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   الحكومة تسمح بعبور 800 
سوري لتوطينهم بدول غربية 

 عمان - رهام فاخوري 

أذنت الحكومة االردنية لألمم المتحدة تنظيم مرور نحو 800 
وجاء  غربية.  دول  في  لتوطينهم  األردن  عبر  سوري  مواطن 
إذن الحكومة بعد ان قدمت ثالث دول غربية، بريطانيا وألمانيا 
وكندا، تعهدا خطيا ملزما قانونيا، بإعادة توطينهم خالل فترة 

زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم.

 17392 العدد   - 2018م  تموز    22 الموافق    - هـ   1439 القعدة  ذو   9 األحد 

  

 الطراونة يدعو لرفض أي تسوية  
غ عادلة للقضية الفلسطينية

عمان -  الرأي

إن  الطراونة  عاطف  المهندس  الــنــواب  مجلس  رئيس  قــال 
معادالت العالم غدت أكثر قسوة اليوم، حين تجردت من معاني 
الشعوب،  وقضايا  المواقف  على  حكمها  في  اإلنسانية 
في  الحق،  على  وللباطل  المظلوم،  على  للظالم  فانحازت 
مواربة ونكراٍن لالعتراف بالحق الفلسطيني والتعتيم على حِق 

شعب بأكمله ليعيش حرًا كريمًا.
جاء ذلك خالل مشاركته بأعمال الدورة االستثنائية (28) لالتحاد 
رأس  وعلى  القاهرة،  في  حاليا  المنعقدة  العربي  البرلماني 
الفلسطينية  واألراضــي  غزة  قطاع  يشهده  ما  أعمالها  جدول 
القرار  تداعيات  وكذلك  لالحتالل،  متواصلة  انتهاكات  من 

األميركي األحادي بنقل السفارة األميركية للقدس.
ودعا الطراونة البرلمانات العربية إلى موقف رفٍض واضٍح لكل 
أشكال التسوية غير العادلة للقضية الفلسطينية، وإلى دعم 
الشعب  بحقوق  التمسك  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
العدالة  موازين  اختالل  على  الشاهد  لتبقى  الفلسطيني 
للحياة  والقابل  والشامل  العادل  الحل  انتاج  إعادة  أو  األممية، 

بإعالن دولة فلسطين. 
وقال: إننا في المملكة األردنية الهاشمية ملكا وشعبا؛ نؤكد 
واستمرارنا  الفلسطيني  الشعب  صمود  لدعم  مواصلتنا 
بالجهود تجاه األشقاء في قطاع غزة لتأمين مرضاهم وجرحاهم 
بالعالج عبر المستشفيات الميدانية التي أقيمت في القطاع 
أن  نؤكد  مثلما  الثاني،  الله  عبد  الملك  جاللة  من  بتوجيهات 
أي حل يتجاوز حل الدولتين، وإعالن قيام دولة فلسطين على 
يمكن  ال  حل  الشريف،  القدس  وعاصمتها  الوطني،  ترابها 
وال  واألســاس  المبدأ  حيث  من  مرفوض  هو  بل  به،  القبول 

قيمة له أو اعتراف من قبلنا.

افتتاح مشاريع للمبادرات 
امللكية يف الكرك

   الكرك  - بترا

الهاشمي،  الملكي  ــوان  ــدي ال رئــيــس  افتتح 
الملك،  جــاللــة  ــادرات  ــب م تنفيذ  لجنة  رئــيــس 
السبت،  امـــس  الــعــيــســوي،  حــســن  يــوســف 
النفايات  ــات  حــاوي تصنيع  مشغل  مــشــروع 
المعدنية، ومشروع سكن طالبات جامعة مؤتة 
إنشاؤهما  جاء  الّلذين  الكرك،  محافظة  في 
تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، خالل لقاء 
ووجهاء  أبناء  مع  الثاني  عبدالله  الملك  جاللة 

المحافظة.
اإلنتاجية  المشاريع  هذه  إن  العيسوي  وقــال 
التي تم إنشاؤها من خالل المبادرات الملكية ، 
تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة 
للمواطنين، إلى جانب تمكين البلديات وتعزيز 
خدمات  تقديم  سبيل  في  المختلفة،  قدراتها 
مضيفًا  للمواطنين،  عالية  كفاءة  وذات  نوعية 
توجيه  أهــمــيــة  تعكس  الــمــشــاريــع  هـــذه  أن 
توفر  التي  اإلنتاجية  المشاريع  نحو  المبادرات 

فرص العمل للشباب في المحافظات. 
الكبرى  الــكــرك  بلدية  رئــيــس  قــال  بــــدوره، 
إبراهيم الكركي، إن مشغل تصنيع الحاويات 
سامية  ملكية  بمكرمة  جاء  الــذي  المعدنية 
المشاريع  أهــم  من  يعد  المحافظة،  ألبناء 
وذلك  للمنطقة،  إنجازها  تم  التي  التنموية 
لتوفيره فرص عمل ألبناء المجتمع المحلي 
من  البلدية  ميزانية  على  وتوفيره  جهة،  من 

جهة أخرى.

  غنيمات: الحكومة تتعهد بمحاسبة المتورطين.. والطراونة يستنكر الزج باسمه

كشف تفاصيل قضية "مصنع الدخان"

 عمان د.عبدالحكيم القرالة

باسم  الناطقة  اإلعــالم  لشؤون  الّدولة  وزيــرة  قالت   
الحكومة جمانة غنيمات إّن الجهات المختّصة أصدرت 
في  بتوّرطهم  يشتبه  أشخاص   7 سفر  بمنع  قــرارًا 

قضّية إنتاج وتهريب ماّدة الدخان بطرق غير قانونّية.
محاسبة  عن  تتوانى  لن  الحكومة  أّن  غنيمات  وأّكدت 
إلى  وإيداعهم  كانوا،  أينما  القضّية  بهذه  المتوّرطين 
إن  غنيمات  وأوضحت  العادل.  الجزاء  لينالوا  القضاء 
بالقضية  اسمه  المرتبط  مطيع  عوني  األعمال  رجل 
عمليات  مــن  ــوم  ي قبل  الــبــالد  غـــادر  أّنـــه  ثبت  فقد 

خلفّية  على  السفر  منع  قرار  أّن  موضحًة  المداهمة، 
القضّية يشمل شقيق مطيع ونجله أيضًا.

وفي التفاصيل، أشارت غنيمات إلى أّن دائرة الجمارك 
العاّمة قامت بمداهمات في المنطقة الحرة  والرامة 
أولّية  لمواد  مستودع  ضبط  خاللها  تــّم  والقسطل 
مساء  من  متأخرة  ساعة  في  تم  كما  إنتاج،  وخطوط 
بمنطقة  مزرعة  في  لمستودع  أمنية  مداهمة  أمس 

الرامة يحتوي على كميات كبيرة من التبغ المقلد.
وأكدت غنيمات أنه لم يرد اسم رئيس مجلس النواب 
المهندس عاطف الطراونة في القضية، داعية إلى 
محذرة  تداولها  قبل  المعلومات  صحة  من  التأكد 

من اقحام اسماء بعينها، مشيرة إلى أن ذلك يقع 
في إطار اغتيال الشخصية، وأنه سيتم الكشف عن 
وأكد  بالقضية  التحقيق  انتهاء  حال  المتورطين  كل 
 الطراونة تأييده ووقوفه إلى جانب الخطوات التي 

اعلنت في كشف مالبسات القضية.
واستهجن الطراونة ما وصفها المحاوالت البائسة 
أحد  مع  صــور  وتـــداول  القضية  في  باسمه  للزج 
األشخاص المتهمين بالقضية، مؤكدا أنه كان حينها 
مسؤوال  وليس  األندية  ألحد  للتبرع  احتفال  في 
الدعوات  معظم  يلبي  فهو  حضر،  بمن  معنيا  أو 

الموجهة إليه.

مواد أولية وخطوط إنتاج لصناعة الدخان تم ضبطها

كتبت - ريم الرواشدة

بين تغيير آلية إيصال شارة الحجز التحفظي 
من ورقي كان معموال به في السابق، إلى 
الكتروني فقط، تاه إجراء يتعلق بالحجز على 
مركبات تعود لمواطنين إستحق عليهم أموال 
لوزارة المياه و الري/سلطة المياه، في وقت 
انتشر الخبر على مواقع التواصل االجتماعي 
"كالنار في الهشيم" وتندر مواطنون في التعبير 
عن رفضهم بأسلوب ساخر، رغم محاوالت"المياه 
و الري" و " األمن العام" تبيان الصواب.

" و"الورقي" تاه تفس  حجز مركبات "َمديني املياه" ب "اإللكرتو
بين  مــوقــعــة  ـــرة  ـــذك م بــمــوجــب  اذ 
الـــجـــانـــبـــيـــن، ُمـــنـــحـــت الــصــالحــيــات 
من  مخولين  لمستخدمين  "الكترونيا" 
المياه،  سلطة  والـــري/  المياه  وزارة 
المركزية  البيانات  قاعدة  الستخدام 
ترخيص  إدارة  تمتلكها  التي  للمركبات 
مديرية  فــي  والمركبات  السواقين 
الحجز  إشارة  ورفع  وضع  العام،  األمن 

المركبات. على 
تكن  لــم  التحفظي،  الحجز  وقــصــة 
من  إال  المواطنين،  لــدى  معروفة 

الري"خبرا  و  "المياه  نشرت  أن  بعد 
تفاهم  توقيع"مذكرة  عن  فيه  تعلن 
األمــن  مــع  االلكتروني  الــربــط  حــول 
صالحية  إعطاء  بموجبها  يتم   ، العام 
الحجز التحفظي على المركبات ورفع 
الحجز عن المركبات العائدة لمواطنين 
المياه  ــــوزارة  ل مستحقات  عليهم 
والري/ سلطة المياه لموظفين في 

قطاع المياه".
من  تضمنه  الخبر،وما  تفاصيل  لكن   
تتيح  الــمــذكــرة-  وفــق   - تتم  ــــراءات  إج

لــمــوظــفــي الــمــيــاه و الـــري"اإلشـــارة 
عن  متخلف  هــو  مــن  ،لــكــل  الكترونيا 
دفع مستحقات مالية لها أو لشركاتها، 
وهذه اإلشارة ال يتعدى مفعولها "منع 
بيع أو التنازل عن المركبة إال بعد تسوية 
أوضاعه مع المياه"، وفي ذات الوقت 
عن  المتخلف  المركبة  صاحب  يتأثر  ال 
إذ  تغيير،  بــأي  المياه  مستحقات  دفــع 
دون  لكن  صاحبها،  مع  المركبة  تبقى 

حق التصرف بها بيعا أو تنازال.

ية الطب ".. هل هي توجيهي     "تحض
جديد لطلبة التنافس؟ 

 كتب - حاتم العبادي

مع انتهاء امتحانات الثانوية 
بات  "التوجيهي"  العامة 
الطلبة  من  االالف  تفكير 
نحو  يتجه  االمــور،  واولياء 
المتغير الوحيد الجذري في 
القبول الجامعي المتمثل 
التحضيرية"  "السنة  في 
في الطب وطب االسنان 
فـــي جــامــعــتــي االردنـــيـــة 
والتكنولوجيا،  والــعــلــوم 
والهاشمية  مــؤتــة  دون 
ـــبـــلـــقـــاء الــتــطــبــيــقــيــة  وال
ستطبق  التي  واليرموك، 

نظام القبول المعتاد.
هــذا  إزاء  ــفــعــل  ال ردود 
عن  غائبا  يكن  لم  المتغير، 
العالي،  التعليم  مجلس 

ــحــا حــول  فـــأصـــدر تــوضــي
مجريات السنة التحضيرية، 
كثيرة  تـــســـاؤالت  ان  إال 
يــطــرحــهــا طــلــبــة واولـــيـــاء 
"السنة  ماهية  حول  امور 
الــتــحــضــيــريــة"، بــعــد إقـــرار 
للقبول  العامة  السياسة 
الجامعي  للعام  الجامعي 

.2019-2018
يبدي كثيرون مخاوف، من 
"تجربة" السنة التحضيرية، 
من  كثيرين  تحرم  قد  التي 
الطب  بتخصص  االلتحاق 
اوال او طب االسنان ثانيا، 
خصوصا وأن الحد االدنى 
للتقدم لهذين التخصصين 
وكذلك  يتغير،  لم  نفسه 
االبــــــقــــــاء عـــلـــى حــصــة 
تنص  التي  التخصيصات 

عليها اسس القبول.
ما ذهب اليه الطلبة واولياء 
مخاوفهم،  في  امورهم 
التنافسية  ان  الــى  يشير 
التحضيرية،  السنة  فــي 
على  مــحــصــورة  ســتــكــون 
التنافسي،  القبول  طلبة 
الــذيــن هــم قــادمــون من 
مختلفة  مــدرســيــة  بيئات 
وخاصة)  ومتباينة(حكومية 
الــعــادي،  البرنامج  ضمن 
إنما  اكاديميا  فقط  ليس 
الــمــجــاالت  مختلف  فــي 
الطلبة  على  يؤثر  قــد  مــا 
ـــة االولــــــى  ـــســـن فــــي ال
"الـــتـــحـــضـــيـــريـــة"، فــي 
المعدل،  وبالتالي  االداء 

وبالتالي التخصص.

 مزارعون: املوسم الحايل األك خسارة  
يف "وادي األردن" 

 وادي االردن - عبد الحميد 
العدوان 

تكبد القطاع الزراعي  في 
خسائر   األردن"  "وادي 
في  اثقلها  كانت  متتالية 
وتحديدا  الحالي  الموسم 
بـــعـــد دخــــــول الــمــنــطــقــة 
فــــي أزمـــــــات ســيــاســيــة 
ــــة بــســبــب  ــــصــــادي وإقــــت
والحروب  االمنية  االحداث 
التي عانتها منذ عام 2011 

وحتى اليوم .

الخسائر  هذه  اسباب  وابرز 
بــحــســب مــتــحــدثــيــن الــى 
الـــى  يـــعـــود   " "الـــــــــرأي 
التسويقية  االخــتــنــاقــات 
ــــدم اســتــقــرار اســعــار  وع
المنتجات الزراعية خصوصا 
والتغيرات  منها  الحقلية 
واالجـــــراءات   ، الــمــنــاخــيــة 
الوافدة  بالعمالة  الخاصة 

وغيرها من االسباب.
ممدوح  يقول  جهته،  من 
رئيس  الــعــدوان،  العفاش 
السابق،  المزارعين  إتحاد 

ومــــالــــك الحــــــدى مـــــزارع 
النخيل في وادي األردن،: 
الــعــمــالــة  مــشــكــلــة  "أن 
التسويق  وغياب  الوافدة 
من اكبر المعيقات للقطاع 

الزراعي".
ــظــروف  ال "أن  ويــضــيــف 
التي  الصعبة  السياسية 
المجاورة  الـــدول  بها  تمر 
تسويق  على  سلبًا  أثــرت 
الـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة 

االردنية". 

يف العدد
الرويشد لـ "الرأي": "جرش" آخر مهرجان لي وأحضر لشريط 

2019
29

 "المياه" تعمل على تعويض تراجع مصادر الماء في الشمال 
و الجنوب 

2

  التهدئة صامدة في غزة 

٣ آالف مستوطن يقتحمون "األقىص".. اليوم
  القدس المحتلة - 
كامل إبراهيم 

السابعة  القناة  كشفت 
ــخــاصــة  االســـرائـــيـــلـــيـــة ال
بــالــمــســتــوطــنــيــن امــس 
االف   3 ان  ـــت،  ـــســـب ال
سيشاركون  مستوطن 
المسجد  ــام  ــح ــت اق فـــي 
اليوم  المبارك  االقصى 
ما  ذكــرى  بمناسبة  االحــد 
هيكل  ـــــراب  (خ يــســمــى 
في  المزعوم،  سليمان) 
المقابل حّمل وزير شؤون 
ــا  ــافــظــه ــــقــــدس ومــح ال
ــــان  ــــمــــهــــنــــدس عــــدن ال
تصريح  فــي  الحسيني 
لـ"الراي" حكومة االحتالل 

مسؤولية ما سيحدث.
صمدت  اخرى،  جهة  من 
الــتــهــدئــة فـــي قــطــاع 
ــت  ــســب غــــــزة امــــــس ال
اسرائيلي  قصف  رغــم 
مـــحـــدود عــلــى مــوقــع 
لــحــركــة حــمــاس، وذلــك 
غـــــــداة تــصــعــيــد كــبــيــر 
تــســبــب بــمــقــتــل جــنــدي 
اسرائيلي واستشهاد 4 

فلسطينيين.   عائلة الشهيد ابو فرحانه تودع ابنها  (األناضول)

ل املشتبه به غادر األردن ومنع شقيقه ونجله و5 آخرين من السفر      رجل األع

ت يف املنطقة الحّرة والرامة والقسطل       أربع مداه

     ضبط مستودع ملواد أولية وخطوط إنتاج يف مصنع عص وهمي 

3

4

2164

18

18

6
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 شملت مشغل تصنيع الحاويات للبلدية وسكناً لطالبات مؤتة 

 افتتاح مشاريع للمبادرات امللكية يف الكرك 
ساحة 20 ألف دونم يف هضبة املوجب   العيسوي :مرشوع "جذور" يهدف إلنشاء غابة 

ثالثة  من  مؤتة  جامعة  طالبات  سكن   ويتكون 
سريرًا،   69 نحو  بلغت  إجمالية  بسعة  طــوابــق، 
الــتــجــهــيــزات  بمختلف  ــغــرف  ال ــد  ــزوي ت ــم  ت حــيــث 
خارجية  ســاحــات  وجــود  مــع  الــالزمــة،  األساسية 
بناء  عــن  فــضــال  لــلــطــالــبــات،  كمتنفس  للسكن 
ليتم  األرضــي  الطابق  في  مستودعات  تسعة 
ثابت  إيــراد  لتحقيق  البلدية،  لصالح  استثمارها 

بدعمها. يسهم 
أعمال  العيسوي  تفقد  السنينة،  منطقة  وفي 
المعني  ــــذور"  "ج لــمــشــروع  الــثــانــيــة  الــمــرحــلــة 
على  واطــلــع  الــمــوجــب،  وادي  هضبة  بتشجير 
ــعــمــل فـــيـــه، حــيــث يــســتــهــدف  ــر ال مـــراحـــل ســي
المنطقة،  فــي  وطــنــيــة  غــابــة  إحــيــاء  الــمــشــروع 

الشباب  وقطاع  المحلية  المجتمعات  بمشاركة 
إشراف  وتحت  المميز،  الوطني  الجهد  هذا  في 

الزراعية. الحق  شركة 
اإلنتاجية  المشاريع  هــذه  إن  العيسوي  وقــال 
 ، الملكية  المبادرات  خالل  من  إنشاؤها  تم  التي 
المقدمة  الخدمات  مستوى  تحسين  إلى  تهدف 

وتعزيز  البلديات  تمكين  جانب  إلى  للمواطنين، 
خدمات  تقديم  سبيل  في  المختلفة،  قدراتها 
أن  مضيفًا  للمواطنين،  عالية  كفاءة  وذات  نوعية 
المبادرات  توجيه  أهمية  تعكس  المشاريع  هذه 
العمل  فرص  توفر  التي  اإلنتاجية  المشاريع  نحو 

المحافظات. في  للشباب 
وأشار إلى أن مشروع "جذور" الذي يجري العمل 
يهدف  الموجب،  وادي  هضبة  فــي  اآلن  عليه 
بمساحة  المنطقة  في  كبيرة  غابة  إنشاء  إلــى 
اإليجابية  باآلثار  يعود  الذي  األمر  دونم،  ألف   20

عام. بوجه  وأبنائها  المحافظة  على 
إبراهيم  الكبرى  الكرك  بلدية  رئيس  قال  بدوره، 
المعدنية  الحاويات  تصنيع  مشغل  إن  الكركي، 
المحافظة،  ألبناء  سامية  ملكية  بمكرمة  جاء  الذي 
يــعــد مــن أهـــم الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة الــتــي تم 
عمل  فــرص  لتوفيره  وذلــك  للمنطقة،  إنجازها 
على  وتوفيره  جهة،  من  المحلي  المجتمع  ألبناء 
إمكانية  عن  فضال  أخرى،  جهة  من  البلدية  ميزانية 
المعادن  تشكيل  عمليات  في  مستقبال  تطويره 
وصنع اغطية واذرع وحدات اإلنارة. وأعرب رئيس 
األردن  برومين  لشركة  شكره  عن  الكرك  بلدية 
الطالبات  سكن  تأثيث  فــي  مساهمتها  على 
االجتماعية  المسؤولية  ضمن  وذلك  وتجهيزه، 
مطارنة  حنين  الطالبة  عبرت  جانبها،  من  للشركة. 
السامية  الملكية  للمكرمة  وتقديرها  شكرها  عن 
الــذي  مــؤتــة،  جامعة  طالبات  سكن  إنــشــاء  فــي 
الالزمة،  المعيشية  الخدمات  مختلف  فيه  تتوفر 
وسط  ووقــوعــه  الجامعة  مــن  قــربــه  جــانــب  إلــى 

المطلوبة. المرافق  بوجود  تزخر  منطقة 
وحضر افتتاح المشاريع أمين عام وزارة البلديات، 
جامعة  ورئيس  البلدية،  ورئيس  الكرك،  ومحافظ 

المحافظة.  وأبناء  وجهاء  من  وعدد  مؤتة، 

العيسوي لدى افتتاحه  مشاريع المبادرات الملكية

   884 مليون دينار 
ن"  إيرادات "الض

التأمينية  خالل ستة 
أشهر 

  
 عمان - سميره الدسوقي

ــر عـــام الــمــؤســســة الــعــامــة  ــدي قـــال م
للضمان االجتماعي محمد عودة ياسين 
، أن إيرادات المؤسسة التأمينية للنصف 
األول من العام الحالي بلغت (884.18) 
األول  النصف  عن  مرتفعة  دينار  مليون 
بنسبة   2017 ــمــاضــي  ال الـــعـــام  مـــن 

.(%16.6)
اإلجمالية  التأمينية  النفقات  أن  وأضاف 
نفقات  تــشــمــل  والـــتـــي  لــلــمــؤســســة 
إصــابــات  ونفقات  التقاعدية  ــرواتــب  ال
ــدفــعــة الـــواحـــدة  ــعــويــض ال الــعــمــل وت
عن  والتعطل  األمومة  بدالت  ونفقات 
من  األولــى  أشهر  الستة  خــالل  العمل 
مليون   (535.21) بلغت  الحالي  العام 
دينار بارتفاع نسبته (12.2%) عن نفس 
بلغت  حيث  الماضي،  العام  من  الفترة 
 (493.26) التقاعدية  الــرواتــب  نفقات 
إصابات  نفقات  وبلغت  ديــنــار،  مليون 
ونفقات  ديــنــار،  مليون   (4.35) العمل 
مليون   (23.4) الواحدة  الدفعة  تعويض 
األمومة  إجـــازة  ــدالت  ب ونفقات  ديــنــار، 
نفقات  بلغت  كما  دينار،  مليون   (5.72)
بدالت التعطل عن العمل (8.48) مليون 

دينار.
أن الــنــفــقــات اإلداريـــــة  عــــودة  ــن  ــّي ــي وب
للمؤسسة خالل النصف األول من العام 
الحالي 2018 بلغت (10.98) مليون دينار 
النفقات  عن   (%6.6) نسبته  بانخفاض 
اإلدارية لنفس الفترة من العام الماضي 

التي بلغت (11.64) مليون دينار.
التأمينية  ــــرادات  اإلي أن  عــودة  وكشف 
عملها  بــدايــات  منذ  للمؤسسة  الكلية 
في 1980/1/1 وحتى نهاية شهر حزيران 
في  دينار،  مليار   (13.93) بلغت   2018
اإلجمالية  التأمينية  النفقات  بلغت  حين 

خالل نفس الفترة (8.37) مليار دينار. 

ل و الجنوب     "املياه" تعمل عىل تعويض تراجع مصادر املاء يف الش
 عمان-ريم الرواشدة

خالل  عويس  منير  والـــري  المياه  ــر  وزي ــز  أوع
مياه  شركة  في  المعنيين  مع  أمس  اجتماعه 
العاجلة  االجــــراءات  اتــخــاذ  بــضــرورة  اليرموك 
والسريعة لمعالجة اي نقص في المياه في 
وعجلون  جرش  مناطق  في  وخاصة  الشمال 
المناطق  هذه  لتزويد  الالزمة  الحلول  وايجاد 
بمرة واحدة كل اسبوعين بدال من مرة واحدة 

كل 3 اسابيع.
وقال:" بالرغم من االرتفاع الكبير على درجات 
اشهر  انتصاف  مــع  الطلب  وازديـــاد  الــحــرارة 
اعلى  فيها  المملكة  تسجل  التي  الصيف 
الــواقــع  ان  اال  المياه  على  الطلب  درجـــات 
معقول  المملكة  مناطق  جميع  في  المائي 
باستكمال  االســـراع  الــى  داعــيــا  ومــقــبــول"، 
في  الجديدة   (3) الـــ  ــار  االب وتشغيل  وتجهيز 
الشمال التي ستحسن من التزويد للمناطق 

الشمالية.
وبين" ان التزويد المائي في جرش سيشهد 
الفلترة  وحــدات  تشغيل  بعد  ملحوظا  تحسنا 

الجديدة في محطة مشتل فيصل".
الجديدة  ــار  االب بتجهيز  االســراع  الــى  دعــا  كما 
الحاصل  النقص  لتعويض  معان  مناطق  في 
والتي  المياه  ابار  بعض  انتاجية  تدني  بسبب 
ادت الى تراجع دور المياه في قرى النعيمات 
من مرة واحدة كل 3 ايام الى مرة واحدة كل 

4 ايام للعودة للوضع السابق خالل 3 اسابيع.
ودعا عويس المواطنين" الى تفهم الظروف 
الطلب  وازدياد  المملكة  تعانيها  التي  المائية 
مع تراجع في كميات المياه المتاحة "، مؤكدا 
واقعية  حلول  اليجاد  الجاد  الحكومة  سعي 
دعا  وكــذلــك  المياه  مــصــادر  نقص  لمعالجة 
الى مساندة اجراءات الوزارة واالبالغ عن اية 
على  الموحد  الشكاوي  مركز  عبر  مالحظات 

الرقم 117116 . 

الكرك - بترا

افتتح رئيس الديوان الملكي 
الهاشمي، رئيس لجنة تنفيذ مبادرات 
جاللة الملك، يوسف حسن العيسوي، 
امس، مشروع مشغل تصنيع حاويات 
النفايات المعدنية، ومشروع سكن 
طالبات جامعة مؤتة في محافظة 
الكرك، الّلذين جاء إنشاؤهما تنفيذًا 
للتوجيهات الملكية السامية، خالل لقاء 
جاللة الملك عبدالله الثاني مع أبناء 
ووجهاء المحافظة.
وأنشئ مشغل تصنيع الحاويات 
المعدنية ليغطي احتياجات بلدية الكرك 
الكبرى والبلديات المجاورة، وذلك بكلف 
إنتاجية أقل بنحو %50 من السوق 
المحلي، حيث تلقى عمال المشغل 
التدريب الالزم في مشاغل أمانة عمان 
الكبرى.
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 منع سفر 7 أشخاص بينهم هولندي والمشتبه به غادر قبل المداهمة  بيوم

 الحكومة تعلن تفاصيل قضية الدخان وتتعهد 
حاسبة املتورط 

 ضبط مستودع ملواد أولية وخطوط إنتاج يف مصنع عص وهمي 
 عمان - د.عبدالحكيم القرالة

اإلعالم  لشؤون  الّدولة  وزيرة  قالت 
جمانة  الــحــكــومــة  ــاســم  ب الــنــاطــقــة 
غنيمات إّن الجهات المختّصة أصدرت 
يشتبه  أشخاص   7 سفر  بمنع  قــرارًا 
وتهريب  إنتاج  قضّية  في  بتوّرطهم 

ماّدة الدخان بطرق غير قانونّية.
تتعّهد  الحكومة  أّن  غنيمات  ــدت  وأّك
الملّف  ومتابعة  الحقائق،  بتقّصي 
األمنّية  األجهزة  مع  بالتعاون  بدّقة، 
عن  تتوانى  ولن  المختّصة،  والجهات 
القضّية  بهذه  المتوّرطين  محاسبة 
القضاء  إلى  وإيداعهم  كانوا،  أينما 

لينالوا الجزاء العادل.
وأوضحت غنيمات أّن جميع األشخاص 
الذين تّم منعهم من السفر يحملون 
شخص  باستثناء  األردنــّيــة  الجنسّية 
واحد يحمل الجنسّية الهولندّية، حيث 
في  والــتــحــرّيــات  التحقيقات  بـــدأت 
تحويل  وسيتّم  مجراها،  تأخذ  القضّية 
الجمارك  ــام  ع مــّدعــي  ــى  إل الــمــلــّف 

بمجّرد انتهاء اإلجراءات المّتبعة.
أّما ما يثار حول مغادرة رجل األعمال 
عوني مطيع المرتبط اسمه بالقضية 
فقد ثبت أّنه غادر البالد قبل يوم من 

بتاريخ  وتحديدًا  المداهمة،  عمليات 
منع  قــرار  أّن  موضحًة   ،2018/7/11
يشمل  القضّية  خلفّية  على  السفر 

شقيق مطيع ونجله أيضًا.
التي  المداهمة  عملّية  أّن  وأوضحت 
الدكتور  ــــوزراء  ال رئــيــس  إليها  أشـــار 
مناقشات  على  رده  في  ــرّزاز  ال عمر 
بتاريخ  تّمت  الـــوزاري  للبيان  الــنــّواب 
مطيع  ــــادر  غ فــيــمــا   ،2018/7/12

المملكة قبلها بيوم واحد.
غنيمات  أشـــارت  التفاصيل،  وفــي 
الــعــاّمــة  الــجــمــارك  دائـــــرة  أّن  ـــى  إل
داخل  مواقع  أربعة  بمداهمة  قامت 
المنطقة الحّرة في الزرقاء، وتّم خالل 
لمواد  مــســتــودع  ضبط  الــمــداهــمــة 
ــاّدة  م تصنيع  فــي  تستخدم  ــة  ــّي أول
بمداهمة  الدائرة  قامت  كما  الدخان، 
موقع في منطقة الرامة تبّين وجود 
بمجال  فــيــه  تــعــمــل  ــات  شــرك ثـــالث 
الموقع  في  وضبط  الّدخان،  تصنيع 
وماكينات  ــان،  دّخ فرم  وماكينة  تبغ، 
وبعضها  مرّكب  بعضها  دخــان،  إنتاج 
تغليف  وخط  التركيب،  بانتظار  مفّكك 

ومواد أولّية كورق وفالتر السجائر.
كما تّمت مداهمة موقع في منطقة 
شركة  وجـــود  فيه  تبّين  العمد،  أّم 

مرّخصة لصناعة العصير شكًال، بينما 
خّط  وجــود  الضبط  عملّيات  كشفت 
داخــل  السجائر  لتصنيع  جاهز  إنــتــاج 
أيضًا،  جاهز  تغليف  وخــّط  الموقع، 
مفّكك،  طباعة  خــّط  إلــى  باإلضافة 
ســجــائــر  بـــمـــاركـــات  ــوع  مــطــب وورق 
كرتونة   16 إلــى  إضــافــة  مــعــروفــة، 

دخان.
ـــرة الــجــمــارك يوم  كــذلــك قــامــت دائ
شاحنة  بضبط  الماضي  الخميس 
الــحــّرة،  المنطقة  إلــى  تتجه  كــانــت 
دخان،  لمصنع  أجزاًء  تحمل  أّنها  ثبت 
قطع  أّنها  الجمركي  البيان  ذكر  فيما 
تزامن  وقــد  األعــشــاب،  لجّز  وآلــّيــات 
أخرى  طــرود  خمسة  ضبط  مع  ذلــك 
لة إلنتاج الدخان تبّين فيما بعد  مكمِّ
لمصنع  كانتا  الضبط  عمليتّي  أّن 
إنتاج دّخان متكامل، وقد تّم التحّفظ 

عليها.
ــوّرط أي  وأّكــدت أّنــه في حــال ثبت ت
القضّية  بــهــذه  الــبــالد  خـــارج  شخص 
لتبادل  اتفاقّيات  فهناك  غيرها  أو 
الحكومة  إلــيــهــا  ستلجأ  المجرمين 
الجهات  أّن  ــدة  مــؤّك الستعادتهم، 

المختّصة لن تّدخر جهدًا حيال ذلك.
وشـــــّددت غــنــيــمــات عــلــى أّنـــه في 

بمغادرة  دور  لها  أياٍد  وجود  ثبت  حال 
أو  هـــذه الــقــضــّيــة  فــي  ــوّرط  ــت م أّي 
ألّي  الــبــالد  خــــارج  خــروجــه  تسهيل 
تتعّهد  الحكومة  فإّن  شبهة،  أو  غاية 
النائب  خالل  من  للعدالة  بتقديمهم 
العام، ليتّمكن القضاء من أخذ مجراه 

وإصدار األحكام القانونّية بحقهم.
وكان رئيس الوزراء قد أّكد خالل رده 
على نقاشات النّواب للبيان الوزاري 
الخميس الماضي أّن القضّية التي 
ُأثيرت تحت القّبة، والمتعّلقة بوجود 
غير  بطرق  الدخان  ماّدة  تنتج  مواقع 
رصد  الفور  على  تّم  فقد  قانونّية، 
ومــصــادرة  ومداهمتها،  الــمــواقــع، 
تّم  كما  بالتبغ،  محّملة  حاويات  عّدة 
وال  الدخان،  لتصنيع  ماكينات  ضبط 
زالت لجان الجرد والتدقيق تعمل في 
الموقع بإشراف األجهزة المختّصة.

الحكومة  من  واحترامًا  أّنه  الرّزاز  وأّكد 
القضّية،  فــي  التحقيق  ــــراءات  إلج
اإلجــــراءات،  هــذه  فاعلّية  ولضمان 
التحقيق،  سير  على  التأثير  ولعدم 
أسماء  نشر  بــعــدم  الحكومة  تلتزم 
األشخاص الذين يتّم التحقيق معهم 
التحقيق،  مراحل  جميع  انتهاء  قبل 

التزاماً بأحكام القانون. 

 مكافحة الفساد طريقنا الستعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية 

 الطراونة يطالب بكشف مالبسات قضية الدخان 
ويستنكر الزج باسمه 

 عمان - الرأي

المهندس  النواب  مجلس  رئيس  أكد 
عاطف الطراونة تأييده ووقوفه إلى 
رئيس  أعلنها  التي  الخطوات  جانب 
قضية  مالبسات  كشف  في  الوزراء 

تهريب وإنتاج مادة الدخان.
وقال في بيان أمس :"على الحكومة 
مالبسات  عــن  الكشف  مسؤولية 
بها  الــمــتــورطــيــن  وكــشــف  القضية 
الــبــالد  ـــارج  خ منهم  فـــّر  مــن  وجــلــب 

والحديث بمكاشفة للرأي العام".
وصفها  ــا  م ــة  ــطــراون ال واســتــهــجــن 
باسمه  لــلــزج  الــبــائــســة  الــمــحــاوالت 
أحد  مع  صــور  ــداول  وت القضية  في 
بالقضية،  المتهمين  األشــخــاص 
احتفال  فــي  حينها  كــان  أنــه  مــؤكــدا 
مسؤوال  وليس  األندية  ألحد  للتبرع 
يلبي  فــهــو  حــضــر،  بــمــن  معنيا  أو 

معظم الدعوات الموجهة إليه.
اغتياال  يكفي  قائال:  الطراونة  وتابع 
للشخصيات وعلى الحكومة وأجهزتها 

وقف هذا االبتذال الممارس تضليال 
عبر منصات التواصل االجتماعي.

ـــوزراء  وقــال:"حــيــن تــحــدث رئــيــس ال
باركُت  بها،  والمباشرة  القضية  عن 
شاشات  على  عالنية  الخطوات  هذه 
ــد مــن الــكــشــف عن  الــتــلــفــزة، وال ب
كي  فيها  والمتورطين  مالبساتها 
ال يبقى الرأي العام رهين اإلشاعة، 
ــدات،  ــن األج أصــحــاب  لكل  وفــريــســة 
الممولة  اإلســاءة  من  امتهنوا  الذي 
االجتماعي،  التواصل  منصات  عبر 

وتضليل  ـــراء  ـــت االف ــق  طــري اســهــل 
الناس.

واضاف "إننا نحترم القضاء األردني 
مظلتنا  القانون  دولة  وستظل  النزيه 
قبل  ــتــريــث  ال مــن  بــد  وال  جــمــيــعــا، 
والشائعة،  االتــهــام  أسهم  إطــالق 
أم  آجال  الجناة  ستطال  فالتحقيقات 

عاجال".
وجدد التأكيد على إيمانه بأن مكافحة 
الفساد "هو طريقنا الستعادة الثقة 

بالمؤسسات الرسمية". 

سامح المحاريق

على  الـــرزاز  عمر  الدكتور  حكومة   حصلت 
توقعه  مــا  يفوق  بمعدل  النيابية  الثقة 
خاصة  ــفــات،  ــت االل ويــســتــدعــي  الــبــعــض 
على  يخيم  كان  الثقة  حجب  عن  حديثًا  أن 
أوساط المتابعين السياسيين في األردن، 
السيناريوهات  يتوقع  بدأ  بعضهم  ولعل 
االفتراضي،  الحجب  على  ستترتب  التي 
وبدأت موجة من األسئلة الدستورية التي 
والقانونية  المعرفية  اللياقة  أن  أظهرت 
على  ــمــطــلــوب  ال بــالــمــســتــوى  لــيــســت 
بدرجة  ذلــك  ويــعــود  المحلي،  المستوى 
في  السياسي  المشهد  رتابة  إلى  كبيرة 

األردن على امتداد سنوات طويلة.
وراء  مــن  محكم  مشهد  بــنــاء  يمكن  ال 
نقاشات الثقة وكل األحداث التي ترافقت 
بعض  يوجد  ولكن  الــرزاز،  الرئيس  بتكليف 
النقاط التي يجب التوقف عندها وقراءتها 
على  رده  في  فالرئيس  مغايرة،  بطريقة 
تمثل  الحكومية  التشكيلة  أن  أبدى  النواب 
دون  يــحــول  مــا  وأن  الشخصي  اجــتــهــاده 
تشكيل حكومة خارج هذه المنهجية يتمثل 
أن  يمكن  لألغلبية  حــزب  وجــود  عــدم  في 
علمًا  ديمقراطيًا،  معبرة  تشكيلة  يفرض 
بأن ذلك يفارق الحقيقة نوعًا ما، فحكومة 
الــنــســور خــاضــت مــشــاورات مــع الــنــواب 
لألغلبية  حــزب  بــوجــود  والــتــذرع  ســابــقــًا، 
من  يكون  لن  حكومة  أي  أن  ضمنيًا  يعني 
بــاإلصــالح  قــدمــًا  تمضي  أن  مصلحتها 
أمــام  سيضعها  ذلـــك  ألن  الــســيــاســي، 
استحقاقات تغير المعادلة السياسية التي 

أنتجتها من حيث المبدأ.
الحكومة،  عن  الثقة  نيابية  كتل  عدة  حجبت 
ـــواب  ـــن ـــمـــدت الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى ال ـــت واع
الثقة  هذه  إلى  دفعها  في  المستقلين 
النواب  أن  يعني  وبما  نسبيًا،  المريحة 
الخدميين استطاعوا أن يستأنفوا العالقة 
الجزئية،  القضايا  إطــار  في  الحكومة  مع 
مشروعات  تحمل  التي  الكتل  كانت  بينما 
مضطرة  تحملها،  أنها  يفترض  أو  مغايرة، 
تجدها  لم  محددة  قــراءة  مع  تتعامل  ألن 
المبكرة،  وخطواتها  الحكومة  بيانات  في 
فعلية  خطوات  في  الحكومة  مضت  ولو 
إلتاحة  المجلس  مع  العالقة  ترتيب  إلعادة 
الفرصة لمزيد من التواجد من خالل الكتل 
هندسة  أحزاب جديدة، أو حتى  أو تشكيل 
لوجوده  الفرصة  يتيح  بما  الحزبي،  الواقع 
في البرلمان، لوجدت أنها ال تستطيع أن 
تنطلق بناء على دعم األعضاء المستقلين.
قدمها  التي  بالطريقة  المشكلة  تشخيص 
الرزاز يعني ضمنيًا أنه يود البحث عن الحل، 
توازن  على  قائم  وضع  في  الحلول  ولكن 

أثبتته  كما  والبرلمان  الحكومة  بين  دقيق 
تجربة الثقة، يشكل مسؤولية ال يمكن أن 
الذي  فما  النواب،  أو  الحكومة  بها  تتفرد 
يمكن أن يدفع الطرفين للتضحية بما هو 
ال  ربما  كبيرة  أسئلة  تجاه  ومكرس  مستقر 
يتحملها الوضع القائم في األردن وحوله.

اإليحاء  حملت  النيابية  المداخالت  سخونة 
بأنها موجهة للشارع األردني ال الحكومة، 
البعض،  من  مبطنًا  اعتذارًا  تحمل  وكانت 
وفي  اآلخــريــن،  من  صريحًا  واستعراضًا 
النهاية لم يكن من مصلحة أحد أن يعطل 
جميع  مــن  الــرغــم  على  الحكومة  مسيرة 
لتشكيلتها  تــوجــهــت  الــتــي  ــادات  ــق ــت االن
أن  يعني  ــا  م وهـــو  الــمــقــبــلــة،  ولـــرؤاهـــا 
االقتصادي  المأزق  من  للخروج  األولوية 
أخــرى،  اعتبارات  أيــة  على  يطغى  الراهن 
الثقة  مــن  وصعبة  ــرى  أخ فجولة  وبــذلــك 
في الطريق لكل من المجلس والحكومة، 
بكثير  تابع  الذي  الشارع  في  الثقة  وتعني 
مجريات  والــحــيــرة  والــتــرقــب  الصمت  مــن 

األيام األخيرة.
مما  يقترب  الشارع  في  الثقة  منسوب 
حققه الرزاز تحت القبة، بمعنى أنه يستحوذ 
تفهم  على  قائمة  (نسبية)  ثقة  على 
تقوم  الثقة  هذه  ولكن  المرحلة،  صعوبة 
المرتفعة  التوقعات  من  كثير  على  أيضًا 
المواطنين  وعــي  أن  خــصــوصــًا  نسبيًا، 
تتمثل  أساسيتين،  نقطتين  إلى  يستند 
لممارسة  الملكية  الــدعــوة  فــي  األولـــى 
جرى  الذي  والتعامل  األسفل  من  الضغط 
عن  أسفرت  التي  الرابع  الدوار  أحداث  مع 
أن  على  يدلل  الملقي  حكومة  استقالة 
يشكل  أن  منه  ينتظر  األردن  في  الجمهور 
وبخاصة  السياسي،  الــحــراك  في  طرفًا 
في ظل تغيب الروافع السياسية والحزبية 
إدراك  في  تتمثل  الثانية  بينما  التقليدية، 
حصلت  الرزاز  حكومة  ألن  األردني  الشارع 
الدعم  خــالل  من  معقولة  مساندة  على 
من  يخفف  أن  شــأنــه  مــن  الـــذي  الــعــربــي 
ومرحلية  جزئية  بصورة  المديونية  ضغوط 
بكل  تستغلها  أن  الــرزاز  حكومة  على  يجب 
وحتى  المقبلة  األسابيع  خالل  تفاصيلها 

تتضح الرؤية االقتصادية للحكومة.
أنه  يبدو  وال  القياسية،  الثقة  زمن  انتهى 
ــرزاز  ال وحكومة  استعادته،  الممكن  مــن 
التي  الــتــغــيــرات  تستوعب  بــأن  مطالبة 
طرأت على المزاج السياسي في األردن، 
تجربة  هو  المطلوب  بأن  الحذر  يأخذها  وأن 
لعبة  نحو  خطوة  وليست  نوعيًا،  متقدمة 
التعطيل والعرقلة التي تورطت فيها الكثير 

من الدول في عملية التحول السياسي. 

 قراءة يف الثقة النيابية وسؤال
الـ (ماذا بعد؟) أمام الرزاز 
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 الطراونة يدعو الربملانات العربية لرفض 
أي تسوية غ عادلة للقضية الفلسطينية 

 عمان - بترا

عاطف  المهندس  النواب  مجلس  رئيس  قــال   
قسوة  أكثر  غدت  العالم  معادالت  إن  الطراونة 
في  اإلنسانية  معاني  من  تجردت  حين  اليوم، 
الــشــعــوب،  وقــضــايــا  الــمــواقــف  عــلــى  حكمها 
وللباطل  الــمــظــلــوم،  على  للظالم  فــانــحــازت 
بالحق  لالعتراف  ونكراٍن  مواربة  في  الحق،  على 
بأكمله  شعب  حِق  على  والتعتيم  الفلسطيني 

ليعيش حرًا كريمًا.
جاء ذلك خالل مشاركته بأعمال الدورة االستثنائية 
حاليا  المنعقدة  العربي  البرلماني  لالتحاد   (28)
ما  أعمالها  ــدول  ج رأس  وعلى  الــقــاهــرة،  فــي 
من  الفلسطينية  واألراضــي  غزة  قطاع  يشهده 
تداعيات  وكذلك  لالحتالل،  متواصلة  انتهاكات 
القرار األميركي األحادي بنقل السفارة األميركية 

للقدس.
موقف  إلى  العربية  البرلمانات  الطراونة  ودعا 
العادلة  غير  التسوية  أشكال  لكل   واضٍح  رفٍض 
السلطة  ــم  دع وإلـــى  الفلسطينية،  للقضية 
بحقوق  التمسك  فــي  الفلسطينية  الوطنية 
على  الــشــاهــد  لتبقى  الفلسطيني  الشعب 
انتاج  إعــادة  أو  األممية،  العدالة  موازين  اختالل 
بإعالن  للحياة  والقابل  والشامل  العادل  الحل 

دولة فلسطين.
وقال: إننا في المملكة األردنية الهاشمية ملكا 
الشعب  صمود  لدعم  مواصلتنا  نؤكد  وشعبا؛ 
األشقاء  تجاه  بالجهود  واستمرارنا  الفلسطيني 
وجرحاهم  مــرضــاهــم  لتأمين  غــزة  قــطــاع  فــي 
التي  الميدانية  المستشفيات  عبر  بــالــعــالج 
أقيمت في القطاع بتوجيهات من جاللة الملك 
يتجاوز  حل  أي  أن  نؤكد  مثلما  الثاني،  الله  عبد 
حل الدولتين، وإعالن قيام دولة فلسطين على 
ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشريف، حل 
حيث  من  مرفوض  هو  بل  به،  القبول  يمكن  ال 
من  اعتراف  أو  له  قمية  وال  واألســاس  المبدأ 

قبلنا.
وأكد أن حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
ــقــدســي والـــقـــدس الــشــريــف،  فـــي الـــحـــرم ال
والوقوف بحجة القانون الدولي وتطبيقاته في 
أردني  واجــب  هو  اإلسرائيلية  االنتهاكات  وجه 
على  الهاشمية  الــوصــايــة  ثــوابــت  مــن  ينطلق 
لن  والتي  والمسيحية،  اإلسالمية  المقدسات 
بها،  المساس  يقبل  ولن  عنها،  األردن  يتخلى 
بالتسامح  أزمــانــًا  العالم  ــارت  أن التي  فالقدس 
حتمًا،  الظالم  عنها  سينجلي  والعدل،  والسالم 
وسيعلم الظالمون أي جريرٍة اقترفوا بحق قبلتنا 
األمين  الهاشمي  العربي  نبينا  مسرى  األولى 

ومهد المسيح عليهما السالم.
في  اجتماعنا   إن  كلمته،  في  الطراونة  وأضاف 
متواصلة  جرائم  من  غزة  قطاع  يشهده  ما  ظل 
باستخدام  المتطرفين  قادته  وتلويح  لالحتالل 
مزيد من القوة تجاه أهلها المرابطين الصابرين، 

سفارتها  بنقل  األميركية  الخطوة  بآثار  موصوًال 
موقٍف  اتخاذ  إلى  جميعًا  ليدفعنا  القدس،  إلى 
جــامــٍع ضــاغــٍط ُيــســهــم فــي وقـــف آلـــة الــحــرب 
األرض  استهدفت  التي  اإلسرائيلية  والتطرف 
وسط  فلسطين،  في  والمقدسات  واإلنسان 
لحقوق  الــدولــي  والــنــكــران  الصمت  مــن  حــالــٍة 
أجياله  أحــالم  ومــصــادرة  الفلسطيني  الشعب 
التي ضربت أجل صور الفداء والتضحية لقضيتها 

العادلة.
ـــنـــواب قـــائـــًال: أمـــام  ــيــس مــجــلــس ال وتـــابـــع رئ
الشعب  يعيش  جباْن،  متغطرٍس  محتل  جبروت 
فيه  يــنــوُب  مــشــرٍف  نــضــاٍل  فــي  الفلسطيني 
ومهد  السالم  أرض  بحماية  أجمع  شعوبنا  عن 
الديانات السماوية من غزاة العصر المتطرفين، 
رافضًا االستسالم والرضوخ لكل أدوات الفتك 
والبطش التي أباحها االحتالل بحق األبرياء نساًء 
وأطفاال، وأمام هذا الواقع القاتم، سقطت معان 
العولمة  وبفضائل  اإلنسان  بحق  نــادت  أممية 
وتقريب الشعوب لبعضها، لتحس بأوجاع بعضها 
فنجحت  بعدنا،  ستأتي  التي  األجيال  ولننصف 
الحقائق،  نشر  في  والمعلومات  االتصال  ثورة 
تعطلت  الفلسطيني  الشعب  حــق  عند  لكنها 
يشكل  بات  لكياٍن  مستسلمًة  العطب  وأصابها 
برمتها،  المنطقة  في  وإرهـــاب  تطرف  مصدر 
معتقدًا  إسمنتيه،  بجدران  العدوانية  ذاته  عــازًال 
والطمأنينة،  األمــن  له  سيجلب  ذلك  أن  واهمًا 
ستبقى  الــذيــن  األطــفــال  آالف  دمــاء  متناسيًا 

براءتهم تطارهم إلى أن يعود الحق ألهله.
وعال  وتجبر  االحتالل  طغى  لقد  الطراونة:  وتابع 
الكنيست  هــو  وهــا  وهــجــر،  فدمر  األرض  فــي 
قانون  يسمى  مــا  بــاألمــس  يقر  اإلســرائــيــلــي 
"القومية" والذي يكرس يهودية الدولية ويلغي 
حق بقية القوميات في إقرار مصيرهم ويحاصر 
لغتهم ويشرعن االستيطان في مخالفة سافرة 
نحن  فماذا  الدولية.  والــقــرارات  القوانين  لكل 

فاعلون؟.
الشعب  يعانيه  الــذي  الظلم  أن  الطراونة  وأكــد 
فبعد  المجازر،  حدود  عند  يقف  لم  الفلسطيني 
مفاوضات  استئناف  لجهود  مقصود  تعطيل 
السالم، عبر تعنت اسرائيل ورفضها للتسويات 
الفلسطيني  الشعب  حقوق  هي  ها  العادلة، 
المتحدة  الواليات  السالم  فراعية  تباعا،  تتصادر 
األمــيــركــيــة اعــتــرفــت بــالــقــدس عــاصــمــة لــدولــة 
ضاربة  القدس  إلى  سفارتها  ونقلت  االحتالل، 
بــعــرض الــحــائــط حــالــة اإلجــمــاع الــرافــضــة في 

الجمعية العامة لألمم المتحدة.
انتفاضات  عبر  الفلسطينيين،  رفــض  وأمـــام 
الضفة وغزة التي شرفت أمتنا أمام قلة حيلتنا، 
تظل أرض فلسطين تجابه حصار الظالم، وتقاوم 
لكرامة  وانتصارا  والبقاء،  الحياة  كرامة  عن  بحثا 
بالوسع  ما  لتقديم  اليوم  يدفعنا  ما  القضية، 
عن  منافحين  مرابطين  صمودهم  لدعم  والحيلة 

كرامتنا وعزتنا. 

" و"الورقي" تاه تفس إجراء   ب "اإللكرتو
حجز مركبات "َمديني املياه" 

إجــراءات  من  تضمنه  الخبر،وما  تفاصيل   لكن 
و  المياه  لموظفي  تتيح  المذكرة-  وفق   - تتم 
متخلف  هو  من  ،لكل  الكترونيا  الــري"اإلشــارة 
لشركاتها،  أو  لها  مالية  مستحقات  دفــع  عن 
بيع  "منع  مفعولها  يتعدى  ال  اإلشــارة  وهــذه 
أوضاعه  تسوية  بعد  إال  المركبة  عن  التنازل  أو 
صاحب  يتأثر  ال  الوقت  ذات  وفي  المياه"،  مع 
المركبة المتخلف عن دفع مستحقات المياه بأي 
دون  لكن  صاحبها،  مع  المركبة  تبقى  إذ  تغيير، 

حق التصرف بها بيعا أو تنازال.
التواصل  مــواقــع  أظهرته  كما  الفعل،  ردود 
االجتماعي و خاصة "الفيسبوك" كانت رافضة 
"تسجيل  يتم  بأن  دعوات  فانتشرت  ساخرة،  و 
ال  حتى  البنات"  و  الزوجات  بأسماء  السيارات 
يتم الحجز على المركبات، واقترح آخرون"تعديل 
من  بــدال  المركبات  ــتــرات  ردي بحجز  االتفاقية 
المركبة بأكملها...مش هو إللي بشرب المي"، 
وتعالت نداءات أخرى للزوجات"كل وحدة بزعلها 
وقولي  المي  فواتير  خبي  ببساطة  جوزها 
آخرون:"هل  وتساءل  إجا"،  ما  المياه  جابي  انه 
سيحمل شرطة السير مسدسات رصاص و ال 
مسدسات مي"،أما القانونيون منهم :"فرأوا 
السلطة  أعــمــال  على  تغول  بأنه  الــقــرار  فــي 
القضائية وان الجهة التي من الواجب أن يناط 

بها هذا اإلجراء هي المحاكم النظامية.
و  المذكرة-المياه  طرفا  يجد  لم  ذلك،  ظل  في 
الري و األمن العام- بّدًا من توضيح مضمونها.

من جهته ، يشدد وزير المياه والري  منير عويس 
على أن اإلجراء "معمول به من سنوات طويلة 
وليست إجراء جديدا، إذ أن الحجز التحفظي كان 
يتم مــن خــالل مــراســالت ورقــيــة فــي حــاالت 
الحجز و فك الحجز على مركبات المدينين- بفتح 
المواطنين لوزارة المياه و الري و  الميم-  من 
تحويلها  على  يقتصر  الجديد  ...وان  شركاتها 
المواطنين  على  للتسهيل  إلكتروني  إلجــراء 
أوال، الذين حجزت مركباتهم  بعد قيامهم بدفع 
وعلى  عليهم،  المترتبة  المالية  المستحقات 
المراسالت  من  باالنتهاء  ثانيا،  الري  و  المياه 

الورقية التي كانت تستنفذ وقتا طويال.
ويقول:" الخطوة ال تعني بأي حال من األحوال 
أو  قيادتها  مــن  المالك  منع  أو  المركبة  حجز 
الخطوة  وان  مخالفة  ارتكب  لو  حتى  ترخيصها 
الكبيرة  المالية  المستحقات  بتسديد  مرتبطة 
والمتراكمة و التي لم يتم تسويتها ...و ليس 
فاتورة مياه صغيرة وما هي إال عملية لتبسيط 
إلى  والتحول  األعباء  من  والتخفيف  اإلجراءات 

الحكومة االلكترونية".
إال،  تتم  لن  التحفظي  الحجز  عملية  ويشدد"أن 

واإلعالن  وشفافة  واضحة  إجــراءات  خالل  من 
في الصحف الرسمية قبل السير بها".

سلطة  قانون  من   16 المادة  ألحكام  ووفقًا 
المياه "تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات 
التي  ـــوال  األم ذلــك  فــي  بما  لها  المملوكة 
عامة،  أمواًال  أخرى،  جهة  إلى  بتحصيلها  يعهد 
تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل األموال 

األميرية أو أي قانون آخر يحل محله.
 و لذلك يمارس األمين العام- لسلطة المياه- 
صالحيات الحاكم اإلداري ولجنة تحصيل األموال 

األميرية المنصوص عليها بالقانون المذكور.
تحصيل  قــانــون  مــن  التاسعة  الــمــادة  وتنص 
يحجز  أن  اإلداري  للحاكم  :"يجوز  العامة  األموال 
من  بدًال  للُمكلف  مستحقة  ديون  أو  أجور  أية 
حجز  ذلك  على  عالوة  أو  وبيعها  مقتنياته  حجز 

المقتنيات المذكورة".
ــة، يفسر  ــي ــون ــصــوص قــان ومـــا ســبــق مـــن ن
تركيز"األمن العام" على تنفيذ هذه اإلجراء من 
قبله، ووفقا لمساعد مدير األمن العام للسير 
هدفها  االتفاقية  أن  بينو:  صابر  سمير  العميد 
"تسهيل" إجراءات استيفاء وزارة المياه والري / 
سلطة المياه حقوقها المالية من المستفيدين 
بالحجز  يتعلق  فيما  ومشاريعها،  برامجها  من 
العائدة  المركبات  على  يقع  الــذي  الحجز  ورفــع 

لهؤالء المستفيدين.
وعاد مصدر مسؤول في"األمن العام" للتعليق 
على الخبر بعد ردود فعل غاضبة، بقوله:األمر 
ليس بجديد و ما تم ما هو إال تفعيل الكتروني، 
الورقية  المراسالت  خالل  من  يتم  كان  إلجــراء 
إلى إدارة ترخيص السواقين و المركبات لوضع 
يترتب  شخص  مركبة  على  تحفظي  حجز  "شارة 
ال  الــشــارة  هــذه  أن  و  كبيرة  مالية  مبالغ  عليه 
من  مالكها  منع  أو  المركبة  حجز  مطلقا  تعني 
تلك  تظهر  ال  و  ترخيصها  حتى  أو  استخدامها 
الشارة لدى أي وحدات وإدارات األمن العام و 
إنما تظهر فقط لدى إدارة ترخيص السواقين و 

المركبات".
الترخيص  إدارة  إن  المسؤول:  المصدر  ويشرح 
عندما يردها شارة الحجز من جهة مكلفه قانونًا 
القانون  إنــفــاذ  ســوى  تملك  ال  فإنها  بــذلــك 
السابقة،"مشيرا  القانونية  للمواد  استنادًا 
إلى أنه يتم التعامل مع كافة الجهات الرسمية 
المكلفة بتحصيل األموال األميرية وفق أحكام 
القانون بوضع إشارات الحجز التحفظي وليست 
ودائــرة  المالية  كــوزارة  وحدها،  المياه  سلطة 
ضريبة الدخل ودائرة الجمارك العامة ومؤسسة 
المؤسسات  مــن  وغيرها  الــزراعــي  اإلقـــراض 

الحكومية األخرى. 

 وسط ردود فعل ساخرة على «الفيسبوك» وغضب 

كتبت - ريم الرواشدة

بين تغيير آلية إيصال شارة الحجز 
التحفظي من ورقي كان معموال به 
في السابق، إلى الكتروني فقط، تاه 
إجراء يتعلق بالحجز على مركبات تعود 
لمواطنين إستحق عليهم أموال لوزارة 
المياه و الري/سلطة المياه، في وقت 
انتشر الخبر على مواقع التواصل 
االجتماعي "كالنار في الهشيم" وتندر 
األردنيون في التعبير عن رفضهم 
بأسلوب ساخر، رغم محاوالت"المياه و 
الري" و " األمن العام" تبيان الصواب.
 اذ بموجب مذكرة  موقعة بين 
الجانبين، ُمنحت الصالحيات "الكترونيا" 
لمستخدمين مخولين من وزارة المياه 
والري/ سلطة المياه، الستخدام قاعدة 
البيانات المركزية للمركبات التي تمتلكها 
إدارة ترخيص السواقين والمركبات في 
مديرية األمن العام، وضع ورفع إشارة 
الحجز على المركبات.
وقصة الحجز التحفظي، لم تكن 
معروفة لدى المواطنين، إال بعد أن 
نشرت "المياه والري"خبرا تعلن فيه 
عن توقيع"مذكرة تفاهم حول الربط 
االلكتروني مع األمن العام ، يتم 
بموجبها إعطاء صالحية الحجز التحفظي 
على المركبات ورفع الحجز عن المركبات 
العائدة لمواطنين عليهم مستحقات 
لوزارة المياه والري/ سلطة المياه 
لموظفي في قطاع المياه".
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 الصحة تؤكد تبسيط اجراءات 
تحويل املرىض 

 األردن األعىل بتصدير الدواء  عربياً 

 عمان - بترا

محمود  الدكتور  الصحة  ــر  وزي أكــد   
الشياب ان الوزارة تعمل ضمن آلية 
تقديم  مــواقــع  جميع  فــي  مــوحــدة 
أســس  لتنفيذ  الــصــحــيــة  ــخــدمــة  ال
بما  والــتــحــويــل  الــمــرضــى  معالجة 
التي  المرضية  الحالة  مع  يتناسب 
وبمصادقة  المعالج  الطبيب  يقررها 

مدير المستشفى.
واضـــاف خــالل اجــتــمــاع امـــس  إن 
األمور  من  أصبح  المرضى  تحويل 
في  ــوزارة  ال اعتمدت  إذ  الواضحة؛ 
ذلك على تبسيط اإلجراءات لعملية 
التحويل بالسرعة التي يتطلبها أخذ 
واألدويــة  العالج  تلقي  في  القرار 
ذلــك  يتطلب  أن  دون  المناسبة 

إجراءات إدارية قد تأخذ مدة أطول.
وأوضح أن الطبيب المعالج هو الذي 
األدوية  وصرف  العالج  نوعية  يقرر 
الالزم  والتحويل  للمريض  المقررة 
له، بما يضمن تلقيه الخدمة الصحية 
سواء أكان في مستشفيات الوزارة 
ومستشفى األمير حمزة والخدمات 

الطبية  والقطاعات  الملكية  الطبية 
األخرى وذلك حسب الحالة المرضية 
التي تستدعي ذلك من خالل تقرير 
طبي وبمصادقة مدير المستشفى 
التي  الصالحيات  حسب  المعني 

فوضت لهم أخيرا.
الــتــأمــيــن  إدارة  مـــديـــرة  وعـــرضـــت 
خريسات  الهام  الدكتورة  الصحي 
ألســـــس حـــصـــول الــمــواطــنــيــن 
بطاقات  على  السرطان  ومرضى 

التأمين الصحي.
وبحث الشياب مع المدراء المعنيين 
ــاء  ــنــقــص فـــي أطــب ســبــل ســـد ال
المستشفيات  فــي  االخــتــصــاص 
القريب  المدى  على  حلول  وإيجاد 
ومكافأة  لتحفيز  ــات  ــي اآلل ووضـــع 
ارتفاع  جراء  العبء  وتخفيف  األطباء 

أعداد المراجعين.
ـــــة  وبـــيـــن ضــــــرورة تــوفــيــر األدوي
المستودعات  فــي  ـــم  دائ بشكل 
ــهــم  فـــي الــمــحــافــظــات وإعــطــائ
الطلبيات  اســتــالم  فــي  ــة  ــوي األول
وإيجاد  الرئيسة  المستودعات  من 
لمشكلة  السريعة  والحلول  البدائل 

النقص في األدوية. 

 عمان - طارق الحميدي

العربي  لالتحاد  الــعــام  األمــيــن  قــال 
الكيالني  د.عــدنــان  األدويــة  لمنتجي 
االدويـــة  مــن  االردن  اســتــهــالك  ان 
-25 نسبته  ما  يبلغ  محليا  المصنعة  

30% بينما تبلغ نسبة التصدير مابين 
األدويــة  تصدر  حين  في   ,  %75-70

االردنية إلى 60 دولة حول العالم.
عقده  صحفي  مؤتمر  في  واضــاف 
االتـــحـــاد  فـــي عــمــان لـــالعـــالن عن 
"مــلــتــقــى الــصــنــاعــات الــصــيــدالنــيــة 
يوم  فعالياته  تبدأ  الــذي  الــعــربــي"  
الثالثاء المقبل بالتزامن مع المعرض 
ان  الــدوائــيــة،   للصناعات  ــي  ــدول ال
الوحيدة  العربية  الدولة  تعتبر  االردن 

التي تصدر ادوية اكثر مما تستورد. 
تعتبر  عمان  ان  د.الكيالني   واضــاف 
الصناعة  وان  العربي,  الدواء  عاصمة 
يعادل  مــا  تغطي  العربية  الــدوائــيــة 
الدوائي  السوق  احتياجات  من   %50
مستوى  ارتــفــاع  الــى  يعود  وذلــك   ,
األمــر  العربي,  ـــدواء  ال فــي   الــجــودة 
الذي أدى الى دخول الصناعة العربية 
واالميركية  ــة  ــي اوروب االســـواق  الــى 

واالسيوية واالفريقية. 
واوضح  أن المستوى الذي وصل إليه 
ويكافئ  يعادل  اصبح  العربي  الــدواء 
وهذا  اجنبي  دواء  اي   %100 بنسبة 
بفضل االجهزة الرقابية في كل دولة 
من الدول العربية الن االجهزة الرقابية 
كفؤة  اجهزة  العربية  ــدول  ال كل  في 
وممتازة وهذا يجعل المواطن العربي 
على  موجود  دواء  اي  على  يطمئن 
ــدول  ال كــل  فــي  الصيدليات  رفـــوف 
جيده  اصبحت  الصناعة  الن  العربية 

والرقابة اصبحت ممتازة.
العربية  الــدوائــيــة  الصناعة  أن  وبين 
تلتزم  العربية  ــدول  ال كل  وفــي  االن 
باالنظمة والقوانين العالمية وبالتالي 
ومما  اجنبي،  دواء  الي  مكافأة  هي 
الدواء  بان  العربي  المواطن  يطمئن 
الموجود على ارفف الصيدليات آمن.

واوضح ان الملتقى يهدف الى زيادة 
المصنعين  بين  والخبراء  االراء  تبادل 
لــلــدواء الــعــربــي, بــاالضــافــة الــى ان 

التقاء الصناعيين الذي يعتبر بحد ذاته 
مكسبًا لكل الصناعات الدوائية.

وتحدث خالل المؤتمر الصحفي نائب 
د.نـــادر  ــحــاد  االت إدارة  مجلس  رئــيــس 
مــســؤول  جــعــوان  ود.عــمــر  شغليل 
المعرض  ومنظمي  االتحاد  نشاطات 
المرافق للملتقى باريش جهورمارفاال 
ــاد  ــح ــل االت ومـــنـــذر الــتــمــيــمــي. وقــل
خطورة  من  األدويــة  لمنتجي  العربي 
الصيني  المنشأ  ذات  الخام  الــمــادة 
التي يشتبه بتسبيها بالسرطان على 

الصناعة الدوائیة العربية.
الحكم  المبكر  من  انه  االتحاد  واعتبر 
على اآلثار السلبية لتلك المادة التي 
الدوائية  الصناعات  بعض  في  تدخل 
نفسه  الوقت  في  معتبرين  العربية، 
كبيرة  سلبية  اثار  هناك  تكون  لن  انها 

على الصناعة الدوائیة العربية.
الملتقى  ان  الــمــتــحــدثــون  واشـــــار 
اقامة  مع  بالتزامن  العام  هــذا  يقام 
ــذي  مــعــرض الــصــنــاعــات الـــدولـــي ال
يعتبر حضوره مهمًا  لكافة الصناعيين 
من  الــعــديــد  ــع  م سيلتقون  النــهــم 
شركات الصناعة الدوائية حول العالم 
والتعرف على احدث التكنولوجيا في 

الصناعة الدوائية.
ــقــى الـــعـــديـــد من  ــمــل ويـــنـــاقـــش ال
ويركز  والمهنية  العلمية  المواضيع 
الهندسة  على  العام  هــذا  الملتقى 
يحتوي  حــيــث   , ــيــة  ــدوائ ال الصناعية 
من  الــعــديــد  على  الملتقى  بــرنــامــج 
ــداد  اع ومنها  المهمة  الــمــحــاضــرات 
الھندسة  ـــر  دوائ منتسبي  ــدریــب  وت
الصناعة  فــي  الــرقــابــیــة  واالنــظــمــة 
في  المباشر  الھندسة  دور  الدوائیة, 
والتنظیم  التكامل  الدوائیة,  الصناعة 
الصناعة  في  والجودة  الھندسة  بین 

الدوائیة.
اإلدارة  مفاھیم  المؤتمر  يناقش  كما 
الصناعة  لتطویر  كمصدر  اإللكترونیة 
في  البرمجیات  إستخدام  الــدوائــیــة, 
على  التركيز  مــع  الــدوائــيــة  الصناعة 
ســالســة الــصــنــاعــة الـــدوائـــیـــة, دور 
اداء  على  المحافظمة  في  الصيانة 
في  والمخبریة  التحلیلیة  االنظمة 

الصناعة الدوائیة. 

 مزارعون : املوسم الحايل األك  خسارة 
يف "وادي األردن" 

رئيس  ــعــدوان،  ال العفاش  مــمــدوح  يقول    
إتــحــاد الــمــزارعــيــن الــســابــق، ومــالــك الحــدى 
مزارع النخيل في وادي األردن،: "أن مشكلة 
اكبر  من  التسويق  غياب  و  الوافدة  العمالة 

المعيقات للقطاع الزراعي".
الصعبة  السياسية  الظروف  "أن  ويضيف 
التي تمر بها الدول المجاورة أثرت سلبًا على 

تسويق المنتجات الزراعية االردنية".
العمالة  عن  البديل  عن  العدوان  ويتساءل 
العمالة  :"أن  يوضح  و  المصرية  الــوافــدة 
المصرية  مهنية ومدربة على الزراعة، ولكن 
المعنية  الــجــهــات  قــامــت  الــتــي  اإلجــــراءات 
العمالة  اعــداد   إنخفاض  إلى  ادت  أخيرًا  بها 
إلى  ادى  ما  الزراعي  القطاع  في  الوافدة 

غالء اإلجور على  أصحاب المزارع".
جاءت  التي  السورية  العمالة  "ان   : ويشير 
عمالة  الصعبة    السياسية  الظروف  بسبب 
في  الكافية  الخبرة  لديها  وليس  مدربة  غير 

القطاع الزراعي".
و يطالب  "بتسهيل اإلجراءات على العمالة 
الوافدة المصرية من أجل وجود عمالة كافية 

للقطاع الزراعي  .
المزارع عبدالله عبدالمجيد، احد مزارعي  غور 
و  تقريبًا   دونــم   2000 بزراعة  يقوم  األردن 
بمختلف  للخضراوات  بالستيكيا  بيتا   250
الــزراعــي  الموسم  "أن  يــقــول:  اصنافها، 

الحالي هو األسوأ منذ 35 عامًا".
لخسائر  الــرئــيــســي  الــســبــب  بـــأن  ويـــؤكـــد 
العراقية  ــحــدود  ال إغـــالق  "هــو  الــمــزارعــيــن 

والسورية امام المنتجات الزراعية ".
التصاريح  رســوم   ارتفاع  : "أن  الى  ويشير  
أثر  الوافدة  للعمالة  العمل  وزارة  قبل  من 
العمالة  أن  والسبب  القطاع  على  سلبًا 

الوافدة رفعت نسبة اجورهم  ".
عامال   140 مزرعتي  في  يعمل   " ويوضح: 
للسنة  دينارا  تصريح 320  كل  ورسوم  وافدا 
الواحدة أي بمعدل 4800 دينار رسوم تصاريح 
 " باألضافه   .  " فقط  الواحده  للسنة  عمال 
بدل  االجـــراءات  بتصعيب  قامت  الــوزارة  أن 
تسهيلها خصوصا في معامالت االستقدام 

."
كفالة  األن  تطلب  العمل  "وزارة   : ويضيف 
بنكية لكل عامل، و دفعت مبلغ 15 ألف دينار 

كفالة بنكية للعاملين في مزرعتي"؟.
ويقول : "أن إرتفاع الضريبة على مستلزمات 
األغطية  و  ـــري  ال شــبــكــات  ــــذور،  (ب ــاج  ــت اإلن
الزراعية) أثر سلبًا على المزارعين بشكل عام.
و يؤكد أن "نسبة المطلوبين من المزارعين 
الدائنة  الجهات  و  للقضاء   %50-40 هي 

بسبب الديون المتراكمة عليهم".
ــد : "أن هـــذا الــمــوســم هـــو  االخــيــر  ــؤك وي
في  العمل  عــن  وســاتــوقــف  لــي  بالنسبة 

الفادحة  الخسائر  بسبب  الــزراعــي  القطاع 
المجال   هذا  في  اعمل  ولن  تكبدتها  التي 
في األعوام المقبلة اذا بقي الحال على ما 

هو عليه".

 20 ألف مزارع مطلوبون للقضاء 
 : يقول  خدام  عدنان  المزارعين  إتحاد  رئيس 
"هذا الموسم الزراعي هو األسوأ في تاريخ 

القطاع الزراعي في األردن".
الرئيسية  األسباب  أن  "إلــى  خــدام:  ويشير 
كلفة  ــاع  ــف أرت و  تــعــود «لــغــيــاب الــتــســويــق 

ومستلزمات اإلنتاج".
و يضيف: "إزدياد قيمة أجور اإليدي العاملة 
هو أيضًا من أبرز المشكالت التي اثرت سلبًا 

على القطاع الزراعي".
وادي  مزارعي  من  "العديد  خــدام:  يوضح  و 
األردن عزفوا عن العمل في الزراعة وذهبوا 

لمجاالت أخرى".
من  قضائيًا  المطلوبين  عــدد  "ان  يبين  و 
المزارعين تجاوز 20 ألف مزارع وهو في تزايد 

بسبب الخسائر المالية المتراكمة عليهم ".
للقضاء  المطلوبين  نسبة  ان  الــى  ويشير 
 %50 ستتجاوز  األردن  وادي  مــزارعــي  من 
غور  ــزارعــي  م مــوضــحــًا: "أن  ــام،  ــع ال لــهــذا 
للموسم  الزراعة  عن  بالتوقف  لوحوا  األردن 

المقبل".
األيام  في  مؤتمرا  "سنعقد  خــدام  ويقول 
لإلتفاق   األردن  وادي  مزارعي  مع  القادمة 
إغــالق  بسبب  الــزراعــة  عــن  الــتــوقــف  على 
إيجاد  عدم  و  المعنية  الجهات  من  ــواب  األب
حلول لهذا القطاع المنسي" على حد قوله.

«الزراعة»: الظروف السياسية 
أثرت سلبًا 

وزير الزراعة خالد حنيفات يقول: "ان الظروف 
سلبًا  أثرت  المجاوره  البالد  في  السياسية 
القطاع  فيها  بما  القطاعات  جميع  على 

الزراعي و القطاعات الصناعية".
زادت  الضريبة  "أن  ـــرأي":  "ال الــى  ويوضح 
على مستلزمات اإلنتاج لنقص خزينة الدولة 
بعض  على  الضريبة  رفــع  مــن  بــد  ال  ــان  وك

مستلزمات اإلنتاج الزراعي و الصناعي".
الزراعي  القطاع  أن  "إلــى  حنيفات  ويشير 
المياه  باسعار  المدعومة  القطاعات  مــن 
ــاء، واالعـــفـــاء الــكــامــل مــن جميع  ــكــهــرب وال

مخرجات اإلنتاج الزراعي".
الفواكه  و  الخضار  تسعيرة  أن   " يضيف  و 
يرتبط  والذي  الحر  السوق  بإقتصاد  مرتبطة 
تكون  مخرجاته  و  للمنتج  والطلب  بالعرض 

ناتجة عن األسواق".
التوازن  هو  الوزارة  دور  حنيفات "أن  يؤكد  و 

الكم  حيث  مــن  المستهلك  و  المنتج  بين 
قانون  ان  إلى  باإلضافة  والسعر،  والنوع 
أعلى  بحد  يسمح  والتجارة  الصناعة  وزارة 
الخضراوات  باسعار  ارتفاع  هنالك  كــان  اذا 

والفواكه غير مبرر"؟.
يوجه  ســعــر ارشـــــادي  ــذكــر "انــــه يــوجــد  و ي
المستهلك إلى السعر المنطقي للمنتجات 
و  اليومية  الصحف  فــي  وينشر  الــزراعــيــة 
امانة  و  الــوزارة  قبل  من  االخبارية  المواقع 

عمان الكبرى".
التحكم  الصعب  مــن   " حنيفات  يــقــول  و 
ضمن  ألنها  الــزراعــيــة  المنتجات  بتسعيرة 

اإلقتصاد السوق الحر".
باالسعار  الزراعي  القطاع  نمو  "أن  يؤكد  و 
مؤشر  وهو    %9,7 كان   2017 عام  الجارية 
باإلضافة  الزراعي،  القطاع  في  النمو  على 
الناتج  في  الزراعي  القطاع  مساهمة  إلى 
اإلجمالي كانت 4% وهو رقم غير مسبوق 

على حد قوله".
ويوضح : "ان زيادة اإلنتاج في بعض اصناف 
الــبــاذنــجــان"  ــدورة،  ــن ــب مثل "ال ــخــضــراوات  ال
ادى  والتي  الخاطىء  الزراعي  النمط  بسبب 
لزيادة االنتاج بنسبة 400% عن حاجة السوق 
تدني  على  سلبًا  المؤثر  هــو  و  المحلي 

األسعار".
المزارعين  التزام  لعدم   " الحنيفات  ويأسف 
ورش  خالل  من  تتم  التي  الوزارة  بارشادات 
العمل للمزارعين حول النمط الزراعي وعدم 

حضور العديد من المزارعين لهذه الورش".
الـــوزارة  أن   " حنيفات  يؤكد  المقابل  فــي 
ستعقد  خالل العام الحالي   ورشًا إعالمية 

ترشد المزارعين من خاللها".
ويضيف "ان الوزارة ستقوم بتأمين ماكنات 
محاصيل  قطف  فــي  ستساعد  مخصصة 

الجزر و البصل و الثوم".
الزراعي  األقراض  حجم  حنيفات "أن  يؤكد  و 
عام  و  دينار  مليون   42 وصــل   2016 لعام 
2017 وكان 51 مليون دينار دعم للمزارعين، 
دينار  مليون   20 إعــطــاء  تــم  ــه  ان يضيف  و 
للزراعات  للمزارعين  فــوائــد  دون  قـــروض 
توحيد  أجل  من  العنب  و  والنخيل  المحمية 
قروض  دينار  ماليين   10 و  الزراعي،  النمط 

لألعالف دعم لقطاع المواشي".
المستقرضين  من  المتعثرين  ان   " ويشير 
قضية  وهم 1050  نسبتهم 3 %  تتجاوز  ال 
ــزارع  م ــف  أل  37 أصــل  مــن  للقضاء  حــولــت 
حصلوا على قروض من مؤسسة األقراض 

الزراعي".
على  عملت  ـــوزارة  ال أن   " حنيفات  ويقول 
هيكلة الوزارة البالغ عمرها اكثر من 90 عاما 
واهم ما تم هيكلته هو عودة قسم و مهام 
بمهامه  قائمًا  كان  والــذي  للوزارة  االرشــاد 

(المركز الوطني للبحث و األرشاد) مما سبب 
الزراعي)،  (االرشــاد  خصوصا  بعمله  تشتتًا 
للوزارة  الزراعي  اإلرشاد  بإعادة  قمنا  ولذلك 
وهي الدائرة الرئيسة للتواصل مع المزارعين 
بقي  و  الصحيح،  الزراعي  بالنمط  خصوصًا 

البحث العلمي من مهام المركز الوطني".
فيه  يعمل  كان  االرشــاد  قسم  يبين  "أن  و 
55 موظفا و سيتم زيادة عددهم إلى 150 
وسيتم  الــزراعــي  بــاالرشــاد  مختصا  موظفا 
التركيز في تخصصات االرشاد لزراعة النخيل 
و الخضار و الفواكه والحمضيات و الزينة  و 
تكون آلية التوزيع بيم (مرشد مساعد، مرشد 
باإلضافة  إرشـــاد)،  خبير  مــرشــد،  مــشــارك، 
التسويقي  و  العالجي  و  الوقائي  لإلرشاد 
ــــذي مــن مــهــامــه ارشــــاد الـــمـــزارع إلــى  وال
لكل  تجنبها  أو  زراعتها  يجب  التي  األصناف 

موسم".

"العمل": العمالة الوافدة تتحكم 
بسوق الخضار 

مدير المكتب اإلعالمي لوزارة العمل محمد 
االردني  العمل  سوق  "أن  يقول:  الخطيب 
التداعيات  نتيجة  الــتــحــديــات  بعض  يــواجــه 
تشهدها  الــتــي  ــة  ــي ــن األم و  الــســيــاســيــة 
المنطقة، باألضافة إلى زيادة تدفق العمالة 
تسرب  و  المرخصة،  غير  وخصوصًا  الوافدة 
تصاريح  تحمل  التي  العمالة  من  كبيرة  أعداد 

عمل زراعي إلى السوق المحلي".
ويشير الخطيب "أن موجات اللجوء المتكررة 
ألف   300 و  مليون  عن  يزيد  ما  أخرها  وكان 
الجــــىء ســــوري، وضــعــف االقـــبـــال على 
وااللــتــحــاق  الــمــهــنــي  ــب  ــدري ــت وال التعليم 

ببرامجها أثر سلبًا على سوق العمل".
ويضيف "أن ما سبق ال يعني تهرب الوزارة 
سوق  تنظيم  في  دورها  و  مسؤوليتها  من 
العمل والمساهمة مع الجهات الحكومية و 

الخاصة لتوفير فرص عمل لإلردنيين".
القطاع  في  العمالة  مشكالت  "أن  ويذكر 
أصحاب  مــن  الكبير  األعتماد  هــو  ــزراعــي  ال
المزارع على العمالة الوافدة و تركزها على 
العمالة  هــذه  وتــســرب  مــحــددة   جنسيات 

لقطاعات اخرى".
و يؤكد "أن ذلك األمر زاد إستغالل العمالة 
بأجور العمل التي يتقاضوها من المزارعين، 
قام  العمالة  هــذه  مــن  بعضا  أن  ويضيف 
عملية  في  تحكم  و  زراعية  اراضــي  بضمان 

اإلنتاج الزراعي "،على حد قوله.
العمالة  بعض  تحكم  "أن   الخطيب  ويقول 
أســواق  فــي  البيع  عمليات  فــي  ــوافــدة  ال
الخضار المركزية، هو من األسباب الرئيسية 
كونهم  والــفــواكــه  الخضار  أســعــار  إلرتــفــاع 
من  حــالــة  ويــخــلــقــون  بــاألســعــار  يتحكمون 
الفوضى في التسعيرة للمنتجات الزراعية".
لبرامج  إستكماًال  "أنــه  الخطيب  ويضيف 
و  المحلي  العمل  سوق  تنظيم  في  الوزارة 
تسهيًال لالجراءات على المزارعين المتهمين 
الوفدة  العمالة  إستقدام  وقف  قــرار  في 
الوافدة  العمالة  لحقوق  وحماية  األردن  إلى 
ايضًا الوزارة إتخذت و آليات جديدة إلستخدام 

العمالة الوافدة في القطاع الزراعي".
وقت  في  قــرر  الـــوزراء  "مجلس  بــأن  ويذكر 
سابق بالموافقة على أعفاء أصحاب العمل 
عامل  بمهنة  الوافدين  للعمال  المشغلين 
زراعي من مبلغ 200 دينار و استيفاء مبيلغ 
بمهنة  العمل  تصريح  تجديد  عند  دينار   300

عامل زراعي عند صاحب العمل نفسة".
ـــدت الـــــوزارة بــعــد قـــرار وقــف  ويــشــيــر " اك
االستقدام على ضرورة اإلفادة من مخزون 
العمالة الوافدة في المملكة و تحويلها إلى 

القطاع الزراعي". 

 االجراءات الخاصة بالعمالة الوافدة وغياب التسويق أكبر المعيقات 

 وزارتا الزراعة والعمل توضحان األسباب وتدعوان للتعاون يف التغلب عىل املعضالت 

وزير الزراعة يتحدث للزميل العدوان

وادي االردن - عبد الحميد العدوان 

تكبد القطاع الزراعي  في "وادي 
األردن" خسائر  متتالية كانت اثقلها 
في الموسم الحالي وتحديدا بعد 
دخول المنطقة في أزمات سياسية 
وإقتصادية بسبب االحداث االمنية 
والحروب التي عانتها منذ عام 2011 
وحتى اليوم . وابرز اسباب هذه 
الخسائر بحسب متحدثين الى "الرأي 
" يعود الى االختناقات التسويقية 
وعدم استقرار اسعار المنتجات الزراعية 
خصوصا الحقلية منها والتغيرات 
المناخية ، واالجراءات الخاصة بالعمالة 
الوافدة وغيرها من االسباب.
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 أحزاب تدين قانون "الدولة القومية" 
االرسائييل 

 عمان - محمد الخصاونة

(الكنيست)  اإلسرائيلي  البرلمان  إقــرار  أردنية  أحــزاب  وشجبت  أدانــت 
الخميس الماضي، قانونًا جديدًا يعرف باسم "الدولة القومية"، يقضي 
على  اإلسرائيلية  الحكومة  ومصادقة  إسرائيل،  دولــة  طبيعة  بتحديد 

قانون يجعلها"دولة للشعب اليهودي".
الدولة  قانون "  أن  إلى  أمس،  أصدرتها  بيانات  في  األحزاب،  وأشارت 
للشعب  التاريخي  الموطن  هي  "إسرائيل  أن  على  ينص   " القومية 
اليهودي، وعاصمتها القدس الموحدة". وأكدت األحزاب أن القانون ال 
من  نصوصه، ويخفض  الديمقراطية في  يشير إلى قيم المساواة أو 
مرتبة اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية إلى جانب اللغة العبرية، بل 
االحزاب  تيار  ائتالف  قال  و  خــاص".  "مركز  ذات  العربية  اللغة  أصبحت 
الوسطية إن القانون يكرس الظلم واالضطهاد ونظام التمييز العنصري 
لدولة االحتالل ويشكل القاعدة الرئيسية واألساسية رسميا في طريق 
التحوالت الكبرى لتعزيز النظام العنصري بقانون القوة تحقيقا لمفهوم 
إقرار  أن  بيانه،  في  االئتالف  وأكد  واإلنسان.  لألرض  اليهودية  الدولة 
الدوليةوحقوق  واألعراف  القوانين  لجملة  تحديا  يعد  للقانون  الكنيست 
اإلنسان وتوغال في سلسلة ممارسات عنصرية تعد األكثر ضراوة في 
في  والمندرجة  الدولية  الشرعية  على  المتعالية  القوانين  هذه  إطار 
تحاول  التي  االحتالل  لدولة  األحادية  النزعة  ذات  القرارات  لغة  سياق 
فرضها قسرا بقوة قوانين باطلة ومرفوضة دوليا ولن تضفي شرعية 
لالحتالل العنصري الذي تحركه حسابات القوة واالستفزاز أكثر ما تحركه 
بمسؤولياته  للقيام  الدولي  المجتمع  االئتالف  ودعا  الدولية.  القرارات 
الدولية  الشرعية  قـــرارات  بتطبيق  والــزامــهــا  إسرائيل  على  للضغط 
ومعاقبتها النتهاكاتها الممنهجة لكل األعراف والمواثيق الدولية. يشار 
والفرسان،  والوعد،  والتنمية،  العدالة  هي:  االئتالف  أحــزاب  أن  إلى 
والوفاء الوطني، واالتجاه الوطني، وأحرار األردن، والحرية والمساواة، 
أدان  و  واإلصالح.  والعدالة  والعون،  وتواد،  والنداء،  الوطنية،  والوحدة 
القدس  أن  يؤكد  الجديد  العنصري  القانون  وشجب  الوطني  التيار  حزب 
الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل، الفتا الحزب ان الصمت العربي 
عاصمة  القدس  بموضوع  ترمب  الرئيس  ودعم  والدولي  واالقليمي 
اسرائيل شجع المحتل االسرائيلي على المضي في انتهاكاته لقرارات 
الشرعية الدولية والقانون الدولي وينسف حقوق االنسان الفلسطيني 
تحت االحتالل، ويؤكد الخوف من من جديد حول ما سمي صفقة العصر 
لتصفية القضية الفلسطينية. ودعا الحزب في بيانه الى ضرورة التحرك 
مؤسسات  مستوى  على  دوليا  و  العربية  الجامعة  مستوى  على  عربيا 
الجديد  العنصري  القانون  هذا  وفضح  حقيقة  إليصال  المتحدة  األمم 
العادل  السالم  خيار  عن  والعرب  العالم  سيبعد  والذي  الدولة  يهودية 
والشامل في المنطقة، وسيؤدي لمزيد من العنف والتطرف و يهدد 
مطالبا  وطنه،  في  الفلسطيني  للشعب  والتاريخي  االنساني  الوجود 
فضح  و  أرضه  على  الفلسطيني  الشعب  صمود  بدعم  العربية  األمة 

ممارسات نظام الفصل العنصري االسرائيلي. 

 

النقابات ترفض اتفاقية الغاز مع إرسائيل 
د البدائل  وتدعو العت

 عمان - بترا

الجانب  مع  الغاز  التفاقية  القاطع  رفضها  عن  المهنية  النقابات  عبرت 
االسرائيلي، ومشروع مد انبوب الغاز من االراضي الفلسطينية المحتلة 
رئيس  وقــال  الشمالية.  المنطقة  في  المملكة  اراضــي  الى  وصــوال 
مجلس النقباء نقيب االطباء الدكتور علي العبوس خالل مؤتمر صحفي 
النقابات  ان  امس،  المهنية  النقابات  مجمع  في  النقباء  مجلس  عقده 
ان  الى  مشيرا  االسرائيلي،  الجانب  مع  الغاز  اتفاقية  ترفض  المهنية 
الغاز  عن  االردن  في  تغنينا  "التي  للطاقة  البدائل  من  العديد  هناك 
الذي يسرقه االحتالل". من جانبه، قال نقيب المحامين مازن ارشيدات 
تعويض  بقضايا  التوكل  من  محام  أي  منع  على  ستعمل  النقابة  ان 
استمالك االراضي التي سيمر بها خط الغاز، معتبرا ان هناك مخالفة 
المهندسين  نقابتي  موافقة  دون  الغاز  انبوب  مد  عطاء  باحالة  واضحة 
مصنف  اردني  مقاول  وجود  يشترط  القانون  وان  خاصة  والمقاولين، 
الى جانب أي مقاول اجنبي، في حين ان هناك مقاولين غير مصنفين 
يعملون في المشروع. وقال نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي 
ان النقابة تؤكد باستمرار رفضها لالتفاقية، لما اعتبره يصب في خدمة 
االحتالل االسرائيلي. وقال نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب 
ان مشروع مد انبوب الغاز غير مسجل في النقابة، وال يوجد في النقابة 
جانب  الى  حاولت  النقابة  ان  مضيفا  المشروع،  لهذا  رسمية  اوراق  اي 
نقابة المهندسين من خالل المادة 16 في القانون منع دخول المقاول 
االجنبي لعدم وجود مقاول اردني مصنف. وعرض نقيب الجيولوجيين 
صخر النسور البدائل الوطنية لتأمين موارد الطاقة في األردن، ومنها 
"سلة الطاقة" التي تعد مشروعا وطنيا شامال من طاقة شمسية ورياح 
وصخر زيتي ويورانيوم. وأكد النسور أن مشروع استخراج الصخر الزيتي 
سيؤمن للمملكة 480 ميجاواط من الكهرباء مع نهاية العام 2020، كما 
كلها  توفر  أن  يمكن  االرض  باطن  في  الموجودة  اليورانيوم  كميات  أن 

50% من مصادر الطاقة التي تحتاجها المملكة. 

 السف عادل: توافق اسرتاتيجي ب مرص واألردن 

 وقال إن ثورة 23 يوليو المجيدة تشكل لحظة فارقة في 
اإلقليمي  المستويين  على  الوطني  التحرر  حركات  تاريخ 
قلوب  في  حاضرة  مــازالــت  ذكــراهــا  أن  الفتا  والــدولــي 
وعقول الشعوب العربية وشعوب الدول النامية عمومًا، 
التي التزال تتطلع إلى تحقيق مبادئ تلك الثورة وبخاصًة 

تحقيق الوحدة والنهضة لشعوبها.
وتاليًا نص الحوار:

الرأي: بعد مرور عامين على توليكم منصب سفير مصر 
في األردن، كيف ترون مسار العالقات بين البلدين؟

عادل: ترتبط مصر واألردن بعالقات تعاون مميزة تواصلت 
عبر عقود طويلة، ولعلك تتفق معى على أن العالقات 
التعاون  جوانب  تعدد  من  قوتها  تستمد  البلدين  بين 
بيننا وتشعب هذه العالقات فى مختلف المجاالت. كما 
تعكس الجاليات في كال البلدين قيم التفاهم والتعايش 

بين شعبي مصر واالردن.
مصر  بين  العالقات  أن  على  تؤكد  كثيرة  معطيات  هناك 
يخص  فيما  االستراتيجي  بــالــتــوافــق  تتسم  واألردن 
وذلــك  المشترك،  االهتمام  ذات  والملفات  القضايا 
إصالحات  ومع  متغايرة،  ودولية  إقليمية  أجواء  ظل  في 

اقتصادية قوية ومتشابهة في كال البلدين.
أبعادًا  وإكسابها  العالقات  تعزيز  عملية  أن  تقديري  وفي 
موارد  من  المتوفرة  اإلمكانات  تسخير  إلى  تحتاج  جديدة 
بما  بها،  نسبية  ميزة  البلدان  يملك  وبشرية  اقتصادية 
يمكن أن يشكل نموذجا ناجحا للتعاون العربي المشترك.
االقتصادي  الــتــعــاون  لــواقــع  قــراءتــكــم  هــي  مــا  الـــرأي: 

والتبادل التجاري بين البلدين؟
عادل: يمكنني القول بأن العالقات االقتصادية والتجارية 
واالستثمارية بين مصر واألردن تسير على النهج المتوازن 
الذي تمضى عليه العالقات األشمل بين البلدين. ويبرز 
المتبادلة  المنافع  لقاعدة  وفقًا  التعاون  اإلطار  هذا  في 
واالستفادة من المزايا النسبية لدى كل طرف، من أجل 

تعميق التعاون والتكامل االقتصادي بين البلدين.

من  المزيد  إلــى  أطمح  فإنني  جميعًا،  االســبــاب  لهذه 
الحالية  الجانبين، وعلى الرغم من أن الفترة  بين  التعاون 
أن  إال  التجاري،  التبادل  معدل  فى  طفيفة  زيادة  تشهد 
ومزايا  البلدين  في  المتوفرة  االمكانيات  يعكس  ال  ذلك 
مازال  التجاري  التبادل  حجم  يعتبر  حيث  الجغرافي،  القرب 
من  مشتركة  جهود  بذل  األمر  ويقتضي  توقعاتنا،  دون 
العوائق  وإزالة  االقتصادية  العالقات  لتنشيط  الجانبين 

من أجل زيادة حجم التبادل التجاري.
وينطبق ذلك الحديث على التعاون في مجال االستثمار 
القطاعات  كافة  في  بيننا  التعاون  توسيع  إلى  نتطلع  إذ 

االستثمارية وبصفة خاصة قطاعات الصناعة والطاقة.
فإن  البلدين،  بين  التفاعل  صــالت  تعزيز  على  وحرصًا 
اللجنة العليا المصرية االردنية المشتركة التى ُتعد اإلطار 
القانوني لتنظيم ومتابعة كافة جوانب العالقات الثنائية، 
كما  البلدين.  وزراء  رئيسي  برئاسة  دورية  بصفة  تجتمع 
وتبادل  لطرح  مالئمة  فرصة  اللجنة  إجتماعات  تمثل 
وخلق  الثنائي  التعاون  أوجه  تطوير  حول  النظر  وجهات 
الخاصة  القيمة  الى  ُمجملها  في  تضاف  جديدة  فرص 

للعالقات المصرية االردنية.
الفلسطينية  القضية  لتطورات  تقييمكم  هو  ما  الــرأي: 

ومساعي إحياء عملية السالم؟
على  قصوى  أولوية  الفلسطينية  القضية  تعتبر  عادل: 
حيث  دائمة،  بصورة  المصرية  الخارجية  السياسة  أجندة 
القيادة  خــاصــة  المستويات  كــافــة  على  مــصــر-  تــدعــم 
السالم،  عملية  لتحريك  الداعية  الجهود  السياسية–كل 
تجاه  لمصر  التاريخية  المسؤولية  منطلق  مــن  وذلــك 
القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. 
حق  لتأييد  الدولية  المحافل  كافة  في  مصر  تدعو  كما 
المستقلة  دولــتــه  إقــامــة  فــي  الفلسطيني  الشعب 

وعاصمتها القدس الشرقية.
في  الفلسطينية  القضية  جــاءت  المنطلق،  هــذا  ومــن 

الجمعية  أمام  السيسي  الرئيس  كلمة  من  القلب  موقع 
العامة لألمم المتحدة العام الماضي، حيث وجه سيادته 
نداًء مهمًا لجميع األطراف للتوصل إلى حل عادل للقضية 
رأس  على  الفلسطينية  القضية  كانت  كما  الفلسطينية. 
مجلس  في  الدائمة  غير  المصرية  العضوية  أولــويــات 
األمن خالل عامي 2016 و2017. وعلى الرغم من قواعد 
حرصت  فلقد  تحكمه،  التي  والتوازنات  المجلس  عمل 
المرجعيات  صيانة  على  الماضيين  العامين  خالل  مصر 

الرئيسية عند تناول المجلس للقضية الفلسطينية.
وال ننسى في هذا السياق األهمية القصوى للتنسيق 
المصري األردني عالي المستوى، وإسهاماته في حفظ 
شديدة  زمنية  حقبة  خالل  الفلسطينية  القضية  مرتكزات 

الصعوبة وكثيرة التقلبات.
هو  ما  الساخنة،  اإلقليمية  بالملفات  يتعلق  فيما  الرأي: 

دور مصر في تسوية األوضاع في سوريا ؟
الحل  إرســاء  الى  الرامية  المصرية  المساعي  إن  عــادل: 
إلى  وتستند  متواصلة  الــســوريــة  لــألزمــة  السياسي 
وسالمة  السورية  الــدولــة  ــدة  وح على  الحفاظ  أهمية 
المعنية  األطــراف  مع  التنسيق  مع  بالتوازي  أراضيها، 
التي  األردنية  المملكة  مقدمتها  وفي  ودوليا،  إقليميا 
وإنسانية  سياسية  مسؤولية  السياق  هذا  في  تتحمل 
نزيف  وقف  أجل  من  وذلك  الجبال،  بها  تنوء  واقتصادية 
وقرارات  السياسي  الحل  لمرجعيات  وفقا  السوري  الدم 

مجلس األمن ذات الصلة منها القرار 2254.
كما وظفت مصر عضويتها في مجلس األمن وكمسؤولة 
مع  باالشتراك  المجلس،  داخــل  اإلنساني  الملف  عن 
في  واليابان،  السويد  بعدهما  ومن  ونيوزيلندا  اسبانيا 
في  اإلنسانية  لألوضاع  الدولى  المجتمع  اهتمام  جذب 

سوريا.
الرأي: في ضوء إنتهاء رئاستكم للجنة االستشارية لوكالة 
ظل  في  الوكالة  لمستقبل  تصوراتكم  هي  ما  األونروا، 

وقف الدعم األميركي لميزانيتها؟
عــــادل: اســتــطــاعــت مــصــر مــن خـــالل رئــاســتــهــا للجنة 
عام  تجاوز  الوكالة  سكرتارية  مع  وبالتعاون  االستشارية 
نجحت  ولقد  والسياسية،  المالية  الضغوط  من  صعب 
يتمثالن  رئيسيين  إنجازين  تحقيق  في  المصرية  الرئاسة 
الحادة  األزمة  لحالة  الدولي  المجتمع  إدراك  تعميق  في 
التي تعانيها الوكالة على الصعيدين السياسي والمالي 
جديدة  طوعية  مساهمات  إليجاد  والسعي  جانب،  من 
تراجع  عن  المتولد  العجز  لتغطية  وقدامى  جدد  لمانحين 
المساهمات المالية السنوية في ميزانية الوكالة، ولعل 
المشتركة  الرئاسة  تحت  ُعقد  الــذي  األخير  رومــا  مؤتمر 
على  واضحًا  دليًال  يأتي  المصرية  السويدية  األردنــيــة 

طبيعة النهج المصري.
تفعيل  أجل  من  السكرتارية  مع  كذلك  مصر  عملت  وقد 
إيجاد  طريق  على  المتحدة  األمم  عام  سكرتير  توصيات 
هذا  وفي  باالستدامة،  تتسم  إضافية  تمويل  وسائل 
السبيل تم تكثيف مفاوضات ومشاورات السكرتارية مع 
لصالح  ائتماني  صندوق  إلنشاء  الدولي  البنك  من  كل 
الوكالة ومنظمة التعاون اإلسالمي لتفعيل فكرة إنشاء 

وقف إسالمي لصالح الالجئين الفلسطينيين. 

 

ارشيدات: نحتاج اىل ترميم 
قوان الحياة الحزبية 

 عمان - سرى الضمور

صالح  الدكتور  الوطني  التيار  حــزب  عــام  امين  طالب 
على  قادرة  سياسية  تشريعات  سن  بضرورة  ارشيدات 
الحالية  المرحلة  في  السياسية  االحــزاب  دور  تفعيل 
الى  خــاص  تصريح  فــي  ــدات  ارشــي وقـــال  والمقبلة. 
التشريعات  وضــع  الحكومة  على  ان  امــس،  ـــرأي"  "ال
من  االحــزاب  لتتمكن  زمني  جــدول  ضمن  والقوانين 
الحالية  المرحلة  ان  واضاف  واعمالها.  انشطتها  مزاولة 
ظل  فــي  الحزبية  الــحــيــاة  قــوانــيــن  ترميم  الــى  بحاجة 
حيال  الثقة  وانحسار  التطبيق،  وانــعــدام  الوعود  كثرة 
االحزاب  عمل  على  سلبا  ينعكس  بما  الرسمية  الجهات 
فشلها  الــى  ادى  الــذي  االمــر  الــبــالد،  في  السياسية 
الوقت  حان  انه  ارشيدات  ودعا  حكومات.  تشكيل  في 
وتكثيف  المناسب  المكان  في  المناسب  الرجل  لوضع 
االحــزاب  بها  بــدأت  التي  المسيرة  الستكمال  الجهود 
على  انعكفت  والتي  الماضية  العشرون  السنوات  في 

االفعال.  ال  الشعارات  تقديم 

السفير المصري (الرأي)

   تحويل ستة آالف صاحب عمل يف املفرق 
وز للقضاء  حتى منتصف 

 المفرق - توفيق أبوسماقه

حولت مديرية عمل المفرق نحو (6.48) ألف صاحب 
المفرق  صــلــح  محكمة  الــى  الــمــفــرق  فــي  عــمــل 
العمل  قــانــون  لمخالفتهم  الشمالية،  والــبــاديــة 

األردني رقم (8) لسنة (1996).
عمل  مديرية  لــدى  التفتيش  قسم  رئيس  وقــال 
إن   " شديفات  ابراهيم  مؤيد  المفرق  محافظة 
الى  وصــلــت  مخالفات  ضبطت  المديرية  كـــوادر 
(6.48) ألف في جميع مواد قانون العمل األردني 
المعمول به حاليا، وتم تحويل المخالفين للمحكمة 

المختصة التخاذ اإلجراءت الالزمة بحقهم ".
وثقت  و  رصــدت  التي  المخالفات  هــذه  أن  أكــد  و 
تم  المفرق  عمل  بمديرية  التفتيش  كوادر  قبل  من 
من  عشر  الخامس  حتى  و  العام  بداية  منذ  رصدها 

 (61) ضبط  تم  أنه  الى  الفتا  الحالي،  تموز  شهر 
المحافظة  داخل  العمل  أصحاب  لدى  يعملون  حدثا 

والسورية. األردنية  الجنسيتين  من 
ــذارات  ان بتوجيه  تقوم  المديرية  أن  الــى  أشــار  و 
تشغيلهم  بــســبــب  الــعــمــل  ألصــحــاب  بـــاإلغـــالق 
بتوعيتهم  ــقــوم  ت الــمــديــريــة  أن  رغـــم  األحـــــداث 
وخطورتها  األحــداث  عمالة  مجال  في  وارشادهم 
األردنــي  العمل  قانون  أن  الــى  الفتا  المتعددة، 
 (73) المادة  ضمن  للميالد   1996 لسنة   (8) رقم 
يحضر تشغيل الحدث الذي لم يكمل سن (16) بأي 

صورة من الصور.
وزارة  أطلقتها  التي  الحملة  الى  شديفات،  وأشار 
العمل على عمالة األحداث في الحادي و العشرين 
حتى  وتستمر  الحالي  العام  من  حزيران  شهر  من 
الثاني والعشرين من تموز على مستوى المملكة. 

عمان- د.صالح العّبادي

أكد سفير مصر في عمان طارق عادل متانة 
العالقات التي تربط البلدين، والتي تتسم 
بالتوافق االستراتيجي فيما يخص القضايا 
والملفات ذات االهتمام المشترك، في ظل 
أجواء إقليمية ودولية متغايرة، ومع إصالحات 
اقتصادية قوية ومتشابهة في كال البلدين.
وأضاف في حوار صحفي الى "الرأي" 
بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة 
23 يوليو إن عملية تعزيز العالقات وإكسابها 
أبعادًا جديدة تحتاج إلى تسخير اإلمكانات 
المتوفرة من موارد اقتصادية وبشرية يملك 
البلدان ميزة نسبية بها، بما يمكن أن يشكل 
نموذجا ناجحا للتعاون العربي المشترك.
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السلط- لينا عربيات

"لقد كنت احلم بشراء شقة 
سكنية لتوفير االمان البنائي ، 
واخذت قرضا من البنك لتحقيق 
ذلك اال انني تفاجأت بعد الشراء 
بافتقار الشقة البسط متطلبات 
البناء من سوء التشطيب وعدم 
توفر مواقف سيارات وخزانات 
ارضية توفر المياه السرتي" 
يقول ابو معتز مالك احدى 
الشقق السكنية.
يؤكد مالكو الشقق السكنية 
وجود تقصير في متابعة ملف 
العمارات السكنية من قبل 
الجهات المسؤولة مبينين 
ان العمارات السكنية تعاني 
من خروقات بالسالمة العامة 
وتحايل بائعي الشقق على 
المشترين من حيث عدم توفر 
ابسط المستلزمات مثل مواقف 
السيارات وخزانات المياه 
االرضية وسوء التشطيبات 
الداخلية.

   الشقق السكنية يف السلط.. ب غياب 
الرقابة وتحايل تجار عىل املشرتي 

العمارات  ان  الدرادكة  علي  اكد   حيث 
اغلب  الى  تفتقر  التجارية  السكنية 
اســاســيــات الــســالمــة الــعــامــة اذ ال 
بمراقبة  تقوم  مسؤولة  جهة  توجد 
بعد  السكنية  للشقق  البناء  ــور  ام
اعطاء التراخيص ما يعمد غالبية تجار 
الشقق السكنية الى مخالفة شروط 
مشتري  يــوقــع  ـــذي  ال االمـــر  الــبــنــاء 

الشقق السكنية بعمليات تحايل.
واضاف ان غالبية العمارات السكنية 
الصحاب  مركبات  لمواقف  تفتقر 
الشقق وعدم توفر مخارج للطوارئ، 
سكنية  شقة  بشراء  قــام  انــه  مبينا 
من  قــروض  اخــذ  بعد  مرتفع  بمبلغ 
ومراقبة  متابعة  عدم  ان  اال  البنوك 
ساهمت  البناء  المور  السلط  بلدية 
ــعــمــارات  ــاء ال ــن ــار ب ــج ــغــول ت فـــي ت
تخالف  بمواصفات  للبناء  السكنية 

التعليمات.
التي  السكنية  الــعــمــارة  ان  وبــيــن 
مــواقــف  فيها  يــتــوفــر  ال  يقطنها 
ســيــارات  عـــدد  تستوعب  ســيــارات 
اصــحــاب الــشــقــق اضــافــة الـــى ان 
"قــرمــيــد" الــبــنــاء الـــذي يــقــع على 
على  خطورة  يشكل  العمارة  سطح 
ساكني العمارة لعدم تثبيته بالشكل 
احد  مركبة  تعرضت  حيث  المطلوب 
اصحاب الشقق للتكسير اثر سقوط 
مضيفا  عليها،  القرميد  مــن  اجـــزاء 
من  المياه  تتسرب  الشتاء  في  انه 
طوابق  ممرات  في  الكهرباء  اضواء 
العمارة ما يشكل خطورة كبيرة على 
عــدم  مستهجنًا  الــعــمــارة  ســاكــنــي 
متابعة بلدية السلط آللية البناء بعد 

اعطاء التراخيص.
شقة  مالكي  (احــد  معتز  ابــو  وقــال 
تحت  يــقــع  الــمــواطــن  ان   ( سكنية 
الشقق  شــراء  عند  نصب  عمليات 
الشقة  شراء  عقد  يبين  اذ  السكنية 

للسيارات  مواقف  وجــود  السكنية 
ومضخات  ارضــيــة  ــات  ــزان خ ــوفــر  وت
البناء  لسطح  المياه  بصعود  تسمح 
اال انه على ارض الواقع وبعد الشراء 
تلك  وجــود  بعدم  المشتري  يتفاجا 
العمارات  تجار  ان  مؤكدا  المتطلبات 
تحايل  بعمليات  يقومون  السكنية 
على بلدية السلط الكبرى حيث يقوم 
التجار بالغاء المواقف وخزانات المياه 
بعد اعطاء التراخيص والكشف وبناء 
االرباح  لزيادة  المواقف  مكان  شقق 

المادية.
التي  السكنية  العمارة  ان  واضــاف 
يــقــطــنــهــا تــعــانــي مـــن عـــدم تــوفــر 
موضحا  العامة  السالمة  مواصفات 
تظهر  الرئيسي  العمارة  مدخل  ان 
بشكل  سطحه  في  تشققات  فيه 
اسر  على  خــطــورة  يشكل  مــا  كبير 
اصحاب  ان  مبينا  الشقق  اصــحــاب 
الــشــقــق قـــامـــوا بــتــقــديــم شــكــوى 
لكن  السلط  وبلدية  المحافظة  لدى 

جدوى.
وقال انه بعد الشكوى التي قدمت 
التي  بــالــتــجــاوزات  الــســلــط  لبلدية 
مكان  شقق  بناء  من  التاجر  بها  قام 
البلدية  قامت  الــســيــارات  مــواقــف 
استفادت  ديــنــار  الــف   ١٣ بتغريمه 
منها  يستفد  ولـــم  الــبــلــديــة  منها 

اصحاب الشقق.
قام  انه  الرحامنة  انور  الدكتور  وقال 
فيها  تتوفر  سكنية  شقة  بــشــراء 
السكن  ــعــد  وب ســـيـــارات  مـــواقـــف 
بقيام  الشقق  مالكو  تفاجأ  بالشقة 
تاجر العمارة السكنية بالغاء الموقف 
وبناء شقق سكنية فيه متسائًال عن 
الشقق  لتلك  التراخيص  اعطاء  آلية 
السيارات  بموقف  بناؤها  تم  التي 

من قبل بلدية السلط.
واضاف ان اصحاب الشقق السكنية 

المياه  وصـــول  عـــدم  مــن  يــعــانــون 
لمنازلهم لعدم وجود خزانات ارضية 
ــاه ورفــعــهــا  ــمــي تــســمــح لــتــجــمــيــع ال
يضطر  مــا  ــبــنــاء  ــات ســطــح ال ــزان ــخ ل
اصحاب الشقق لشراء صهاريج مياه 
االعباء  يزيد  ــذي  ال ــر  االم لمنازلهم 
إلى  مشيرا  االســـر،  على  الــمــاديــة 
امور  ابسط  الى  تفتقر  الشقق  ان 
السالمة العامة حيث ان التشطيبات 
يتساقط  السقف  وخاصة  الداخلية 
منه قطع الجبصين ما يشكل خطورة 

على افراد االسرة.
الكبرى  السلط  بلدية  رئيس  وقــال 
البلدية  ان  الخشمان  خالد  المهندس 
للعمارات  تاجرا   ١٢ بمخالفة  قامت 
منذ العام ٢٠١١ ولغاية اللحظة وتم 
سحب رخص البناء منهم وتم تحويل 
ان  مشيرا  للمحكمة  القضايا  بعض 
للعمارات  بمراقبة  تــقــوم  البلدية 

السكنية.
واضاف ان على المواطن ان يقدم 
تستطيع  حتى  تجاوزات  بأي  شكوى 
بحق  الالزمة  االجراءات  اتخاذ  البلدية 
من يخالف مشيرا ان على المواطن 
شراء  عملية  قبل  حريصا  يكون  ان 

الشقق السكنية.
وفيما يخص مواقف السيارات قال 
الخشمان ان الشقق السكنية نوعان 
شقتين  لــكــل  يــكــون  ج  ســكــن  نـــوع 
ال  د  وسكن  للسيارات  موقف  فيها 
يوجد فيها مواقف للسيارات وعلى 
مواقف  وجود  من  التأكد  المشتري 
تم  انــه  مضيفا  الــحــالــة،  تلك  فــي 
يفيد  االراضــي  لدائرة  كتاب  توجيه 
بقوشان  شقة  فــرز  حالة  فــي  بأنه 
الــســيــارات  مــوقــف  يثبت  ان  يــجــب 
رفضت  االراضي  دائرة  ان  اال  معها 
ذلك وعند عدم توفر موقف للشقة 

يتخذ اجراء عند الضابط العدلي. 

 (كنت يف البرتا) تسعى لجمع مليون 
صورة للموقع األثري 

يا بـ"األردنية"  د (14) برنامجا أكاد  اعت

دد مهلة استقبال   "البيئة" 
ات  املالحظات حول نظام التغ

املناخية لـ"آب" 

 العثور عىل الطفل املفقود يف 
الزرقاء 

 البترا- زياد الطويسي

أرشيف  أكــبــر  جمع  بــهــدف 
األثري  البترا  لموقع  رقمي 
ـــول بـــه لــمــوســوعــة  ـــدخ وال
القياسية  لألرقام  جينيس 
من  الوردية  المدينة  وترويج 
ومنصات  اإلنــتــرنــت  خــالل 
ــي،  ــاع ــم ــت ـــتـــواصـــل االج ال
كنت  مبادرة  أمس  انطلقت 
ينظمها  التي  البترا،  فــي 
في  وناشطون  مختصون 

مجال السياحة.
يافطة  الــمــشــاركــون  ورفـــع 
ـــرا أمــــام  ـــت ـــب كـــنـــت فــــي ال
خالل  األثــري،  الخزنة  معلم 
المبادرة  إطــالق  فعاليات 
وزارة  عام  أمين  رعاها  التي 
قمو  عــيــســى  الــســيــاحــة 
بمشاركة ممثلين عن إقليم 
السياحي  والــقــطــاع  البترا 

ومشاركون من عدة دول.
الــوزارة  دعم  عن  قمو  وعبر 
الهادفة  الــمــبــادرات  لــهــذه 
الحضري  بـــاإلرث  للتعريف 
والـــتـــاريـــخـــي والــســيــاحــي 
ـــلـــمـــمـــلـــكـــة األردنــــــيــــــة  ل
جهود  مثمنا  الــهــاشــمــيــة، 

القائمين عليها.
وأكــــدت مــفــوضــة شــؤون 
المحلي  المجتمع  تنمية 
البترا  إقليم  فــي  والبيئة 
ـــرام فــريــحــات،  ــورة م ــت ــدك ال
مبادرات  ألي  السلطة  دعم 

مـــــن شـــأنـــهـــا مـــســـانـــدة 
ترويج  في  المعنية  الجهات 
ــحــضــري  ال الــمــديــنــة  إرث 

والسياحي.
المبادرة  على  القائم  وقال 
ان  الفرجات،  محمد  الدكتور 
ــزوار  ال تستهدف  الــمــبــادرة 
وأنها  للبترا،  قدموا  الذين 
ــســعــى لـــلـــوصـــول إلــى  ت
لألرقام  جينيس  موسوعة 
ــول (عـــام  ــل ــح ــقــيــاســيــة ب ال
أنها  إلــى  إضــافــة   ،(2020
ــد من  ــزي تــســعــى لــجــلــب م
السياح إلى البترا والمملكة 
نظرا لألهمية التي يشكلها 
بالنسبة  السياحي  القطاع 

لإلقتصاد الوطني.
الفرجات،  الدكتور  وأضــاف 
تسعى  الــمــبــادرة  هــذه  أن 
وإحياء  البترا  ترويج  لتعزيز 
ــــــزوار  الــــتــــواصــــل بـــيـــن ال
ـــنـــة، واســتــغــالل  ـــمـــدي وال
ــــصــــور الــــتــــي ســتــصــل  ال
البترا  بتسويق  ــادرة  ــمــب ال
باألهمية  الــوعــي  ــشــر  ون
التي  العالمية  السياحية 

تشكلها.
ــادرة  ــمــب وأوضــــح مــطــور ال
أن  ــــات،  ــــفــــالح ال هــــانــــي 
منذ  ايــجــابــيــة  الــمــؤشــرات 
حيث  الـــمـــبـــادرة،  إطـــــالق 
منصات  خــالل  من  وصلت 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
المختلفة  اإلنترنت  ومواقع 

 1.5) نحو  إلــى  اآلن  حتى 
ــر  ــــون) شــــخــــص عــب ــــي مــــل
أيضا  تسعى  وأنها  العالم، 
يحلمون  مــن  الســتــهــداف 
بزيارة البترا وتحفيزهم على 

السياحة في األردن.
التنفيذي  الــمــديــر  وبــيــنــت 
للمبادرة الدكتورة نور ظاظا، 
هو  الرئيسي  الــهــدف  أن 
تعزيز شراكة الناشطين في 
ترويج البترا ومختلف مواقع 
ـــة بــأقــل  ـــي الــســيــاحــة األردن
استغالل  خالل  من  الكلف، 
الــعــالــم الــرقــمــي ومــواقــع 

التواصل اإلجتماعي.
واستعرض عميد كلية البترا 
بجامعة  ــــار  واآلث للسياحة 
الدكتور  طالل  بن  الحسين 
األهمية  ـــه،  دن أبـــو  فـــوزي 
في  الصورة  تشكلها  التي 
األثــريــة،  للمعالم  الــتــرويــج 
هـــذه  دور  إلـــــى  مـــشـــيـــرا 
الناس  بتعريف  المبادرات 
البترا  بموقع  الــعــالــم  عبر 
بالعديد  يزخر  كونه  ــري،  األث
المعروفة  غير  المواقع  من 

للجميع بعد.
مشاركة  المبادرة  وشهدت 
ناشطين  قبل  من  واسعة 
السياحية  بمجال  ومختصين 
من األردن وعدة دول عربية، 
ــــى إعــالمــيــيــن  ـــة إل إضـــاف
ونــاشــطــيــن عــبــر مــواقــع 

التواصل االجتماعي. 

 عمان- حاتم العبادي

اعتماد  هيئة  مجلس  قــرر 
العالي  التعليم  مؤسسات 
وضــمــان جــودتــهــا فــي أخر 
ــاســة  ــرئ ــســة عــقــدهــا ب جــل
ــزعــبــي  ــر ال الـــدكـــتـــور بــشــي
إستمرار اعتماد (14) برنامجا 
ــيــن مــســتــويــات  جــامــعــيــا ب
والماجستير  البكالوريوس 

والدكتوراه.
وشــــمــــلــــت تـــخـــصـــصـــات 
الرياضيات  البكالوريوس: 
الحياتية  والعلوم  والفيزياء 
والجيولوجيا  الــكــيــمــيــاء  و 
ــة،  ــقــي ــي ــطــب ــت ــة وال ــي ــئ ــي ــب ال
بــيــنــمــا فـــي الــمــاجــســتــيــر: 
الطبية  والفيزياء  الفيزياء 
والكيمياء  الحياتية  والعلوم 

البيئة  وعلوم  والجيولوجيا 
ــوراه:  ــت ــدك ـــهـــا، امـــا ال وإدارت
الــــفــــيــــزيــــاء والـــكـــيـــمـــيـــاء 

والجيولوجيا.
ووافق على ستمرار اعتماد 
تخصص المحاسبة ( برنامج 
جامعة  في  البكالوريوس) 
برنامج  واعتماد  اليرموك. 
العربية  اللغة  في  الدكتوراه 
وآدابــــهــــا فـــي جــامــعــة آل 

البيت.
كــمــا وافــــق عــلــى اعــتــمــاد 
ـــوم  ـــل خــــــاص لــــبــــرامــــج دب
ــــــي كــلــيــة  ــــوســــط ف ــــت م
في  التكنولوجية  الهندسة 
التطبيقية  البلقاء  جامعة 
إنشاء  تكنولوجيا  شملت: 
ومساحة  المباني  وصيانة 
الكميات  وحــســاب  الــطــرق 

ــتــركــيــبــات  والـــمـــعـــدات وال
الــكــهــربــائــيــة وتــكــنــولــوجــيــا 

الطاقة.
وقــــــــــرر رفــــــــع الــــطــــاقــــة 
لتخصص  ــة  ــي ــاب ــع ــي االســت
ــة فـــي جــامــعــة  ــمــحــاســب ال
العلوم االسالمية العالمية، 
وتــأجــيــل اعــتــمــاد بــرنــامــج 
تمريض  فــي  الماجستير 
ــــحــــاالت الــمــزمــنــة فــي  ال
جامعة اإلسراء ، ومنح كلية 
الصيدلة في جامعة الزرقاء 
شـــهـــادة ضـــمـــان الـــجـــودة 

(المستوى الفضي).
ووافق على تنسيب رئيس 
غرناطة  كلية  ُامناء  مجلس 
سهيل  الــدكــتــور  بــتــعــيــيــن 
أحمد يوسف عبيدات عميدًا 

للكلية. 

 عمان - الرأي

أعلن وزير البيئة نايف الفايز 
استقبال  فترة  تمديد  عــن 
مسودة  حــول  المالحظات 
المناخية  الــتــغــيــرات  نــظــام 
آب  شهر  مــن  ــع  ــراب ال حتى 
انتهت  كانت  والتي  القادم 
في التاسع عشر من الشهر 

الجاري.
الوزارة  "قررت  الفايز  وقال 
تــمــديــد فـــتـــرة اســتــقــبــال 

النظام  على  الــمــالحــظــات 
ورشــة  عقد  تــم  بــأنــه  علما 
عـــمـــل لــــعــــرض مـــســـودة 
الــمــشــروع فــي الـــــ22 من 
وتــم  الــمــاضــي  اذار  شــهــر 
الرســـال  شــهــر  مهلة  مــنــح 
ــعــدهــا تم  الــمــالحــظــات وب
اجتماعات  مجموعة  تنظيم 
داخل الوزارة الدراج وتعديل 
مـــســـودة الـــنـــظـــام، ورفـــع 
النسخة النهائية على موقع 
التواصل  ومــواقــع  ـــوزارة  ال

تموز   4 بتاريخ  االجتماعي 
مع منح مهلة اسبوعين".

وكانت جمعية دبين للتنمية 
عمل  ورشــة  عقدت  البيئية 
ــــــداء مـــالحـــظـــات حــول  الب
ابرز  كان  المشروع  مسودة 
مهلة  تــمــديــد  تــوصــيــاتــهــا 
خاصة  المالحظات  استالم 
ــهــا غــيــر كــافــيــة لــدراســة  وأن
المالحظات  وتقديم  النظام 
الوزير  تجاوب  والتي  حوله، 

معها. 

 الزرقاء – د. ماجد الخضري

ـــرث شـــرطـــة الــــزرقــــاء  ـــت ع
بدر  "محمد  الطفل  على 
النمرودي" في احد شوارع 

الزرقاء.
وكــــان والــــد الــطــفــل قــدم 
الحسين  امــن  لمركز  بالغا 
ـــعـــاء يــفــيــد ان  مــســاء االرب

مع  يلعب  كان  عاما   13 ابنه 
اقــرانــه فــي احــد الــشــوارع 
واختقى  منزله  من  القريبة 
للمركز  ببالغ  فتقدم  فجأة، 
ـــي وجـــــرى مــتــابــعــة  ـــن االم
شرطة  قبل  مــن  القضية 
فريق  تشكيل  وتم  الزرقاء 
ــقــصــي  ـــه وت لــلــبــحــث عـــن

الحقائق.

ـــن مـــحـــافـــظ الــــزرقــــاء  ـــي وب
السميرات،  محمد  الدكتور 
ان الطفل محمد غادر منزله 
اســري،  خــالف  ضــوء  على 
وجدته  الــزرقــاء  شرطة  وان 
المدينة  شـــوارع  ــد  اح فــي 
هائما على وجهه، مستغربا 
انتشار شائعات هنا تتحدث 

عن سرقة الطفل. 

مشاركون  في الحملة (الرأي)

 القبض عىل وافد متهم ببيع قطع أثرية 
مزيفة 

 إجراءات احرتازية للحد من تكرار حرائق الغابات 
يف عجلون 

 عمان–غازي المرايات

قبض األمن الوقائي على وافد مصري 
واالحتيال  مواطنين  بــاســتــدراج  متهم 
القطع  مــن  مجموعة  ببيعهم  عليهم 
والتماثيل الذهبية واالثار المزيفة بمبالغ 

مالية كبيرة في عمان.
معلومات  ان  أمــنــي،  مــصــدر  وقــــال 
وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي 
حول  اسبوعين  حوالي  منذ  العاصمة 
باستدراج  ونيتهم  االشخاص  من  عــدد 
عليهم  واالحتيال  والنصب  المواطنين 
ذهبية  وتماثيل  لقطع  بيعهم  طريق  عن 
واحجار كريمة وآثار مزيفة وايهامهم بانها 
مالية  مبالغ  مقابل  تاريخية  قيمة  ذات 
عمان،  وســط  مناطق  احــدى  في  كبيرة 
هؤالء  هوية  لتحديد  بالتحقيق  وبوشر 

االشخاص والقبض عليهم.
واضاف، أن التحريات وما تم جمعه من 
تحديد  من  المحققين  مكنت  معلومات 
انه  وتبين  االشخاص  هــؤالء  احد  هوية 
القطع  تلك  اخفاء  ومكان  مصري،  وافد 

مداهمة  وبعد  عمان،  وسط  منزل  داخل 
ضبط  وتم  عليه  قبض  المنزل  وتفتيش 
عدد من القطع والتماثيل المصنوعة من 
القديمة  االثرية  القطع  وبعض  الذهب 

مزيفة  بانها  فحصها  لــدى  تبين  والتي 
زالت  وما  تاريخية،  قيمة  اي  تحمل  وال 
التحقيقات مستمرة للقبض على باقي 

الشركاء المتورطين. 

 عجلون- علي فريحات

محافظة  مدني  دفــاع  مديرية  وضعت 
من  للحد  احترازية  اجــراءات  خطة  عجلون 
تكرار حرائق الغابات في مختلف مناطق 
المحافظة، وخصوصا التي تشهد كثافة 

حرجية.
وقال مدير دفاع مدني المحافظة العقيد 
عجلون  محافظة  ان  الــصــمــادي  هــانــي 
تتمتع بميزات طبيعية وبيئية اضافة الى 
تضاريسها الجغرافية الجبلية والتي تبلغ 
دونما   422625 فيها  االراضــي  مساحة 
ان  مبينا  حرجية،  اشجارا   140250 منها 

المساحة  وانتشار  الحرارة  درجات  ارتفاع 
الى  يؤدي  الجافة  االعشاب  من  الكبيرة 

الحرائق وسرعة انتشارها.
الجانب  على  تركز  المديرية  ان  واشـــار 
من  للمواطنين  واالرشــــادي  التوعوي 
الحرجية  االشــجــار  على  المحافظة  اجــل 
بالحرق  سواء  االعتداءات  من  وحمايتها 
االنقاذ  سواعد  برنامج  مثل  التقطيع  او 
ومحاضرات للدوائر الحكومية والمدارس 
باالطفاء  مختصين  مدربين  قبل  مــن 

واالنقاذ واالسعاف.
العام  المدير  من  بتوجيهات  انــه  وبين 
حرائق  فريق  تشكيل  تم  المدني  للدفاع 

الغابات خاص بكوادر دفاع مدني عجلون 
داخلية  دورات  بعدة  اشراكهم  تم  حيث 

منها تم تنفيذها مع الجانب الفرنسي.
اتخذتها  ــتــي  ال االجــــــراءات  ان  واشــــار 
الحرائق  من  الغابات  لحماية  المديرية 
اجل  من  الغابات  داخل  زراعية  طرق  فتح 
مكان  الــى  الــوصــول  وســرعــة  سهولة 
والبلديات  الزراعة  مع  بالتعاون  الحريق 
الحد  اجــل  من  الــزراعــة  دوريــات  وتكثيف 
الجافة  االعشاب  وازالــة  االعتداءات  من 
مع  االجــتــمــاعــات  عقد  الــى  بــاالضــافــة 
الجهات المعنية من اجل تكثيف الجهود 

للحفاظ على هذه الثروة الوطنية. 

من المضبوطات

رجال الدفاع المدني يطفئون حريقًا  (الرأي)

   شاب يقتل 
نفسه بالخطأ 

يف الزرقاء 

 الزرقاء 
 د. ماجد الخضري

قتل شاب في مقتبل 
العمر نفسه في الزرقاء 

وتوفي على الفور 
ووقع الحادث عندما 
كان الشاب وهو من 

منطقة الغويرية وسط 
مدينة الزرقاء يقوم 

بتنظيف مسدسه ولكن 
خرج طلق طائش من 

المسدس ادى لوفاته 
على الفور.

وحسب مصدر مطلع 
فإن الشاب المتوفي 
نقل على الفور الى 

مستشفى الزرقاء 
الحكومي إلجراءات 

الكشف الطبي 
الشرعي على الجثة 

من خالل تشريح الجثة 
واصدار تقرير جنائي 

بتفاصيل الوفاة. 
  

 اصابة شخص 
بعيار ناري 

شاجرة يف 
الزرقاء 

 الزرقاء 
 د. ماجد الخضري

أصيب شخص واحد 
على االقل في 

مشاجرة اندلعت في 
حي الجبر غرب الزرقاء 

بين عائلتين من سكان 
المنطقة وتدخلت 

قوات االمن وطوقت 
المنطقة على الفور 

واستخدامت الغاز 
المسيل للدموع من 

اجل تفريق المتشاجرين.
وبين مصدر ان 

المشاجرة وقعت بين 
عائلتين بالعصي ولكن 
سرعان ما تم استخدام 

االسلحة النارية ونتج 
عن ذلك اصابة شخص 

بسالح بمب بكشن، 
وتم اسعاف المصاب 

الى مستشفى الزرقاء 
العسكري وحالته العامة 

حسنة و فتحت شرطة 
الزرقاء تحقيقا في 

الحادث واعتقلت عددا 
من االشخاص على اثر 

ذلك. 
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القوى اإلسالمية والوطنية للنفير العام.. و«الحسيني» يطالب بالتصدي لالقتحامات

٣ آالف مستوطن يقتحمون "األقىص".. اليوم
 القدس المحتلة - كامل إبراهيم

امس  بالمستوطنين)  (الخاصة  االسرائيلية  السابعة  القناة  كشفت 
المسجد  اقتحام  في  سيشاركون  مستوطن  أالف   ٣ ان  السبت 
االقصى المبارك اليوم االحد بمناسبة ذكرى ما يسمى (خراب هيكل 

سيمان) المزعوم.
واوضحت في تقرير موسع لها ان هناك تنسيق بين قيادات اليمين 
المتطرف وشرطة االحتالل اإلسرائيلي وان عملية االقتحام منسقة 
 ١٩٦٧ عام  احتالل  منذ  االولــى  (هي  تلموديه  صالة  إلقامة  جيدًا 
للقدس والمسجد االقصى المبارك)، خاصة بعد ان استولت شرطة 
االحتالل على مفاتيح باب الرحمة (احد ابواب البلدة القديمة للمدينة 

المقدسة).
في  (االحــد)  ستكون  منظمة  جماعية  يهودية  صــالة  ان  واضافت 
وسياسية  دينية  وشخصيات  حاخامات  بمشاركة  الرحمة  باب  منطقة 
الوقف  وحراس  عمال  منع  سيتم  انه  مؤكدة  البرلمان  في  واعضاء 

اإلسالمي من االقتراب من تلك المنطقة وخالل المرحلة المقبلة.
في المقابل صرح وزير شؤون القدس ومحافظها المهندس عدنان 
الحسيني ان هذه الدعوات من المتطرفين اليهود تصب الزيت على 
النار وتؤجج وتستفز مشاعر المسلمين في القدس والعالم بسبب 

المس بالمسجد االقصى المبارك.
اإلسرائيلية  الحكومة  نحمل  جانبنا  ”من  ــرأي):  (ال لـ  الحسيني  وقال 
امني  انزالق  من  عنها  يتمخض  قد  وما  االقتحامات  هذه  مسؤولية 
كانوا  المقدسيون  المقدسة،  المدينة  االقصى  المسجد  في  وتوتر 
ولن  االقصى  والمسجد  القدس  عن  مدافع  سند  دائمًا  وسيبقون 

يقفوا مكتوفي االيدي امام هذه االستفزازات ".
ودعا الحسيني االحتالل وقيادته السياسية الى التعقل وعدم الغرور 
والغطرسة بقوة السالح وقال:"ان المسجد االقصى المبارك قبلة 

وثيق  ارتباط  مرتبط  عقيدة  محاور  من  ومحور  االولــى  المسلمين 
بمعجزة االسراء والمعراج، وال يتوقع احد منى ومن المسلمين في 

العالم الصمت او التسليم في العبث فيه".
المستوطنين  هـــؤالء  يــد  على  يــأخــذ  ان  االحــتــالل  على   ": وتــابــع 
والمتطرفين ويمنعهم ويوقف مهزلة االقتحامات للمسجد االقصى 

التي اصبحت غير مقبولة، بسرعة قبل ان يقع ما ال يحمد عقبه".
لم  بانه  واإلسالمي  العربي  للعالمين  ونكرر  قلنا  الحسيني:"  وقال 
ممارسات  وكل  االستفزازات،  هذه  بعد  والنوم  للصمت  مكان  يبَق 
تركز  والتي  االقصى  للمسجد  اليومية  واالقتحامات  المستوطنين 
هو  اليها  الوصول  من  المسلمين  وتمنع  الرحمة  باب  منطقة  على 
ايذان بالخطر الكبير الذي قد يـؤدي الى تغيير الوضع القائم في هذا 

الجزء من المسجد االقصى وتكون مدخل لكارثة.
المسجد  مستقبل  وتتهدد  تمس  كبيرة  بمخاطر  ينذر  هذا  ان  واضاف 
دائم  بشكل  بواجبهم  يقومون  الفلسطينيون  المبارك،  االقصى 
الدينية  المناسبات  وفي  االقصى،  في  الدائم  والتواجد  الرباط  عبر 
العربية  االمتين  من  المطلوب  ولكن  المسجد،  بقدسية  تمس  التي 
في  التردد  وعــدم  الحق  كلمة  وقــول  دور  لها  يكون  ان  واإلسالمية 
نصرة المسجد على كافة الصعد والمجاالت. مؤكدًا ان على الشعوب 
العربية واإلسالمية ايضًا ان تأخذ دورها الفاعل في حماية مقدساتها.
للتصدي  فيه  دعت  بيان  والوطنية  اإلسالمية  القوى  واصدرت  هذا 
في  واإلسالمية  الوطنية  القوى  :"تدعو  فيه  قالت  االقتحام  لهذا 
مدينة القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين، لشد الرحال وإعالن 
وذلك   ، فيه  والرباط  المبارك  األقصى  المسجد  ألجل  العام  النفير 
صباح اليوم األحد للتصدي لدعوات قطعان المستوطنين المتطرفين 

باقتحام المسجد األقصى والقيام بطقوس تلموديه في اروقته".
ابو  مصطفى  المهندس  اإلسالمية  المقابر  لجنة  رئيس  قال  بدوره 
للمسجد  االستيطانية  االقتحامات  مع  بالتزامن  انه  ــرأي)  ل(ال زهرة 

اقتحم  الــداخــل  من  الرحمة  بــاب  على  والتركيز  المبارك  االقصى 
المستوطنين امس مقبرة باب الرحمة من خارج باب الرحمة واعتدوا 
الذين  الشبان  مع  واشتبكوا  الباب  في  الصالة  بهدف  المقبرة  على 
يعملون على تنظيف المقبرة، فيما حضرت الشرطة وحرس الحدود 

واخرجتهم.
بحضور  المقبرة  في  يتجولون  المستوطنين  ان  زهــرة  ابو  واضــاف 
الشرطة والجيش، على اعتبار ان المقبرة مكان سياحي وممر توراتي، 
وفق سلطة االثار البلدية والطبيعة اإلسرائيلية التي تعتبر ان الحزام 
السور  من  وخاصة  القدس  في  القديمة  البلدة  بــأســوار  المحيط 
توراتي  سياحي  مسار  ضمن  المبارك  االقصى  للمسجد  الشرقي 

وتضع الفتة على طرف الشارع الرئيسي بهذا المضمون.
واكد ابو زهرة ان هناك ترابط بين ما يجري من اقتحامات استيطانية 
للمسجد االقصى بصورة شبه يوميه وبين ما يجري في مقبرة باب 
الرحمة وقال ان ما تقوم به إسرائيل منطق "الحرش" و"باب الرحمة" 
طقوس  عمل  القيام  في  اليهود  المتدينين  اطماع  في  عالقة  لها 

دينية في تلك المنطقة ومنع الحرس من الوصول اليها.
وشدد ابو زهرة على ان باب الرحمة وما على ظهره وقف إسالمي 
واي اطماع اسرائيلية في هذه المنطقة ال قيم لها، الن الباب هو 
االقصى  المسجد  من  جزء  وهو  الشرقي  االقصى  المسجد  باب 
ان  أحد  ألي  يحق  وال  إسالمية  اوقاف  اراضي  والخارج  الداخل  ومن 
يدخلها او يصلي فيها المقبرة من المقابر االسالمية القديمة منذ 

١٤٠٠عام مقبرة وملك للمسلمين وال يمكن المس بها.
واوضح ان:" النواحي القانونية قد استنفدت، ٥ دنمات اقتطعت من 
والحسيني  االنصار  لعائلتي  اسالمي  وقف  وهي  المقبرة  اراضي 
(وقف ذري)، اما المقبرة ومساحتها ٢٣دونمًا كما هي ال احد يستطيع 
المس بها وهناك قسم في القسم الجنوبي منها منع المسلمين 

من الدفن فيها منذ فترة". 

حماس: سنرسخ معادلة القصف بالقصف والقنص بالقنص

التهدئة صامدة يف غزة
 غزة - أ ف ب

قصف  رغــم  السبت  امــس  غــزة  قطاع  في  التهدئة  صمدت 
اسرائيلي محدود على موقع لحركة حماس، وذلك غداة تصعيد 
كبير تسبب بمقتل جندي اسرائيلي واستشهاد 4 فلسطينيين.
عن  باالعالن  (حماس)  اإلسالمية  المقاومة  حركة  وتفردت 
االمــم  ومــن  مصرية  بوساطة  تهدئة  اتــفــاق  الــى  التوصل 
بالتهدئة  "ملتزمة  الفلسطينية  الفصائل  إن  وقالت  المتحدة، 
يأت  لم  االسرائيلي  الجانب  ان  اال  االحتالل".  بها  التزم  طالما 
على ذكر االتفاق، وإن كانت غاراته الجوية توقفت منذ منتصف 

ليل الجمعة السبت على القطاع المحاصر.
قبل  مدفعية  قذائف  أربع  االسرائيلي  االحتالل  جيش  وأطلق 
ظهر امس على موقع لحركة حماس قرب الحدود بين اسرائيل 

وغزة.
موقعا  استهدفت  "دبابة  إن  بيان  في  االحتالل  جيش  وقال 
إلى  بهم  المشتبه  من  عدد  تسلل  على  ردا  لحماس  عسكريا 

إسرائيل من شمال غزة"، قال انهم "عادوا الى القطاع".
"رصد  موقع  قصفت  اسرائيل  ان  فلسطيني  مصدر  وذكــر 
أضرارا  خلف  أن القصف  موضحا  االسالمية"  المقاومة  لحركة 

مادية ولم يسفر عن اصابات.
باتجاه  غزة  من  هــاون  قذائف  إطــالق  عن  معلومات  ترد  ولم 

إسرائيل.
جوية  ضربات  سلسلة  إثر  التهدئة  اتفاق  الى  التوصل  وتم 
حدود  قرب  بالرصاص  اسرائيلي  جندي  مقتل  تلت  اسرائيلية 

قطاع غزة.
واستشهد اربعة فلسطينيين بينهم ثالثة من ناشطي كتائب 
عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، الجمعة في قصف 

مدفعي وإطالق نار من الجنود االسرائيليين على قطاع غزة.
تدهور  مغبة  من  التحذير  الــى  عــدة  دولية  أطــراف  وســارعــت 

الوضع.
مصرية  "جهودًا  إن  برهوم  فوزي  حماس  باسم  الناطق  وقال 
التهدئة  من  السابقة  الحالة  إلى  التوصل  في  أثمرت  وأممية 
مزيد  إعطاء  دون  من  الفلسطينية"،  والفصائل  االحتالل  بين 

من التفاصيل.
لكن مصدرا فلسطينيا مطلعا على المفاوضات في غزة أوضح 
العسكري  التصعيد  اشكال  كافة  على "وقف  تركز  التهدئة  ان 
اطالق  ووقف  باشكاله،  االسرائيلي  العدوان  مقدمتها  وفي 

اي صواريخ او قذائف من المقاومة".
وزراء  رئــيــس  ومكتب  االســرائــيــلــي  االحــتــالل  جيش  ورفـــض 

االحتالل بنيامين نتانياهو تأكيد التوصل الى الهدنة.
تقع  لم  انه  هو  قوله  يمكننا  ما  "كل  عسكرية  متحدثة  وقالت 
حوادث او هجمات اسرائيلية في قطاع غزة منذ الموجة االخيرة 

من الغارات الجوية ليلة الجمعة".
وقف  تشمل  التهدئة  كانت  اذا  مــا  حــول  ســؤال  على  وردا 
الطائرات الورقية والبالونات الهوائية الحارقة، قال المسؤول 
البدائية  النضالية  االدوات  لهذه  عالقة  "ال  الفلسطيني 
بالتصعيد  العودة  مسيرات  في  المواطنون  يستخدمها  التي 

العسكري".

خالل  هدد  ليبرمان  افيغدور  االسرائيلي  الجيش  وزيــر  وكــان 
االيام الماضية بعملية عسكرية ضخمة في قطاع غزة اذا لم 
تتوقف حماس عن إطالق هذه البالونات الحارقة التي تسببت 

خالل االسابيع االخيرة بحرائق شملت أكثر من 2600 هكتار.
صواريخ  على  ردا  جــاءت  الجمعة  غاراتها  إن  إسرائيل  وقالت 

ُأطلقت من غزة على أراضيها.
واعلن جيش االحتالل إنه استهدف ستين موقعا لحماس بما 
بدون  للطائرات  ومستودع  األسلحة  لتصنيع  مواقع  ذلك  في 

طيار وغرفة عمليات عسكرية.
وشدد برهوم على "ترسيخ معادلة الردع المبنية على اساس 
القصف بالقصف والقنص بالقنص"، مؤكدا ان الحركة "جاهزة 
وقادرة وماضية في فرض هذه المعادلة وتثبيتها مهما بلغت 

التضحيات".
أسبوع،  خالل  حماس  تعلنه  الذي  الثاني  هو  التهدئة  وتفاهم 

من دون أن تعلق عليه اسرائيل.
يفّسر  الصمت  هــذا  ان  االسرائيلية  العامة  االذاعـــة  وقالت 
تفاوض  بأنها  انطباع  إعــطــاء  االسرائيلية  الحكومة  برفض 
فيه  ويتوسط  مباشر  غير  أنه  من  الرغم  على  حماس،  حركة 
المتحدة  لــالمــم  الــخــاص  والمبعوث  مصريون  مــســؤولــون 

نيكوالي مالدينوف.
إطالق  وقف  عن  االعالن  قبيل  الجمعة  مساء  ليبرمان  وأعلن 
الى  الطرفين  دعا  الذي  مالدينوف  مع  الوضع  بحث  إنه  النار 

ضبط النفس.
حافة  عن  االبتعاد  غزة  في  الجميع  "على  مالدينوف  وقــال 

الهاوية. ليس االسبوع المقبل وليس غدا، بل فورا".
امس  غوتيريش  انطونيو  المتحدة  لالمم  العام  االمين  وقال 
في بيان "ابدي قلقي البالغ حيال هذا التصعيد الخطير للعنف 
في غزة وجنوب اسرائيل. من واجب جميع االطراف ان تتفادى 

بالحاح خطر نزاع جديد مدمر".
العودة"  "مسيرات  بــدء  منذ  عــدة  تصعيد  موجات  وحصلت 
المفروض  الحصار  على  احتجاجا  آذار   30 في  غزة  قطاع  في 
على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات وللمطالبة بحق عودة 
الفلسطينيين الى المناطق التي هجروا منها داخل االراضي 

االسرائيلية منذ العام 1948. وكان أعنفها في 14 تموز.
مواجهات  غزة  قطاع  حدود  على  المتكررة  التظاهرات  وتتخلل 

استشهد فيها منذ آذار 149 فلسطينيا.
أول  هو  الجمعة  بالرصاص  قتل  الــذي  االسرائيلي  والجندي 
عام  حــرب  منذ  القطاع  من  أطلق  برصاص  يقتل  اسرائيلي 
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قدمت فرنسا وروسيا ليل الجمعة السبت مساعدات 
انسانية الى الغوطة الشرقية التي استعادها نظام 
االولى  للمرة  وذلك  االســد،  بشار  السوري  الرئيس 

منذ بدء النزاع في هذا البلد في العام 2011.
ــة ضخمة مــن طــراز  ــرة شــحــن روســي وهــبــطــت طــائ
 50 وتقل  الروسي  للجيش  تابعة   "124 "انطونوف 
طنا من المواد الطبية واخرى اساسية قدمتها فرنسا 
مطار  من  آتية  سوريا  غرب  في  حميميم  قاعدة  في 
شاتورو (وسط فرنسا)، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع 

الروسية في بيان.
األولــى  هي  المشتركة  االنسانية  العملية  وهــذه 
بين دولة غربية وروسيا التي تدعم الرئيس السوري 

عسكريا منذ 2015.
وشـــدد الــرئــيــســان الــفــرنــســي ايــمــانــويــل مــاكــرون 
"الجوانب  على  امــس  بوتين  فالديمير  والــروســي 
ذلك  في  بما  السوري  النزاع  تسوية  في  االنسانية 
محادثة  بحسب  الروسية"،  الفرنسية  المبادرة  تطبيق 

هاتفية اشار اليها الكرملين.
ومن المقرر أن يبدأ توزيع المساعدات باشراف مكتب 
(اوشا)،  االنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم 

بحسب ما أفاد المصدر نفسه.
ــاريــس انــهــا حــصــلــت مــن مــوســكــو على  ــت ب ــال وق
وصول  الــســوري  النظام  يعرقل  ال  أن  "ضمانات" 
المتحدة،  األمم  قوافل  مع  يفعل  كما  المساعدات، 
وأن ال يتم تحويل المساعدات او استخدامها ألهداف 

سياسية.
وخيم  طبية  مواد  توضيب  تم  ساعات،  بضع  وخالل 
على  كتب  صناديق  في  للطبخ  وأدوات  وبطانيات 
قبل  الخارجية  لــوزارة  التابع  االزمــات"  "مركز  بضعها 

نقلها الى طائرة الشحن،.
 400 فرنسا  قدمتها  التي  المساعدة  قيمة  وبلغت 
واجهزة  حيوية  (مضادات  الطبية  والمواد  يورو.  الف 
مخصصة  وغــيــرهــا)  وضـــمـــادات  وأمــصــال  انــعــاش 
آخرين  الفا  و15  خطيرة  حالة  في  مصاب   500 لنحو 

اصاباتهم طفيفة.
وبين آذار و نيسان 2018، شّن النظام السوري هجوما 
جويا وبريا مكثفا غير مسبوق على الغوطة الشرقية 
سنوات،  خمس  لمدة  محاصرة  كانت  التي  لدمشق، 
على  الموافقة  على  المعارضة  الفصائل  وأجــبــر 

اتفاقات أعدتها روسيا الجالء مقاتليها وعائالتهم.
من  أكثر  مقتل  عن  الغوطة  على  الحملة  وأسفرت 
لحقوق  الــســوري  للمرصد  وفــقــا  ــي،  مــدن  1700
أكثر  اجــالء  تم  روس،  عسكريين  وبحسب  االنــســان. 
هذه  من  ومدني  مقاتل  بين  شخص  ألف   160 من 

المنطقة.
الــدولــي  المعهد  رئــيــس  ايــســبــور  فــرنــســوا  وعــلــق 
"تكون  فرنسا  ان  لندن  في  االستراتيجية  للدراسات 
ربحا  وروســيــا  بشار  ان  بواقع  قبلت  العملية  بهذه 
عسكريا"، مضيفا انه "نوع من االقرار باالمر الواقع".
ب"سالم  اعتراف  أو  تكريس  أي  تنفي  باريس  أن  إال 
روسي" في سوريا وشددت وزارة الخارجية على ان 
الشحنة "ليست عمال سياسيا بل مساعدة انسانية".

للحل  ورؤيتنا  روسيا  ازاء  "مطالبنا  الـــوزارة  وتابعت 
السياسي لم تتغير"، لكن "إذا أردنا حال سياسيا فال 

بد من إجراءات تعزز الثقة".
في االثناء وصل مئات المقاتلين والمدنيين السبت 
الى االراضي التي تسيطر عليها فصائل المعارضة 
محافظة  من  اجالئهم  بعد  سوريا،  غرب  شمال  في 

القنيطرة في جنوب سوريا،.
على  مدنيين  ستة  ان  ثانية  جهة  من  المرصد  وافاد 
الطيران  شنها  جــويــة  ــغــارات  ب امــس  قتلوا  االقـــل 
الروسي مستهدفا مواقع ما يسمى ب"جيش خالد 
بن الوليد" المبايع لعصابة داعش في جنوب سوريا. 
في  صغير  جيب  على  يسيطر  التنظيم  هذا  يزال  وال 
ريف درعا الجنوبي الغربي في جنوب البالد، ورفض 

الدخول في اي اتفاق مع النظام.
انه  (سانا)  الرسمية  السورية  االنباء  وكالة  ذكرت  كما 
يجري االعداد في منطقة القنيطرة الجالء دفعة ثانية 

من المقاتلين مع عائالتهم. 

 مساعدات انسانية فرنسية 
إىل الغوطة الرشقية

نات" روسية   بـ "ض
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   الحكومة تسمح بعبور 800 سوري لتوطينهم بدول غربية    "تحضيرية الطب ".. هل هي توجيهي جديد لطلبة التنافس؟ 
تتمة املنشور عىل الصفحة األوىلتتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

اما فيما يتعلق بالطلبة الحاصلين 
الثانوية  دراســــة  شــهــادة  عــلــى 
نفس  فـــي  ــة  ــي ــب ــن األج الــعــامــة 
التعليم  مجلس  فخصص  العام، 
العامة  السياسة  بحسب  العالي، 
ــــادة عــلــى األعــــداد  لــلــقــبــول، زي
البرنامج  فــي  للقبول  الــمــقــررة 
تنسيق  وحـــدة  وتــقــوم  ــعــادي،  ال
إلى  بالتنسيب  الموحد  القبول 
بالمقاعد  العالي  التعليم  مجلس 
الفئة،  هــذه  لقبول  المخصصة 
وأســـمـــاء الــطــلــبــة الــمــرشــحــيــن 
التي  للترتيبات  ووفقًا  للقبول 

يقرها المجلس.
العالي  التعليم  مجلس  يــقــوم 
امتحان  عــقــد  إجـــــراءات  بــتــحــديــد 
(رياضيات،  مــواد:  في  مفاضلة 
لتوزيع  ــاء)  أحــي كيمياء،  فــيــزيــاء، 
معدالت  على  الحاصلين  الطلبة 
شهادة  امــتــحــان  فــي  متساوية 
األجنبية  العامة  الثانوية  الدراسة 
لهم  المخصصة  المقاعد  فــي 
ـــة في  ـــي فــي الــجــامــعــات األردن
ــان  ــطــب وطـــب األســن كــلــيــات ال
(السنة التحضيرية)، والطب (في 
السنة  تطبق  ال  التي  الجامعات 
ودكتور  والصيدلة،  التحضيرية)، 
تخصصات  أي  وفــي  الــصــيــدلــة 
ـــك مــتــاحــًا  ـــان ذل أخــــرى حــيــثــمــا ك

وضروريًا.
السياسة  مــعــطــيــات  ظــل  فــي 
مجلس  اقـــرهـــا  الـــتـــي  الــعــامــة 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي مــــؤخــــرا، 
ان  امـــور،  ــاء  ــي واول طلبة  يصف 
الــســنــة الــتــحــضــيــريــة، ابــتــعــدت 
ــقــبــول  ــة امـــتـــحـــان ال ــاهــي عـــن م
ــن الــتــخــصــصــيــن في  فـــي هــذي
ـــيـــة،  هــاتــيــن الــجــامــعــتــيــن (االردن
االبقاء  ظل  في  والتكنولوجيا)، 
على التخصيصات والنسب التي 
ما  العامة،  السياسة  عليها  تنص 
االهلية  قياس  عن  ايضا  يبعدها 
هاتين  في  التخصصين  لهذين 
المتحان  أقرب  لتكون  الجامعتين، 

"توجيهي" ثان.
نصت  التي  النسب  ضوء  وفي 
للقبول  العامة  السياسة  عليها 
شرط  سيكون  فهل  الجامعية، 
لمعدل  االدنـــــى  ــحــد  ال تــحــقــيــق 
ــول فـــي تــخــصــص الــطــب  ــب ــق ال
وجد،  حال  وفي  االسنان،  وطب 
في  يتمثل  خلل  عليه  سيترتب 
المنصوص  الــعــدد  فــي  نقص 

اوائــل  مثل  الطلبة  لفئات  عليه 
المقررة  االعــداد  او  المحافظات 
القوات  البناء  الملكية  للمكارم 
او  الــمــعــلــمــيــن  او  الــمــســلــحــة 
السنوات  خريجي  او  المخيمات 
ــشــهــادات  الــســابــقــة وحــمــلــة ال
الشهادات  وحملة  االردنــيــة  غير 

االجنبية والدولية.
اهمية  فإن  المعطيات،  بحسب 
ستفقد  ــريــة  ــتــحــضــي ال ــة  ــســن ال
في  لها  يسوق  التي  المبررات 
العام الجامعي 2019-2020، في 
والتعليم  التربية  وزارة  بــدء  ظل 
والتي  الطلبة  مــســارات  بتحديد 
التعليم  مجلس  حــدد  بموجبها 
التي  التخصصات  مؤخرا  العالي 
ومن  بها،  االلتحاق  للطالب  يحق 
بــيــنــهــا الــطــب وطــــب االســنــان 
وفقًا  التخصصات،  من  وغيرها 
الثانوية  امــتــحــان  تــطــويــر  لخطة 
التربية  وزارة  عن  الصادرة  العامة 

والتعليم.
التعليم  مجلس  قـــرار  وبحسب 
ــعــالــي يــســمــح لــطــلــبــة الــفــرع  ال
في  للقبول  الــتــقــدم  العلمي 
الــجــامــعــات وفــق الــمــســار الــذي 
العامة،  الثانوية  في  دراسته  تم 
الطبي  الــمــســار  يــتــقــدم  بحيث 

والصحي لجميع التخصصات.
يتقدم  الهندسي  الــمــســار  ــا  ام
ــدا  ـــا ع ــخــصــصــات م ــت لــجــمــيــع ال
ــطــب،  ــات وتــخــصــصــات: ال ــي ــل ك
الصيدلة،  دكتور  االســنــان،  طب 
الـــصـــيـــدلـــة، الـــعـــلـــوم الــطــبــيــة 
الــمــســانــدة، عــلــوم الــتــأهــيــل، 

التمريض.
يتقدم  البحتة،  العلوم  مسار  اما 
باستثناء  الــتــخــصــصــات  لجميع 
ــطــب،  ــات وتــخــصــصــات: ال ــي ــل ك
الصيدلة،  دكتور  االســنــان،  طب 
الـــصـــيـــدلـــة، الـــعـــلـــوم الــطــبــيــة 
الــمــســانــدة، عــلــوم الــتــأهــيــل، 

التمريض، الهندسة.
األدبـــي  ــفــرع  ال لطلبة  ويــســمــح 
الجامعات  في  للقبول  التقدم 
اآلداب،  وكليات:  تخصصات  في 
ــغــات، الــصــحــافــة واالعــــالم،  ــل ال
ــعــة، الــحــقــوق، الــعــلــوم  ــشــري ال
العلوم  واالقــتــصــاديــة،  ـــة  االداري
العلوم  واالجتماعية،  االنسانية 
ــة، الــتــربــيــة الــريــاضــيــة،  ــوي ــرب ــت ال
ـــصـــص نــظــم  ـــخ ــــون، وت ــــن ــــف ال

المعلومات االدارية.

وحــــددت تــخــصــصــات والــكــلــيــات 
ـــوح لـــطـــلـــبـــة مـــســـار  ـــســـم ـــم ال
ــشــامــل  ـــوي ال ـــان ـــث ــيــم ال ــعــل ــت ال
لها  التقدم  المهني/1(جامعات) 
اعتبارا من العام الجامعي 2019-
الصناعي  للفرع  سمح  إذ   .2020
الجامعات  في  للقبول  التقدم 
في كليات و تخصصات الهندسة، 
الحاسوب  علم  الزراعة،  العلوم، 
العلوم  المعلومات،  وتكنولوجيا 
التربوية، التربية الرياضية، الفنون 
نــظــم الــمــعــلــومــات  ، تــخــصــص 

اإلدارية.
العلوم،  ــزراعــة،  ال ــزراعــي:  ال امــا 
الحاسوب  علم  البيطري،  الطب 
العلوم  المعلومات،  وتكنولوجيا 
التربوية، التربية الرياضية، الموارد 
ــبــيــئــيــة، الــفــنــون  الــطــبــيــعــيــة وال
نــظــم الــمــعــلــومــات  ، تــخــصــص 

اإلدارية.
اما الفندقي والسياحي: العلوم 
العلوم  واالقــتــصــاديــة،  ـــة  االداري
العلوم  واالجتماعية،  االنسانية 
ــة، الــتــربــيــة الــريــاضــيــة،  ــوي ــرب ــت ال
ـــصـــص نــظــم  ـــخ ــــون، وت ــــن ــــف ال

المعلومات االدارية.
العلوم  المنزلي:  االقتصاد  اما 
العلوم  واالقــتــصــاديــة،  ـــة  االداري
العلوم  واالجتماعية،  االنسانية 
ــة، الــتــربــيــة الــريــاضــيــة،  ــوي ــرب ــت ال
ـــصـــص نــظــم  ـــخ ــــون، وت ــــن ــــف ال

المعلومات االدارية.
ورغم إن التوضيح الذي صدر عن 
"التعليم العالي" أوضح بأن قرار 
السنة التحضيرية غير نهائي، كما 
الوطنية  االستراتيجية  أشـــارت 
–2016) البشرية  الموارد  لتنمية 
في  تطبيقها  يتم  ــأن  ب  (2025
تقييمها  و  التجربة  تحت  مرحلة 
و قـــيـــاس نــتــائــجــهــا مـــن خــالل 
األداء  مــؤشــرات  مــن  مجموعة 
النتائج  كانت  حال  الرئيسة،وفي 
إيجابية سيتم اعتمادها وتطبيقها 
أخرى،  وجامعات  تخصصات  في 
فسيتم  ذلــك  غير  كانت  إذا  أمــا 
الطلبة  تساؤالت  ان  إال  إلغاؤها، 
سيتحمل  مــن  االمــــور  واولـــيـــاء 
الضرر الذي سيصيب الطلبة في 
وكيف  سلبيا؟.  التقييم  كان  حال 
لمجلس التعليم العالي ان يحقق 
التحضيرية  السنة  بين  توافقا 
ومــــســــارات الــتــوجــيــهــي الــتــي 

ستطبق العام 2019-2020؟

وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  وقــال 
السفير  المغتربين  وشــؤون  الخارجية 
محمد  الكايد، إنه تمت الموافقة على 

الطلب ألسباب إنسانية بحتة.
وفـــر هـــؤالء الــمــواطــنــون الــســوريــون 
ــــذي كـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي الــدفــاع  ال
تسيطر  كانت  التي  بالمناطق  المدني 
الهجوم  بعد  السورية  المعارضة  عليها 

تلك  في  السوري  الجيش  شنه  الــذي 
المناطق.

أن  الخارجية،  باسم  الناطق  وأضـــاف 
سيبقون  السوريين  المواطنين  هؤالء 
فترة  خالل  مغلقة  محددة  منطقة  في 
مرورهم عبر األردن، والتي التزمت بها 
الدول الغربية الثالث، على أن سقفها 

ثالثة أشهر.

يستضيف  الذي  اْالردن  أن  إلى  ولفت 
3ر1 مليون سوري، لم ولن يتوانى عن 
أداء واجبه اإلنساني رغم األعباء الكبيرة 

التي يضعها ذلك على المملكة.
مــرور  عملية  تنظيم  أن  إلـــى  وأشــــار 
األمم  بإدارة  يتم  السوريين  المواطنين 
التزامات  أي  ترتب  ال  وأنها  المتحدة، 

على األردن.

"العالم االسالمي" تدين قانون "الدولة القومية" االسرائيلي

 الناخبون الشباب يحاسبون السياسيين عبر هواتفهم في باكستان 

الحريري يرحب باالقتراح الروسي لعودة النازحين السوريين من لبنان واألردن

 ترمب ينتقد محاميه السابق بسبب تسجيل له ويعتبره غير قانوني 

عقد اجتماعي أم عقد  انفصالي

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

ــى ان هــذه الــمــجــازفــة مع   الفــتــة ال
الحق  عــلــى  اعـــتـــداء  مــن  تحمله  مــا 
آخر  جــانــب  مــن  تحمل  الفلسطيني 
األرض  فــي  ـــان  األدي لحقوق  ازدراء 
محل  أيضا  كــان  ما  وهــو  المقدسة، 
من  ــارزة  ب قيادات  ورفــض  استهجان 

وصفت  التي  اليهودية  الديانة  أتباع 
له  سيادة  وال  "عنصري  بأنه  القانون 

وال حصانة".  
ــرابــطــة الـــى أن الــقــانــون  وأشــــارت ال
الدولي اإلنساني يدين هذه المخاطرة 
التشريعية وما ينشأ عنها من مظلومية 

ــدولــي  ــخــيــة، داعـــيـــة الــمــجــتــمــع ال ــاري ت
اإلسرائيلية  الــســلــوكــيــات  لــمــواجــهــة 
من  تعّمق  التي  الظالمة  والقوانين 
وتكّرس  الفلسطيني  الشعب  معاناة 
وتحاول  حقوقه  وتصادر  ضده  التمييز 

إخفاء هويته العربية واإلسالمية.

في  يكن  لــم  ــوات،  ســن بضع  ومــنــذ 
على  أحـــد  يــجــرؤ  أن  تــصــّور  ــان  ــك االم
مهاجمة رجل سياسي في باكستان، 
حيث  الريفية  المناطق  في  خصوصا 
الفيديو  أشرطة  من  عــدد  تناقل  تم 

المماثلة في اآلونة االخيرة.
في  الجمود  ـــداث  األح هــذه  وتكسر 
ــفــوز فـــي انــتــخــابــاتــه منذ  مــجــتــمــع ي
االقطاعيون  األراضــي  مالكو  عقود 
من  الدينيون  والزعماء  القرى  وأعيان 
في  خصوصا  كبيرة،  معارضة  دون 
جنوب  فــي  االقطاعية  المجتمعات 

ووسط البالد.
وال يترّدد هؤالء الزعماء في استغالل 
مواطنيهم  يجبروا  كي  صالحياتهم 
لسياسي  أو  لهم  التصويت  على 
األحـــزاب  وتتنافس  اخــتــيــارهــم.  مــن 
هــؤالء،  ود  خطب  على  السياسية 
عبور  جسر  يشكل  لهم  الــوالء  كان  اذ 

للفوز.
التي  تلك  مثل  مصّورة  مقاطع  لكن 
التقطت في مولتان وتمت مشاركتها 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
آالف المرات تغّير المعطيات في بلد 
يتصل حوالى 55 مليون شخص فيه 
االنترنت،  من  والرابع  الثالث  بالجيلين 

بحسب السلطات.
اسُتخدمت منصتا يوتيوب وفيسبوك 
التقليدية.  التصويت  أساليب  الرباك 
مباشر  بشكل  األقوياء  مواجهة  وتتم 

بمقاطع فيديو.
التلفزيونية  القنوات  تعرض  وبعدها، 
وتعطيها  الفيديوهات  جــدا  الكثيرة 

بذلك مستوى مشاهدة أكبر.
شبكة  في  المحلل  باري  سروار  ويرى 
ــة"،  ــادل "مـــن أجـــل انــتــخــابــات حـــرة وع

المجتمع  من  منظمات  تحالف  وهي 
تحظى  التي  الشعبية  أن  المدني، 
االستياء  ُتظهر  الفيديوهات  هذه  بها 

المتزايد لدى الشباب الباكستانيين.
المستهدفين  السياسيين  أن  ويعتبر 
على  يحصلوا  "لن  الفيديوهات  بهذه 
االمر  الشباب"،  أصوات  على  األقل 
الذي قد يكون له تأثير كبير، نظرًا إلى 

حجمهم في مجموع الناخبين.
المسجلين  مــن  مليون   46 حــوالــى 
سُتجرى  التي  التشريعية  لالنتخابات 
أعمارهم 35  تتجاوز  ال  تموز،  في 25 
الذين  الناخبين  نصف  قرابة  أي  عامًا، 

يبلغ عددهم 106 مليون شخص.
 17,5 قرابة  األولــى  للمرة  وسيقترع 
بين 18  أعمارهم  تتراوح  ناخب  مليون 
أن  بــاري  المحلل  ويتوقع  عامًا.  و25 

تكون المشاركة "كثيفة".
وتمكن بطل الكريكيت السابق عمران 
خان، الذي يعتبر حزبه "حركة االنصاف 
األوفــر  األحــــزاب  أحــد  الباكستانية" 
هذه  حشد  من  االنتخابات،  في  حظا 
االنتخابات  في  الناخبين  من  الشريحة 
السابقة عام 2013. لكن حتى هو لم 
يفلت من التصوير بعد التقاط مشاهد 
شباب  مــن  هــاربــًا  يتسلل  وهـــو  ــه  ل

أحاطوا به في كاراتشي (جنوب).
رئيس  مــع  نفسه  األمـــر  حصل  وقــد 
خاقان  شاهد  واليته  المنتهية  الوزراء 
زيارة  عن  للتراجع  اضطر  الذي  عباسي 
مدينة كاهوتا، قرب اسالم اباد بسبب 

حشد كان يهتف "احترموا الناخبين".
منظمة  ــر  مــدي أحــمــد،  شــهــزاد  رأى 
أبحاث  مركز  وهي  أول"  فور  "بايتس 
وحرية  الرقمي  األمن  في  متخصص 
االجتماعية  "الشبكات  أن  التعبير، 

أصبحت أداة لتعزيز الديموقراطية".
وخلصت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة 
تدفع  الشبكات  هذه  إن  إلى  "آسيا"، 
في  االلتزام  إلى  خصوصا  بالشباب 

العملية الديموقراطية.
تبلغ  طالبة  وهي  خان  مهام  وتقول 
21 عـــامـــًا، "بــشــكــل عــــام، الــشــبــاب 
االجتماعية  الشبكات  يستخدمون 
إشارة  في  مصر"،  في  حدث  مثلما 
في  ُنظمت  التي  التظاهرات  إلــى 
القاهرة عام 2011 عبر االنترنت وأدت 

إلى سقوط الرئيس حسني مبارك.
يوتيوب  عبر  الــحــّي  البث  أن  وتعتبر 
وفــيــســبــوك ومــســتــخــدمــي هــذيــن 
الموقعين يلعبون دورا مشابها قليال 
"ثورة  يحدثوا  أن  يجب  باكستان:  في 

اجتماعية ناعمة".
بنتيجة  التنبؤ  الصعب  من  ذلــك،  مع 
ــجــة حــجــم  ــي ــت ـــاب ن ـــشـــب تـــصـــويـــت ال
واالقتصادية  االجتماعية  االختالفات 

والعقائدية بين السكان.
ويطالب القسم األكبر منهم بالحصول 

على فرص عمل وبتعليم أفضل.
وأشار عدد من استطالعات الرأي الى 
ان هذه الفئة من الناخبين قد تصوت 
"حركة  خان،  عمران  لحزب  كبير  بشكل 
اتخذ  والــذي  الباكستانية"،  االنصاف 
من محاربة الفساد الشعار األساسي 

لحملته.
 23) جابون  خان  رافع  الطالب  ويقول 
فرانس  لوكالة  سؤال  على  ردا  عاما) 
لي  مشاركة  أول  فــي  "أريـــد  ــرس،  ب
صوتي  يــأتــي  أن  االنــتــخــابــات،  فــي 
بالتغيير". ويضيف "الشباب يدعمون 
ـــشـــاب: حــركــة االنــصــاف  الـــحـــزب ال

الباكستانية".

امس  الغاية  لهذه  شعبان  اجتمع  وقد 
للرئيس  الخاص  الممثل  مع  السبت، 
الروسي في الشرق االوسط وافريقيا 
ميخائيل  الروسي  الخارجية  وزيــر  نائب 
تفاصيل  على  منه  واطلع  بوغدانوف، 
عنها  اعلن  التي  المحددة  المقترحات 

شؤون  الدارة  الوطني  المركز  رئيس 
ميخائيل  اول  الفريق  الروسي  الدفاع 
ميزينتسيف، حول تنظيم عودة النازحين 
الى األماكن التي كانوا يعيشون فيها 

قبل الحرب".
الروسية  الخطوة  ان   " الحريري  وقــال   

لــمــعــالــجــة  تـــؤســـس  أن  ــا  ــه شــأن مـــن 
حدا  وتضع  لبنان  فــي  النازحين  أزمــة 
ــهــا  ــدادات وارت االنــســانــيــة،  لمعاناتهم 
على  الخطيرة  واالقتصادية  االجتماعية 
مقدمتها  وفـــي  المضيفة  ــبــلــدان  ال

لبنان".

وقالت ماك دوغال ان العالقة جرت 
ميالنيا  الرئيس  زوجة  انجبت  ان  بعد 
سي  لشبكة  وصرحت  بــارون.  ابنه 
لها  يدفع  ان  حاول  انه  سابقا  ان  ان 

مقابل الجنس.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
ترمب  بين  جرت  التي  المحادثات  ان 
وكوهين في ايلول 2016 كانت عن 
شراء حقوق قصة ماك دوغال التي 
التاريخ  ذلــك  من  شهر  قبل  باعتها 
انكويرر"  "نــاشــونــال  صحيفة  إلــى 

مقابل 150 الف دوالر.
ولم تنشر ناشونال انكويرر القصة. 

االم  الشركة  ادارة  مجلس  ورئيس 
"اميركان ميديا" هو صديق لترمب.

حول  االسئلة  الجمعة  تقارير  اثــارت 
معرفة  اية  ترمب  حملة  نفي  سبب 
بالصفقة بين ماك دوغال واالعالم 
وبينت  انكشفت  عندما  االميركي 
مدى الضرر الذي يمكن لكوهين ان 

يتسبب به للرئيس.
رودي  الحالي  ترمب  محامي  وكــان 
وجود  تايمز  لنيويورك  اكد  جولياني 
ان  يظهر  انــه  قــال  انــه  اال  الشريط، 

الرئيس لم يرتكب أي خطأ.
قد  التسجيل  ان  ترمب  زعم  وحــول 

يــكــون غــيــر قــانــونــي، فـــإن قــانــون 
بتسجيل  يسمح  نــيــويــورك  ـــة  والي
شخصية  محادثة  او  هاتفية  مكالمة 
بحسب  الطرفين،  احد  موافقة  بعد 
الــذي  هــاريــس  ب.  جــون  المحامي 
كــتــب مــقــاال حـــول الــمــســألــة في 
القانونية  االخالقيات  عن  مطبوعة 
ليغال  ــورك  ــوي ــي "ن نــيــويــورك  فــي 

ايثكس ريبورتر".
اال انه قال انه "ال يزال غير معروف 
لــمــحــامــي  يــمــكــن  اذا  ومــــا  مــتــى 
اذن  دون  التسجيل  نيويورك  في 

مسبق".

سابقتين  بــحــالــتــيــن  واســتــشــهــد 
ــدام  ــخ ــــم االســت ــظــهــران انـــه "رغ ت
من  السرية  للتسجيالت  المتزايد 
غير  من  انــه  اال  العامة،  افــراد  قبل 
سرا  التسجيل  للمحامين  المسموح 

الطراف اخرى بدون مبرر اال باذن".
التحقيقات  مكتب  محققو  داهـــم 
مــنــزل  اي"  بـــي  "اف  الـــفـــدرالـــي 
بايعاز  نيسان  في  كوهين  ومكتب 
مولر  روبـــرت  الــخــاص  المحقق  مــن 
التدخل  مــزاعــم  فــي  يحقق  ـــذي  ال
الرئاسة  انــتــخــابــات  فــي  ــروســي  ال
ترمب  حملة  كــانــت  اذا  ــا  وم  2016

تواطأت مع موسكو.
كوهين  ان  ــعــدل  ال وزارة  ــقــول  وت
بسبب  اشهر  منذ  للتحقيق  يخضع 
صفقاته  على  يتركز  جنائي  تصرف 

الشخصية.
التي  االمـــوال  على  النيابة  وتــركــز 
للممثلة  تــرمــب  عــن  نيابة  دفعها 
االباحية ستورمي دانيالز وغيرها من 

التعامالت المتعلقة بترمب.
دوغال  وماك  دانيالز  من  كل  وتزعم 
انهما اقامتا عالقة غرامية مع ترمب 
في نفس الوقت تقريبا في 2016.

الفالحين  مــن  ــون  ــي األردن وشـــارك 
دورالـــدولـــة،  تعظيم  فــي  ــدو  ــب وال
وانخرطوا في جيشها الذي سيكون 
األردنــيــة  ــار  ــدي ال حــامــي  بعد  فيما 
فلسطين  في  الشرس  والمقاتل 

والجوالن وغيرها.
األردنــيــة  الــدســتــوريــة  المملكة  إن 
كان لها فضل في تأطير دور جميع 
مــشــروع  فــي  المجتمع  مــكــونــات 
بين  الصغير  الــكــيــان  هـــذا  حــمــايــة 
تتصارع  الــتــي  الجمهورية  الفيّلة 
لإليجار،  أرضا  ليس  فــاألردن  حولنا، 

والدولة ليست شركة مطروحة في 
أسواق البورصة، بل هي من أعرق 
وأميز دول الشرق العربي ومغربه، 
وهي بحاجة الى  مشروع إصالحي 
نهضوي إقتصادي سياسي يوقف 
والمناهج  السلطات  على  التغول 
ــة اإلفــــالس  ــل الـــوطـــنـــيـــة، فــمــرح
عاشقون  ــرار  أغ بدأها  اإلقتصادي 
وعــي،  دون  الليبرالي  للتصنيف 
مرحلة  الـــى  ــا  ــن ــقــودون ي وهـــاهـــم 
أن  ومهمتنا  السياسي،  اإلفــالس 
كمواطنين  والدولة  النظام  نحمي 

ـــوادي  ــر أبــنــاء ن ــث بــعــدمــا فــشــل أك
الرئاسات والوزارات ومفاصل القرار 
ممن ضربوا عصب الدولة ويبحثون 

عن عقد إنفصالي. 
المخلّصين  ولــجــمــيــع  لــنــا  األردن 
ــحــاجــة الــى  الــمــجــتــهــديــن، وهــــو ب
القوانين  وتفعيل  الدستور  دسترة 
مؤامرات  كل  وسنسقط  األصلية، 
حينما  فلسطين  وتــهــويــد  ــقــرن  ال
يكون الشعب واعٍ  والشباب مثقف 
والجميع  متطور  والتعليم  سياسيا 

خادم للجميع ال خادع له.
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الثقة،  لبيان  النواب  مجلس  استمر"ماراثون"مناقشات 
بحكومة الدكتورعمرالرزاز خمسة أيام، وحرصت بحكم المهنة 
لحظة  حتى  مباشرة،  الهواء  على  المناقشات  متابعة  على 
من  األخيرة  الدقائق  في  القبة،  تحت  مواطن  انتحار  محاولة 
عملية التصويت على الثقة، التي اربكت المجلس وتسببت 
المحاوالت  االنتحارأو  عمليات  أن  ذلك  وذهــول!  بفوضى 
الفاشلة، لم تعد مستغربة تحت ضغط الظروف االقتصادية 
مثيرة  سابقة  تحدث  أن  الجديد  لكن  واالجتماعية،  والمالية 

تحت القبة، أمام أنظار ممثلي الشعب والحكومة
وحتى  بيومين،  الثقة  ماراثون  سبقت  التي  الجمعة  ومنذ 
ــصــاالت  االت عــشــرات  أجــريــت  األول،  أمـــس  فجرالجمعة 
فهم  بمن  ديرعال  مياه  مديرية  في  المعنيين  مع  الهاتفية 
المدير، لالستفسارعن موعد ضخ مياه الشرب،الى منطقة 
قادني"سوء الحظ" أن أمتلك فيها بيتا بسيطا، ومنذ ثالثة 
منها  يعاني  عامة  حالة  وهــي  المياه،  تصلها  لم  أسابيع 
سكان لواء ديرعال، كما هو حال العديد من مناطق المملكة 

خارج عمان!
لبيان  النواب  مناقشات  فترة  خالل  أنه  المفارقة  وكانت 
وسلطة  العام  األمن  بين  اتفاقية  توقيع  نشرخبر  الحكومة، 
مركبات  عــلــى  الحجزالتحفظي  ــقــاع  إي يتضمن  الــمــيــاه، 
المواطنين المتخلفين عن دفع فواتيرالمياه، رغم أن سلطة 
المياه تمتلك صالحية قطع المياه عن المتخلفين، لكن يبدو 
أنه إمعانا في إذالل الناس وممارسة المزيد من الضغوط 
،تم إشراك االمن بتحصيل فواتيرالمياه، بما يشبه معاقبة 

المياه  أن  ليت  ويا  السوابق!  أصحاب 
أظن  وعــنــدهــا  تــصــل"الــمــحــرومــيــن"، 
عن  الــقــادريــن  غير  أو  المتخلفين  أن 
أنفسهم  لتسليم  ،مستعدون  الدفع 

ل"شرطة المياه" !
وعلى سيرة مناقشات البيان الوزاري، 
فقد حظي موضوع التبشير ب" عقد 
اجتماعي"جديد"و"مشروع نهضوي"، 
الــنــواب،  خــطــابــات  مــن  كبيرة  بحصة 
وامتد النقاش حول الموضوع بشكل 
الصالونات  عبر  المجتمع،  الى  أفقي 
التواصل  ومواقع  االعــالم  ووسائل 
االجــتــمــاعــي! ومــا يــثــيــرالــمــرارة في 
عن"عقد  الحديث  وسط  أنه  النفس، 
ــعــانــي شــرائــح  ــد، ت ــدي ــمــاعــي"ج ــت اج
اجتماعية واسعة من العطش، ونقصا 
ــة،  ــات االســاســي ــدم ــخ ــال فـــي ال هــائ

وأقول ذلك ليس اعتمادا على شائعات أو قصص منقولة، 
بخصوص  اليه  أشرت  ما  نموذجها  شخصية،  تجربة  عن  بل 
انقطاع المياه، وأقارن ذلك بفائض المياه داخل عمان حيث 

أسكن
المياه  نــقــص  جـــراء  األطـــــراف،  هــؤالء"الــمــعــذبــون"فــي 
والخدمات ال يعنيهم ترف الحديث عن"عقد اجتماعي"جديد، 
ينظر  ربما  منهم  يهتم  شامل"،ومن  نهضوي  و"مشروِع 
بسخرية لفكرة أثارت زوبعة من العصف الذهني، ربما وردت 
األرجح  وعلى  استراتيجية،  بأبعاد  التفكير  ودون  بالصدفة 
ووثائق  مشاريع  انتهت  كما  االرشيف  الى  ستنتهي  أنها 
طويلة،  مناقشات  واستهلكت  وخبراء  لجان  ،أعدتها  عديدة 
و"مخرجات  الوطنية"،  الوطني"و"االجندة  مثل"الميثاق 

لجنة الحوار الوطني" وغير ذلك كثير !
ــــوزراء رجــل"حــالــم"،وصــاحــب خــبــرات ومــؤهــالت  رئــيــس ال
متعددة وسيرة نزيهة، فهو يقول في رده على النواب بان 
السامي  التكليف  كتاب  في  ورد  االجتماعّي"  تعبير"العقد 
االجتماعّي  العقد  مفهوم  عّرف  الوزارّي  والبيان  بوضوح"، 
ترجمة  على  العمل  وهو  الدستور"،  إلى  "يستند  أّنه  على 

القواعد العاّمة في الدستور.
أنه  يلحظ  مضمونه  فــي  يتمعن  ومــن  جميل،  عــام  كــالم 
اليحمل جديدا. ذلك أن التعريف البسيط للعقد االجتماعي 
اصدارها  يتم  تشريعات  من  عنه  ينبثق  وما  الدستور،  هو 
وااللتزام  والتشريعية.  والتنفيذية  السلطتين  بين  بالتوافق 
العدالة  وقيم  القانون  احترام  ثقافة  وتكريس  بتطبيقها 
الخدمات  تقديم  في  بواجباتها  الحكومة  وقيام  االجتماعية، 
ومحسوبية!  واسطة  الى  حاجة  أو  تمييز  دون  للمواطنين، 
ولسنا بحاجة لممارسة السياسة من الصفر، مع كل حكومة 

جديدة مثل عمال المياومة
فكرة  الــتــاريــخ،  معطيات  تؤكد  كما  االجتماعي"  "العقد 
تطلبت  وبيئة  ظـــروف  فــي  ومــفــكــرون  فالسفة  طرحها 
السلطة  وبين  المجتمع،  أطرف  بين  العالقة  لتنظيم  ذلك، 
من  بالمحكوم  الحاكم  عالقة  وربــط  والمواطنين،  الحاكمة 
يختارها  حكومة  خالل  من  وتنفذ  والقوانين،  الدستور  خالل 

الشعب،أو تحظى بثقته من خالل مجلس منتخب.
وعندما طرحت الفكرة عبر كتاب"العقد االجتماعي أو مبادئ 
روسو"عام 1762،  جاك  للفيلسوف"جان  السياسي"  الحق 
دساتير  تحكمها  الحديث،  بالمعنى  ــة  دول هناك  يكن  لــم 
والمواطنين  الحاكمة  السلطة  بين  العمودية  العالقة  تنظم 
إلهام  مصدر  الكتاب  وكــان  المجتمع.  أطــراف  بين  ،وأفقيا 
لبعض اإلصالحات السياسية والثورات في أوروبا وخاصة 

فرنسا.
وبعد سقوط الشرعية الملكية والدينية كأساس للحكم في 
تتحدد  بديلة،  شرعية  عن  البحث  الضروري  من  أصبح  أوروبا، 
والواجبات  والمحكوم،  الحاكم  مسئوليات  أساسها  على 
من  ظهرالعديد  لذلك  منهم.  كل  على  المترتبة  والحقوق 
المفكرين والفالسفة، الذين عملوا على إيجاد ميثاق شرعي 
هؤالء  بين  من  وكــان  الطرفين،  بين  العالقة  يحكم  جديد 
التنويريين،أمثال"  المفكرين  من  أخرى  "روسو"ومجموعة 

توماس هوبز"و"جون لوك". 

 بالل حسن التل 
B i l a l . t a l l @ y a h o o . c o m

أهال بكاردينال العرب

 الدكتور جورج طريف 
T a r e e f j o @ y a h o o . c o m

قانون يهودية الدولة تكريس للعنرصية

األردن محور قانون التهويد الصهيو

الراعي،  بشارة  مار  غبطة  األيــام،  هذه  علينا،  ضيفا   يحل 
بطريرك أنطاكية الماروني السابع والسبعون، الذي نقول 
على  تتجسد  التي  األردن،  أرض  على  بك  وسهًال  أهًال  له 
في  أننا  أي  والمحبة"،  "الشركة  حياة  قوًال  ال  فعًال  ترابها 
بطريركًا  وسمت  يوم  رفعته  الذي  شعارك  حققنا  األردن 

المارونية. للكنيسة 
يا صاحب الغبطة: نرحب بك في األردن، ألنك ترفع شعار 
حياتنا،  جزيئات  فيه  تنتظم  حياة  دستور  كأردنيين  لنا  يمثل 
الدين،  أســاس  على  بعضهم  بين  الناس  يفرق  ال  فهنا 
وهنا  وكنائسهم.  مساجدهم  في  الله  يعبدون  فكلهم 
غرف  نفس  في  متحابين  متجاورين  األبــنــاء،  كل  يجلس 
كل  في  الدراسة  مقاعد  نفس  وعلى  وقاعاته،  التعليم 
مراحل التعليم، ال ُيسأل الواحد منهم زميله في المدرسة 
أردنيون  فكلنا  طائفته،  أو  مذهبه  أو  دينه  عن  الجامعة  أو 
اجتماعي  سلوك  في  تتجسد  واحدة،  عربية  ثقافة  تجمعنا 
خير  سيدي  يا  وأنت  ومسيحي،  مسلم  بين  يفرق  ال  واحد، 
الجيل  مفاهيم  بناء  في  الدراسة  سنوات  تأثير  يفهم  من 

والجامعي. العام  التعليم  في  الطويل  عملك  خالل  من 
هنا يقف المسلم ليتقبل التهاني بنجاح زميله المسيحي، 
المسلم،  جـــاره  مــع  ــزاء  ــع ال ليتقبل  المسيحي  ويــقــف 
ويقول  عمي،  يا  المسيحي  للكهل  المسلم  يقول  وهنا 
المسجد  يحمل  وهنا  خالي،  يا  المسلم  للكهل  المسيحي 
فنحن  محمد،  اسم  الكنيسة  راعي  ويحمل  المسيح،  اسم 
"شركة  شعارك  وجوهر  معنى  نعيش  الغبطة  صاحب  يا 
األردنــيــة  األســـرة  هــي  واحـــدة  عائلة  أبــنــاء  ألننا  ومحبة" 
فقد  العائلة،  معنى  يفهم  غبطتك  مثل  ورجل  الواحدة، 
شؤون  ترعى  وأنــت  عمرك  من  طويلة  سنوات  أمضيت 
لشؤون  الحبرية  للجنة  كرئيس  موقعك  خالل  من  العائلة 
حماية  للجان  عــام  كمنسق  موقعك  خــالل  ومــن  العائلة، 
العائلة الكاثولوكية في الشرق األوسط. لذلك فإننا نأمل 
بأن  اإلعــالم،  في  الطويلة  خبراتك  خالل  من  تساعدنا  أن 
من  كجزء  والمحبة  الشركة  في  األردنــي  النموذج  نعمم 

الكراهية. لخطاب  المنطقة  مواجهة 
التي  العروبة  عائلة  إلى  ننتمي  الغبطة  صاحب  يا  وألننا 
نسمع  أو  نقرأ  عندما  األلم  أشد  نتألم  فإننا  مبكرًا،  جمعتنا 
بالد  إلــى  بلده  من  هاجر  قد  العائلة  هــذه  ــراد  أف أحــد  أن 
الروحي  موقعك  خالل  ومن  نناشدك  فإننا  لذلك،  الغربة، 
الذي  العربي  باعتبارك  به  نعتز  الذي  الموقع  هذا  وتأثيرات 
يحمل الرتبة التي تلي رتبة قداسة البابا من حيث المكانة 
في الكنيسة الكاثولوكية، وهي رتبة الكاردينال، وبصفتك 
نناشدك  فإننا  الكاثوليك،  الشرق  بطاركة  مجلس  رئيس 
هجرة  وجه  في  منيعًا  ســدًا  تقف  بأن  العرب  كاردينال  يا 
تفقد  الهجرة  هذه  ألن  بالدهم،  من  العرب  المسيحيين 
وتعودهم  التنوع،  ميزة  وهي  مزاياها،  أهم  المنطقة  هذه 
قيمة  يفهم  من  خير  وأنــت  حقوقهم،  عن  التنازل  على 
مختلف  في  القضاء  مــارس  دين  كرجل  بالحق،  التمسك 
العربي،  العالم  إلى  بانتمائه  يفتخر  وكرجل  الكنسية،  رتبه 
تشبك  أن  إلــى  نحتاج  "إنــنــا  يــوم  ذات  قلت  ــذي  ال فأنت 
لكي  بعضها  مع  وتتعاون  فأكثر  أكثر  أيديها  العربية  األسرة 
عربية  أســرة  ونصبح  وينمو،  بلداننا  من  بلد  كل  ينتصر 
مسلمين  جميعًا  فعلينا  مقولتك  تتحقق  وحتى  واحــدة" 
بديلة  بأوطان  نقبل  وال  بأرضنا،  نتمسك  أن  ومسيحيين 
نقبل  ال  الذي  األردن  في  بغبطتك  الترحيب  مجددين  لها، 

 . بديالً له 

بأنها  اسرائيل  يصف  قانونا  اإلسرائيلي  الكنيست  اقرار   يعتبر 
دولة يهودية تكريسا لنظام الفصل العنصري والتطهير العرقي 
جنوب  فــي  البيضاء  األقلية  بــه  حكمت  الــذي  األبــارتــهــايــد)   )
الشعب  ضد  القانون  هذا  خالل  من  اسرائيل  وتمارسه  أفريقيا 
الفلسطيني وتحرمه من ابسط الحقوق المشروعة لهذا الشعب 

على ترابه الوطني.
بها  تــقــوم  الــتــي  واالجـــــراءات  القوانين  أخــطــر  مــن  يعتبر  كما 
اسرائيل  انشاء  منذ  األسرائيلية  والحكومة  العالمية  الصهيونية 
مصادرة  فــي  أهــدافــهــا  تحقيق  خــالل  مــن  هــذا  يومنا  وحتى 
هجرة  الفلسطينيين  المواطنين  وتهجير  واألمــالك  األراضــي 
رؤية  حسب  مصيرهم  تقرير  في  حقا  لليهود  أن  بحجة  قسرية 
تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية الذي نجح في الترويج 
وقد  هناك،  لليهود  وطــن  وإقامة  فلسطين  استعمار  لفكرة 
مدينة  في  األول  الصهيوني  المؤتمر  عقد  في  ذلــك  تبلور 
بازل بسويسرا عام 1897 وكان من أهم نتائجه سعي المنظمة 
نص  الــذي  الصهيوني  البرنامج  لتنفيذ  العالمية  الصهيونية 
لليهود  قومي  وطن  إقامة  هو  الصهيوني  "هــدف  أن  على 
ترحيبا  األفكار  هذه  القانون"،والقت  يضمنه  فلسطين  في 
وبريطانيا)  المرحلة(فرنسا  تلك  في  االستعمارية  الــدول  من 
بلفور  وعد  عام 1916وصــدور  بيكو  سايكس  اتفاقية  عنها  ونتج 
المشؤوم عام 1917الذي نص على اقامة وطن قومي لليهود 

في فلسطين.
القدس  وضــع  على  أكــد  أنــه  الجديد  القانون  خــطــورة  وتكمن 
عاصمة  وموحدة.  "كاملة  بأنها  المقدسة  المدينة  يعرف  حيث 
أهمية  على  عباراته  احــدى  في  القانون  وشــدد  إلســرائــيــل"، 
وأن  وطنية"،  قيمة  بوصفها  اليهودية  المستوطنات  "تنمية 

وان  اليهود  على  يقتصر  اسرائيل  دولة  في  المصير  تقرير  حق 
فقط  لليهود  هي  المباشرة  الى (المواطنة  تؤدي  التي  الهجرة 
عمليات  الرتكاب  الطريق  يمهد  القانون  ان  يعني  الذي  )األمــر 
تهجير قسرية للفلسطينيين بمختلف الطرق والوسائل وبخاصة 
فلسطيني عام 1948 ما يؤدي الى تأكيد المبدأ الذي قامت من 
أجله اسرائيل وهو "أرض بالشعب لشعب بال أرض" بمعنى أن 
القانون يشرع عملية طرد وازاحة وتهجير الفلسطينيين وتوطين 
اليهود مكانهم ،كما يشيرالقانون إلى أن العبرية "لغة الدولة" 
ظلت  التي  العربية  اللغة  مكانة  يهمش  الذي  األمر  األساسية، 

لعقود طويلة لغة رسمية إلى جانب العبرية.
من هنا يمكننا القول ان القانون االسرائيلي الجديد الذي يتنافى 
في  أمــل  كل  نسف  الدولية  والشرعية  الــدولــي  القانون  مع 
تحقيق السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين كما أنه نسف 
اي حديث عن امكانية التعايش بين الفلسطينيين واالسرائيليين 
العنف  توليد  الى  تطبيقه  حال  في  سيؤدي  ذلك  من  وأكثر  بل 
في الشرق األوسط وبالتالي تهديد األمن والسلم ليس في 

األقليم فحسب وانما في العالم أجمع. 

فإننا نناشدك يا كاردينال العرب بأن تقف سداً 
منيعاً يف وجه هجرة املسيحي العرب من 

بالدهم، ألن هذه الهجرة تفقد هذه املنطقة 
أهم مزاياها، وهي ميزة التنوع

القانون االرسائييل الجديد الذي يتناىف مع 
القانون الدويل والرشعية الدولية نسف كل 

أمل يف تحقيق السالم ب الفلسطيني 
واالرسائيلي

 المحامي د. فايز بصبوص الدوايمة 
d r . f a y e z . b a s b o u s @ h o t m a i l . c o m

الكيان  يحصدها  الــتــي  السياسية  للمكتسبات   اســتــكــمــاًال 
والدور  الفاعل  العربي  الدور  لغياب  طبيعية  كنتيجة  الصهيوني 
أجندة  عن  الفلسطينية  القضية  وغياب  المستتر  اإلســالمــي 
قانون  الصهيوني  الكنيست  أقّر  واإلسالمية،  العربية  الشعوب 
الهوية القومية وهو القانون الذي يقر يهودية الكيان الصهيوني 
المزعومة  الدولة  في  مواطن  كل  أن  وضوح  بكل  يعني  والذي 
بالكيان الصهيوني يجب أن يكون يهوديًا بانتمائه ودينه وشعائره 
الروحي  بانتمائه  يهوديًا  ليس  مواطن  كل  أن  أي  عمله،  وحتى 
وعقيدته يعتبر مهاجرًا، أي أنه ال يمكن أن تمنح له الجنسية إّال إذا 
خضع لبعض القوانين العلمانية واإلنسانية التي تغلف بالشكل 
حقوق اإلنسان في الكيان الصهيوني، ليس غريبًا على الطغمة 
والذي  نتانياهو  رأسها  وعلى  الصهيوني،  الكيان  في  الحاكمة 
يقود ائتالفًا متطرفًا للبقاء في الحكم أن يتخذ مثل هذه القوانين 
والتي لم يكن يجرأ على االقدام عليها في أي مرحلة من مراحل 
وتغير  حقيقية  تحوالت  من  المنطقة  شهدته  ما  بعد  إال  التاريخ 
جذري في الرأي العام العالمي المتجه نحو الشعبوية والتعصب 
للتغيرات  أيضًا  ونتيجة  والطائفي،  الفئوي  واالنغالق  الديني 
الربيع  ثــورات  ألستغالل  طبيعية  كنتيجة  حصلت  التي  الجذرية 
العربي لخلق الفوضى في المنطقة، والتي أدت بشكل مباشر 

إلى انتماء كلي دون قيد أو شرط أو خجل دبلوماسي على األقل 
في أحضان المشروع الصهيوني مرتكزًا على فوضوية القرارات 
التي تتخذها االدارة األميركية وعلى رأسها دونالد ترمب من أجل 
تحقيق حلم الحركة الصهيونية التاريخي في إقامة وطن قومي 
تعهدات  من  التدريجي  والتنصل  المحتلة  فلسطين  في  لليهود 
العتيدة  الدولة  بأن  المتحدة،  لألمم  العالمية  الصهيونية  الحركة 
ستكون دولة علمانية وديمقراطية تتعامل مع كل مواطنيها بكل 
الطائفي  أو  العرقي  االنتماء  قاعدة  على  التفريق  دون  مساواة 

أو الديني.
وكانت هذه المرحلة هي األكثر مالئمة لتكشف الحركة الصهيونية 
والعنصرية  الشوفينية  األبعاد  على  القائم  الحقيقي  وجهها  عن 
ستكون  القرار  ذلك  وانعكاسات  الحقيقية  األبعاد  إن  والفاشية، 
كارثية على مجمل القضية الفلسطينية، وسنركز هنا على الجانب 
األكثر خطورة وهو التمهيد للخالص من األزمة الديمغرافية للكيان 
الـ  فلسطينو  بها  يتمتع  التي  الخصوبة  هنا  ونعني  الصهيوني 
48 أو الخط األخضر، والذين سيشكلون إذا ما أستمر ذلك النمو 

50% من حجم الكيان الصهيوني بعد خمسة عشر عامًا.
فهذه األزمة الديمغرافية هي باألساس جوهر هذا القانون وهو 
الفلسطيني  الشعب  من  الفئة  هذه  إلى  مباشر  بشكل  موجه 
وبشكل غير مباشر من أجل ترسيخ مفهوم الدولة الدينية لتبرير 
النقاء  شعار  تحت  خاصة  القدس  مدينة  في  الحاصل  التهويد 
الذي  فاشية  األكثر  القانون  أنه  يّدعون  كما  والعرقي  الديني 

يتطابق بكل تصوراته ومرتكزاته مع النازية األلمانية والتي كانت 
األعــراق،  لكل  قائدًا  وتجعله  الجرماني  العرق  تمجد  وأبــدًا  دائمًا 
من  إنطلقت  كونها  الصهيوينة  الحركة  عــن  غريبًا  ليس  وهــذا 
المنطلق  فهذا  المختار  الله  شعب  وهو  واضح  أيدولوجي  إطار 
االيدولوجي هو ركيزة الحركة الصهيونية على مر الزمان، وأن هذا 
الشعب هو قائد ومختار من الله سبحانه وتعالى وأن خيار اآلله 

نافذ ومطلق وال يخضع للتأويل البشري.
وجودها  وسبب  الصهيونية  الحركة  محور  هو  المرتكز  هــذا  إن 
الهدف  كان  والقانون  التشريع  هذا  إلى  والوصول  التهويد  وأن 
مئة  قبل  العالمية  الصهيونية  الحركة  انطالق  منذ  الرئيسي 
انشائها،  منذ  الصهيونية  الحركة  لعمل  تتويجًا  يعتبر  فهو  عام، 
وهنا تكمن الخطورة ففي مرحلة من التاريخ عندما وافق الكيان 
التحرير  منظمة  هــدف  كــان  اوســلــوا  اتفاقية  على  الصهيوني 
بقبولها  وذلــك  التهويد  حلم  على  القضاء  هو  العربية  والــدول 
التاريخية)  (اسرائيل  أراضــي  على  فلسطينية  اسالمية  لدولة 
واإلدارة  العربي  والترهل  والضعف  والتجاذبات  التحوالت  ولكن 
المتسارعة  التطبيع  مشاريع  مع  والتناغم  المعاصرة،  األميركية 
مع هذا الكيان ومنذ ردت الفعل على نقل السفارة والتي كانت 
ودون  ضجيج  دون  جاءت  كونها  الصهيوني  للكيان  حتى  مفاجأة 
تأثير وعلى العكس تمامًا فقد روجت لها بعض األوساط العربية 
الكيان  أو  المتحدة  الــواليــات  بمعاقبة  قــرار  دولــة  أي  تتخذ  ولــم 
الكيان  تهويد  أمام  مفتوحًا  الطريق  جعل  ذلك  كل  الصهيوني، 

في  األخطر  بتجليه  يمهد  والــذي  القدس  وبخاصة  الصهيوني 
التاريخية  لحقوقهم  تهميش  من  الـ 48  فلسطينيو  سيواجهه  ما 
والتعامل معهم من منطلق هذا القانون العنصري والذي يشكل 
بالضرورة  سيؤدي  العنصري  والفصل  األبارتهايد،  أشكال  أقبح 
إلى عودة نفخ الغبار عن ملف الترانسفير أي التهجير القسري لما 
تبقى لعرب الـ 48 في حيفا والمثلث والنقب والجليل إلى األردن 
واعتباره الوطن البديل والذي يجب أن يحتوي كل فرد أو مواطن 
الحقيقي  الهدف  هو  فــاألردن  الديني،  بانتمائه  يهوديًا  ليس 
والقيادات  الرسمية  القيادة  ندعو  ولذلك  الصهيوني،  للمشروع 
هذا  يعتبر  ال  وأن  التهويد  مشروع  أمام  بحزم  للوقوف  الشعبية 
القانون يخص الشعب الفلسطيني وحده وإنما يستهدف األردن 

كوجود.  

ــاجــة  ــح لـــســـنـــا ب
ــــارســــة  ــــم ــــم ل
من  الــســيــاســة 
كل  مع  الصفر، 
حــكــومــة جــديــدة 
ـــمـــال  ــــل ع ــــث م

المياومة

كان  كما  الثاني  عبدالله  الملك  جاللة   سعى 
سعيه دائما الى تمكين المسيرة الديمقراطية 
والسير قدما على طريق التحول الديمقراطي 
تبنيها  الــى  دعــا  عــدة  ادوات  خــالل  من  وذلــك 
والتي  طرحها،  التي  النقاشية  االوراق  في 
في  للدخول  المواطنين  تحفيز  ابــرزهــا  مــن 
تواجهنا،  التي  الكبرى  القضايا  حول  بناء  حوار 
لبنة  يشكل  المنفتح  الوطني  الحوار  ان  باعتبار 
الذي  الديمقراطي  النظام  بناء  في  أساسية 
عن  فضال  المشرق،  المستقبل  الى  يقودنا 
االساس  بوصفه  القانون  سيادة  على  التأكيد 
الديمقراطيات  عليه  تبنى  ــذي  ال الحقيقي 
ـــصـــادات الـــمـــزدهـــرة والــمــجــتــمــعــات  ـــت واالق
والعامة،  الفردية  للحقوق  والضامن  المنتجة، 

وعادل. آمن  لمجتمع  والباني 
الى  الهادف  الملكي  السعي  من  وانطالقا 
تعزيز الديمقراطية، جاءت الدعوة الى الحكومة 
السامي  التكليف  كــتــاب  خــالل  مــن  الحالية 
المعالم  واضح  جديد،  اجتماعيٍّ  عقٍد  لترسيخ 
شكل  يــرســُم  والــواجــبــات،  الحقوق  حيث  مــن 
باالستناد  وحكومته  المواطن  بين  العالقة 
إلى الدستور، ويعّزز دور المواطن في تحقيق 
أكدت  فقد  عليه  وبناء  المستدامة،  التنمية 
الحكومة في بيانها الوزاري عزمها على تنفيذ 
اجتماعي  عقُد  بترسيخ  الملكية  التوجيهات 
إلى  ستوصلنا  التي  والوسيلة  الّنهج  يكون 

الـــّنـــهـــضـــة الــوطــنــّيــة 
الــشــامــلــة؛ بــاعــتــبــار أن 
على  ُتبنى  المواطنة 
الــحــقــوِق والــواجــبــات، 
ــمــشــاركــة الــفــاعــلــة  وال

اإلنتاج. في 
أن  فــيــه  شــك  ال  مــمــا 
الداعية  الملكية  الرؤية 
اجتماعي  عقد  لترسيخ 
الى  تهدف  إنما  جديد 
بين  الــعــالقــة  مــراجــعــة 
ــمــواطــن والــســلــطــة  ال
مبادئ  تقرره  ما  وفــق 
والــعــدالــة،  الشفافية 
تحقيق  يكفل  نحو  على 
األمـــــــن الـــســـيـــاســـي 
ـــــــمـــــــاعـــــــي  واالجـــــــت
واالقــــتــــصــــادي فــي 
ــا  ـــع، ســعــي ـــم ـــت ـــج ـــم ال
ــرة  ــمــســي ــن ال ــي ــمــك ــت ل
ــديــمــقــراطــيــة، وهــو  ال
أمـــــــر يـــتـــعـــيـــن فــهــم 
هذا  ضمن  مضامينه 
االطــــــــار، بـــعـــيـــدا عــن 
ــرات  ــفــســي ــت مـــوجـــة ال
ــتــي  والـــتـــحـــلـــيـــالت ال
انطلقت  والتي  أثيرت 

من مفهوم صياغة عقد اجتماعي جديد، حيث 
جاء الطرح الملكي واضح في مضمونه عندما 
االجتماعي  العقد  ترسيخ  الى  الدعوة  تضمن 
واضحة  داللــة  في  الدستور،  الى  باالستناد 
بوصفه  الدستور  بثوابت  المساس  عدم  على 
أن  يعني  وبما  ــراســخ،  ال االجتماعي  العقد 
التام  االدراك  من  انطلقت  قد  الملكية  الدعوة 
بأن مسألة العالقة بين الفرد والسلطة تتجدد 
وبالتالي  العالقة،  وحيوية  المتغيرات  بتجدد 
هذه  مع  يتفاعل  مرن  لنظام  تخضع  أن  يتعين 

المتغيرات.
العقد  لــتــرســيــخ  الــمــلــك  جــاللــة  مــفــهــوم  إن 
في  ومتبع  مــوجــود  وتــجــديــده،  االجــتــمــاعــي 
حكوماتها  تستمد  التي  الديمقراطية،  الدول 
شرعيتها من رضا المحكومين وقبولهم، حيث 
على  وتطورها  االجتماعي  العقد  نظرية  تقوم 
بحيث  واألفـــراد  السلطة  بين  العالقة  جعل 
السمة  من  أكثر  العقدية  سمة  عليها  تغلب 
إلــى  يــحــتــاج  ذلـــك  أن  شــك  وال  التنظيمية، 
تنظيمية  مرتكزات  وفــق  العالقة  هــذه  قيام 
الديمومة  االمــكــان  قــدر  تضمن  موضوعية 
واالستمرارية، آخذًا بعين باالعتبار ان اإلشكالية 
في بناء العالقة بين السلطة واألفراد تتمثل 
الضوابط  أو  القيود  مصدر  في  عامة  بصفة 
التي من شأنها أن تنظم هذه العالقة بصورة 
مفكر  أي  عنه  يعجز  ما  وهو  ومطلقة،  دائمة 
ستكون  حيث  متجددا،  الفكري  منهجه  كان  أيا 
إفرازاته الفكرية مستوعبة للسياق اآلني دون 
ومتطلباته.  المستقبل  وحقيقة  لصورة  إدراك 

 المحامي الدكتور محمد عبدالله الظاهر 

"املفهوم املل لرتسيخ 
عي جديد" عقد اجت

التأكيد عىل 
سيادة القانون 

بوصفه 
االساس 

الحقيقي الذي 
تبنى عليه 

قراطيات  الد
واالقتصادات 

املزدهرة 
واملجتمعات 

املنتجة

ولذلك ندعو القيادة الرسمية والقيادات 
الشعبية للوقوف بحزم أمام مرشوع التهويد 

وأن ال يعترب هذا القانون يخص الشعب 
ا يستهدف األردن كوجود الفلسطيني وحده وإ

وز  2018م - العدد 17392  األحد 9 ذو القعدة 1439 هـ - املوافق  22 



ن - األردن  w السنة الثامنة واألربعون - ع w w . a l r a i . c o m
20رياضة

 الوادي إىل نها "دولية أوكرانيا" 
للمالكمة.. وبرونزية لـ عشيش 

 عمان - الرأي 

ــي  ــوطــن ــخــب ال ــت ــن ــم حـــجـــز العـــــب ال
ــــــوادي أمــس  لــلــمــالكــمــة مــحــمــد ال
ضمن  النهائي  الــنــزال  في  مقعده 
الدولية  أوكرانيا  بطولة  منافسات 
مدينة  فــي  والــمــقــامــة  لــلــمــالكــمــة 
مــالكــمــا   ١٣٥ ــة  ــمــشــارك ب ـــســـا  أودي

دولة.  ١٥ يمثلون 

على  الثالث  الــواديــانــتــصــاره  وحــقــق 
ــلــى حــســاب الــالعــب  الــتــوالــي وع
الدور  في  راستيسالف  األوكراني 
وزن  منافسات  مــن  النهائي  قبل 
الــيــوم  وسيلتقي  كــغــم،   ٥٦ تــحــت 
منتخب  العـــب  مــع  الــنــهــائــي  فــي 

نيكوالي. بيالروسيا 
ــــــــدوره فــــــاز حـــســـيـــن عــشــيــش،  ب
 ٩١ وزن  ضمن  البرونزية  بالميدالية 

قبل  الــدور  فــي  خسارته  بعد  كغم 
إيفان. األوكراني  أمام  النهائي 

تحضيرات  ضــمــن  الــبــطــولــة  وتــأتــي 
ــلــمــشــاركــة  ــخــب الـــوطـــنـــي ل ــت ــمــن ال
فــي الــنــســخــة الــثــامــنــة عــشــرة من 
والــتــي  ــة  ــوي اآلســي األلـــعـــاب  دورة 
مدينتي  في  إندونيسيا  تستضيفها 
 ١٨ من  الفترة  خالل  وفلمبان  جاكرتا 

المقبلين.  أيلول   ٢ إلى  أب 

 "ودية" منتخب النشامى وكرواتيا تحتاج 
للمتابعة والتأكيد 

 عمان - لؤي العبادي

التي  الدولية  الودية  المباراة  أن  يبدو 
ترتيبها  عــن  ــقــدم  ال كـــرة  ــحــاد  ات اعــلــن 
نظيره  بمواجهة  الوطني  للمنتخب 
تشرين  منتصف  زغرب  في  الكرواتي 
من  لــمــزيــد  تــحــتــاج  الــمــقــبــل،  االول 

المتابعة وال تزال تنتظر التأكيد !
وكان االتحاد كشف بحسب خبر صحفي 
أنه  االلكتروني،  موقعه  على  سابق 
الكرواتي  نظيره  من  إيجابيًا  ردًا  تلقى 
أو   15 في  إمــا  المباراة  إقامة  بشأن 
منتخب  مالقاة  وبعد  أول،  تشرين   16
األول  تشرين  من  العاشر  في  ألبانيا 
القادم في مدينة تيرانا، وعلى هامش 
"النشامى"  ينوي  تدريبي  معسكر 
فيفا،  أيــام  ضمن  ــا  اوروب في  إقامته 
 - آسيا  لكأس  اإلعــداد  برنامج  لحساب 

االمارات 2019.
ذاته،  السابق  الخبر  في  االتحاد  واشار 
مواجهة  ينتظر  "المنتخب  ان  إلـــى 
كرواتيا بانتظار اتمام مختلف التفاصيل 
بشكل نهائي"، وهو ما يدلل ان االمر 
فيما  بــعــد،  التأكيد  لــدرجــة  يصل  لــم 
حتى  منه  تصدر  لم  الكرواتي  االتحاد 
كانت  على "تويتر"  تغريدة  سوى  اآلن 
تؤكد  تقريبًا،  أشــهــر  ثــالثــة  أكــثــر  قبل 
نهاية  حتى  مباريات  سلسلة  إقــامــة 
العام ومن ضمنها مباراتين وديتين مع 

األردن 15 تشرين االول ومع البرتغال، 
االول  المنتخب  مواجهات  أجندة  ولكن 
االلكتروني  الموقع  على  المنشورة 
تضمنت  الكرواتي،  لالتحاد  الرسمي 
المجموعة  ضمن  مباريات  ثالث  فقط 
الذي  األوروبية،  األمم  لــدوري  الرابعة 
تم استحداثه مؤخرًا، وهي ذهابا وايابًا 
انجلترا  ثم  ايلول،   11 يوم  اسبانيا  مع 
اسبانيا  ذلك  وبعد  االول،  تشرين   12
 18 انجلترا  واخــيــرًا  الثاني  تشرين   15

الشهر ذاته.
وعلى الرغم من احتمالية اعتماد االتحاد 
الرسمية  المباريات  لنشر  الــكــرواتــي 
وعــدم  فــقــط،  االول  ـــالده  ب لمنتخب 
الحال  هو  كما  الودية،  المباريات  ادراج 
اال  والبرتغال،  األردن  مواجهتي  لدى 
االتحاد  في  المعنيين  يمنع  ال  ذلك  ان 
وانــجــاز  االمــــر،  متابعة  مــن  ــــي  األردن
المتعلقة  ــــة  االداري التفاصيل  كــافــة 
وبالتالي  نهائي،  وبشكل  الشأن  بهذا 
وتأكيدات  اتفاقيات  على  الحصول 
للمنتخب  يــتــســنــى  حــتــى  ــة،  رســمــي
الوطني االطمئنان على برنامج إعداده 
بأهمية  قياسًا  اآلسيوية،  للنهائيات 
ــمــرجــوة،  ال األهـــــداف  لتحقيق  ـــك  ذل
مفاجئة  اختالالت  أية  لظهور  وتالفيًا 
وخصوصا  التحضير،  مسيرة  على  تؤثر 
من الجانب الكرواتي الذي فاز بوصافة 
بطولة كأس العالم التي اختتمت في 

روسيا مؤخرًا، بعد خسارته أمام فرنسا 
في النهائي 4/2.

يستعد  الوطني  المنتخب  ان  ويشار 
كان  بعدما  آسيا 2019،  بكأس  للظهور 
الى  الثانية  المجموعة  فــي  استقر 

جانب استراليا وسوريا وفلسطين.
ــة،  ــي األوروب األمـــم  دوري  بطولة  ــا  أم
ــدوري  ال بنظام  تقام  مسابقة  فهي 
تشارك فيها جميع المنتخبات األوروبية 
ثالثة  ومــن  منتخب،   55 عددها  البالغ 
دور  عن  عبارة  يكون  األول  الدور  أدوار، 
كل  منتخبات  فيه  تتنافس  مجموعات 
مجموعة فيما بينها، لتحديد المتأهلين 
عن  عبارة  سيكون  الــذي  الثاني  للدور 
دور خروج المغلوب، وهو األمر نفسه 

بالنسبة للدور الثالث واألخير.
أوروبــي  منتخب   55 الـــ  تقسيم  وتــم 
الفيفا  تصنيف  حسب  أقسام   4 إلى 
القسم   ،2017 االول  تشرين   11 في 
منتخب  ال12  عــلــى  يــحــتــوي  األول 
"الدوري  عليه  وأطلق  تصنيفًا  األعلى 
أ"، والقسم الثاني عبارة عن الفرق الـ 
12 التالية في التصنيف وأخذت إسم 
"الدوري ب"، أما القسم الثالث والذي 
يضم 15 منتخبا التاليين في التصنيف 
ج"،  "الـــدوري  إســم  تحت  ستتنافس 
التصنيف  صاحبة  منتخب  الـ 16  وأخيرًا 
األقل القسم الرابع وأطلق عليها إسم 

"الدوري د". 

 أجندة المباريات القادمة للمنتخب الكرواتي لم تتضمن "وديته" مع النشامى   

 الجزيرة يسرتجع جابر.. ومحروس يقود 
التدريب 
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يف البحر امليت 
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فريق  مدافع  الجزيرة  استرجع 
لصفوفه  جابر  زيد  القدم  كرة 
للسالمية  إعــارتــه  تعثر  بعد 
ــــر إخـــــالل من  ــي إث ــت ــوي ــك ال
بالعقد  ــه  ل الــُمــعــار  الــطــرف 

االحترافي.
بعد  أنـــه  ـــــرأي"  وعــلــمــت "ال
األول  االطــراف؛  اتفقت  أن 
السالمية  والثاني  الجزيرة 
ــــالعــــب؛ عــلــى  ـــث ال ـــال ـــث وال
توقيعه  تــم  الــعــقــد  شـــروط 
مبدئي  بــشــكــل  الــكــتــرونــيــا 
الالعب  ليسافر  وارســـالـــه، 
ـــمـــاضـــي إلـــى  ـــن ال ـــي ـــن االث
ــكــويــت لــلــفــحــص الــطــبــي  ال
ـــراء الـــالزم وبــعــد أن تم  واج
ـــان مـــن الــمــفــروض  ـــك ك ذل
ويسبقها  الرسمي  التوقيع 
ألــف   (30) الــالعــب  تــســلــم 
من  أولـــــى  ــدفــعــة  ك دوالر 
ثالثة  الالعب  وانتظر  العقد، 
أيام دون دخول التدريبات مع 
إجــراءات  الستكمال  الفريق 
مــدرب  أن  حتى  االنــضــمــام 
ميلود  الفرنسي  السالمية، 
كثيرًا  الالعب  امتدح  حمدي 
بعديد  شــاهــده  أنـــه  ــدًا  ــؤك م
في  اشــار  ولكنه  المباريات 
الــوقــت ذاتــــه إلـــى ضـــرورة 
وبقي  الــرســمــي،  التوقيع 
ـــــوره مع  ــع ام ــاب ــت الـــالعـــب ي
بأن  ردهم  ليكون  السالمية، 
فيما  ويحصل  الالعب  يوقع 
(خالفًا  مستحقاته  على  بعد 

لما ورد في العقد).
بما  الجزيرة  جابر  أبلغ  بــدوره 
حدث ومسألة االخالل بالعقد 
الكويتي،  الفريق  طرف  من 
محمد  النادي  رئيس  ليطلب 

الالعب  من  المحارمة  يحيى 
أول  على  ّعمان  إلى  العودة 
بالتدريب،  وااللتحاق  طائرة 
بعقد  مرتبط  الــالعــب  حيث 
وذهابه  الجزيرة  مع  احترافي 
حسب  ــان  ك السالمية  ــى  إل

نظام اإلعارة.
أمس  قــاد  ـــرى،  اخ جهة  مــن 
تدريبات الجزيرة المدير الفني 
للمرة  محروس  نزار  السوري 
النادي  ملعب  على  األولــى 
من  وطلب  غمدان،  بمنطقة 
وتقديم  األمور  تجاوز  الفريق 
واستغالل  الطيبة  الــصــورة 
ـــفـــرصـــة نــــظــــرًا ألهــمــيــة  ال

المقبلة. المرحلة 
للقيادة  محروس  اختيار  وجاء 
الــفــنــيــة لــمــعــرفــتــه بــشــؤون 
مواطنه  وسيعاونه  الــنــادي 
ـــى  ــــــدان، إل ــــد ســــــوي ســــائ

عامر  المحلي  الــكــادر  جانب 
طعيمة،  ابـــو  ــد  ــج وام عــقــل 
لحراس  ــًا  مــدرب حــزيــن  وســام 
االداري  الــمــديــر  ــمــرمــى،  ال
المنسق  الــمــحــارمــة،  مهند 
الزواهرة،  راضــي  االعالمي 
خميس،  ابــراهــيــم  الــمــعــالــج 
الطهراوي،  مــروان  المدلك 
مع  بالتدريب  جابر  شارك  كما 

الالعبين. مجموعة 
لمواجهة  الــفــريــق  ويــتــأهــب 
في  العراقي  الجوية  القوة 
ـــ كــأس  نــهــائــي غــرب آســيــا ل
ايلول   18 اآلسيوي  االتحاد 
ايابًا،  أول  و2تشرين  ذهــابــًا 
الستكمال  الجزيرة  ويسعى 
البطولة  في  الــبــارز  ظهوره 
العناصر  بعض  فقدانه  رغم 
ـــظـــروف الــتــي  الــمــهــمــة وال

بالنادي.  أحاطت 
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المؤتمرات  قصر  فــي  تبدأ 
خلوة  ــيــوم  ال الــمــيــت  بالبحر 
ـــة الــمــحــتــرفــيــن الــتــي  ـــدي ان
ــاد كـــرة الــقــدم  ــح يــعــقــدهــا ات
لغاية مساء الثالثاء المقبل.

من  العديد  الخلوة  وتتضمن 
بحضور  الــثــريــة  الــفــعــالــيــات 
رؤســـــاء وامـــنـــاء ســـر انــديــة 
المحترفين الى جانب مدربي 
للمشاركة  ــفــرق،  ال ومــــدراء 
متخصصة  جــلــســات  فـــي 
وشؤون  بالمسابقات  تتعلق 
ومختلف  االنــديــة  وتراخيص 
الــجــوانــب الــمــالــيــة، مــع فتح 
كل  ختام  فــي  النقاش  بــاب 
تعزز  بتوصيات  للخروج  محور 
في  باللعبة  االرتقاء  مسيرة 

الموسم القادم.
ويــســتــعــرض االتـــحـــاد خــالل 
ـــــــرز االنـــظـــمـــة  الــــخــــلــــوة اب

اركــان  لتسجيل  المستحدثة 
ومدربين  العبين  من  اللعبة 
وغيرهم  واعالميين  واداريين 
لــمــراجــعــة  الـــحـــاجـــة  دون 
االتـــحـــاد، الـــى جــانــب ادخـــال 
ــات وعــرض  ــاري ــمــب ــر ال ــقــاري ت
احترافي  بشكل  االحصاءات 
الى  لتصل  المباريات،  بعد 
بكل  االخــتــصــاص  اصـــحـــاب 

سهولة.
ـــقـــدم الــجــهــات االمــنــيــة  وت
االندية  امــام  مفصًال  شرحًا 
ــبــات الــمــوســم  ــي ــرت بــشــأن ت
السالمة  واجــــراءات  الجديد 
العامة، الى جانب استعراضًا 
ــــطــــة انـــديـــة  ـــمـــشـــروع راب ل
عدد  يقدم  كما  المحترفين، 
مـــن مـــدربـــي الــمــنــتــخــبــات 
خطة  عـــن  شـــرحـــًا  ـــة  ـــدي واالن
الــقــادم،  للموسم  االعــــداد 
ــًال لــفــرق الــمــقــدمــة  ــي ــحــل وت
الموسم  دوري  فــي  محليًا 

دراسة  جانب  الى  الماضي، 
كأس  استنتاجات  بين  مقارنة 
والــبــطــوالت   2018 الــعــالــم 

المحلية.
ــأخــذ الــجــوانــب االعــالمــيــة  وت
تطوير  ــع  ومــشــاري والــفــنــيــة 
ــتــســويــق، جــانــبــًا  الــلــعــبــة وال
يقدم  كما  ــدورة،  ال في  بــارزًا 
ـــك  ــاضــر الــــدولــــي اري ــح ــم ال
االلمانية  الكرة  رؤية  روتمولر 
اللعبة،  تطوير  في  وتجربتها 
السابق  المدرب  جانب  الــى 
مــارك  البلجيكي  للمنتخب 
ــمــت الــــذي ســيــتــحــث عن  ول
النهضة الكروية الملفتة في 
انظار  خطفت  والــتــي  ــالده  ب

العالم، واسباب نجاحها.
ــات في  ــي ــال ــفــع ــخــتــتــم ال وت
باستعراض  الــثــالــث  يومها 
ملخصات ونتائج الخلوة، قبل 
المناصير  دوري  قرعة  سحب 
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القوى يجتمع 
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يعقد مساء اليوم 
مجلس إدارة اتحاد العاب 

القوى اجتماعا بمقره، 
لبحث العديد من األمور 

التي تهم اللعبة.
وحسب الناطق 

االعالمي لالتحاد د. 
نضال الغفري سيتم 

خالل االجتماع الوقوف 
على نقاط الضعف 
والقوة من الجانب 
التنظيمي والفني 

لبطولة غرب آسيا التي 
استضافها االتحاد مؤخرا 

الى جانب مناقشة 
النتائج التي حققها 

المنتخب الوطني فيها 
الى جانب مناقشة 

االستحقاقات القادمة 
وفي مقدمتها بطولة 
اآلسياد في شهر آب 

القادم. 

   تعادل الرمثا 
والعقبة ودياً 

بالكرة 

   الرمثا - ايهاب الشقران 

تعادل أمس العقبة 
والرمثا 2/2، في 

المباراة الودية التي 
جرت على ملعب 

األمير هاشم، ضمن 
استعدادات الفريقين 

لدوري المحترفين لكرة 
القدم. 

سجل للعقبة ماركوس 
وعالء المرافي ، وللرمثا 

المحترف يانك يوتوب 
وسائد خزاعلة.

واشرك مدربا الفريقين 
جميع الالعبين، للوقوف 

على األداء الفني 
والتكتيكي، الى جانب 
قياس مستوى اللياقة 

البدنية.
واشرك المدير الفني 

للرمثا مراد رحموني 
المحترفين يانك يوتوب، 

لوك خروبي، وكريم 
اوالندمي ، فيما اشرك 

المدير الفني للعقبة 
رائد داود عالء المرافي، 

محمود جمال، تميم 
ابراهيم، لؤي الدردور 

وقصي رميالت. 

 خمس ميداليات لألردن في "طاولة غرب آسيا".. والختام اليوم 

ن برونزية الرجال   سوار تُحرز ذهبية السيدات وأبو 
 عمان - غازي القصاص

حصل االردن امس السبت على خمس ميداليات في بطولة 
كأس غرب آسيا لكرة الطاولة التي ُتختتم مساء اليوم االحد 

بقاعة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب.
الصباحية  الفترة  مباريات  ختام  عقب  احرازها  تم  الميداليات 
ابو  تيماء  السيدات،  فردي  ذهبية  ابويمن  سوار  قبل:  من 
فردي  برونزية  الدميسي  يارا  السيدات،  فردي  فضية  يمن 
الناشئين  ــردي  ف نهائي  خضر  خالد  بلغ  فيما  الــســيــدات، 
ليضمن ذهبية في حال فوزه وفضية في حال الخسارة، كما 

فاز زيد ابو يمن ببرونزية المركز الثالث مكرر لفردي الرجال.
الفردي  مسابقات  نهائيات  باقامة  البطولة  اليوم  وُتختتم 
للفئات العمرية، حيث تأهل لنهائي الرجال السعوديان علي 
الخضراوي وعبدالعزيز العباد، وتأهل لنهائي فردي الناشئين 

خالد خضر (االردن) مع عبدالله البلوشي (االمارات).

فردي الرجال
في دور الثمانية فاز: زيد ابويمن (االردن) على سيف نجم 
على  (السعودية)  الخضراوي  علي   ،0  4- بنتيجة  (الــعــراق) 
محمد بني سالمه (االردن) بنتيجة  -4 0، راشد سند (البحرين) 
على  (السعودية)  العباد  عبدالعزيز  (العراق)،  اياد  عمر  على 

ابن موطنه نايف الجدعي.
امام  (االردن)  ابويمن  زيد  خسر:  النهائي  قبل  الدور  وفي 
العباد  العزيز  عبد  وفاز   ،4  1- (السعودية)  الخضراوي  علي 

(السعودية) على راشد سند (البحرين). 

فردي الشباب
فاز في دور الثمانية: عبدالعزيز الشليبي (السعودية) على 
محمد زياد (العراق)، سيد حسين (البحرين) على محمد بني 

سالمه (االردن) بنتيجة -1 4.
الخضراوي  علي  النهائي:  قبل  الدور  مباراتي  في  ويلتقي 
وسيد  (السعودية)،  البلوشي  عبدالعزيز  مع  (السعودية) 

حسين (البحرين) مع راشد سند (البحرين).

فردي الناشئين
مشاري  على  (االردن)  خضر  خالد  فــاز:  الثمانية  دور  في 
(االردن)  الــحــورانــي  حسن   ،0  3- (الــســعــوديــة)  الــدوســري 
العمري  عبدالعزيز   ،1  3- (االمارات)  البلوشي  عيسى  على 

البلوشي  وعبدالله  (العراق)،  سيد  امير  على  (السعودية) 
(االمارات) على تركي المطيري (السعودية). 

عبدالعزيز  على  خضر  خالد  النهائي:  قبل  الــدور  في  وفــاز 
حسن  على  (االمـــارات)  البلوشي  عبدالله   ،1  3- العمري 

الحوراني -3 2.

فردي االشبال
انور  امام  (االردن)  الدميسي  رائد  خسر  الثمانية:  دور  في 
(البحرين)  علي  سالمه  وفــاز:   ،3  0- بنتيجة  (العراق)  محمد 
(السعودية)  الشريف  خالد  (السعودية)،  القرني  فهد  على 
على  (العراق)  فاضل  ومنتظر  (البحرين)،  حسين  سيد  على 

امير سيد (العراق).
(العراق)  ماجد  انور  النهائي:  قبل  الدور  مباراتي  في  وفاز 
(السعودية)  الشريف  وخالد  (البحرين)،  علي  سالمه  على 

على منتظر فاضل (العراق).

فردي البراعم
زين  امام  (االردن)  النجادات  حبيب  خسر  الثمانية:  دور  في 
الشريف  معاذ  وفــاز   ،3  0- بنتيجة  (الــعــراق)  شفيق  الدين 
في  ويلتقي  ــارات)،  (االم الحاوي  محمد  على  (السعودية) 
(السعودية)  الزهراني  عبدالله  النهائي:  قبل  الدور  مباراتي 
مع معاذ الشريف (السعودية)، وزين الدين شفيق (العراق) 

مع معاذ الشريف (السعودية). 

فردي السيدات
شاركت خمس العبات في المسابقة: االول سوار ايويمن 
(االردن) بثماني نقاط، الثاني تيماء ابويمن (االردن) بسبع 
الرابع  نقاط،  بست  (االردن)  الدميسي  يــارا  الثالث  نقاط، 

عفاف بالل (العراق) بخمس نقاط، الخامس فاطمه النجفي 
باربع نقاط.

 2  3- عفاف  وعلى   0  3- يارا  على  سوار  فازت  النتائج:  في 
وعلى تيماء -3 2 وعلى فاطمه -3 1، وفازت تيماء على يارا 
-3 0 وعلى فاطمه -3 0 وعلى عفاف -3 2، وفازت يارا على 

عفاف -3 1 وعلى فاطمه -3 2.

فردي الناشئات
المجموعة االولى: االول مريم العلي (البحرين) باربع نقاط، 
خاطر  ليما  الثالث  نقاط،  بثالث  (العراق)  ماجد  سجا  الثاني 

(االردن) بنقطتين.
نقاط،  بست  (العراق)  حياة  اسما  االول  الثانية:  المجموعة 
جويس  الثالث  نقاط،  بخمس  (العراق)  سيد  فاطمه  الثاني 
باربع  (البحرين)  الياسي  رقيه  الرابع  نقاط،  باربع  معلوف 

نقاط.
بست  (البحرين)  امــروتــا  اميت  االول  الثالثة:  المجموعة 
نقاط، الثاني ساره حافظ (االردن) بخمس نقاط، الثالث دانا 

الخطيب باربع نقاط، الرابع رقيه عباس بثالث نقاط.
سجا  امام  حافظ  ساره  االردن  العبة  خسرت  الثمانية:  دور 
ماجد (العراق) 0-3، وفازت فاطمه سيد (العراق) على اميت 
امريتا (البحرين)، وفازت مريم العلي (البحرين) على فاطمه 
سيد (العراق)، وفازت اسماء حياه (العراق) على سجا ماجد 
على  (البحرين)  العلي  مريم  فازت  النهائي  وفي  (العراق)، 

اسما حياه (العراق) -3 1.
حياه  اسماء  الثاني  (البحرين)،  العلي  مريم  االول  الترتيب: 

(العراق)، الثالث مكرر فاطمه سيد وسجا ماجد (العراق).

فردي البرعمات
على  هاشم   ميرا  االردن  العبة  فازت  االولــى:  المجموعة 
امام  (البحرين)   العلي  فاطمه  وخسرت   ،1-3 الفليح  تبريك 
رناد الحسيني (االردن) -1 3، وفازت العبة االردن الحسيني 

على تبريك -3 0 وخسرت امام فاطمه  -0 3.
الترتيب: االول فاطمه العلي برصيد ست نقاط، الثاني رناد 
نقاط،  بثالث  هاشم  ميرا  الثالث  نقاط،  بخمس  الحسيني 

الرابع تبريك الفليح بثالث نقاط.
على  (البحرين)  العلي  فاطمه  فــازت  النهائي:  قبل  الــدور 
نسمه حامد (العراق)، وفازت بتول خضر (العراق) على رناد 

الحسيني. 

 سوار أبو يمن الفائزة بذهبية فردي السيدات 
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 18 مشاركاً من األردن وفلسط
يف سباق الحس لتسلق مرتفع الرمان 

 عمان - الرأي

ــريــاضــة  ــــة ل ــــي ــت األردن ــن ــل أع
ــة  الــــســــيــــارات عــــن مــشــارك
األردن  مـــن  مــتــســابــقــًا   18
ــن  فـــي ســبــاق  ــســطــي وفــل
ــحــســيــن لــتــســلــق مــرتــفــع  ال
ينطلق  الذي  (جــرش)،  الرمان 
يوم  صباح  من  العاشرة  عند 

الجمعة 27 الجاري.
سمو  برعاية  السباق  ويقام 
الحسين  بــن  فيصل  األمــيــر 
رئيس هيئة المديرين لألردنية 
لرياضة السيارات، حيث يغلق 
يوم  للمشاركة  التسجيل  باب 

األربعاء.
ــحــظــى ســـبـــاق الــحــســيــن  وي
لتسلق مرتفع الرمان باهتمام 
مــحــبــي وعـــشـــاق ســبــاقــات 
ــيــة  ــة وبــســمــعــة دول ــســرع ال
السباق  واشتهر  مــرمــوقــة، 
بــكــونــه يــحــمــل إســـم جــاللــة 
الملك  الله  بإذن  له  المغفور 
الله  طيب  "الحسين"  الراحل 
السباق  وبطل  مؤسس  ثراه، 

ألعوام عديدة.
القياسي  الــرقــم  أن  ــر  ــذك ي
للسباق مسجل باسم السائق 
اللبناني روجيه فغالي وبزمن 

1.48.76 دقيقة.
البالغ  السباق  مسار  ويبلغ 
والبداية  متر   3000 طولها 
203 أمتار، والنهاية 446 مترا 
وفرق االرتفاع 243 مترا ويبلغ 

مستوى التدرج 5 %.
المتسابقين  هاجس  ولعل 
القياسي  الرقم  تحطيم  هو 
اللبناني  ــاســم  ب الــمــســجــل 
روجيه فغالي، ويعد خاتشيك 
السباق  لقب  صاحب  شاديان 
و2017  و2016   2015 أعــوام 
لنيل  المرشحين  أقــوى  مــن 
العام  حقق  قد  وكــان  اللقب 
الــمــاضــي أفــضــل وقـــت له 
فــورمــوال  ســيــارة  متن  على 
دقيقة،   1.49.75 بــزمــن   3
حققها  التي  أرقامه  متجاوزا 
 2015 العامين  السباق  في 
وال  منافسة  وسط  و2016، 

ولم  المتسابقين،  بين  أروع 
شــاديــان  خاتشيك  يستطع 
كسر رقم المتسابق اللبناني 
حققه  الـــذي  فغالي  روجــيــه 
الدولي  الحسين  سباق  في 
زمنه  ــبــالــغ  وال  2007 ــعــام  ال

1.48.76 دقيقة.
على  يدخل  أن  المنتظر  ومن 
سالم  حسام  المنافسة  خط 
العام  السباق  لقب  صاحب 
الــشــرفــا  وأيــــهــــاب   ،2012
وغيرهم  مصطفى  ووائـــل 
خط  على  المتسابقين  مــن 

المنافسة.

قائمة المشاركين
متن  على  شاديان  خاتشيك 
  ،94 إف  آر  فانديمين  سيارة 
حسام سالم على متن سيارة 
وائل   ،7 ايفو  ميتسوبيشي 
سيارة  متن  على  مصطفى 
بروتو  ايــفــو  ميتسوبيشي 
على  الشرفا  إيــهــاب  تــايــب، 
ميتسوبيشي  ســيــارة  متن 
ايفو 10، سالم طعيمة على 

ايه  دبليو  ام  بي  سيارة  متن 
متن  على  عناسوة  أمجد   ،30
ايفو  ميتسوبيشي  ســيــارة 
متن  على  شحالتوغ  حميد   ،8
 ،320 دبليو  ام  بــي  ســيــارة 
عروة مدانات على متن سيارة 
دهشان  رائد  امبريزا،  سوبارو 
ــارة ســوبــارو  عــلــى مــتــن ســي
على  محيسن  خليل  امبريزا، 
متن سيارة بي ام دبليو 325، 
متن  عــلــى  نــاصــيــف  ــر  أمــي  ،
ايفو6،   ميتسوبيشي  سيارة 
فــــراس الــزعــبــي عــلــى متن 
طارق  امبريزا،  سوبارو  سيارة 
على  (فلسطين)  صــرصــور 
متن سيارة بي ام دبليو 320، 
عاصم عارف على متن سيارة 
على  العزة  محمد  كليو،  رينو 
متن سيارة ستروين زد إكس، 
فراس سعد الدين على متن 
ايفو،  ميتسوبيشي  سيارة 
على  (فلسطين)  جابر  رامي 
متن سيارة بي ام دبليو 316، 
سند الزعبي على متن سيارة 

بروتون ويرا. 

 البطولة اآلسيوية للشباب بالكرة الطائرة 

 املنتخب يخرس أمام هونج هونج ويواجه 
اإلمارات اليوم 

 عمان - غازي القصاص

خــســر الــمــنــتــخــب الــوطــنــي 
ســنــة   21 تــحــت  ــاب  ــشــب ــل ل
لــلــكــرة الــطــائــرة امــس امــام 
بنتيجة  كــونــج  هــونــج  نظيره 
 20  25- االشـــــواط   ،3  1-
و-24   26 و-24   25 و-22 
جرت  التي  المباراة  في   26
السادسة  المجموعة  ضمن 
للشباب  اآلسيوية  للبطولة 
 18  16- بالمراكز  المصنفة 
في  مبارياتها  تقام  والتي 
المنامة. البحرينية  العاصمة 

وكان المنتخب الوطني خسر 
 22- بنتيجة  الثاني  الشوط 
فيه  متقدمًا  كان  أن  بعد   25
الشوط  خسر  كما   ،12  16-

بعد   26  24- بنتيجة  الثالث 
أن كان متقدمًا فيه -18 13.
الوطني  المنتخب  ويلتقي 
ـــن مــســاء  ـــعـــة م ـــراب عــنــد ال
في  االماراتي  نظيره  اليوم 
ضمن  الــمــبــاراة االخــيــرة لــه 
 18  16- التصنيف  مجموعة 
الــمــشــاركــة   23 ــــ  ال ــلــفــرق  ل
النهج  وهــذا  البطولة،  فــي 
الــجــديــد لــالتــحــاد االســيــوي 
التصنيف  ذات  الفرق  يجعل 
لمستوياتها  وفقًا  المتقارب 
ــعــب مـــعـــًا فــي  ــل ــة ت ــي ــفــن ال
تواجه  ثم  االولــى،  المرحلة 

. فرقًا
باشر  الذي  المنتخب  ويضم   
تسعة  نحو  منذ  استعداداته 
ــر كـــل مـــن الــالعــبــيــن:  اشــه

مــراد  (مــعــد)،  مجاهد  يــاســر 
حر)،  (مدافع  قاسم  الشيخ 
مــحــمــود الــنــقــيــب، حــســن 
جـــروان،  مهند  ابــومــشــرف، 
نوفل،  فهد  جــمــال،  محمد 
ميكائيل  سعيفان،  عبدالله 
العلوان،  راشــد  ابوالسخن، 
واســامــه  الــصــقــري،  محمد 

مطاوع.
امس  مــبــاريــات  نتائج  ومــن 
اليابان  فازت  البطولة:  في 
 ،0  3- بنتيجة  تايالند  على 
ــزر  ــلــى ج ــا ع ــزي ــي ــال فـــــازت م
 ،0  3- بــنــتــيــجــة  ــديــف  ــمــال ال
على  تايبيه  الصين  فـــازت 
 ،0  3- بنتيجة  الــســعــوديــة 
الصين  على  ايـــران  وفـــازت 

 .0  3- بنتيجة 

 إضافة العب جديد لقائمة فرق الدوري الممتاز 

 "الشباب" يختتم مشاركته يف "السلة العربية" 
بالخسارة أمام تونس 

 األوملبياد الخاص يشارك باحتفال "الدمج 
 " لألشخاص املعوق

 عمان - منير طالل

السلة  لكرة  الشباب  منتخب  فــرط 
كــان  بــفــوز  مــجــددًا  أمـــس   (18 (ت 
على  سيطر  بعدما  يديه  بمتناول 
مجريات مباراته امام تونس قبل ان 
 62-61 االخيرة  اللحظات  في  يخسر 
البطولة  في  مشاركته  ختام  في 
عشرة  السابعة  السلة  لكرة  العربية 
المصرية  العاصمة  في  تقام  التي 

القاهرة بمشاركة 7 منتخبات.
التواجد  فرصة  فقد  المنتخب  وكان 
تحقيق  بــعــد  ــانــي  ــث ال الـــــدور  فـــي 
قبل  الليلة  الــتــونــســي  المنتخب 
 56-58 الجزائر  على  الفوز  الماضية 
حسابات  من  الشباب  منتخب  ليخرج 

التأهل.
في  حاليًا  استقر  الشباب  منتخب 
المركز السادس وقبل االخير برصيد 
على  وحيد  انتصار  بتحقيقه  نقاط   7
 5 وتلقى   62-72 ــارات  االم حساب 
امام  ثم   78-54 مصر  أمــام  خسائر 
الجزائر  أمام  ايضًا،   62-61 السودان 
وأمام   85-82 اضافيين  وقتين  بعد 

البحرين 50-72 واخيرًا أمام تونس.
وبات منتخب الشباب مرشحا للتراجع 
للمركز األخير في حال تمكن منتخب 
البحرين،  على  الفوز  من  االمــارات 
مصر  البحرين،  منتخبات  كانت  بينما 
الثاني  للدور  بطاقاتها  حجز  وتونس 
ستذهب  الــرابــعــة  الــبــطــاقــة  فيما 
خسارته أمام  حالة  للجزائر حتى في 
البحرين  على  االمــارات  وفوز  مصر 
حيث تتساوى ثالثة منتخبات برصيد 
ــر، االمــــارات  ــزائ ــج 8 نــقــاط هـــي: ال
المواجهات  فــرق  لكن  ــســودان  وال
الثالث  المنتخبات  بين  المباشرة 
بعد  الـــجـــزائـــر  لــمــصــلــحــة  ســتــصــب 
لكن  الفوز  الثالث  المنتخبات  تبادل 
االمارات  فارق (20+)،  يملك  الجزائر 
حالة  وفي   (-34) والسودان   (+14)
خــســارة الــجــزائــر وخــســارة االمـــارات 
برصيد  والسودان  الجزائر  سيتعادل 
8 نقاط والمواجهة المباشرة صبت 

لمصلحة الجزائر 27-65.
تلتقي  الــبــطــولــة  نــظــام  وبــحــســب 
في الدور  سويًا  السبعة  المنتخبات 
األول وفق نظام الدوري من مرحلة 
الدور  في  بعدها  ويلتقي  واحــدة، 
الحالي   23 في  يقام  الــذي  الثاني 
الرابع  المركز  صاحب  مع  المتصدر 
صاحب  مع  الثاني  المركز  وصاحب 
الــمــركــز الــثــالــث، ويــتــأهــل الــفــائــزان 
للدور النهائي والخاسران للمنافسة 
ختام  في  البرونزية  الميدالية  على 

البطولة 24 الحالي.
امام  الثالثة  الفترة  انهى  المنتخب 
بعدما   41-45 التونسي  المنتخب 
بعض  فــي  لصالحه  الــفــارق  وصــل 
مجريات اللقاء الى 19 نقطة وحقق 
اللقاء  فــي  تــعــادل  أول  التونسي 
بفارق  اللقاء  انتهى  ان  قبل   48-48

نقطة واحدة.
مسجل  افضل  ترجلي  فهد  ــان  وك
سجل  نقطة   30 برصيد  للمنتخب 
في  الثانية  وأهـــدر  ــحــرة  ال الــرمــيــة 
برهوش  رعد  ونجح  االخيرة  الثواني 
في لم الكرة والتصويب نحو السلة 
التونسية لكن الكرة رفضت الدخول 
وكان  نقطة،   12 سجل  الــذي  وهــو 
العبي  ابرز  بين  من  شريخ  أبو  نبيل 

الفريق بتسجيله 7 نقاط.

العب جديد
ــاطــب اتـــحـــاد كـــرة الــســلــة انــديــة  خ
(األهلي،  الستة  الممتازة  الدرجة 

الجزيرة،  الرياضي،  األرثــوذكــســي، 
العب  باضافة  وكفريوبا)  الوحدات 
لاللتحاق  سنة   20 ت  فئة  من  ثالث 
مع الفريق األول والمشاركة بدوري 
ايالء  بهدف  الممتازة  الدرجة  أندية 
ــمــام  ــة واالهــت ــاي ــرع هـــذه الــفــئــة ال
منها  لــالســتــفــادة  الــخــبــرة  ومنحها 

مستقبًال.
فان  باالتحاد  مطلع  مصدر  وبحسب 
من  عــدد  طلب  على  بناًء  جــاء  ذلــك 
بان  يمانع  ال  االتــحــاد  وان  االنــديــة 

تقوم االندية الراغبة بذلك.
بصدد  الرياضي  الــنــادي  أن  وفهم 
ضم العبه في الفئة العمرية كابتن 
فريق ت 19 شريف الصغير لينضم 
شيير  وشاكر  الطراونة  حمزة  الــى 

اللذين ضمهما من قبل.
التي  الــفــرق  تشكيالت  واصــبــحــت 
الـــدوري  فــي  لــلــمــشــاركــة  تستعد 
الممتاز الذي ينطلق في األول من 

آب على النحو التالي:
مالك  شــاهــر،  محمد  األهـــلـــي:   -
ــك خـــشـــان، ابــراهــيــم  ــال ــعــان، م ــن ك
حماتي، محمد حسونة، محمد خلف، 
منير ادعيس، ابراهيم الناصر، رامي 
القدومي،  اللطيف  عبد  الخطيب، 
زيد  و  اتــكــيــدك  محمد  نــغــوي،  ــزن  ي

آغابي ويقود الفريق: زيد الخص.
أمين  عبيد،  أحمد  األرثوذكسي:   -
أبو حواس، أشرف الهندي، ابراهيم 
ابراهيم  العبدالالت،  محمد  كنانة، 
متري  الــخــطــيــب،  أحــمــد  حــســونــة، 

نصار،  تامر  ادعيس،  محمد  بوشة، 
وليث  الخوالدة  سند  الجندي،  عمر 
معتصم  الــفــريــق:  ويــقــود  ســالمــه 

سالمة.
- الرياضي: يوسف أبو وزنة، فضل 
النجار، يزن الطويل، يوسف شتات، 
ــفــرج، محمد  نـــادر أحــمــد، أســامــة ال
فــارس  الشريقي،  عــمــار  بساتنة، 
محمد، غيث النجار، محمود البحيري، 
ويقود  شيير  وشاكر  الطراونة  حمزة 

الفريق: يوسف الفقس.
محمود  مطلق،  موسى  الجزيرة:   -
محمد  ــســام،  ب ســلــطــان  ــن،  ــدي ــاب ع
محمود  بسطامي،  عمار  شديفات، 
الزيتاوي،  هشام  عليان،  زيد  ماف، 
رضوان بساتنة، مصطفى منصور، 
و  الشلة  عبدالله  الوفا،  أبــو  أحمد 
سيف  الفريق:  ويقود  البيطار  طارق 

البيطار.
- الـــوحـــدات: يــوســف الــعــوامــلــة، 
حمارشة،  أحمد  الــســيــوري،  فخري 
ـــزاوي،  ـــغ ــر، مــجــدي ال ــي ــاك مــحــمــد ب
عــلــي الــســعــدي، أحــمــد الــســكــري، 
جالل  الفرج،  محمد  حسونة،  أحمد 
نبيل  عــلــي،  مــأمــون  بــســطــامــي، 
ويقود  جماعة  أبو  محمد  و  أبوشريخ 

الفريق: هيثم طليب.
تامر  ــود،  عــب أبـــو  خــالــد  كــفــريــوبــا:   -
قطامي، موسى العوضي، هاني 
ــة، نضال  ــدون أبـــو رقــي الــفــرج، خــل
أمجد  مــنــصــور،  محمود  الــشــريــف، 
موسى  الليل،  ــو  اب روبــيــن  جــبــارة، 

محمود  جبارة،  خلدون  حسين،  أبــو 
ويقود  عبويني  ومحمود  الهزايمة 

الفريق: د. ابراهيم العصعوص.
وال تزال االندية في حراك من أجل 
التعاقد مع الالعب "x" والذي حدد 
قبل 24  معه  التعاقد  اغالق  االتحاد 
في  أي  الــدوري  انطالق  من  ساعة 
لم  يكون  أن  ويشترط  الحالي،   31
يشارك في كأس األردن التصنيفي 
منذ  كان  الــذي  عباس  زيد  باستثناء 
مقدرته  عدم  اعلن  الموسم  بداية 
بسبب  الدوري  بداية  في  المشاركة 
امــتــالكــه عــقــد خــارجــي وقـــد يكون 
وأن  الــثــانــيــة،  المرحلة  فــي  مــتــاحــًا 
على  الوطني،  الرقم  يحمل  يكون 
أن يتحمل النادي تكلفة هذا الالعب.
زين  تلك  االسماء  تلك  ضمن  ومن 
الــنــجــداوي، جــــوردان الــدســوقــي، 
حيث  عباس  وهشام  ابزيع  سامي 
قبل  من  شاركوا  أن  لهم  يسبق  لم 
واال  التصنيفي  األردن  كــأس  في 
قبل  من  لهم  تصنيف  حاليًا  يوجد 

االتحاد في النظام.

اجتماع للمدربين واالداريين
ظهر  عشر  الثانية  عند  اتحاد  يعقد 
لمدربي  اجتماعًا  المقبل  السبت 
االتــحــاد  مقر  فــي  ــة  ــدي االن واداري 
التي  الجديدة  التعديالت  لمناقشة 
لكرة  الدولي  القانون  على  طــرأت 
الــســلــةوذات عــالقــة مــبــاشــرة مع 

المدربين. 
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األردني  الخاص  االولمبياد  شارك 
لألشخاص  الشامل  الدمج  باحتفال 
وذلك  اآلخــر  وقبول  اإلعاقة  ذوي 
الخاص  االولمبياد  مــبــادرة  ضمن 
عامًا   50 مــرور  بمناسبة  الــدولــي 
(اإلضاءة  شعار  تحت  انشاءه  على 
لقبول  ودعــــوة  الـــدمـــج  اجـــل  مـــن 

اآلخر).
الخاص  االولمبياد  العبو  وشــارك 
من  بالمناسبة  اإلحتفاء  وأهاليهم 
باللون  عــمــان  قلعة  إضـــاءة  خــالل 
على  الرويال  فندق  وكذلك  األحمر 
الهاشمية  والجامعة   ، يومين  مدار 
ــنــى دعـــــم مــــبــــادرات  ــب ــت ـــي ت ـــت ال
االولمبياد الخاص حيث تمت إضاءة 
للطفولة  رانيا  الملكة  كلية  مبنى 
وفي  للجامعة،  الرئيسية  والبوابة 
من  أكثر  إضــاءة  تمت  الوقت  ذات 
220 موقع أثري سياحي في كافة 
الدعوة  لمبادرة  دعمًا  العالم  دول 
ــاقــة  اإلع ذوي  األشـــخـــاص  ــدمــج  ل
كحق  الــمــجــتــمــع  فـــي  واإلحــــتــــرام 
كافة  مع  الكريم  العيش  في  لهم 
نصت  حق  وهو  المجتمعات،  أفراد 
لحقوق  الــدولــيــة  اإلتــفــاقــيــة  عليه 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

مدير  الشواهين  علي  الدكتور  وذكر 
الــمــبــادرة  ان  ــخــاص  ال االولــمــبــيــاد 
لقضية  ــعــالــم  ال ــمــام  اهــت جــذبــت 
الــدمــج الــشــامــل لــألشــخــاص ذوي 
المستوى  على  كان  سواء  اإلعاقة 
والعمل  اإلجــتــمــاعــي  او  الــتــربــوي 

ذوي  من  األشخاص  لفئة  وخاصة 
االردن  كان  حيث  الذهنية،  اإلعاقة 
لالولمبياد  تنضم  عربية  دولة  اول 
 1986 العام  في  الدولي  الخاص 
المستفيدين  الالعبين  عدد  ووصل 
مــن بــرامــجــهــا الــريــاضــيــة اكــثــر من 

عــدد  ــلــغ  وب والعـــبـــة،  ــا  العــب  5000
الخاص  لالولمبياد  المنظمة  الدول 
حول  ــة  دول  178 من  اكثر  الــدولــي 
 6 يقارب  ما  فيها  ومسجل  العالم 
ماليين العبا والعبة من األشخاص 

ذوي اإلعاقة الذهنية. 

 الجولة السادسة لـ كأس الجواد العر 
للتحدي الجمعة 
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على  المقبل  الجمعة  تقام 
الــمــيــدان الــخــارجــي لــنــادي 
ــعــربــي فــعــالــيــات  الـــجـــواد ال
لبطولة  الــســادســة  الــجــولــة 

كأس التحدي لعام 2018.
تخصيص  عن  النادي  واعلن 
تبلغ   للفائزين  مالية  جــوائــز 
الفئات  وعلى  دينار)   1065)
-100) 90-100ســم  80سم، 
105ســم) (١١٠ســم) (١٢٠-
١٢٥ســــم) (١٣٠-١٣٥ســـــم) 

.(١٤٠-١٤٥)
خضر  البطولة  مدير  واشـــار 
يسمح  انــــه  الــــى  الــقــصــيــر 

عدد  باي  المشاركة  للفارس 
يسمح  فيما  الــخــيــول،  مــن 
للجواد المشاركة على فئتين 
فارس  او  الفارس  نفس  مع 

مختلف.
وفتح باب التسجيل للفرسان 
ــة  ــول ــج ــة فــــي ال ــمــشــارك ــل ل
يتواصل  ـــذي  وال الــســادســة 
ــمــوقــع االلــكــتــرونــي  عــبــر ال
لنادي الجواد ولغاية الخميس 

المقبل.
عشر  مــن  البطولة  وتتكون 
ــدعــم من  جــــوالت وتـــقـــام ب
شركة زين وتايم سنتر وبيتزا 

.salfl stablesالقصير و
ووجـــهـــت الــــدعــــوة لــمــراكــز 

واالصايل  للفروسية  عمان 
ــان  ــعــري وصــهــيــل الــخــيــل وال
ــفــي  ــصــي ــــالت ال واســــطــــب
والكيالي،  االخضر  والــريــف 
الجواد  نادي  لفرسان  اضافة 

.
وكـــان فــرســان نـــادي الــجــواد 
ــــى  ــوا الـــمـــراكـــز االول ــق ــق ح
ـــفـــئـــات وهـــم  ــمــخــتــلــف ال ب
ــعــرمــوطــي، حــمــزة  ســــارة ال
صفوت،  كريم  الكسواني، 
صالح،  بسام  الدليمي،  فالح 
ـــادي، مــحــمــد  ـــب ـــع ـــــارس ال ف
الحسن،  ســنــد  الــمــومــنــي، 
عمرو الزنيي، نور وراية عالم 

هاكوز.  وسينا 
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   3X3 فهد ترجلي يصوب على السلة في مشاركة سابقة مع منتخب 

 بوستر السباق   

 جانب من االحتفال   

 الفارسة سينا هاكوز   



ن - األردن  w السنة الثامنة واألربعون - ع w w . a l r a i . c o m
22رياضة

 النسخة الثانية من "تنسية عمان الدولية" 

ن من التصفيات   خروج فاخوري ومحمد وسل
التأهيلية 

 عمان - غازي القصاص

خرج العبو االردن عمر الفاخوري وعمر 
السبت  امس  سلمان  وعالء  محمد 
للتصفيات  االولــــى  المحطة  مــن 
الثانية  النسخة  لمنافسات  التأهيلية 
للناشئين  الدولية  عمان  بطولة  من 
يقيمها  التي  بالتنس  سنة  تحت 18 
اتحاد التنس على مالعبه في مدينة 

الحسين للشباب.
كيوك  ديفد  امــام  خسر  الــفــاخــوري 
ومحمد  و6-0،   6-1 بنتيجة  (المانيا) 
امـــام هــاروكــي هــمــوري (انــجــلــتــرا) 
(االردن)  وسلمان  و6-2،  بنتيجة 6-2 
(الــكــويــت)  الــصــراف  حسين  ـــام  ام

بنتيجة 1-6 و6-0.
امس  مباريات  بقية  من  وسيتأهل 
اربعة  التأهيلية  التصفيات  ضمن 
العبين يكملون عقد دور الـ 32 في 
النسخة الثانية لبطولة عمان الدولية 

الثانية وجاءت النتائج وفق اآلتي:
(السعودية)  العبيدان  قاسم  فــاز 
بن  اسكندر  (الهند)،  شــاوريــا  على 
فرج تونس على محمد عاطف شيخ 
على  (الهند)  كثاري  نهيل  (الهند)، 
ابــراهــيــم الــســويــدان (الــســعــوديــة)، 
فهد  على  (ايطاليا)  ليون  لــوكــاس 
لطفي  عمر  (الــكــويــت)،  الــدوســري 
(مــــصــــر) عـــلـــى حــســيــن الـــمـــيـــراج 
على  (الهند)  هيتش  (السعودية)، 
ــقــطــان (الـــكـــويـــت)، عمر  مــحــمــد ال
المرسي (مصر) على ناهيل (الهند)، 
ديفد  على  (ايطاليا)  ليون  لوكاس 
هموري  هــاروكــي  (المانيا)،  كيوك 
طـــابـــازارد  عيسى  عــلــى  ــتــرا)  (انــجــل

(تونس)  قاسم  يوسف  (الكويت)، 
(السعودية)،  العبيدان  قاسم  على 
اسكندر بن فرج (تونس) على طالل 
العبدالله (الكويت)، حسين الصراف 
(تــركــيــا)،  اديـــز  ادرا  على  (الــكــويــت) 

لطفي  على  (الــهــنــد)  باهل  جــراف 
على  (ايطاليا)  لورينزو  (مصر)،  عمر 

هيتش (الهند).
سر  وامــيــن  البطولة  مــديــر  ووفـــق 
تقام  العودات  موسى  التنس  اتحاد 

مساًء  الرابعة  عند  اليوم  مباريات 
منها  ليتأهل  االتــحــاد  مالعب  على 
اربعة العبين، على ان تنطلق ماريات 
دور الـ 32 عند التاسعة من صباح غد 

االحد. 

 مواعيد عودة الدوريات األوروبية الكربى 
 الرأي - انترنت

عجلة  دوران  عن  يومًا   20 من   أقل 
والتي  ــيــة،  األوروب الــدوريــات  كبرى 
ستأتي في موعد أبكر من المعتاد.

وكالعادة، سيكون الدوري الفرنسي 
الجمعة  ـــوم  ي الــمــنــطــلــقــيــن،  أول 
مرسيليا  بــلــقــاء  آب،  مــن  الــعــاشــر 
األولــى  الــجــولــة  ويختتم  وتــولــوز، 
سان  بــاريــس  اللقب  حــامــل  األحـــد 

جرمان بلقاء كايان.
الدوري  سينطلق  الفرنسي،  ومثل 
الشعبية  ذو  الــمــمــتــاز  اإلنــجــلــيــزي 
مبكرا،  الموعد  نفس  في  الجارفة، 

بلقاء بين مانشستر يونايتد وليستر 
سيتي على ملعب أولد ترافورد.

ـــــى من  وســتــحــمــل الــجــولــة األول
بين  قــمــة  ــقــاء  ل "الــبــريــمــيــيــرلــيــج" 
بمباراة  سيتي  ومانشستر  أرسنال 

الختام.
الـــدوريـــان اإليــطــالــي واإلســبــانــي 
نهاية  عطلة  نفس  في  سينطلقان 
أبكر  آب،   18 توافق  التي  األسبوع 
من موعدهما المعتاد في األسبوع 

األخير من الشهر ذاته.
ولــم يــصــدر االتـــحـــادان اإلســبــانــي 
حتى  المباريات  جــدول  واإليطالي 
اآلن، ولكنهما حددا موعد االنطالق 

المتشابه.
(بوندسليجا)  األلــمــانــي  ــــدوري  ال
بين  الــمــنــطــلــقــيــن  آخــــر  ــون  ــك ســي
في  الــكــبــرى،  الخمسة  الـــدوريـــات 
سينطلق  حــيــث  جـــديـــدة،  ســابــقــة 
اللقب  حامل  بلقاء  آب،   24 الجمعة 
بايرن ميونيخ مع ضيفه هوفنهايم.

وغيرت كل من إنجلترا وإيطاليا موعد 
آخر يوم إلنهاء االنتقاالت الصيفية، 
المدربين  مــن  كثيرة  مطالب  بعد 
ـــســـوق قــبــل انــطــالق  ـــالق ال ـــإغ ب
الماضية،  السنوات  عكس  الدوري، 
أوراقها  ترتيب  للفرق  يتسنى  حتى 
بداية  مع  التشكيلة  على  والثبوت 

الموسم ، وفقا لسكاي نيوز.
في  االنــتــقــاالت  ســوق  وسيغلق 
ــــوم 9  ــرا هــــذا الـــمـــوســـم ي ــت ــل ــج إن
من  واحــد  يــوم  قبل  أي  أغسطس، 
أن  يعني  مــمــا  الـــــدوري،  ــطــالق  ان
ضم  تستطيع  لن  اإلنجليزية  األندية 
هذا  بعد  صفوفها  فــي  العــب  أي 

التاريخ.
أما في إيطاليا فأصبح موعد انتهاء 

االنتقاالت 18 آب.
وألمانيا  وفرنسا  إسبانيا  تغير  ولم 
من مواعيد إغالق سوق االنتقاالت 
يوم  ينتهي  الذي  السابق  الصيفي 

31 آب من كل عام. 

 "عمومية اليد" تصادق عىل التقريرين 
املايل واإلداري 

 اختتام املعسكر الصيفي لنادي موظفي 
ن  أمانة ع

 عمان - الرأي

صادقت الهيئة العامة التحاد 
ــد عــلــى الــتــقــريــريــن  ــي ـــرة ال ك
موسم  عن  واإلداري  المالي 
الموازنة  اقرت  مثلما   ،2017

المالية للعام الحالي 2018.
جاء ذلك في االجتماع العادي 
ـــذي عــقــد أمــس  الــســنــوي ال
في مدرج الراحل عبدالله ابو 
نوار في صالة األميرة سمية 
للشباب  الــحــســيــن  بــمــديــنــة 
المنسي  تيسير  د.  وترأسه 
ــل الــلــجــنــة  وبـــحـــضـــور مــمــث

األولمبية سفيان الكاس.
ــتــالوة  اســتــهــل االجــتــمــاع ب
رئيس  الراحلين  على  الفاتحة 
النادي األهلي سعيد شقم، 

السابق  ــي  ــدول ال ــالعــب  وال
راتب الضامن، وشهد اشادة 
بــنــجــاح االتـــحـــاد فــي اقــامــة 
وتنظيم  ونشاطاته  بطوالته 
الدورات التدريبية والتحكيمية 

ومراكز الواعدين.
بالتعاون  المنسي  د.  واشاد 
الهيئة  ــه  ــدت اب الـــذي  الــكــبــيــر 
مع  األنــديــة  ورؤســـاء  العامة 
نجاح  عن  اثمر  والذي  االتحاد، 
كافة  والنشاطات  البطوالت 
ــتــي اقــيــمــت مــنــذ تــولــي  ال
ادارة  مــســؤولــيــة  الــمــجــلــس 

اعمال االتحاد
أمين  اإلداري  التقرير  ــال  وت
بني  العابدين  زيــن  د.  السر 
ـــي أمــيــن  ـــمـــال هــــانــــي، وال
الذي  الصعيد  اياد  الصندوق 

على  الــعــامــة  الهيئة  اطــلــع 
 ،2018 الحالي  العام  موازنة 
حيث حظي التقريرين المالي 
الهيئة  بمصادقة  واإلداري 

العامة وباالجماع.
ــد  ــدي ـــد االجــــتــــمــــاع ع وشـــه
تحلت  ــي  ــت ال الــمــنــاقــشــات 
والمصلحة  المسؤولية  بروح 
ــرزهــا  ــامــة، وكــــان مــن اب ــع ال
مــطــالــبــة اعــــضــــاء الــهــيــئــة 
المقاعد  عــدد  بــرفــع  الــعــامــة 
الــمــخــصــصــة لــألنــديــة في 
مجلس ادارة االتحاد من اربعة 
من  بدءا  خمسة  الى  مقاعد 
المقبلة،  االنتخابية  الـــدورة 
الالئحة  تــعــديــل  جــانــب  الـــى 
العامة  والتعليمات  الداخلية 

لالتحاد. 

 عمان - الرأي

المعسكر  فعاليات  اختتمت 
موظفي  ــادي  ــن ل الــصــيــفــي 
أمانة عمان والذي اقيم تحت 
وذلــك  االردن"  "كلنا  شــعــار 

برعاية   
المدير  عمان  امين  مــنــدوب 
الرياضية  للشؤون  التنفيذي 
عبد  المهندس  واالجتماعية 

الرؤوف الروابدة.
واشــار الــروابــدة الــى اهمية 
ــنــفــذهــا  الــــبــــرامــــج الـــتـــي ي

ــادي والــتــي تــهــدف الــى  ــن ال
خالل  من  المعرفة  اكتساب 
واجتماعية  رياضية  انشطة 
توعوية  وبــرامــج  وترفيهية 
اثرية  لمعالم  وزيارات  وبدنية 

وسياحية ودينية.
ـــادي  ــفــت رئـــيـــس ن بــــــدوره ل
مـــوظـــفـــي أمــــانــــة عــمــان 
المهندس زيد السعايدة  الى 
لهذا  الصيفي  المعسكر  ان 
حيث  كبيرا  اقباال  شهد  العام 
بــلــغ عـــدد الــمــشــاركــيــن 230 
 25 الـــى  إضــافــة  مستفيدا 

مشرف .
لجنة  رئــيــس  قــال  جانبه  مــن 
ــادي  ــن الــمــعــســكــرات فـــي ال
خالد الشرع ان المعسكر  هو 
ــادة  انــطــالقــة تــهــدف الــى زي
وإبــراز  المجتمع  مع  االندماج 
واالنـــخـــراط  الــمــواطــنــة  روح 
ــن الــشــبــاب  ــي الـــمـــســـؤول ب
ــاذ الــقــرار  ــخ واالعــتــمــاديــة وات
البدني  بالجانب  واالهتمام 
على  المشاركين  وتشجيع 
الرياضية  االنشطة  ممارسة 

المختلفة. 

مونديال 2022  يف  املنتخبات  مالحقة  ستواصل  لعنات   5 
 الرأي - انترنت 

فرنسا  بــوضــع   2018 الــعــالــم  كـــأس  انــتــهــى 
وعرف  اللعبة،  أبطال  سماء  في  الثانية  النجمة 
مالحقة  ستواصل  لعنات   5 تكريس  المونديال 
المقرر  المقبل  الــمــونــديــال  فــي  المنتخبات 

إقامته في قطر عام 2022.
ألحالم  تحطيم  القطري  المونديال  يشهد  وقد 
المنتخبات في تحقيق نتائج جيدة في البطولة 
عدة  آمال  حطمت  بعدما  العالم،  في  األغلى 
من  وحرمتها  روسيا  مونديال  في  منتخبات 

طموحاتها. تحقيق 

لعنة حامل اللقب
اطاحت  والتي  واألقدم،  األولى  اللعنة  وهي 
ودع  والذي  األلماني،  المنتخب  اللقب  بحامل 
البطولة مبكرًا واقصي من الدور األول بتكبده 
رغم  الجنوبية،  وكوريا  المكسيك  من  خسارتين 
ــه خــاض الــمــونــديــال الــروســي وهــو مرشح  ان
الوصول  أو  اللقب  على  الحفاظ  على  بقدرته 

إلى المربع الذهبي على أقصى تقدير .
وعلى مدار تاريخ كأس العالم، لم ينجح أي بطل 
في الحفاظ على لقبه منذ عام 1930 باستثناء 
منتخبي إيطاليا في عام 1938 و البرازيل في 
فشلت  "السيليساو"  انجاز  ومنذ   ،  1962 عام 
واألرجنتين  والمانيا  وإنكلترا  البرازيل  منتخبات 
تجاوز  في  وإسبانيا  وفرنسا  وألمانيا  وإيطاليا 
هذه اللعنة ، إذ يعتبر افضل إنجاز حققه حامل 
بفضل  الــوصــافــة  على  حصوله  هــو  اللقب 
في  البرازيل  و   1990 مونديال  في  األرجنتين 

مونديال 1998.

لعنة بطل القارات
بطولة  إنطالق  مع  ظهرت  التي  اللعنة  وهي 
تحت  ودية  كمسابقة   1992 عام  القارات  كأس 
اسم بطولة الملك فهد، قبل ان يتبناها االتحاد 
من  بداية  رسميتها  ويقرر  القدم،  لكرة  الدولي 

عام 1997.
في  منتخب  اي  ينجح  لــم  ــعــام،  ال ــك  ذل ومــن 
لكأس  بطًال  تتويجه  بعد  العالم  بكأس  الفوز 
من  عــام  تسبق  الــتــي  النسخة  فــي  ــقــارات  ال
البرازيلي  المنتخب  كان  حيث  المونديال،  إقامة 
 1998 مونديال  في  اللعنة  لهذه  ضحية  اول 
 1997 عام  القارات  بكأس  فــوزه  من  عام  بعد 
في  المنتخب  بنفس  اللعنة  ذات  اطاحت  ثم   ،
مونديال ألمانيا 2006 بعدما نال كأس القارات 
عام 2005، وفي مونديال جنوب افريقيا 2010 
حتى   ،  2009 عــام  الــقــارات  كــأس  احــرز  بعدما 

مونديال  في  اللعنة  هــذه  من  يسلم  لم  أنــه 
2014 رغم انه خاض البطولة على ارضه وامام 
جماهيره بعدما نال بطولة القارات عام 2013 .

فرنسا  بمنتخب  أيضًا  اللعنة  هذه  اطاحت  كما 
بكأس  فوزه  من  عام  بعد   2002 مونديال  في 
في  تــطــيــح  ان  قــبــل   ،  2001 عـــام  ـــقـــارات  ال
بعد  األلماني  بالمنتخب  الروسي  المونديال 

عام من إحرازه كأس القارات عام 2017.

لعنة النقاط الكاملة والشباك 
النظيفة

انها  اللعنة  هــذه  فــي  ــالفــت  وال المثير  مــن 
روسيا،  مونديال  في  منتخبات  ثالثة  أصابت 
المنتخب  وهــو  المنافس  ــذات  ل ضحايا  كانوا 

لتحقيق  اللعنة  من  استفاد  الــذي  الفرنسي، 
في  األوروغـــواي  تجاوز  بعدما  البطولة،  لقب 
األربــعــة،  دور  فــي  بلجيكا  ثــم   ، الثمانية  دور 
المنتخبات  وهي  النهائي،  في  كرواتيا  وأخيرًا 
بتحقيقها  المجموعات  دور  انهت  التي  الثالثة 
مواجهة  فــي  نفسها  لتجد  انــتــصــارات،  ثالثة 
البرازيل  منتخبات  آمــال  بــددت  ان  سبق  لعنة 
 1990 بمونديال  وإيطاليا   1982 مونديال  في 
والدنمارك في مونديال 1986 واألرجنتين في 

مونديال 1998.
تجاوز  البطل  الفرنسي  المنتخب  ان  والغريب 
هذه اللعنة في دور المجموعات، بعدما اهتزت 
استراليا،  امام  االفتتاحية  مباراته  في  شباكه 
امام  مخيب  بتعادل  المجموعات  دور  انهى  ثم 

الكاملة  النقاط  "الديوك"  فتفادت   ، الدنمارك 
والشباك النظيفة.

المكسيكية اللعنة 
لعنة  المكسيكي  المنتخب  على  الفوز  أصبح 
صاحبها منذ مونديال المكسيك 1986،  تالحق 
قبعات  أصحاب  تجاوز  في  ينجح  منتخب  فــأي 
لالقصاء  مــرشــحــًا  يصبح  فــهــو  ســومــبــريــرو، 
والخروج من البطولة حتى لو نجح في الوصول 

إلى النهائي .
في  البرازيل  منتخب  اللعنة  هذه  طــاردت  وقد 
المكسيك  على  فــاز  بعدما  روسيا،  مونديال 
في دور الثمانية بهدفين نظيفين، ليجد نفسه 
بهدفين  األربــعــة  دور  فــي  بلجيكا  مــن  يخسر 

لهدف .
المكسيكية  اللعنة  اطــاحــت  الــبــرازيــل،  وقــبــل 
مـــونـــديـــال 2014  فـــي  ــدا  ــن هــول بــمــنــتــخــبــات 
 ،2010 و   2006 مونديالي  فــي  واألرجنتين 
وألمانيا في مونديالي 1986 و 1998، وبلغاريا 
المتحدة  الواليات  وجارتها   1994 مونديال  في 

األميركية في مونديال 2002.

اللعنة البرازيلية
صاحبها،  تطارد  لعنة  البرازيل  على  الفوز  بات 
اللقب  لنيل  الخبراء  قبل  من  يرشح  انــه  رغــم 
تاريخ  فــي  منتخب  أشــهــر  على  ــاز  ف بــاعــتــبــاره 

البطولة .
حققه  الــذي  المشؤوم  التاريخي  الفوز  ومنذ 
ــلــي في  ــرازي ــب ــطــالــي عــلــى ال الــمــنــتــخــب اإلي
لهدفين  اهداف  بثالثة   1982 إسبانيا  مونديال 
أي  ينجح  لم   ، اللقب  نيل  في  ايطاليا  ونجاح 
اللقب  ونيل  البرازيل  على  الفوز  في  منتخب 
العالمي سوى منتخب ألمانيا فقط وذلك في 

مونديال 2014 .
وكان منتخب فرنسا أول ضحية للعنة البرازيلية 
فاز  عندما   1986 عام  المكسيك  مونديال  في 
في  الثمانية  دور  في  الترجيح  بركالت  عليه 
العالم  كأس  مباريات  واجمل  اقوى  من  واحدة 
الفرنسيين  لدى  التفاؤل  درجة  ارتفعت  حيث   ،
بعد هذا الفوز ليجدوا انفسهم يخرجون من دور 

األربعة أمام األلمان .
األرجنتين  ذهبت  إيطاليا 1990،  مونديال  وفي 
ضحية لهذه اللعنة، بعدما تجرأت وتغلبت على 
وغريمتها في دور الثمانية بهدف قاتل  جارتها 
، لتستمر انتفاضة "أبناء التانغو" حتى النهائي 

ويخسرون من ألمانيا بهدف قاتل.
اللعنة  عــادت  بألمانيا   2006 مونديال  وفــي 
فازوا  بعدما  الفرنسيين  آمال  لتحطم  البرازيلية 
تيري  بهدف  الثمانية  دور  في  البرازيل  على 
أمام  وتخسره  النهائي  إلــى  تصل  ثم  هنري، 

إيطاليا بركالت الترجيح في مباراة ماراثونية.
دور  جاء   ،2010 افريقيا  جنوب  مونديال  وفي 
الهولندي  المنتخب  لتصيب  البرازيلية  اللعنة 
 ، الثمانية  دور  في  البرازيل  على  تغلب  الذي 
إلى  ليصل  األربعة،  دور  في  األوروجــواي  ثم 

النهائي ويخسره أمام إسبانيا بهدف دون رد.
وبعدما نجحت ألمانيا في كسر اللعنة البرازيلية 
أهداف  بسبعة   2014 البرازيل  مونديال  في 
مقابل هدف، عادت اللعنة مجددًا في المالعب 
فازوا  الذين  البلجيكيين  بأحالم  لتطيح  الروسية، 
في  ليخسروا  الثمانية  دور  في  البرازيل  على 

دور األربعة من الفرنسيين. 
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 تشكيلة مانشسرت يونايتد األغىل 
يف العا 

 الرأي- انترنت 

احتل نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي 
بين  تشكيلة  كأغلى  العالمية  الصدارة 
مجلة  لتصنيف  وفــقــا  الــعــالــم  أنــديــة 
"فوربس" األميركية مع احتالله المركز 
على  ــة  ــدي األن تشكيلة  بــيــن  الــثــانــي 

مستوى األلعاب الرياضية.
و "فوربس" هي شركة نشر ووسائل 
منشوراتها  وأبــــرز  أمــيــركــيــة،  ـــالم  إع
التي  الشهرية  "فوربس"  مجلة  هي 
العالم،  في  شهرة  القوائم  أكثر  تعد 
بإحصاء  األولــى  الدرجة  في  وتعنى 
المؤسسات  نمو  ومراقبة  الــثــروات 

والشركات المالية حول العالم.
الخمسة  التشكيلة  قائمة  وتضمنت 
لكرة  اندية  ثالثة  العالم  في  األغلى 
كاوبويز  داالس  نــاديــا  ومعها  الــقــدم 
القدم  كــرة  دوري  فــي  ينافس  ــذي  ال
ينافس  يانكيز  نيويورك  و   ، األميركية 
في الدوري األميركي للمحترفين في 

كرة البيسبول.
المالية  القيمة  فإن  المجلة،  وبحسب 

إلى  تصل  يونايتد  مانشستر  لتشكيلة 
وهي  استرليني  جنيه  مليارات   3.16
اإلنكليزي  الفريق  بلغها  التي  القيمة 
ــواجــد اســـمـــاء وازنـــــة فـــي ســوق  ــت ب
الفرنسي  خاصة  الالعبين،  انتقاالت 
لوكاكو  روميلو  البلجيكي  و  بوغبا  بول 
حيث   ، خيا  دي  دافــيــد  اإلســبــانــي  و 
 %12 بـــ  "اليونايتد"  قيمة  ارتفعت 
المنصرم  العام  في  بقيمته  مقارنة 
الموسم  بطولة  بأي  يفز  لم  انه  رغم 

الماضي.
وحل ريال مدريد اإلسباني بطل دوري 
مانشستر  خلف  ثالثًا  ـــا  أوروب أبــطــال 
تشكيلته  قيمة  بلغت  بعدما  يونايتد، 
حيث   ، استرليني  جنيه  مليارات   3.13
"الميرنغي"  العبي  اسهم  ارتفعت 
البطولة  بلقب  تــوجــوا  بعدما  كــثــيــرًا 
إنجاز  في  التوالي  على  الثالثة  للمرة 
ارتفعت  حــيــث  للمسابقة،  تــاريــخــي 
العام  هذا  الملكي"  "األبيض  قيمة 
عام  في  بقيمته  مقارنة   %14 إلــى 

.2017
اإلسباني  برشلونة  نــادي  رابعًا  وحل 

إذ  المحليتين،  والكأس  ــدوري  ال بطل 
مليارات   3.11 تشكيلته  قيمة  بلغت 
نجوم  تواجد  بفضل  استرليني  جنيه 
مـــن اصـــحـــاب األســـعـــار الــمــرتــفــعــة، 
ميسي  ليونيل  األرجنتيني  خــاصــة 
ــز  ســواري ــويــس  ل األوروغـــويـــانـــي  و 
حيث  كوتينيو،  فيليب  والــبــرازيــلــي 
بنسبة  زيادة  "البارسا"  قيمة  شهدت 
في  بقيمته  مــقــارنــة   %12 بــلــغــت 

بورصة عام 2017.
سيتي  ــر  مــانــشــســت ـــــادي  ن وحـــقـــق 
مسابقة "البريميرليج"  بطل  اإلنكليزي 
في  زيــادة  اعلى  الماضي،  الموسم 
على   %19 بــنــســبــة  ــفــريــق  ال قــيــمــة 
هو  تواجد  حيث   ، القدم  أندية  صعيد 
ناديًا  الخمسين  قائمة  ضمن  ــر  اآلخ
بعدما   ، الثالثين  الــمــركــز  فــي  وحــل 
جنيه  مليار   2.474 إلى  قيمته  وصلت 
استرليني مستفيدًا من تتويجه بكأس 
البطولة، وثراء تشكيلته التي اصبحت 
التعاقدات  بعد  االسماء  اغلى  تضم 
الكبيرة التي قام بها مدربه اإلسباني 
بيب غوارديوال في صيف عام 2017. 

 سيمينيا تواصل انتصاراتها يف 
الدوري املايس أللعاب القوى 

يسيتش   اإلنرت متمسك بـ ب

 موناكو - أ ف ب

كاستر  افريقية  الجنوب  العداءة  رفعت 
سيمينيا عدد انتصاراتها المتتالية في 
امس  بفوزها   ،38 الى  م   800 سباق 
لموناكو،  الكبرى  الجائزة  في  االول 
الماسي  الدوري  من  العاشرة  المرحلة 

اللعاب القوى.
الرقم  تحطيم  من  سيمينيا  واقتربت 
للتشيكية  العائد  العالمي  القياسي 
تحت  ترزح  لكنها  كراتوكفيلوفا،  يارميال 
ضغوط متزايدة تعود الى انتاج قواعد 
التي  الرياضيات  لدى  التستوستيرون 
يفرضها االتحاد الدولي اللعاب القوى، 
في  مسيرتها  على  تؤثر  ان  والمتوقع 

المضمار.
الجمعة  الفتا  اداء  سيمينيا  وقدمت 
ــانــي في  ــث ــويــس ال عــلــى مــضــمــار ل
ـــدت مــصــرة على  امــــارة مــونــاكــو، وب
البالغ  العالمي  القياسي  الرقم  كسر 

تسجيله  يعود  الــذي  دقيقة   1:53,28
الى 26 تموز 1983 في مدينة ميونيخ 

االلمانية من قبل كراتوكفيلوفا. 
كانت  الوصول،  خط  من  م  وقبل 600 
الطريق  فــي  ــامــا)  ع  27) سيميبنيا 
اال  القياسي،  الرقم  لكسر  الصحيح 
 1:54,60 مسجلة  السباق  أنهت  انها 

دقيقة.
سيمينيا.  قالت  رائــعــة!"،  كنت  "لقد 
ال100  االمــتــار  فــي  عــانــيــت  "فــقــط 

االخيرة".
طويال  ــقــد كـــان شــهــرا  واضـــافـــت "ل
بالنسبة الي خضت فيه سباقات عدة. 
من  بذلك  واشعر  للراحة.  بحاجة  وانــا 

خالل جسدي".
حاجز  تــحــت  الـــنـــزول  "اردت  وتــابــعــت 
ذلك  افعل  وربــمــا  دقيقة،   1:54,00
على  الــحــفــاظ  ـــد  اري المقبلة.  ــمــرة  ال
مستواي الحالي. ولم افكر تاليا بالرقم 

العالمي".

عاما)،   67) كراتوكفيلوفا  واشتهرت 
و800   400 سباقي  في  العالم  بطلة 
م عام 1983، بقوة عضالتها، ووجهت 
اثبتت  لكنها  بالتنشط،  اتهامات  اليها 
براءتها على الدوام، وعزت نجاحها الى 

.B12 استعانتها بفيتامين
سيمينيا،  منه  تعاني  عينه  والشيء 
بسبب  االضــواء  عليها  سلطت  التي 

حضورها البدني القوي.
وتخوض الجنوب افريقية مواجهة حاليا 
مــع االتــحــاد الــدولــي اللــعــاب القوى، 
بشأن  الــجــديــدة   قــراراتــه  خلفية  على 
نسبة التستوستيرون لدى الرياضيات.

االولمبية  البطلة  سيمينيا،  واحتفظت 
وبطلة  و2016)   2102) فــي  مرتين 
العالم ثالث مرات (في 2009 و2001 
الخسارة  من  خاليا  بسجلها  و2017)، 
من  خروجها  منذ  م،   800 سباق  في 
العالم  لبطولة  النهائي  نصف  الــدور 

2015 في العاصمة الصينية بكين. 

 الرأي - انترنت

المدير  سباليتي،  لوتشيانو  شــدد 
ــلــى أن  ــق اإلنــــتــــر، ع ــري ــف ــنــي ل ــف ال
الـــكـــرواتـــي إيـــفـــان بــيــريــســيــتــش لن 
فترة  خالل  الفريق  صفوف  عن  يرحل 
مانشستر  إلــى  الــصــيــف  انــتــقــاالت 

اإلنجليزي.  يونايتد 
وقال سباليتي في تصريحات نقلتها 
اإليطالية:  سبورت"  "توتو  صحيفة 
شيء  أي  لنا  يقل  لم  "بيريسيتش 

بشأن  نقلق  يجعلنا  أن  الممكن  من 
الفريق". مع  بقائه  إمكانية 

ومن جانبها أكدت صحيفة "مانشستر 
أن  لــهــا  تــقــريــر  فــي  نــيــوز"  إيفينينج 
التوصل  في  فشلت  يونايتد  إدارة 

إنتر. من  المطلوب  المادي  للمقابل 
بالده  منتخب  مع  بيريسيتش  وتألق 
 ،2018 الــعــالــم  كـــأس  فــي  ــا  ــي كــروات
وفرنسا  إنجلترا  شباك  هز  في  ونجح 
على  والنهائي  النهائي  نصف  في 
هدفًا  لتسجيله  باإلضافة  التوالي 

ـــدور  ــنــدا فـــي ال ــرمــى أيــســل فـــي م
األول.

ــمــاضــي تــألــق  ــمــوســم ال وشــهــد ال
بعدما  "النيراتزوري"  مع  بيريسيتش 
سجل 11 هدفًا وصنع 9 أخرى، ليقود 

أوروبا. أبطال  لدوري  للتأهل  فريقه 
مورينيو،  ــه  جــوزي الــبــرتــغــالــي  وكـــان 
حريصًا  يــونــايــتــد،  مانشستر  مـــدرب 
عــلــى ضــم الــالعــب فــي الــمــوســم 
جناح  مع  التعاقد  في  أمًال  الماضي، 

لخدماته.  يو  ألمان  لحاجة  موهوب 

 القيمة المالية لتشكيلة مان.يونايتد تصل إلى 3.16 مليارات جنيه استرليني   

 رونالدو يسعى ملحو ذكرياته بـ مدريد ! 

 500 مليون يورو تسمح لـ بيل البقاء 
يف ريال مدريد 

 فيتل يف صدارة جائزة أملانيا الكربى 

 الرأي- انترنت

الجديد  النجم  رونــالــدو،  كريستيانو  يسعى 
متعلقاته  كــل  جــمــع   ، يــوفــنــتــوس  ــادي  ــن ل
من  ومــحــو  مــدريــد،  اإلسبانية  بالعاصمة 
ذاكرته كل أثر لمشاكله مع مصلحة الضرائب 

البلد اإليبيري.
وذكـــــرت صــحــيــفــة "مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو" 
اإلسبانية، أّن النجم البرتغالي رونالدو يرغب 
 "La Finca" منطقة  في  قصره  بيع  في 
مع  أزمته  إلنهاء  خطته  ضمن  مدريد،  في 

مصلحة الضرائب اإلسبانية.
 5 على  الحصول  إلــى  ــدو  ــال رون ويسعى 
ماليين يورو من بيع قصره في مدريد الذي 
سبق أن استعرضه مع الجمهور عبر وسائل 
 5 مساحته  وتبلغ  االجتماعي،  الــتــواصــل 

آالف متر مربع.
وسينقل كريستيانو أيًضا، 22 سيارة خاصة 
به من مدريد إلى 4 مناطق، وهي مسقط 
رأسه فونشال دي ماديرا و لشبونة وسييرا 
باإلضافة  والمغرب  البرتغالية،  جريس  دي 
نــادي  معقل   ، اإليطالية  تورينو  لمدينة 

يوفنتوس، وحيث سيستقر مع عائلته.
أّن  إلى  الكاتالونية،  الصحيفة  ذات  وأشارت 
سيوقف  مدريد،  ريال  لنادي  السابق  النجم 
فنادقه  سلسلة  فــرع  إنشاء  مراحل  أولــى 
اإلسبانية  العاصمة  في   "Pesanta CR7"

مدريد.
الــمــرات  مــن  الكثير  فــي  رونــالــدو  وأبـــدى 
استياءه من سوء معاملة مصلحة الضرائب 
وطالبته  بالتهرب،  اتهمته  التي  اإلسبانية 

بدفع ما يقرب من 18 مليون يورو. 

 الرأي - انترنت

صــــرح كـــريـــج بـــيـــالمـــي، العــــب لــيــفــربــول 
ومانشستر سيتي سابقًا، موقف مواطنه 
الرحيل،  من  مدريد،  ريــال  نجم  بيل،  جاريث 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وبين بيالمي في تصريحات نقلتها صحيفة 
إسبانية أن بيل باٍق في صفوف الميرينجي، 
كريستيانو  البرتغالي  رحــيــل  بعد  خــاصــة 

رونالدو، إلى صفوف يوفنتوس.
لبيل  جــدا  الصعب  "مــن  بــيــالمــي:  وقـــال 

مغادرة ريال مدريد في هذا التوقيت".

سيكون  ألنه  صعب،  أمر  "الرحيل  وواصل: 
ناد  أي  أن  أرى  ال  وأنا  عقده،  يكسر  أن  عليه 
باإلضافة  الجزائي،  الشرط  دفــع  سيمكنه 
بيل  سيكون  كريستيانو،  رحيل  بعد  أنه  إلى 

أكثر بزوًغا وثقة أمامه زمالئه".
الشرط  قيمة  بــأن  سابقة  تقارير  وأفـــادت 
مليون  بـــ500  تقدر  بيل  عقد  في  الجزائي 

يورو.
وكشفت الصحيفة أن بيالمي يملك عالقة 
مستقبل  عن  تحدث  لذلك  بيل،  مع  قوية 
مــؤكــًدا  واضـــح،  بشكل  الميرنجي  العــبــي 

استمراره في صفوف الفريق. 

 هوكنهايم - أ ف ب

بطل  هاميلتون  لــويــس  البريطاني  وقــع 
في  هيدروليكية  مشكلة  ضحية  الــعــالــم 
الفترة  فــي  أمـــس،  مــرســيــدس،  ســيــارتــه 
المانيا  لجائزة  الرسمية  التجارب  من  االولى 
خطف  والتي  هوكنهايم  حلبة  على  الكبرى 
االلماني  السائقين  ترتيب  متصدر  فيها 

سيباستيان فيتل (فيراري) المركز االول.
وفي نهاية الفترة االولى، فقد هاميلتون 
التي  سيارته  على  السيطرة  وجيزة  لفترة 
توقفت بعد تعرضه لضرر محتمل اثر السير 

خارج الحلبة.
دفع  الــى  مــرات  اربــع  العالم  بطل  واضطر 
من  العديد  بمساعدة  المرآب  نحو  سيارته 
المفوضين، قبل ان يستسلم ويعود على 

متن دراجة نارية.
كان  الذي  عاما)   33) هاميلتون  وسينطلق   
عشر  الرابع  المركز  من   ، الرشح  من  يعاني 
الفترة  لدخول  كافيا  وقتا  سجل  اذ  ،اليوم، 
الثانية، اال اذا تعرض لعقوبة بسبب تبديل 

علبة غيار السرعات.
مع  الخميس  عقده  مــدد  هاميلتون  ــان  وك
 2020 حتى  اضافيين  عامين  مرسيدس 
دوالر  مــلــيــون  بــــ52  مــقــدرة  صفقة  فــي 
اميركي في الموسم الواحد، ثم سار على 
الذي  بوتاس  فالتيري  الفنلندي  زميله  خطاه 

سيبقى عاما اضافيا حتى نهاية 2019.
بفارق  العالم  بطولة  ترتيب  فيتل  ويتصدر 
8 نقاط عن هاميلتون الذي  فشل باحتالل 
المركز االول على الئحة االنطالق او التفوق 
على زميله في التجارب في هوكنهايم منذ 

.2008

- فيتل يخطف الصدارة
مرات  اربــع  العالم  بطل  فيتل،  وسينطلق 
للمرة  االول  المركز  من  و2013،  بين 2010 
وتقدم  مسيرته.  في  والخمسين  الخامسة 

كيلومترا   40 ُبــعــد  على  ــد  ول الـــذي  فيتل 
بوتاس  الفنلندي  هوكنهايم،  حلبة  مــن 
كيمي  الــفــنــلــنــدي  وزمــيــلــه  (مــرســيــدس) 

رايكونن.
دقيقة   1:11.212 سجل  الذي  فيتل  وقال 
في اللحظات االخيرة، متقدما بوتاس بفارق 
االخيرة،  اللفة  الثانية "في  من  باالف   204
كنت أملك طاقة اضافية، ونجحت باستخراج 

االفضل من سيارتي".
دار  عــقــر  فــي  نفسه  فـــرض  فيتل  ـــان  وك
ســائــق "األســهــم الــفــضــيــة" خـــالل جــائــزة 
حلبة  على  اقيمت  التي  الكبرى  بريطانيا 
حدا  واضعا  أسبوعين،  قبل  سيلفرستون 
في  االول  المركز  على  هاميلتون  لهيمنة 

االعوام األربعة االخيرة.
الــرابــع  وهــو  لفيتل،  االخــيــر  الــفــوز  وســمــح 
بزيادة  لغريمه،  ثالثة  مقابل  الموسم  هذا 
نقاط   8 الى  السائقين  صدارة  في  تقدمه 
عن هاميلتون (171 مقابل 163)، كما زادت 
فيراري تقدمها في صدارة الصانعين أمام 
مرسيدس الى 20 نقطة (287 مقابل 267).
ولم يسبق لفيتل أن فاز بلقب سباق بالده 
على حلبة هوكنهايم، كما ال يتضمن سجله 
سوى الفوز مرة واحدة في ألمانيا، وتحديدا 
على حلبة نوربورغرينغ عام 2013 مع فريقه 
فرض  وقــت  في  -ريــنــو،  بــول  ريــد  السابق 
عامي  هوكنهايم  فــي  نفسه  هاميلتون 
2008 عندما كان يدافع عن الوان ماكالرين-
وهو  الحالي،  فريقه  مع  و2016  مرسيدس 
االراضــي  على  الــرابــع  إنتصاره  عــن  يبحث 
نوربورغرينغ  حلبة  على  فوزه  بعد  االلمانية، 

عام 2011 مع ماكالرين ايضا.
(ريد  ريكياردو  دانيال  االسترالي  وسينطلق 
والمتوج  العالم  بطولة  ترتيب  رابــع  بــول)، 
في الصين وموناكو، من المركز االخير بعد 
أما  محركه.  تبديل  اثر  كثيرة  عقوبات  تلقيه 
فيرستابن  ماكس  الهولندي  الشاب  زميله 

فسينطلق من المركز الرابع. 

 رونالدو داخل قصره في العاصمة اإلسبانية   

 فيتل  خالل التجارب الرسمية  (أ ف ب)   

 حفل جائزة الكرة 
الذهبية ألفضل العب 

إفريقي.. كانون 
الثا 

 دكار - أ ف ب

ذكر رئيس االتحاد السنغالي 
لكرة القدم اوجوستان 

سينجور امس ان االتحاد 
االفريقي قرر اقامة حفل 
تسليم جائزة الكرة الذهبية 

الفضل العب افريقي في 
2018، في 8 كانون الثاني 

المقبل في دكار.
ونقلت وكالة االنباء 

السنغالية عن سينجور ان 
"رئيس الدولة (ماكاي سال) 
الذي استقبل رئيس االتحاد 
االفريقي الخميس، وافق 
على ان تحتضن عاصمتنا 

حفل توزيع جوائز االتحاد 
القاري".

واضاف "لقد تباحثا (سال 
واحمد) في االمر في 
موسكو على هامش 

مونديال 2018 في روسيا، 
وهذا االستقبال (الخميس) 

جاء ليؤكد ما تم االتفاق 
عليه".

واشار الى انه تم تكليفه 
بترؤس "لجنة فرعية" مكلفة 
االشراف على تنظيم حفل 

توزيع الجوائز ومنها جائزة 
الكرة الذهبية الفضل العب 

افريقي في 2018.
واعتبر سينجور "انه شرف 

كبير لبلدنا ولكرة القدم 
السنغالية ان ننظم هذا 
الحدث"، مشيرا الى انه 

"تقرر ان تقام هذه التظاهرة 
في مدن افريقية اخرى بعد 

دكار".
وختم سينجور الموجود حاليا 
في الرباط بالتأكيد ان رئيس 

الدولة سال قرر "وضع 
كل االمكانات والقيام بكل 
شيء من اجل ضمان نجاح 

هذا الحدث". 

 جولوف يقرتب من 
تشيليس 

 الرأي - انترنت

ألمح ألكسندر جولوفين، 
العب وسط سسكا موسكو 
الروسي، إلى قرب انتقاله 

لتشيلسي خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية الحالية. 

وقام جولوفين باإلعجاب 
بصورة نشرها له الحارس 

سيرجي تشيبتشجوف 
زميله السابق في سسكا 

موسكو عبر حسابه 
الشخصي بموقع التواصل 

االجتماعي "أنستجرام".
وكان الحارس تشيبتشجوف 

علق على الصورة قائال: 
"عندما شاهدتك ألول مرة 
في سسكا موسكو تنبأت 

لك بخطوات كبيرة خالل 
عامين في أوروبا، أتمنى 

لك التوفيق في مسيرتك 
الجديدة بتشيلسي". 

وقال تشيبتشجوف في 
تصريحات صحفية: "أعتقد 

أن القرار األفضل لجولوفين 
هو الرحيل، ألن استمراره 

في سسكا موسكو لن 
يكون مفيدا لمستقبله".

وأتم: "لم يتوصل جولوفين 
وتشيلسي إلى اتفاق 

بعد، ولكني أعتقد أن كل 
شيء سيحسم خالل األيام 

المقبلة".
وكان جولوفين تألق مع 

منتخب روسيا في كأس 
العالم األخيرة، وأحرز هدفا 

وصنع هدفين، وأسهم في 
وصول منتخب بالده للدور 
ربع النهائي، ليلفت أنظار 

عدة أندية كبيرة في أوروبا 
أبرزها تشيلسي. 

 سيمينيا تنهي سباق 800م بالمركز األول (رويترز)   
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   واشنطن - أ ف ب

قال الرئيس االميركي دونالد ترمب امس السبت ان محاميه 
بعد  قانوني  غير  بعمل  قام  يكون  قد  كوهين  مايكل  السابق 
أن تبين انه سجل سرا حديثا تطرق فيه الرجالن الى دفع مال 
ترمب  معها  أقــام  بوي  بالي  مجلة  في  سابقة  غالف  لفتاة 
عالقة مفترضة. وفي اول رد فعل له على التقرير الذي نشرته 
الجيد  تغريدة، "الخبر  في  ترمب  كتب  تايمز،  نيويورك  صحيفة 

هو ان رئيسكم المفضل لم يفعل اي شيء خاطئ".
وقالت الصحيفة ان التسجيل تم قبل شهرين من االنتخابات 
الرئاسية االخيرة التي جرت في تشرين الثاني 2016، وضبطه 
خالل  اي)  بــي  (اف  الــفــدرالــي  التحقيقات  مكتب  محققو 

مداهمتهم لمكاتب المحامي كوهين.
وقال ترمب "من غير المعقول ان تقتحم الحكومة مكتب محام 
غير  "واالمر  واضاف  مسبوق".  غير  الباكر)–أمر  الصباح  (في 
غير  لموكله–االمر  حديثا  محام  يسجل  ان  هو  اكثر  المعقول 

مسبوق اطالقا، وقد ال يكون قانونيا".
والحديث الذي سجل دار حول امكانية دفع مال مقابل صمت 
فتاة الغالف السابقة في مجلة بالي بوي كارين ماك دوغال، 
اشهر  عشرة  دامت  عالقة "رومانسية  اقامت  انها  تؤكد  التي 
دخل  قد  يكن  لم  الذي  ترمب،  مع  و2007"  عامي 2006  في 

بعد عالم السياسة.

 ترمب ينتقد محاميه السابق بسبب تسجيل له 
ويعتربه غ قانو 

   

"العا االسالمي" تدين قانون 
"الدولة القومية" االرسائييل

عمان - بترا 

اإلسرائيلي  الكنيست  إقدام  اإلسالمي  العالم  رابطة  دانت 
للشعب  القومية  "الــدولــة  بـ  المسمى  القانون  سن  على 
قوانين  مع  يتعارض  المزعوم  أن "القانون  مؤكدة  اليهودي"، 
تقوم  التي  والمبادئ  القيم  وكافة  الدولية  الشرعية  ومبادئ 
بيان  في  الرابطة  وشددت  اإلنسان".  حقوق  مدونات  عليها 
صدر عن أمانتها العامة في مكة المكرمة امس السبت أن ما 
ارتكبه الكنيست اإلسرائيلي "سيكون له عواقب وخيمة على 
مسار التفاوض الهادف إليجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني 

اإلسرائيلي.

   

الحريري يرحب باالقرتاح الرويس لعودة 
النازح السوري من لبنان واألردن

بيروت - بترا

ورئيس  الجديدة  اللبنانية  الحكومة  تشكيل  المكلف  الرئيس  أعلن 
الحكومة الحالية التي تتولى تصريف األعمال سعد الحريري ترحيبه 
النازحين  لعودة  مشتركة  خطة  لوضع  روسيا  به  تقوم  جهد  بأي   "
وتشكيل   ، بالدهم  الى  واالردن  لبنان  في  المقيمين  السوريين 
اإلعالن  في  ورد  لما  وفقا  بذلك،  خاصة  مشتركة  عمل  مجموعة 
مستشاره  كلف  انه   " الى  بيان  في  الحريري  واشــار  الــروســي".  
الروس  المسؤولين  مع  التواصل  شعبان  جورج  الروسية  للشؤون 
للوقوف على تفاصيل االقتراحات التي أعلنتها موسكو، بخصوص 

اعادة النازحين السوريين من لبنان واالردن.

من  االحتياطي  انخفاض  إلى  المركزي  البنك  بيانات   تشير 
الذهب والعمالت األجنبية بنسبة 9% خالل الشهور الستة  
من  مقارنة  دينار  مليار  إلى 11.13  السنة  هذه  من  األولى 

12.171 مليار دينار. 
قبل تحليل األسباب يشار الى أن هذا اإلنخفاض جاء طارئا 
إذ سرعان ما سيرتد لتظهر اإلحتياطيات إرتفاعا ملموسا مع 
اإلشارة  المهم  من  لكن  موضوعية،  وألسباب  العام  نهاية 
خالل  تمت  كانت  دوالر  إلى  الدينار  تحويل  طلبات  أن  إلى 
فترة الحراك الشعبي في الشهر األخير من فترة اإلحصاء، 
علمًا بأن أية حواالت خارجية لم تتم ما يعني أن التحويالت 

بالدوالر بقيت في البنوك.
الشهور  على  موزعًا  يكن  لم  الملموس  االنخفاض  هــذا 
الستة الماضية مما يدل على أنه كان نتيجة عملية استثنائية 
النسبي،  واالستقرار  الثقة  وعودة  الظروف  بإنتهاء  إنتهت 
هذه  نهاية  حتى  لالستمرار  مرشحًا  اتجاهًا  يمثل  ال  وهو 

السنة.
جملة  بإنتظار  فالخزينة  سيتعزز،  العمالت  من  االحتياطي   
من المساعدات التي كان توقفها عامًال مهددًا  إلستقرار 
اإلحتياطيات، وفي القائمة حوالة من البنك الدولي بقيمة 
اليابان  من  وثانية  ميسر  قــرض  هي  دوالر  مليار  نصف 
بقيمة 300 مليون دوالر إضافة إلى المساعدات األميركية 
مليار  نصف  وقيمتها  السنة  نهاية  تحويلها  سيجري  التي 
دوالر  مليار  وحجمها  مكة  قمة  بوديعة  السنة  لتختتم  دوالر 

ستذهب إلى رصيد اإلحتياطي لدى البنك المركزي.
على  االحتياطي  المتوقع في  اإلرتفاع  تفسير  أيضًا  يمكن 
ضوء حركة المؤشرات االقتصادية العامة، فهناك زيادة في 
والصادرات  السياحية،  والمقبوضات  المغتربين،  حواالت 
الوطنية، والمنح األجنبية وهي عوامل مريحة لالحتياطي. 

لحماية  الحاجة  عند  يستعملها  أدوات  المركزي  البنك  لدى 
االحتياطي لكنه فضل أن ال يمنح أي إنطباع بأن ثمة مشكلة 
فلبى كل الطلبات التي تقدمت لشراء الدوالر ألنه يعرف 

أن الحالة مؤقتة لن تدوم.
ذات  في  لكنها  التضخم  تكافح  المركزي  البنك  سياسة   
الوقت تخلق بيئة مواتية لتعزيز النمو، وهو مهمة الحكومة 
بتنفيذ  محاكاتها  يجب  الذي  الوقت  في  المالية،  وزارة  عبر 
اإلصالحات المالية الواجبة لتعزيز إيرادات الخزينة من مصادر 
لهذه  حقيقي  بضبط  اإلنفاقي  التوسع  من  والحد  محلية 

النفقات. 
يتم  األجنبية  العمالت  من  اإلحتياطي  عن  الضغط  تخفيف 
عجز   وتضييق  المديونية،  وضبط  المحلية  اإليــرادات  بزيادة 
واألزمــات  المتغيرة  للظروف  والتحوط  التجاري،  الميزان 

المحتملة وهذه هي مهمة الحكومة. 

مؤرش
عصام قضماني
q a d m a n i i s a m @ y a h o o . x o m

زيادة مرتقبة لالحتياطي األجنبي

 ترمب ودوغال ( ا ف ب) 

   اسالم اباد - أ ف ب

حـــاصـــرت مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
ذكية،  هــواتــف  يحملون  وغالبيتهم 
لقطات  يصّورون  وراحوا  نائب  سيارة 
في  مــألــوف  غير  مشهد  فــي  حية 
بــاكــســتــان: نــاخــبــون غــاضــبــون بــاتــوا 

يحاسبون ممثليهم بشكل مباشر.
يصرخ المحتجون متوجهين الى النائب 
بالقول  بــوســان  ــان  خ حــيــاة  اســكــنــدر 
الخمس  السنوات  خــالل  كنت  "أيــن 
ـــرة؟". وبــوســان مــن األعــيــان  ـــي األخ
القبليين وكبار مالك األراضي انُتخب 
في  مولتان  دائــرتــه  عــن   2013 فــي 

وسط البالد، وطوق الشباب سيارته 
انتخابية  بحملة  قــيــامــه  ــاء  ــن أث فــي 
المرتقبة  التشريعية  لــالنــتــخــابــات 
األربعاء المقبل. يخاطب المتجمهرون 
النائب بأوصاف "سارق" و"متقلب"، 
إنه  بــالــقــول  عليهم  مــســاعــده  ـــرّد  وي

متوعك.

 طالب يستخدمون هواتفهم في جامعة إسالم أباد ( ا ف ب) 

 سان فرانسيسكو - أ ف ب

ــوك" و"جـــوجـــل"  ــســب ــي قـــــررت "ف
ــتــر" الــتــعــاون فــي مــا بينها  و"تــوي
لتسهيل نقل المعلومات الشخصية 
للمستخدمين  ألخـــرى  منصة  مــن 
أعلنت  مــا  بحسب  بــذلــك،  الراغبين 

المجموعات الثالث.
المشترك  الــمــشــروع  هــذا  ويحمل 
بــروجــكــت"،  ترانسفير  ـــا  "دات اســم 
المستخدمين  "مــســاعــدة  وهــدفــه 

معلوماتهم  نــقــل  فــي  الــراغــبــيــن 
من  وسهولة"  بسالمة  الشخصية 
في  جاء  ما  بحسب  آخر،  إلى  موقع 

بيان لشركة "مايكروسوفت".
مثل  حاليا،  المواقع  بعض  وتؤمن 
فيسبوك، خدمة تتيح للمستخدمين 
الحساب  من  المعلومات  كــّل  نقل 
صور  مــن  الكومبيوتر،  جــهــاز  ــى  إل

ورسائل وعناوين ووثائق مختلفة.
يتمكن  أن  الضروري  من  ليس  لكن 
هذه  نسخ  إعـــادة  مــن  المستخدم 

وهو  آخــر،  موقع  إلــى  المعلومات 
ما يصّعب على البعض قرار إقفال 
واالنتقال  ما  موقع  على  حسابهم 
مشروع  جــاء  ــذا  ول آخــر.  موقع  إلــى 
لحّل  بــروجــيــكــت"  ترانسفير  "داتــــا 
أيضا  يتوافق  وهو  المشكلة،  هذه 
مــع "الــتــشــريــع الــعــام حــول حماية 
ـــذي أقـــره االتــحــاد  الــمــعــلــومــات" ال
األوروبي في أيار والذي ينّص في 
اإلمكانية  إتاحة  على  بنوده  بعض 

للمستخدمين لنقل معلوماتهم. 

   فيسبوك وجوجل وتويرت تتيح نقل بيانات املستخدم 

السجاالت  مــاراثــون  الــمــاضــي  ــوع  األســب خــالل   تابعنا 
غير  العلمي  اإلختراع  و"السوشلميدية"حول  الصحفية 
المسبوق والذي احتار فيه علماء الفكر والسياسة ثم لم 
اإلجتماعي  العقد  ماهية  حول  رؤية  إتفاقية  بأي  يخرجوا 
والتخوف  الوجوم  يعم  حيث  الساعة،  قضية  هو  الــذي 
غير  المصطلح  هذا  من  األردنيين  من  العظمى  الغالبية 
توقيت  في  يأتي  ألنه  جيد  غير  يعتبرونه  والــذي  الجديد 
السياسية  الــظــروف  بسبب  وقــاتــل  بــل  جـــدا،  حــســاس 
تتعرض  السليبة  فلسطين  الغرب  فمن  ببلدنا،  المحيطة 
لحكم إعدام سياسي من قبل محكمة القرن الجديد، ومن 
الشمال سوريا الجديدة، ومن الداخل الوضع اإلقتصادي 

والسياسي في حالة نزاع.
عقد  اإلجتماعي  العقد  كان  هل  المهم:  السؤال  ولكن 
"إيجار للدولة"أم هو"عقد اجتماعي سياسي"كان قبل ما 
يقارب قرنًا من السنين قاعدة عامة لبناء الدولة األردنية 
الجديدة، بعد وصول الشريف عبدالله بن الحسين آنذاك، 
المندوب  عقده  الذي  آب 1920  السلط 12  مؤتمر  وبعد 
السامي البريطاني هربرت صموئيل مع زعامات ورجاالت 
شرق األردن ونتج عنه تشكيل حكومات محلية في السلط 
والكرك وإربد وتعيين خمسة ضباط سياسيين، وهل هو 
عقد ما بين الحاكم والمحكوم أم بين المحكوم والحاكم ؟

مفيد  غير  وهــو  التاريخ،  حائط  على  نتكىء  أن  ــا  أردن إذا 
إثر  الفيصلية  الحكومة  إسقاط  منذ  سنبدأ  بالمناسبة، 
 1920\7\23 غدا  ذكراها  تصادف  التي  ميسلون  معركة 
بعد  فيما  نعرفهم  الذين  والسياسيين،  الضباط  ولجوء 
الملك  حكومة  أنــصــار  مــن  اإلســتــقــالل،  حــزب  بأعضاء 
السياسي  العمل  في  وانخراطهم  األردن  الى  فيصل، 
الفيصلية  القيادة  عن  والتخلي  اإلنجليز  مع  والمباحثات 
لصالح األمير عبدالله، حتى تم تشكيل أول حكومة أردنية 
دستورية تحت اإلنتداب برئاسة رشيد طليع  11\ 4 \1921 
تشكيل  توالى  ثم  حلب،  من  وقدم  لبنان  جبل  من  وهو 
الحكومات األردنية التي يرأسها موظفون سابقون لجأوا 
لسوريا  الفرنسية  اإلستبدادية  المارشيالية  من  هربا 
حتى  األردنية  السياسية  اإلدارة  أن  يعني  ما  ولببنان، 

الخمسينات كان يتزعمها غير الشرق أردنيين أصال. 
الــدولــة  قــيــادة  فــي  ساهموا  الــذيــن  األول  الرعيل  إن 
األردنية ليس لهم أي امتداد عشائري أو قبلّي، بل كانوا 
يحملون فكرا وهّمة ورؤى مختلفة لصنع مستقبل للدولة 
واإلستقالليين  األحرار  لكل  ذراعيها  فتحت  التي  العربية 
العشائر  خاطر  طيب  عن  قبلته  ما  وهــذا  والمناضلين، 
وعجلون  والكرك  والسلط  عمان  وأبناء  األردنية  والقبائل 

وإربد وما حول ذلك، 

 فايز الفايز 
R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l . c o m

عي أم عقد  انفصايل عقد اجت

 الناخبون الشباب يحاسبون السياسي 
عرب هواتفهم يف باكستان 
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"مشاركة ذوي االعاقة يف املجتمع" .. 
ن" ورشة عمل يف "صناعة ع

تتجه     اإلمــــــــارات 
لــــــــالعــــــــتــــــــراف 
الرقمية  باألصول 

كأوراق مالية 

   األناضول

 أقرت هيئة 
األوراق المالية 

والسلع في 
دولة اإلمارات 

(حكومية)، خطة 
لتنظيم إصدارات 
األصول الرقمية 

واالعتراف بها 
كأوراق مالية.

وقالت الهيئة، 
في بيان امس، 

إن قرارها جاء في 
ضوء تسارع تطور 
األصول الرقمية 
وتجاوب الهيئات 
الرقابية في عدد 

من دول العالم 
نحو تنظيمها.

وتشمل األصول 
الرقمية العمالت 

المشفرة 
واألدوات الرمزية، 

التي قد يجري 
مزاولتها بشكل 

أو بآخر داخل 
اإلمارات، سواء 

تمت اإلشارة إلى 
هذه األنشطة 

باإلصدارات 
األولية للعمالت 

أو اإلصدارات 
األولية لألدوات 

الرمزية.
وأوضحت 

الهيئة أن تنظيم 
اإلصدارات 

سيكون وفق 
دراسة ألفضل 

الممارسات 
العالمية في هذا 

الشأن، مشيرًة 
أن الخطة تتضمن 

مجموعة من 
اآلليات ضمن 

مشروع متكامل 
لتنظيم األوراق 
المالية والسلع 

الرقمية.
وبحسب البيان، 

اطلعت الهيئة 
على اآلليات 

المقترحة 
إلصدارات 

األصول الرقمية، 
وتتضمن 

نوع اإلصدار 
(خاص أو عام) 
والجهات التي 
يمكنها القيام 

به، والمتطلبات 
التشريعية لذلك 

من تسجيل 
ورسوم.  

   مرص ترفع أسعار 
الغاز الطبيعي 

املستخدم يف 
املنازل 

  
 القاهرة -رويتر

ــة  ــرســمــي ـــشـــرت الـــجـــريـــدة ال  ن
رئيس  أصــــدره  ــــرارا  ق الــمــصــريــة 
مدبولي  كمال  مصطفى  الــوزراء 
امس  برفع أسعار الغاز الطبيعي 
المستخدم في المنازل والنشاط 
ــمــعــادل لــالســتــخــدام  ــجــاري ال ــت ال
جنيه   1.75 بين  ما  إلى  المنزلي 
المكعب  للمتر  جنيهات  وثـــالث 
المئة  في   30 بين  تتراوح  بنسب 

و75 في المئة.
الــزيــادة  أن  الـــقـــرار  فــي  وجــــاء    
تــأتــي ضــمــن إجـــــــراءات تــرشــيــد 
والغاز  البترولية  المنتجات  دعــم 
من  اعتبارا  وستسري  الطبيعي 

أول  آب.
  وطــبــقــا لــلــقــرار ســيــكــون سعر 
(أقل  جنيه   1.75 المكعب  المتر 
االستهالك  لكميات  دوالر)  من  
مكعبا  مترا   30 إلــى  تصل  التي 
و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات 
مكعبا  مترا   60 حتى  االستهالك 
المكعب  للمتر  جنيهات  وثـــالث 
 60 على  يزيد  الــذي  لالستهالك 

مترا مكعبا.
ـــادة الــجــديــدة كــان  ـــزي ــل ال ــب   وق
واحدا  جنيها  المكعب  المتر  سعر 
لكميات االستهالك حتى 30 مترا 
المكعب  للمتر  جنيه  و1.75  مكعبا 
مكعبا  مترا   60 حتى  لالستهالك 
المكعب  لــلــمــتــر  جــنــيــه  و2.25 
 60 على  يزيد  الــذي  لالستهالك 

مترا مكعبا.
     

   الغارد تحذر  من 
تأث الحرب التجارية 

عىل النمو 
 بوينوس ايرس -أ ف ب 

ـــدوق الــنــقــد  ـــرة صـــن كـــــررت مـــدي
امس  الغـــارد  كريستين  الــدولــي 
مالية  وزراء  اجتماع  افتتاح  فــي 
وحكام  العشرين  مجموعة  دول 
بوينوس  في  المركزية  مصارفها 
ــــرس، الــتــحــذيــر مــن ان الــحــرب  آي
على  تاثير  لها  سيكون  التجارية 

النمو العالمي.
صحافي  مــؤتــمــر  فــي  ــت  ــال وق  
"في اسوا الحاالت يمكن ان يكون 
تاثير  الحالية  (التجارية)  لالجراءات 
التراجع)  (مــن  بالمئة   0,5 بنسبة 

على الناتج االجمالي العالمي".
في  المتحدة  الواليات  وشــددت   
التجارية  سياستها  االخيرة  االشهر 
مــن خــالل اقــامــة حــواجــز جمركية 
على  عقوبات  بفرض  التهديد  او 
مع  تــجــاريــا  تتعامل  الــتــي  ـــدول  ال

ايران.
ــه قـــــال وزيــــــر الـــمـــال  ــهــت مــــن ج
"هذه  ان  لومير  برونو  الفرنسي 
اال  منها  يخرج  لن  التجارية  الحرب 
خاسرون، حيث ستقلص الوظائف 
العالمي.  النمو  على  سلبا  وتؤثر 
الى  المتحدة  الواليات  ندعو  نحن 
التعددية  قواعد  واحترام  التعقل 

في التعامل واحترام حلفائها". 

   عمان -الرأي-

نظمت غرفة صناعة عمان وبالتعاون مع 
الغرفة،   مبنى  في  العمل  وزارة  مديرية 
تستهدف  تدريبية  دورة  األول  أمــس 
بهدف  الغرفة،  فــي  الخدمة  مقدمي 
اطــالعــهــم عــلــى دورهــــم فــي ضمان 
الــمــشــاركــة الــفــعــالــة لــالشــخــاص ذوي 
االعاقة في المجتمع، خصوصا في ظل 
على  ينص  الــذي  العمل  قانون  تفعيل 
االعاقة  ذوي  من  واحــد  عامل  تشغيل 
بين (25 –  ما  تشغل  مؤسسة  كل  في 
50 عامال) وتشغيل 4% من األشخاص 
يزيد  العاملين  عدد  كان  اذا  االعاقة  ذوي 

عن 50 عامال.
نائل  الدكتور  التدريبية  الـــدورة  وافتتح 
أكد  حيث  الغرفة،  عام  مدير  الحسامي 
اصحاب  بتشجيع  تقوم  الغرفة  أن  على 
ذوي  األشــخــاص  تشغيل  على  العمل 
اإلعـــاقـــة مــن خـــالل تــوضــيــح الــفــوائــد 
ستتمخض  التي  االقتصادية  والعوائد 
ذوي  االشــخــاص  ــراط  ــخ ان عملية  عنها 
ان  مبينا  العمل،  ســوق  فــي  العالقة 
قسم  مع  التعاون  الــى  ــادرت  ب الغرفة 
في  االعــاقــة  ذوي  االشــخــاص  تشغيل 
ورش  تنظيم  خــالل  مــن  العمل،  وزارة 
تــدريــبــيــة الطـــالع اصــحــاب الــعــمــل من 
في  دورهـــم  على  الصناعي  الــقــطــاع 

تشغيل االشخاص ذوي االعاقة، وكذلك 
دورات  فــي  موظفيها  مــن  عــدد  ايــفــاد 
على  قادرين  ليكونوا  لتأهيلهم  تدريبية 
العمل كحلقة وصل بين اصحاب العمل 

واالشخاص ذوي االعاقة.
مديرة  العبد  أحــالم  المهندسة  واكــدت 
بالغرفة،   العمل  مديرية  في  التفتيش 
اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص  دمــج  أهمية 
للمادة  تفعيًال  األردنـــي  المجتمع  في 
لحقوق  الــدولــيــة  اإلتــفــاقــيــة  مــن   (27)
بحق  الخاصة  االعــاقــة  ذوي  األشــخــاص 
قانون  من   (3 ج/   /4) والــمــادة  العمل، 
 (31) رقم  المعوقين  األشخاص  حقوق 
مع  التعامل  يصبح  بحيث   .2007 لسنة 

الباحثين عن عمل من ذوي اإلعاقة على 
أّكدت  كما  اآلخرين.  مع  المساواة  قدم 
على أهمية استبعاد كافة أشكال التمييز 
بكل ما يتعلق بالعمل من حيث التعيين 

والتشغيل وتوفير بيئة عمل آمنة.
ممن  االعــاقــة  ذوو  االشــخــاص  أن  يذكر 
يبلغون خمس سنوات فأكثر، يشكلون ما 
نسبته 11.2% من اجمالي عدد السكان 
في  ادماجهم  يجعل  مما  المملكة،  في 
وبعد  امكاناتهم  وفــق  العمل  ســوق 
الالزمة،   والمعارف  بالمهارات  تزويدهم 
الفرصة  واتاحة  االنتاجية  لزيادة  فرصة 
لهم لخدمة انفسهم وعدم بقائهم عالة 

على أسرهم. 

ر السعودي يتصدر ملكية األوراق  االستث
املالية خليجياً بحزيران املايض

نح رخصة لتوليد الكهرباء من الشمس   "الطاقة"  
باستطاعة 75ر1 ميجاواط 

   عمان - نضال الوقفي

عن  المالية  األوراق  إيــداع  مركز  كشف 
الصدارة  السعودي  االستثمار  تسجيل 
المالية  األوراق  ملكية  فــي  خليجيا 
الماضي،  حزيران  في  الجنسية  حسب 
دينار،  مليار  حوالي 1.15  بلغت  بقيمة 

لنحو 394.44 مليون ورقة مالية.
وبحسب احصائيات "مركز اإليداع" فإن 
المركز الثاني في الشهر الماضي كان 
تاله  القطري،  االستثمار  نصيب  من 
االستثمار  ثم  فالبحريني،  الكويتي، 

اإلماراتي، فالعماني على التوالي.
بلغت  فقد  اإليــداع"  لـ"مركز  واستنادا 
تلك  فــي  القطري  االستثمار  قيمة 
لحوالي  دينار،  مليار   1.1 نحو  الفترة 
فيما  مــالــيــة.  ورقـــة  مليون   180.29
المملوكة  المالية  األوراق  قيمة  بلغت 
لزهاء  ديــنــار،  مليار   1.06 نحو  كويتيا 

218.28 مليون ورقة مالية.
قيمة  فإن  البحريني،  االستثمار  وأما 
مليكته من األوراق المالية سجلت في 
حزيران الفائت نحو 700 مليون دينار لما 
يربو على 327.03 مليون ورقة مالية، 

اإلماراتية  الملكية  قيمة  وصلت  بينما 
 322.65 لحوالي  المالية  األوراق  من 
 146.13 على  يزيد  لما  دينار  مليون 
قيمة  لتسجل  مــالــيــة،  ورقـــة  مليون 
المالية  األوراق  من  العمانية  الملكية 
لحوالي  ديــنــار  مليون   124.97 نحو 

16.67 مليون ورقة مالية.
األوراق  قيمة  إجمالي  أن  إلــى  يشار 
وفقا  وصل  المنصرم  بحزيران  المالية 
 17.85 على  يربو  لما  اإليداع"  لـ"مركز 
مليار دينار، وبعدد تجاوز 7.6 مليار ورقة 

مالية. 

   عمان-الرأي

والمعادن  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  منحت 
القامة  رخصة  وشركاه  المالح  محمد  لشركة 
نظم  من  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  محطة 
75ر1  باستطاعة  المتجددة  الطاقة  مصادر 

ميجا واط في منطقة (كبر) بمحافظة اربد.
تصاريح  وثــالثــة  رخــصــة  الهيئة  منحت  كما   
كهربائية،  مركبات  شحن  محطات  لتشغيل 
الطاقة  أنــشــطــة  لــمــمــارســة  رخـــص  ـــالث  وث

المتجددة.
الرئيس  المفوضين  مجلس  رئيس  وقــال    
الحياري  فــاروق  المهندس  للهيئة  التنفيذي 
في تصريح امس أن مجلس مفوضي الهيئة 
عاما   20 مدتها  رخــصــة  الــمــالح  شــركــة  منح 
لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس لغايات 
نظام  على  ربطها  يتم  الخاص  االستهالك 

التوزيع بنظام صافي القياس.
 2019 عام  الخدمة  المحطة  تدخل  ان  وتوقع 
مؤكدا أهمية مساهمة الرخصة في تخفيض 

الكلف التشغيلية واإلنتاجية للشركة.
محطات  وتــصــاريــح  بــرخــص  يتعلق  وفيما   
ان  الــحــيــاري،  قــال  كهربائية،  مركبات  شحن 
أصحاب  للطاقة  هيدرون  شركة  منحت  الهيئة 
محطات(جولف) رخصة لتشغيل محطة شحن 
عامة للمركبات الكهربائية ضمن موقع محطة 

خلدا (3) لمدة 5 سنوات، ومنح ذات الشركة 
للمركبات  عامة  شحن  محطة  إلنشاء  تصريحا 
 (1) العقبة  محطة  حــرم  داخـــل  الكهربائية 

المنطقة الخلفية.
االتصاالت  لشركة  تصريحين  منح  تم  كما   
ـــة إلنـــشـــاء مــحــطــتــي شــحــن خــاصــة  ـــي األردن
والــدوار  عبدون  في  الكهربائية   للمركبات 
السابع من خالل تركيب شاحن كهربائي يقدم 

لكل  واط  كيلو   7 بقدرة  بطيء  شحن  خدمة 
محطة.

  اما بخصوص قرار مجلس مفوضي الهيئة 
الطاقة  أنشطة  لممارسة  رخص  ثالث  بمنح 
المتجددة مدة كل منها عامان، قال المهندس 
أنشطة  ممارسة  تتيح  الــرخــص  ان  الحياري 
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم 
مصادر الطاقة المتجددة ضمن المستوى (ج) 

المتجددة  للطاقة  المشيش  شركة  من  لكل 
البديلة،  الطاقة  ألنظمة  المتفائلون  ولشركة 
المستوى  ضمن  رخصة  منح  إلى  باإلضافة 
(أ) لمؤسسة القبضة التقنية/أسامة إبراهيم 

محمد الشويكي.
تؤهل  (أ)  الرخصة  تصنيف  مستوى  أن  وبّين 
الجهات المرَخصة لتنفيذ أنشطة نظم مصادر 
استطاعة  عن  النظر  بغض  المتجددة  الطاقة 
المشروع، فيما يتم منح الرخص من مستوى 
لتنفيذ  الــمــؤهــلــة  لــلــجــهــات  (ب)  تصنيف 
المشروعات ذات القدرات التي تساوي واحد 
ميغا واط أو أقل، أما الرخص ضمن مستوى 
لتنفيذ  المؤهلة  للجهات  فتمنح  (ج)  تصنيف 
المشروعات ذات القدرات التي تساوي مائة 

كيلو واط أو أقل.
لتلقي  آلية  الهيئة  لــدى  ان  الحياري  وأكـــد  
هذه  تستخدم  التي  الجهات  من  الشكاوى 
األنظمة والتحقق منها والعمل على تصويب 
أي اخطاء أو مخالفات قد توجد لدى الشركات 

المرخصة.
 وتمارس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 
دورا رقابيا وتنظيميا على قطاعات (الكهرباء 
والــمــعــادن والــعــمــل االشــعــاعــي والــنــووي 
والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي وغيرها 
والمعادن  الطاقة  قطاع  تحت  تندرج  التي 

وفقا للتشريعات النافذة). 

   4611 منشأة جديدة تنتسب لتجارة 
ن بالنصف االول  ع

   عمان-بترا

خالل  عمان  تجارة  لغرفة  جديدة  منشأة   4611 انتسبت   
برؤوس  اردنية  غالبيتها  الحالي  العام  من  األول  النصف 

أموال مقدارها  972ر2 مليار دينار.
التي  األردنية  المنشآت  عدد  بلغ  احصائي  تقرير  وحسب 
انتسبت للغرفة خالل النصف االول من العام الحالي 4602 
منشأة شكلت ما نسبته 8ر99 بالمئة من اجمالي المنشأت 

الجديدة.
النصف  خالل  القطاعات  بمختلف  الجدد  الشركاء  عدد  وبلغ 
األول من العام الحالي ما مجموعه 3044 شريكا، برؤوس 
أموال مقدارها 51 مليون دينار منهم  2642 اردنيا برؤوس 

أموال بلغت 25 مليون دينار.
خالل  للغرفة  انتسبت  التي  الجديدة  المنشآت  وتوزعت 
النصف األول من العام الحالي على قطاعات االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات بعدد 359 منشأة برأسمال 8ر2 مليار 
دينار واأللبسة والنوفوتيه والمجوهرات 469 وبرأسمال بلغ 

نحو مليوني دينار.
الفترة  خالل  انتسبت  التي  الجديدة  المنشأت  عدد  وبلغ   
منشأة   385 البناء  ــواد  وم اإلنــشــاءات  لقطاعات  نفسها 
براسمال بلغ 121 مليون دينار والسيارات واآلليات الثقيلة 
والصحة  ديــنــار  مليون  بــرأســمــال  منشاة   250 ولــوازمــهــا 
الف   985 برأسمال  منشأة   184 ومستلزماتها  واألدويــة 

دينار.
خالل  للغرفة  انتسبت  التي  الجديدة  المنشآت  عدد  وبلغ   
المالي  القطاع  فــي  الحالي  الــعــام  مــن  االول  النصف 
والمواد  دينار  ماليين   8 برأسمال  منشاة   12 والمصرفي 
الغذائية 1444 منشاة برأسمال وصل الى 8 ماليين دينار 
5ر1  برأسمال  منشأة   448 والقرطاسية  المنزلي  واألثــاث 

مليون دينار .
للغرفة  انتسبت  الــتــي  الــجــديــدة  المنشآت  عــدد  وبــلــغ   
الخدمات  بقطاع  الحالي  العام  من  االول  النصف  خــالل 
واالستشارات 901 منشأة برأسمال 8ر2 مليون دينار، فيما 
وصل عددها عند قطاع الكهرباء واإللكترونيات 159 منشأة 

بإجمالي رأسمال مقداره 601 الف دينار. 
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   الحكومة التركية مستمرة في التأكيد على معدالت النمو القوية بنسبة ٧،٤% في عام 
٢٠١٧ مع انخفاض نسب البطالة الى ١٠%، اال أن التضخم ذو الرقم المزدوج في نفس 
النمو  يتباطأ  أن  المتوقع  من   ،٢٠١٨ عام  في  خطيرة.  دالالت  يرسل   %١٠ بنسبة  العام 
االقتصادي الى ٤،٧% في حين يبقى التضخم مرتفعا عند ١٠،٤%. شهر حزيران الفائت 
وصل التضخم الى ١٥% مع انخفاض العملة التركية الى ما يعادل ُخمس قيمة الدوالر أي 

انتقاص بنسبة ٦٠% منذ ٢٠١٥.
االنتخابات،  ُقبيل  توسعية  اقتصادية  سياسات  تتبع  التي  الشعبية  الحكومات  حال  مثل 
قامت الحكومة التركية بإظهار جانب واحد من العملة من خالل تعظيم أرقام النمو مخفية 
مشاكل اقتصادية عميقة و خطيرة، حيث جاءت نسب النمو االقتصادي العالية على حساب 
توسيع اختالالت التوازن. عجز الحساب الجاري وصل عند مستوى -٥،٧% بينما يشير ميزان 
المدفوعات  إلى تدفقات خارجة لالستثمار االجنبي المباشر علمًا بأن عجز الحساب الجاري  
التركي لطالما اعتمد في تمويله تاريخيا على االستثمار االجنبي المباشر، ليس الحال االن.
بينما يجادل الخصوم و الدول الغربية على أن النظام السياسي ألردوغان طارد لالستثمارات 
األجنبية ، فإنها ليست الحكاية كاملة بل هي اقتصادية بحتة . إن رفع أسعار الفائدة من 
قبل البنك الفيدرالي االميركي خالل العامين الماضيين قامت بتحويل االستثمار االجنبي 
المباشر و المحافظ االستثمارية من دول نامية خاصة دول الشرق األوسط و شمال افريقيا 
و تركيا. األموال الساخنة متواجدة بكثرة في االقتصاديات النامية و التي لعبت دورا رئيسا 
إدارة  نتيجة  نظامية  تشوهات  هو  تركيا  في  يحدث  ما  و   ، العالمية  التوازن  اختالالت  في 

سياسة سعر الصرف و طبيعة تدفق رأس المال المغادر للدولة.
المحلي  الناتج  نصف  من  أكثر  هو  و   ، دوالر  مليار   ٤٥٣ الى  وصل  الخارجي  الدين  مقدار 
االجمالي عند مستوى ٥٣،٣% في نهاية ٢٠١٧، في حين وصل الى ٤٦٧ مليار دوالر في 
نهاية الربع االول من عام ٢٠١٨ بينما أقل مقدار كان عند ٤٤ مليار دوالر في نهاية ١٩٨٩ 
عند مستوى ٤٠% للناتج االجمالي. على سبيل المقارنة، نسبة الدين الخارجي للواليات 
المتحدة ٢٥% من الناتج المحلي االجمالي. مثل حال الدول النامية التي ال تستطيع إال أن 
تستدين بعمالت أجنبية، فإنها تدخل في مشاكل حرجة عندما يتغير سعر الصرف ، خاصة 
عندما يستحوذ القطاع الخاص على ٧٠٪ من الدين الخارجي لتركيا فانخفاض سعر صرف 
الليرة زاد من مستوى المطلوبات على قطاع االعمال التركي مما قلص من قدرتهم على 

االستدانة. باختصار، ان الدين الخارجي لتركيا في حالة 'دولرة المطلوبات'
.‘Liability Dollarization’ 

ان عدم تطابق العملة و تذبذب تدفق رأس المال في تركيا يمر في حالة مخاطر هيكلية مع 
مشكلة خطيرة قد توصله الى مرحلة ال يستطيع االقتصاد فيها  االقتراض. ارتفاع الفوائد 
في الواليات المتحدة أدت الى اعادة توزيع األموال خارج عدة دول نامية ، لذا هناك ضعف 
هيكلي يبدو واضحا في دول الشرق األوسط و شمال افريقيا و تركيا. االقتصاد التركي 

قد يواجه توقفا مفاجئا
انخفاضات  يتبعها  هادئة  مراحل  من  يتألف  خطيرة  مشكلة  يعد  الذي  و   ‘Sudden Stop’ 
كبيرة و مفاجئة في االنتاج و االستهالك. سلوك سوق األسهم التركي يعكس وصول 
منذ   ٪٢٠ من  بأكثر  األسهم  سوق  انخفض  حيث  المفاجىء  التوقف  حافة  إلى  االقتصاد 

بداية ٢٠١٨.
المالي.  الحساب  و  الجاري  الحساب  في  بعجزين  مدفوعاتها  ميزان  في  تعاني  تركيا 
أعباء  وضعت  نقدية  بسياسات  تغذيته  تم  الكلي  الطلب  على  المعتمد  التركي  االقتصاد 
من  الشركات  يمّكن  لن  مفاجىء  توقف  الى  تقود  المطلوبات  دولرة  ضعيفة.  ليرة  على 
االستدانة بعد ذلك. و بالتالي، يحصل اختالل في العرض الكلي و الذي يؤدي الى حالة 

ركود تضخمي ، مثل البرازيل بعد األزمة المالية العالمي و هو سيناريو معقد.
الساخنة.  األمــوال  من  الحد  خصوصا  المال  رأس  على  رقابية  سياسات  اتخاذ  تركيا  على 
ستة  لمدة  المستوردات  يغطي  والذي  التركي  المركزي  البنك  لدى  األجنبي  النقد  احتياط 
أشهر بدأ بالتراجع مما يشير الى بيع جزء من احتياطي الدوالر لشراء عملة محلية، المشكلة 

ستنشأ عندما ينتهي االحتياطي كما حدث في تركيا نفسها عام ٢٠٠٠.
على تركيا اتخاذ قرارات صعبة و ذلك بإدخال اقتصادها في حالة انكماشية لمعالجة التضخم 
العالي ، و الحد من من تدفقات رأس المال الخارجة. لذا على البنك المركزي أن يبدأ برفع 
أسعار الفائدة مما سيكون له آثارا سلبية على الطلب الكلي من االقتصاد لكنه سيعمل 

على معالجة االقتصاد التركي في المدى المتوسط و البعيد. 

فارس حموده*
ء قــا ر لــز ا عــة  صــنــا فــة  غــر ئــيــس  ر

نظرة تحليلية اىل االقتصاد الرت

 "مستثمري  االسكان" تشيد بتوجه الحكومة 
للحوار بشأن نظام األبنية 

 "ستاندرد اند بورز" ترفع آفاق دين اليونان 
 " إىل "إيجا

 عمان-الرأي

قطاع  مستثمري  جمعية  أشـــادت   
مجلس  باستجابة  األردنيين  االسكان 
والهيئات  الفعاليات  لمطالب  الــوزراء 
المتمثلة  الخصوص،  بهذا  المعنية 
باب  وفتح  االبنية  بنظام  النظر  باعادة 
الحوار مع الجهات المختصة للوصول 

الى نظام عصري .
كما عبرت الجمعية، في كتاب وجهته 
لتبني  إرتياحها  عن  ـــوزراء،  ال لرئاسة 
تطوير  مشروع  تنفيذ  مقترح  الحكومة 

تابعة  أراض  عــلــى  سكنية  مــنــاطــق 
لألسر  سكنية  شقق  لتوفير  للخزينة 
والمتوسطة  المحدودة  الدخول  ذات 
في  معقولة  بأسعار  الشابة  واألسر 

مختلف مناطق المملكة .
السياق،  هــذا  في  الجمعية  وأكــدت 
ذات  الــجــهــات  مــع  بالعمل  الــتــزامــهــا 
بما  الــمــبــادرة،  هــذه  إلنــجــاح  العالقة 
اقتصادي  قطاع  إنعاش  في  يسهم 
ــقــطــاع الــقــائــد  ــيــرون ال ــكــث يــعــتــبــره ال
والمحرك لالقتصاد الوطني بمجمله.
إلعــادة  سابقا  دعــت  الجمعية  وكانت 

القانون من الحكومة وفتح باب الحوار 
االكتفاء  من  بــدًال  فيه،  جــاء  ما  حــول 
تبتعد  والتي  الــواحــدة  النظر  بوجهة 
عن ما يتحدث به الشارع حول القانون 
وتأثيراتة الشاملة على مختلف شرائح 
المواطنين سواء كانوا مستثمرين أم 
مواطنين،ووضع القانون على طاولة 
المجتمع  على  حفاظًا  مجددًا،  الحوار 
واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  والــحــيــاة 
على  القطاع  ولتحفيز  للمواطنين، 
أصبح  حيث  واالســتــمــراريــة،  العمل 

القطاع طارداً لالستثمار. 

   واشنطن-أ ف ب 

االئــتــمــانــي  التصنيف  ــة  ــال وك رفــعــت 
"ستاندرد اند بورز" آفاق الدين السيادي 
"ايجابي"،  الى  "مستقر"  من  لليونان 
اكبر"  سياسي  "استقرار  الى  مشيرة 
من  فترة  بعد  االوروبي  البلد  هذا  في 

االضطراب.
"االفــاق  ان  بيان  في  الوكالة  وقالت   
لدرجة  ممكنا  تحسنا  تعكس  االيجابية 
نمو  امكانية  السلطات  حررت  اذا  الدين 
وتعزيز  المنافسة  تشجيع  عبر  اليونان 
حقوق الملكية وتسهيل اجراءات اشهار 

االفالس وتحسين تنفيذ العقود".
      لكن الوكالة لم ترفع درجة تصنيف 

 25 فــي  قررتها  التي  "بـــي+"  الــديــن 
في  ــوازن  "ت عن  تحدثت  بعدما  حزيران 
المخاطر" افضل في ما يتعلق بمالءة 

البالد.
  وقــالــت "ســتــانــدارد انـــد بــــورز"  ان 
"استقرارا سياسيا اكبر يفترض ان يدعم 

اقتصاد اليونان ومصارفها".
البنى  "مــشــاريــع  ان  الــوكــالــة  وتـــرى    
التحتية العامة ستحفز االستثمارات في 
اللوجستي،  والقطاع  السياحة  قطاع 
النمو  توقعات  تحسن  الى  يؤدي  مما 

لليونان".
 وكانت اليونان توصلت في حزيران الى 
مهل  بتمديد  يقضي  دائنيها  مع  اتفاق 
اليوناني  الدين  من  كبير  جــزء  تسديد 

لعشر سنوات.
 ومـــع ذلـــك مــا زال حــجــم الــديــن 
اجمالي  مع  بالمقارنة  اليوناني 
ــج الــداخــلــي االعـــلـــى في  ــات ــن ال
االتحاد االوروبي (180 بالمئة من 

اجمالي الناتج الداخلي).
ـــفـــاق لــلــيــونــان   وســيــســمــح االت
في  دائنيها  وصاية  من  بالتخلص 

20 آب/اغسطس. 

 إطالق مجلس قادة الرشكات 
الناشئة يف األردن 

 عمان -الرأي

تقنية  ـــات  شـــرك جــمــعــيــة  ــقــت  اطــل
ــتــاج"  "ان واالتـــصـــاالت  المعلومات 
مستوى  على  نوعه  من  مجلس  أول 
المنطقة، لقادة الشركات في األردن 
خالل االجتماع الذي أقيم في جامعة 
الملك  بمجمع  الــتــقــنــيــة  الــحــســيــن 

الحسين لألعمال.
في  الــمــديــريــن  هيئة  رئــيــس  وقـــال 
حوامدة،  بشار  الدكتور  انتاج  جمعية 
الناشئة  الــشــركــات  دعمت  انــتــاج  ان 
خالل العامين األخيرين بشكل كبير، اذ 
في  المشاركة  الشركات  لتلك  اتاحت 
وبرشلونة،  بالصين  دولية  معارض 
عربية،  دول  في  لمعارض  باإلضافة 
ما يتيح الفرصة لتلك الشركات اللتقاء 
العالم،  فــي  الــشــركــات  كبريات  مــع 
من  الكثر  أطلقت  انتاج  ان  الى  الفتا 
المبادرات والبرامج واألنشطة بهدف 

دعم ريادية االعمال في األردن.
إدارة  مجلس  رئيس  قــال  جهته،  من 
الدكتور  للريادة"  األردني  "الصندوق 
محمد الجعفري، ان الشركات الناشئة 
التمويل،  الــى  الوصول  من  تعاني 
االمــــر الــــذي دفـــع الــبــنــك الــمــركــزي 
بقيمة  الـــريـــادة  ــدوق  صــن لتأسيس 
موضحا  أميركي،  دوالر  مليون   98
يستثمر  ســوف  الــريــادة  صــنــدوق  ان 
االبداعية  بالمشاريع  مباشرة  بصورة 
الناشئة، وذلك الن القيمة الُمضافة 
عمل،  فرص  توفير  نحو  جدا  مرتفعة 
حيث ان الصندوق يبحث عن المشاريع 
التي تحتوي على أفكار إبداعية قابلة 

للتطور والنمو.
لجمعية  التنفيذي  الــرئــيــس  وقـــدم 
"انتاج" المهندس نضال البيطار، نبذة 
عن اهداف وآلية عمل هذا المجلس، 
ناشئة  شركة   120 من  أكثر  بمشاركة 
عن  ممثلين  وبــحــضــور  األردن  فــي 
االتصاالت  قطاع  في  كبرى  شركات 
ومنظمات  المعلومات،  وتكنولوجيا 
األعمال  ــادة  ري منظومة  في  عاملة 

في األردن.
أعضاء  انتخاب  الحفل،  خــالل  وجــرى 
بعضوية  فــاز  حيث  اإلدارة،  مجلس 
 ، الهناندة  احــمــد  مــن  كــل  المجلس 
المصري،  ــاد  زي صــويــص،  أمجد  عيد 
آمال السعدي،  ــودات،  ــع ال عبدالله 
حيث  بركات ،  وعــمــرو  سعد،  سيف 
لتمكين  الــجــديــد  المجلس  يسعى 
والضغط  المملكة  في  األعمال  بيئة 
التي  والقوانين  التشريعات  لتحسين 
الى  الشركات  من  الفئة  تلك  تدفع 
التمويل  إلى  والوصول  نموها  تعزيز 
اإلقليمية  واألســواق  والمستثمرين 

والدولية. 
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أيلة تدعم وتحتضن املرشوع الريادي"سوالر 
" بيزوكل

   أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير عن دعمها 
مشروع  لتطوير  جزئيا  تمويال  وتقديمها 
"سوالر بيزوكلين" للمبتكر األردني والحائز 
على العديد من الجوائز العالمية، المهندس 
الشاب ماهر يوسف ميمون، والرياديه تاال 
تكنولوجيا  اختراع  على  والقائم  نصراوين 
الشمسية  لـــأللـــواح  الـــذاتـــي  الــتــنــظــيــف 
 " شــركــة  فــكــرة  للطاقة.وتقوم  الــمــولــدة 

سوالر بيزوكلين"–التي أسسها المهندس 
تكنولوجيات  تطوير  على  ميمون  مــاهــر 
سطح  عــن  نهائيا  الــغــبــار  ــــة  وإزال تنظيف 
االعتبار  بعين  األخذ  مع  الشمسية  األلــواح 
ــداع  واإلب ,الصيانة,التكلفة  المياه  أهمية 
المولدة  األلــواح  هذه  كفاءة  من  يزيد  مما 
للطاقة ويشجع على استقطاب المزيد من 

االستثمارات لهذا القطاع الحيوي. 

أورانج تدعم تدريب مبادرة "حقق" يف جامعة آل البيت

دعمها  عــن  األردن   Orange  أعلنت 
الشباب  من  مجموعة  تدريب  لتنفيذ 
مــبــادرة  ضمن  البيت  آل  جامعة  فــي 
"حــــقــــق"، وهــــي إحـــــدى مـــبـــادرات 
تستمر  حيث  العهد،  ولــي  مؤسسة 
خاللها  يتم  أيــام،  ثالثة  التدريب  مدة 
ــــدد مـــن ورشــــــات الــعــمــل  ــنــفــيــذ ع ت

الميدانية. والزيارات 

 Orange لـ  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
الشراكة  "إن  مــاريــنــي:  تــيــري  األردن 
التي تجمعنا مع مؤسسة ولي العهد 
التدريب  هذا  بأن  مضيفًا  جدًا"،  هامة 
استراتيجية  لشراكة  أولية  كنواة  جــاء 
طــويــلــة الـــمـــدى تــتــمــاشــى مـــع رؤى 
دعم  محورها  التي  الشركة،  وتطلعات 
في  األردني  الشباب  قدرات  وتطوير 

المحافظات. شتى 
األردن   Orange حرص  ماريني  وأكــد 
عــلــى االســـتـــمـــرار كـــداعـــم وشــريــك 
تعزيز  إلى  يهدف  نشاط  ألي  رئيسي 
في  الشباب  بين  والتقارب  التواصل 
هذا  أن  إلى  مشيرًا  المناطق،  مختلف 
رؤية  بوضوح  يترجم  الجديد  التدريب 

الشركة في هذا اإلطار. 

أمنية تنظم يوماً تكنولوجياً بالتعاون مع 
رشكة سيسكو العاملية

لمجموعة  التابعة  أمنية،  شركة   نظمت 
بالتعاون  تكنولوجي  يوم  البحرين،  بتلكو 
 (CISCO) العالمية  سيسكو  شركة  مــع 
تموز   16 الموافق  اإلثنين  يــوم  وذلــك 
عمان،   – الفورسيزونز  فندق  في   2018
عن  يزيد  ما  أمام  أمنية  استعرضت  حيث 
أكثر من 150 مشاركًا من القطاعين العام 
والــخــاص أبـــرز حــلــول وخــدمــات األعــمــال 
المحلي  الــســوق  فــي  تــقــدمــهــا  ــتــي  ال
الحل  مثل  سيسكو  بتقنية  والمدعومة 
األرضـــي  ــهــاتــف  وال للمقسم  الــبــديــل 
 (MPLS) البيني  الربط  وخطوط   ،(UCC)
البرامج  من  الحماية  وحلول  واإلنترنت، 

.(Anti-Malware Protection) الضارة
التجاري  الرئيس  قال  اإلطــار،  هذا  وفي 
شركة  في  والبرودباند  األعمال  لقطاع 
شراكتنا  "أثمرت  أبوزناد:  محمود  أمنية، 
الــمــتــمــيــزة مـــع شــركــة ســيــســكــو على 
الشهادة  على  الماضي  العام  حصولنا 
األردن  في  نوعها  من  والوحيدة  األولى 
المنطقة،  مستوى  على  ــمــحــدودة  وال
بصالحية  نــتــمــتــع  أصــبــحــنــا  ــالــي  ــت ــال وب
لتأكيد  "ســيــســكــو"  اســــم  إســـتـــخـــدام 
التقنية المستخدمة عند توفيرنا لخدمات 
لقطاع  المعلومات  اتصاالت  تكنولوجيا 

األعمال ". 

بنك اإلسكان يوقع اتفاقية تعاون مع مركز اإلسعاف الجوي
 وقع بنك اإلسكان إتفاقية تعاون 
الجوي  اإلسعاف  مركز  مع  ودعم 
ــدمــات اإلغــاثــة  ــــذي يــقــدم خ وال
واإلســــعــــاف الـــجـــوي بــطــائــرات 
بأحدث  ومـــزودة  مجهزة  مروحية 
مناطق  كافة  من  الطبية  األجهزة 
الــمــمــلــكــة إلــــى مـــراكـــز تــقــديــم 

الخدمات العالجية المالئمة.
ــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عـــلـــى هـــذا  وف
الــتــعــاون، قـــال الــســيــد إيــهــاب 
التنفيذي  الــرئــيــس  ــســعــدي-  ال
االتفاقية  "تأتي  االسكان  لبنك 
في  الجوي،  اإلسعاف  مركز  مع 
إطــــار مــســؤولــيــتــنــا االجــتــمــاعــيــة 
برسالة  إيــمــانــنــا  مــن  وإنــطــالقــًا 
به  يــقــوم  الـــذي  ــدور  ــال وب المركز 
الــجــوي  اإلســعــاف  يــخــص  فيما 
للحاالت المرضية الطارئة ونقلها 
المملكة  مــنــاطــق  مختلف  مــن 
المختصة،  المستشفيات  إلــى 
يساهم  أن  الممكن  مــن  حــيــث 
االسعاف الجوي بإنقاذ حياة كثير 

من المواطنين". 

المملوك  التدريب  وخدمات  األلبسة  تصميم  مركز   بدأ 
ببث  االقتصادية  المشاريع  لتطوير  األردنية  للمؤسسة 
حلقات اسبوعية عبر وسائل التواصل االجتماعي إلعطاء 

الجمهور نبذة عن أنشطة المركز.
وقال المدير التنفيذي للمركز المهندس عميد عبد القادر 
الضوء  لتسليط  المتنوعة  الحلقات  بث  خالل  سيتم  انه 
على آخر التحديثات في مشاريع وبرامج المركز في فرعي 
الفنيين  المدربين  فريق  إلى  باإلضافة  واربــد  العاصمة 
وقريبا  الكرك  كمحافظة  المحافظات  في  المنتشرين 
المفرق  محافظتي  في  إطالقه  سيتم  الــذي  المشروع 
المتقن  التدريب  على  يركز  المركز  ان  واضــاف  واربـــد. 
بأساليب عالمية تهدف من خالله التشغيل تنفيذا للرؤية 
حلقة  كل  في  سيتم  انه  إلى  مشيرا  السامية،  الملكية 
من الحلقات عرض نشاط معين يشرح تفاصيله وأهدافه 
للشباب  يمكن  وكيف  والمخرجات  األساسية  ومــحــاوره 
الراغب باالنتساب ان يكون مستقبله بهذا االتجاه، حيث 
ردود  وانتظار  حلقة  كل  في  تفاعلي  سؤال  طرح  سيتم 

األفعال حول النشاط.
في  األلبسة  بصناعة  لالرتقاء  يسعى  المركز  ان  واكــد 
العالمية  المستجدات  مــواكــبــة  مــن  وتمكينها  األردن 
وان  السيما  والدولية  اإلقليمية  لألسواق  والــوصــول 
األردن يرتبط بالعديد من االتفاقيات العربية واإلقليمية 

والدولية. 

   مركز تصميم األلبسة وخدمات التدريب يبث 
حلقات اسبوعية عن انشطته 

إلى  آخـــرًا  وســامــًا   "XC40" طــراز   يضيف 
السيارات  صانع  للسيارات"  "فولفو  سجل 
حصدت  إذ  ــازات،  ــج ــاإلن ب الــحــافــل  الــفــاخــرة 
نجوم"  "خمس  فئة  من  التصنيفات  أعلى 
لتقييم  األوروبــي  "البرنامج  إختبارات  في 
 2018)  2018 للعام  الجديدة"  السيارات 
تكون  المنطلق،  هذا  ومن   .(Euro NCAP
شقيقاتها  إلـــى  انــضــمــت  قــد   "XC40"
على  و"90"   "60" سلسلتي  في  األكبر 
اعتبارها واحدة من أكثر السيارات أمانًا على 

الطرقات.
إختبارات  أن  إلى  اإلطــار،  هذا  في  ويشار 
الــســيــارات  لتقييم  ــــي  األوروب "الــبــرنــامــج 
األصــعــب  كــانــت   2018 لــلــعــام  ــدة"  ــجــدي ال
الجديدة  التحديات  حيث  من  اإلطالق  على 
السالمة،  تقنيات  مجال  في  إلحاحًا  واألكثر 
الدراجات  عن  الكشف  أنظمة  ذلك  في  بما 
على  والحفاظ  للفرامل  التلقائي  الكبح  مع 
وبشكل  الــضــرورة.  عند  بــالــحــارات  التقيد 
سّجلت  قــد  الــجــديــدة   "XC40" فــإن  عــام، 
أعلى درجات األمان بين كل السيارات التي 
خضعت لالختبار في ظل النظام التحكيمي 

الجديدة. 

"Volvo XC40" تحصد تصنيف "خمس 
نجوم"

عن   (EY) ويــونــغ  إرنــســت  شــركــة   أعلنت 
واآلباء  األمهات  إلجــازات  جديدة  سياسة 
الـــجـــدد فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـط 
وشمال أفريقيا، حيث قامت بتمديد إجازة 
وإجــازة  أسبوعًا  عشر  ستة  إلى  األمومة 
 "EY" األبّوة لمدة أسبوع واحد. وباشرت
من  اعــتــبــارًا  الجديدة  سياستها  بتفعيل 
والموظفين  للموظفات   2018 تموز   1
وذلك  جديدًا،  مولودًا  يستقبلون  الذين 
التنّوع  لتشجيع  الشركة  جهود  إطــار  في 
بين الجنسين ضمن كوادر العمل وبهدف 

االحتفاظ بالمواهب.
وقالت راشيل إليارد، رئيس قسم الموارد 
األوســط  الــشــرق  منطقة  فــي  البشرية 
في  "نحن   :"EY"لـــدى أفريقيا  وشمال 
"EY" نؤمن باألهمية الكبيرة للتنوع بين 
الجنسين ضمن كوادر الشركة، وال يقتصر 
فحسب،  الــتــجــاريــة  الــجــوانــب  على  ــك  ذل
للمجتمعات  كبيرة  قيمة  يــوفــر  ــه  إن بــل 
قمنا  وقــد  فيها.  ونعمل  نعيش  الــتــي 
اآلباء  لمساعدة  الوالدين  إجازات  بتمديد 
واألمهات الجدد على تحقيق التوازن بين 

حياتهم المهنية والعائلية.  

ّدد إجازة الوالدين   (EY) إرنست ويونغ
ل أفريقيا يف الرشق األوسط وش

في  الريادي  بالدور  القيام  بأهمية   ايمانًا 
واهتمامه  المجتمع  وتطور  الوطن  خدمة 
األردن  بنك  قـــّدم  خــاصــة.  الــشــبــاب  بفئة 
للشباب"  الوطني  الدعم "للمؤتمر  مؤخرا 
للتوعية  الوطني  الملتقى  ينظمه  الــذي 
مجلس  في  اطالقه  تم  والــذي  والتطوير 
االعيان تجسيدًا لتوجيهات جاللة الملك عبد 
الشباب  دور  لتفعيل  المعظم  الثاني  الله 

في مسيرة البناء والنهوض بالوطن.
من  األولى  المرحلة  إطالق  تم  عليه  وبناًء 
 90 تدريب  سيتضمن  والذي  المؤتمر  هذا 
شابا وشابة من مختلف الجامعات األردنية 
جامعاتهم  في  المؤتمر  ألعمال  كمنسقين 
لمجموعات  عمل  ورشـــات  عــدة  وتنظيم 
الشباب  لهؤالء  الذهني)  (العصف  التركيز 
والتي ستتناول قضايا وطنية وذات أولوية 

شبابية هامة.
يولي  األردن  بنك  بــأن  ــره  ذك الجدير  ومــن 
التي  الشبابية  بالمبادرات  كبيرة  أهمية 
وتوجيه  قدراتهم  من  التعزيز  شأنها  من 
في  الفعالة  المشاركة  لتحقيق  طاقاتهم 
المجتمع المحلي وإعداد جيل قادر على بناء 

الحاضر وصناعة المستقبل. 

بنك األردن يدعم امللتقى الوطني 
للتوعية والتطوير

روتانا،  من  أرجــان  البوليفارد  فندق   عّبر 
ــلــى لقب  عـــن ســـعـــادتـــه لــحــصــولــه ع
 Loved الـــزوار/  من  المحبوب  الفندق 
والمقدمة   2018 لــعــام   By Guests
من  بتصويت   Hotels.com موقع من 

الضيوف.
وحــصــل فــنــدق الــبــولــيــفــارد أرجـــان من 
مما   10  /  8.6 مــعــدل  عــلــى  ـــا  ـــان روت
يعكس مستويات الرضى العالية التي 
اإلقامة  تجاه  والــزوار  الضيوف  أظهرها 
المقدمة  والمميزة  النوعية  والخدمات 
المهارات  إلــى  إضــافــة  الــفــنــدق،  فــي 
بها  يتمتع  الــتــي  العالية  ــكــفــاءات  وال

العاملون فيه.
أبــرز  مــن   Hotels.com مــوقــع  ويــعــد 
في  المتخصصة  اإللكترونية  المواقع 
 25 مــن  أكــثــر  ويستقبل  الــفــنــادق  حجز 
الموقع  جوائز  وتستند  متابع،  مليون 
على  المبنية  المعايير  مــن  عــدد  إلــى 
وتقييماتهم  وتجاربهم  الضيوف  آراء 
للخدمات المقدمة من خالل نقاط تصل 

في حدها األعلى إلى 10 نقاط. 

فندق البوليفارد أرجان من روتانا 
Loved By Guests يحصل عىل جائزة

ال – األردن يشارك باحتفاالت العيد الوطني الفرنيس بنك سوسيته ج

في  األردن   – جنرال  سوسيته  بنك   شارك 
الفرنسّية  السفارة  أقامته  الــذي  االحتفال 
في  الفرنسي،  الوطني  العيد  بمناسبة 
سعادة  األردن،  فــي  فرنسا  سفير  منزل 

السّيد ديفيد بيرتولوتي.
ضيوفه،  السفير  سعادة  استقبل  أن  بعد 
استهّالالحتفال بكلمةتوّجه بها إلى الحضور 

األردنّية  السلطات  عن  ممّثلين  جمع  الذي 
في  الفرنسّية  الجالية  مــن  كبيرًا  وعـــددًا 
الممّيزين  الضيوف  من  والعديد  األردن، 

.SGBJإلى جانب اإلدارة العليا لـ
الركن  في  متواجدين  البنك  موظفو  وكان 
الخاص بـSGBJ الذي أعّد خّصيصًا للمناسبة، 
على  التذكارّية  الهدايا  بتوزيع  حيثقاموا 

ضيوف الحفل.
نديم  السّيد   ،SGBJلـــ العام  المدير  وتقّدم 
قبوات، بتهانيه الحاّرة من سعادة السفير، 
ومن الجالية الفرنسّية في األردن بمناسبة 
على  ــد  أّك كما  الفرنسي.  الوطني  العيد 
حرص SGBJعلى المحافظة على العالقات 

الخاصّة بين فرنسا واألردن. 
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ن–األردن  واألربعون–ع الثامنة  w السنة  w w . a l r a i . c o m
ثقافة وفنون

 إربد - أحمد الخطيب

ـــقـــدس وحــقــيــقــتــهــا  ــة ال ــي ــخ ــاري ــن ت ــي ب
أوراق  تواصلت  العبرانية،  والسردية 
المؤتمر  فــي  قــّدمــت  التي  األعــمــال 
الخامس عشر الذي نظمه ملتقى إربد 
بالتعاون  الــمــرأة  وملتقى  الثقافي 
من  أول  مساء  إربد،  ثقافة  مديرية  مع 
أمس، تحت عنوان " القدس بين الفكر 
في  المؤتمرات  قاعة  في  والفعل"، 
من  نخبة  بمشاركة  الثقافي،  إربد  مركز 

واألكاديميين. الباحثين 
على  أمــــس  ــات  ــي ــال فــع ــمــلــت  واشــت
التي  األولـــى  فــي  شــارك  جلستين، 
من:  كل  الحموري،  محمود  د.  ترأسها 
د. محمد صالح الشنطي بورقة ناقش 
القدس  حول  األدبــي  الخطاب   " فيها 
فيما  وتــزيــيــفــه"،  الــوعــي  إيــقــاظ  بين 
ورقته  فــي  عايش  أســامــة  د.  أســس 
لكتاب  نقدية  تاريخية  منهجية  لقراءة 
جهته  ومن  القديمة،  إسرائيل  اختالق 
األردني  الدور  محافظة  حسين  د.  قرأ 
ــقــدس: الــمــنــاضــل عبد  فــي نــصــرة ال
الجلسة  واختتم  أنــمــوذجــًا،  التل  الله 
سلط  الــذي  الزبيدي  ماجد  د.  األولــى 

الضوء على الوضع القانوني الدولي 
للقدس عبر التاريخ.

أدارتها  التي  الثانية  الجلسة  وناقشت 
حيث  المحاور،  من  باقة  الزعبي،  فايزة 
بعنوان  ورقة  البدور  سليمان  د.  قدم 
في  الحقيقة  والهيكل:  األقــصــى   "
وضع  جهته  ومن  االفتراض"،  مواجهة 
تصورًا  ورقــتــه  فــي  السباتين  بكر  د. 
القانونية  المحافل  بين  القدس  عن" 
فيما  الجماهيرية"،  العصبية  والبرمجة 
القدس   " نصير  مهدي  الشاعر  تناول 
ــة الــتــوراتــيــة"، وســلــط  ــســردي فــي ال
الضوء  التل  فضيل  محمود  الشاعر 
الشعراء"،  عيون  في  القدس   " على 
قضية  العزة  ليلى  تتبعت  جهتها  ومن 

القدس وصفقة القرن.
ــذي  ــتــاح ال ـــان اشــتــمــل حــفــل االفــت وك
عالونة  نسيبة  الشاعرة  مفرداته  أدارت 
صباحكم  فــيــهــا:  قــالــت  كــلــمــة  عــلــى 
يفوح  ــمــاء،  ــت واالن ــهــوى  ال مــقــدســي 
ــبــيــاء وشـــهـــداء، صــبــاحــكــم عــراقــة،  أن
أصالة، حضارة، ثقافة، صباحكم مدينة 
األخرى،  الضفة  على  حسناء  مقدسية 
حملوا  وخؤولتنا  عمومتنا  أبناء  سكانها 
صدورهم،  في  والكنائس  المساجد 

بثيابهن  أمــهــاتــهــم،  بــالــلــه  فــتــعــّمــرت 
األبية  الشملة  وحولها  المجدالوية، 
نضاًال،  الحالكات  الليالي  في  تنجب 

كفاحًا، نورًا، وإباء، تنجب الحياة.

وسط  أقيم  الــذي  الحفل  اشتمل  كما 
محافظة  مثقفي  مــن  الفــت  حــضــور 
المؤتمر  لــرئــيــس  كــلــمــة  عــلــى  ــــد،  إرب
فيها  لفت  الــتــل،  هــشــام  المهندس 

على  القائمون  بذله  الذي  الجهد  إلى 
حديثه  مستهل  في  منوهًا  المؤتمر، 
حجرًا  وال  بناء  ليست  القدس  أن  إلى 
وال عمارة وال زمنًا من األزمان بل هي 

مفتاح األرض إلى السماء منذ أن وجد 
الوجود.

ملتقى  رئيس  الشرايري  خالد  د.  وقال 
من  مجموعة  يناقش  المؤتمر  إن  إربد 
في  يبحث  ما  منها  المعّبرة،  العناوين 
واإلعــالمــي  األدبـــي  الخطاب  طبيعة 
ويشحذ  المعنوية  الــروح  يدعم  ــذي  ال
النشء،  بنفوس  الوعي  ويثير  الهمم 
للقدس  الــدولــي  القانوني  والــوضــع 
تقرأ  أوراق  إلــى  إضــافــًة  الــتــاريــخ،  عبر 
التي  المراجع  بعض  نقدية  بمنهجية 
والتاريخ  التوراتية  القصص  عن  تتحدث 
يمكن  وكــيــف  إلســـرائـــيـــل،  ــم  ــدي ــق ال
قبل  من  اليهودية  االدعــاءات  مواجهة 
والعالم  فلسطين  فــي  الفكر  أهــل 

العربي.
الزغول  سلطان  د.  الحفل  راعي  وأكد 
الوطن  أبناء  من  الخّيرة  بالثلة  اعتزازه 
عروبة  خيار  على  اليوم  اجتمعوا  الذي 
وقبتها  وكنائسها  بمساجدها  القدس 
ــحــاث عــشــرات  ــًا إلـــى أب الــعــلــيــة، الفــت
الذين  والغربيين  الصهاينة  اآلثاريين 
البحث  مــن  عــقــود  بعد  يتمكنوا،  لــم 
بين  رابط  على  العثور  من  والتقصي، 

أقوالهم ومدينة القدس. 
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 "جرش" يحتفي بالذكرى الخمسين للمعركة 

خرباء عسكريون: "الكرامة" أعادت الثقة
لإلنسان العر

 عمان - أحمد الطراونة

للثقافة  جــرش  مهرجان  فعاليات  ضمن 
التوجيه  مديرية  مع  وبالتعاون  والفنون 
الثقافي  المركز  في  أقيمت  المعنوي 
ــاح أمـــس نــــدوة الــكــرامــة  الــمــلــكــي صــب
عــام  مــديــر  بــحــضــور  ورؤى"  "شـــهـــادات 
بمشاركة  سماقة،  أبو  محمد  المهرجان 
فهيد،  علي  فــاضــل  المتقاعد  الفريق 
وندي،  أبو  شبيب  المتقاعد  الركن  اللواء 
خلف  د.محمد  المتقاعد  الركن  والــلــواء 
عبدالفتاح  المتقاعد  الركن  واللواء  الرقاد، 

المعايطة.
د.  ــا  أداره التي  الندوة  في  فهيد،  قــال 
عبدالباسط الزيود، إن الكرامة جزء ال يتجزأ 
والشموخ  الــعــزة  وهــي  ــســان،  اإلن مــن 
أي  ومن  شكل  بأي  اإلهانة  قبول  وعدم 
جهة كانت خصوصًا وأننا نحتفل في هذه 
الكرامة  لمعركة  الخمسين  بالذكرى  األيام 
التي جاءت بعد حرب حزيران 1967، والتي 
وتعززت  قاسية  هزيمة  العرب  فيها  هزم 
ال  الذي  إسرائيل  جيش  مقولة  وانتشرت 

يقهر.
العسكرية  ــحــالــة  ال فــهــيــد  ــعــرض  واســت
حرب  بعد  العربية  للجيوش  والمعنوية 
67، وكــيــف اســتــمــر خــط وقـــف إطــالق 
مع  االشتباكات  خالل  ملتهبًا  ساخنًا  النار 
الشهور  مدى  على  اإلسرائيلية  القوات 
كانت  حيث  الحرب  أعقبت  إلــى  التسعة 
القوات األردنية تغطي عمليات المقاومة 
الفعل  ردود  رغم  وتدعمها  الفلسطينية 
تلك  على  اسرائيل  بها  ترد  التي  العنيفة 
العمليات والتي أسفرت عن خسائر كثيرة 
خاصة بين صفوف المدنيين في المدن 
منطقة  خاص  وبشكل  األردنية  والقرى 

غور األردن.
وأضاف فهيد أن بلدة الكرامة التي كانت 
الفلسطينيين  للمقاتلين  معسكرًا  تضم 
من منظمة فتح استغلتها إسرائيل لتبدأ 
العام  الــرأي  إقناع  غايتها  إعالمية  حملة 
هــؤالء  أن  على  والــغــرب  إســرائــيــل  فــي 
المقاتلين يقومون بهجمات على القوات 
من  الغربية  اإلسرائيلية  والمستعمرات 
لمهمتها  وتنفيذًا  النار،  إطالق  وقف  خط 
اإلسرائيلية  القوات  قامت  لها  الموكولة 
في  الشرقية  الضفة  على  بعدوانها 
صبيحة  من  والنصف  الخامسة  الساعة 
بــدأت  حيث   1968/3/21 الخميس  يــوم 

محاور  أربعة  على  الهجوم  العدو  قــوات 
ثمانين  عــن  يــزيــد  عرضها  جبهة  وعــلــى 
كيلومترًا تمتد من جنوب البحر الميت في 
داميا  جسر  منطقة  وحتى  الصافي  غور 
على طريق عمان نابلس وبقوات ضخمة 
جدًا ال تنسجم مع الهدف المعلن للعملية 
وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية 

في بلدة الكرامة.
المجهزة  الــقــوات  أن  إلــى  فهيد  وأشـــار 
من  بــأســراب  والمدعومة  عاليًا  تجهيزًا 
وقــوات  والمدفعية  المقاتلة  الطائرات 
بطائرات  المحمولة  والقوات  المظليين 
الهيلوكبتر جاءت مملوءة بشعور الصلف 
حققته  الــذي  النصر  ونشوة  والغطرسة 
في حرب 1967 حيث جاءت وفي اعتقاد 
قادتها وضباطها وأفرادها أنهم إنما هم 
ذاهبون في نزهة سياحية هدفها القتل 
أشالء  على  الرقص  ثم  ومــن  والتدمير 
القتلى، لكن حقيقة المعركة على األرض 
هي خسارتهم الفادحة واستمرار مالحقة 
إيقاع  تــّم  حيث  انسحبت  التي  الــقــوات 
إّن  وقــال  صفوفها،  فــي  الخسائر  أكبر 
سجل  في  تاريخيًا  مفصًال  تبقى  الكرامة 
هي  هــذه  اإلسرائيلية.  العربية  الحروب 
الجيش  أســطــورة  حطمت  التي  الكرامة 
الذي ال يقهر، وأعادت الثقة إلى اإلنسان 

العربي.
شبيب  الركن  اللواء  استعرض  جانبه  من 
األمــامــي  المالحظة  ضــابــط  ونـــدي  ــو  أب
المعركة  سير  األردن  نهر  على  للمدفعية 
وأهم األحداث التي تجلت فيها البطولة 

والقوات  المدفعية  قــوات  عند  والفداء 
وقف  حـــدود  على  المختلفة  األردنــيــة 
إطالق النار، مؤكدًا على أهمية الساعات 
األولى من المعركة والتي استغرب فيها 
العدو وأرتاله المتقدمة سريعًا إلى شرق 
األردن قوة الصد والنيران التي سقطت 
بالهلع  يــصــابــون  جعلهم  مــمــا  عليهم 

وتتفرق تجمعاتهم.
كان  الهجوم  أن  عــن  ونــدي  أبــو  وتــحــدث 
التصدي  تــم  حيث  مــراحــل،  ــالث  ث على 
الجميع  قبل  من  األول  للهجوم  ببسالة 
إال أن المدفعية تصدت بقوة للمحاوالت 
ــراد  أف فــي  الــرعــب  دب  أن  بعد  ـــرى  األخ
الجيش اإلسرائيلي، معددًا أهم الوحدات 
خالل  من  تتصرف  كانت  التي  المدفعية 

مالحظاته وإرشاداته.
وكشف أبو وندي أّن أهداف إسرائيل لم 
نقاط  وتدمير  المقاومة  قتل  فقط  تكن 
أهــداف  هنالك  كــانــت  ولــكــن  انطالقها 
السلط  مرتفعات  احــتــالل  هــي  بعيدة 
ذراع  لي  ومحاولة  عمان  على  والسيطرة 
أجل  من  األردني  والسياسي  المفاوض 
قادمة،  تسويات  من  يتم  لما  االنصياع 
إال أن التصدي البطولي للجيش األردني 

أسهم في تدمير هذا المخطط.
الرقاد  وتحدث اللواء الركن د.محمد خلف 
قبل  والعسكرية  السياسية  البیئة  عن 
معركة الكرامة، حيث أشار إلى أن تحطیم 
الجیش  صــفــوف  فــي  المعنویة  ـــروح  ال
وزعزعة الجبھة الداخلیة في األردن وضرب 
األردن  وادي  فــي  االقــتــصــادي  الــوضــع 

الرئیسي  الــزراعــي  المورد  یشكل  الــذي 
للمملكة لیبقى أرضًا غیر منتجة، واحتالل 
المرتفعات الشرقیة لغور األردن باعتبارھا 
منطقة تعبویة مسیطرة، واحتالل المزید 
علیھا  والمساومة  األردنــیــة  األرض  من 
وفرض شروطھا السیاسیة على األردن.

وغيرها  األسباب  هذه  أّن  الرقاد  وأضاف 
فتحت  الــذي  الواسع  الهجوم  وراء  كانت 
جنودنا  وقاومه  األردن  شرق  على  نيرانه 
بــصــدورهــم الــتــي كــانــت أقـــوى مــن كل 
ليطلب  قلتها  رغــم  وأسلحتهم  نيرانهم 
العدو ألول مرة في تاریخ الصراع العربي 
اإلســرائــیــلــي وقــف إطـــالق الــنــار ولكن 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  جاللة 
المغفور له الحسین أمر باستمرار القتال 
حتى خروج آخر جندي إسرائیلي من ساحة 
إال  االنسحاب،  العدو  ــاول  وح المعركة، 
االنسحاب  عملیة  في  تدخلت  قواتنا  إن 
فترك  منظم  غیر  انسحاب  إلى  وحولته 
أرض  في  وقتاله  آلیاته  من  عددًا  العدو 

المعركة.
المتقاعد  الـــركـــن  الـــلـــواء  ــعــرض  واســت
معركة  تفاصيل  المعايطة  عبدالفتاح 
تحطيم  منها  الــعــدو  أراد  التي  الكرامة 
القيادة السياسية األردنية وكسر شوكتها 

وقوتها العسكرية وهز ثقتها بنفسها.
ــادة  ــقــي ال أّن  إلــــى  الــمــعــايــطــة  وأشـــــار 
الجيش  أن  تعتقد  كــانــت  اإلســرائــيــلــيــة 
األردني سيكون مشتتًا بعد الحرب التي 
للمعركة  عامًا  تحليًال  مقدمًا  منها،  خرج 
والفشل  األردنـــي  االنتصار  ومسببات 

اإلسرائيلي.
ــدالالت  وال العبر  عن  المعايطة  وتحدث 
والدروس المستفادة من معركة الكرامة، 
خالل  من  العدو  مخططات  إفشال  حيث 
االعتبار  وإعادة   ، األردني  الجيش  صمود 
الجيش  وفشل  األردنية  العسكرية  للقوة 
من  شــبــر  بـــأي  بالتمسك  اإلســرائــيــلــي 
إرغــام  في  وفشلها  األردنــيــة  األراضـــي 
األردن في دخول أي تسوية سياسية أو 
األردني  للشعب  المعنوية  الــروح  زعزعة 

وجيشه.
المشاركون  افتتح  الــنــدوة  نهاية  وفــي 
الــذي  الــفــوتــوغــرافــي  الفني  الــمــعــرض 
احتفاء  الــكــرامــة  معركة  لــصــور  خصص 
ال  بطوالت  من  قدموه  ومــا  بشهدائها 
العسكرية  تاريخ  في  مضيئة  نقطة  تزال 

العربية. 

من الندوة

من المؤتمر

 "راوي".. ورشة يف ضانا ملشاريع أفالم
روائية عربية 

 عمان - الرأي

اختتمت في محمية ضانا أول من أمس 
اشتملت  التي  (راوي)  ورشــة  فعاليات 
على تسعة مشاريع ألفالم روائية طويلة 
لعدد من كّتاب السيناريو وصناع األفالم 

العرب الشباب.
وأشرف على الورشة نخبة من المخرجين 
والعالميين  الــعــرب  السيناريو  وكــتــاب 
خبراتهم  قــدمــوا  حــيــث  الــمــخــضــرمــيــن 
في  المشاركين  الــمــشــاريــع  ألصــحــاب 
ودعم  خبراتهم  صقل  أجل  من  الورشة 

رؤيتهم وتطوير مشاريعهم.
معًا  والمستشارون  المشاركون  عمل 
عــام  كــل  تنظمها  الــتــي  الــورشــة  فــي 
الهيئة الملكية لألفالم مدة خمسة أيام 
الخالبة  األردنية  الطبيعة  من  أجواء  في 

المحفزة لالبتكار واإلبداع.
مجلس  عضو  علي  ريم  األميرة  وقالت 
مــفــوضــي الــهــيــئــة الــمــلــكــيــة األردنـــيـــة 
جميع  نشكر  الهيئة  في  لألفالم: "نحن، 
اقتطعوا  الذين  المبدعين  المستشارين 

لتوجيه  الصيفية  برامجهم  مــن  ــًا  وقــت
كتاب السيناريو، كما أّننا ممتنون للدعم 
األمريكيين،  الكتاب  نقابة  من  الُمقدم 
من  واحدة  إلى  ضيوفنا  يأخذ  العام  هذا 
األردن،  في  الطبيعية  المحميات  أجمل 
الـــالزم  اإللــهــام  لــهــم  ستجلب  ــتــي  وال

للمضي قدمًا في قصصهم".
الــكــاتــبــة  ــنــي،  ــي ــل روســي آن  ـــت  وأوضـــح
األوسكار  لجائزة  ترشح  لفيلم  المشاركة 
عميقًا  إحساسًا  البرنامج  منظمو  ــّزز  "ع
خلق  مما  المتبادل،  واالحترام  بالمجتمع 
فالحماس  المشاريع  نمو  لدعم  مساحة 

الصاعدة  األعــمــال  دعــم  نحو  ــزام  ــت واالل
واضحان على جميع األصعدة، إنها تجربة 

قيمة وغنية لكل من يشارك فيها".
لهذا  المبدعين  المستشارين  فريق  ضم 
(فلسطين)،  المشهراوي  رشيد  العام: 
عليوات  ناديا  )هنغاريا)،  بولوك  تشابا 
(المكسيك)،  ايمبكه  فرناندو  (األردن)، 
جورج هاشم (لبنان)، أندريه هاينز (أميركا)، 
روسيليني  آن  (التشيلي)،  بيرانو  بيدرو 

(أميركا)، وكريم طرايدية (الجزائر).
هذه  ورشة  في  المشاركة  المشاريع  أما 
حطيط  لدارين  الملح"  "ك  فهي:  السنة 
(مصر)،  دبــور  لهيثم  "عايش"   ،( (لبنان 
"خطيبة إبليس" ألسمهان لحمر (تونس)، 
"برزخ" لليلى عباس (فلسطين)، "نعمة" 
إبراهيم"  (األردن)، "رحلة  رزق  أبو  لمهند 
وايــت"  (الـــعـــراق)، "ســنــو  طــاهــر  لشاكر 
"رجــم  (مــصــر)،  المقصود  عبد  لتغريد 
الياسمين" لزينة ديب (األردن)، باإلضافة 
القيسي  آلالء  شــرف"   " مشروع  إلــى 
(األردن)، الذي يشارك في برنامج الفيلم 

الروائي الطويل األول. 

ر" القدس ب الفكر والفعل" يف إربد   تواصل مؤ

من الورشة

 د. غيداء خزنة كاتبي

السكينة  ــنــفــس  ال ـــى  إل ــدخــل  ت
واالطمئنان كلما قرأت أو طالعت 
الحديث  أو  بالقرآن  يتصل  كتابًا 
النبوي، وربما كان هذا السر جزءًا 
الشريعة  مصدري  خصوصية  من 
بتنظيم  وصلتهما  اإلســالمــيــة 

حياة األفراد.
في  الحاصل  اليقين  أّن  شك  ال 
فينا  ــــد  واح كـــل  وعــقــل  ضــمــيــر 
حول  تمحور  باحثًا،  أم  كــان  قارئًا 
الــتــصــدي  هــي  علمية  مـــبـــادىء 
العليا  ــمــصــادر  ال تــلــك  لـــدراســـة 
والحديث  الكريم  (القرآن  الشريفة 
من  هــو  فالمتمرس  ــبــوي)،  ــن ال
فهمها  فــي  وجــهــدًا  وقــتــًا  ــذل  ب
هذا  جــاعــًال  مقاصدها،  وإدراك 
والعلم،  بالمعرفة  مقترنًا  الجهد 
األفــراد  توجيه  من  ذلــك  ليمكنه 
جاءت  التي  السامية  القيم  إلى 
للمؤلف  تبقى  ولــكــن  فيهما، 
وفلسفته  العلمية  شخصيته 
ـــن خــالل  ــيــن يــعــايــنــهــمــا م ــت ــل ال
بهما  يريد  الذي  ومنحاه  منهجيته 
إيــصــال مــا فــي نــفــســه، وهــنــا 
هي  العمل  في  خاصيته  تتجلى 
إصداره  وفي  واإلبداع،  الموهبة 
الطبيب  ــور  ــت ــدك ال ــتــوج  ي ــر  ــي األخ
أعماله  كاتبي  خزنة  عادل  موفق 
وتاريخًا  طبًا  المتنوعة  المنشورة 
هذا  صدر  جديد  مؤلف  في  وأدبًا 
(الموفقيات  عنوان  تحت  العام 
تــســعــة وتــســعــون حــديــثــًا نــبــويــًا 
من  عـــددًا  فيه  منتقيًا  صحيحًا) 
من  الشريفة  النبوية  األحــاديــث 
الجمهور  أجمع  التي  الحديث  كتب 
عليهما،  المسلمين  مــن  األكــبــر 
انتقاها  التي  األحــاديــث  وجميع 
ــعــيــدة عن  ــــاءت مــضــامــيــنــهــا ب ج
لغايات  فيها  الــتــأويــل  إمــكــانــيــة 
الثوابت  مع  تتعارض  وال  معينة، 
الــطــبــيــة والــعــلــمــيــة والــفــلــكــيــة 
فيها  التركيز  وجاء  بها،  المعترف 
تهذيبية  أحـــاديـــث  انــتــقــاء  عــلــى 
دليًال  تــكــون  أن  يمكن  توجيهية 
الخاصة  للحياة  عــامــًا  منهجًا  أو 
فينا  واحــد  لكل  ويمكن  والعامة 
التمسك والتقيد به إذا ما أراد أن 
يكون عنصرًا فعاًال في المجتمع.

عدة  على  موفق  الدكتور  حــرص 
للكتاب  تأليفه  عند  مهمة  أمــور 
ــهــا مـــا اتـــصـــل بــالــمــنــهــجــيــة  مــن
مع  تمامًا  متطابقة  كانت  التي 
أصــــول وقـــواعـــد عــلــم الــحــديــث 
مـــن حــيــث االلـــتـــزام بــالــتــدقــيــق 
بدا  كما  واألسانيد،  المتن  في 
األلفاظ  بتوضيح  مهتمًا  المؤلف 
في  الـــــــواردة  والــمــصــطــلــحــات 
يوردها  التي  النبوية  األحــاديــث 
وإدراك  فهم  للقارىء  ليتسنى 
الحديث مباشرة ودون الحاجة منه 

اللجوء للمعاجم، األمر الذي يزيل 
من  البحث  وعناء  المشقة  عارض 
القارىء خصوصًا أن الكتاب موجه 
ويراعي  المجتمع  فئات  لجميع 
الجميع،  لدى  الثقافي  المستوى 
هي  التثقيفية  الكتاب  فرسالة 
المؤلف  لها  سخر  التي  الغاية 
والترتيب  االنــتــقــاء  فــي  منهجه 
والتعليق،  ــشــرح  وال والــتــبــويــب 
تربوي  علمي  لعمل  نموذج  فهو 
في  ــه  ب االقـــتـــداء  يمكن  دقــيــق 
عصر نحن بحاجة فيه إلى توضيح 
ونشرها  السمحة  شريعتنا  قيم 
عند  بــالــقــبــول  يتسم  بــأســلــوب 
الكتاب  إخــراج  في  ونلمح  اآلخــر، 
ومـــن خـــالل حــجــمــه الــمــتــوســط 
على  المؤلف  من  إضافيًا  حرصًا 
القبول  للكتاب  يكون  أن  ضــرورة 
فــــي نـــفـــس الـــــقـــــارىء وعــــدم 
أحيانًا  المتأتي  بالملل  شعوره 
المدونات  قراءة  من  انزعاجه  من 
القارىء  كان  إذا  خصوصًا  الكبيرة 
أن  باعتبار  المختصين،  غير  مــن 
رسالته  عموم  خصص  المؤلف 
في هذا الكتاب إلى جميع فئات 

المجتمع.
والثقافي  العلمي  الــمــنــاخ  إن 
ـــمـــتـــمـــثـــل فــي  لـــلـــمـــؤلـــف وال
كمفكر  ودوره  كطبيب  اختصاصه 
المؤلفات  من  العديد  له  حضاري 
وثقافته  طبعات)،  عدة  (لبعضها 
كلها  العريقة،  اإلسالمية  العربية 
إحساسًا  عنده  وّلـــدت  اعــتــبــارات 
الجميع  أن  مفاده  راســخــًا  قيمّيًا 
منا يشارك في صياغة المشروع 
ســيــمــا  ال  ـــة  ـــألم ل الـــنـــهـــضـــوي 
ومنطلقات  بثوابتها  بــاالعــتــنــاء 
ــرهــا وبـــاألخـــص مــصــادرهــا  ــك ف
نبينا  أحــاديــث  ومنها  التشريعية 
النبوي  بالحديث  فعنايته  الكريم، 
ــظــرًا  ــيــســت ســهــلــة ن ــة ل مــســأل
يجب  وثــقــافــة  ألدوات  لحاجتها 
هنا  من  امتالكها،  المؤلف  على 
إلى  موفق  الدكتور  المؤلف  اتجه 
معينة  أحاديث  نحو  األفراد  توجيه 
لكل  أن  مــدركــًا  بعناية،  انتقاها 
حديث منها مناسبة وغاية شرعية 
بمجموعها  تــشــكــل  دنــيــويــة  أو 
ــيــة مــتــكــامــلــة  ــوك مــنــظــومــة ســل

الجوانب.
في  والمجتمع  العلم  تخدم  أن 
إلى  منا  تحتاج  مسألة  ذاتــه  اآلن 
الكتاب  فعنوان  وإشــادة  توقف 
ــســع وتــســعــون  الــمــوفــقــيــات (ت
حديثًا نبويًا صحيحًا) يحمل انطباعًا 
في  التوفيق  بــأن  الموفق  لــدى 
قدرة  في  يكون  والعمل  االسم 
الــنــاس  تثقيف  عــلــى  الــشــخــص 
إلى  إضــافــة  مجتمعهم،  وبــنــاء 
التعايش  تعزز  قيم  غرس  محاولة 
وهنا  فــيــه  الــعــقــالنــي  والـــحـــوار 

الموفقيات.  سر  يكمن 

 "املوفقيات" ملوفق خزنة 
وذج للنتاج العلمي  كاتبي... 

املوزون 

غالف الكتابكاتبي
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 سفير األغنية الخليجية في لقاء خاص بـ"الرأي" 

عبدالله الرويشد: "جرش" آخر مهرجان يل..
وأحّرض لرشيط 2019

األغنية الكويتية رائدة وغنية بالكلمة واللحن والرتاث األصيل ولها حضورها املميز

"أبو خالد":  األرض ما تشبع مطر 

: يا ميمة جنب الخيمة   الحال

جرش  - إبراهيم السواعير

عن  الرويشد  عبدالله  الكويتي  الفنان  أعرب 
من  لجمهوره  معلنًا  لـ"الرأي"؛  الكبير  تقديره 
آخر  بصراحة  لي،  مهرجان  آخر  خاللها: "جرش 
الثاني  بلدي  في  عّمان؛  في  أختتمها  حفلة 

األردن، وخصوصًا في (جرش)".
بـــ"الــرأي"  خــاص  لقاء  في  الرويشد،  وتابع 
قبيل حفلته أّول من أمس في مهرجان جرش 
جديدة  مرحلًة  نبتدئ  "اآلن  والثالثين:  الثالث 
2019"؛  لعام  الجديد  للشريط  التحضير  في 
الشعراء:  كلمات:  من  كبيرة،  مجموعة  فلدّي 
عبد اللطيف البنائي، ساهر، وعلي مساعد، 
ومن ألحان: مشعل العروج، وعبدالله القعود، 
بإذن  األفضل  وسأقّدم  أيضًا،  ألحاني  ومن 

الله".
في لقاء سفير األغنية الخليجّية الرويشد ليس 
منك،  جدًا  قريٌب  الرجل  أّن  تحّس  حاجز؛  ثّمة 
واحترامه  باألردن،  وفرحته  ابتسامته  تسبقه 
الجنوبي  الــمــدرج  جنبات  مــأل  كبير  لجمهور 
وفاض بالحّب مرددًا مع "أبو خالد": "صابك 
و"اللي  مشكلة"،  يصيبك  لّما  والغرور  غرور 
نساك انساه"، و"اتبع قلبي"، و"دنيا الوله"، 
األغنية التي حملت قلب هذا الفنان والملّحن 
جوٍّ  في  واإلنسانّية  بالحب  المتعب  أيضًا، 
مهرجان  فــي  أمــس  مــن  أّول  مساء  حميم 
الكويتي  الــطــالــب  فيه  تعانق  الـــذي  جــرش 
ازدانت  التي  اللوحة  يرسمون  معًا  واألردني 
أغنية  صاحب  الــرويــشــد،  فيه  صــدح  بــمــوال 
بحّبه  ملتاع"،  البال  مشغل  يا  معك  "قلبي 
لعمان وتفضيله هذه المدينة عن سواها من 

المدن الكبرى في العالم.
احترف  مشوار  في  دائمًا،  المعطاء  الفنان 
ذلك،  قبل  ومــا  الثمانينات  منذ  الغناء  فيه 
ليس غريبًا أن يحمل كّل هذه اإلنسانّية في 
طّلته األصيلة وفرحته بالناس، خصوصًا وهو 
يتبّين أغانيهم التي يطلبونها،.. وليس غريبًا 
أن يحّس بقيمة (المكان) في فضائه الواسع، 
الــتــاريــخــي،  للمكان  بــحــّبــه  الــمــعــروف  وهـــو 
قصر  في  القاهرة  في  غّنى  وقّد  خصوصًا 
محمد علي ، وفي الهند أيضًا وبيروت، وهنا 
باإلجابة  السؤال  سبق  التي  "جــرش"،  في 
مدى  الله  ويعلم  كــثــيــرًا،  أحّبها  عــنــه"جــرش 
قلبي،  في  كبيرة  مكانة  فلها  لــألردن،  حبي 
وناسه  بأهله  وكبير  عريق  المهرجان  وهــذا 
الطيبين، والكويت واألردن بينهما من القرب 
إدارة  وأشكر  وصفه،  يمكن  ال  ما  والتواصل 
والدعوة  والحفاوة  التنظيم  على  المهرجان 
في جرش الذي أحب دائمًا أن أكون من ضمن 

فنانيه".
يشترك  بمجموعه  الــعــربــي  ــراث  ــت ال وألّن 

القديمة  ــوان  واألل واأللحان  المفردات  في 
عن  سؤاله  وعند  الرويشد،  فــإّن  والحديثة، 
وتأثيرها  وقّوتها  تحديدًا  الكويتّية  األغنية 
تستند  هي  إذ  العربّية،  الذائقة  في  الكبير 
كلمًة  نفسها  تفرض  ألن  قوّية  مبررات  إلى 
عنصر  محترمًا  الرأي،  هذا  يؤّكد  وأداًء،..  ولحنًا 
"الريادة" في األغنية الكويتية، وفي الوقت 
ذاته غير منكٍر لألغنية العربية بعاّمة والخليجّية 

األغنية  "طبعًا،  يقول  إذ  خــاص،  بوجه  أيضًا 
ُقصورًا  ال  دائمًا،  رائــدة  أغنية  هي  الكويتية 
أو ضعفًا في بقّية أغانينا العربّية والتي لها 
كّل االحترام، فلنا في أغنيتنا طابعنا الخاص 
وشكلها المميز وكلمتها المعّبرة ولها كذلك 
فاألغنية  األصيل،  العربّي  وطابعها  لحنها 
في  مــتــألــقــة،  الــلــه  بحمد  ــًا  ــم دائ الكويتية 
األمس، واليوم بفضل جهود مميزة للفنانين 

وهذا  ونوال،  شعيل  نبيل  أمثال  الكويتيين، 
نجاحها  على  يــدّل  فإّنما  شيء  على  دّل  إن 

وتقّدمها باستمرار".
دّمي/  نشف  شانك  على  اللون،  أسمر  "يا 
وعيونك الّسود نّستني حليب اّمي/ إن كان 
وآخــذك  يبه  فّمي/  على  خّله  عسل  ريقك 
مهم  نموذج  عمي"،  ابــوك  كان  ان  بالحالل 
على قّوة الكلمة التي هّيأت الجمهور الملّون 
وأردنيين،  وكويتية،  وخليجية  عربّية  بجاليات 
بالعلم  وّشحوه  الذي  الفنان  مع  يسيروا  ألن 
حميم،  جوٍّ  في  مفتخرًا،  به  وغّنى  الكويتي 
مشغل  يــا  معك  "قلبي  الشهيرة  أغنيته 

البال".
الرويشد،  ــد  أّك كما  الكبير  حضورها  للكلمة 
قضاياه  وتالمس  الجمهور  قلوب  تدخل  إذ 
وتنقل إحساسه ولذلك يندمج معها، وهو ما 
حصل فعًال في ثقة "أبو خالد" وهو يتنقل 
لطلبات  ويستجيب  الموسيقّية  فرقته  بين 
كانت  لوحة  في  معجبوه،  له  مررها  مكتوبة 
تالية،  أغاٍن  في  حاضرة  الكويتّية  "الصفقة" 
األغنية  ـــوم"،  ي لــي  بقى  مــا  تــعــال   " منها 
الكبير  النفسي  األثــر  ذات  الحزينة  العتابّية 
حضورها  األصيلة  للكلمة  ــزال  ي ما  لشباب 
الكبير بالرغم من كّل صرعات األغاني الحديثة.

في  عناء  كبير  يجد  ال  خالد"  "أبــو  مثل  فنان 
حتى  ممازجًا  كّله،  المسرح  بخيوط  اإلمساك 
فني اإلضاءة بقوله "ال تلعب باألضوية!!"، 
الخبرة  لــه  تفاصيل  فــي  الفرقة  ومناقشًا 
ومحترفًا  موهوبًا  كونه  بحكم  فيها  الكبيرة 
عنها  رضي  شرقية  إبداعات  لتكون  وملّحنًا، 
تلحينهن  ومن  بلهجته  غّنى  الذي  "العمالق" 
على   " واثقًا  مساعد،  علي  الشاعر  كلمات 
عين/  لي  مابجت  ضحكتلي  اللي  العيون  كثر 
صرخت وال لقيت لصرختي منهو يمد ايدين/ 
تواسيني/  عين  لدمعتي  لقيت  وال  بجيت 
تصوبي سهوم الموت مره والف تخطيني/ 
انا وحظي رجعنا كل منا خالي الكفين/ على 
يوديني/  مايمشي  ــن  وي مــن  الــدهــر  كيف 
من  وادمـــى  بــي  ثــار  الــلــي  جــرحــي  ذبحني 
في  لعب  به  اولــي  ويــن  بالني  الصوبين/ 
حسبت سنيني/ خطاي اني وفيت وماعرفت 
حبيت  اذا  انــي  خطاي  الحبلين/  على  العب 
احب بكل مافيــــني/ نعم باقي من عيوني 
جروح  اجمعها  لو  وديــن/  ديــن  الــف  لعيونك 
جذاب  اتبعه  ما  ابد  مايكفيني/  قلبي  الناس 
بالخير  اذكــره  وشلي  البالين/  وصاحب  والله 
تدري ربــي ماخلقني  انا  تهديني/  لجل  منك 
ال  بكلمتي  رجعت  لو  وربــي  المقفين/  اتبع 
قّصة  تحمل  أغنية  وهي  شراييني"..  اقطع 
الحزن  وتــر  على  لعب  الـــذي  للفنان  كبيرة 

الراقص "يا آبوي، ما في أحد مرتاح". 

 جرش - فاتن الكوري

رويشد  الله  عبد  الفنان  الكويتي  النجم  أحيا 
ليالي  من  الثانية  الليلة  في  الطربية  حفلته 
الثالثة  المشاركة  تعد  التي  جــرش  مهرجان 
للثقافة  جرش  مهرجان  فعاليات  ضمن  له، 
وسط  والثالثين  الثالثة  دورته  في  والفنون 
دول  مــن  مميز  حــضــور  عليه  غلب  جمهور 

الخليج والجاليات العربية.
وتميزت حفله رويشد منذ بداية الحفل حتى 
كبير  وحــب  ساحر  وانسجام  بإيقاع  النهاية 
وواضح بين الفنان وجمهوره وتبادل الجمهور 

والفنان كلمات العشق والغزل والفرح.
وأعد رويشد في برنامجه الطربي ما يناسب 
كل األذواق، وغنى في البداية "ال تلومونه 
الوله"،  "دنيا  بأغنية  وأتبعها  احبابه"  مفارق 
وأغنية "اتبع قلبي".. وعبر رويشد لجمهوره 
والتقدير  المحبة  ملؤها  بكلمات  الحبيب 
إدارة  شكر  كما  ــقــدوم،  ال على  وشــكــرهــم 
أبو  محمد  المهرجان  بمدير  ممثلًة  المهرجان 

سماقة.
أغانيه  من  باقة  أجمل  رويشد  الفنان  وقدم 
ردد  الذي  الجمهور  ليمتع  والجديده  القديمه 
الجمهور  معه  وتفاعل  أغانيه  أجمل  معه 
حيث طالب الجمهور من الفنان إعاده بعض 
أغانيه مكررا غناءها وترديدها، وفي كل أغنية 
ثالث  ليقدم  إعادتها  عشاقه  يطلب  يقدمها 
ملتاع..  البال  مشغل  يا  معك  "قلبي  أغنية 

انك  المشكلة  التياعي..  يزيد  ما  تدور  ياللي 
الحب  في  للهجر  ما  األوضـــاع..  كل  فاهم 
جمهوره  مطربًا  غناءه  وتابع  داعــي".  زين  يا 
خالل  من  بهم  ومتغزًال  جرش  مهرجان  في 
هواك  واللي  انساه..  نساك  "اللي  أغنية 
على  تقدر  فــرقــاك..  قــدر  والــلــي  اهــــواه.. 
لم  الــذي  للجمهور  بغزله  ليستمر  فــرقــاه"، 
يهدأ منذ إطاللة نجمهم وهم يهتفون "أبو 
حلم  عيشتي   ." بأغنية  عليهم  ليرد  خالد" 

حلم  اجــمــل  حلم  عيشتني  كلماتها:"  مــن 
ما  الحلم  شفت  فتحت  عمري/غمضت  في 
شفتك/ كل شي تركته علشانك ورا ضهري/ 
عشتك/  من  الناس  نسيت  نفسي  نسيت 
تقولها  عطفك  ابي  قربك  ارتجي  جيتك  من 
لــي نــعــم مــن انـــت مــا اعــرفــك مــا اعــرفــك 
أغنية "عندك  الشجي  بصوته  رويشد  وقدم 
تفاعل  وسط  الصافي  وديع  للفنان  بحرية" 
بأغنية  واتبعها  لكلماتها  الجمهور  وتــرديــد 

وعــذرك   ، العالم  وإحــســاس  قلبك،  شخبار 
جميل  تحمل  "العيون"التى  وأغنية  معك، 
والعتب  بالحزن  المليئة  والمعاني  الكلمات 
من كلماتها " على كثر العيون الي ضحكتلي 
لدمعتي  لقيت  وال  بجيت  عين/  لي  بجت  ما 
لصرختي  لقيت  وال  صرخت  تواسيني/  عين 
الموت  سهوم  تصوبي   / أيدين  يمد  منهو 
رويشد  يبخل  ــم  ول تخطيني".  وألـــف  مــرة 
وأعماله  لصوته  الــعــاشــق  الجمهور  على 
تشبع  ما  "األرض  بموال  بدأ  حيث  الغنائية؛ 
مطر والعين ما تشبع نظر... والناس آه من 
وانتشر...  ــداول  ت اال  خبر  تصدق  ما  الناس 
ليتبعه  البشر"،  حال  وهكذا  الدنيا  حال  هكذا 
وبمرك  بحلوك  ابيك..  بعيوبك  بأغنية "ابيك 
في  "ما  بأغنية  حفلته  رويشد  وتابع  أبيك". 
قده...  على  همه  معه  واحد  كل  مرتاح  أحد 
بلغ  قد  عندي  القلب  هم  صــاح  يا  أنــا  حتى 
حده... لكنني صابر وصبري في الهوا اقوى 
مرتاح"  أحد  في  ما  خوي  يا  خوي  يا  سالح... 
عليها  تناغم  الــتــى  بأغنيته  رويــشــد  وخــتــم 
ورددها جمهوره أغنية "تعال" ومن كلماتها: 
"تعال ما بقالي يوم بغيابك يصبرني أخاف 
أموت من شوقي وإنته مطول غيابك تعال 
دروبك  يذكرني  بعدك  في  صار  شي  وكل 
أنا  غيابك  في  العطر  وريح  طاريك  ضحكتك 
من غبت عن عيني خيالك ما يفارقني تصدق 
حالتي صعبة وعمري ضاع بأسبابك يا أجمل 

من سكن قلبي". 
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اللبناني  الفنان  العربية  األغنية  فارس  عبر 
وبهجته  ــه  ســعــادت عـــن  ــحــالنــي  ال ــاصــي  ع
 " بــقــولــه:  جــرش  مــهــرجــان  فــي  لمشاركته 
يكفي انك أردني ، هذا فخر في بلد يتميز 
كل  واســـم  وباسمي   ، والــعــطــاء  بالمحبة 
لبناني ننقل تحياتنا لهذا البلد العزيز"، مبديًا 
ومقدمًا  جرش  مهرجان  إلدارة  الجزيل  شكره 

تحيته لألردن والشعب األردني.
أشعلت  بكلمات  عشاقه  الحالني  وخاطب 
نسيانكم  مو  لهم "انا  قال  عندما  حماسهم 
ــى مــعــهــم "صــــوت مـــن أرض  ــن انـــــا"، وغ
وتفتخر  الــكــرامــة..  وبيت  األردن  النشامى 
رافع الهامة.. ويكفي انك اردني"، ليتفاعل 
وأشعل  الــكــلــمــات،  معه  ويـــردد  الجمهور 
وغنى  "ميجنا"  بــمــوال  عشاقه  الــحــالنــي 
ليتبعها  احبابنا"،  شرفونا  وسهال..  "اهــال 

حرت  نصيبي  ضيعني  ياطير  "انــا  بأغنية 
الني لهلي والني لحبيبي".وغنى الحالني 
يسافر  كلما   " كلماتها  ومن   " جنوني  "جن 
ليل على دنيي كتير بعيدة.. كلما يطلع فجر 
أنــا..  ِحبك  بفكر  جــديــدة..  شمس  وبتشرق 
ياحبيبي..  ترجعلي  الهنا..  يرجعلي  بفكر 
عليك..  تعرفت  لما  ياحياتي  جنوني  جن  آلو 
اللي  النظرة  شافوا  عيوني  رموش  بين  آلو 

بعينيك"..
على  الرومانسي  بصوته  الحالني  وصــال 
ــغــام أغــنــيــة "قــومــي ارقــصــيــلــي بــعــد"،  أن
وهــي  كلماتها  عــلــى  الــجــمــهــور  ــراقــص  وت
نار..  قلبي  ع  يسكب  وصار  قتلني  "سحرك 
ويفرفطو األسرار من قلبي أنا.. أسرار قلب 
مشاوير  بخبيلك  كتير..  فيكي  بيموت  كبير 
ودروب وهنا"، وأكمل "يا ميمة جنب الخيمة  
من  مــروا  ميمة  يا  خيول   معليمة ..  دعــس    

هين.. غافلوا نومات العين". 

ن يف أوىل   السل
": حّنا  حفالت "الجنو

اردنية 
 جرش - فاتن الكوري

الصوت  صاحب  السلمان  حسين  األردني  الفنان  افتتح 
والفنون  للثقافه  جرش  مهرجان  حفالت  أولــى  القوي 
في المسرح الجنوبي في دورته الثالثه والثالثين وسط 

حضور قوي وتفاعل كبير من الجمهور.
وغنى السلمان مجموعه من األغاني العربية والوطنية 
والشعبية التى تفاعل معها وغنى ودبك على أنغامها 
وشكر  الجمهور  السلمان  حّيا  كما  والشابات،  الشباب 

القائمين على إداره المهرجان.
الحضور  رددهــا  التى  اردنية"  "حنا  بأغنيه  السلمان  بدأ 
بحماس، وغنى " ميل يا حبيب، شو كرزما، عالعين، وين 
وانا  سمرا  تيرشرش،  الحمرا،  الشويره  ابو  يا  الله،  رام  ع 
الحصودة، وموال ذكرتك والسما غيمه، أخيرا قالها ، هال 
نالت  التى  األغاني  من  عددًا  وغنى   ، هال  يا  بيك  وهال 
سماقه  ابو  محمد  المهرجان  مدير  وكرم  الحضور.  إعجاب 
بدرع  السلمان  حسين  األردني  الفنان  الحفل  نهاية  في 

المهرجان.
جوها  بجمال  متغزًال  لجرش  عشقه  السلمان  وأظــهــر 
الله  "الله  وغنى   ، تحلو"  "بلشت  عشاقها  روح  وحالوة 
تحمى الملك عبدالله"، وغنى "أنا كل ما نويت أنسى.. 
وصدح  أحبك"،  أنا  للحين  و"ترى  ترجعني"..  الذكرى  لك 
األردنيين  الفنانين  نقابة  فرقة  بمصاحبة  السلمان 
و"يابيه"  طيب"  واصلي  "اردنــي  بأغنية  الموسيقية، 
العالم  كل  و"خلي  الماني"  و"دق  موليتين"  و"العين 

تسمع" و"وين ع رام الله". 

 "صمود" تن روائع 
الرتاث الفلسطيني عىل 

يل"  "الش
 جرش - إبراهيم السواعير

للتراث  الفلكلورية  الفلسطينية  صمود  فرقة  مدير  أّكــد 
التي  الفلسطينية  باألغاني  تطوافها  في  الفرقة  رسالة 

تبقي األجيال الحاضرة على اتصال بالقضية واألرض.
وقال في حديث إلى "الرأي" إّن الفرقة تقّدم لونًا جديدًا 
بآالت شرقّية وأغاني وطنية وفقرات العرس الفلسطيني 

وبموسيقى حديثة وحركات راقصة تعتمد التجديد.
التراث  أنــغــام  على  راقــصــًا  غنائّيًا  عــرضــًا  الفرقة  وأّدت 
من  بالرغم  جيد  وحضور  الفتة  متابعة  في  الفلسطيني 
األغنية  سفير  الكويتي  الفنان  حفلة  مع  العرض  تزامن 

الخليجية عبدالله الرويشد.
والينابيع  بــاألرض  اإلحــســاس  شــأن  من  الفرقة  وأعلت 
يظل  الذي  الفلسطيني  والموال  والعتابا  التراث  ورائحة 
يربط بين األجيال ويذكر بالزيتون واألرض التي تشتاق مع 

كّل صباح وغروب إلى أبنائها على الّدوام.
بيرزيت،  بلدة  فــي   1988 عــام  صمود  فرقة  تأسست 
أخذت  بحته  شبابية  بمبادرة  تأسيسها  فكرة  وتبلورت 
للتراث  الفني  الُبعد  استنطاق  رسالة  حمل  عاتقها  على 
في  تتشكل  الذي  التراث  على  والمحافظة  الفلسطيني 
طياته تفاصيل الهوية الفلسطينية التي سعى االحتالل 
وال يزال يسعى جاهدًا لطمسها والنيل منها لما تشّكله 

من عنصر شحن وصمود لألجيال الفلسطينّية.
الشمالي  المسرح  على  تشارك  التي  الفرقة،  استمرت 
في  وعــروضــهــا  نشاطاتها  فــي   7/20 الجمعة  يـــوم 
عام  لتعود   ،1996 عام  توقفت  حتى  والخارج  فلسطين 
مع  وطنه  وهوية  ترات  عن  يدافع  قوي  جيل  في   2010
التركيز على التراث الشعبي أكثر من األغنية الوطنية التي 
تخللت  وقد  بعدها،  وما  االنتفاضة  سنوات  فيها  تميزوا 
أغاني الفرقة معاني االعتزاز بالموروث الشعبي، وضياع 
بالمقاومة  التغني  إلى  إضافة  عاًما،  قبل 63  فلسطين 
على  واإلصــرار  فلسطين،  عن  للدفاع  أحد  انتظار  وعدم 
بكل  الدولة  وإقامة  العودة  حق  عن  والــدفــاع  التمسك 

الوسائل.
الشعبي  للتراث  الفلسطينية  صمود  فرقة  نسجت  وقد 
لوحات من الدبكة والرقص، متنقلة بين حياة الِفالحة في 
فلسطين والسهر على المواويل، والعرس الفلسطيني 
عام  الصهيونية  الهجمة  أمــام  الفلسطينيين  وصمود 
بخمس  عودتها  وبعد  الــيــوم  صمود  هــي  وهــا   ،1948
يظهر  التي  الجديدة  اللوحات  من  عدد  في  تبدع  سنوات 
من خاللها الحفاظ على الهوية والتعلق باألرض ولوحات 
الزمر التي تعيد الحماس عند سماعها وتبّين القوة لهذا 
للدبكه  صمود  فرقة  شاركت  وقد  األلــم،  رغم  الشعب 
الوطن  داخــل  مهرجانات  عــدة  فــي  الشعبي  ــراث  ــت وال
وخارجه، في بلغاريا، أوكرانيا، والجزائر، لكي تمثل الوطن 
أّن  من  انطالقًا  صــورة،  بأجمل  الفلسطيني  والــتــراث 
الحفاظ على هذا التراث هو الهوية التي ال غنى عنها وال 

يمكن أن تطمس أو تضيع. 

الرويشد (تصوير: حسن التميمي)

جمهور الرويشد

أبو سماقة مكرما الرويشد بدرع المهرجان

الحالني

السلمان

من عروض الفرقة
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 انطالق الربنامج الوطني "بصمة" بدورته الثانية 

ــامــج إلــــى اســتــثــمــار  ــرن ــب  ويـــهـــدف ال
الصيفية  العطلة  خالل  الطلبة  أوقات 
المهارات  مــن  مجموعة  وإكسابهم 
والحوار  الناقد  التفكير  في  والتجارب 
قدراتهم،  وتطوير  بــاآلخــر،  والقبول 
إضافة  اإلبداعية،  طاقاتهم  وتحفيز 
التطوعي  الــعــمــل  قــيــم  تــعــزيــز  إلـــى 
وتعميق  لديهم  المجتمعية  والخدمة 
والواجبات،  بالحقوق  الطلبة  معرفة 
والعطاء  الــمــشــاركــة  ثقافة  وتنمية 
محافظة  لديهم. وأعلن  المجتمعي 
مديريات  جميع  في  البرنامج  إطــالق 
التربية والتعليم بالمملكة،  في حفل 
جرى لهذه الغاية في مدرسة ابو عليا 
تتبع  التي  بطبربور،  للبنات  الثانوية 

لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا. 
ينسجم  أن البرنامج  محافظة  واكـــد 
قدرات  تنمية  في  الوزارة  أهداف  مع 
واإلبداعية  الفكرية  ومواهبهم  الطلبة 
واالنتماء  الوالء  ومعاني  قيم  وتعزيز 

هو  بما  أوقاتهم  واستثمار  لديهم، 
ومجتمعهم،  ولوطنهم  لهم  مفيد 
وإكسابهم  المهارات التي تساعدهم 
وتعزز  قــدراتــهــم  و  ذاتــهــم  بــنــاء  فــي 
وتسهم في  لديهم،  الــحــوار  ثقافة 
واألنشطة  الحياتية  بالمهارات  رفدهم 

الرياضية والكشفية المتنوعة.
مع  بالتعاون  تتطلع  وقال إن الوزارة 
وزارة الشباب لتطوير البرنامج باعتباره 
برنامجا وطنيا طموحا، مبينا أنه سيتم 
الشباب  وزارة  مــع  الــجــهــود  تنسيق 
وتوحيد البرنامح مع برنامج معسكرات 

الحسين الذي تنفذه الوزارة.
ضمن  ـــــوزارة  ال حـــرص  إلـــى  أشـــار  و 
إلى  التركيز  على  المستقبلية  خططها 
جانب العملية التعليمية، على البرامج 
تسهم  التي  الالمنهجية  واألنشطة 
في تنمية مهارات الطلبة ومواهبهم 

المختلفة.
 بدورها، أشارت مديرة التربية والتعليم 

للواء ماركا انتصار ابو شريعة، ألهمية 
البرنامج الذي يجسد رؤية جاللة الملك 
عبدالله الثاني، خالل الورقة النقاشية 
االستثمار  على  لجاللته،  السابعة 
األمــثــل ألوقــــات الـــفـــراغ والــعــطــلــة 
البرنامج  أن  مبية  للطلبة،  الصيفية 
ترسيخ  فــي  يسهم  محطاته،  بتنوع 
ما  بكل  الوطنية  الهوية  تعزيز  فكرة 

تحمله من قيم. 
 وقالت إن البرنامج يركز ضمن أهدافه 
المختلفة، على رفد الطلبة بالمهارات 
مواكبة  من  الطلبة  لتمكين  الحاسوبية 
تحدياته.   ومواجهة  العصر  تــطــورات 
ويتضمن البرنامج  عددا من األنشطة، 
تشمل التدريب العسكري، واألنشطة  
التوعوية، والنشاط الثقافي الحواري، 
والنشاط الفني، والمهارات الكشفية 
واإلرشـــاديـــة، والــنــشــاط الــريــاضــي، 
ــعــمــل  ـــدمـــة الــمــجــتــمــعــيــة وال ـــخ وال

التطوعي.

الــيــومــي  ــج  ــام ــرن ــب ال يتضمن   ــمــا  ك
ومهارات  العسكري،  التدريب  لبصمة، 
الحوار، والمهارات الكشفية، واأللعاب 
ــامــج اإلرشـــــادي،  ــرن ــب ــة، وال ــاضــي ــري ال
ــة،  ــي ــافــات األول والـــرحـــالت، واإلســع
النشاطات  المسرحية،  والــعــروض 

الثقافية. 
ــامــج فـــي دورتـــه  ــرن ــب ومــمــا يــمــيــز ال
المشاركين  الطلبة  عدد  الثانية، ارتفاع 
فيه لهذه الدورة وزيادة مدتها، مقارنة 
العام  في  للبرنامج  األولــى  بــالــدورة 
فيه  شــارك  إذ  الماضي،  الدراسي  
22217 طالبا وطالبة من 84 مدرسة. 

الطلبة  ـــداد  اع فــي  الــزيــادة  ـــاءت   وج
نتائج  ضـــوء  فــي  ــامــج،  ــرن ــب ال ومــــدة 
مؤسسة  نــفــذتــهــا  ــتــي  ال ـــدراســـة  ال
حول  والتنمية  للتعليم  رانيا  الملكة 
الطلبة  آراء  تضمنت  والتي  البرنامج، 

ومالحظاتهم وتطلعاتهم للبرنامج. 
وأوصت الدراسة بزيادة وقت البرنامج 

وتوسيع  أسبوعين،  إلى  أسبوع  من 
ــة الــفــئــة الــمــســتــهــدفــة من  مــشــارك
البرنامج،  تنفيذ  عــدد  ــادة  وزي الطلبة، 
ــشــراكــات مع  ــتــوســع فــي بــنــاء ال وال
لتنفيذ  المدني  المجتمع  مؤسسات 
الــذيــن  الــطــلــبــة  وتـــدريـــب  البرنامج،  
عامًا  و١٧   ١٥ بين  أعمارهم  تــتــراوح 
مستشارين  ليصبحوا  البرنامج  فــي 
في  المخيمات  فــي  متطوعين  أو 

المستقبل. 
برنامج"بصمة"، بدعم  الوزارة   وتنفذ 
ومــــــســــــانــــــدة مــــؤســــســــة ولــــي 
عبدالله  الــمــلــك  العهد، وصندوق 
المسلحة  والــقــوات  للتنمية  الثاني 
ومؤسسة  العربي  الجيش   - األردنية 
الملكة رانيا للتعليم والتنمية ومديرية 
لقوات  العامة  والمديرية  العام  األمن 
ــريــة الــعــامــة لــلــدفــاع  ــمــدي ــــدرك وال ال
وجمعية  السياحة  ووزارة  الــمــدنــي 

الكشافة والمرشدات األردنية،.  

 انطالق الجلسات الحوارية الوطنية للشباب باملحافظات 
 عمان – مراد القرالة

البشرية  الموارد  لتنمية  الغد  معهد  أطلق 
مع  بالتعاون  اإليجابي  واالبتكار  لإلبداع 
الماضي  األســبــوع  لــإلبــداع  ــن  زي منصة 
للشباب  الوطنية  الحوارية  الجلسات  أولى 
وتحديات  ــفــرص"  ال "اســتــغــالل  بــعــنــوان 
بين  العمل  سوق  في  الجامعات  طالب 

مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل.
التي  الــحــواريــة،  الجلسات  فكرة  وتــأتــي 
بدأت في جامعة اليرموك بإربد، بأسلوب 
العصف  عــلــى  تــركــز  إذ  ــد؛  جــدي إبــداعــي 
الــذهــنــي ومــنــاقــشــات الــتــحــديــات وطــرح 
للتحديات  ــة  ــداعــي اإلب والــحــلــول  ــار  ــك األف

وتحويلها إلى نجاح.
عالء  للمعهد  التنفيذي  الرئيس  وقـــال 
حرزالله: أن هذه الفكرة جديدة وقد طبقتها 
نظام  على  تعتمد  سابقا في دبي، حيث 
الــعــصــف الــذهــنــي الــمــفــتــوح والــنــقــاش 
اإلبداع  مختبرات  يسمى  ما  ضمن  البناء 
تطبيقه  ـــود  ون الــمــؤســســي،  ــكــار  ــت واالب
بين  وصـــل  حلقت  لــنــكــون  األردن  فــي 
تعزيز  الى  باالضافة  والحكومة،  الشباب 
على  والعمل  الشباب،  لدى  المبادرة  روح 
بطريقة  األعــمــال  ريـــاده  نحو  توجيههم 
حلول  خلق  فــي  ومساعدتهم  مبتكرة، 

مبتكرة للتحديات.
 وأضاف حرزالله: جاءت الفكرة من حرصنا 
حول  الملك  جاللة  توجيهات  تنفيذ  على 
األردنية  الشابة  الــقــدرات  وتطوير  تبني 
وأهمية الحوار الوطني الشامل للشباب، 
البناء  النقاش  في  الشباب  دور  وأهمية 
والتطوير الفكري ليكون كل شخص منهم 

قادرا على وضع حلول مبتكرة للتحديات.
نشر  إلى  الجلسة  في  المشاركين  ودعا   
اختيار  كيفية  في  الشباب  بعقول  الوعي 
حسب  المناسبة  الجامعية  التخصصات 
العمل  عــلــى  والــتــركــيــز  الـــســـوق،  حــاجــة 
المهني والتقني والبدء بتسويق األفكار 
بأيٍد  وخدمات  منتجات  من  المملكة  خارج 

أردنية. 
تعتمد  الحوارية  الجلسات  هذه  أن  وأوضح 
ــفــرصــة لــجــمــيــع الــحــضــور  عــلــى إتـــاحـــة ال
جلسة  كــل  وأن  ــحــوار  ال فــي  بالمشاركة 
للخروج  معينا  موضوعا  تناقش  حــواريــة 
تشجيع  ويــتــم  للتحديات  مبتكرة  بحلول 

الشباب على تنفيذه. 
اليرموك  جامعة  في  التربية  أستاذ  وبين 
التي  التحديات  العالونة  محمد  الدكتور 
التخصصات  بعض  فــي  الشباب  تــواجــه 
التخصصات  وعــرض  العمل،  ســوق  في 
ـــســـان  الــمــســتــهــدفــة مـــثـــل عـــلـــم اإلن
وعلم  الــنــفــس  وعــلــم  ــولــوجــي  ــروب ــث االن
واإلجتماعي  األســري  واإلرشــاد  االجتماع 
والمهني،  والصحي  والتربوي  والنفسي 
بشكل  الطفل  وتربية  الخاصة  والتربية 
خاص، والتخصصات الجامعية بشكل عام.

الطالب  يغتنم  أن  على  العالونة  وحــض 
وقته ويترك بصمة له، ويبتعد عن اليأس. 
في  الــطــالــب  وجـــود  أهمية  إلــى  ونـــوه   
واستثمار  استعداد  مرحلة  النها  الجامعة 

الطاقات لكي تصبح انسانا منتجا.
الطلبة  عـــدد  أن  الـــى  الــعــالونــة  ولــفــت   
 300 حوالي  بلغ  بالجامعات  الملتحقين 
ألف طالب "كثير منهم ال يملكون الكفاءة، 
سكان  لعدد  بالنسبة  كبير  الــعــدد  وهــذا 
االردن وهو فائض عن حاجة سوق العمل 
سوى  توظف  أن  تستطيع  ال  والحكومة 

(7%) من الخريجين.
المشاركين  إعــطــاء  الجلسة  وتضمنت 
تواجهه  قد  التي  التحديات  لطرح  الفرصة 

ــل هــذه  ــزي ــيــف ي فـــي ســـوق الــعــمــل وك
العقبات والتحديات.

والحقوقي  االجتماعي  الناشط  وقـــال 
احــمــد حــمــادنــه أنــه مــن حــق كــل مواطن 
ــحــصــول عــلــى وظــيــفــة رغــم  الــعــيــش وال
يظهر  أن  الفرد  على  ويجب  الواسطات، 
لهذه  الحلول  بعض  وذكر  وقدراته،  نفسه 
والثروة  الزراعة  استغالل  وهي  التحديات 
المساحات  واستغالل  والتجارة.  الحيوانية 
مشاريع  إلنشاء  الجامعات  في  الفارغة 
تنموية منتجة تقلل من البطالة من خالل 
في  انفسهم  الجامعات  طالب  توظيف 

اماكن دراستهم.
المحاسبية  الــمــعــلــومــات  نــظــم  طــالــب   
تخصصه  أن  إلــى  نــوه  الــرجــوب  ابــراهــيــم 
بسبب  التوظيف  في  كبيرا  ركــودا  يعاني 
يمتلكون  ال  ممن  الطلبة  آالف  تخريج 
السوق.  حاجة  عن  فائض  وهــذا  الكفاءة 
ودعا المؤسسات الرسمية والخاصة التي 
تعطي  أن  إلــى  االقــتــصــاد  فــي  تختص 
شواغر لعدد من طلبة التخصص تفرضها 
أجر  دون  تدريبهم  أجل  من  الحكومة  عليها 

ولكن مقابل الحصول على الخبرة.
إذاعــة  تخصص  الــصــفــدي،  مــنــار  الطالبة 
التخصصات  معظم  أن  قالت  وتلفزيون، 

ألن  نفعًا  تجدي  ال  وأصبحت  ركــود  عليها 
وليس  خــبــرات  عــن  يبحث  العمل  ســوق 
اختيار  لسوء  ــر  األم هــذا  وعــزت  خريجين، 
الــتــخــصــصــات فــي الــجــامــعــات مــن قبل 
الخطة  في  النظر  إعادة  واقترحت  الطلبة. 
بجامعة  االعـــالم  كلية  لطلبة  الــدراســيــة 

اليرموك بحيث تواكب الجانب العملي.
الجلسة  فــي  الــمــشــاركــون  الطلبة  وذكـــر 
(هديل قويدر وبلقيس بني ملحم وسارة 
حــرارشــه  وروان  ريـــاض  وايــمــان  صــمــادي 
تحديات  تيم)  واســمــاء  فساطله  وشهد 
الخبرات  قلة  ومــنــهــا:  الخريجين،  تــواجــه 
اعتمادهم  بسبب  الخريجين  لدى  العملية 
العملية،  ولــيــس  النظرية  ــمــواد  ال على 
ــواســطــة والــمــحــســوبــيــة في  وتــحــدي ال
التوظيف، وغياب ثقافة الطلبة بأن بعض 
في  بها  التوظيف  ينحصر  التخصصات 
المدارس فقط، باالضافة الى سوء فهم 
التخصص من قبل الطلبة وعدم االعتراف 

ببعض التخصصات االنسانية.
أن  إلى  بشابشة  معاوية  الطالب  وأشــار 
الذات؛  تحدي  هو  الطالب  به  يمر  تحد  اكبر 
عمل  خالل  من  الــذات  تطوير  يجب  لذلك 
مرحلة  خــالل  لتخصصك  تدريبية  بــرامــج 
الــــدراســــة. وشــــدد عــلــى ضـــــرورة دمــج 
وعدم  والتجديد  بها  واالبتكار  التخصصات 
بمسماه  للتخصص  السطحي  الفهم 
فقط، وتلقين الذات بكلمات تحفز وتشجع 

الفرد.
وتحدث الطلبة أنس علي وميساء دراغمه 
أهمية  عــن  نجم  وسلمى  غــانــم  ومــنــى 
الحكومة  على  يقع  الذي  التكاملي  الــدور 
من  الحد  في  نفسه  والطالب  والجامعة 
الخطة  في  النظر  وإعــادة  العمل،  تحديات 
والتمييز  التخصصات،  لبعض  الدراسية 
العمل،  ســوق  في  والفتاة  الشاب  بين 
لها  ليس  التي  العمل  سوق  ومتطلبات 
فيجب  الجامعات؛  في  يدرس  بما  عالقة 
بالدورات  والتطوير  الــذات  على  االعتماد 

التدريبية.
من جانبه دعا مدرس التربية المهنية خالد 
على  قادرًا  المعلم  يكون  أن  إلى  شقران 
غرس روح العمل لدى الطالب وتحفيزه، وأن 
يكون مقنعا ولديه حب ايصال المعلومة، 
المهنية  التخصصات  الى  الطلبة  وتوجيه 
الذي  المهني  للتدريب  للتوجه  وتشجيعه 

يحتاجه السوق. 

 بدء استقبال طلبات التسجيل
 بـ«التدريب املهني» 

 عمان - سميره الدسوقي

اخيرا  المهني  التدريب  مؤسسة  بدأت   
والتسجيل  القبول  طلبات  باستقبال 
 /  2018 التدريبي  للعام  االول  للدور 

2019م.
بالوكالة  المؤسسة  عــام  مدير  ــال  وق
عــمــر قــطــيــشــات فــي تــصــريــح امــس، 
اســتــعــداداتــهــا  أنــهــت  الــمــؤســســة  ان 
الجدد  الملتحقين  طلبات  الستقبال 
تعقدها  التي  التدريبية  البرامج  بكافة 
ضمن التخصصات المهنية للمستويات 
ومحدد  والــمــاهــر  والمهني  (الــفــنــي 

المهارات).
نتائج  اعــالن  مع  بالتزامن  هــذا  ويأتي 
الفرصة  يتيح  مــمــا  الــعــامــة  الــثــانــويــة 
في  الحظ  يحالفهم  لم  الذين  للطلبة 
وللباحثين  العامة  الثانوية  امتحان  اجتياز 
الصف  أنهوا  الذين  والطلبة  عمل  عن 
العاشر أن يلتحقوا في البرامج التدريبية 
المتنوعة التي تعقدها المؤسسة، وأن 
اإلمكانيات  كافة  ــرت  ســخَّ المؤسسة 
قبول  عملية  إلتمام  واإلداريـــة  الفنية 
واضحة  خطط  وفــق  الجدد  المتدربين 
في  المنتشرة  معاهدها  كــافــة  فــي 
وعــددهــا  المملكة  مــحــافــظــات  جميع 
أن  قطيشات  وأضــــاف  مــعــهــدًا.   43
تطبيق  فــي  توسعت  قــد  المؤسسة 
مهنية  تـــدريـــب  ـــرامـــج  وب تــخــصــصــات 
الصناعات  مجاالت  في  جديدة  نوعية 
ــيــة والــمــيــاه والــبــيــئــة والــطــاقــة  ــدوائ ال
إنشائها  خالل  من  المتجددة  والطاقة 
محافظات  فــي  للتميز  مــراكــز  لثالثة 
جانب  إلــى  ومعان  والبلقاء  العاصمة 

في  التدريبية  للتخصصات  تطبيقها 
الصناعة  قطاعات  في  مهنية  16عائلة 
واإللكترونيات،  والخدمات  واإلنشاءات 
ــد، نــقــل وتـــوزيـــع)،  ــي ــول ــاء (ت ــهــرب ــك وال
وتشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية 
المركبات  وصــيــانــة  ــادة  ــي وق الــعــامــة، 
والخفيفة  الثقيلة  واآلليات  والحافالت 
والحالقة والتجميل، وأعمال السكرتاريا 
وأعمال  والديكور  والنجارة  والطباعة، 
التنجيد، والفنادق والمطاعم والسياحة، 
والصناعات الغذائية، الطباعة والتجليد، 
والتكييف والتبريد والتمديدات الصحية، 
ــاعــات الــجــلــديــة والــنــســيــجــيــة،  ــصــن وال
الحاسوب  وصيانة  المعلومات  ونظم 
وصناعة  الــمــعــلــومــات،  وتــكــنــولــوجــيــا 
ومهن  ــة،  ــدوي ــي وال التقليدية  الــحــرف 
صياغة الذهب والمجوهرات، والسالمة 

والصحة المهنية.
 وأشار إلى ان البرامج التدريبية النظامية 
لجميع  الــمــؤســســة  تــعــقــدهــا  الــتــي 
العمل  مستويات  فــي  التخصصات 
األساسية متاحة للراغبين لاللتحاق من 
الجنسين في جميع معاهد المؤسسة، 
شــريــطــة أن يــكــون الــمــتــقــدم قــد أتــم 
يتواَءم  بما  عمره  من  عشرة  السادسة 
أن  قطيشات  ن  وبيَّ العمل.   وقــانــون 
سوف  تطبيقها  سيتم  التي  البرامج 
يكون لها الصفة التشاركية مع أصحاب 
فترة  المتدرب  يقضي  بحيث  العمل 
وموقع  المعهد  بين  مناصفة  التدريب 
العناصر  كافة  تطبيق  يكفل  بما  العمل 
المتدرب  وتعريض  للبرنامج  التدريبية 
احتياجات  وفق  الالزمة  العملية  للخبرة 

سوق العمل ومتطلباته. 

 ما أفضل عرش وظائف مغرية للشباب؟ 
 عمان – الرأي 

يعاني العديد من الشباب من كيفية اختيار 
التخصص المناسب لسوق العمل بهدف 
الحصول على وظيفة مميزة بأقصر وقت 

ممكن بعد التخرج. 
عــدي  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد  خبير  وبــحــســب 
ـــذي كــان عــمــل مــع األمــم  الــطــويــســي ال
المقبلين  الشباب  على  فــإن  المتحدة، 
يسعون  أو  الجامعة  في  الــدراســة  على 
الكمال الدراسات العليا أو الحصول على 
العمل  بــهــدف  تقني  أو  مهني  تــدريــب 
ينتظرك  الذي  للمستقبل  التخطيط  فيجب 
بعناية والتعرف على افضل عشر وظائف 

سوف تكون مطلوبة بكثافة.
مقطع  فــي  نصائحه  الطويسي  وقــدم 
فيديو سجله، وتنشره "الرأي" عبر موقعها 

االلكتروني.
تحليل  (اخصائي  التخصصات  تلك  أولى 
بكثافة  مطلوب  االن  مــن  وهــو  بيانات) 
السحابة  تــقــنــيــات  ظــهــور  مــع  خــصــوصــا 
ــامــل النــتــرنــت  ــك ــتــطــلــع لــلــتــطــبــيــق ال وال
ـــن وحــمــايــة الــمــعــلــومــات)  االشـــيـــاء، (أم
الفاتورة  ارتفاع  بسبب  مطلوب  سيكون 
االعالمية  الــحــرب  بين  والــمــزيــج  االمنية 
القانون  او  الدولي)  (البعد  وااللكترونية، 
ــلــق صــفــة عــالــمــيــة  الـــدولـــي بـــهـــدف خ
يحدث  الذي  التطوير  ومواكبة  لتخصصك 

والسياسات  والتعليمات  القوانين  على 
الداخلية والخارجية ولمواكبة برامج التعاون 
ــــدول خــاصــة في  االســتــراتــيــجــي بــيــن ال
فهو  الرابع  التخصص  اما  االقليم.  نفس 
الخلوية،  بالتطبيقات  وخصوصا  (البرمجة) 
(الطباعة ثالثية االبعاد) وهذا المجال في 
والمتجددة  البديلة  الطاقة  مستمر،  تطور 
الرياح  هــو  والــبــديــل  ينقرض  النفط  الن 
والشمس، (المخطط المالي) للعمل في 
المالية،  االمــور  وادارة  الكبرى  الشركات 
التخصص  وهذا  الشخصي)  (المستشار 
النفسية  الضغوطات  تنامي  مع  يظهر 
االشخاص  من  الكثير  منها  يعاني  التي 
بكامل  الــحــديــث  الــعــصــر  فــي  خــصــوصــا 

وجــود  ــضــروري  ال مــن  فاصبح  تعقيداته 
فيما  المساعدة  لتقديم  مستعد  شخص 
وبث  والتدريبات والتمارين  النصائح  يخص 

الروح االيجابية.
ــخــصــص (الــتــعــلــيــم  ــــى ت ـــاالضـــافـــة ال ب
الغرف  عصر  حيث  بعد)  عن  االلكتروني 
ــوب من  ــمــطــل الــصــفــيــة ســيــنــتــهــي وال
تبدأ  ان  الجامعات  والكليات  ــمــدارس  ال
االلكتروني،  التعلم  عملية  توظيف  على 
الى  يحتاج  وهذا  االلكتروني)  (التسويق 
تدريبات خاصة في التسويق المتخصص، 
المستخدم)  تجربة  (تصميم  وتخصص 
الخارجي  الشكل  تصميم  عن  عبارة  وهي 

الجذاب للبرامج أو المواقع االلكترونية. 

« موظفي األمانة» يحتفي بخريجي 
معسكره الصيفي 
 عمان-الرأي

ــر الــتــنــفــيــذي لــلــشــؤون  ــدي ــم رعــــى ال
عبد  المهندس  واالجتماعية  الرياضية 
من  فوج  تخريج  حفل  الروابدة  الــرؤوف 
المشاركين في النادي الصيفي لنادي 

موظفي أمانة عمان "كلنا االردن". 
الهيئة  من  اللفتة  هذه  الروابدة  وثمن 
االدارية للنادي حيال أبناء الهيئة العامة 
في إعداد وتنظيم هذا البرنامج السنوي 
الذي  االجتماعي  والرياضي  الترفيهي 
اثرية  لمعالم  ــــارات  زي على  يشتمل 
وسياحية ودينية تعزز إكتساب المعرفة، 
وأنشطة  برامج  من  يشمله  عما  فضال 

توعوية وبدنية.
ــادي الــمــهــنــدس زيــد  ــن وجـــدد رئــيــس ال
المعسكر  إقامة  على  التأكيد  السعايدة 
ــًا بــمــا يــشــمــل من  ــوي الــصــيــفــي ســن
تاريخية  ــن  ــاك إلم ـــــارات  وزي نــشــاطــات 
الهيئة  أبناء  تمكين  شأنها  من  وحديثه 
بوطنهم  التعرف  مــن  للنادي  العامة 
و  المعرفة  يسودها  أوقـــات  وقــضــاء 

والتواصل فيما بينهم. 
قرار  اتخذت  االداريــة  الهيئة  أن  وأوضح 

المشاركين  على  الــرســوم  بتخفيض  
ــنــادي  ال ويــتــحــمــل  إلـــى %40  لــتــصــل 
باقي النفقات، الفتا إلى أن المعسكر 
الصيفي لهذا العام شهد اقباال كبير إذ 
شارك فيه 230 مستفيدا، إضافة الى 

25 مشرف.
المعسكر  نــجــاح  ان  الــســعــايــدة  وقـــال 
على  للعمل  الــنــادي  إلدارة  حافز  هــو 
االستمرار في تطوير برامجه، داعيا الى 
على  بالعمل  ايجابية  مالحظة  اي  طرح 

تعزيزها أو سلبية لمعالجتها.
في  المعسكرات  لجنة  رئيس  واشـــار 
النادي خالد الشرع الى أن معسكر العام 
الحالي هو انطالقة خالقة تهدف إلى 
والوقوف  المجتمع  مع  االندماج  زيادة 
العامة  الهيئة  أبــنــاء  طــمــوحــات  على 
ساهم  المعسكر  أن  وبين  وتلبيتها. 
للمواقع  الميدانية  الزيارات  خالل  ومن 
تجاه  المواطنة  روح  تعميق  في  االثرية 
المسؤول  واالنــخــراط  األردنــيــة  المدن 
القرار،  واتخاذ  واالعتمادية  الشباب  بين 
البدني  بالجانب  االهتمام  عن  فضال 
األنشطة  ممارسة  على  وتشجيعهم 

الرياضية المختلفة. 

 لتبني وتطوير القدرات الشابة وأهمية الحوار الوطني الشامل 

عمان - سرى الضمور 

مندوبا عن األمير الحسين بن عبدالله 
الثاني، ولي العهد، رعى وزير التربية 
والتعليم الدكتور عزمي محافظة 
السبت، حفل إطالق الدورة الثانية من 
البرنامج الوطني الصيفي "بصمة"، 
الذي تنفذه الوزارة بدعم من مؤسسة 
ولي العهد.
ويشارك في البرنامج، الذي تستمر 
فعالياته حتى 19 آب، 50 ألف طالب 
وطالبة في المملكة من الصفين 
التاسع والعاشر، من خالل  140 مركزا 
موزعا على 42 مديرية للتربية والتعليم 
بواقع 200 طالب ولمدة 13 يوما لكل 
مركز.
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قطرة  البريطانيين  العلماء  من  فريق   طور 
التنكس  عــالج  فــى  ثــورة  تمثل  ربــمــا  عين 
العمر  فــى  بــالــتــقــدم  الــمــرتــبــط  الــبــقــعــى 
حول  للعمى  الرئيسى  السبب   ،(AMD)

العالم.
بالتقدم  المرتبط  البقعى  التنكس  ويعالج 
الحاضر  الــوقــت  فــى   (AMD) العمر  فــى 
للبصر  المعالجة  بالعقاقير  الحقن  طريق  عن 
قبل  من  تــدار  أن  يجب  والتى  العين،  فى 
 2020 بحلول  أنــه  ويــقــدر  المتخصصين، 
شخص  مليون   200 حوالى  هناك  سيكون 
المرتبط  البقعى  التنكس  مــن  يــعــانــون 

بالتقدم فى العمر (AMD) حول العالم.
ومع ذلك، طور علماء بريطانيون فى جامعة 
فى  بديًال  عالجًا  البريطانية  "برمنجهام" 
شكل قطرة العين سهلة االستخدام، وأثبت 
خفض  فى  الجديدة  القطرة  فاعلية  العلماء 
بالتقدم  المرتبط  البقعى  التنكس  أعــراض 

فى العمر (AMD) بين األرانب والخنازير.
وأظهرت الدارسة الجديدة أن قطرات العين 
عالجية  فاعلية  تقدم  أن  يمكن  المطورة 
العالجية  األساليب  من  أكثر  العين  لشبكية 

التقليدية.
كوجان"،  دى  "فيليسيتى  الدكتورة  وقالت 

عالمة الكيمياء الحيوية فى الجامعة، "على 
التحدى  على  فريقنا  ركز  سنوات،  عدة  مدار 
الجزء  إلــى  األدويـــة  توصيل  فى  المتمثل 
أدركنا  البداية  من  وأنه  العين،  من  الخلفى 
العين  قطرات  خالل  من  األدوية  إيصال  أن 
سيعنى أن المرضى يمكنهم إدارة عالجهم 
أقــل،  بتكلفة  سيكون  وهـــذا  بأنفسهم، 
الرعاية  ومقدمى  للمرضى  الوقت  وتوفير 
المحتملة  المضاعفات  من  والحد  الصحية، 

التى يمكن أن تنشأ عن الحقن".
"ببتيد"  مادة  من  المطورة  القطرة  وتتكون 
لتوصيل  الخاليا  اختراق  على  تعمل  التى 
الخلفى  الــجــزء  العين  شبكية  إلــى  ـــدواء  ال
التجارب  تبدأ  أن  المتوقع  ومن  العين،  من 
السريرية على اإلنسان فى وقت مبكر من 

عام 2019.
األستاذ  ســكــوت"،  الــدكــتــور"روبــرت  وقــال 
"الببتيدات"  إن  "برمنجهام"،  جامعة  فى 
القادم  الجيل  ستقود  للخاليا  المتغلغلة 
يعانون  الــذيــن  لــألشــخــاص  الــعــالجــات  مــن 
فى  بالتقدم  المرتبط  البقعى  التنكس  من 

.(AMD) العمر

وكاالت 

 قطرة ع جديدة لعالج فقدان البرص املرتبط بالتقدم ىف العمر 

.... نقطة تحول نحو العا الرقمي   التعلم الذ

 د.أمينة منصور الحطاب
A m e e n e h @ l i v e . c o m

يتصدر مفهوم التعلم الذكي إعالنات المدارس 
يوم  يمر  يكاد  فال   – األغلب  على  الخاصة   –
شتى  بإعالنات  االعــالم  وسائل  وتطالعنا  إال 
ومميزات  طبيعة  المدارس  فيها  تستعترض 
باإلضافة  تقدمها  التي  التعليمية  البرامج 
يلفت  أمــور  كأولياء  ونحن  األخــرى،  للخدمات 
باستخدام  يوحي  الذي  المفهوم  هذا  انتباهنا 
من  يتعلم  عالية  وتكنولوجيا  تقنية  ذات  أجهزة 
الواقع  لكن  اليومية  دروسهم  الطلبة  خاللها 

يتجاوز المفهوم العام ألغلبية الناس.
عالم  في  التحول  نقطة  الذكي  التعلم  يعد 
للتقنية  المتنامي  التغير  ظل  في  التدريس 
الطلبة  أبنائنا  على  القوي  ونفوذها  الحديثة 
منظور  وبحسب  عام،  بشكل  المجتمع  وعلى 
خبراء التعليم التركيز ال يكون على التكنولوجيا 
التعليم  عملية  هيكلة  عــلــى  ــا  ــم وإن فــقــط 
بطريقة تتماشى مع العصر، وذلك بإعادة بناء 
ذهن  في  علمية  بطريقة  العملية  المفاهيم 
الطلبة، ويتم هذا من خالل الربط، والتحليل بين 
واستخدام  الناقد،  الفكر  وتنمية  المعلومات، 
منذ  البحث  مــهــارة  لبناء  التكنولوجيا  أدوات 
الصغر إضافة إلى تغيير الطرق التقليدية في 
إيصال المعلومة بإدراك أهمية العمل كفريق 
إلى  ذلك  يمتد  وقد  للمستقبل،  قادة  وخلق 
أدق التفاصيل إلى درجة طريقة جلوس الطلبة 

في الصف كمجموعات وليس أفراد.
فرضها  التي  للتحديات  المدرسة  استجابة  إن 
يتطلب  التغير  سريع  معلوماتي  معرفي  عالم 
منها أن تكون أكثر قدرة على التعلم الدائم من 
أسـوارها،  وخارج  داخل  تحدث  التي  المتغيرات 
غدَا  فهو  بالجودة  يتسم  اليوم  نعتبره  ما  ألن 

وتجدد  المعرفة  تغير  سرعة  بفعل  تقليديا 
– (الطلبة  المستفيدين  وتطلعات  احتياجات 
المعلمين – أولياء األمور- المجتمع – أصحاب 
األعمال )، لذلك فرحلة المدرسة من التقليدية 
التحسين  تستلزم  مستمرة،  رحله  الحديثه  إلى 

المستمر.
إن مهمة المدرسة في عصر المعلومات تبرز 
في تكوين متعلمين يملكون المرونة والقدرة 
على التكيف مع المواقف الجديدة في ميدان 
المعرفة أو العمل والمهنة، ويعرفون بالتالي 
كيف يكتسبون معارف جديدة ومهارات جديدة 
على  كــالــقــدرة  الــنــشــاط،  ميادين  شتى  فــي 
االبتكار،  على  والــقــدرة  الحياة،  مــدى  التعلم 
للعمل  الالزمة  المحورية  الكفاءات  واكتساب 

اللغات  ــا:  رأســه وعــلــى  المهن  شتى  فــي 
ومــهــارات  الــحــاســوب،  واسـتخدام  األجنبية، 
والرياضيات،  بالعلوم  والتمرس  االتــصــال، 

والقيم الشخصية والوطنية.
التقنية  ــهــزة  األج فــي  الــمــذهــل  الــتــقــدم  إن 
ووسائل  العرض  وأدوات  الرقمية  واأللـــواح 
وتويتر  الفيسبوك  مثل  االجتماعي  التواصل 
القوي  ونفوذها  التقنية،  األدوات  من  وغيرها 
عــام،  بشكل  المجتمع  وعــلــى  الطلبة  على 
جعال  الــلــذان  الرئيسيين  السببين  يشكالن 
هذه  به  تقوم  أن  يمكن  ما  إلى  تتجه  األنظار 
غنية  جديدة  تعلم  تجربة  توفير  من  التقنيات 

وثرية وجاذبة
في  المعرفة  تضاعف  ظــل  فــي  خــصــوصــًا 
منذ  عليه  كانت  ما  بمقدار  األخيرة  السنوات 
النظر  بغض  تبادلها  وسهولة  الزمان  من  قرن 

عن المكان والزمان.
ومن هنا ظهر مصطلح التعلم الذكي حيث تتم 
توفرها  التي  المميزات  من  االستفادة  فيه 
العملية  وتسيير  تسهيل  في  الذكية  األجهزة 
األول  الجانب  وهذا  األفضل،  نحو  التعليمية 
الثاني  السبب  أمــا  المصطلح،  أصــل  يشكل 
في  مفتاحية  كلمة  الذكاء  اعتبار  في  فيكمن 
المتعلم  الفرد  أن  حيث  أيضا  المصطلح  هذا 
الستخدام  التعليمي  المخرج  يشكل  الـــذي 
التقنية هو فرد ذكي، بمعنى أنه فرد متسلح 
بالمواصفات المطلوبة للتكيف مع عصره مثل 
المواقف  مع  التكيف  على  والقدرة  المرونة 
ميدان  في  أو  المعرفة  ميدان  في  الجديدة 
الحادي  القرن  تحديات  من  وغيرها…  العمل 
ناتج  ذكي  متعلم  فهو  وبالتالي  والعشرين، 

عن تعليم ذكي.
إن التعلم الذكي هو ذلك التعلم الذي يستند 
التكنولوجيا  لتوظيف  متكاملة  منهجية  إلــى 

في  إيــجــابــي  تغيير  إحــــداث  فــي  الــمــتــطــورة 
منهجيات التعليم التقليدي، وخلق بيئة محّفزة 
والمشاركة  واالبــتــكــار  ـــداع  اإلب مــهــارات  لبناء 
والتواصل  الفكرية  الثقافة  وتنمية  االجتماعية 
من  التعليمية  العملية  عناصر  بين  الفّعال 
والمجتمع  األمــور  وأولياء  واإلدارة  المعلمين 
بما  أنفسهم،  الطلبة  بين  الفعال  والتواصل 
العالم  ضمن  بفعالية  االندماج  من  يمّكنهم 
العصر  مالمح  ــرز  أب أحــد  يمثل  الــذي  الرقمي 

الحالي.
على  الذكي  التعلم  تقنيات  توظيف  يساعد 
المعلومة،  إيصال  في  التقليدية  الطرق  تغيير 
وبذلك يتمكن المتعلم من استيعاب المحتوى 
قدر  أقصى  إلــى  والــوصــول  أفضل،  بشكل 
عن  المكتسبة،  بالمعرفة  االحتفاظ  من  ممكن 
معرفة  عن  البحث  فى  توظيفها  إعــادة  طريق 
ُيوجه  فعلية  لمشاكل  حلول  ابتكار  أو  جديدة 
نظره إليها أو يقوم هو شخصيا بالمبادرة في 
هذه  حل  ووســائــل  طــرق  وابتكار  عنها  البحث 

المشكلة وفي ذلك دعم للتعلم الذاتي.
والمواد  بالمناهج  الــخــروج  على  يساعد  كما 
التعليمية من األطر التقليدية والصور النمطية 
المناهج  ــى  إل الــمــدرســيــة  للكتب  الــمــألــوفــة 
اإللكترونية، والمحتوى العلمي الرقمي الذي 
والتعلم  المستمر  التعلم  فرص  للطلبة  يتيح 
الجماعي والتعلم عن بعد. كما يتيح للمعلمين 
ــوج إلـــى مــعــلــومــات الــطــالــب وبــيــانــاتــه،  ــول ال
من  متكاملة  باقة  باستخدام  االختبارات  وإجراء 

التطبيقات الذكية.
التعلم  تجربة  لنجاح  المطلوبة  العوامل  إن 
واألهــداف  الرؤية  وضع  في:  تتلخص  الذكي 
وتحديد  الــبــرنــامــج  إلــيــه  يطمح  الـــذي  للتغيير 
من  بتنفيذها  المعنية  واألطــــراف  ماهيته، 
وغيرها  وتقييم  ومناهج  ومدرسين،  مــدراء، 

يجب  التي  الهامة  الموضوعية  العوامل  من 
أخذها بعين االعتبار. وتحديد السياق التنفيذي 
والتطويري بدءا من مراحل وآلية التنفيذ والمدة 
والميزانية،  االســتــدامــة،  ومــوضــوع  الزمنية 
مع  المؤسسات،  مع  االستراتيجية  والشراكات 
المعنية  األطراف  على  األولى  بالدرجة  التركيز 

التي لها دور في تحقيق أهداف البرنامج.
كما يجب أن يكون االنتقال تدريجيا مع إضافة 
بعد جديد في كل مرحلة، وذلك لضمان فهم 
األطــراف.  جميع  قبل  من  متبادل  واستيعاب 
تحديث  عمليات  تتواصل  البرنامج  تقدم  ومع 
األجــهــزة  فيها  بما  وعــنــاصــره،  أدواتــــه  جميع 
الداعمة  والمنصات  التعليمية  والمنهجيات 
تقوم  إذ  بحت،  تقني  تطبيق  مجرد  ليس  فهو 
كل خطوة فيه على دراسة عملية واقعية نظرا 
لكونه جهدا مشتركا وتنسيقا بين عدة أطراف.

لتطبيق  واضــحــة  ـــة  رؤي ـــود  وج الــمــهــم  ومـــن 
استراتيجيات التحول الذكي بالتعاون مع جميع 
الذكي  التحول  ثقافة  ألن  المعنية،  األطــراف 
التعليمي  المستوى  على  تكون  ال  أن  يجب 
أيضًا.  االجتماعي  المستوى  على  بل  فقط، 
صحيح  بشكل  التقييم  عملية  تتم  أن  بد  وال 
من خالل التركيز بشكل رئيسي على التحديات 
التحول  استراتيجيات  تبني  تعترض  الــتــي 

الذكي.
إن التعلم الذكي قائم على التوظيف المحكم 
لعملية  الّداعم  لدورها  المعلومات  لتكنولوجيا 
الّتعّلم، ولكن يجب أن ال ننسى أن التجهيزات 
اإللكترونية وسيلة تسهل وتيّسر التعلم فقط 
الرغم  وعلى  التعليم.  عملية  تعوض  لــن  و 
إال  الذكي  التعلم  برامج  تطبيق  مميزات  من 
الكثير  السلبيات  من  له  أن  يرى  من  هناك  أن 
ولعل أبرزها اختزال دور المعلم، واختزال جانب 

العالقات اإلنسانية داخل المدرسة. 

إن التقدم املذهل يف األجهزة 
التقنية واأللواح الرقمية وأدوات 

عي  العرض ووسائل التواصل االجت
ها من  مثل الفيسبوك وتويرت وغ

األدوات التقنية، ونفوذها القوي عىل 
الطلبة وعىل املجتمع بشكل عام، 

يشكالن السبب الرئيسي اللذان جعال 
كن أن تقوم به  األنظار تتجه إىل ما 

هذه التقنيات من توف تجربة تعلم 
جديدة غنية وثرية وجاذبة
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تهتز طائرة تشيكية صغيرة تحلق 
فوق سيبيريا تحت وقع حوافر خيول 
اذ انها تعيد اربعة احصنة بريفالسكي 
نادرة الى جذورها في سهوب 
منغوليا.
وافلت هذا النوع من االحصنة من 
االندثار بفضل برامج تكاثر نفذت 
في حدائق حيوانات عبر العالم ويعاد 
راهنا ادخالها الى محمية للثروة 
الحيوانية في منغوليا.

الشقيقتان  وهي  االربعة  االحصنة  وضعت 
الفرس  عن  فضال  فنلندا  من  وهانا  هلمي 
في  يانيا،  والسويسرية  شبيس  االلمانية 
في  مرتاحة  وكأنها  تبدو  وال  خشبية  صناديق 

هذه الرحلة.
اطلقت حديقة الحيوانات في براغ التي تربي 
احصنة بريفالسكي منذ العام 1932 وتشرف 
على سجل عالمي بها، مشروع إعادة ادخالها 

الى منغوليا العام 2011.
رومان  المشروع  في  البيطريين  كبير  ويوضح 
بالطائرة  "الرحلة  برس  فرانس  لوكالة  فوديكا 
الحصان  يقدم  فقد  االصعب.  المرحلة  هي 
على خطوة ناقصة او يبقى عالقا في مكان 
او مــمــدا مــا قــد يــؤدي الــى تــوقــف الــدورة 
خالل  ذلك  حصل  واذا  القوائم.  في  الدموية 
االحصنة  هــذه  اطــالق  يمكننا  بحافلة  نقلها 
في  الدموية  الــدورة  لتنشيط  الطبيعة  في 

القوائم وهذا مستحيل في الطائرة".
القامة  القصيرة  االربــع  الفروس  وستنضم 
"سهوب  الملقبة  تــال  تاخين  قطعان  الــى 
االحصنة البرية" وهي موطنها االصلي حيث 
اصبح 220 جوادا من هذا النوع ينعم بالحرية.

وقد شوهد في هذه المنطقة الحصان البري 
ومنذ   .1969 العام  الحياة  قيد  على  االخير 
النماذج  بفضل  النوع  هذا  تكاثر  الحين  ذلك 

الموجودة في حدائق حيوانات.

ويــوضــح يــان مــاريــك الــمــســؤول عــن حديقة 
الحيوانات في براغ حيث هذه االحصنة "هذه 
الخرى.  تسنح  لن  فرصة  لها  سنحت  الفروس 

فهي عائدة الى ديارها".
صفير وتبن

لكن هذه االحصنة تعاني االن من التوتر بعد 
مركز  في  الباكر  الصباح  في  بدأ  مثقل  يوم 

في جنوب براغ.
ــم تــخــديــرهــا واخــضــاعــهــا الخــتــبــارات  وقـــد ت
وعالجات مختلفة قبل ان توضع في صناديق 
وتنقل في شاحنة الى قاعدة جوية عسكرية 

في ضاحية براغ.
خبراء  مــن  لمراقبة  االحصنة  هــذه  وتخضع 
وهم  الجوية  الرحلة  طوال  الحيوانات  حديقة 
يحاولون تهدئتها من خالل الصفير او بفضل 
داخــل  ــحــرارة  ال ان  حين  فــي  خصوصا  التبن 

الطائرة تراوح بين 15 و19 درجة مئوية.
غرب  في  ســوم  بولغان  في  الهبوط  وبعد 
على  شاحنة  في  االحصنة  نقلت  منغوليا 
تــال.  تاخين  محمية  حتى  متعرجة  طــرقــات 
داخــل  مــجــددا  الــعــدو  مــن  ستتمكن  وفــيــهــا 

حظيرة.
الطبيعة  في  ستطلق  المقبل  الربيع  وفي 
من  مجموعة  او  وحيد  فحل  الى  لالنضمام 
غراند  منطقة  في  تال  تاخين  في  حصانا   12
من  اكثر  على  تمتد  التي  المحمية  ب  غوبي 

تسعة االف كيلومتر مربع.
ويوضح غانباتار ايوسايخان مدير غوبي ب ان 
"تنظيم هذه المجموعة يعكس بنية اجتماعية 

جميلة لكل فرد فيها دور يضطلع به".

شتاء قاس
حتى  للحيوانات  بـــراغ  حديقة  ـــادت  اع ــد  وق
في  بريفالسكي  حــصــان   31 ادخــــال  االن 
اطلقه  مــشــروع  فــي  المنغولية  الطبيعة 
مساهمة  مــع  بوبيك  مــيــروســالف  مديرها 
في  اخرى  حيوانات  حدائق  من  التمويل  في 

العالم.
شتاء  بعد  القرار  هذا  بوبيك "اتخذت  ويوضح 
خالله  انخفض   2010-2009 في  جدا  قاس 
الى  ليصل  بالثلثين  المحلية  االحصنة  عدد 

خمسين".
هذه  القارسة  الشتاء  مواسم  على  ويطلق 
اسم "دزود" وتشهد هطول الكثير من الثلوج 

فتعجز الحيوانات عن ايجاد القوت.
اال  بريفالسكي  حصان  ـــا  اوروب تعرف  ولــم 
ــاســع عــشــر بفضل  ــت فـــي نــهــايــة الـــقـــرن ال
الــروســي  الــجــغــرافــيــا  وعــالــم  المستكشف 
-1839) بريفالسكي  ميخايلوفيتش  نيكوالي 
بمحاذاة  جبال  فــي  اكتشفها  ــذي  ال  (1888

صحراء غوبي.
من   2400 راهــنــا  االحصنة  هــذه  عــدد  ويبلغ 

بينها حوالى 800 تعيش في البرية. ويوضح 
الحالية  بريفالسكي  احصنة  "كل  ان  بوبيك 
تضم  جينيا  ــدودة  ــح م مجموعة  مــن  تــنــحــدر 

حوالى عشرة حيوانات".

تحسين التنوع الجيني
الفروس  تحسن  ان  حيوانات  علماء  ويأمل 
مختلفة  حــدائــق  مــن  االتــيــة  ـــع الــجــديــدة  االرب

التنوع الجيني في القطيع المنغولي.
ويوضح يان ماريك "لو جلبنا فقط احصنة من 
تشيكيا سيبقى الدم هو نفسه. نحن نحاول 

ان نكّون مجموعة تضم اكبر تنوع ممكن".
الماضي  شباط  في  نشرت  دراســة  وكانت 
دولي  فريق  واعدها  "ساينس"  مجلة  في 
الذي  الحصان  هذا  ان  اظهرت  الباحثين،  من 
عصور  فــي  جــداريــة  رســوم  منه  استلهمت 
الوحيد  البري  الــجــواد  ليس  التاريخ،  قبل  ما 
فلديه  يعتقد.  كان  كما  العالم  في  المتبقي 
اســـالف هــي حــيــوانــات دجــنــت وقـــد هــرب 
شمال  فــي  ــاي  ــوت ب منطقة  الـــى  بعضها 

كازاخستان الحالية قبل 5500 سنة.
الواضح  "من  يؤكد  بوبيك  ميروسالف  لكن 
نــوعــه.  مــن  فــريــد  بريفالسكي  حــصــان  ان 

وسنواصل جهودنا" للمحافظة عليه. 

(أ ف ب)

احصنة بريفالس اىل الحرية يف سهوب منغوليا 
ارض اجدادها

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

ر , ِاْلِتَواء ، ِاْنِفَتال , ِاْنِقَعاص ، ِاْلِتَواء ،  ِإْخَناْث ، َتَكسُّ
ي ، ِاْنِعَطاف َتَلوِّ

ســـمـــيـــرة مـــوســـى، 
ــة  ــــــدت فــــي قــري ول
مركز  الــكــبــرى  سنبو 
ـــى بــمــحــافــظــة  ـــت زف
أول  وهــي  الغربية، 
مصرية،  ذرة  عالمة 
في  ــدة  مــعــي وأول 
بجامعة  العلوم  كلية 
جامعة  األول،  فــؤاد 
القاهرة حاليًا ،حصلت 
األولى  الجوائز  على 
فـــي جــمــيــع مــراحــل 

التوجيهي  شهادة  على  األولى  كانت  حيث  تعليمها، 
عام 1935، ولم يكن فوز الفتيات بهذا المركز مألوفًا 
بدخول  لهن  يسمح  يكن  لــم  إذ  الــوقــت  ذلــك  فــي 
امتحانات الثانوية إال من المنازل حتى تغير هذا القرار 
عام 1925 بإنشاء مدرسة األميرة فايزة، أول مدرسة 

ثانوية للبنات في مصر.

أن أول من اكتشف الصابون هم الفرنسيون وأول 
في  وذلك  الصينيون  هم  الحاسبة  اآللة  اخترع  من 

القرن التاسع قبل الميالد !

إذا  جيدًا  يهضم  أنه  كما  السمنة  يسبب  ال  البرغل 
كانت المعدة قوية أما أن وجد ضعف في المعدة 

فيجب اإلقالل من تناوله .

ابواب املعرفة
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صورة لجراحي القلب في معهد ايرزونا للقلب عام 1963 ويظهر في الصورة غيث شبيالت /ديتريش/داود حنانيا.
(مجموعة غيث شبيالت)

المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طالل في زيارة للفرقة الثالثة المدرعة عام 1969 ويظهر في الصورة سمو االمير 
الحسن بن طالل/ سمو االمير محمد بن طالل/ مازن العجلوني كبير المرافقين العسكريين.(مجموعة مازن العجلوني)

 التدخ السلبي يهدد 
حياة عرشات آالف الحوامل 
وأطفالهن بالبلدان النامية 

 حّذرت دراسة دولية، من أن التدخين السلبي يهدد حياة 
من  اآلالف  عشرات  بحدوث  وينذر  وأطفالهن،  الحوامل 
المبكرة  والــوالدات  الخلقية  والعيوب  اإلجهاض  حاالت 
سنوًيا.الدراسة أعدها باحثون بجامعة نيويورك األمريكية، 
 BMJ) دوريــة  من  األخير  العدد  في  نتائجها،  ونــشــروا 

Tobacco Control) العلمية.
وأوضح الباحثون أن التعرض للدخان السلبي أثناء الحمل 
يزيد من خطر اإلجهاض والتشوهات الخلقية وانخفاض 
أعداد  التنفسية.ولرصد  واألمــراض  الــوالدة  عند  الــوزن 
دراسته  الفريق  أجرى  السلبي،  التدخين  من  المتضررين 

في 30 دولة نامية خالل الفترة من 2008 إلى 2013.
وإندونيسيا  أرمينيا  بــلــدان  فــي  أنــه  التحليل  وكشف 
واألردن وبنغالديش ونيبال، أفاد أكثر من 50٪ من النساء 

الحوامل أنهن يتعرضن للتدخين السلبي المنزلي.
الحوامل  النساء  من   ٪40 من  أكثر  أن  النتائج،  وكشفت 
في باكستان معرضات للتدخين السلبي، ما تسبب في 
حدوث حوالي 17 ألف حالة والدة مبكرة وعيوب خلقية 
سنوًيا، ووصل الرقم إلى 10 آالف حالة في إندونيسيا 
من  فقط   ٪1 نسبة  ُتــعــزى  بــاكــســتــان،  وفــي  ســنــوًيــا. 
بالنسبة  أما  الحمل،  أثناء  النشط  التدخين  إلى  الوالدات 
حــاالت  مــن   ٪7 عــن  مــســؤول  فإنه  السلبي،  للتدخين 
الوالدة قبل األوان، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع 
عدد النساء الحوامل المعرضات لدخان التبغ في المنزل.

التعرض  كان  دولــة،   30 أصل  من  فقط  بلدان   5 وفي 
فريق  قائد  ضعيًفا.وقال  المنازل  في  السلبي  للدخان 
العلوم  قسم  مــن  صديقي،  كــامــران  الــدكــتــور  البحث 
في  المشاركين  أحد  البريطانية،  يورك  بجامعة  الصحية 
يعّرضون  الــذكــور  المدخنين  معظم  ــدراســةإن  ال إعــداد 

النساء للدخان السلبي.
وأضاف:هذه هي الدراسة األولى التي تقدم تقديرات 
للتدخين  التعرض  حــول  نامية  دولـــة   30 فــي  وطنية 
وهي  كبيرة،  مشكلة  عن  وتكشف  الحمل  أثناء  السلبي 

مشكلة ال يتم تناولها بالشكل الكاف.
التدخين  أن  األولــى  للمرة  أظهرت  الدراسة  أن  وأوضــح 
النشط  التدخين  من  شيوًعا  أكثر  الحمل  أثناء  السلبي 
في البلدان النامية، مطالًبا بحماية الحوامل من التعرض 
للدخان السلبي ووضع هذا الهدف كاستراتيجية أساسية 

لتحسين صحة األم والطفل.
يدخّن  اللواتي  النساء  أن  أثبتت  سابقة  دراسات  وكانت 
أثناء الحمل، أكثر عرضة لوالدة أطفال يعانون من مشاكل 
ــوالدة  وال الـــوالدة،  عند  ــوزن  ال انخفاض  أبــرزهــا  صحية، 
الرضع  مــوت  ومتالزمة  الخلقية،  والعيوب  المبكرة، 
وفيات  معدالت  تزيد  رئيسية  أسباب  وهي  المفاجئ، 
أحدث  في  العالمية،  الصحة  منظمة  وقالت  الــرضــع. 
شخص  ماليين   6 من  يقرب  ما  يقتل  التبغ  إن  تقاريرها 
بإقليم شرق المتوسط سنويًا، بينهم أكثر من 5 ماليين 
ألف   600 وحوالي  للتبغ،  وحاليون  سابقون  متعاطون 

شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.
وأضافت أن التدخين يعد أحد األسباب الرئيسية للعديد 
من األمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، وأمراض 

الرئة، وأمراض القلب، واألوعية الدموية.

األناضول 
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فيلم "غريس" يبلغ االربع لكنه ال يزال يتمتع بنبض الشباب 

تايلور سويفت ستشارك يف فيلم مقتبس عن مرسحية "كاتس" الغنائية

واتس اب يحاول الحد من االخبار الكاذبة املميتة يف الهند

3 % فقط من الطيارين املحرتف يف العا من النساء

مضت اربعة عقود على غزو اوليفيا نيوتن-جون 
وجون ترافولتا ورفاقهما قلوب المراهقين في 
العالم باسره، اال ان العمل الغنائي االستعراضي 

"غريس" ال يزال يتمتع بنبض الشباب. 
بالنجاح  مدهوشا  كاليسر  راندال  المخرج  يزال  ال   
الواسع لفيلمه الروائي االول الذي استحال احد 
االفالم االستعراضية الكالسيكية في هوليوود.

نظن  "كنا  برس  فرانس  لوكالة  المخرج  ويوضح 
ان الفيلم سيلقي استحسانا جيدا في صفوف 
ما  لكن  موسمين  او  صيف  لموسم  المراهقين 
كل  من  عليه  العالمي  االقبال  هذا  لنتصور  كنا 

الفئات العمرية بعد اربعين عاما على صدوره".
 وقد اقتبس فيلم "غريس" من مسرحية غنائية 
في  غـــرام  قصص  حــول  ــــرودواي  ب فــي  ناجحة 
صفوف تالمذة مدرسة ثانوية في الخمسينات. 
وهـــو صـــور فــي غــضــون شــهــريــن فــي لــوس 
تلقى  وقد  دوالر.   ماليين  ستة  بكلفة  انجليس 
تدخل  التي  االفــالم  من  الكثير  كما   سلبيا  نقدا 

تاريخ السينما.
 وقد حصد هذا الفيلم حوالى 400 مليون دوالر 
الغنائي  الفيلم  بقي  وقد  السينما  صاالت  في 
االستعراضي الذي حقق اكبر العائدات الى حين 

عرض فيلم "ماما ميا!" بعد ثالثين سنة.
الفيلم  في  البطل  الثنائي  كاليسر  اختار  عندما 
كان جون ترافولتا قد شارك في فيلم "ساترداي 
وكان  بعد  عــرض  قد  يكن  لم  الــذي  فيفر"  نايت 
"ويلكام  مسلسل  في  بدوره  خصوصا  معروفا 

باك كوتر".
نيوتن-جون  اوليفيا  االسترالية-االنكليزية  امــا 

فكانت نجمة كبيرة في مجال موسيقى البوب.
ان  نريد  كنا  وجون  "انا  مستذكرا  المخرج  ويقول   
شاركت  النها  مترددة  كانت  لكنها  اوليفيا  تشارك 
في  نجاحا  يحقق  لم  علمي  خيالي  فيلم  في 

انكلترا" مضيفا انها كانت يومها في سن الثالثين 
مناسبة"  غير  سنها  ان  تعتبر  و"كــانــت  تقريبا 
لتقوم بدور حبيبة ترافولتا الذي يصغرها بخمس 

سنوات.
امام  تجربة  نجري  ان  "طلبت  المخرج  ويضيف   
وانا  جون  عاملناها  وقد  حصل.  ما  وهذا  الكاميرا 

كأخت صغيرة ووفرنا لها التشجيع وقد نجحنا في 
ذلك".

 شهرة 
مر  على  قريبين  ونيوتن-جون  ترافولتا  وبقي 
اوف  "تــو  فــي  مــجــددا  معا  مثال  وقــد  السنين 

البوما  سجال  وقد  تجاريا  فشل  الذي  كايند"  ايه 
بمناسبة عيد الميالد في العام 2012. وقد وفرا 
المحن  خالل  البعض  لبعضهما  المعنوي  الدعم 
في  ترافولتا  نجل  وفــاة  سيما  وال  الشخصية 
العام 2009 او عودة ظهور مرض السرطان لدى 
هذا  كافحت  بعدما  الماضي  العام  نيوتن-جون 

المرض مرة اولى في التسعينات.
انه  بــرس  فرانس  لوكالة  كاليسر  ــدال  ران وقــال   
سيجتمع بالنجمين للمرة االولى معا منذ صدور 
الشهر  الذكرى  بهذه  االحتفاالت  خالل  "غريس" 
فنون  اكاديمية  في  انجليس  لوس  في  المقبل 

السينما وعلومها.
ومنها  "غريس"  بعد  اخرى  افالما  المخرج  وصور 
انها  اال   (1986) نافيغايتر"  ذي  اوف  "فاليت 
االوســـاط  عــن  وابــتــعــد  نفسه.  الــنــجــاح  تلق  لــم 

السينمائية في التسعينات.
الى  الــمــتــواصــل  الفيلم  نــجــاح  كاليسر  ويــعــزو 
الكيمياء بين الممثلين والحنين الى الخمسينات 

وسنوات المدرسة الثانوية.
وهو يعتبر ان "غريس" ليس بالفيلم المثالي "اال 

ان العيوب التي فيه هي جزء من جاذبيته".
اصبح  "غــريــس"  فــي  دانـــي  دور  ادى  وبــعــدمــا 
بنجاح  متواصلة  مسيرة  مع  عالميا  نجما  ترافولتا 
منذ ثالثين عاما مع افالم مثل "ستاينغ االيف" 
مرورا  الثمانينات  مطلع  في  كاوبوي"  "اوربان  و 
توكينغ" (1989)  إز  هو  مثل "لوك  تجارية  بافالم 
كوينتن  اخـــراج  مــن   (1994) فيكشن"  "بــالــب  و 
تارانتينو الذي جعل منه ايقونة او فيلم التشويق 
في  الكبير  النجاح  الــى   (1997) اوف"  "فايس 
مسلسل "اميريكن كرايم ستوري" في 2016 عن 

قضية او جاي سيمبسون.
مع  الغنائية  مسيرتها  نيوتن-جون  وواصــلــت    
في  شاكرت  وقد  "فيزيكال"  مثل  ناجحة  اعمال 
احتفظت  انها  وتؤكد   (1980) ــادو"  "كــزان فيلم 
في  ــه  ــدت ارت الـــذي  الضيق  االســـود  بــســروالــهــا 
تتحول  الذي  "غريس"  لفيلم  الختامي  المشهد 

فيه ساندي الفتاة العاقلة الى شابة مثيرة. 

(أ ف ب)

سويفت  تايلور  االميركية  البوب  نجمة  ستشارك 
مسرحية  عــن  مقتبس  سينمائي  فيلم  فــي 
"كاتس" الغنائية الى جانب جنيفير هادسن وإيان 
ماكيلين على ما ذكرت وسائل اعالم متخصصة.

وسيخرج الفيلم البريطاني توم هوبر الذي سبق 
والمقتبس   (2013) ميزيرابل"  "لي  أخرج  أن  له 
عن رائعة فيكتور هوغو. وفاز هوبر بجائزة اوسكار 

افضل مخرج عن "ذي كينغز سبيتش".
وعرضت مسرحية "كاتس" من تأليف البريطاني 
اندرو لويد ويبر في لندن اوال العام 1981 ومن 
ثم في برودواي بين 1982 و2000. وهي تحتل 
عرضت  التي  المسرحيات  بين  الرابعة  المرتبة 

الطول فترة.
والعرض مستوحى من قصائد الكاتب االنكليزي 
يهدي  كان  الذي  بالقطط  المولع  اليوت  اس  تي 

بعضا من كتاباته الى هره "جيليلوروم".
من  مجموعة  قصة  الغنائية  المسرحية  ــروي  وت
المسرح  على  يؤديها  "جيليكلز"  مسماة  القطط 

بشر.
اخبار  في  المتخصص  "فراييتي"  موقع  وذكــر 
نالت  التي  هادسن  جنيفير  المغنية  ان  السينما 
جائزة اوسكار العام 2006 عن دورها في الفيلم 
غريزابيال  دور  ستؤدي  غيرلز"،  "دريــم  الغنائي 

والتي  سابقا  والشهيرة  والوحيدة  الحزينة  القطة 
تسعى الى الحصول على قبول من اترابها.

متخصصة  اخبارية  ومواقع  "فراييتي"  وذكــرت 
اخرى ان الفيلم سيضم ايضا في اداور لم تحدد 
كوردن  جيمس  والفكاهي  سويفت  تايلور  بعد 
إيان  الشهير  البريطاني  والمسرحي  والممثل 

ماكيلين الذي اشتهر بادوار شكسبيرية.
لم يعلن عن اي موعد لبدء عرض الفيلم.

ولم ترد استوديوهات "يونيفيرسال" على طلب 
للحصول على تعليق. 

وسويفت (28 عاما) التي تقوم بجولة حتى نهاية 
تشرين الثاني  هي من أكثر فناني جيلها تحقيقا 
أعمال  فــي  شــاركــت  أن  لها  وسبق  ــرادات.  ــالي ل

سينمائية بأداور ثانوية.
"فالنتاينز  فيلم  في   2010 العام  شاركت  وقد 
داي" والعام 2014 في الفيلم العلمي الخيالي 

"ذي غيفر". 
ومعروف عن سويفت حبها للقطط ايضا. وهي 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  تنشر  ما  غالبا 
شاركتا  اللتين  وميريديث  اوليفيا  لهرتيها  صورا 
قبل فترة قصيرة في مشهد من فيلم االبطال 

الخارقين "ديدبول 2".
(أ ف ب)

نقل  على  قــيــودا  اب"  "واتـــس  تطبيق  فــرض 
كبح  الى  تهدف  خطوة  في  الهند  في  الرسائل 
عنف  اعمال  سلسلة  الى  ادت  كاذبة  اخبار  ترويج 

دامية في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا.
مزاعم  بشان  االنترنت  عبر  شائعات  واســفــرت 
شخصا   20 مقتل  عــن  اطــفــال  خاطفي  بــوجــود 
في عمليات ضرب حتى الموت في الهند خالل 
الشهرين االخيرين، بحسب احصاء لوسائل اعالم 

محلية.
هذا  التهديد  الى  الهندية  الحكومة  ذلك  ودفــع 
لشركة  التابعة  اب  واتـــس  بمالحقة  االســبــوع 
اخبار  نشر  قناة  باعتبارها  انه  معتبرة  فيسبوك 
زائفة "ال يمكنها االفالت من مسؤوليتها" في 

االمر.
ستلغي  انــهــا  الشركة  اعلنت  ذلــك  على  وردا 
امكانية تحويل رسالة الى عدة نوافذ اتصال في 
ان واحد. كما ستختبر حد الرسائل الممكن ارسالها 

في الهند بخمس مقابل 20 في باقي العالم.
المرافق  السريع  التحويل  زر  الــغــاء  سيتم  كما 

لرسائل تحمل صورة او فيديو او رابط.
من  مستخدم  مليون   200 من  اكثر  الهند  وفي 
بالتالي  وهــي  اب  لواتس  نسمة،  مليار   1,25
كبيرا  عددا  يوميا  الهنود  ويتلقى  اسواقها.  اكبر 
الرئاسل  عبر  السياسية  والــدعــايــة  النكات  مــن 

والمشاهد. ثم ينقلونها الى محامل اخرى.
المناطق  كافة  الــى  حديثا  انترنت  وصــول  ومــع 
النار  مثل  تسري  الشائعة  يجعل  النائية،  حتى 

بهذه  الكثيرين  عهد  حداثة  وازاء  الهشيم.  في 
السكان  من  قسم  يعتقد  الجديدة،  التكنولوجيا 

في صحة كل ما ينشر ويبث.
وقالت مجموعة "واتس اب" االميركية في بيان 
في  سنستمر  التي  التغييرات  هذه  ان  "نعتقد 
الهدف  على  الحفاظ  في  ستساعد  تقييمها، 
تراسل  تطبيقة  باعتبارها  اب  لــواتــس  االولـــي 

خاص".
الشركة  كانت  الهندية  السلطات  ضغوط  وتحت 
اعلنت ان الرسائل التي يتم تحويلها مع االشارة 
من  السابق  فــي  وكـــان  التحويل.  عملية  الــى 
المستحيل معرفة ما اذا المرسل صاحب الرسالة 
ام مجرد ناقل. كما نفذت حملة عبر الصحافة في 
للمستخدمين  نصائح  لتقديم  وباكستان  الهند 

بشأن كيفية اكتشاف االخبار الزائفة.
فيها  استخدمت  التي  الحملة  شــعــارات  ومــن 
الرسالة  "كون  صحف  عدة  من  واسعة  مساحات 

تم تقاسمها عدة مرات، ال يجعلها صحيحة".
حياد تكنولوجي؟

وليست عمليات السحل التي نجمت عن شائعات 
انتشار  لكن  جديدا.  امــرا  خبيثة  او  لها  اســاس  ال 
بشكل  تخترق  التي  الرقمي  االتــصــال  وسائل 
انتشار  ســرعــت  الــهــنــدي،  المجتمع  صــاروخــي 

المعلومات.
مع  يتواصلون  هندي  مليار  نصف  نحو  وهناك 
شبكة االنترنت. ويشهد العدد تزايدا قويا بفضل 
اشتراكات  واســعــار  للهواتف  الزهيدة  االســعــار 

االنترنت التي تعد بين االدنى في العالم.
التعاطي  كيفية  بشأن  الهند  في  الدائر  والجدل 
مع االخبار الزائفة، يندرج في اطار تساؤل اوسع 
ازاء  االلكتروني  التواصل  وسائل  حياد  بشأن 

المحتويات التي تروج عبرها.
لسان  على  لالعتذار  فيسبوك  شركة  واضطرت 
تحركها  عدم  بسبب  باسره  العالم  امام  صاحبها 
بشكل فعال ردا على االخبار المغلوطة وتدخالت 
معطيات  وتسرب  انتخابية  حمالت  في  خارجية 

شخصية.
والـــســـؤال هــو ايـــن تــقــف مــســؤولــيــة شــركــات 
السلطات  مسؤولية  تــبــدا  وايـــن  التكنولوجيا 

العامة؟
والحظ المعلق الهندي بارانجوي غوها ثاكورتا انه 
في حالة عملية القتل االخيرة التي سببتها شائعة 
نشرت عبر واتس اب في الهند، "يمكنكم اطالق 
النار على المرسل لكن المسؤولية االولى في 

التحرك ضد المسؤولين تعود للحكومة".
وكان جمع من الفي شخص ضربوا حتى الموت 
في  عاما   27 عمره  مهندسا  الماضي  االسبوع 
صلة  على  انه  معتقدين  (جنوب)  كارناتاكا  والية 
عبر  لها  الترويج  تم  التي  الخطف  عمليات  باحدى 

واتس اب.
ولم يكن ذنب القتيل سوى انه وزع مع اصدقاء 

لواحا من الشوكوال الطفال الحي.

(أ ف ب)

التجارية  الطائرة  لقائد  النمطية  الصورة  ستبقى 
الذي هو بطبيعة الحال رجل يستحيل أحيانا بطال، 
راسخة في األذهان لفترة طويلة بعد، إذ ان نسبة 
النساء في قمرة القيادة ال تزال ضئيلة جدا رغم 

وجود نقص في عدد الطيارين.
في  المحترفين  الطيارين  مــن  غير  ال   %  3 فـــ 
الطيران  منظمة  بحسب  النساء،  من  هم  العالم 
المدني الدولي. وصحيح أن عدد النساء اللواتي 
الطيران  كليات  إلى  الدخول  اختبارات  في  ينجحن 
يوازي عدد الرجال، غير أن نسبة اللواتي يتقدمن 

لوظائف كهذه أقل بكثير.
ومنذ عقود عدة، تنشط جمعيات نسائية لتوسيع 

األفق وإضفاء صبغة نسائية على هذا المجال.
العراقيل  ظل  في  بالسهلة  ليست  المهمة  لكن 
المتعددة التي تواجه النساء، بدءا بتفضيل توجيه 
الذكور في األسر إلى مجاالت الدراسة المكلفة 

التقنية  االختصاصات  من  عــادة  النساء  ونفور 
بين  التوفيق  صعوبة  إلــى  وصــوال  والعلمية 
النمطية  بالصورة  مرورا  والمهنية  العائلية  الحياة 
السائدة لطيار شهم ترّوج لها األعمال السينمائية 

واإلعالنات الترويجية.
منظمة  قــدرت  الماضي،  الثاني  تشرين  وفي 
العالمية  "الشبكة  أن  الدولي  المدني  الطيران 
 %  80 طيار،  ألف   620 نحو  إلى  بحاجة  ستكون 
وذلك  مسيرتهم"،  بداية  في  األقل  على  منهم 
هذا  فــي  العاملين  تقدم  نتيجة   2036 بحلول 
الجوية  المالحة  حركة  وازديــاد  السن  في  المجال 
العالمية بنسبة 4 إلى 5 % في السنة توازيا مع 
ارتفاع عدد الشركات إلى الضعف بحلول 15 إلى 

20 عاما.
لمهنة  "الترويج  إلــى  الدولية  الهيئة  وتسعى 
الطيران على نطاق أوسع " في أوساط الشباب 

عموما "والفتيات خصوصا".
تقود  التي  عاما)   55) كالرك  جينينغز  ليز  وقالت 
الهولندية  "تــرانــســافــيــا"  شــركــة  فــي  ــرات  طــائ
والعضو في الجمعية الدولية لقائدات الطائرات 
المتحدة  الواليات  في  سنة 1978  أنشئت  التي 
باتت  المالحين  في  الكبير  النقص  "تداعيات  إن 
هذا  مــن  الــشــابــات  نــفــور  شــأن  ومــن  تتجلى"، 

المجال أن يزيد الوضع سوءا.
ضرب القدوة

وصحيح أنه في بداية الثمانينات كانت التعليقات 
الساخرة من النساء عملة سائدة في المجال، إال 

أن األوضاع قد تغيرت، على حد قول كالرك.
يسلمها  أن  أحيانا  كــالرك  مع  يصادف  قد  لكن 
جانب  إلى  وقوفها  عند  مخلفاتهم  الركاب  بعض 
المخرج إللقاء تحية الوداع عليهم، ظنا منهم أنها 

مضيفة طيران، بالرغم من البزة التي ترتديها.

"بالبا"  للمالحين  البريطانية  المنظمة  واعتبرت 
أنه في غالب األحيان "يروجون لصورة تظهر رجال 
طيران.  مضيفة  دور  في  وامــرأة  طيار  زّي  في 
وقد يفهم من هذه الصورة أن دور الشابات في 
يشمل  وال  الضيافة  على  يقتصر  الطيران  مجال 

قيادة الطائرة".
تشلسي  الطيار  أثاره  الذي  اإلعجاب  غرار  وعلى 
سالنبرغر الذي أنجز ببطولة هبوطا اضطراريا سنة 
من  استوحي  ــذي  وال هادسن  نهر  على   2009
كالرك  جينينغز  ليز  تأمل  "سالي"،  فيلم  قصته 
أن يحّفز اإلنجاز الذي قامت به المالحة تامي جو 

شولتش الفتيات على خوض هذا المجال.
من  طائرة  تقود  كانت  التي  شولتس  نجت  فقد 
طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية "ساوث 
اضطراري  بشكل  الهبوط  في  إيرالينز"  ويست 

بعد انفجار أحد المحركات.

في  المسؤولة  كوبان،  صوفي  إلــى  بالنسبة 
تكمن  (إنــاك)،  المدني  للطيران  الوطنية  الكيلة 
المشكلة في افتقار الشابات إلى قدوة يحتذين 

بها.
المقصود  الرقابة  من  "نــوع  إلــى  لفتت  وهــي 
المجتمع  سببه  دورهن  حول  المقصودة"  غير  أو 

برمته، من األهل إلى المدرسين.
الجوية،  للمالحة  فارنبورو  معرض  إطــار  وفــي 
 % 6 تضم  التي  جيت"  "إيــزي  مجموعة  عرضت 
تعتزم  والتي  المالحة  طاقم  ضمن  النساء  من 
رفع هذه النسبة إلى 20 % بحلول 2020، طائرة 
نسائي  طاقمها  نيو"  طراز "ايه 321  من  جديدة 
"مرادنا  الندغرن  جوهان  مديرها  وقال  بالكامل. 

ضرب القدوة لألجيال المقبلة". 

(أ ف ب)
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فرصة لمكسب مالي 
من عمل إضافي أو 

شراء حاجات ثمينة أو 
يجد استحقاق مالي، 

دقق بالتفاصيل نوعًا ما 
المعنويات تظهر عندك 
باتجاه األمور التي فيها 

دفع فواتير واستحقاقات.

تشتد رغبته بالتقرب من 
أحبائه، فترة مثمرة ايجابية 
تستعيد إشراقتك، تسحر 

الكثيرين بحضورك، جو 
مناسب لتلبية دعوات 
واستطاعتك المبادرة 

والظروف مالئمة 
للمصالحة.

بما أن القمر في العقرب 
ترغب بشراكة، اليوم 
مناسب لقيام بعمل 

يتطلب تعاون من طرف 
آخر، ال تنفعل حاول 

اإلضاءة على ايجابياتك، ال 
ينفعك التوتر والجدال عالج 

كل أمورك بأعصاب باردة.

تحتل األمور المنزلية 
والعائلية القسط األكبر 
من تفكيرك، تجد تعاون 

من أفراد عائلتك، ال تفقد 
اتزانك وثقة األحبة، قد 

تقلق بشأن صحة أحد 
أفراد العائلة، ربما مسألة 

شخصية.

يبدو العمل بالتراكم 
عليك تدريجيًا، عليك أن 

تنجز ما بوسعك دون أن 
تبالغ بصحتك وغذائك، 
اليوم تكون أكثر شيء 

تنظيم وتدير أعمالك 
بشكل أفضل، تجنب إثارة 

العداوات.

اتصاالت، تنقالت، تخرج 
بنزهة قصيرة، تعامل مع 

أخ أو جار، تتمتع بسرعة 
بديهة، باستطاعتك 

مناقشة األمور الصعبة، 
تطرح أفكار جديدة، تحصل 

على فرصة جديدة، تفسير 
مشاعرك وتبرير مواقفك.
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ثمة الفرصة لمكسب 
مالي من عمل إضافي، 

خطواتك مالية، شراء حاجة 
ثمينة، تعالج استحقاق، ال 
تتسرع بتوظيف األموال، 
دقق بالتفاصيل لتطمأن 

خواطرك نوعًا ما وتتحسن 
معنوياتك بشكل ملحوظ.

يرتكز إهتمامك اليوم على 
حياتك االجتماعية، تتلقى 

دعوة لحضور حفلة مناسبة، 
اطلب مساعدة، ال تتردد 

بتقديم المساعدة، تحالف 
مع األصدقاء والزمالء 

والجيران، ال تبقى وحيد، 
اخرج للقاء الناس.

الفترة أفضل، خطوات، 
القمر عندك انفراج، 

تقدم ملموس، تتحلى 
بحكمة واقعية ألنها 

تشتد عزيمتك وترتفع 
المعنويات، تستعيد 

سيطرتك، تحقق نجاح، تغير 
مكان إقامتك.

يرتكز اهتمامك على 
مصالحك المناسبة، يبحث 
عن عمل، أفضل ما لديك 

لعلك تحقق انجاز أو تحرز 
تقدم مفاجئ، قد تظهر 

متاعب عائلية أو شخصية، 
المطلوب منك أن تكون 

على قدر المسؤولية.

يسيطر التعب عليك، عليك 
أن تنظم أمورك، تحافظ 
على صبرك، تتعامل مع 

الغير بهدوء، تتذمر من 
تأخير أو سوء تفاهم أو 

التباس، ال تسمح للقلق 
المسيطر أن يمنعك من 

العمل والنشاط.

 ينشط بسفر واتصال، 
يشارك في حفلة وورشة، 

يتقرب من أحبائه، يعزز 
عالقته معهم، يلتقي 
بوجوه وآراء وثقافات 

مختلفة، أجواء لطيفة، 
يعزز عالقاته االجتماعية 

والعائلية.
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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.
االرقام الموجودة فوق الخط تعطي الحل االفقي 
واالرقام الموجودة تحت الخط تعط الحل العامودي.
 1 ورقم   2 لرقم  الحل  سيكون   3 رقم  الحل  مفتاح 
 2 رقــم  او   1 ورقــم   4 لرقم  حال  سيكون   5 ورقــم 

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 وعامود 

والمربع الذي يتكون 
من ٣ صفوف 

وأعمدة (باللون 
الغامق) يحتوي 

على كل رقم من 
١ - ٩

1234567891011
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1 - طاغور – كوليت 2 - هباء – بردى 3 - رابية – عدا 4 - سر – مطر – خباء 5 - يأس – 
أقبل – فم 6 - نيبال – أينع 7 - ساق – نرجس 8 - تتابع – يرى 9 - وكيل – سماء 10 

- تم – عصامي – حر 11 - هدى – بس – فر.

1 – عازف غيتار كندي نال شهرة عالمية 
2 - ُمحّيا – ضد كذب – لهو وتسلية 3 

- طبيب يمارس الجراحة – إجادة وإحكام 
4 - نبات كثير الشوك – صادق 5 - قط 

– عمران – مبسم 6 - ضوء الصباح – 
رعب وادث يومية – سالك أو ساري  
7 – حوادث يومية – سالك أو ساري 

المفعول 8 - نداء – ضد حلو – إكليل 9 
- مدهن – موسيقي يضع األلحان 10 
- تطور وتقدم – غذاء – حب 11 – طنَّ 

الجرس – سخاء – حازم وقاطع.
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1 – العب سويسري من نجوم كرة 
المضرب 2 - جذب – عودة – مملوك 3 

- كثير النهب – ما كان لوُنه لوَن الرماد 
4 - مدينة في شمال سورية – قنوط 

5 - سارق – ختم – غيث 6 - يقارب – 
اكتمل – أخو األب 7 - زمن – شقيق – 
ألقى 8 – مجموعة نظم ترتب عالقات 
المجتمع – أبصر 9 - صبي – ضد داكن 
10 - شديد – مشعل 11 - والد – مثال 

– ما يجري في عروق اإلنسان.

1 - طه حسين – غوته 2 - أب – رئيس – كمد 3 - غار – سباتي 4 - وئام – اقتلع 
5 - بطال – صب 6 - بيرق – نبراس 7 - كرة – بارع 8 - ود – خليج – سيف 9 - العب – 

نسيم 10 - دافع – راح 11 - تشاؤم – دائرة.

من الحيوانات المفترسة طبعا االسد 
وله عدة اسماء وكان الناس يختبئون 
عند سماع زئيره وقيل عن احد الرجال 

الصالحين وكان يصلي الفجر امام 
كهف خرج عليه اسد يزأر ويلف حوله 

وبعد صالته خاطب االسد قائال 
ايها الليث اذا نويت افتراسي هيا 

اقدم فليس لي سوى الله لحمايتي 
منك فتراجع االسد عنه ودخل كهفه 

وذهب الرجل سالما معافى.
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الحرب العاملية التي دامت 
قرابة سبع سنوات من 

مقطع و(7) احرف

أفقياً

أفقياً

عامودياً

عامودياً

 2) إرفع 4 عيدان ليتبقى 5 مربعات
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تصويرشاهد ع "العفريتة".. ابتكار مزارع أرد 
محمد القرالة

 أنِت بطلة" حملة لـ"صندوق املرأة" تستهدف 
قصص نجاح السيدات 

قطار هايربلوب يحّط رحاله يف الص

 عّمان–تاال أيوب

أطلقت شركة صندوق المرأة للتمويل 
بطلة"،  "أنــِت  بعنوان  حملة  األصغر، 
وتخاطب  الــعــام،  نهاية  فــي  تنتهي 
أوضاعهن  باختالف  النساء  الحملة 
واالقتصادية،  واالجتماعية  العلمية 
تستهدف فيها قصص نجاح السيدات 
واالقتصادية  التنموية  المشاريع  عبر 

المتنوعة.
المرأة  ثقة  تعزيز  إلى  الحملة  وتهدف 
التغيير  عــلــى  ــا  ــه ــدرت وق بــنــفــســهــا، 
في  الفّعال  واالجتماعي  االقتصادي 
عام  لمدير  وفًقا  ومجتمعها،  أسرتها 

الشركة منى سختيان.
وتتناول الحملة صفات المرأة األردنية 
خالل  من  بـ"البطلة"،  أسمتها  التي 
حديث بعض المستفيدات عن خدمات 
أكبر  تخطي  في  المختلفة  الصندوق 
والنهوض  والــتــحــديــات،  الصعوبات 

بمشاريع اقتصادية صغرى ناجحة.
الطورة  بــراءة  المستفيدة  عبرت  وقد 
وكيف  بها  تتميز  التي  الصفات  عن 
"تحديت  قــائــلــة:  بطلة  أنــهــا  تشعر 
وبدأت  دراستي  وأكملت  المستحيل 
تصنع  شركة  اليوم  ولدي  بمشروعي، 
الشجاعة  طبيعي،  منتج   27 من  أكثر 
ــخــوف مــن الــفــشــل هــو ما  ـــدم ال وع

يميزني كبطلة".
قسطنطين– اندريا  المستفيدة  أمــا 

وتعمل  خــزف  مشغل  صاحبة  وهــي 

السلط،  مدينة  في  سياحية  كمرشدة 
فإنها ترى البطولة في الصبر وتحدي 
الصعاب وتقبل التحديات بصدر رحب، 

واالصرار على إحداث فرق إيجابي.
وقالت سختيان، بحسب البيان الصادر 

رؤية  تترجم  الحملة  إن  الشركة،  عن 
اقتصاديًا  المرأة  تمكين  في  الشركة 
فــاعــًال  عــضــوًا  لتصبح  ــًا،  واجــتــمــاعــي
مبدأ  يجسد  ما  مجتمعها،  في  ومنتجًا 

التشاركية جنًبا إلى جنب مع الرجل.

تأتي  الــتــي  الــحــمــلــة،  أن  وأوضــحــت 
التطور  تحاكي  متعددة،  مراحل  على 
الحاصل  واالقــتــصــادي  التكنولوجي 
حيُث  ــرأة،  ــم ال تمويل  عمليات  فــي 
المثابرة  األردنية  المرأة  صورة  تجّسد 

التي تشق طريقها لتأمين حياة كريمة 
لها وألسرتها.

الشركة  أن  إلــى  سختيان  وأشــــارت 
إتاحة  خــالل  من  الــمــرأة  تمكين  تدعم 
مجموعة من الخدمات المالية تتضمن 
ــا عــدة مــن الــتــمــويــالت، أبــرزهــا  ــواًع أن
إنطالقتي،  تمويل  تضامن،  "تمويل 
موسمي،  تــمــويــل  تــطــويــر،  تــمــويــل 
أمــومــة،  تــمــويــل  تعليمي،  تــمــويــل 
تحسين  وتــمــويــل  عــمــومــي،  تمويل 
منزل باإلضافة الى الخدمات الرقمية 
المالية والخدمات الغير مالية والتأمين 

الميكروي".
بإشراف  الشركة  عمل  أن  وأضــافــت 
يسهم  "أن  شأنه  من  المركزي  البنك 
قطاع  لنمو  المناسبة  البيئة  بتوفير 
وبناء  المملكة،  في  األصغر  التمويل 
البشرية،  ومــــوارده  المالية  ــه  قــدرات
المالية  الــخــدمــات  تــطــويــر  وتحسين 
رقعة  وتوسيع  القطاع  من  المقدمة 

انتشاره".
التي  المرأة  صندوق  شركة  أن  ويذكر 
شركة  هي   ،1996 عام  أعمالها  بدأت 
على  أرباحًا  توزع  ال  ربحية،  غير  خاصة 
تأسيسها،  لقانون  وفــقــًا  اإلطـــالق، 
الصناعة  وزارة  ــدى  ل مسجلة  وهــي 
رقابة  تحت  وتعمل  األردنية  والتجارة 
األردنـــي،  الــمــركــزي  البنك  وإشـــراف 
شبكة  ــة"،  ــي ــم ــن مـــن "ت جــــزء  وهــــي 
مــؤســســات الــتــمــويــل األصــغــر في 

األردن. 

المستقبلي "هايبرلوب"  القطار  حّط 
أنفاق  في  فائقة  بسرعة  يسير  الذي 
في  رحــالــه  الضغط،  فيها  ينخفض 
الصين ، مع إبرام اتفاق لخّط تجريبي 

كيلومترات. عشرة  على  يمتّد 
"هايبرلوب  مجموعة  أعلنت  وقــد 
ــز"  ــوجــي ــول ــكــن تــرانــســبــورتــايــشــن ت
(هــايــبــرلــوب تـــي تــــي) فـــي بــيــان 
في  تونغرن  مدينة  مــع  اتــفــاق  عــن 
إلطالق  غرب)  (جنوب  غيجو  مقاطعة 

المشروع. هذا 

إحدى  هي  تــي"  تي  و"هايبرلوب   
المشروع  على  القائمة  الــشــركــات 
الملياردير   2013 سنة  أطلقه  الــذي 
مجموعة "تيسال"  مدير  ماسك  إلون 
و"ســبــايــس  الكهربائية  لــلــســيــارات 

الفضائية. للمالحة  اكس" 
بــتــســيــيــر  الــــمــــشــــروع  ويـــقـــضـــي   
كيلومتر   1200 بسرعة  مقصورات 
في الساعة في معابر ينخفض فيها 

مغناطيسي. بدفع  وذلك  الضغط، 
في  مماثلة  مشاريع  أطلقت  وقــد 

عـــدة بـــلـــدان، مــن بــيــنــهــا اإلمــــارات 
عن  الكشف  المرتقب  ومن  والهند. 
قريب  عما  الــطــراز  هــذا  مــن  نــمــوذج 
ــنــة تـــولـــوز (جـــنـــوب غــرب  فـــي مــدي

فرنسا).
أي  تي"  تي  "هايبرلوب  تقدم  ولم 
في  الــمــبــرم  ــفــاق  االت عــن  تفصيل 
ذات  الــتــقــنــيــة  الــخــطــة  أو  الــصــيــن، 
األعمال.  وجدول  والميزانية  الصلة 
المحطات  عن  أيضا  تفصح  لم  وهي 

القطار. فيها  سيمّر  التي 

في  التمويل  حشد  المفترض  ومن 
العام  القطاعين  بين  شــراكــة  إطــار 
مدينة  تتكفل  أن  عــلــى  والــخــاص، 
الميزانية،  نصف  بتأمين  تــونــغــرن 
وفق ما أفادت المجموعة األميركية.

 وأوضحت هذه األخيرة أن "هايبرلوب 
وتصاميم  التكنولوجيا  تأمين  تتولى 

األساسية". واألجهزة  الهندسة 
ـــوب غـــريـــســـتـــا مـــديـــر  ـــب ـــي وقـــــــال ب
في  "بحثنا  تــي"،  تــي  "هايبرلوب 
ــة عـــن شــريــك  ــمــاضــي الـــســـنـــوات ال

الصين،  في  معه  نتعاون  مناسب 
ــة مــن  ــك ـــــات لــديــنــا الـــيـــوم شــب وب

النظام". إطالق  لنا  تتيح  العالقات 
من  األول  الــمــشــروع  هـــذا  ولــيــس 
أطلقت  فــقــد  الــصــيــن،  فــي  نــوعــه 
للمالحة  العامة  "كاسيك"  مجموعة 
العام  مماثال  مــشــروعــا  الفضائية 
ـــمـــاضـــي فــــي مـــديـــنـــة ووهـــــان  ال

(الوسط).

(أ ف ب)

الجمعان يعتلي العفريتة خالل عمله في المزرعة

 الرأي- محمد سويلم

 جمعان العون.. مزارع محب لعمله ابتكر مجموعة من التقنيات 
والمعدات في مزرعته، أبرزها العفريتة..

ليسهل  هرم  شكل  على  أدراجــا  تحمل  قاطرة  و"العفريته" 
الدخول بها بين سرب األشجار والكروم اللتقاط الثمار وجمع 
طويل  وقــت  واخــتــصــار  العمل  فــي  للتسريع  المحصول، 
النموذجي،  العمل  مبدأ  ويحفز  الجودة  تعزيز  في  يساهم 

واالسم اطلقه عليها مبتكرها ومزارعوه..
مشطوبة  شاحنة  (شاصي)  جسم  عن  عبارة  االبتكار..  هذ 

إن وجد أو يمكن تصنيعه من جسور مترابطة وتركيب محرك 
السرعات  مبدل  مثل  األساسيات  بعض  وإضــافــة  مالئم 
والمقود،  السائق  وكرسي  المحرك  ولـــوازم  والــدواســات 

إضافة إلى االدراج التي يتم اضافتها بشكل هرمي.
شجرية  مزرعة  إلــى  مزرعته  بتحويل  الشغوف؛  مزارعنا  بــدأ 
في  سنوات  ثماني  منذ  والفواكه  للحمضيات  نموذجية 
المدة  هذه  خالل  اعتمد  المفرق،  بمحافظة  الدفيانة  منطقة 
على ابتكار وسائل عديدة لتنظيم العمل في المزرعة بشكل 

نموذجي.
قبل تحوله للزراعة الشجرية كان المزارع "العون" خبيرا بزراعة 

لالجتهاد  واســعــا  بابا  الجديدة  زراعــتــه  فــي  ووجــد  الخضار، 
واالبتكار وهو األمر الذي يبرع فيه ويحبه كثيرا، فحول مزرعته 
في هذا الوقت القصير نسبيا إلى أحدث وأكبر المزارع في 

منطقة البادية الشرقية الشمالية.
هذه المزرعة تستخدم العديد من التقنيات التي توفر الدعم 
واالسناد للكثير من الجوانب في تركيبة المزرعة، مثل نظام 
مياه معلق يعمل على توفير الرطوبة لالشجار من خالل رش 
المائلة  االعمدة  ونظام  مرتفع،  مكان  من  المتساقط  الرذاذ 
بتوفير  ويساهم  باالشجار  يحيط  مقلوب  هرم  شكل  على 
الزيادة  تصل  االشجار،  من  اكبر  عدد  الضافة  كافية  مساحات 

هذه  اضافة  قبل  سابقا  المزروعة  االشجار  عدد  ضعف  الى 
التقنية.

من  ــواع  أن أربعة  من  أكثر  تنتج  التي  المزرعة  أن  إلــى  يشار 
اضافة  العالية  الجودة  وذات  الممتدة  العنب  وكروم  الــدراق 
ــواع  االن بكافة  التفاح  اشــجــار  مــن  شاسعة  مساحات  إلــى 
واألشكال؛ يجاورها مخيم لالجئين السوريين يقطنه نحو 300 
نسمة يعملون في هذه المزرعة ويأكلون من خيراتها، وتمد 
نسبة  الجمعان  مخيم  اسم  يحمل  الذي  المخيم  هذا  المزرعة 
بالماء  وشهامتهم؛  االردنيين  كرم  يجسد  الذي  مزارعنا  إلى 

والكهرباء. 

 قتل مسلم بتهمة 
تهريب أبقار يف الهند 

حتى  ضربه  ــر  إث مصرعه  مسلم   لقى 
الموت على يد مجموعة من الهندوس 
في والية راجستان، شمال غربي الهند، 
على خلفية اتهامه بتهريب أبقار (الحيوان 

المقدس لدى الهندوس).
وقالت الشرطة الهندية إن واقعة القتل 
العليا  المحكمة  مطالبة  رغــم  حــدثــت 
لوقف  عاجلة  خــطــوات  باتخاذ  الهندية 
أنجاء  فــي  الــقــاتــل  الــغــوغــائــي  العنف 

البالد.
ونقلت صحيفة ذا هندو المحلية (خاصة) 
أّن  تسمها)  (لــم  بالشرطة  مصادر  عن 
رجلين  هاجموا  الهندوس  من  مجموعة 
كانا بصحبتهما بقرتين عند منطقة غابات 
بضربهما  وقاموا  راجستان،  والية  في 

باستخدام العصا.
من  تمكنوا  الــهــنــدوس  أّن  وأضــافــوا 
خان  أكبر  يدعى  عاما)   28) رجــل  ضــرب 
اآلخر  الرجل  تمكن  فيما  الموت،  حتى 
ويتهم  هويته).  تحديد  (دون  الهرب  من 
بتهريب  االثنين  المسلمين  الهندوس 
األبقار إلى مدينة فيرزيبور جيركا، بوالية 

هاريانا (شمال).
ضد  الواقعة  حفظت  الشرطة  أن  يشار 
فور  المهاجمين  هروب  بعد  مجهولين، 
موقع  إلــى  الشرطة  بمجئ  معرفتهم 
تصاعدت  األخيرة،  اآلونة  وفي  الحادثة. 
المسلمين  بحق  والجرائم  االعــتــداءات 
وصلت  األبقار  حماية  باسم  الهند  في 

حّد القتل.
تدعى  جماعة  الممارسات  بتلك  ويقوم 
األهلية  المجموعات  إحدى  البقر  حراس 
العنف  تستخدم  الــتــي  الــهــنــدوســيــة، 
لـحماية األبقار في الهند، حيث يحّظر ذبح 

أو بيع الماشية في معظم الواليات.

(األناضول) 



العدد
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برل ترفع العقوبات 
االقتصادية الرمزية عن 

تركيا 
  

 برلين-أ ف ب 

رمزية  اقتصادية  عقوبات  برلين  رفعت 
حسب  عام،  منذ  تركيا  على  فرضتها  كانت 
ما أكدت وزارة االقتصاد األلمانية السبت 
ــــرس، كــمــا تـــم خفض  ــرنــس ب ــة ف ــال ــوك ل
تركيا  إلى  األلمان  للمسافرين  التوصيات 

في خطوة انفراج اضافية.
سقفًا  برلين  وضعت   ،2017 عام  ففي   
عن  عبارة  مليار،  ونصف  يورو  مليار  بقيمة 
تقدمها  ومساعدات  وقــروض  ضمانات 
الحكومة األلمانية أو االتحاد االوروبي الى 

الصادرات أو االستثمارات في تركيا.
ان  برس  لفرانس  االقتصاد  وزارة  وقالت   
هذا التدبير لن يطبق العام المقبل مؤكدة 
نشرتها  التي  المعلومات  صحة   بذلك 
وقت  فــي  زيــتــونــغ"  "الغيماين  صحيفة 

سابق.
  وجاء القرار األلماني بفرض قيود مالية 
عن  ألماني  مدافع  اعتقال  اثر  تركيا،  على 
حقوق االنسان في تموز2017 مع خمسة 
منظمة  مــديــرة  بينهم  آخــريــن،  ناشطين 

العفو الدولية في تركيا.
خصوصا  المعارضة  اعتبرت  ألمانيا،  في    
جدا.  قليلة  العقوبات  هذه  أن  الخضر  حزب 
الــذي  مليار  الــــ1,5  سقف  ــواقــع،  ال فــي 
حددته برلين للصادرات كان عاليا جدا لدرجة 
أنه سمح بزيادة حجم الضمانات خالل عام 
واحد، من 1,1 مليار عام 2016 إلى 1,46 

مليار في العام التالي.
 وفي أعقاب رفع حالة الطوارئ في تركيا 
األلمانية  الخارجية  وزارة  قّلصت  الخميس، 
مذكرتها  االلكتروني  موقعها  على  أيضا 

األمنية لرعاياها المسافرين إلى تركيا.
أيضا  األلــمــانــيــة  الــســلــطــات  وســحــبــت    
في  المرتفع  التوقيف  خطر  حول  انذاراتها 
تركيا بما في ذلك في المناطق السياحية.
عــودة  الجمعة  وتركيا  هولندا  وأعلنت    
العالقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة 
رفضت  عندما   2017 آذار  منذ  استمرت 
بالمشاركة  تركيين  لوزيرين  السماح  الهاي 

في تجمع انتخابي. 

 االعالن عن "رشاكة اسرتاتيجية" اماراتية صينية 

   ابوظبي -أ ف ب 

أعلنت االمارات العربية المتحدة امس انها 
اتفقت مع الصين على "تأسيس عالقات 
البلدين،  بين  شاملة"  استراتيجية  شراكة 
بها  يقوم  رسمية  ــارة  زي ختام  في  وذلــك 

الرئيس الصيني شي جينبينغ.
االمارات  السبت  الصيني  الرئيس  وغادر   
التي زارها لثالثة ايام ضمن جولة تشمل 

أيضا السنغال ورواندا وجنوب افريقيا.
بيانا  االماراتية  االنــبــاء  وكالة  ونشرت      
مشتركا بين االمارات والصين، يؤكد انهما 
اتفقتا على "ارتقاء بالعالقات الثنائية إلى 
مستويات أعلى و تأسيس عالقات شراكة 
و  تعميق  في  تسهم  شاملة  استراتيجية 
تعزيز  و  كافة  المجاالت  في  التعاون  تركيز 

التنمية و االزدهار المشترك".
"حرصهما  اكــدا  البلدين  ان  البيان  وقــال   
على تعميق التعاون ضمن مبادرة "الحزام 
و الطريق" إلقامة عالقات الشراكة التجارية 

واالستثمارية المستدامة".
  وأطلقت الحكومة الصينية مبادرة "الحزام 
حرير"  خلق "طريق  الى  الهادفة  والطريق" 
عبر  خصوصا  العالم،  حول  للتجارة  جديدة 

ربط الصين باوروبا.

ــبــان فـــي الــمــجــاالت  ــجــان ــتــعــاون ال  وســي
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــعــلــمــيــة 
والطاقة  المياه  ومــجــاالت  والتكنولوجية 
المتجددة باالضافة الى التعاون في مجال 
النفط والغاز والمجال العسكري والثقافي.
 وكان شي جينبينغ التقى الجمعة مع نائب 
راشــد  بــن  محمد  الشيخ  االمــــارات  رئيس 
للقوات  األعلى  القائد  ونائب  مكتوم،  آل 
زايد  بن  محمد  الشيخ  االماراتية  المسلحة 

آل نهيان.
وخالل الزيارة، تم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة 
"تعزيز  الــى  تهدف  البلدين،  بين  تفاهم 
الشراكة االستراتيجية والتعاون الثنائي بين 
البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك 
في مختلف القطاعات"، بحسب ما اوردت 

الوكالة.
اتفاق  الجمعة،  الموقعة  االتفاقات  وبين   
اطار للتعاون واسع النطاق بين شركة نفط 
ومؤسسة  "أدنــــوك"  الوطنية  ابوظبي 

البترول الوطنية الصينية.
 وقبيل وصول الرئيس الصيني الخميس، 
وقع البلدان عقدين في مجال استكشاف 
 1,6 بقيمة  أبوظبي  فــي  والــغــاز  النفط 
مليار دوالر، باالضافة الى اتفاقية القامة 
التجارة  منطقة  في  ضخم  تــّجــار"  "ســوق 

الحرة في دبي.

 وتعود آخر زيارة لرئيس صيني الى االمارات 
للعام 1989، حين قام الرئيس الراحل يانغ 
شانغ كون بزيارة للدولة الخليجية تلتها زيارة 
بن  زايــد  الشيخ  الراحل  االماراتي  للرئيس 

سلطان آل نهيان للصين في 1990.
 والصين الشريك التجاري األول لالمارات. 
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 
في 2017 نحو 53,3 مليار دوالر، علما بان 
الصادرات الصينية تشكل نسبة 90 بالمئة 

منها، وفقا الحصاءات أبوظبي.
 كما ان االمارات بين الدول المصدرة للخام 
بنحو  نفطا  ببيعها  وقامت  الصين،  الــى 

أربعة مليارات دوالر العام الماضي.
هــّددت  بعدما  جينبينغ  شي  ــارة  زي وتأتي 
ــتــي تدير  ــــي"، ال مــجــمــوعــة "مـــوانـــئ دب
دولــة،   40 في  وداخلية  بحرية  محطة   78
قانونية  اجراءات  باتخاذ  الماضي  االسبوع 
منطقة  ببناء  قيامها  بسبب  الصين  ضد 
تجارية في جيبوتي في موقع يضم محطة 
وحكومة  دبي  بين  عليها  متنازعا  حاويات 

الدولة االفريقية.
القاعدة  تستضيف  التي  جيبوتي،  وتعتبر   
االراضي  خارج  الوحيدة  الصينية  العسكرية 
الحرير"  "طريق  مبادرة  من  جــزءا  الصينية، 

الصينية. 

ارتفع عدد السياح الى والية موغال جنوب غرب تركيا 
في االشهر الستة األولى من العام الحالي بنسبة 
38 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 

بالدنا  أهل  على  يفرضوا  لم  أنفسهم  "التتار"   حتى 
لم  إســرائــيــل  وحتى  البــل  هــذا  مثل  إحتلوها  التي 
أهل  والعلى   1948 عــام  فلسطينيي  على  تفرض 
الذين  الجوالن  أهل  والعلى  وأيضًا  الغربية  الضفة 
الوثيقة  هذه  مثل   1967 عام  إحتالل  بعد  فيها  بقوا 
موسكو  فرضتها  التي  العهد"  "وثيقة  إسمها  التي 
على المعارضين في القنيطرة وريفها وعلى أنها بين 
هؤالء وبين نظام بشار األسد الذي تحول إلى مجرد 
على  اإلهانات  وهذه  اإلذالل  هذا  كل  لفرض  "ختم" 

شعب يواصل اإلدعاء بأنه شعبه.
الروس  فرضها  التي  هــذه،  اإلذالل  وثيقة  تضمنت 
مثلها  يفرضوا  لم  التي  وريفها،  القنيطرة  أهل  على 
"غروزني"عندما  الشيشانية  العاصمة  على  حتى 
إجتاحوها بقيادة فالديمير بوتين هذا ما غيره وحولوها 
أحدها  يشترط  بندًا  عشر  إحدى  األتربة،  من  ركام  إلى 
ألفاظ  بأي  التلفظ  بـ"عدم  إلتزام"المستسلمين"!! 
أو  العسكرية  أو  السياسية  للقيادة  مسيئة  عبارات  أو 
بالقوات  الرديفة"..والمقصود  القوات  للجيش..أو 
المذهبية  والميليشيات  الروسية  القوات  هو  الرديفة 
اللبناني.."قوات  الله  وحزب  اإليرانية  الثورة  وحراس 
النصرة" الممولة من دولة عربية معروفة والمدعومة 
كتنظيم  إختراعها  أسباب  غدت  والتي  إيران  قبل  من 
على  دأبــوا  للذين  إال  ومعروفة  مكشوفة  إرهــابــي 

تغطية عين الشمس بغربال!!.
صحيفة  نشرتها  الــتــي  هــذه  الــعــار  وثيقة  فــي  ــاء  ج
"الشرق األوسط" في عدد أمس السبت أنه على كل 
من يريد البقاء في القنيطرة وريفها ويرفض المغادرة 
مع المغادرين إلى منطقة إدلب أن تتم تسوية وضعه 

على النحو التالي:
القانون  إطار  في  إال  التظاهر  بأعمال  القيام  -1عدم 
وعدم ممارسة الشغب -2عدم القيام بأعمال التخريب 
التلفظ  عــدم   4- الطائفية  الــنــعــرات  ـــارة  إث عــدم   3-
أو  السياسية  للقيادة  مسيئة  عبارات  أو  ألفاظ  بأي 
قوى  أو  المسلحة  والــقــوات  للجيش  أو  العسكرية 
كتابة  عدم   5- الرديفة"!!  "القوات  أو  الداخلي  األمن 
أو  السياسية  للقيادة  مسيئة  عــبــارات  أو  ألفاظ  أي 
العسكرية أو للجيش والقوات المسلحة أو قوى األمن 
الداخلي أو القوات الرديفة -6 عدم إستخدام وسائل 
التواصل  برامج  أو  اإلنترنت  أو  اإلتصاالت  أو  اإلذاعة 
حيازة  عــدم  بــاألمــن-7  تمس  أعمال  ألي  اإلجتماعي 
القيام  عدم   8- ترخيص  دون  من  الذخائر  أو  السالح 
بأعمال التهريب أو النقل أو اإلتجار بالسالح أو الذخائر 
أو معدات عسكرية -9 عدم حيازة المواد المتفجرة -10
أو  بالسالح  سواًء  إرهابية  أعمال  في  المشاركة  عدم 
غيره ضد الجيش أو "القوات الرديفة"أو المؤسسات 
العامة -11 اإلبالغ الفوري للجهات األمنية عن كل ما 
يمس األمن أو مرتكبه وعدم التستر على ذلك وهنا 
فإن األنكى أن هذه الوثيقة قد فرضت على الشخص 
أنه   : فيه  يقول  الجيش  ممثلي  أمام  شرطا  المعني 
في حال مخالفة مضمون هذا التعهد يعتبر ذلك دليًال 
على عدم صدقه وأن هذه التسوية تعتبر ملغاة وأنه 

سيتعرض للمالحقة القانونية .
ــســالم هــذه  ــرطــت وثــيــقــة اإلســت ـــل هـــذا وإشــت وك
 ": بينها  من  سؤاال  عشر  إثني  إجابة"المتعهد"على 
أِفْدنا بالتفاصيل عن دورك باألحداث الجارية ومشاركتك 
المسلح  اإلرهابي  والعمل  والشغب  التظاهر  بأعمال 
اإلرهابية  الفصائل  عن  تعرفه  عما  مفصًال  وأِفــْدنــا 
عما  بالتفصيل  وأخبرنا  ومقراتها  وقادتها  المسلحة 
تعرفه عن أقاربك المتورطين باألحداث الجارية بالقطر 
عن  بالتفصيل  وأخبرنا  السوريين  غير  اإلرهابيين  وعن 

أرقام جواالتك وحساباتك اإللكترونية.
فماذا يعني هذا..؟! إنه يعني أن المقصود هو عدم 
عودة المهجرين الذين أجبروا على مغادرة سوريا خالل 
السبعة أعوام الماضية والذين تشير التقديرات إلى أن 
عددهم قد تجاوز السبعة ماليين وأن هذا الذي تقوم 
به روسيا هو أسوأ كثيرًا مما قامت به في الشيشان 
وغروزني وأنها ال تسعى من أجل مصالحة موضوعية 
اإلستبدادي  النظام  هذا  بين  والحياة  لإلستمرار  قابلة 
وبين الشعب السوري (الذبيح) مما يعني أن عمليات 
أن  إلى  وستستمر  ستتواصل  الديموغرافي  التفريغ 
تكتمل مؤامرة "سوريا المفيدة" الطائفية التي يريدها 
هو  المقصود  أن  الواضح  فإن  األسد..وهكذا  بشار 
اإلستسالم وليس المصالحة وأن التقسيم المذهبي 

بات تحصيل حاصل!!. 

صالح القالب

وثيقة إستسالم برعاية روسية 

أمام  اسرائيل"االبواب"  في  الفاشي  اليمين  حكومة   اغلقت 
لم  التي  الــســالم"،  "عملية  أكــذوبــة  حــول  ُمناِفق  نقاش  اي 
ثوم"،حيث  من"ِقشرة  اكثر  الصهيوني  العدو  نظِر  في  تساوي 
في  العنصرية  الــدولــة  تعد  ولــم  منها.  والفــائــدة  لها  الحــاجــة 
حماسة  ُيبدون  الذين  الُجّدد،  العرب  وبخاصة  أحد  لشهادة  حاجة  
والثالثي  ترمب  ادارة  له  ج  تروِّ الذي  المسموم  الطرح  ازاء  مريبة 

ف تسويقها في عواصم عربية . األميركي"اليهودي"المكلَّ
فجر  الكنيست  أقــره  القومية"االساس"الذي  قانون  يكون  لن 
نتانياهو  إئتالف  جعبة  في  األخير  السهم   (7  /19) الخميس 
التنقيحية  الصهيونية  وايديولوجية  مقوالت  على  نهض  الذي 
خ"بن  التي ابتدعها جابوتنسكي، والذي كان والد نتانياهو"المؤرِّ
ثمة  بل  مكتبه،  ومدير  الشخصي  نتانياهو..سكرتيره  تسيون 
إن  فلسطين.  من  تبقى  ما  تهويد  مشروع  عبر  القادم  الكثير 
داخل الخط االخضر أم في الضفة الغربية، التي بدأت خطة ضم 
تأخذ  الكارثية،  اوسلو  تصنيفات  "ج"وفــق  المسماة  المنطقة 
طريقها الى التنفيذ بزخم الفت، يقوده "مناِفس"نتانياهو في 
التطرف، زعيم حزب البيت اليهودي المستوطن نفتالي بينيت، 
ده، ما  ح (مشروع الضم) ليجد اغلبية برلمانية مريحة تؤيِّ والمرشَّ
دام "قانون القومية"الذي تم إقراره بأغلبية (62 صوتًا ضد 55) 
قد أكد ان"اسرائيل َتعتِبر االستيطان قيمة وطنية عليا، وتعمل 
حيث  القانون،  مواد  في  حرفيًا  ورد  وتعزيزه"كما  تشجيعه  على 
كونه  اسرائيل،  تاريخ  في  تأسيسية  لحظة  بأنه  (القانون)  اعتِبر 

اعتَبر"البالد"لليهود فقط.
قراءة نصوص ومواد قانون القومية اليهودي، الذي رأى نتانياهو 
ان الفرصة سانحة إلقراره بوجود ترمب في البيت االبيض (بعد 
زعمه ان ادارة اوباما عارَضُته طوال الثماني سنوات التي مكثها 
اول رئيس اسود في المكتب البيضاوي) تفضح (مواد القانون 
سين االوغاد في المنطقة العربية،  العنصري) كل خطاب المتحمِّ
القضية  من  و"تــِعــبــوا"  عروبتهم  من  استقالوا  الذين  اؤلئك 
او  مادي  دعم  اية  لها  منهم  كثير  م  ُيقدِّ لم  التي  الفلسطينية، 
ولكن  ضخمة  كومة  على  خطابه  بنى  ما  بقدر  حقيقي،  ميداني 
بالحقوق  التمّسك  عن  المزيفة،  والمزاعم  االدعــاءات  من  هّشة 
عمل  فيما  فلسطين،  في  واالسالمية  والعربية  الفلسطينية 

مباِشرة  بطرق  إن  اسرائيل  تقوية  على  ومثابرة  ودأب  بنشاط 
السطح  الى  اخيرا  برزت  ان  الى  المغلقة.  االبواب  خلف  من  أو 
ووهمية إلعادة  جانبية  معارك  فتح  فشرعوا في  صفقة القرن، 
الوراء  الى  تدفع  ثانوية  لصراعات  االولوية  ومنح  العدو،  تعريف 
الخطر الصهيوني الوجودي ألمتنا وهويتنا القومية والثقافية بل 

والدينية.
المحتلة "الِعبرية"،  الفلسطينية  االرض  تتكلم  ان  هؤالء  يهم  ال 
وان ُتصِبح فلسطين"دولة الشعب اليهودي"التي لن تكون ابدًا 
ُيضير  ال  وبالتأكيد  ثنائية "اللغة"،  حتى  ُثنائية "القومية"او  دولة 
دة غير قابلة للتجزئة لدولة  هؤالء ان تكون"القدس"عاصمة ُموحَّ
اسرائيل وان تغدو العبرية لغتها الرسمية الوحيدة..كل ذلك مجرد 
تفاصيل ال قيمة لها، في النهج الذي ُيكرسه المتصهينون العرب 
آن  الذي  الطويل  مشهد"الصراع  يتصدر  كي  قدمًا  به  ويدفعون 
الخالص  يستعجلون  هؤالء  دام  ما  شــاء"،  كيفما  ينتهي  ان  له 
والديموقراطية  التنمية  اعــاق  الفلسطيني"الذي  من"الهّم 
واالصالح وبرؤى الحداثة التي انبثقت فجأة في الفضاء العربي، 
والبطالة  والمجاعة  والفساد  واالســتــبــداد  بالعسف  المثقل 
وخصوصًا  والمذهبية،  الطائفية  والِقسمة  العبثية  والحروب 
في تكريس عسكرة العالقات العربية العربية، وتأجيج الصراعات 
االقليمية وتمويل ودعم مشروعات الفوضى والخراب في اكثر 

من دولة عربية.
يبقى السؤال الذي سيتلعثم هؤالء اآلن، إن كان ثمة ما ُيخِجلهم 
القومية،  قانون  الصهيوني  الفاشي  اليمين  حكومة  إقرار  بعد 
بكل مندرجاته التي ُتغلق اي مساحة تبرير او تذاٍك قد يلجأ اليها 

المتصهينون العرب. 
تقترحون  ُأفق  وأي  القرن؟  صفقة  ستعِقدون  إسرائيل  أِي  مع 
على الشعب الفلسطيني؟ الذي غدا طاِرئًا وغريبًا وغير مرغوب 
تقرير  حق  الجديد:"إنفاذ  االساس  قانونها  يقول  دولٍة،  في  فيه 
الشعب  على  اسرائيل...َمقصور  دولــة  في  القومي  المصير 

اليهودي"؟
 ماذا عن حّل الدولتين ومبادرة السالم العربية؟ وقرار 242 وكل 

ما بنيُتم عليه َسرِدياتكم المتهاِفتة؟
.. هل تُجيبون؟ 

قضايا
محمد خّروب
k h a r r o u b @ j p f . c o m . j o

ُّ أو.. مع "أِي إرسائيل" ستعِقدون "صفَقة الَقرن"؟ ة التصه مس

   النقد الدويل : 
الرسوم الجمركية 

ترض باالقتصاد 
العاملي 

 عمان -الرأي

ــدولــي قــادة   حـــذر صــنــدوق الــنــقــد ال
أن  من  امــس  العالمية  االقــتــصــادات 
تبادل فرض رسوم جمركية في اآلونة 
وذلك  العالمي  بالنمو  سيضر  األخيرة 
االميركي  الرئيس  تهديد  من  يوم  بعد 
دونالد ترمب بتصعيد كبير للخالف مع 

الصين.
 وقالت كريستين الجارد المديرة العامة 
ستقدم  إنها  الدولي  النقد  للصندوق 
ـــــوزراء مــالــيــة ومــحــافــظــي الــبــنــوك  ل
العشرين  مــجــمــوعــة  فــي  الــمــركــزيــة 
تقريرا  ايرس  بوينس  في  المجتمعين 
التي  القيود  تبعات  تفاصيل  يتضمن 

اعلنت بالفعل على التجارة العالمية.
وجاء تحذيرها بعد قليل من تصريح وزير 
منوتشين  ستيفن  االميركي  الخزانة 
أن  االرجنتين  عاصمة  في  للصحفيين 
في  اقتصاد  ألكبر  الكلي  االقتصاد 

العالم لم يتأثر بعد.    
 وتــفــجــرت الــخــالفــات الــتــجــاريــة التي 
العلن   في  طويلة  فترة  منذ  تستعر 
في االشهر االخيرة وتبادلت الواليات 
اقتصاد  أكبر  ثاني  والصين،  المتحدة 
سلع  على  رسوم  فرض  العالم،  في 

بقيمة 34 مليار دوالر، إلى اآلن.
في  ايـــرس  بوينس  اجــتــمــاع  ويــأتــي   
الحرب  تصاعد  وسط  االسبوع  مطلع 
هدد  حين  في  الجانبين  بين  الكالمية 
ترامب يوم الجمعة بفرض رسوم على 
المتحدة  لــلــواليــات  صينية  صـــادرات 

بقيمة 500 مليار دوالر.
تأييد  حشد  منوتشين  وســيــحــاول    
الحلفاء في مجموعة السبع لواشنطن 
ولكنهم  الصين  مــع  المواجهة  فــي 
الواليات  مع  التعاون  عن  يحجمون  قد 
على  رسوما  فرضت  ان  بعد  المتحدة 
من  ــيــوم  واأللــومــن الــصــلــب  واردات 
دفعهما  ما  وكندا  األوروبـــي  االتــحــاد 

التخاذ إجراءات انتقامية.  

توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم خالل زيارة الرئيس الصيني
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