجـــلـــيـــزي فـــي الـــمـــوســـم ال
ــا يــصــل الــى  وســيــتــقــاضــي اجــــرا ســنــوي
ــهــالل،  ــيــس نــــادي ال مــلــيــونــي يــــورو، رئ

الدولي السابق سامي الجابر في النمسا 
للموسم  استعدادا  الفريق  يعسكر  حيث 

المقبل.
البيرو  منتخب  مع  عاما)   27) كاريو  وشارك 
مونديال  في  االول  الــدور  من  خرج  الــذي 
في  واحـــدا  هدفا  وسجل   ،2018 روســيــا 

ثالث مباريات وكان في مرمى استراليا.
اشـــراف  تــحــت  لــعــب  ان  ــو  ــاري ــك ــق ل وســب
المدرب البرتغالي للهالل جورجي جيزوس 
و2016،   2011 بين  لشبونة  سبورتينج  مع 
هذا  الهالل  معه  يتعاقد  العب  ثاني  وهو 
البرتو  االسباني  المدافع  بعد  الصيف 

اليوناني.  أولمبياكوس  من  بوتيا 

 ركان الشقران أثناء استقبال الالعبين    وفد منتخب الشطرنج   

 محمد صالح   

 االتحاد القاري يعتمد تصنيف جديد لمنافساته 

 "شباب الطائرة" يواجه هونج كونج يف 
البطولة اآلسيوية اليوم 

 عمان - غازي القصاص

للشباب  الوطني  المنتخب  يلتقي 
عند  الــطــائــرة  لــلــكــرة  ســنــة  تــحــت 21 
السبت  اليوم  عصر  والنصف  الرابعة 
المجموعة  ضمن  كونج  هونج  نظيره 
السادسة للبطولة اآلسيوية للشباب 
البحرينية  العاصمة  في  تقام  التي 

المنامة.
وصل  قــد  الوطني  المنتخب  وكــان 
عقب  تركيا  من  قــادمــًا  البحرين  الــى 
ختام معسكره التدريبي هناك والذي 
اســتــمــر اســبــوعــًا بــهــدف رفـــع درجــة 

جهوزيته لمنافسات البطولة.
ــاشــر  ــــــذي ب ويـــضـــم الــمــنــتــخــب ال
اشهر  تسعة  نحو  منذ  اســتــعــداداتــه 
مراد  (معد)،  مجاهد  ياسر  الالعبين: 
محمود  حــر)،  (مــدافــع  قاسم  الشيخ 
مهند  ابــومــشــرف،  حسن  النقيب، 
نوفل،  فهد  جــمــال،  محمد  ـــروان،  ج
عبدالله سعيفان، ميكائيل ابوالسخن، 
ــوان، مــحــمــد الــصــقــري،  ــل ــع راشــــد ال

واسامه مطاوع.
واعتمد االتحاد االسيوي للكرة الطائرة 
االســيــويــة  للبطولة  جــديــدًا  نــظــامــًا 
الواسعة  الــمــشــاركــة  بعد  للشباب 
فريقًا   (24) الى  وصلت  التي  فيها 
مــع مــحــافــظــتــه عــلــى نــفــس جــدول 
مجموعات  وجاءت  ونظامها،  البطولة 
وفق  المشاركة  للمنتخبات  التصنيف 

اآلتي: 
الجنوبية  كوريا  االولـــى:  المجموعة 
على  ستتنافس  ــــران  واي والــصــيــن 

التصنيف-1 3.
المجموعة الثانية تضم : تركمانستان 
ــان تــتــنــافــس على  ــاب ــي ــد وال ــالن ــاي وت

التصنيف -4 6.
استراليا   : تضم  الثالثة  المجموعة 

تتنافس  وكــازاخــســتــان  وسيريالنكا 
على التصنيف -7 9.

البحرين  تــضــم:  الــرابــعــة  المجموعة 
على  ــافــس  ــن ــت ت وقـــطـــر  ــــراق  ــــع وال

التصنيف -10 12.
باكستان  تضم:  الخامسة  المجموعة 
تتنافس  والسعودية  تايبيه  والصين 

على التصنيف من -13 15.

االمارات  تضم:  السادسة  المجموعة 
على  تتنافس  كونج  وهونج  واالردن 

التصنيف من -16 18.
نيوزلندا  تضم:  السابعة  المجموعة 
والــهــنــد بــعــد انــســحــاب كــازاخــســتــان 
19و20،  التصنيفين  على  تتنافس 
وتتنافس بقية الفرق المشاركة على 

التصنيف -21 23. 

 من لقاء تيماء أبو يمن مع عفاف منذر في فردي السيدات   

 ياسر مجاهد العب منتخب الشباب   



ن - األردن  w السنة الثامنة واألربعون - ع w w . a l r a i . c o m
ـــــــــــــــــــــــ رياضة

 لوزان - أ ف ب

(فيفا)  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  غــرم 
مستحقات  تسديد  لعدم  عربية  اندية  عدة 
في  عليها  حظر  بفرض  مــهــددا  العبيها 

سوق االنتقاالت اذا لم تف بالتزاماتها.
لغرامة  القطري  العربي  النادي  وتعرض 
 3 مهلة  ومنح  يــورو  الف  800ر25  قدرها 

اشهر لتسديد المبالغ المستحقة عليه.
العربي  يواجه  االلــتــزام،  عــدم  حــال  وفــي 
ــدوري  ال فــي  رصــيــده  مــن  نقاط  حسم 6 
القطري وفرض عقوبة بمنعه من التعاقد 

مع العبين لفترتي تسجيل.
بدوره، غرم نادي الخريطيات القطري بمبلغ 

20 الف يورو ومنح مهلة 60 يوما. ويواجه 
الخريطيات خطر حسم 6 نقاط من رصيده 

ومنع من التعاقد لفترتي تسجيل.
فهي  االخـــرى،  العربي  االنــديــة  ــرز  اب امــا 
الــزمــالــك الــمــصــري والــجــزيــرة االمــاراتــي 

(كالهما 20 الف يورو).
كما غرم فيفا االتحاد المصري لكرة  القدم 
بعدم  يلتزم  لم  النه  يورو  الف   42 بمبلغ 
 21 من  الفترة  في  ودية  مباريات  خوض 
الى 27 ايار الماضي التي كانت مخصصة 
الراحة الالعبين قبل انطالق كأس العالم.

هذه  خــالل  الــمــصــري  المنتخب  وخـــاض 
 25 في  الكويت  ضد  وديــة  مباراة  الفترة 

ايار. 

 "فيفا" يغرم أندية عربية 

 "كاس" تلغي قرر استبعاد ميالن من 
الدوري األورو 

 لوزان - أ ف ب

(كــاس)  الــريــاضــي  التحكيم  محكمة  ألغت 
ميالن  ــادي  ن استبعاد  قــرار  الجمعة  امــس 
مسابقة  فــي  الــمــشــاركــة  عــن  االيــطــالــي 
الدوري االوروبي "يوروبا ليج" لكرة القدم، 
برغم اقرارها بمخالفته قواعد اللعب المالي 
النظيف، ودعت االتحاد االوروبي الى اتخاذ 

قرار "مناسب" بحقه. 
يتم  "لـــم  القضية  ان  المحكمة  وذكــــرت 
قضاة  قبل  مــن  صحيح"  بشكل  تقييمها 
"ان  الى  مشيرة  للعبة،  االوروبــي  االتحاد 
الوضع المالي الحالي للنادي أصبح أفضل 
االتحاد  الى  مجددا  القضية  فأحالت  االن"، 

القاري.
غرفة  ان  "تعتبر  بيان  في  المحكمة  وقالت 
موقع  في  االوروبــي)  االتحاد  (في  الحكم 
تأديبي  تدبير  الصـــدار  كــاس  مــن  أفــضــل 
مناسب على أساس الوضع المالي الحالي 

للنادي".
النوادي  على  المالية  الرقابة  هيئة  وكانت 
ـــــي، قـــررت فــي 27  ــاد االوروب ــح فــي االت

حزيران/يونيو الماضي استبعاد بطل اوروبا 
االوروبي  الدوري  مسابقة  عن  مرات  سبع 

في اول نسخة يتأهل فيها.
"استبعد  ميالن  نادي  ان  قرارها  في  وجاء 
اليها  يــتــأهــل  اوروبـــيـــة  مــســابــقــة  اي  مــن 
ان  موضحة  المقبلين"،  الموسمين  في 
في  سواء  واحدة  مسابقة  االستبعاد "من 
لمخالفته   ،"-2020  2019 او   -2019  2018

قواعد اللعب المالي النظيف.
وعاش ميالن 15 شهرا مضطربا بعد انتقال 
ملكيته من رئيس الوزراء االيطالي السابق 
نيسان/  13 فــي  برلوسكوني  سيلفيو 
الى  يورو  مليون   740 مقابل   2017 أبريل 
الغامض  الرجل  بقيادة  صينيين  مستثمرين 

لي يونج هونج. 
من  جزئيا  االســتــحــواذ  عملية  تمويل  وتــم 
 300 بقيمة  الــفــائــدة  عــالــي  قــرض  خــالل 
مليون يورو من صندوق اليوت االميركي. 
وبعد فشل ميالن بالسداد، أعلن الصندوق 
على  سيطرته  تموز   11 في  االستثماري 
لتأمين  يورو  مليون   50 مبلغ  وضخ  النادي 

"استقرار مالي". 

 سانشيز ينضم لجولة مانشسرت يونايتد 
كا  يف أم

 لندن - أ ف ب

لكرة  االنجليزي  يونايتد  مانشستر  نادي  أكد 
المتحدة  الواليات  الى  سافر  الذي  القدم 
قبل  تحضيرية  جــولــة  لــخــوض  االمــيــركــيــة 
الدولي  العبه  أن  الجديد  الموسم  انطالق 
بامكانه  بات  سانشيز  أليكسيس  التشيلي 
حل  تــم  بعدما  صفوفه  ــى  ال االنــضــمــام 

مشكلة تأشيرة الدخول الخاصة به.
التي  الطائرة  متن  على  سانشيز  يكن  ولم 
الى  الماضي  االحــد  يونايتد  فريق  اقلت 
اعتبره  ما  بسبب  االميركية  أنجليس  لوس 

الدوري االنجليزي الممتاز "قضية ادارية".
لم  األميركية  السلطات  ان  الحقا  وتبين 
تصدر تأشيرة دخول للتشيلياني، ألن العب 
بحقه  الصادر  الحكم  قبل  السابق  ارسنال 
شهرا   16 لمدة  بالسجن  التنفيذ  وقف  مع 

بسبب التهرب الضريبي في اسبانيا.
وتحدث مدرب "الشياطين الحمر" البرتغالي 
ــه مــوريــنــيــو عــن غــيــاب العــبــه خــالل  ــوزي ج
االربعاء  عقده  ــذي  ال الصحافي  المؤتمر 
جدا،  سيء  قائال "االمر  فريقه  سفر  قبيل 
وهو (سانشيز) حزين جدا. ليس االمر جيدا 

بالنسبة له أو لي أو حتى للفريق".
وتابع "ال يمكننا أن نلوم اي شخص. أعلم 
السلطات  ولكن  جهوده،  يبذل  النادي  ان 

االميركية لديها اجراءاتها".
وحصل سانشيز على الضوء االخضر للسفر 
الــدخــول،  تأشيرة  اصـــدار  بعد  أميركا  الــى 
يتحضرون  الــذيــن  زمــالئــه  الــى  وسينضم 
الممتاز  االنكليزي  للدوري  الجديد  للموسم 

الذي ينطلق في 10 آب المقبل.
االنجليزي  ــادي  ــن ال بــاســم  متحدث  وقـــال 
تذليل  "تــم  االربــعــاء  ــان"  ــاردي "غ لصحيفة 
وسوف  لسانشيز  بالنسبة  العقبات  جميع 
االميركية  المتحدة  الــواليــات  الــى  يسافر 

قريبا".
الذي  التشيلي  الالعب  نشر  المقابل  في 
فشل  بعد  روسيا 2018  مونديال  عن  غاب 
صورة  النهائيات،  الى  التأهل  في  فريقه 
عبارة "التمرين  مع  االربعاء  انستجرام  على 
واتبعها  قــريــبــا"  مانشستر،  فــي  االخــيــر 

بصورة اخرى للعلم االميركي.
االولى  مباراته  يونايتد  مانشستر  ويخوض 
اميركا  ــادي  ن أمــام  االميركية  جولته  خــالل 
في فينيكس، قبل أن يواجه سان خوسيه 

إيرثكويكس.
ميالن  انــديــة  ــام  ام ايضا  يونايتد  ويلعب 
االيطالي وليفربول وريال مدريد االسباني 
يواجه  أن  قبل  االلماني،  ميونيخ  وبايرن 
من  االول  االســبــوع  فــي  سيتي  ليستر 

الدوري االنجليزي الممتاز. 

 سانشيز   

ر يضع حداً للشائعات!   ني
 ساو باولو - أ ف ب

النجم  المآلن  بالفم  قالها  سأبقى! 
للشائعات  حدا  ليضع  نيمار  البرازيلي 
انتقاله  امكانية  عــن  تحدثت  الــتــي 
في  استمراره  مؤكدا  جديد  ناد  الى 
سان  باريس  الحالي  ناديه  صفوف 

جرمان الفرنسي الموسم المقبل.
وقال نيمار للصحافيين على هامش 
مزاد علني في ساو باولو يعود ريعه 
باق  انا  باق،  خيرية "انا  مؤسسة  الى 

في باريس، لدي عقد".
ــعــات، اعــتــقــد بــان  ــشــائ واضــــاف "ال
انهم  الصحف.  مــن  يأتي  معظمها 
كانت  مــا  يعرفون  ال  (الصحافيون) 

اهدافي عندما قدمت الى باريس".
وكان نيمار يدلي بحديث للمرة االولى 
مونديال  من  بالده  منتخب  خروج  بعد 
روسيا 2018، باستثناء تعليقاته على 
واضاف  االجتماعي  التواصل  مواقع 
"اريد تحقيق االنتصارات في صفوف 
هذا النادي، اريد الفوز وامل ان يكون 

الموسم المقبل رائعا".
وكان اسم نيمار ارتبط باالنتقال الى 
في  االسباني  مدريد  ريــال  صفوف 
االشهر االخيرة، وما زاد من التكهنات 
كريستيانو  البرتغالي  النجم  رحــيــل 
الى  الملكي  الــفــريــق  عــن  رونــالــدو 
االخير  وحــاجــة  االيطالي  يوفنتوس 

الى نجم بارز لتعويضه.
ــوع  ــــال مـــدريـــد نــفــى االســب لــكــن ري
رسميا  الــثــانــيــة  ــلــمــرة  ول الــمــاضــي 
ردا  وذلك  نيمار  لضم  عرضا  تحضيره 
عن  االعالم  وسائل  تداولته  ما  على 
العب  خدمات  على  بالحصول  رغبته 
التلفزيون  وتحديدا  السابق  برشلونة 
كشف  الــذي  او"  في  "تي  الوطني 
يورو  ماليين   310 بقيمة  عــرض  عن 

من ريال مدريد.
موقعه  في  الملكي  الــنــادي  وكتب 
المعلومات  ضــوء  ""فــي  الرسمي 
المتكررة التي تربط بين العب باريس 
سان جرمان نيمار جونيور ونادينا، يريد 
يحضر  ال  بأنه  التوضيح  مدريد  ــال  ري
أجل  مــن  األحـــوال  مــن  حالة  أي  فــي 

تقديم عرض لالعب".
رائعة  الناديين  بين  "العالقة  وتابع 
ينوي  مدريد  ريــال  كان  إذا  أنــه،  بحيث 
التعاقد  األوقــات  من  وقت  أي  في 

مــع العــب مــن بــاريــس ســان جرمان، 
االتصال  هو  سيفعله  شــيء  فــأول 

بالنادي الباريسي".
وانتقل نيمار الى باريس سان جرمان 
من  قادما   2017 اب/اغسطس  في 
االعلى  هي  صفقة  في  برشلونة 

في العالم بلغت 222 مليون يورو.
تحدثت  كثيرة  اعــالم  وســائــل  ان  بيد 
ــاريــس ســـان جــرمــان  الــخــمــيــس ان ب
لكن  نجمه،  عن  التخلي  لفكرة  منفتح 
مع اعالن نيمار بقاءه، يكون قد طوى 
الموسم  في  اقله  نهائيا  الصفحة 

المقبل.
جلوبوسبورت"  مــوقــع  عنه  ونــقــل 
الصحف  تـــزال  "ال  قــولــه  الــبــرازيــلــي 
بث  عــن  تتوقف  وال  االخــبــار  تفبرك 
الجميع  مــمــل،  ــر  ام ــه  ان الــشــائــعــات، 
يعرف مدى حبي لباريس سان جرمان 

وانصاره".

مشط  فــي  الصــابــة  نيمار  وتــعــرض 
القدم في 25 شباط/فبراير الماضي 
مرسيليا  ضــد  فــريــقــه  ــاراة  ــب م خـــالل 
الى  واضــطــر  المحلي  ـــدوري  ال فــي 
اذار/مارس  مطلع  جراحية  عملية  اجراء 
قرابة  المالعب  عن  غيابه  استدعت 
ثالثة اشهر عاد بعدها للمشاركة في 
نهائيات  في  بــالده  منتخب  صفوف 

كأس العالم في روسيا.
ـــدوري  ال فــي  تــألــق  نــيــمــار  كـــان  واذا 
المحلية  الثالثية  احــرز  حيث  المحلي 
ـــب وســجــل 28  ــر افــضــل الع ــي ــت واخ
مختلف  فــي  مــبــاراة  فــي 30  هــدفــا 
عالية  مــهــارات  واظهر  المسابقات، 
لم  فانه  االخضر،  المستطيل  داخــل 
تحقيق  الى  فريقه  قيادة  من  يتمكن 
الــنــادي  لمالكي  االســمــى  الــهــدف 
دوري  ــاحــراز  ب والمتمثل  القطريين 

ابطال اوروبا.

بعض  ــارت  اث كنجم  تصرفاته  ان  كما 
بعد  وتحديدا  الباريسي  النادي  انصار 
حادثة تسديد ركالت الجزاء التي كانت 
من اختصاص االورجوياني ادينسون 
بأن  نيمار  يطالب  ان  قبل  كافاني 
وقد  االســاســي  المنفذ  هــو  يــكــون 

حصل على مبتغاه.
تعرض  الــذي  المهاجم  اكتفى  كما 
اعــتــمــاده  بسبب  قــويــة  ــقــادات  ــت الن
بتسجيل  المباريات،  خالل  السقوط 
خــرج  ـــذي  ال ـــالده  ب لمنتخب  هــدفــيــن 
امام  بخسارته  النهائي  ربع  الدور  من 

بلجيكا 2-1.
فــي الــمــقــابــل، تــحــدثــت تــقــاريــر عن 
تشلسي  ــجــم  ن انــتــقــال  ــة  ــي ــان ــك ام
صفوف  الــى  هــازار  اديــن  البلجيكي 
ومواطنه  زميله  بصحبة  مدريد  ريــال 
المرمى  حارس  اللندني  النادي  في 

تيبو كورتوا. 

 جوارديوال يخىش من تبعات املونديال! 

 هل يرتدي ويليان قميص برشلونة ؟ 

 شيكاجو - أ ف ب

ــوال  جــواردي بيب  االســبــانــي  يخشى 
مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري 
تؤثر  ان  الــقــدم،  كــرة  فــي  االنجليزي 
فريقه  تحضيرات  على  العالم  كــأس 

للموسم المقبل.
الى  فريقه  مــع  جـــوارديـــوال  وســافــر 
مواجهات  لخوض  المتحدة  الواليات 
االلماني،  دورتموند  بوروسيا  ضد 
ميونيخ  وبــايــرن  االنجليزي  ليفربول 
الالعبين  من  جلها  بتشكيلة  االلماني 
الدوليون  نجومه  يخلد  اذ  الــشــبــان، 
الى الراحة بعد انتهاء مونديال روسيا 

2018 االحد الماضي.
من  لالعبين  االزرق  الفريق  ويفتقد 
بــرويــن  دي  كيفن  البلجيكيين  طـــراز 
ــانــي، االرجــنــتــيــنــي  وفــنــســان كــومــب
جابريال  البرازيليين  اجويرو،  سيرخيو 
دافيد  االسباني  وايدرسون،  جيزوس 
ووكر  وكايل  سترلينج  رحيم  سيلفا، 

وجون ستونز.
عن  بالتالي  النجوم  هؤالء  وسيغيب 
التحضيرية،  الــدولــيــة  االبــطــال  كــأس 
البرميرليج  بطل  الى  عودتهم  ويتوقع 
الموسم  انطالقة  من  اسبوع  قبل 

المقبل.
وعجز جوارديوال عن ضم العب الوسط 
البرازيلي جورجينيو الذي فضل اللحاق 
بمدربه ماوريتسيو ساري من نابولي 
وبرغم  تشيلسي.  الــى  االيــطــالــي 
الهجومي  الوسط  العب  مع  تعاقده 
الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي 
مقابل 60 مليون جنيه استرليني (79 
مليون دوالر اميركي)، اال ان تشكيلته 
ستكون مشابهة الى حد كبير مع تلك 

التي خاضت الموسم الماضي.
يجب  تحدثنا.  "لقد  جــوارديــوال  وقــال 
أن يعودوا جاهزين. اذا كانوا مرهقين 
المجتمع  درع  على  القتال  يريدون  وال 
ضد تشيلسي، فليبقوا في عطلهم. 
حاضرين  يكونوا  لم  اذا  وسننتظرهم. 

ذهنيا وجسديا لن يعودوا".
ـــدرب بــرشــلــونــة االســبــانــي  ــع م ــاب وت
وبايرن ميونيخ السابق "لقد أسعدني 
في  االكــاديــمــيــة  العــبــي  مــع  العمل 

االيام القليلة الماضية".
وحــــــول انـــتـــقـــال جــورجــيــنــيــو الـــى 
"لقد  غــوراديــوال  أضــاف  تشيلسي، 
معه).  التوقيع  (لــعــدم  أمــلــي  ــاب  خ
حيث  يذهبون  الالعبين  لكن  حاولنا، 

يجب أن يذهبوا".
الى  جاء  لو  خطأ  سيرتكب  وتابع "كان 
هنا وكان يريد الذهاب الى تشيلسي 
من  لكن  ســـاري...  ماورويتسيو  مــع 
الهام ان تحصل الكرة االنجليزية على 

العب استثنائي".
السابق  الدولي  الحارس  وسيحصل 
مع  اللعب  فرصة  على  هــارت  جــو 
ـــات الــمــتــحــدة  ـــوالي ســيــتــي فـــي ال
ـــحـــارس االســاســي  قــبــل عــــودة ال
اعارته  انتهاء  بعد  وذلك  ايدرسون، 

هام. وست  الى 
سيتي  الــوان  مــرة  آخــر  هــارت  وحمل 
دوري  ضــمــن  تأهيلية  مـــبـــاراة  فــي 
بوخراست  شتيوا  ضد  ــا  اوروب ابطال 
 ،2016 اب/اغسطس  في  الروماني 
قبل ان يبعده جوارديوال عن التشكيلة 

االساسية بعد قدومه قبل سنتين.
وقـــال جـــوارديـــوال "جــو العــبــنــا. في 
حالته، يتواجد هنا وسنحاول ايجاد حل 
يكون االفضل له، واال سيبقى هنا".

الــالعــبــيــن  أروع  مـــن  "هــــو  وأردف 
يتدرب  التقيتهم.  الذين  المحترفين 
عــشــرة".  الــثــامــنــة  بعمر  شـــاب  كــأنــه 
اضاف "اعرف ان ما حصل اخيرا ليس 
غدا.  وسيلعب  معنا  لكنه  لــه،  سهال 

هو معنا". 

 الرأي - إنترنت

عن  إسبانية  صحفية  تقارير  كشفت 
نجم  ويليان،  البرازيلي  الدولي  قــرار 
تــشــيــلــســي اإلنــجــلــيــزي بــخــصــوص 
الصيف  فــي  الــبــلــوز  مــع  مستقبله 

الحالي.
ديبورتيفو"  "موندو  صحيفة  وحسب 
الكتالونية، فإن ويليان قرر الرحيل عن 
رغم  الجاري،  الصيف  في  تشيلسي 

البلوز  مــدرب  ســاري  ماوريسيو  رغبة 
الجديد في بقائه مع الفريق.

طلب  ســاري  أن  الصحيفة  وأضــافــت 
مــن ويــلــيــان خــوض الــتــدريــبــات معه 
لمدة أسبوع قبل حسم قراره بالرحيل 
متمسك  البرازيلي  لكن  البلوز  عــن 
نحو  الصيف  في  بالمغادرة  بموقفه 

برشلونة.
وأشارت إلى أن ويليان يرى أن فترته 
في تشيلسي انتهت بعد 5 مواسم 

مع النادي اللندني، ولذلك يريد الرحيل 
خالل الفترة الحالية.

ولــفــتــت إلـــى أن ويــلــيــان تــحــدث مع 
فيليب كوتينيو العب البلوجرانا وزميله 
مونديال  خالل  السامبا،  منتخب  في 

روسيا عن انتقاله لبرشلونة.
تشيلسي  بـــأن  الصحيفة  وخــتــمــت 
ويليان،  لترك  ــورو  ي مليون   80 يريد 
وهو المقابل الذي لم يعرضه النادي 

الكتالوني العمالق حتى اللحظة.   ويسكا اإلسبا 
يتعاقد مع سج 

سابق 

 الرأي - إنترنت

أعلن نادي "ويسكا" 
اإلسباني عن ضمه للمدافع 

البرتغالي روبين سيميدو، 
الذي خرج مؤخرا من السجن، 

وذلك على سبيل اإلعارة 
قادما من نادي فياريال الذي 
يرتبط معه بعقد لغاية 2022.

ورحب نادي ويسكا بالعبه 
الجديد عبر رسالة نشرها 

على اإلنترنت، حيث كتب: 
يتميز المدافع روبين 

سيميدو بالقوة الجسمانية 
إذ يبلغ طوله 1.89سم، 
وهو ما يجعله قويا في 

األلعاب الهوائية، فضال عن 
امتالكه للسرعة والرشاقة 
واإلمكانيات الفنية، التي 

جعلته أحد أفضل المدافعين 
الواعدين في القارة، بعد 

موسمه القوي مع سبورتنج 
لشبونة في 2017".

وحقق ويسكا إنجازا تاريخيا 
بتأهله لدوري الدرجة األولى 

"الليجا" في الموسم 
المقبل للمرة األولى في 

تاريخه.
وأطلق سراح سيميدو 

األسبوع الماضي بعد خمسة 
أشهر كاملة قضاها في 

السجن إثر إدانته بالتهديد 
بالقتل وحيازة السالح بطريقة 

غير مشروعة. 

 نيمار خالل مشاركته في مزاد علني في ساو باولو (أ ف ب)   

 جوارديوال   
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فحص  الى  التوصل  استراليون  باحثون   اعلن 
في  بالميالنوما  ــة  االصــاب لتشخيص  دم 
"سابقة  انها  على  مشددين  مبكرة  مرحلة 
االرواح  من  الكثير  انقاذ  شأنها  من  عالمية" 

البشرية.
الذين  كوان  إديث  جامعة  من  العلماء  واوضح 
نشرت نتائج بحثهم في مجلة "اونكوتارغت"، 
االطباء  يساعد  ان  الفحص  هذا  شأن  من  أن 
من  نوع  وهو  ميالنوما  وجود  تشخيص  على 
في  ينتشر  ان  قبل  القوية  الجلد  سرطانات 

الجسم.
على  المشرفة  عــن  صـــادر  بــيــان  فــي  وجـــاء 
يرصد  الذين  "المرضى  زانكر  بولين  الدراسة 
تبلغ  مبكرة  مرحلة  فــي  الميالنوما  لديهم 
نسبة بقائهم على قيد الحياة في السنوات 

الخمس التالية 90 الى 99 %".
الى 50  النسبة  تتراجع  االخرى  الحاالت  وفي 

.%
هذا  الــدم  فحص  السبب،  "لهذا  واضــافــت 
على  قادر  النه  محتملة  تشخيص  كأداة  واعد 
رصد الميالنوما في مرحلة مبكرة جدا عندما 

للعالج". قابلة  تكون 
مرضى   105 على  تــجــارب  الباحثون  واجــرى 
و105  مبكرة  مراحل  في  بميالنوما  مصابين 

اصحاء. اشخاص 
في  الميالنوما  وجود  برصد  الفحص  وسمح 

مرحلة مبكرة في 79 % من الحاالت.
عيادي  فحص  على  راهنا  التشخيص  ويعتمد 
نتوء  اي  وجود  حال  وفي  الطبيب.  به  يقوم 

للتحليل. ويخضع  جراحيا  يزال  مشبوه 
في  الباحثون  اعــده  الــذي  الفحص  ويسمح 
ــمــضــادة الــتــي يــفــرزهــا  تــحــديــد االجـــســـام ال

السرطان. لمواجهة  المريض 
العامة  الــمــديــرة  ارانــــدا  سانشيا  واعــتــبــرت 
هذه  ان  اســتــرالــيــا  فــي  الــســرطــان  لمجلس 
جدا  المعرضين  لالشخاص  ــدة  واع االبــحــاث 
جلد  لفحوصات  يخضعوا  ان  عليهم  والذين 

دورية.
تجربة  ـــراء  اج االن  الباحثين  على  وينبغي 
لتأكيد  ســنــوات  ثــالث  عــلــى  اخـــرى  ســريــريــة 
على  قـــادر  فحص  بتوفير  آملين  نتائجهم 

االطباء. مساعدة 
سرطانا  ان  العالمية  الصحة  منظمة  وتفيد 
ــل ثـــالث حـــاالت هــو ســرطــان  واحــــدا مــن ك
من  االكبر  العدد  استراليا  في  ويسجل  الجلد. 

العالم. في  بالميالنوما  االصابات 

(أ ف ب) 

باحثون يطورون فحص دم لرصد االصابة بامليالنوما

 أسباب غ متوقعة للسكتة القلبية عند األطفال 

 أبواب -ابراهيم علي أبو رمان 

،عبارة  االرض"  على  تمشي  اكبادنا  "أطفالنا 
ولكننا  حين،  كل  في  دائما  ونرددها  نسمعها 
في اوقات معينة ال نعرف باننا نسيء اليهم 
مثل  ،فاالطفال  صحتهم  على  التأثير  بدرجة 
فتجد  باالمراض  لالصابة  عرضة  يكونون  الكبار 
ال  امــه  الن  ،نتيجة  بالسكري  مصابا  الطفل 
للحلويات،  المتكررة  طلباته  مقاومة  تستطيع 
السوس  ينخرها  اسنانهم  االطــفــال  اغلب  و 
،ونذهب بهم الى طبيب االسنان لعالج اسنان 

الحليب.
كما ان اغلب االطفال يكونون عرضة للتوترات 
تتسم  قــد  ايــاهــم  مالعباتنا  طبيعة  ان  حتى 
تعرض  ،قد  حركات  خالل  من  والرعب  بالخوف 
من  والعاشرة  السابعة  سن  بين  ما  األطفال 
مرضية  ــارًا  آث تترك  خطيرة  قلبية  لنوبة  العمر 
مزمنة في قلب الطفل، وقد تؤدي إلى الوفاة 
ولكننا  اضحاكهم  بهدف  األحيان.  بعض  في 

بالواقع نخيفهم.
- بعض الحاالت التي قد تؤذي األطفال ،:-

عند  القلبية  النوبات  أسباب  أحــد  من  *األرق 

وقضاء  التلفاز  على  السهر  ،فطول  األطفال 
االوقات خارج المنزل يؤدي الى االخاالل بفترة 
عند  النوم  ساعات  معدل  ،ألن  الطبيعية  النوم 
االطفال اكثر من الكبار، ففي أغلب الحاالت ال 
ينام االطفال ،أو انهم بعبارة ال يأخذون كفايتهم 
من النوم ،فقلة النوم والسهر لساعات متأخرة 
خطرًا  يشكل  للمدرسة  مبكرًا  واالســتــيــقــاظ 
من  كفايتهم  أخذ  عدم  بسبب  األطفال  على 
وهذا  والتعب  االرهــاق  الى  يؤدي  مما  النوم، 
عند  القلب  امراض  مسببات  من  بانه  معروف 
الكبار ،وعند االطفال تكون غير واضحة فيشكو 
الطفل من صدره وااللم ،وال نهتم به اال انها 
بين  التمييز  بسهولة  ويمكن  مؤشرات  تكون 
النوم  من  كفايتهم  يــاخــذون  الذين  االطــفــال 
الوجه  تعابير  خــالل  مــن  االخــــرون  واالطــفــال 

والعصبية والنرفزة وسرعة الغضب.
الضروري  فمن  البارد  لللطقس  بالنسبة  *اما 
الطبيعية،  الجسم  حرارة  درجة  على  المحافظة 
خاصًة  المناسبة  المالبس  الطفل  يرتدي  وأن 
األمهات  البرودة،واغلب  لمقاومة  الشتاء  في 
االهتمام  أن  اال  الــشــأن  هــذا  فــي  تقصر  ال 
مع  الشتوية  للمالبس  االطفال  بارتداء  الزائد 

قلة النوم يعزز من فرصة حدوث في مشاكل 
القلب.

المناطق  في  السكن  خالل  من  البيئة  *تلوث 
ينجم  ،وما  االرضية  الطوابق  وفي  المزدحمة 
والدخان  السيارات  عــوادم  استنشاق  من  عنه 
المواد  أخطر  مــن  يعد  الــســيــارات  عــن  الناجم 

الملوثة للهواء التي تؤثر على األطفال.
الى  تطول  لألم  رحلة  في  ثقيلة  عشاء  *وجبة 
في  األم  ترغب   ، المنزل  خارج  الليل  منتصف 
السهر وتنسى ان طفلها ال يرغب بذلك ،وتجد 
يتسوقن  االمــهــات  بينما  يــنــامــون  االطــفــال 
ويذهبن للمطاعم وبالتالي يكون إعطاء الطفل 
قبل  الدسم  وخاصًة  الطعام  من  كبيرة  كمية 
الممكن  من  ألنه  عليه،  خطرًا  يشكل  قد  النوم 

عرقلة عملية التنفس مما يتعب القلب.
*العاطفة القوية والمحبة الزائدة تجاه االطفال 
مؤذيا  يكون  ،قــد  شديد  بشكل  ومالعبتهم 
ينامون  الــثــانــي  الــيــوم  فــي  غالبيتهم  ،ألن 
،وهم متعبون من المالعبة فاألطفال مليئون 
يتأثروا  أن  الصحي  من  ليس  ولكن  بالعاطفة، 
أو  شديدًا  فرحًا  كان  إن  سواء  قوي  بشكٍل  بها 

حزنًا شديدا.

*اإلصابة باإلنفلونزا وما ينجم عنها من امراض 
وتوعكات تصيب الرئة وضيق التنفس والبلغم 
والسعال وغيرها قد تؤثر على القلب، ولكنها 
قد  الحادة  الربو  نوبات  بينما  نــادرا،  أمرا  تعتبر 
تؤدي إلى نوبات قلبية أو جلطات دماغية نتيجة 
الــدواء  يكون  أن  يجب  لذا  األوكسجين،  نقص 

قريبًا من المريض دائمًا.
كان  لو  ،حتى  عنيف  بشكل  الرياضة  *ممارسة 
التي  األلــعــاب  ولــعــب  الــريــاضــة  يحب  الطفل 
تتطلب مجهودًا كبيرًا مثل كرة القدم، فيفضل 
سالمته  من  للتأكد  للقلب  دوري  فحص  إجــراء 
،ألن التعب الشديد ينهك القلب،ويجب االنتباه 
لهم، فاالطفال ال يملون من اللعب والحركة لذا 
يجب مراقبتهم عند عودتهم للمنزل وتفقدهم.
الى  يميلون  اآلبــاء  وبخاصة  الوالدين  *اغلب 
عليهم  يؤثر  مما  وتخويفهم  األطفال  مفاجأة 
الى  االطفال  يخلد  عندما  التأثير  هذا  ،ونالحظ 
النوم، فنجد أن نوبات الهلع واضحة عندما ينام 

االطفال.

*صيدلي في وزارة الصحة 

 اإلصابة باإلنفلونزا وما ينجم عنها من 
أمراض وتوعكات تصيب الرئة ،وضيق 
ها  التنفس ،والبلغم ،والسعال وغ

،قد تؤثر عىل القلب، ولكنها تعترب 
أمرا نادرا، بين  نوبات الربو الحادة 

قد تؤدي إىل نوبات قلبية أو جلطات 
 . دماغية نتيجة نقص األوكسج

م الزائد بارتداء االطفال   االهت
للمالبس الشتوية مع قلة النوم يعزز 

من فرصة حدوث مشاكل  القلب 
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يلقي سعيد عبوة بالستيكية فارغة 
في حاوية نفايات عند مخرج شاطئ 
األوداية، ويقول بشيء من المرارة 
"نحن لسنا مثل اآلخرين، ال نخلف 
نفايات وراءنا"، قبل أن يواصل 
سيره قرب الشاطىء مع رفاقه.
ثم يشير الشاب العشريني الى 
كراس وطاوالت بالستيكية لم تعد 
صالحة لالستعمال كدست وسط 
الصخور على رمال الشاطىء، 
ويقول "النفايات تفسد متعتنا.. نرى 
أعقاب سجائر وعبوات بالستيكية 
وحتى بقايا أطعمة فوق الرمال. 
لألسف الناس ال تعي أهمية 
الحفاظ على النظافة".

سنة  منذ  المغربية  السلطات  وأطلقت   
نظافة  على  للحفاظ  عــدة  مــبــادرات   2001
محمد  مــؤســســة  ــنــظــم  وت الـــشـــواطـــئ، 
عملية  سنة  كــل  البيئة  لحماية  الــســادس 
ــهــا حــمــالت  ــب ــواك "شـــواطـــئ نــظــيــفــة" ت

تلفزيونية للتوعية على أهمية الموضوع. 
بالبيئة  المكلفة  الدولة  لكتابة  تقرير  وأشار 
إلى أن نسبة جودة مياه البحر في شواطىء 
المملكة فاقت 97 % السنة الماضية في 
لم  بينما  المراقبة،  شملتها  شاطئا   165
تكن هذه النسبة تتعدى 72 % سنة 2002. 
وحصل 21 شاطئا هذه السنة على عالمة 
احــتــرام  على  ــدل  ت الــتــي  األزرق"  ــواء  ــل "ال
معايير صارمة للحفاظ على البيئة من أصل 

40 شاطئا كانت مرشحة للحصول عليها. 
إقناع  إلى  بعد  تصل  لم  الجهود  هذه  لكن 
الجميع بالحرص على نظافة الشواطئ، ال 
سيما على الشواطئ الواقعة في وسط 
المدن أو القريبة منها والمقصودة بكثافة 

من المغربيين.
المدينة  أســفــل  ــــة  األوداي شــاطــئ  ويــقــع 
عند  نفسه  االســم  تحمل  التي  التاريخية 
مصب نهر أبي رقراق بين سال والرباط على 

الشواطئ  من  وهو  األطلسي،  الساحل 
التي يرتادها الكثير من العائالت والشباب، 

بالنظر الى سهولة الوصول اليه.
زرقــاء  معدنية  حاويات  رماله  فــوق  وثبتت 
مخصصة لرمي النفايات، وأخرى بالستيكية 
"حافظوا  عليها  كتب  أعمدة  على  معلقة 
على نظافة مدينتكم" تابعة لشركة تتولى 

جمع النفايات في الرباط.
النفايات  حجم  أن  للناظر  يخيل  ذلــك،  ومع 
التي  تلك  ربما  يفوق  الرمال  فوق  الملقاة 

استقرت في الحاويات.
ويشير حسن (25 سنة) إلى أن الوضع تحت 
الماء سيء كذلك قائال "كثيرا ما تصادفنا 
على  نعثر  أحيانا  هنا،  نسبح  عندما  نفايات 
أشياء أخجل من ذكرها"، محمال المسؤولية 
النظافة"  على  التربية  "النعدام  ذلك  في 

وازدحام الشاطئ بالمصطافين.  
ناشطون  ينشر  "فيسبوك"،  موقع  على 
مكسو  البيضاء  الدار  شواطئ  ألحد  صورا 
ــات خــلــفــهــا مــصــطــافــون. وكــتــب  ــفــاي ــن ب
شرطة  "إحــــداث  مقترحا  المعلقين  أحــد 
على  غــرامــات  تفرض  بالشواطئ  نظافة 

المصطافين غير المتحضرين!".

على  متواجد  البلدية  في  موظف  ــرى  وي
شاطئ األوداية أن قلة الوعي على أهمية 
النظافة سبب رئيسي لهذا الوضع. ويقول 
بجمع  صــبــاح  كــل  تنظيف  عــمــال  ــقــوم  "ي
النفايات تماما، لكن الشاطئ يصبح ملوثا 
ويتكرر  مساء  المصطافون  يغادره   عندما 
المشهد كل يوم. ربما يجب إطالق نداءات 
النظافة  على  للحفاظ  صوت  مكبرات  عبر 

حتى نحرج الملوثين!".

 نداء تحت الماء
نداء  توجيه  الغطس  يحترفون  شبان  واختار 
الــشــواطــئ  نــظــافــة  عــلــى  للحفاظ  رمـــزي 
ومياهها بطريقة مختلفة. تحت شمس يوم 
حار، تجمع نحو عشرة شبان ينتمون لجمعية 
الغطس  فــي  المتخصصة  "الـــمـــرجـــان" 
والرياضات المائية بالميناء الترفيهي على 
نهر أبي رقراق الذي يفصل الرباط عن سال 

وتصب مياهه بمحاذاة شاطئ األوداية. 
وأطفال  الفضوليين  بعض  أنــظــار  وتحت 
مطاطية،  زوارق  بركوب  لالستمتاع  جــاؤوا 
الغطس  بــزات  ــدوا  ارت الذين  الشبان  توجه 
نحو المرفأ حيث ترسو بعض اليخوت. وكان 

رئيس الجمعية يمدهم بتعليمات السالمة 
بأنفسهم  يلقوا  أن  قبل  الغطس  وخطة 
تباعا تحت الماء في "عملية تطوعية" لجمع 

النفايات التي يلقيها اآلخرون.
ويوضح رئيس الجمعية محمد المشكور (45 
العوم  يهمه  من  أول  "الغطاس  أن  عاما) 
مياه  تلوث  زاد  لألسف  نظيفة.  مياه  في 
الساحل والنهر في السنوات األخيرة بفعل 
على  للحفاظ  الوعي  وقلة  السكان  ازديــاد 

البيئة".
ويقول أحد أعضاء النادي "ال ندعي تنظيف 
رمزية  رسالة  بعث  نحاول  لكننا  النهر  مياه 
خصوصا  البيئة  على  الحفاظ  أهمية  حول 

بالنسبة لألطفال والشباب".
الغطاسون  يطفو  ساعتين،  حوالى  بعد   
على السطح ويستعرضون حصيلة النفايات 
أو  معدنية  قطع  وأغلبها  التقطوها  التي 
 22) الدين  عالء  ويقول  بالستيكية.  مــواد 
سنة) مبتهجا "ساهمنا في تنظيف المياه 
بأهمية  الــوعــي  ينتشر  أن  أتمنى  قليال، 

النظافة ويكف الناس عن تلويث المياه".

(أ ف ب)

النفايات تشوه بعض شواطئ املغرب 

مرتادفات هل تعلم؟ناجحون معلومات صحية
 كلمة ُشُعور (اسم):

ِإْحساس , ِإْحَساس , ِإْدراك , ُحُنّو , ِحّس , َشَفَقة , 
عاِطَفة , َوْعي

ن فائق  سل

بغداد  أطباء  أشهِر  من 
جديد  محلة  فــي  ولـــد 
حسن باشا في بغداد، 
واسمُه مركب (سلمان 
فــائــق) وهـــو ابـــن عبد 
الـــــــــرزاق أفــــنــــدي بــن 
محمد أفندي آل شاكر، 
عائلة  إلـــى  ويــنــتــســب 
شاكر أفندي البغدادية، 
يشغل  والــــــدُه  ــــان  وك

منصب رئيس تحرير كتاب والية بغداد في عهد الدولة 
بالكلية  التحق  األولية  لدراستِه  اكماله  وبعد  العثمانية، 
الطبية ببغداد، وتدرب في قسِم الجراحة تحت اشراف 
للدكتور  معاونًا  صار  ثم   woodman وودمان  الدكتور 
نوئيل إبراهام N.Abraham، وكان عميد الكلية الطبية 
الطبيب  سندرسن  هاري  الدكتور  وقتها  في  الملكية 

الخاص للعائلة المالكة العراقية.

أن السنجاب ال يستطيع تمييز اللون األحمر . على  تحتوي  التي  الخضار  أنــواع  من  الفجل  يعتبر 
والكالسيوم  الحديد  وعلى   ( ث  ـ  (آ  الفيتامينات 
على  ويساعد  الطعام  قبل  للشهية  فاتح  ،وهــو 

الهضم ، ويعتبر مقويًا للعظام ومدرًا للبول .

ابواب املعرفة
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اكتشاف 12 قمرا جديدا للمشرتي 
احدها مختلف بشكله ودورانه

اكتشاف 12  اميركيين  فلك  علماء  من  فريق  اعلن 
عدد   79 الى  يرفع  ما  المشتري  حول  جديدا  قمرا 
النظام  في  قياسي  عدد  وهو  المعروفة  اقماره 

الشمسي.
"كارنيغي  مــن  شيبرد  ســكــوت  الباحث  ووصـــف 
االقمار  هذه  احد  ان  ساينس"  فور  إنستيتوشن 
غريب بعض الشيء بسبب حجمه الصغير اذ يقل 
قطره عن كيلومتر ما يجعله على االرجح اصغر اقمار 

المشتري.
واوضح عالم الفلك ان دورانه "مختلف عن االقمار 
القمر  هذا  يحتاج  اذ  للمشتري"،  المعروفة  االخرى 
المشتري  حول  للدوران  السنة  ونصف  سنة  الى 
الذي يلتقي مداره المنحني مع كوكبة من االقمار 
لـــدوران  المعاكس  بــاالتــجــاه  تسير  الــتــي  االخـــرى 

المشتري.
فحوادث  مستقر.  غير  وضــع  ــه  "ان شيبرد  ــال  وق
تفكك  الى  تــؤدي  ان  يمكن  الوجاهية  االصطدام 

االقمار وتحولها الى غبار".
قمرين  شــأن  ذلــك  فــي  شأنه  القمر  هــذا  ويـــدور 
مثل  نفسه  باالتجاه  االخيرة  الفترة  في  اكتشفا 

المشتري.
وتحتاج االقمار القريبة الى سنة تقريبا للدوران حول 

هذا الكوكب في مقابل سنتين لالقمار االبعد.
وقد تكون كل هذه االقمار أجزاء ناجمة عن اصطدام 

بين أجرام أكبر.
في  اكتشف  غاليليو  االيطالي  الفلك  عالم  وكان 
فريق  يكن  ولم  المشتري.  اقمار  اول  العام 1610 
علماء الفلك الذي يقف وراء االكتشاف يبحث عن 
حقل  في  ظهرت  انها  اال  للمشتري  جديدة  اقمار 
التلسكوب الذي يستخدمونه عندما كانوا يحاولون 

رصد كواكب أبعد من بلوتو.
في  االولـــى  للمرة  الــجــديــدة  االقــمــار  ورصـــدت 
في  منصوب  تلسكوب  بواسطة   2017 الــعــام 
تشيلي ويعمل لحساب المرصد الفلكي الوطني 

االميركي.
وتطلب التحقق من كيفية دوران هذه االقمار سنة 
المتحدة  الواليات  في  تلسكوبات  بواسطة  كاملة 

وتشيلي.
(أ ف ب)
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الفائزون بقصة العدد الماضي

الولد الهداف

أسامة أحمد
ركض الولد خلف الكرة محاوًال إصابة الهدف....لكن 
حارس المرمى كان قويا وصّد الضربة...حزن الولد 
الهداف على فشله بعد أن خسر فريق مدرسته...

لكنه واصل التمرين الشاق كل يوم..وفي المباراة 
بالمباراة  ويفوز  الهدف  يصيب  أن  استطاع  التالية، 

بعد الجد والتعب.

الفائز بقصة العدد املايض

ة ة وكب أحالم صغ
(هال حسن)

من أحالمها الصغيرة أن ترتدي زي المدرسة األزرق، 
وبعد ذلك ترتدي الزي األخضر في المرحلة الثانوية، 
ثوب  وترتدي  الجامعية  المرحلة  إلى  بعدها  لتنتقل 
أن  الكبير  وحلمها  جميلة.  بألوان  الموشح  التخرج 
ترتدي الثوب األبيض في يوم زفافها... لكنها رأت 
جميع هذه المالبس على جميع الفتيات، أما  هي 

فلم ولن ترتديها...

إبداعات

أكمل القصة

قال الدب الصغ لصديقه:
................................................................

. .................................
................................................................

. ...........................................
 ........................................................

............................

أكمل القصة

كان يا ما كان

كان في قديم الزمان رجل طموح 
غّدار اسمه رديف، يعيش في مدينة 
صغيرة.
قرر رديف أن يسافر إلى مدينة أخرى 
لعله يكسب أكثر، بعد أن قّل العمل 
في مدينته. لكّنه كان خائفاً من 
السفر وحده، إذ كان السفر في ذلك 
الوقت موحشا ومخيفا. وبعد تفكير 
وبحث عن صاحب يرافقه سفره، 
ويأمن جانبه، توصل إلى معرفة 
شاب فقير عاطل عن العمل اسمه 
إحسان. أقنعه رديف بالسفر معه.

حكاية من الرتاث الشعبيخيانة العهد

طلب إحسان من زوجته، وكانت حامال في 
السفر.  متاع  له  تهيء  أن  الــوقــت،  ذلــك 
وكانت الزوجة تنتظر في شوق أن يحصل 
زوجها على عمل ليوفر لها نفقات الوالدة 
لها  أّكــد  أن  بعد  بسفره  فرضيت  القريبة. 
محّمال  سيعود  وأنه  يطول،  لن  سفره  أن 
حرائر  من  نفسها  تشتهيه  ما  وكّل  بالثروة 

ونفائس.
المسافران،  انطلق  حار،  يوم  صبيحة  في 
كتفه،  عــلــى  مــتــاعــه  يــحــمــل  منهما  ـــّل  ك
إلى  يــؤّدي  إنه  لهما  قيل  طريقًا  سالكين 
وتاق  بها  رديف  سمع  التي  المدينة  تلك 

للوصول إليها.
فقال  ليأكال،  جلسا  طويلة،  مسيرة  وبعد 
وشرابك  بطعامك  "لنبدأ  لصاحبه:  رديف 
المتاع،  حمل  على  تــقــدر  ال  ألنــك  أوًال، 
طريق  وأمامنا  سابقًا،  الّسفر  تجرب  ولم 

طويل".
االثنان  فأكل  متاعه،  وبسط  إحسان  اقتنع 
منه وشربا حتى شبعا. وفي المرة الثانية 
أكال منه أيضا. وهكذا حتى نفد زاد إحسان 

وبقي زاد رديف على حاله.
من  ليتناوال  جلسا  التالية،  المحطة  وفي 
لكن  البداية.  في  اتفقا  كما  رديــف  أكــل 
هذا  على  نستمر  لو   " قائال:  امتنع  رديفا 
المنوال فإن طعامنا سينفد قبل أن نصل 

أقرب مدينة".
فسأله الشاب: "وما هو الحل"؟.

في  نــقــتــصــد  أن  رديــــف: "الــحــل  أجــــاب 
طعامنا".

من  وقليال  الخبز،  من  كسرة  يعطيه  وكان 
البصل والماء في كل وجبة حتى انهارت 
عدة  الحال  هذه  على  وبقيا  الشاب.  صحة 
فصعدا  عالية،  هضبة  وصــال  حتى  ــام  أي
إليها، قبل غروب الشمس ينويان المبيت 

فوقها.
تلوح  مدينة  مــالمــح  هــنــاك  مــن  شــاهــدا 

في  إليها  ينطلقا  أن  وقــررا  ففرحا  لهما، 
ويأكالن  يستريحان  وجلسا  الباكر.  الصباح 
وأخذ  األرض.  على  استلقيا  ثم  بشراهة، 
النوم  بأحالم  اليقظة  أحــالم  يخلط  رديــف 
حتى غّط في نوم عميق، في حين بقي 
وفي  زوجته  في  مفكرا  ساهرا  إحسان 

صحبته غير الموفقة لرديف.
القمر  وتــوّســط  الــلــيــل،  تــقــدم  وعــنــدمــا 
وفجأة  يسير،  وأخذ  إحسان  قام  السماء، 
منه  فاقترب  األرض،  من  يشّع  بريقا  لمح 
وراح يزيح التراب من حوله حتى اصطدمت 

يده بجسم صلب.
ذهل وأخذ يبحث عن شيء يحفر به، فلم 
قوية  كانت  لكنها  طويلة،  خشبة  إال  يجد 
وتأكد  بها.  الحفر  من  مّكنه  الــذي  بالقدر 
بفرحة  فأحس  كبير،  إناء  وجود  من  أحسان 
وجد  بما  صاحبه  ليخبر  وانطلق  غــامــرة، 

ووفاء منه للعهد.
وراح  فأسه  وأخذ  عجل،  على  رديف  نهض 
وصاحبه  مستبشرًا،  فــرح  بسرعة،  يحفر 
الحفرة  صــارت  حتى  أكبر،  بفرح  يساعده 
وبصعوبة  ضخمًا.  زيـــرًا  فــوجــدا  عميقة، 
فوجدا  الزير  غطاء  يفتحا  أن  استطاعا  كبيرة 

في داخله كنزا من النقود الذهبية.
لضوء  وعرضها  يديه  بين  حفنة  رديف  أخذ 
الخالص،  الذهب  من  أنها  فتأكد  القمر، 

فأحضر كيسه بسرعة ومأله إلى آخره.
أيضا،  كيسه  يمأل  أن  أحسان  أراد  وعندما 
منعه رديف قائال: " هذا الكنز لي وحدي، 

وال يجوز أن يعرف به أحد".
قال إحسان: "أنا صديقك ورفيقك، ومن 

غير المعقول أن أشي بك".
فقال رديف: "من يضمن ذلك"؟

ــــَم وثــقــت بـــي إذن  ـــســـان: "ل أجـــابـــه إح
معك"؟ وصحبتني 

الطريق  فــي  "لــتــرافــقــنــي  رديــــف:  ـــرّد  ف
فقط".

توّسل إليه إحسان قائًال: "أنا ال أريد منك 
الوصول  على  يساعدني  ما  سوى  شيئا 

إلى مدينتي".
إحــســان،  طلب  بــرفــض  رديـــف  يكتف  لــم 
أسرع  اآلن،  "سأقتلك  قائال:  هــّدده  بل 
واتل الشهادة، وأوصني ألهلك وصيتك 

األخيرة".
لحال  يتركه  أن  واستعطفه  إحسان  بكى 
يخشع  لم  القاسي  رديفًا  أن  غير  سبيله. 
لتضرع إحسان، وشهر خنجره وهّم بقتله.

محالة،  ال  مقتول  أنه  إحسان  عرف  وحين 
الوصية:  هذه  زوجتي  أبلغ  "إذن  له:  قال 
"إذا وضعت ولدا فعليها أن تسميه ألداد 
فيجب  بنتا  المولود  كــان  إذا  أمــا  أفندي. 
أردف:  ثــم  مــاكــو".  أنــصــال  تسميها  أن 
"ورجائي األخير أن تعطيها من الذهب ما 

تحتاج إليه في الوالدة".
للثروة  حبه  أعــمــاه  قــد  رديـــف  ــان  ك ولــمــا 
هذه  نتائج  في  يفكر  لم  فإنه  الجديدة، 

الوصية، وال في معنى االسمين.
عائدا  الذهب  وحمل  إحسانا  رديــف  قتل 
بيته  إلــى  الــذهــاب  وقــبــل  مدينته.  إلــى 
زوجها  بموت  أخبرها  إحسان.  بزوجة  مــّر 
النقود.  بعض  وأعطاها  وصيته،  وأبلغها 
والغريب أن رديفا وجدها قد وضعت ولدا 

وبنتا.
تعيش  المسكينة  والزوجة  السنوات  تمر 
كان  حين  في  الكفاف،  على  طفليها  مع 
والقصور  والحرائر  بالجواهر  ينعم  رديــف 
الناس  أن  درجــة  إلــى  والحشم،  والــخــدم 
على  تدور  سيرته  وبدأت  أمره  في  شّكت 
ملك  إلى  أخباره  وصلت  حتى  لسان،  كل 
ويرى  المدينة،  هذه  بزيارة  فرغب  البالد، 
وسط  الــزيــارة  وتّمت  الــثــري.  هــذا  قصور 
الملك  ــان  وك والعظمة.  األبــهــة  مظاهر 

قلبه. ورقة  وطيبته  بعدالته  معروفا 
زوجة إحسان وطفالها اليتيمان، وقد شّبا 

الشارع.  إلــى  الــخــروج  يستطيعان  وصــارا 
العربات  وصــوت  الضجة  سمعا  وعندما 
والموسيقى خرجا ليشاهدا ما يجري وتبعا 

الموكب حتى ابتعدا عن بيتهما.
مّر موكب الملك بالشارع الذي تسكن فيه 
شعرت األم بغياب طفليها، ففتشت هنا 
أنهما  وعلمت  جــدوى.  دون  من  وهناك 
باتجاهه.  فأسرعت  الملك،  موكب  تبعا 
أخذت  حتى  الموكب  إلى  وصلت  إن  وما 
تصيح بأعلى صوتها على طفليها: ”ألداد 
ـــت تــردد  ــو." وراح ــدي… أنــصــال مــاك أفــن
الذي  الملك  مسامع  وصل  حتى  نداءها 
فأوقف  الــغــريــب،  ــنــداء  ال هــذا  اســتــغــرب 
المرأة  إحضار  حراسه  من  وطلب  عربته، 

غرضها. لمعرفة  فورًا 
وروت  الملك  يدي  بين  المرأة  مثلت  ولما 
التي  للحكمة  فطن  كاملة،  قصتها  لــه 
تكمن في وصية الوالد قبل مقتله. فهو 

مظلوم ويشتكي، وال بد من أخذ حقه.
في  صاحبه  الذي  الرجل  عن  الملك  سأل 
عندما  بالدهشة  الجميع  فأصيب  سفره، 
علموا بأن رديفا صاحب القصور والشهرة 
رفيق  هو  وكان  بصديقه  غدر  قد  الكبيرة 
استدعاه  أن  إال  الملك  من  كان  فما  دربه. 
الحقيقة،  ليظهر  بنفسه  معه  يحقق  وبدأ 

ويحقق العدل الذي اشتهر به.
ــراف  ــت وجـــد رديـــف أنـــه ال مــفــر مــن االع
بالحقيقة. فقّص على الملك كّل ما جرى. 
وهنا كان حكم الملك قاسيا جدا ولكنه لم 

يكن أقسى من قلب رديف.
أصدر الملك حكمه: "كل أموالك وثروتك 
تعود إلى األم وابنها وبنتها. وينفذ فيك 
الكبيرة  المدينة  ساحة  في  الموت  حكم 

لتكون عبرة لمن اعتبر".
والمجوهرات  القصور  الملك  سّلم  ثم 
األم  إلــى  رديـــف  يملكه  ــان  ك مــا  وجميع 

سعيدة. عيشة  فعاشوا  وطفليها، 

" صحراء امللح العجيبة "ساالر دي يو

ــح من  ــمــل ــجــولــت فـــي صـــحـــراء ال هـــل ت
المكان  هذا  إلى  نطير  بنا  هيا  قــبــل؟!... 
العجيب حيث ينعكس كل شيء من حولك 
مغطاة  الملح  من  صحراء  في  تسير  وأنت 
بطبقة رقيقة من الماء هي التي تعكس 

ما حولك من المناظر.
في  يقع  العالم  في  ملح  مجمع  أكبر  هو 

مرتفعات ألتيبالنو جنوب غرب بوليفيا.
الملح،   صحراء  اآلن  تحتلها  التي  المنطقة 
باجيفيان  بحر  مياه  بحيرة  بقايا  من  ناتجة 
مجمع  يقع  سنة،  مند 40.000  زالت  التي 
مستوى  فـــوق  مــتــر   3700 عــلــى  الــمــلــح 
كيلومترا   10582 ومساحته  البحر،  سطح 
العالم  في  ملح  صحراء  أكبر  وهي  مربعا، 

عنصر  من  العالم  احتياطيات  ثلث  وتمثل 
جدًا  مهم  كيميائي  عنصر  وهو  الليثيوم" 
في صحة االنسان الجسدية والنفسية".

حوالي  سنويًا  وينتج  الملح،  ويستخدم 
مخزون  طــن  مــلــيــارات   10 طــن،   25.000
تستنفد.  ان  المرجح  غير  من  التي  الملح 
القمر  لمشاهدة  سياحي  نشاط  هناك 

من  الشمس  كغروب  الطبيعية  والمناظر 
هذا الموقع.

وتقع دولة (بوليفيا) في القاّرة األمريكّية، 
القسم  فــي  منها  الــجــنــوبــّيــة  ــدًا  ــحــدي وت
هي  الــدولــة  هــذه  وتعتبر  منها،  الغربي 
المساحة  ِكَبر  حيث  من  الخامسة  الدولة 

فيها.

سهم وأرسار الكون
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دائرة السير

190
الدوريات الخارجية 
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أمانة عمان

في  خدمتكم  

4650900
مركز

االسعاف الجوي

4792000
دائرة االفتاء العام
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دائرة الجمارك

5343121
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5100000
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09:30
09:30
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14:05

بغداد
كوااللمبور - بانكوك
اربيل
بيروت
جده
الرياض
الكويت
القاهره
تل ابيب
دبي
ابو ظبي
الدوحه
العقبه
بغداد
جده
القاهره
ديترويت

الرنكا
دبي
نيويورك
القاهره
اثينا
شيكاغو
ابو ظبي
جده
الدوحه
الكويت
اسطنبول
روما
برلين
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مدريد
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دبي
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جده

14:40
15:10
15:20
15:30
15:45
15:45
15:55
15:55
16:15
16:25
16:40
19:55
20:20
20:55
20:55
21:20
21:30

21:50
22:00
22:00
22:00
22:00
22:10
22:10
22:10
22:20
22:25
22:50
23:40
00:10
01:15
01:25
01:25

املغادرة
05:00
05:40
07:00
07:00
07:00
08:00
08:50
10:05
10:25
10:40
10:40
10:45
10:45
10:45
10:45
10:55
11:00
11:15

جده
بغداد
العقبه
القاهره
تل ابيب
دبي
ابو ظبي
الدوحه
اثينا
شيكاغو
فرانكفورت
امستردام
باريس
برلين
جده
مدريد
زيورخ - جنيفا -
الكويت

اسطنبول
الرنكا
نيويورك
برشلونه
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المدينه المنورة
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بيروت
بغداد
جده

تل ابيب
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بغداد
الرياض
القاهره
دبي
ابو ظبي
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11:45
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00:55
01:15
02:10

معنوياتك عالية، تطمأن 
وتحقق هدف تعويض، 

يوم محظوظ ال يجوز 
إضاعته، كن جريء على كل 
األصعدة ألن مساًء عليك 

أن تكون جاهز ليومين 
مرهقين يمكن أن تشعر 

بتراجع معنوي.

اليوم يعنيك الكثير هو 
شأن عائلي أو وضع يخص 

عقارات، ال تعطي ثقة 
مطلقة، حاول تسترخي 

وتتحدث لشخص ثقة، 
تقدر أن تطلب مساعدة 
من قريب أو أخ، اليوم 

يوجد راحة داخلية.

مشغول باألمور اليومية 
والواجبات المعتادة ممكن 

أن تأخذ وقت كبير منك، 
عليك أن تكون بعيد عن 

الناس ألن لديك جهد 
إضافي، توقع نبأ طّيب، 

بالعموم اليوم يوجد 
تعاطف.

نهار جميل نوعًا ما زيارات، 
اتصاالت، بّكر لعملك، يوم 
منعش ومحظوظ تقدر أن 

تقوم بنشر هذا النشاط 
مكثف، يوجد شرود لكن 

تقدر أن تصالح على صعيد 
عاطفي وتفرح مع الشريك 
وتعزز عالقتك مع األقرباء.

 اليوم جميل ايجابي، تقدم 
أكثر حتى تخطي أي عقبة، 

يوم مثمر يوجد مصالحز 
ومصافحة من جديد، 

حسك السليم يدعك من 
المستفيدين في نهاية 

المطاف، سهرة ولقاء 
وشوق مع الشريك.

تعطي األولوية ألمورك 
المالية ألن اليوم الجميع 

بخدمتك، اليوم قوي 
وأفكارك واضحة، خفف 
مصروف، باألفق أشياء 

جميلة تجلب التغيير، 
حاول تصالح ألطول 

فترة ألن اليوم قوتك.
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اليوم تتحرر من قيد 
داخلي، اغتنم الفرص 
ألن يومك فيه نشاط 

شعبي مهم جدًا، قّوي 
قلبك، احتمال أن تحصل 

على مكافأة بجهودك 
لكن من الناحية العاطفية 

حاول أن تكون هادئ.

 نّظم أمورك ال تؤجل وال 
تتردد، تقدر أن تأخذ مبادرة 

وتجد حل تسّير وضعك، 
سوف تكون تحت المراقبة 

من بعيد وانتبه على 
صحتك وأظهر فرحتك 

برؤية الشريك أو الحبيب 
اثبت جدارتك للتغيير اليوم.

مناخ غير مناسب ألي 
انطالقة، ممكن األرق 

نتيجة التفكير الطويل هو 
السبب الذي تشعر فيه، 
عليك أن تستريح، ممكن 

وجود تشتت بالطاقة، 
تجنب أي عمل معّقد قد 

تكون نتيجة سلبية.

 اليوم جيد للحركة، رغبتك 
تتزايد، تطوير خاص على 
صعيد مهني أو فكري، 

اليوم محط أنظار، ال تخاطر 
بمالك، يوم لألخبار من 

مسافات بعيدة، يوم 
معرض أن تكون بسفر أو 
تستقبل ناس من سفر .

يومك فيه فرص، نهارك 
سريع صداقات عميقة 

تترك انطباع جيد، يتقرب 
األصدقاء واألحبة منك، 
اتفاقية سواء بعمل أو 

بمهمة عليك أن تنفذها،  
غالبًا ما تتوصل إلى أشياء 

تناسبك، أحالمك تتحقق.

من الضروري تأسيس 
ميزانية لضمان أموالك، 

التغيير الذي يحصل عندك 
إما عن طريق سفر أو رحلة 

أو مال عن طريق منفعة 
غير متوقعة، قليل من 
الوقت للشريك وافعل 

شيء يشعرك بالسعادة.
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لحل مسابقة كاكورو عليك ادخال رقم من 1-9 في 

المربعات الفارغة.
مفاتيح الحل هي االرقام الموجودة في المربعات 
السوداء وهي التي تعطي حل لمجموع االرقام.

الحل  تعطي  الــخــط  فـــوق  ــودة  ــمــوج ال االرقـــــام 
االفقي واالرقام الموجودة تحت الخط تعط الحل 

العامودي.
مفتاح الحل رقم 3 سيكون الحل لرقم 2 ورقم 1 
رقم 2  او  ورقــم 1  لرقم 4  حال  سيكون  ورقــم 5 

ورقم3.
تعتمد  الصحيح  بالشكل  ستحل  المربعات  من  اي 

على حل المفتاح باالتجاه اآلخر
ال يجوز تكرار الرقم في الحل لذا رقم 4 سينتج عنه 

االرقام 1 و3.

حل العدد السابق

Kakuro

حل العدد السابق
قم باستكمال 
الشبكة، حتى 

يصبح كل صف 
وعمود والمربع 

الذي يتكون من 3 
صفوف وأعمدة 
(باللون الغامق) 
يحتوي على كل 

رقم من 1 - 9

1234567891011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 - جون روكفلر 2 - أجر – جفن – وعر 3 - كابوس – أمامي 4 - أريب – سناء 5 - شاعر 
– هيبة 6 - فر – لص – هر 7 - كنز – أمد – بنك 8 - والد – هادئ 9 - زاهر – سرور 10 

- تفاؤل – ضم – بث 11 - وجل – عمل – درة.

1 - شاعر هندي له "ذكريات" رائعة – 
أديبة فرنسية برعت في تحليل مشاعر 

المرأة من رواياتها "كلودين" 2 - غبار 
– نهر يروي غوطة دمشق 3 - تلة – 
ركض 4 - ما يكتمه اإلنسان – غيث 
– خيمة 5 - قنوط – أتى – مبسم 

6 - دولة آسيوية عاصمتها كاتماندو 
– طاب الثمر وحان قطافه 7 - جذع 

الشجرة – نبات له زهر ُتشّبه به األعين 
8 - تتالى – يبصر 9 - مفوض – علياء 

10 - اكتمل – من شرف بنفسه ال 
بآبائه – نقيض مملوك 11 - ضد 

ضالل – قط – هرب.
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-1 كاتب مصري لّقب بعميد األدب 
العربي – أديب ألماني رائعة أعماله 
مأساة "فاوست" 2 - والد – زعيم – 

تغّير لون الشيء 3 - كهف – إحدى 
سمات ورق اللعب 4 - وفاق – انتزع 

5 - عاطل عن العمل – سكب 6 - راية 
– مصباح 7 - طابة – ماهر 8 - حب – 

شرم من البحر – حسام 9 - داعب – ريح 
لينة 10 - حافز – مضى 11 - ضد 

تفاؤل – حلقة.

1 - جاك إيف كوستو 2 - وجار – رنا – فج 3 - نربيش – زلزال 4 - وبال – داء 5 
- وجس – عصا – هلع 6 - كف – سر – مهر 7 - فنان – هدى – ضل 8 - ماهر – 

دسم 9 - روائي – بئر 10 - عم – بدن – وبر 11 - جريدة – كارثة.

باتت ظاهرة قيادة المرأة للسيارة 
ظاهرة عامة ومنتشرة ويفيد احد 
رجال المرور المختصين بان قيادة 

المرأة للسيارة ظاهرة اجتماعية 
متقدمة في المجتمع وعن 

حوادث المرور يقول بان المرأة 
تظل اقل من الرجل في ارتكاب 

حوادث المرور لتطبيقها نظام 
المرور والتعليمات الخاصة به 

ويقول عندنا نساء يقدن سيارات 
كبيرة وشاحنات.

الحل السابق: ـــــــــــــــــ
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امللكة الربيطانية التي 
حكمت بالدها قرابة الست 

عاماً
من مقطع و(7) احرف

أفقياً

أفقياً

عامودياً

عامودياً
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األخيرة

"نهاية  بــأن  البعض  األرقـــام  أوهمت   وقــد 
قال  ما  بحسب  المنال"،  قريبة  باتت  االيــدز 
لبرنامج  السابق  والمدير  الباحث  بيوت  بيتر 
ــدز،  االي بمكافحة  المعني  المتحدة  األمــم 

خالل مؤتمر مع الصحافيين عبر الهاتف.
تدعم  بتاتا  أدلة  من  "ما  أنه  إلى  لفت  وهو 
في  خطر  "تــراٍخ  من  محذرا  الفرضية"،  هذه 

الجهود".
تردد  العلماء  أوساط  في  بالغ  قلق  ويسود 
صداه في تقرير الجمعية الدولية لاليدز (آي 
ايه اس) ومجلة "ذي النست" الطبية "حول 
الخطر الفعلي إلعالن االنتصار على المرض 
انتهى  قد  االيدز  ضد  الصراع  يكون  أن  قبل 

فعال".
المؤتمر  فــي  يــشــارك  أن  المرتقب  ومــن 
الجمعة  إلى  االثنين  من  المنعقد  الدولي 
في أمستردام أكثر من 15 ألف مندوب، إلى 
أمثال األمير  المشاهير من  جانب كوكبة من 
هاري والممثلة شارليز ثيرون والمغني إلتون 

جون.
للعلماء  فــرصــة  الفعاليات  هــذه  وتشكل 
من  الــمــســتــجــدات،  ـــدث  أح فــي  للتناقش 
إلى  السعي  إطار  في  وانتكاسات،  إنجازات 

عالجات أفضل وأبسط.

فبعد أكثر من ثالثة عقود من األبحاث، يبقى 
الشفاء من هذا المرض، كما التلقيح ضده، 
مليون   80 نحو  أصـــاب  وهــو  مستعصيا. 
في  يتفشى  ــاء  ــوب ال بــدأ  أن  منذ  شخص 

الثمانينات.
ويتعايش اليوم نحو 36,9 مليون شخص مع 
الفيروس  هذا  يتحول  أال  أمل  على  ــدز،  االي
إلى مرض. وبات نحو ثالثة أشخاص إيجابيي 
 21,7 حوالى  أي  خمسة،  كــّل  من  المصل 
مليونا من أصل 36,9 مليونا في المجموع، 
ـــــة مـــضـــادة لــلــفــيــروســات  ــون أدوي ــاول ــن ــت ي
حاملي  من  نسبة  أعلى  وهــي  العكوسة، 
ما  بحسب  الــيــوم،  حتى  تسجل  الفيروس 
المشترك  المتحدة  األمـــم  بــرنــامــج  كشف 

المعني بااليدز.
انخفض  القرن،  مطلع  منذ  األولــى  وللمرة 
دون  ما  إلى  االيدز  عن  الناجم  الوفيات  عدد 

المليون، وذلك في 2016 و2017.
في  ارتفاعا  تشهد  اإلصابة  حــاالت  أن  غير 
في  نقص  بسبب  بــلــدا،  خمسين  حــوالــى 
التي  التشريعات  صرامة  أو  الوقاية  حمالت 
بااليدز،  لإلصابة  عرضة  األكثر  الفئات  تطال 

كالمثليين ومتعاطي المخدرات حقنا.

 17 غريقاً يف انقالب قارب سياحي 
كية  يف ميزوري األم

 ميزوري – رويترز

قارب  حطام  بين  من  جثث  أربــع  آخــر  امــس  غواصون  انتشل 
ميزوري  والية  في  عاصفة  وسط  بحيرة  في  انقلب  سياحي 
يعد  الذي  الحادث  في  إلى 17  الضحايا  عدد  ليرتفع  األميركية 
من بين األسوأ في مقصد سياحي بالواليات المتحدة على 
أطفال،  بينهم  شخصا،   31 القارب  في  وكان  سنوات.  مدى 
عندما هبت عاصفة رعدية على بحيرة تيبل روك ليك الواقعة 

خارج مدينة برانسون السياحية أمس الخميس.
وأظهر مقطع فيديو للحادث القارب تتقاذفه األمواج. ونقلت 
مقاطعة  في  الشرطة  قائد  ريدر  دوج  عن  محلية  إذاعة  محطة 
األربع  الجثث  انتشلوا  الغواصين  إن  الحادث  وقع  حيث  ستون 
من حطام القارب الغارق على عمق 24 مترا. ووقع الحادثمن 

مساء اول أمس بعدما اجتاحت عاصفة رعدية المنطقة. 

الستكمال  تتصدى  أن  الحكومة  بهذه  يفترض  الثقة   بعد 
النقد  صندوق  مع  عليه  المتفق  المالي  اإلصالح  برنامج 
الدولي وهو في مراحله األخيرة قبل أن يتقرر ما إذا كان 

سيمدد، أم أنه يكون في نهاية المدة قد حقق أهدافه.
األسبوع  خــالل  الحكومة  مــع  ــة"  ــودي "ال مباحثاته  فــي 
المرونة  وكل  البرنامج  عن  الصندوق  يتخل  لم  الماضي, 
الثانية  المراجعة  تقرير  تأجيل  هي  يبديها  أن  يمكن  التي 
ودمجه في تقرير واحد يعقب المراجعة الثالثة في بداية 
العام 2019, ومهمة الحكومة هنا هي إقناع الصندوق بأن 
ال يشمل التأجيل عمليات إعادة التمويل ما سيستدعي 
المطلوبة  اإلصالحات  بتنفيذ  صارمة  تعهدات  بالضرورة 
التي  اإلصــالحــات  وهــي  الــدخــل  ضريبة  فــي  خصوصا 
مليون  بنحو 300  إضافية  إيرادات  تحقق  أن  عليها  يتعين 
بتوفير  مالية  إجراءات  تتكفل  مليار  نصف  أصل  من  دينار 

المبلغ المتبقي.
فــي ظــل الــبــرنــامــج الــســابــق لــصــنــدوق النقد الــدولــي 
دينار  مليار  1ر2  بمعدل  الصافية  المديونية  ارتفعت 
المحلي  الناتج  إلى  العام  الدين  نسبة  وارتفعت  سنويًا. 
وانخفضت  سنويًا،  مئوية  نقاط  8ر3  بمعدل  اإلجمالي 
نقطة  ُعشر  بمعدل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  نسبة 
مئوية سنويًا، أما عجز الموازنة العامة فكان تراجعه بسبب 
المنحة الخليجية أما معدل الفقر فقد بقي مستقرًا عند 
مستوى مرتفع حول 14%، وارتفع معدل البطالة بمقدار 

ثلث نقطة مئوية سنويًا.
للهجوم،  هدفًا  يكون  أن  الدولي  النقد  صندوق  يريد  ال 
لذلك فهو سيذهب الى تحميل المسؤولية للحكومة بما 
برنامج  عن  باإلعالن  اإلصالحات  تنفيذ  تباطؤ  ذلك  في 

إصالح اقتصادي وطني.
تشمل  بحيث  الضريبة  قاعدة  بتوسيع  الصندوق  يطالب 
مكلفين أكثر وخصوصا األفراد، وهو ما ال تريد أن تفعله 
الحكومة فالجواب عندها يتمثل في اإلصالح اإلقتصادي 
التضخم،  وضبط  االقتصادي،  النمو  تحفيز  تريد  فهي 
الجاري  الحساب  عجز  وتخفيض  التوزيع،  عدالة  وتأكيد 
من  والحد  الموازنة،  عجز  وتخفيض  المدفوعات،  لميزان 
ارتفاع المديونية، وتنمية المحافظات، وزيادة الصادرات، 
الوطني  االقتصاد  منها  يعاني  التي  االختالالت  وإزالة 
بأقل قدر ممكن من اإلصالحات المالية الصعبة, كيف؟..
ليس بالعموميات وال بالتعهدات اإلنشائية ألن للتصحيح 

االقتصادي أجندة محددة وجدول زمني معين. 

مؤرش
عصام قضماني
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أجندة التصحيح االقتصادي

قتيل يف الديوانية العراقية إثر 
تجدد التظاهرات

 الديوانية – أ ف ب

قــتــل شــخــص خـــالل تــظــاهــرة جــرت 
المقرب  بدر  لتنظيم  مقر  أمام  امس 
من ايران في مدينة الديوانية جنوب 
العراق، بحسب ما أفاد مصدر طبي، 
فيما فرقت القوات األمنية تجمعات 

وخصوصا  ــالد،  ــب ال أنــحــاء  فــي  عـــدة 
في  طبي  مصدر  وقال  بغداد.  في 
في  مدنيا  "متظاهرا  ان  الديوانية 
الــعــشــريــن مــن عــمــره، تــوفــي في 
برصاص  إصابته  ــر  إث المستشفى 

حراس مقر تنظيم بدر".
مناطق  في  امــس  اآلالف  وتظاهر 

عدة من العراق، وخصوصا في بغداد 
األمنية  الــقــوات  اســتــخــدمــت  حــيــث 
المسيلة  والقنابل  المياه  خراطيم 
المتظاهرين  مئات  لتفريق  للدموع 
المنطقة  إلى  التوجه  حاولوا  الذين 

الخضراء شديدة التحصين.

 متظاهرون يشتبكون مع الشرطة العراقية في ميدان التحرير ببغداد  (ا ف ب )

 لندن - أ ف ب

موجة  اوروبــا  شمال  مناطق  تشهد 
حرائق  باندالع  تسببت  عادية  غير  حر 
الشمالي  القطب  دائرة  في  غابات 
فيما لحق الجفاف بالمزارع وسجلت 
اعـــداد  فــي  زيــــادة  المستشفيات 

المصابين بضربات الشمس.
المنطقة  انحاء  في  المزارعون  ونبه 
يؤثر  فيما  المحاصيل  تــراجــع  إلــى 
كمية  على  العشب  نوعية  تــراجــع 

الحليب والعلف الحيواني.
الــحــرارة  سجلت  حيث  السويد  فــي 
درجـــــات هـــي االعـــلـــى فـــي قـــرن، 

الماشية  ذبح  الى  المزارعون  اضطر 
لنفاد االعالف.

القلق  تردد  لكنها  شديدة  ومحنتهم 
سجلت  اسابيع  اثر  اوروبا  انحاء  في 
وكميات  مرتفعة  حرارة  درجات  فيها 

قليلة من المطر.

موجة حر تجتاح أوروبا مسببة جفاف املحاصيل واندالع الحرائق
رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق في غابة غرب فنلندا  (رويترز)

كل ترحب بعقد   م
لقاء ثان محتمل ب 

ترمب وبوت 
 برلين - أ ف ب

رحــبــت الــمــســتــشــارة االلــمــانــيــة 
قمة  بعقد  امــس  ميركل  انجيال 
الرئيسين  بين  محتملة  جــديــدة 
واعتبرت  ــروســي  وال االمــيــركــي 
لفالديمير  ترمب  دونالد  دعوة  ان 
أمر  المتحدة  الواليات  الى  بوتين 

إيجابي.
مؤتمرها  فــي  مــيــركــل  ــت  ــال وق
عطلة  قبل  السنوي  الصحافي 
الــصــيــف "أرحـــــب بــكــل لـــقـــاء... 
خصوصا  حوار  هناك  يكون  عندما 
بــيــن هــذيــن الــبــلــديــن فــهــذا أمــر 
من  انــه  اعتقد  وال  للجميع.  جيد 
روسي  رئيس  يزور  أال  الطبيعي 

الواليات المتحدة منذ 2005".
بوتين  استقبال  ترمب  ويعتزم 
لــمــحــادثــات فــي واشــنــطــن في 
ـــعـــام، بعد  وقـــت الحـــق هـــذا ال
هلسنكي  في  االولــى  قمتهما 

االثنين الماضي.
وواجـــــه تــرمــب انـــتـــقـــادات في 
التي  هلسنكي  قــمــة  أعــقــاب 
مقلقا  احتضانا  كثيرون  اعتبرها 
وانــكــارا  الــقــوي —  روســيــا  لرجل 
اليه  توصلت  لما  يبدو  ما  على 
من  االميركية  االستخبارات  اجهزة 
انتخابات  في  تدخلت  موسكو  أن 

.2016

 جرحى يف أملانيا 
إثر اعتداء بسك 

داخل حافلة.. 
واعتقال املهاجم 

 برلين - أ ف ب

عــددا  ان  االلمانية  الشرطة  اعلنت 
عصر  بجروح  اصيبوا  االشــخــاص  من 
قيام  اثــر  المانيا،  شمال  في  امــس 
رجل باستخدام سالح ابيض لمهاجمة 
قبل  عشوائي  بشكل  حافلة  ــاب  رك

اعتقاله.
المحلية  االلمانية  الشرطة  وقــالــت 
في بيان "وقع حادث في حافلة في 
من  عــدد  اصابة  الــى  ادى  ما  لوبيك 
عددهم  يعرف  لم  بجروح  االشخاص 
بعد. لم يقع قتلى، وهناك جريح بحالة 

خطرة".
واوضح البيان انه تم اعتقال المعتدي، 
بعد  تعرف  لم  الجريمة  دوافع  ان  "اال 

والتحقيقات جارية بهذا الصدد".
هينغيست،  اوال  قــالــت  جهتها  مــن 
كييل  مدينة  فــي  الــعــامــة  المدعية 
الـــمـــجـــاورة، حــســب مــا نــقــلــت عنها 
"ال  نــاخــريــتــشــن"،  "لوبيكر  صحيفة 
يــمــكــن اســتــبــعــاد اي فــرضــيــة ومــن 

ضمنها الدافع االرهابي".

 قتيالن من 
"القاعدة" يف 

عملية عسكرية 
بشبوه اليمنية 

 عدن - األناضول

ُقتل ارهابيان من 
تنظيم "القاعدة" 

وأصيب آخرون، 
امس في 

عملية عسكرية 
استهدفت 
مواقعهم 

بمحافظة شبوة 
جنوب شرقي 
اليمن، بحسب 
مصدر عسكري.
و قال المصدر 

مفضًال عدم ذكر 
اسمه كونه غير 
مخول بالتصريح 

لإلعالم، إن 
عنصرين من 

تنظيم "القاعدة" 
قتال، وأصيب 

آخرون (لم يحدد 
عددهم)، في 

عملية عسكرية 
على مواقع 

للتنظيم في 
"وادي مذيب" 

بمديرية الصعيدن.
وأوضح أن العملية 

نفذتها قوات 
النخبة الشبوانية، 

عندما شنت 
هجوما على 

موقع تدريبي 
لتنظيم القاعدة، 

بعد معلومات 
استخبارية دقيقة.

والنخبة الشبوانية 
هي قوات 

يمنية تنحدر من 
المحافظة نفسها، 

قامت القوات 
اإلماراتية خالل 
األشهر األخيرة 

بتدريبها وتأهيلها 
في معسكرات 

بمحافظة 
حضرموت شرقي 

اليمن.
وأشار المصدر 

وهو من قوات 
النخبة الشبوانية، 

أن 3 من عناصر 
النخبة أصيبوا في 

الهجوم. 

باريس - أ ف ب

يلتئم خبراء ونشطاء في أمستردام اعتبارا من 
االثنين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول االيدز 
في وقت يسود "تراٍخ خطر في الجهود" المبذولة 
للجم مرض تحسن عالجه لكنه ما زال يعيث فسادا.

يبدو حلم القضاء على مرض االيدز بعيد المنال 
راهنا أكثر من أي وقت مضى. وصحيح أن عدد 
اإلصابات بالفيروس قد انخفض عموما، غير 
أن الوباء يشتد وطأة في بعض البلدان وبعض 
المناطق.
وتلفت الجمعيات المعنية بمكافحة فيروس نقص 
المناعة البشرية المكتسبة (ايدز) إلى أن تحسن 
العالجات انعكس سلبا على جهود الوقاية.

66

6

الصومال.. ارتياح شعبي بفتح شوارع 
العاصمة مقديشو

 مقديشو - األناضول

صوماليون  مــواطــنــون  رحــب 
فـــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، 
ــطــرق  امــــس، بـــقـــرار فــتــح ال
قبل  من  المغلقة  الرئيسية 

السلطات األمنية.

وأصدرت لجنة األمن القومي 
ــرة من  ــي فــي الــســاعــات األخ
قـــراًرا  الماضية  قبل  الليلة 
الشوارع  جميع  بفتح  يقضي 
العاصمة  أحياء  في  الرئيسية 

ومحيطها.
ــاجــر  ــت ـــــور، ال وقـــــال أحـــمـــد ن

الحكومة  إن "قرار  الصومالي 
مهمة  خــطــوة  ــطــرق  ال بفتح 
بالنسبة لنا ألن سوق العمل 
شهد حالة من الركود التجاري 
نتيجة التشديدات األمنية في 

العاصمة".

6
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24 1 7 3 9 1

وز  2018م السبت 8 ذو القعدة 1439 هـ - املوافق  21 

تراٍخ مقلق يف جهود مكافحة اإليدز
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