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 إرادة ملكية بفض الدورة 
االستثنائية ملجلس األمة

عمان - الرأي

الــدورة  بفض  السامية  الملكية  اإلرادة  صــدرت 
االستثنائية لمجلس األمة اعتبارا من امس االحد 

للثاني والعشرين من شهر تموز سنة 2018. 

رئيس الوزراء يتواصل مع مواطن من خالل خدمة الصم والبكم

 "الربملانات العربية" يثمن 
دور األردن يف رعاية 
املقدسات بالقدس

القاهرة - الرأي

رعاية  في  األردن  دور  العربية  البرلمانات  اتحاد  ثمن 
إدراج  أهمية  على  مــشــدًدا  بالقدس،  المقدسات 
جميع  أعــمــال  جـــدول  على  الفلسطينية  القضية 

اجتماعات البرلمان العربي كبند رئيس.
الطارئة  الجلسة  عن  الــصــادر  الختامي  البيان  وأكــد 
لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ضمن الدورة 
البرلماني  لالتحاد  االستثنائية  والعشرين  الثامنة 
برئيس  ممثال  اْالردن  فيه  شــارك  الــذي  الــعــربــي، 
ضرورة  الطراونه،  عاطف  المهندس  النواب  مجلس 
العمل من أجل إيجاد إطار دولي جديد لرعاية السالم 
في الشرق األوسط، مطالًبا الجمعية العامة لألمم 
المتحدة العمل على توفير الحماية الدولية للشعب 
على  عنها  الصادرة  المقررات  وتنفيذ  الفلسطيني 

أرض الواقع. 

القضاء مستقل وال نتدخل في عمله

الرزاز: تعزيز هيبة األمن أساسه
االحرتام املتبادل مع املواطن

تطبيق القانون عىل الجميع بحزم وعدالة

 عمان - بترا

ــرزاز  ال عمر  الدكتور  ـــوزراء  ال رئيس  اشــاد 
بالجهود التي يبذلها جهاز االمن العام في 
حماية المواطنين وممتلكاتهم، وبفضلها 
االمن  واحة  انه  على  لــالردن  يشار  اصبح 

واالمان على المستوى العالمي.
ــارتــه امس  واكـــد رئــيــس الــــوزراء خــالل زي

ولقائه  العام  االمــن  مديرية  الى  االحــد، 
الحمود  فاضل  اللواء  العام  االمــن  مدير 
الداخلية  وزيـــر  بحضور  الــضــبــاط،  وكــبــار 
واالمـــان  االمـــن  ان  المبيضين،  سمير 
الذي نعيشه جاء نتيجة جهود مضنية في 
القوات  في  العاملون  يبذلها  الميدان 
االمنية  واالجهزة  العام  واالمن  المسلحة 

كافة.

القانون  سيادة  تعزيز  اهمية  على  وشدد 
وتطبيقه على الجميع بحزم وعدالة، الفتا 
وكافة  العام  االمــن  هيبة  تعزيز  ان  الــى 
مؤسسات الدولة امر في غاية االهمية، 
ــكــون مــصــدرهــا واســاســهــا  ــجــب ان ي وي
الفاعلة  والــمــواطــنــة  الــقــيــم  مــنــظــومــة 
وعالقة االحترام المتبادل وليس الخوف. 

" الخارجية" تعلن 
دخول 422 سوريا ً

 الصفدي والفروف
يبحثان عودة 

الالجئ السوري 
 عمان - بترا

ــة وشــــؤون  ــي ــارج ــخ ــــر ال بــحــث وزي
ــمــن الــصــفــدي،  الــمــغــتــربــيــن، أي
ـــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  مـــع وزي
األحد،  امس  الفــروف،  ،سيرجي 
والجهود  سوريا  في  المستجدات 
سياسي  لحل  للتوصل  المبذولة 
ــة يــحــفــظ وحــدة  ــســوري لــألزمــة ال
ــا واســتــقــرارهــا ويــقــبــل به  ســوري

الشعب السوري.
ــــران، فـــي اتــصــال  ــــوزي ــحــث ال وب
الالجئين  عودة  موضوع  هاتفي، 
الــســوريــيــن واألفـــكـــار الــروســيــة 
عــودة  بتنظيم  للبدء  المطروحة 

الالجئين السوريين إلى وطنهم.

 قرار قضا قطعي 
بإخالء حي جناعة

الزرقاء - د. ماجد الخضري

قرارا  عمان  استئناف  محكمة  أيدت 
لمحكمة بداية الزرقاء يقضي باخالء 
28 دونما من اراضي حي جناعة من 
بتسليم  المحكمة  وقضت  ساكنيه، 
االرض المتنازع عليها والتي يسكنها 
ما يزيد عن عشرة االف شخص من 

سكان الحي فارغة الصحابها.
وبين المحامي ليث الشمايلة وكيل 
المطالبين بملكية االرض ان محكمة 
استنئاف عمان ايدت قرارا لمحكمة 
المؤكل  ارض  باخالء  الــزرقــاء  بداية 

بالمطالبة بها. 

إ لغاء قرار رفع التأم 
الصحي بـ"األردنية"

عمان - الرأي

الغت الجامعة األردنية قرار رفع بدل التأمين الصحي 
البرامج،  لجميع  الفصل  في  دنانير)  (عشرة  بمقدار 
والمتخذ العام الماضي ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من 

بدء العام الجامعي 2019/2018.
مجلس  رئيس  بين  ما  مناقشات  عقب  الــقــرار  وجــاء 
بالوكالة  الجامعة  ورئيس  بدران  عدنان  الدكتور  األمناء 
الدكتور عماد صالح، توصال خاللها إلى ضرورة وضع 
استراتيجية مالية لألعوام القادمة أكثر انسجاما وتناغما 

مع أوضاع الجامعة وتراعى فيها مطالب الطلبة.
والتقى صالح مجموعة من ممثلي اتحاد الطلبة في 
أن  مؤكدا  الرسوم،  رفع  إلغاء  قرار  وأبلغهم  الجامعة 
لن  التي  الجامعة  أولويات  أولى  من  الطلبة  مصلحة 
تبذل  الجامعة  أن  صالح  وأكــد  تحقيقها.  عن  تتوانى 
المدى  على  حلول  إيجاد  محاولة  في  جهدها  قصارى 
المالية  التحديات  معالجة  شأنها  من  والبعيد،  القريب 

التي تمر بها. 

 850 طفالً يف دور الرعاية 
املؤسسية غالبيتهم 
ضحايا التفكك األرسي 

 كتبت - سهير بشناق

في  امكانهم  يــودعــون  بيوتهم  من  يخرجون 
االبما  حولهم  يــحــدث  مــا  ــدركــون  ي ال  زوايــــة، 
وقــدراتــهــم  العمرية  مراحلهم  مــع  يتناسب 
الرعاية  دور  فــي  انفسهم  ليجدون  الفكرية 

المؤسسية
اماكن غريبة عنهم وجوه لم يعتادوا عليها من 
قبل يبادرون بتوجيه تساؤالتهم البريئة: لماذا 

نحن هنا نريد أمهاتنا وآباءنا..."
دون  وسنوات  سنوات  التساؤل  هذا  ليستمر 
بطبيعة  هي  واضحة،  اجابات  على  الحصول 
وجوه  تنسيهم  ولــن  اآلمهم  تبدد  لن  الحال 
السرهم  للعودة  وحاجتهم  وابائهم  امهاتهم 
الــالزمــة  بــالــرعــايــة  بها  يحظوا  لــم  وان  الــتــي 
ان  اال  لتنشئتهم  اآلمنة  النفسية  والظروف 
بقاءهم بجانب امهاتهم وابائهم هو مطلبهم 
ليعيشوا  االحيان  اغلب  في  يتحقق  ال  الــذي 
يتنقلون  االجتماعية  الرعاية  ودور  بمؤسسات 

من مؤسسة الخرى تبعا العمارهم.
وصل  الــذيــن  االســـري  التفكك  اطــفــال  هــم 
الى 850  االجتماعية  الرعاية  دور  في  عددهم 

طفال وطفلة .

عمان - طارق الحميدي

مرة أخرى تذوب الفوارق بين اإلشاعة 
والتضليل والحقيقة، وتتقلص الفجوة 
بين كل منهما على حساب الحقيقة 
التي ما تزال مفقودة، والبحث عنها 
رحلة طويلة األمد بين المتاح منها 
والمحجوب، االمر الذي يفتح الباب 
على مصراعيه إلطالق االشاعات على 
عواهنها.

 بــيــن حــيــن وآخــــر تــظــهــر قضية 
معها  الجميع  وينجرف  عام  رأي 
بتحليلها  االردنــيــون  وينشغل 
فــي كــل الــمــنــابــر بــخــاصــة تلك 
االفــتــراضــيــة مــنــهــا، الــبــعــض 
واآلخرلقضاة  لمحققين،  يتحول 
وثالث الى جالدين، فيما تغيب 
الــجــهــات الــمــســؤولــة عــن هــذه 
لترك  الــمــشــهــد  عــن  الــقــضــيــة 

الباب مواربًا لإلشاعات.
الـــجـــرائـــم  قــــانــــون  أن  ـــم  ـــرغ ب
العقوبات  يغلظ  االلــكــتــرونــيــة 
سواء  االشــاعــات  ناشري  على 
مـــن كــانــت نـــوايـــاهـــم حــســنــة، 
ــكــات،  ــالي واهـــدافـــهـــم جــمــع ال

تصفية  يستهدف  كــان  مــن  أو 
االخرين  من  والنيل  الحسابات 
أن  إال  وترصد،  إصرار  سبق  عن 
لضبط  تكفي  ال  القوانين  هذه 
بها  يشارك  التي  الفلتان  حالة 
الــتــواصــل  مــواقــع  عــلــى  االف 
مطلوبا  وأصــبــح  االجــتــمــاعــي، 
الــيــوم تــقــويــة مــنــابــر االعـــالم 
أوسع  مساحة  ومنحه  الملتزم 
حساب  على  الحقائق  ليقدم 
مكانته  الــى  ويعود  الشائعات 
حينها  العام،  ــرأي  ال قيادة  في 
ــواصــل  ــت ســتــضــبــط مـــواقـــع ال

االجتماعي بوصلتها.

قضية "الدخان"والحد الفاصل ب الحقيقة والتضليل

 عواصم - الرأي - وكاالت

شـــهـــد الـــمـــســـجـــد األقـــصـــى 
ــارك / الـــحـــرم الــقــدســي  ــب ــم ال
الشريف، امس األحد، اقتحامات 
للمستوطنين  ومكثفة  واسعة 

المتطرفين اليهود من جهة باب 
واسع  انتشار  وسط  المغاربة، 
االسرائيلية  االحــتــالل  لــقــوات 
ومرافق  ساحات  في  الخاصة 

المسجد المبارك.
الدولة  وزيــرة  دانت  جهتها،  من 

ــاطــق  ــن لــــشــــؤون اإلعـــــــالم ال
الـــرســـمـــي بـــإســـم الــحــكــومــة 
العبارات  بأشّد  غنيمات  جمانة 
ــات واالســـتـــفـــزازات  ــاك ــه ــت اإلن
ضد  المستمرة  اإلســرائــيــلــيــة 
ــقــدســي الــشــريــف،  الـــحـــرم ال

ـــات  ـــام ـــح ـــت ــــصــــوصــــًا االق وخ
ـــة لــلــمــتــطــرفــيــن  ـــفـــزازي االســـت
والمستوطنين التي جرت امس 
لباحات الحرم القدسي الشريف 

بحماية شرطة االحتالل.

غنيمات: مذكرة احتجاج تدين االنتهاكات ونحمل إسرائيل مسؤولية سالمة األقصى

اقتحامات واسعة للمستوطن لباحات الحرم القديس

مستوطنون يقتحمون باحات االقصى الشريف  (األناضول)

 هزة أرضية 
بقوة 7ر3 

درجة ترضب 
ة طربيا بح

عمان - بترا

ضربت هزة أرضية 
أمس االحد ، بحيرة 

طبريا بقوة 7ر3 
درجة على مقياس 

ريختر عند الساعة 
41ر9 بالتوقيت 

المحلي، حسب ما 
افاد مدير مرصد 
الزالزل األردني 
الدكتور محمود 

القريوتي.
وذكر القريوتي ان 

الهزة كانت على 
عمق 5 كيلومترات 

في بحيرة طبريا 
وانها ضمن 

النشاط الزلزالي 
الذي تشهده 

البحيرة منذ الرابع 
من تموز الحالي.

 ارتفاع عىل 
الحرارة 

 عمــان - الرأي

ترتفع درجات 
الحرارة قليال 

اليوم االثنين، 
حيث تسود أجواء 

صيفية عادية في 
المرتفعات الجبلية 
والسهول، وحارة 

نسبيًا في البادية، 
وحارة في العقبة 

واألغوار، مع ظهور 
بعض الغيوم على 
ارتفاعات منخفضة 
في شمال ووسط 

المملكة.
ويطرأ ارتفاع 

قليل آخر على 
درجات الحرارة غدا 

الثالثاء، وتكون 
األجواء حارة نسبيًا 

في المرتفعات 
الجبلية والسهول، 
وحارة في البادية 
واألغوار والعقبة. 

 البطاقة التعريفية 
وتحويل املكافآت بعد 

اقتطاع الرضيبة أبرز 
اإلنجازات 

رؤساء: "املجالس" 
بال صالحيات وبعضها 

علق الجلسات

 "الالمركزية" بعد 
عام من التطبيق 
العميل.. تعديل 

القانون أبرز 
املطالب 

2

3

11

11

11

611-10

11

3



ن - األردن  w السنة الثامنة واألربعون - ع w w . a l r a i . c o m
محليات وز 2018م–العدد 17393 2االثن 10 ذو القعدة 1439 هـ–املوافق 23 

 البطاقة التعريفية وتحويل المكافآت بعد اقتطاع الضريبة أبرز االنجازات 

 "الالمركزية" بعد عام من التطبيق العميل.. تعديل 
القانون أبرز املطالب 

 رؤساء: "املجالس" بال صالحيات وبعضها علق الجلسات 
المهندس  العاصمة  محافظة  مجلس  رئيس   ويعلق 
احمد العبدالالت، على جملة التساؤالت بالقول:" ان 
واشراك  الصالحيات  توزيع  عند  رائعة  الالمركزية  فكرة 
المحلي  الحكم  وتطوير  اولوياته  تحديد  في  المواطن 
التنموي ". لكن ما حدث هو ان التجربة جاءت بقانون 
مجالس  واعضاء  رؤســاء  صالحيات  نزع  هش  ضعيف 
وفق  ــات  مــوازن ــاقــرار  ب دوره  واخــتــصــار  المحافظات 

العبرالالت.
كشف  الــواقــع  ارض  على  التطبيق  بالقول:"  وتابع 
المحافظة  مجلس  رئــيــس  حيث  الــقــرار  فــي  مركزية 
المشاريع  تنفيذ  عدم  عن  السؤال  في  مخول  ليس 
في  رصــدت  التي  المشاريع  من  وحقق  انجز  ومــاذا   ،
يذكر".  شي  منها  يحقق  ولم  الماضي  العام  موازنة 
 " الــى  تــعــود  الــعــبــدالــالت  يوضحها  كما  ــاب  واالســب
وهمية  مشاريع  وضع  ومن  الحكومة  قبل  من  أخطاء 
لها  اراضـــي  ال  مشاريع  او  لها  مالية  مخصصات  ال 
يواجه  وبات  انتظر  "المواطن  ان  مضيفا   ." القامتها 
رؤساء المجالس واالعضاء ويطالب بخدمات ومشاريع 
من  هي  الحكومة  ان  يدرك  ان   ، المواطن  على  لكن 
وليسن  المحافظات  مجالس  ومــوازنــات  خطط  وضع 
نحن. فيما حّمل رئيس مجلس محافظة جرش محمود 
الالمركزية  تجربة  فشل  مسؤولية  الحكومة  العفيف 
مجلس  جلسات  تعليق  تم  شهر  منذ   " انــه  مؤكدا   ،
محافظة جرش وذلك احتجاجا من اعضاء المجلس لعدم 
واضح  تهميش  يعني  ما  موازنة 2018  مشاريع  تنفيذ 
دور  عن  متسائال  الحكومة".  قبل  من  المجالس  لدور 
رئيس مجلس المحافظة فالقانون جعل من دوره عاجزا 
ودورنا  المشاريع  انجاز  عن  السؤال  قدرة  لدينا  وليس 

الحكومة.  قبل  من  وضعت  التي  الموازنة  اقرار  فقط 
كما  السابقة  الحكومة  عند  واضحة  كانت  التخبط  حالة 
يقول العفيف بنقل ملف الالمركزية من وزارة الداخلية 
الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وعقد مئات 
تدريبية  دورات  وعقد  فائدة  تحقيق  دون  االجتماعات 
التفيد  التي  الـــدورات  من  وغيرها  لموازنات  العــداد 
موازنة  باقرار  محدود  دور  ظل  في  خصوصا  التجربة، 

وليس اعدادها.
التي  االسبانية  التجربة  هل  تساؤل  العفيف  ويطرح 
الالمركزية  مشروع  لتنفيذ  االردنية  الحكومة  اخذتها 
تناسب واقع واحتياجات محافظات المملكة في انتظار 

إجابة حكومية ؟
المحافظات  مجالس  بعض  زالــت  ال  ذلــك،  عن  وعــدا 
اليها  المحولة  للعام 2019  الموازنات  إقرار  عن  تمتنع 
مشاريع  من  ورد  ما  تنفيذ  مشترطة  الحكومة،  من 
الى  الحكومة  داعــيــن   ،2018 ــام  ع ــات  ــوازن م ضمن 
بعض  ان  علما  المشروعات’  هــذه  بتنفيذ  االســـراع 
مجالس المحافظات أقرت موازنات 2019 خالل الفترة 
اعتبرا  والعفيف  العبدالالت  من  كل  ان  غير  الماضية. 
العملي  التطبيق  من  عام  بعد  الالمركزية  انجازات  من 
وتحويل  الالمركزية  لعضو  تعريفية  بطاقة  اصدار  هو 
المكافآت المالية عبر حسابات واقتطاع الضريبة عليها. 
التعليق الحكومي، جاء على لسان رئيس اللجنة الوزارية 
لالمركزية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى 
المعايطة، قائًال: ان تجربة الالمركزية كنمط ادارة محلية 
ال يمكن تقييمه بعد سنة او اربع سنين بل يحتاج الى 

20 عاما، خصوصا ان الحديث ينقل صالحيات.
مرة  الول  يطبق  الذي  القانون  ان  المعايطة  واعترف 

فيه بنود ومواد يجب اجراء تعديالت عليها خصوصا ان 
حديث رئيس الوزراء اثناء بيان الثقة في البرلمان اشار 
خصوصا  الالمركزية  وقانون  االجـــراءات  مراجعة  الى 
اشكاليات  ومعالجة   ، الصالحيات  تــداخــل  ظــل  فــي 
التطبيق والقضايا والصعوبات وعدم تنفيذ المشاريع 
فهناك قرار لمجلس الوزراء بحل مسألة احالة العطاءات 
موازنة  في  جــاءت  مشاريع  النجاز  مبالغ  وتخصيص 

.2018
 2019 موازنات  الحكومة  ارسلت  المعلومات  وحسب 
هناك  لكن  اقــرارهــا،  اجــل  من  المحافظات  لمجالس 
رفع  رغم  عليها  المجالس  من  العديد  قبل  من  احتجاج 
لكن  المحافظات  مجالس  معظم  ــات  ومــوازن قيمة 
تنفيذ  بعد  والعفيف  العبدالالت  وفق  يأتي  االحتجاج 

مشاريع 2018.
العبدالالت  مــن  كــل  طــالــب  الــحــديــث،  خــالصــة  وفــي 
عبر  المحافظات  مجالس  بانقاذ  الحكومة  والعفيف 
اللجنة الوزارية المشكلة لهذه بتعديل قانون الالمركزية 
الن التطبيق العملي اثبت فشله ، وضرورة تفويض 
لتحقيق  الميدان  في  المدراء  الى  ــوزراء  ال صالحيات 
المجلس  لــمــدراء  خصوصا  ــقــرار،  ال فــي  الــالمــركــزيــة 
التنفيذي كونه الشريك مع مجلس المحافظة في اقرار 
واالدوات  االمكانيات  توفير  و  ـ  االستراتيجية  الخطة 
في  ومدربين  موظفين  مــن  المحافظات  لمجالس 

موضوع الالمركزية.
لواقع  ومراجعة  تقييم  خطة  من  ،البد  المحصلة  في 
تجربة الالمركزية من قبل الحكومة خصوصا ان الفكرة 
جاءت لتنمية المحافظات واشراك المواطن في وضع 

اولوياته التنموية وتحديد احتياجاته .  

ع يف األشغال يبحث املشاريع املمولة من السعودية   اجت
 عمان ـ الرأي

ــامــة واإلســـكـــان  ــع ــــر األشـــغـــال ال بــحــث وزي
الصندوق  وفد  مع  الكسبي  يحيى  المهندس 
السعودي للتنمية برئاسة المهندس عبد الله 
خويطر امس المشاريع الممولة من الصندوق 
تنفيذها  يــتــم  ــتــي  وال للتنمية  الــســعــودي 
من  القطاعات  بكافة  األشغال  وزارة  بمتابعة 
مباني القطاع الصحي والتقاطعات المرورية 

الصحراوي. كالطريق  الرئيسية  والطرق 
ــقــديــم عــــرض مــرئــي  وتــــم خــــالل الــلــقــاء ت
ــمــشــروع الــتــقــاطــعــات الـــمـــروريـــة الــثــالث  ل

جــاوا   / الــســوق  وخريبة  الحمام  مــرج  تقاطع 
المستشار  قــبــل  مــن  االرســــال   / ــحــريــة  وال
يــورو  التصميم  على  الــمــدقــق  الــســعــودي 
المصممين  األردنيين  والمستشارين  جروب 

الثالث. للتقاطعات 
الحكومية  العطاءات  دائرة  ان  الكسبي  وبين 
ــــوات لــلــمــقــاولــيــن الــســعــوديــيــن  وجــهــت دع
باالئتالف مع مقاولين اردنيين مختصين في 

الجسور. مجال 
السعودي  الصندوق  وفــد  ــارة  زي وستستمر 
الــمــشــاريــع  لتفقد  ــوع  اســب لــمــدة  للتنمية 

العمل.  ومراحل 

   مجلس محافظة إربد يقر 
موازنة 2019 بقيمة 30 

مليون دينار 

 اربد - محمد قديسات

امس،  موازنة  اربد  محافظة  مجلس  أقر 
 30 الــبــالــغــة   2019 لــعــام  د  المحافظة 
أمس  عقدها  جلسة  خالل  دينار  مليون 
الدكتور  المجلس  رئيس  برئاسة  االحــد 
محافظ  منها  جانبا  وحضر  المقابلة  عمر 
التنمية  ــر  ومــدي الــعــتــوم  رضــــوان  ـــد  ارب

البطاينة. علي  المحافظة  في  المحلية 
خالله  اجــاب  مستفيض  نقاش  وعقب 
االستفسارات  على  العتوم  المحافظ 
ـــارهـــا اعـــضـــاء فـــي الــمــجــلــس  الــتــي اث
على  الــمــوازنــة  تــوزيــع  اعــداد  الية  حيال 
االداريــة  والوحدات  وااللوية  القطاعات 
سلسلة  بعد  المعتمدة  المؤشرات  وفق 
التننفيذين  الــمــدراء  مــع  الــلــقــاءات  مــن 

الميدان. في 
واشاد العتوم بالعالقة التشاركية البناءة 
المجلسين"المحافظة  بين  والمنهجية 
ــتــي اســهــمــت بــانــجــاز  والــتــنــفــيــذي" وال
بهذاالتوقيت  المحافظة  موازنة  مشروع 
طــرح  فــي  يسهم  ان  شــأنــه  مــن  الـــذي 
على  الـــمـــدرجـــة  ــع  ــمــشــاري ال ـــطـــاءات  ع
مؤكدا  تأخير  او  ابــطــاء  دون  الــمــوازنــة 
ــوزارات  ال مع  التواصل  في  االستمرار 
والدوائر ذات العالقة لضمان تنفيذ هذه 
مستوى  على  ينعكس  بما  المشاريع 

المحافظة. في  والتنمية  الخدمات 
عضوا   43 الموازنة  اقــرار  على  وصوت 
عضو  امتنع  بينما  اعــضــاء   7 وعارضها 
عضوا   51 اصل  من  التصويت  عن  واحد 

اربد. محافظة  مجلس  قوام  يشكلون 
الموازنة  اقــرار  ان  الى  المقابلة  واشــار 
كافيا  وقتا  اخذ  انه  اال  انجازه  سرعة  رغم 
اللقاءات  وعقد  والتحليل  الدراسة  من 
بجلسات  او  المجلسين  بين  المشتركة 
ـــتـــي اســـفـــرت عـــن تــحــديــد  ــة وال ــي ــرع ف

منها. لكل  واالحتياجات  االوليات 
ادامــة  يبقى  االهــم  ان  المقابلة  واكــد 
الحثيثة  والــمــتــابــعــة  الــفــعــال  الــتــواصــل 
بالتنسيق  المحافظة  مجلس  قبل  من 
ــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي  ـــعـــاون مـــع ال ـــت وال
التنمية  ــة  ــري ومــدي الــمــحــافــظ  ــرئــاســة  ب
الموازنة  على  المدرجة  المشاريع  لطرح 
كان  المحافظة  مجلس  ان  الــى  مشيرا 
دليل  بناء  في  الكاملة  الوالية  صاحب 
الموازنة  مخصصات  وتوزيع  االحتياجات 

والشفافية. العدالة  يحقق  نحو  على 
التي  الديموقراطية  ــاالجــواء  ب واشـــاد 
ــضــاء الــمــجــلــس ســواء  ــيــن  اع ســـادت ب
وبنود  االحتياجات  دليل  مناقشة  عند 
والتصويت  اقــرارهــا  عند  او  الــمــوازنــة 
رافــعــة  تمثل  حــالــة  انــهــا  مــؤكــدا  عليها 
الديموقراطية  بتجذير  حقيقية  اصالحية 

البناءة. 

كتبت - رانيا تادرس

بحلول الخامس عشر من شهر آب تكمل 
مجالس المحافظات الالمركزية عامها االول 
، ماذا حققت من اهدافها على ارض 
الواقع في تنمية المحافظات والمشاريع 
التنموية وحل مشكلتي الفقر والبطالة؟. 
هل بات تقييم التجربة والحديث عن 
االيجابيات وسلبيات التطبيق ضرورة ملحة؟

هل شعر المواطن بتحسن بواقع خدمات 
الصحة والتعليم ؟ ماذا انجز من المشاريع 
المرصودة في موازنة 2018 التي بلغت 
نحو 220 مليون دينار؟.
في تفاصيل التطبيق العملي لتجربة 
مجالس المحافظات "الالمركزية"، اعتبر 
رؤساء مجالس تحدثوا الى"الرأي " ان 
التجربة لم تحقق بعد اي نتائج وهدف.

واالسباب، بحسبهم، يعود الى ان مشروع 
الالمركزية انبثق وجاء بقانون ضعيف 
اليمنح اي صالحية لرؤساءالمجالس واختصر 
دورهم بإقرار الموازنات فقط.
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 حوادث طريق صافوط تتكرر بخسائر فادحة 
   صافوط – خالد الخواجا

على  جــديــدة  ــة  مــروري كــارثــة  تسببت 
ــة ستة  ــاصــاب نــــزول صــافــظ أمـــس ب
المركبات  في  اضرار  والحاق  اشخاص 
والــشــواخــص و الــطــريــق اثـــر تــدهــور 

"تريال" محملة بالبالط.
تخوفهم  عن  المنطقة  سكان  واعــرب 
الكبيرة  الشاحنات  تــدهــور  عــودة  مــن 
الى  صويلح  من  المنحدر  تسلك  التي 
منها  الــعــشــرات  وقـــوع  بعد  البقعة 

مخلفة اضرارا باالرواح والممتلكات.
منعت  السير  وادارة  العامة  االشغال 
الخطر  الطريق  لهذا  شاحنة  اي  نــزول 
خالل  من  االردن  شارع  الى  وتحويلها 
سلوك دوار صويلح ثم الجبيهة فشارع 
عين  منطقة  الـــى  والـــعـــودة  االردن 
الباشا اال ان العديد من الشاحنات لم 
تلتفت الى اللوحة االعالنية الموجودة 
من  فــالــعــديــد   ، صــويــلــح  دوار  قــبــل 
واالجانب  العرب  الشاحنات  سائقي 
الطريق  هــذا  استخدام  على  يصرون 

في  للمصانع  االولية  المواد  ليوردوا 
عين الباشا.

المتقاعد نائل ابو سليم يقطن منطقة 
صافوط المجاورة للطريق الدولي قال 
"ان هذه الشاحنات تحولت الى قنابل 
كل  تاخذ  تدهورها  حال  وفي  موقوتة 
ما في طريقها لتبدا كارثة الخسائر من 

مركبات واشجار واطاريف وغيرها.
بسبب  الطريق  ان  سليم  ابو  واضاف 
المقابل  واالنحناء  الشديد  االنــحــدار 
ــة  درج  180 بـــزاويـــة  يــكــون  للكنيسة 
المحالت  امــام  المركبات  ـــوف  ،ووق

التجارية يساعد في كثرة الحوادث.
المنطقة  سكان  من  جميل  علي  امــا 
فــنــاشــد الــمــســؤولــيــن انــقــاذ اهــالــي 
المنطقة المعرضة حياتهم للخطر في 
أي لحظة خصوصا في منطقة التفاف 
ومعبر  ـــوقـــود  ال ومــحــطــة  صـــافـــوط 

الدوران المقابل لمحطة الوقود.
واضاف ان الطريق بحاجة الى توسعة 
طريق  ــاد  ــج واي اضــافــيــيــن  لمسربين 
دوررجـــال  وتفعيل  للشاحنات  بــديــل 

صويلح  دوار  على  والــدوريــات  السير 
لمنع نزول الشاحنات من هذا الطريق 

المميت.
مــروريــة  ازمـــة  فــي  ــحــادث  ال وتسبب 

الموظفين  انتهاء  مع  تزامنت  خانقة 
المعنية  الجهات  وتمكنت  لعملهم 

من ازالة الشاحنة وحمولتها بعد ثالث 
ساعات من وقوع الحادث. 

 امللك يهنىء قابوس 
بذكرى النهضة 

 عمان - بترا

بعث جاللة الملك عبدالله الثاني، اليوم األحد، 
برقية إلى جاللة السلطان قابوس بن سعيد، 
سلطان عـُمان، هنأه فيها بذكرى يوم النهضة 

لبالده.
للسلطان  تمنياته  عن  الملك  جاللة  وأعــرب 
وللشعب  والعافية،  الصحة  بموفور  قابوس 
الُعماني المزيد من التقدم واالزدهار في ظل 

قيادته الحكيمة. 

   ..و يهنئ السييس 
وز  بذكرى ثورة 

 عمان - بترا

بعث جاللة الملك عبدالله الثاني، امس األحد، 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مصر العربية 
عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفاالت بالده 

بذكرى ثورة 23 تموز المجيدة.
وأعرب جاللته، في البرقية، عن تمنياته للرئيس 
السيسي بموفور الصحة والعافية، وللشعب 

المصري المزيد من التقدم واالزدهار. 

أ حزاب تدين قانون الدولة 
اليهودية 

 عمان - بترا

الكنيست الصهيوني  إقرار  امس  احزاب  دانت 
لقانون "الدولة اليهودية".

ودان المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية 
الديمقراطي األردني إقرار الكنيست للقانون.
هذا  إن  ــد،  األح امــس  بيان  في  الحزب  وقــال 
القانون يأتي في سياق استراتيجية إسرائيلية 
تستهدف طرد الشعب الفلسطيني من أرضه 
العالم  بقاع  كــل  مــن  المستوطنين  وإحـــالل 
العنصري  التمييز  تكريس  إلى  إضافة  محله، 

والتطهير العرقي (األبارتهايد).
التسوية  يقوض  القانون  هــذا  إن  وأضـــاف: 
التطهير  ويشرعن  الدولتين،  وحــل  والسالم 

العرقي والترانسفير.
مخطط  من  ــزءًا  ج القانون  هــذا  الحزب  واعتبر 
الواقع  األمر  تكريس  عبر  القرن  صفقة  تمرير 
الوطني  التيار  حــزب  دان  كما  األرض.  على 
قانون ما يسمى "يهودية الدولة " العنصري.

واالقليمي  العربي  الصمت  ان  الحزب  وأكــد 
والدولي ودعم الرئيس ترمب لموضوع القدس 
االسرائيلي  المحتل  شجع  اسرائيل  عاصمة 
الشرعية  انتهاكاته لقرارات  على المضي في 
الــدولــيــة والــقــانــون الــدولــي ونــســف حقوق 
وحذر  االحــتــالل.  تحت  الفلسطيني  االنسان 
تسمى  مــا  ان  مــن   ، امــس  بيان  فــي  الــحــزب 
لتصفية  محاولة  اال  هي  ما  العصر  بصفقة 
عربيا  التحرك  الى  داعيا  الفلسطينية،  القضية 
على  ودوليا  العربية  الجامعة  مستوى  على 
إليصال  المتحدة  األمــم  مؤسسات  مستوى 
الذي  العنصري  القانون  هــذا  وفضح  حقيقة 
سيبعد العالم والعرب عن خيار السالم العادل 
لمزيد  وســيــؤدي  المنطقة،  فــي  والــشــامــل 
العمل  جبهة  حزب  وعبر  والتطرف.  العنف  من 
اإلســالمــي عــن رفــضــه لــقــانــون مــا يسمى 

"القومية للشعب اليهودي".
القانون  هذا  ان  أمس  بيان  في  الحزب  واعتبر 
الشعب  على  لالحتالل  جــديــدًا  عــدوانــًا  يمثل 
الفلسطيني، وتحديًا للقانون الدولي ومقدمة 
وإعالن  الفلسطيني،  الشعب  تهجير  لعملية 
وفاة لعملية التسوية. وقال الحزب: "إن صدور 
القرار يستوجب تغييرا في استراتيجية التعامل 
استمرار  على  والتأكيد  الصهيوني،  الكيان  مع 
كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني في 
مواجهته البطولية مع المشروع الصهيوني".

وأكد حزب الحركة القومية ان "الكيان الصهيوني 
األرض  تهويد  الى  الرامية  محاوالته  يواصل 
العربية الفلسطينية وذلك منذ احتالله لها عام 
1948، والضغط على أهلنا هناك القتالعهم 
من وطنهم التاريخي"، متوجًا ذلك بقانون ما 
يسمى "القومية اليهودية"، الذي صادق عليه 

الكنيست االسرائيلي منذ أيام.
بعد  جاء  "القانون  ان  امــس،  بيان  في  وقــال 
العربية  بالقدس  باالعتراف  األميركي  القرار 
مقدما  ــل،  ــي إلســرائ عــاصــمــة  الفلسطينية 
اسرائيل  أهــداف  تحقيق  في  الأخالقيا  غطاء 
فلسطين  ارض  على  فقط  ليس  وترسيخه، 
منطقتنا  نطاق  من  ابعد  حتى  ذهبت  بل  ال 

العربية". 

 القضاء مستقل وال نتدخل في عمله 

 رئيس الوزراء: تعزيز هيبة األمن أساسه االحرتام 
املتبادل مع املواطن 

 قرار قضا قطعي بإخالء حي جناعة وسط الزرقاء من 
ساكنيه 

   عمان - بترا

ــــوزراء الــدكــتــور عمر  اشـــاد رئــيــس ال
جهاز  يبذلها  الــتــي  بالجهود  الــــرزاز 
المواطنين  حماية  في  العام  االمن 
يشار  اصبح  وبفضلها  وممتلكاتهم، 
لالردن على انه واحة االمن واالمان 

على المستوى العالمي.
واكد رئيس الوزراء خالل زيارته امس، 
مدير  ولقائه  الــعــام  االمــن  مديرية 
الحمود  فاضل  اللواء  العام  االمــن 
الداخلية  وزير  بحضور  الضباط،  وكبار 
سمير المبيضين، ان االمن واالمان 
الذي نعيشه جاء نتيجة جهود مضنية 
في  العاملون  يبذلها  الميدان  في 
العام  واالمـــن  المسلحة  ــقــوات  ال

واالجهزة االمنية كافة.
سيادة  تعزيز  اهمية  على  وشـــدد 
بحزم  الجميع  على  وتطبيقه  القانون 
هيبة  تعزيز  ان  الــى  الفتا  وعــدالــة، 
االمن العام وكافة مؤسسات الدولة 
امــر فــي غــايــة االهــمــيــة، ويــجــب ان 
منظومة  واساسها  مصدرها  يكون 
وعالقة  الفاعلة  والمواطنة  القيم 

االحترام المتبادل وليس الخوف.
حالة  يعيش  االردن  ان  الــى  ولفت 
كيفية  في  يحتذى  ونموذجا  صحية 
تعامل رجل االمن العام مع المواطن 
حقوق  متطلبات  مــع  ينسجم  بما 
المجتمعية،  الشرطة  ودور  االنسان 
مشيدا بالتجاوب الكبير الذي يلمسه 
وادارة  استقبال  فــي  المواطنون 
على  ترد  التي  الطوارىء  مكالمات 
والذي   911 الموحد  الطوارىء  رقم 

يستقبل يوميا نحو 25 الف اتصال.
ــى اهمية  ــــوزراء ال واشـــار رئــيــس ال
ــســان  ــقــوق االن الـــمـــواءمـــة بــيــن ح
عليه  المشتكى  المتهم  وحــقــوق 
وحقوق المشتكي، مؤكدا ان القضاء 
 " عمله  فــي  نتدخل  وال  مستقل 
ولكن بروح من التكاملية فنحن بحاجة 
الى تنسيق وحوار لتفادي انعكاسات 
بعض القرارات على المجتمع كخروج 
نتيجة  الخطيرين  االشــخــاص  بعض 

تدخالت او ضغوطات او غيرها".
الجهود  على  الـــوزراء  رئيس  واثنى 
في  العام  االمن  جهاز  يبذلها  التي 
الــى  مــشــيــرا  ــدرات،  ــخ ــم ال مكافحة 
العام  االمــن  جهود  تنسيق  اهمية 
مع وزارات التربية والتعليم والتعليم 
لمحاربة  االجتماعية  والتنمية  العالي 

على  المدمرة  وآثــارهــا  ــة  اآلف هــذه 
ــســان  ــلــى صــحــة االن الــمــجــتــمــع وع

وعقله وانتاجيته.
بالتطوير  الـــوزراء  رئيس  اشــاد  كما 
والتحديث الذي تشهده مديرية االمن 
علمية  اســس  على  المبني  الــعــام 
انعكست  صحيحة  منهجية  وفـــق 
الــى  الفــتــا  االرض،  عــلــى  نتائجها 
ومثاال  حالة  يشكل  االمــن  جهاز  ان 
في  المؤسسات  كافة  من  يحتذى 
التخطيط  مجال  في  العام  القطاع 
واضحة  اهداف  ووفق  االستراتيجي 
التنظيمي  الهكيل  على  وعكسها 

والموارد البشرية.

وزير الداخلية
سمير المبيضين  وكان وزير الداخلية 
اشـــار الـــى جــســامــة الــمــهــام التي 
مشيدا  العام،  جهاز االمن  بها  يقوم 
بها  يتميز  التي  والحرفية  بالمهنية 
بالتنسيق  الــجــهــاز  فــي  الــعــامــلــون 
المشترك مع االجهزة االمنية االخرى 

ضمن منظومة االمن المشترك.
ــة دعــــم جـــهـــاز االمـــن  واكـــــد اهــمــي
بواجباته  القيام  من  لتمكينه  العام 
عــلــى اكــمــل وجــــه خــدمــة لــلــوطــن 

والمواطنين.

مدير االمن 
فاضل  اللواء  العام  األمن  مدير  قال 
الملكية  وبالتوجيهات  اننا  الحمود: 
الخدمة  تــعــزيــز  الـــى  دومــــًا  نسعى 
المثلى للمواطنين ونعمل باستمرار 
على تحسينها واالرتقاء بها واضافة 
ــكــل مـــا يــحــتــاجــه  خـــدمـــات جـــديـــدة ب
الشرطي  بالعمل  وترتبط  المواطن 

واألمني واالجتماعي واالنساني.
األمــن  مديرية  أن  الحمود  وأضـــاف 
الرئيس  واجــبــهــا  خــالل  ومــن  الــعــام 
باستمرار  تعمل  القانون  انفاذ  في 
األمنية  استراتيجيتها  تحديث  على 
محاورها  وبكافة  وتحديثها  الشاملة 
ــة الــجــريــمــة  ــب ــدأ مـــن مــواك ــب ــتــي ت ال
مرتكبيها،  على  والقبض  ومالحقتها 
التكنولوجيا  الــغــايــة  لتلك  مذللين 
منظومة  فــي  ــا  ــه ــال وادخ الــحــديــثــة 
مرتبات  وتدريب  الشرطي،  العمل 
بما  مـــهـــاراتـــهـــم  وصـــقـــل  الـــجـــهـــاز 
قيامهم  أثناء  ايجابًا  عليهم  ينعكس 
الخدمة  وتقديم  الشرطي  بواجبهم 
ـــا أســهــم  األمـــنـــيـــة لـــلـــمـــواطـــن، م
والحفاظ  الجريمة  مؤشرات  بخفض 
الطبيعية،  معدالتها  ضمن  عليها 
ـــن الــعــام  ــا جــعــل جــهــاز األم وهـــو م
التي  والسمعة  االنـــجـــازات  يحقق 

الصديقة  الــدول  من  العديد  دفعت 
بالخبرات  لــالســتــعــانــة  والــشــقــيــقــة 

والتجارب األردنية في هذا المجال.
لمديرية  الــعــمــل  عــنــاويــن  إن  وأكـــد 
القادمة  المرحلة  في  العام  األمــن 
القانون  ســيــادة  تعزيز  على  ترتكز 
او  تحيز  دون  الجميع  على  وانــفــاذه 
للمواطن  الــخــدمــة  وتــقــديــم  تمييز 
وقت  وأقصر  جهد  بأقل  كــان  أينما 
على  التركيز  الى  باالضافة  ممكن، 
المجتمعية  الشرطة  مفاهيم  تفعيل 
والـــتـــي يــكــون الـــمـــواطـــن خــاللــهــا 
والشريك  والفاعل  الرئيس  العنصر 
قيامه  أثناء  العام  األمن  لرجل  األول 
العمل  تكثيف  مع  بالتوازي  بواجباته 
أشكالها  بكافة  الجريمة  ضبط  على 

ومنعها والتوعية ضدها.
ايجاز  الــى  الــــوزراء  رئــيــس  واستمع 
والتعاون  التخطيط  ادارة  مدير  قدمه 
المجالي،  معتصم  العميد  الدولي 
بين فيه خطط واستراتيجيات مديرية 
األمن العام للمرحلة المقبلة (2018 
هيكلة  مــالمــح  ـــرز  وأب  ،(2020 الــى 
لزيادة  العام  األمن  ووحــدات  ادارات 
في  والــتــوســع  الشرطية  الفاعلية 
والخدمية  الميدانية  الخدمة  تقديم 
جال  الزيارة،  نهاية  وفي  لمتلقيها. 

رئــيــس الـــــوزراء فــي مــركــز الــقــيــادة 
قدمه  اليــجــاز  واستمع  والسيطرة، 
والسيطرة  العمليات  ادارة  مــديــر 
خالله  اطلع  الدباس،  رامــي  العميد 
داخــل  العاملة  األنــظــمــة  أبـــرز  على 
التي  والمهام  والــواجــبــات  المركز، 
وكيفية  البالغات  لتلقي  بها  يقوم 
التحديثات  واهـــم  معها،  التعامل 
كالتوسع  المركز  على  طــرأت  التي 
بتفعيل نظام الرقابة التلفزيونية من 
المنتشرة  المراقبة  كاميرات  خــالل 
المملكة،  محافظات  مختلف  فــي 
ــظــمــة  واســـتـــخـــدام عــــدد مـــن األن
من  عــدد  وادخـــال  الحديثة،  األمنية 
الــطــائــرات الــصــغــيــرة الــمــســيــرة عن 
االمن  رجــال  ومساعدة  للعمل  بعد 
االمنية  بالمجاالت  واجبهم  اداء  في 
الحرجية.  الثروة  وحماية  والمرورية 
الخاص  النظام  على  الرزاز  اطلع  كما 
للصم  ـــطـــوارئ  ال بــالغــات  بتلقي 
(114)، والذي يتيح لالشخاص الصم 
التواصل مع مركز القيادة والسيطرة 
باستخدام  فيديوي  اتصال  خالل  من 
خالل  من  بهم  الخاصة  االشــارة  لغة 
ـــوادر مــدربــة ومــؤهــلــة تــقــدم لهم  ك
أو  أمنيا  يحتاجونها  الــتــي  الــخــدمــة 

إنسانيا او خدماتيا. 

 الزرقاء – د. ماجد الخضري

قــرارا  عمان  استئناف  محكمة  أيــدت 
باخالء  يقضي  الزرقاء  بداية  لمحكمة 
28 دونم من اراضي حي جناعة من 
بتسليم  المحكمة  وقضت  ساكنيه، 
يسكن  والتي  عليها  المتنازع  االرض 
عليها ما يزيد عن عشرة االف شخص 

من سكان الحي فارغة الصحابها.
وكيل  الشمايلة  ليث  المحامي  وبين 
محكمة  ان  االرض  بملكية  المطالبين 
لمحكمة  قرارا  ايدت  عمان  استنئاف 
الموكل  ارض  بــاخــالء  الــزرقــاء  بــدايــة 

بالمطالبة بها.
االحياء  اكثر  احــد  جناعة  حــي  واقــيــم 
الشعبية فقرًا في الزرقاء عام 1948 
الحي  وهذا  فلسطين  نكبة  اثر  على 
على  مقام  الزرقاء  لمخيم  المالصق 
منه  جزء  دونما   255 مساحتها  ارض 

للدولة،  مملوكة  ارض  على  مقام 
لجمعية  تابعة  اخرى  ارض  على  وجزء 
االسرة البيضاء، و28 دونما مملوكة 
الــزرقــاء،  في  االشــخــاص  احــد  لورثة 
التي  باالرض  متعلق  المحكمة  وقرار 

مساحتها 28 دونما.
الى  الشمايلة  ليث  المحامي  وقال 
قطعة  تملك  عائلة  وكيل  انا  "الرأي" 
السكة   1 حـــوض   18 رقـــم  االرض 
من  عــددا  ان  وبين  جناعة،  قرية  من 
عليها  منازلهم  يقيمون  االشخاص 
يرفضون  وانهم  حق  وجــه  دون  من 
المقامة  االبنية  وهدم  االرض  اخالء 
ألصحابها،  فارغة  وتسليمها  عليها 
االرض  اخالء  قضية  كسب  انه  وأكد 
عن  الصادر  القرار  وان  اليها  المشار 

المحكمة اصبح قطعيا.
وبين انه طالب االهالي مرارا وتكرارا 
بوصفه وكيال الصحاب االرض باخالء 

عليها  المقامة  االبنية  وهدم  االرض 
يلجأ  جعله  مما  ذلك  رفضوا  انهم  اال 

للقضاء.
االرض  قطعة  فان  االهالي  وحسب 
منزال   180 عليها  مقام  اليها  المشار 
طــوابــق  ــعــة  ارب مــن  مــكــون  بعضها 
االف  عشرة  عــن  يزيد  مــا  ويسكنها 

نسمة منذ ستين عاما.
الى "الرأي"  االهالي  من  عدد  وقال 
عـــام 1948  تــأســس  جــنــاعــة  حــي  ان 
ولغايات  صعبة  بظروف  عجل  على 
تعود  ارض  على  الالجئين  استقبال 
تفاجأوا  االهالي  ان  وقالوا  للدولة، 
يدعي  االشــخــاص  احــد  ان  عــام  قبل 
ملكية جزء من الحي وان له 28 دونما.

وقال االهالي ان القلق ينتابهم من 
الرسمية  الجهات  وطالبوا  المطالبة، 
قبل  القضية  لمعالجة  سريعا  التحرك 
معظم  وان  خــصــوصــًا  تــتــطــور،  ان 

وان  الفقر  خــط  تحت  الــحــي  اهــالــي 
الدولة صرفت على الحي مبالغ كبيرة 

من اجل تحسينه.
ــزرقــاء  ال بــلــدي  مجلس  عــضــو  وبــيــن 
للمنطقة  المحلي  المجلس  رئيس 
ان  الدعجة  نايف  المحامي  الثانية 
من  تعمل  المعنية  والجهات  البلدية 
اجل حل سريع وعاجل لمشكلة جناعة.
اراض  على  قــائــم  الــحــي  ان  وقـــال 
مساحتها 255 دونما وهو اكثر االحياء 
مشكلة  ان  واكد  الزرقاء  في  شعبية 
القطع  احد  مالكي  مع  الحي  اهالي 
يجب  دونما   28 مساحتها  والبالغة 
حلها سريعا، مقترحا ان يتم استمالك 
اعطاء  او  الحكومة  قبل  من  القطعة 

المالك قطعة بديلة.
الحي  مــن  كبير  جــزء  ــالء  اخ ان  وقــال 
تبذل  الــبــلــديــة  أن  مضيفا  صــعــب، 
المعنية  الجهات  مع  الالزمة  الجهود 

مـــن اجــــل ايـــجـــاد حـــل ســريــع لــهــذه 
االهــالــي  وان  خصوصا  المشكلة، 
والكهرباء  الماء  من  محرومين  كانوا 
فترة  قبل  قــرارا  اتخذت  البلدية  وان 
كانت  حيث  للمنازل  الخدمات  بايصال 
اقل  او  ستة  او  مــنــازل  خمسة  كــل 

قائمة على ساعة كهرباء واحدة.
إنه  الظهراوي،  محمد  النائب  وبين 
سيخاطب رئيس الوزراء من أجل إيجاد 
حل فوري لمشكلة أراضي حي جناعة 

وجميع األراضي المتنازع عليها.
تدخال  تتطلب  القضايا  هذه  ان  وقال 
حكوميا بشكل كبير، للعمل على درء 

أي خالفات اجتماعية قد تحدث.
وبين الظهراوي ان منطقة حي جناعة 
وأكثرها  الزرقاء  أحياء  أقدم  من  تعد 
إزالـــة  عملية  وأن  ســكــانــيــة،  كــثــافــة 
الحي  على  خطرا  تشكل  قائمة  أبنية 

بأكمله. 

الشاحنة بعد انقالبها (الرأي) الدمار الذي خلفة الحادث

الرزاز خالل زيارته لمديرية األمن العام (بترا)
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 المناقشات استمرت 28 ساعة و15 دقيقة 

 85 نائباً تشابَه سلوكهم التصويتي يف حكومَتْي 
امللقي والرزاز 

ل" األعىل منحاً بنسبة %100 العاصمة الثالثة االك حجبا للثقة تليها الخامسة بنسبة 71% ومادبا و"بدو الش

ت أك الوزراء تعرضا للنقد يف مداخالت النواب       عناب والغرايبة وغني
 عمان -الرأي

صحفي  مؤتمر  في  البرلمان  لمراقبة  راصد  أصدر 
تقريره حول مجريات مناقشة البيان الوزاري وجلسة 
الثقة على حكومة الدكتور عمر الرزاز، والتي تمكن 
وبنسبة  نائبًا   79 ثقة  على  الحصول  من  خاللها 

61% من أعضاء مجلس النواب الثامن عشر.
السلوك  حـــول  مــقــارنــات  عــلــى  الــتــقــريــر  وعــمــل 
هاني  الدكتور  حكومتي  بين  للنواب  التصويتي 
بينت  حيث  الـــرزاز،  عمر  الدكتور  وحكومة  الملقي 
التصويتي  سلوكهم  تشابه  نائبًا  أن 85  المقارنات 
و24  الثقة،  منحوا  نائبًا  منهم 61  الحكومتين،  في 

نائبًا حجبوها.
الثالث  الحكومات  مع  مقارنات  على  عملت  كذلك 
أن  النتائج  أظهر  حيث  ــرزاز،  ال حكومة  سبقت  التي 
حكومة  بعد  ثقة  أقــل  ثــانــي  على  ـــرزاز  ال حكومة 
الدكتور عبدالله النسور الذي حصل على ثقة %55 
الدكتور  حكومة  وخلف  النواب،  مجلس  أعضاء  من 
فايز الطراونة التي حصلت على ثقة 63% وحكومة 
ثقة  على  حصلت  التي  الملقي  هاني  الدكتور 

65% من أعضاء مجلس النواب.
ألف   471 يمثلون  نائبًا   79 ثقة  على  الـــرزاز  وحــاز 
الحكومة  عن  الثقة  حجب  فيما  ومواطنة،  مواطن 
ومواطنة،  مــواطــن  الــف   281 يمثلون  نائبًا   42
وامتنع عن التصويت نائبان يمثلون 5900 مواطن 
يمثلون  نواب   6 الجلسة  عن  غاب  بينما  ومواطنة، 

29 الف مواطن ومواطنة.
سلوكهم  اختلف  نائبًا   34 أن  المعلومات  وتظهر 
التصويتي بين الحكومتين، إما باالنتقال من حجب 
حجبها،  إلــى  الثقة  منح  من  أو  منحها  إلــى  الثقة 
منهم 16 نائبًا حجبوا الثقة عن حكومة الدكتور هاني 
منحوا  نائبًا  و18  ــرزاز،  ال لحكومة  منحوها  الملقي 

الثقة لحكومة الملقي حجبوها عن الرزاز.
في  ورد  ما  بين  االنسجام  نتائج  التقرير  وأظهر 
و15  ساعة   28 استمرت  التي  الــنــواب  خطابات 
نائبًا  أن 60  المقارنة  معلومات  بينت  حيث  دقيقة، 
الذين  الــنــواب  مجلس  أعضاء  من   %50 وبنسبة 
من  مواقفهم  توافقت  الجلسات،  خــالل  تحدثوا 
الثقة  مناقشات  أثــنــاء  خطاباتهم  فــي  الحكومة 
التصويت  جلسة  أثناء  التصويتي  سلوكهم  مع 
أن  خطاباتهم  أظهرت  نائبًا   28 منهم  الثقة،  على 
عنها  الثقة  بحجب  سيكون  الحكومة  من  موقفهم 
حجبوا  حيث  التصويتي  سلوكهم  مع  ذلك  وتوافق 

الثقة عن الحكومة في الجلسة الختامية.

مجلس  أعضاء  من  وبنسبة %7  نواب  أن 8  وتبين 
ما  مع  التصويتي  سلوكهم  ينسجم  لم  الــنــواب، 
الوزاري،  البيان  مناقشات  أثناء  خطاباتهم  في  ورد 
منهم 7 نواب كان خطابهم يشير إلى الحجب في 
أثناء  وفي  أنه  إّال  الحكومة،  عن  الثقة  مناقشات 
بينما  اياها،  منحهم  أعلنوا  الثقة  على  التصويت 
مناقشات  أثناء  بياناته  أظهرت  وحيدًا  نائبًا  أن  تبين 
عمر  الدكتور  لحكومة  الثقة  منح  الـــوزاري  البيان 
الثقة  حجب  التصويت  جلسات  وفي  أنه  إال  الــرزاز، 
لم  المتحدثين  37%من  أن  النتائج  وأظهرت  عنها، 
تجاه  التصويت  من  موقفهم  على  كلماتهم  تدل 
الحكومة، باإلضافة إلى ما نسبته 6% من أعضاء 
مجلس النواب وضعوا شروطًالمنح الثقة، 3 منهم 

استجابت الحكومة لهم.
الكتل  أكثر  أن  تبين  النيابية،  الكتل  يخص  وفيما 
النيابية انسجامًا في تصويتها كانت كتلة اإلصالح 
حيث صّوت جميع أعضائها بحجب الثقة عن الحكومة، 
فيما كانت أقل الكتل انسجامًا هي كتلة المستقبل 

والتي منح فيها الثقة %54.
أما بما يتعلق باالنسجام التصويتي للسيدات بّينت 
النتائج أن 75% من السيدات منحن الثقة للحكومة، 
فيما حجبت 20% منهن الثقة عن الحكومة، وغابت 

5% من السيدات عن التصويت.
وعلى صعيد الفئات العمرية يتضح أن أكثر الفئات 
العمرية حجبًا للثقة عن الحكومة كانت الفئة العمرية 
بينما   ،%45 وبنسبة  سنة،   66 سنها  تجاوز  التي 
تبين أن الفئة العمرية ما بين 31 – 40عاما قد منح 

60%منها الثقة للحكومة.
للنواب  التصويتي  السلوك  مراقبة  اطــار  وفــي 
أكثر  أّن  النتائج  بينت  فقد  االنتخابية،  الدائرة  حسب 
دائرتا  كانت  الرزاز  عن  للثقة  حجبًا  االنتخابية  الدوائر 
حيث  الخامسة"  و"العاصمة  الثالثة"  "العاصمة 
الــدائــرة  نـــواب  مــن   %71 نسبته  مــا  الثقة  حجب 
األعلى  الشمال  وبدو  مادبا  كانت  فيما  االنتخابية، 
منحًا للثقة وبنسبة بلغت 100% حيث صّوت جميع 

أعضائها بمنح الثقة للحكومة الجديدة.
لمداخالت  نوعية  مقارنات  على  التقرير  واحتوى 
ـــوزاري،  ال البيان  مناقشة  جلسات  أثــنــاء  الــنــواب 
الفريق  واستخلص  مداخالتهم،  جميع  تحليل  بعد 
عليهم،  بــاالرتــكــاز  التحليل  تــم  رئيسيًا  ــورًا  ــح 15م
فرعيًا،  65محورًا  الرئيسية  المحاور  تضمنت  فيما 
لمداخالت  النوعي  بالتحليل  الخاصة  النتائج  وتشير 
المحور  عــن  تحدثوا  الــنــواب  52%مـــن  أن  الــنــواب 
عن  المتحدثين  نسبة  وصلت  فيما  السياسي، 

المحور االقتصادي والمالي إلى 92%من مجموع 
مجموع  65%مــن  نسبته  ما  وتحدث  المتحدثين، 
وحقوق  الــقــانــون  ســيــادة  مــحــور  عــن  المتحدثين 
لمحور  تطرقوا  المتحدثين  و28%مـــن  اإلنــســان، 

المنظومة التعليمية.
أما بما يتعلق بالمحاور الفرعية فتبين أن 48%من 
ضرورة  عن  حديثًا  مداخالتهم  تضمنت  المتحدثين 
مكوناتها،  بكافة  الضريبية  المنظومة  مراجعة 
البطالة  بمكافحة  المتحدثين  63%مـــن  وطــالــب 
وجيوب الفقر، وطالب 27%من المتحدثين بضرورة 
حيثياته،  وشــرح  االجتماعي  العقد  ماهية  توضيح 
إعادة  ضــرورة  على  المتحدثين  19%مــن  أكد  فيما 
ــتــخــاب، وشــــدّد 60%مـــن  الــنــظــر فــي قــانــون االن
المالي  الفساد  مكافحة  ضــرورة  على  المتحدثين 
ودعم  الحكومية  النزاهة  منظومة  تعزيز  خالل  من 
القضاء، ودعم القوات المسلحة األردنية واألجهزة 
األمنية بنسبة 33%، و5% من النواب طالبوا برد 

نظام األبنية الجديد.
تضمنته  ما  عن  خاصة  تحليالت  التقرير  وتضمن 
الــوزراء،  مدح  أو  بانتقاد  الخاصة  النواب  مداخالت 
حيث بينت النتائج أن 36%من النواب انتقدوا وزيرًا 
أو أكثر خالل مداخالتهم، حيث نال الوزراء لينا عناب 
األكبر  النصيب  غنيمات  وجمانة  الغرايبة  ومثنى 
من االنتقاد، في الوقت الذي مدح فيه ما نسبته 

19%من المتحدثين وزيرًا واحدًا أو أكثر.
محايدين  المتحدثين  7%مــن  نسبته  ما  كان  فيما 
في حديثهم عن الوزراء، بينما خال ذكر أي نائب من 

كلمات ما يزيد عن 38% من مجموع المتحدثين.
التوصيات  بتعداد  مختصة  نتائج  التقرير  وتضمن 
الــتــي تــقــدم بــهــا أعــضــاء مجلس الـــنـــواب خــالل 
تقديم  تم  حيث  الوزاري،  البيان  مناقشات  جلسات 
التوصيات  وتوزعت  91نائبًا،  خالل  من  522توصية 
وعلى   %80 بنسبة  الــوطــنــي  المستوى  على 
مجموع  20%مـــن  بنسبة  المناطقي  المستوى 
أن  ذكره  الجدير  ومن  تقديمها،  تم  التي  التوصيات 
كانت  البرلمانية  الكتل  من  قدمت  التي  التوصيات 
جميعها توصيات وطنية من قبل خمس كتل نيابية.

ــم طــرحــهــا خــالل  وفــيــمــا يــخــص األســئــلــة الــتــي ت
مداخالت النواب، فقد تم العمل على تتبع األسئلة 
المتحدثين،  قبل  من  مباشرة  والمقدمة  الصريحة 
حيث تشير النتائج أن 86 نائبًا تقّدموا ب 371 سؤاًال 
مناقشات  فترة  خالل  ألقوها  التي  الكلمات  خالل 
األسئلة  معظم  وتمحورت  للحكومة،  الثقة  بيان 

المقدمة حول المحور االقتصادي والمالي. 

 رؤساء لجان يف "األعيان" 
يناقشون قضايا حقوق 

املواطن 
 عّمان – بترا 

التقى عدد من رؤساء اللجان في مجلس األعيان 
لحقوق  الوطني  للمركز  الــعــام  المفوض  امــس 

اإلنسان الدكتور موسى بريزات.
وقال العين الدكتور محمد حمدان، إن األردن حريص 
على احترام حقوق اإلنسان في المجاالت كافة، من 
خالل تبني العديد من النظم الديموقراطية، التي 
للمواطنين،  والقانونية  الدستورية  الحقوق  تكفل 
تلك  وخــاصــة  االنتهاكات  معالجة  أهمية  مــؤكــدا 
التشريع  خــالل  مــن  اإلنــســان  بحقوق  المتعلقة 
والقوانين، التي ُتعزز مبدأ سيادة القانون، وترسخ 

ثقافة الحقوق والواجبات لدى الجميع.
القوانين  تبني  أهمية  األعيان  أكــد  جانبهم،  من 
تكفل  التي  والسياسات  والتشريعات  واألنظمة 
الملك  جاللة  ــة  رؤي وتترجم  المواطنين،  حقوق 
االجتماعية  العادلة  تحقيق  في  الثاني  عبدالله 

والمساواة والمنافسة النزيه للجميع.
وتناول األعيان مختلف القضايا التي تمس حقوق 
المواطنين، وأبرزها القوانين المتعلقة بالعقوبات 
فضًال  القضائية،  واألخــرى  ــة  اإلداري والتوقيفات 
عن األدوار المختلفة التي يجب تبنيها من مختلف 
للمواطنين  الــحــقــوق  ضــمــان  بــهــدف  الــمــكــونــات 

بمختلف فئاتهم ومستوياتهم، دون تمييز.
وأساليب  المركز  مهام  ألبرز  بريزات  عرض  بــدوره 
قيم  تسوده  مجتمع  بناء  إلى  تصبو  التي  عمله 
العدالة والمساواة وصون كرامة اإلنسان وحماية 
التفاهم  من  مناخ  في  لإلنسان  العامة  الحريات 

والتسامح والتعاون وفي إطار سيادة القانون.
وظيفته  غايات  بحسب  يهدف  المركز،  أن  وأكــد 
الحكومية،  وهويته  الدولية  ومعاييره  المجتمعية 
ثقافتها  ــشــر  ون اإلنـــســـان  حــقــوق  حــمــايــة  ـــى  إل
القانونية  المساعدة  وتقديم  أوضاعها  ومراقبة 
والقانونية  اإلداريــة  ــراءات  اإلج واتخاذ  لمحتاجيها، 
باالنتهاكات  المتعلقة  الشكاوى  لمعالجة  الالزمة 
والتجاوزات على حقوق اإلنسان للحد منها ووقفها 
وتوفير  واألبحاث  الدراسات  وإعداد  آثارها،  وإزالة 

المعلومات والتقارير.
ــســان في  ــزات إلــى حــالــة حــقــوق اإلن ــري وأشـــار ب
المملكة، وأبرز الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان 
مؤكًدا  المجلس،  لجان  عمل  بمجاالت  والمتعلقة 
ضرورة األخذ بعين االعتبار لحقوق اإلنسان في أي 

قانون أو تشريع.
العين  والتعليم  التربية  لجنة  رئيس  اللقاء،  وحضر 
الدكتور  العين  ومقررها  حــمــدان،  محمد  الدكتور 
وحقوق  الحريات  لجنة  ورئيس  موسى،  عبدالله 
المواطنين العين بسام التلهوني، ومقررها العين 
تغريد  العين  الــمــرأة  لجنة  ورئــيــس  الــغــول،  تمام 
لجنة  ورئيس  حمود،  فداء  العين  ومقررها  حكمت، 
السياحة والتراث نايف الحديد، ومقررتها العين زياد 

الحمصي. 

 80%من توصيات النواب كانت 
وطنية بدًال عن املناطقية 

 36% من النواب انتقدوا وزيراً أو 
أك خالل املناقشات

تقديم 522 توصية و371 سؤاالً

ثلون 471 ألف ناخب مانحو الثقة 

النواب األكرب عمراً األك حجباً للثقة

 7%من النواب  ينسجم 
سلوكهم التصويتي مع ما ورد 

يف خطاباتهم

75%من السيدات منحن الثقة

حكومة الرزاز حصلت عىل ثا 
أقل ثقة يف آخر أربع حكومات

19% أوصوا بإعادة النظر بقانون 
االنتخاب

5% طالبوا برد نظام األبنية الجديد

33% طالبو بدعم القوات املسلحة

 أك الكتل النيابية انسجاماً يف 
تصويتها كانت اإلصالح واملستقبل 

أقلّها

37%من النواب  تدل مداخالتهم 
عىل موقفهم من التصويت

 8 نواب وضعوا رشوطاً ملنح الثقة 
استجابت الحكومة لـ 3 منهم
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 850 طفال يف دور الرعاية املؤسسية غالبيتهم 
ضحايا التفكك االرسي 

في  عددهم  وصل  الذين  االسري  التفكك  اطفال   هم 
دور الرعاية االجتماعية الى 850 طفال وطفلة منهم من 
"ايتام"لكن  متعددة  مسميات  تحت  المؤسسة  يدخل 
غالبيتهم يعانون من التفكك االسري وعدم رعاية ابائهم 
او  الوالدين  وزواج  الطالق  بسبب  اما  لهم  وامهاتهم 
رغبتهم  لعدم  او  اطفالها  رعاية  على  االم  قدرة  لعدم 

بذلك 
ما يقارب 850 طفال يعانون من تبعات التفكك االسري 
الطالق  ظاهرة  تنامي  يعكس  مؤشر  الرعاية  دور  في 
اطفالهم  عــن  الــوالــديــن  وتخلي  االســريــة  والمشاكل 
بالرعاية  االســاســي  االســـرة  دور  تــراجــع  على  عـــالوة 

والتنشئة وحماية االطفال .
الناطق االعالمي في وزارة التنمية االجتماعية الدكتور 
هي  االســـري  التفكك  قضية  ان  قــال  فــوازالــرطــروط  
االولى في دور الرعاية االجتماعية المؤسسية باستثناء 

نسبة قليلة منهم هم ايتام .
االســري  التفكك  لضحايا  المرتفعة  االرقــام  واضــاف: 
طويلة  سنوات  من  االجتماعية  التنمية  معها  تعاملت 
ـــعـــودون الســرهــم  ـــحـــاالت ال ي وهـــم فـــي غــالــبــيــة ال
جديدة  بدائل  ايجاد  ــوزارة  ال من  يتطلب  ما  البيولوجية 
الى  واحدة  من  يتنقلون  بالمؤسسات  البقاء  لتجنبهم 

اخرى تبعا العمارهم. 
برنامج  بايجاد  سنوات  منذ  بدأت  الوزارة  ان  الى  واشار 
اخرى  بدائل  عن  البحث  يتم  بحيث  الراعية  البديلة  االسر 
لنقل الطفل من ذوي التفكك االسري الى اسرة بديلة 
حال  في  الخاالت  او  كاالعمام  القريبة  االسر  من  بدءا 
واما  مرتفعة  ليست  نسبة  وهم  الطفل  برعاية  رغبتهم 
االسر الراعية االخرى فهي االسر البديلة التي ال عالقة 
ويكون  وتربيته  برعايته  رغبة  تمتلك  لكنها  بالطفل  لها 

لها اطفال. 
االطفال  لهؤالء  شاملة  دراســة  اجــراء  يتم   : واضــاف 
مع  بالتعاون  الوزارة  قبل  من  برعايتهم  الراغبة  واالسر 
االطفال  اختيار  يتم  بحيث  المدني  المجتمع  منظمات 
الذين تكون ظروفهم االسرية صعبة واحتمالية عودتهم 
السرهم البيولوجية قليلة فيتم نقلهم الى هذه االسر 
االسر  لهذه  الــوزارة  قبل  من  كدعم  مالي  مبلغ  مقابل 

يتراوح من -100 150 دينارا .
وبين الرطروط ان عدد االطفال الذين ادمجوا في اسر 
راعية بديلة وصل الى 200 طفل ضمن هذا المشروع 
ــوزارة  ال وتنوي  ــد  وارب والــزرقــاء  عمان  في  ينفذ  الــذي 
بعد  المملكة  محافظات  جميع  ليشمل  بــه  الــتــوســع 
دور  في  البقاء  االطفال  لتجنبيب  نجاحه   مدى  تلمسها 
التفكك  حاالت  تزايد  امام  فعالة  بدائل  واليجاد  الرعاية 
االسري مشيرا الى ان هذا العام تم ادماج 28 طفالمن 

دور الرعاية في اسر بديلة اخرى .
مختلفة  اشكال  له  االسري  التفكك  ان  الرطروط  واعتبر 
والتي  الطفالها  االســر  معاملة  وســوء  الطالق  منها 

تندرج جميعها تحت مسمى التراجع الواضح لدور االسرة 
فيتعرضون  ابنائها  وتنشئة  برعاية  اهتمامها  وعــدم 
طريق  الختيار  عنهم  والتخلي  المعاملة  وسوء  لالهمال 
الجهة  االجتماعية  المؤسسات  فتكون  عنهم  بعيدا  اخر 
الالزمة  الرعاية  وتوفير  لحمايتهم  لهم  االولى  الراعية 
جدوى  عدم  نتيجة  لهم  اخرى  بدائل  اختيار  وتتولى  لهم 

اعادتهم السرهم .
راعية  باسر  دمجهم  تم  الذين  االطفال  جميع  ان  وبين 
بديلة الى االن لم تطالب اسرهم البيولوجية  بهم من 
الراعية  لالسر  ينتقلون  االطفال  جميع  ان  مبينا  جديد 
البديلة بقرار قضائي وفي حال عودتهم السرهم يتم  

بقرار قضائي .
التفكك  بان  الصالح  منال  االجتماعية  المرشدة  وتــرى 
دوما  عنها  ينتج  ال  بالمجتمع  متزايدة  ظاهرة  االســري 
داخل  وهم  ضياعهم  بل  الرعاية  دور  الى  االطفال  نقل 
رعايتهم  في  وامهاتهم  ابائهم  اهمال  نتيجة  اسرهم 

وتنشئتهم من الجوانب كافة .
هو  ما  الرعاية  دور  في  االطفال  وجود  ان   : واضافت 
الطالق  وقــوع  حال  في  التفكك   اشكال  من  االشكل 
وعدم رغبة أي من الوالدين برعاية ابنائهم وهم اطفال 
يعانون الكثير بحياتهم بخاصة ان كانوا في مرحلة عمرية 
االبتعاد  معنى  ويــدركــون  وامهاتهم  ابائهم  يميزون 
لسنوات  بها  نشأوا  التي  اسرهم  عن  والتخلي  عنهم 
سلبيات  من  يعانون  الذين  االطفال  ان  حين  في  عدة 
ـــل اســرهــم يــعــانــون من  الــتــفــكــك االســــري وهـــم داخ
للعنف  امهاتهم  وتعرض  االسرية  المشاكل  استمرارية 
الكحول  على  احيانا  ابائهم  وادمان  واللفظي  الجسدي 
سيؤدي الى ضعف الرعاية لهم واالهمال فيتعرضون 
لمشاكل اجتماعية ونفسية تدفعهم الرتكاب سلوكيات 
او  االحــداث  لــدور  امــا  توصلهم  انفسهم  بحق  خاطئة 

لضياع مستقبلهم بطريقة او باخرى .
الراعية  البديلة  االسر  مشروع  ان  على  الصالح  واكدت 
المؤسسية  الرعاية  دور  الطفال  مجدية  وسيلة  هي 
رعايتهم  تــتــولــى  طبيعية  الســـر  اعــادتــهــم  لــمــحــاولــة 
لتقبلهم  عليهم  النفسي  الجانب  صعوبة  من  بالرغم 
لكنها  البيولوجين  وامهاتهم  ابائهم  غير  وامهات  ابــاء 
في  البقاء  تجربة  من  النقاذهم  فعالة  وسيلة  ستبقى 
نفسية  تاثيرات  من  تحمله  لما  االجتماعية  الرعاية  دور 
باالختالف  يشعرون  كونهم  بالمستقبل  عليهم  كبيرة 
في  تكون  ولن  اسرهم  ليست  المؤسسات  هذه  وان 

اي يوم من االيام كذلك .
وال تزال دور الرعاية المؤسسية ممتلئة باطفال التفكك 
وغياب  جهل  ثمن  ويدفعون  بصمت  يعانون  االســري 
الشعور بالمسؤولية من قبل ابائهم وامهاتهم نحوهم 
الستعادتهم  يعودون  ال  ما  لحظة  في  عنهم  فيتخلون 
يحملونه  كبير  نفسي  الــم  لــوحــده  وهـــذا  جــديــد  مــن 

بانفسهم طوال العمر . 

 الدكتوراة الفخرية للع تغريد حكمت 

نح األم حق    تضامن :مستشفيات ال تلتزم 
املوافقة عىل العمليات الجراحية ألوالدها 

 إدراج 10 أعضاء من مجلس املهندس 
األسبق عىل قوائم التنفيذ القضا 

كومنولث  جامعة  منحت   - الــرأي   -  عمان 
تغريد  العين  الدولي  القاضي  البريطانية 
ـــة الــدكــتــوراه الــفــخــريــة في   حــكــمــت درج
المحاكم  في  لجهودها    تقديرًا  القانون 
الجنائية الدولية وذلك خالل احتفال  أقيم 
لها  دولية  قيادات  جانب  الى   ، دبي  في 

المجاالت.  مختلف  في  بصمات 

جامعة  عــن  ممثلين  ــفــال  االحــت وحــضــر 
كــومــنــولــث الــبــريــطــانــيــة وجــامــعــة لــنــدن 
 London Graduate School جراديويت 
من  الــدولــيــة  الــقــيــادات  مــن  كبير  وعـــدد 
اجــهــزة  و  افــريــقــيــا  و  االوســــط  الــشــرق 
كلمة  حــكــمــت  الــعــيــن  ،والــقــت  االعــــالم 

 . المكرمين 

 عمان- الرأي  - 

قالت جمعية معهد تضامن النساء األردني 
أكثر  مرور  من  الرغم  وعلى  أنه  "تضامن"  
قــانــون  تــعــديــل  عــلــى  أشــهــر  ثمانية  مــن 
المعدلة   (62) الــمــادة  أن  إال  العقوبات، 
على  الموافقة  حق  األم  بمنح  والمتعلقة 
العالجات  وإعطاء  الجراحية  العمليات  إجراء 
كثير  في  معطلة  زالت  ال  ألوالدها  الطبية 

من األحيان.
ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5479 
بتاريخ 2017/8/30، القانون رقم (27) لعام 
العقوبات  لقانون  معدل  "قــانــون   2017
بأنه  ــى  األول مادته  في  وجــاء  ـــي"،  األردن
سيبدأ العمل به بعد مرور ستين يومًا من 
وتحديدًا  الرسمية،  الجريدة  في  نشره  تاريخ 

سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2017/11/1.
الشكاوى  مــن  عــدد  "تــضــامــن"  ـــ  ل ورد  و 
لعالج  المستشفيات  ــعــن  راج ــهــات  ألم
رفضت  الطبية  الطواقم  أن  إال  أوالدهــن، 
الجراحية  العمليات  إجــراء  أو  العالج  تقديم 
يعد  ـــذي  ال األمـــر  آبــائــهــم.  مــوافــقــة  دون 
إخالًال بسيادة القانون وتجاوزًا له، وتعطيًال 

لنصوصه.
وفي هذا اإلطار فإن على الحكومة خاصة 
كافة  الـــى  تعميم  إصــــدار  الــصــحــة  وزارة 
الحكومية  والمستشفيات  الصحية  المراكز 
بالتعديل  خالله  مــن  تعلمهم  والــخــاصــة، 
األردنـــي،  العقوبات  قــانــون  فــي  الـــوارد 
وتطالبهم اإللتزام بما ورد فيه تحت طائلة 
بالموافقة  األمهات  حق  خاصة  العقاب، 
الحاجة  دون  الجراحية  العمليات  إجراء  على 
الى وجود األب أو الحصول على موافقته، 
والطفالت  األطــفــال  أرواح  على  حفاظًا 

وحماية لهم.
يذكر بأنه تم تعديل البند الثاني من المادة 
األب  جــانــب  الــى  األم  منحت  حيث   (62)
الجراحية  العمليات  على  الموافقة  حــق 
نص  حيث  ألوالدهـــا.  الطبية  والــعــالجــات 

قانون العقوبات المعدل على أنه ": ُيعدل 
 (62) المادة  من   (2) الفقرة  من  (ج)  البند 
(رضى  عبارة  بإلغاء  األصلي  القانون  من 
عنها  واإلســتــعــاضــة  الشرعيين)  ممثليه 
بعبارة (رضا أحد والديه أو ممثله الشرعي).

 (62) للمادة  األصلي  النص  أن  الى  يشار 
ينص على ": -1 ال ُيعد الفعل الذي يجيزه 
أنواع  أ-  القانون:  يجيز   2- جريمة.  القانون 
بأوالدهم  الوالدان  يوقعها  التي  التأديب 
لهم  ضـــررًا  أو  إيـــذاء  يسبب  ال  نحو  على 
أعمال  ب-  العام.  العرف  يبيحه  ما  ووفــق 
العنف التي تقع أثناء األلعاب الرياضية إذا 
روعيت قواعد اللعب. ج- العمليات الجراحية 
أصول  على  المنطبقة  الطبية  والعالجات 
الفن شرط أن تجري برضا العليل أو رضى 
الضرورة  حاالت  في  أو  الشرعيين  ممثليه 

الماسة".
المادة  بإلغاء  طالبت  قد  "تضامن"  وكانت 
62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي 
ال  نحو  على  بــأوالدهــم  الــوالــدان  يوقعها 
يبيحه  ما  ووفق  لهم  ضررًا  أو  إيذاء  يسبب 
العرف العام، علمًا بأن المادة 62/عقوبات 
ال تأخذ بعين اإلعتبار األضرار النفسية التي 
أشد  وهــي  آلوالدهـــم  ــدان  ــوال ال يسببها 

إيالمًا وأكثرة قسوًة من العقاب البدني.
التشريعية  باإلصالحات  "تضامن"  ورحبت 
المعدل  القانون  بــأن  وتضيف  الــعــديــدة، 
للفتيات  الجزائية  الحماية  تعزيز  على  عمل 
تعلق  مــا  منها  مـــواد  ــدة  ع فــي  والــنــســاء 
ومنها  ــشــرف"،  "ال ذريــعــة  تحت  بالجرائم 
وإعطاء  اإلعــاقــة،  ذوات  بالنساء  تعلق  ما 
العمليات  على  الموافقة  حــق  األمــهــات 
كما  ألوالدهن،  الطبية  والعالجات  الجراحية 
وأنهى التعديل القانوني سياسة اإلفالت 
 308 كالمادة  أخرى  مواد  في  العقاب  من 
الجنسية  الجرائم  لمرتكبي  تجيز  كانت  التي 
تزويج  تم  حــال  في  العقاب  من  اإلفــالت 
الضحايا لهم. كما أقر القانون بدائل إصالح 

مجتمعية كعقوبات بديلة. 

 عمان - طارق الحميدي

نقابة  مجلس  من  أعضاء   10 أسماء  ُأدرجــت 
التنفيذ  قــوائــم  فــي  السابق  المهندسين 
عمان  جزاء  محكمة  أصدرت  أن  بعد  القضائي 
اشهر   ٣ بالسجن  حكما  ســابــق  وقــت  فــي 
بحقهم  بتھمة إصدار مصدقات كاذبة ( قبول 
17 مهندسا ومهندسة من الضفة الغربية ) .
امين  أمس  أوقــف  القضائي  التنفيذ  وكــان 
عام مجلس النقابة السابق ناصر الهندي في 
ذاتها  القضية  خلفية  على  علياء  الملكة  مطار 
والتي رفعت على المجلس االسبق، قبل ان 

يتم السماح له بالسفر الحقا.
أحمد  المهندسين  نقيب  قــال  جانبه  ومــن 
سمارة الزعبي تعليقا على القرار الذي صدر 
قضیة  خلفیة  على  الماضي،  العام  منتصف 
مجلسھا  ضد  النقابة  منتسبي  أحــد  رفعھا 
في العام 2012، أن النقابة ستعقد اجتماعا 
السابقين  النقباء  مع  اليوم  صباح  موسعا 
ألعضاء  القضائي  التنفيذ  طلب  أزمة  لبحث 

السابق. المجلس 
بحبس  أمـــرت  عــمــان  جـــزاء  محكمة  ــانــت   وك
التالية  النقابة  مجلس  أعضاء  المهندسين 
أسماءهم عبدالله عبيدات نقيب المهندسين 
المهندسين  نقيب  الطباع  ماجد  االســبــق،  
بادي  البيطار،  بشار  رمان،  ابو  خالد  السابق، 
عامر،  ذيــاب  الــلــه،  عــودة  شكيب  الرفايعة، 
ناصر  البسطامي،  نــضــال  الــشــيــخ،  سمير 

الهنيدي.
وبين الزعبي أن القضية رفعت على مجلس 
في  عبيدات  ترأسه  الــذي  االسبق،  النقابة 
 17 لقبوله   2013 العام  في  األولــى،  دورته 
في  الغربية  الضفة  مهندسي  من  مهندسا 

مركز النقابة بالقدس المحتلة.
مهندس  الف    20 قرابة  أن  الزعبي  وأضاف 
زالوا  ال  حيث  القرار،  من  تضرروا  ومهندسة 
وصناديق  التقاعد  صندوق  في  مشتركين 
إلى  ســيــؤدي  الــذي  االمــر  ـــرى،  االخ النقابة 
فصلهم  قرار  تم  لو  تقاعدهم  من  حرمانهم 

من النقابة. 

 برنامج لالسر البديلة شمل 200 طفل 

الدكتورة حكمت تتسلم الشهادة

كتبت – سهير بشناق 

يخرجون من بيوتهم يودعون امكانهم في 
زواية، ال يدركون ما يحدث حولهم االبما 
يتناسب مع مراحلهم العمرية وقدراتهم 
الفكرية ليجدون انفسهم في دور الرعاية 
المؤسسية 
اماكن غريبة عنهم وجوه لم يعتادوا عليها من 
قبل يبادرون بتوجية تساؤالتهم البريئة : لماذا 
نحن هنا نريد امهاتنا وابائنا ..." 
ليستمر هذا التساؤل سنوات وسنوات دون 
الحصول على اجابات واضحة، هي بطبيعة 
الحال لن تبدد اآلمهم ولن تنسيهم وجوه 
امهاتهم وابائهم وحاجتهم للعودة السرهم 
التي وان لم يحظوا بها بالرعاية الالزمة 
والظروف النفسية اآلمنة لتنشئتهم اال ان 
بقائهم بجانب امهاتهم وابائهم هو مطلبهم 
الذي ال يتحقق في اغلب االحيان ليعيشوا 
بمؤسسات ودور الرعاية االجتماعية يتنقلون 
من مؤسسة الخرى تبعا العمارهم .

     

القبض عىل ٥ 
متهم برسقة ٢٠ 
ن  ألف دينار يف ع

 عمان - غازي المرايات

كــــشــــف الــــبــــحــــث الـــجـــنـــائـــي   
حديدية  قاصة  سرقة  مالبسات 
محطة  من  دينار  الف   ٢٠ تحوي 
وقـــود  جــنــوب عــمــان، وقبض 
بالسرقة  متهمين  خمسة  على 

وبحوزتهم ١٥ ألف دينار. 
وقال مصدر امني ان بالغًا ورد 
الجنائي  البحث  عمليات  لغرفة 
تعرض  حــول  الماضي  السبت 
محطة وقود في  جنوب عمان 
مجهولين  قــبــل  مــن  للسرقة 
وسرقة قاصة حديدية تحوي ٢٠ 

الف دينار. 
التحقيق  فــريــق  ان  واضـــــاف، 
تمّكن  من تحديد هويات خمسة 
بالسرقة  متهمين  اشــخــاص 
القبض  ــقــي  وال ــراك،  ــاالشــت ب
بحوزتهم  وضبط  جميعا،  عليهم 

نحو ١٥ ألف دينار  . 
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 الخصاونة: نسعى للنهوض بالقضاء 
الرشعي ونرش ثقافة القانون 

 عمان - بترا

ــقــضــاة  ــــال قـــاضـــي ال ق
رئيس مجلس إدارة معهد 
عبد  ــشــرعــي  ال ــقــضــاء  ال
ــة، ان  ــخــصــاون ــكــريــم ال ال
في  حاليا  يجتهد  المعهد 
والخطط  الــبــرامــج  إعــــداد 
للنهوض  المستقبلية 
حيث  الشرعي  بالقضاء 
إعــداد  على  العمل  يجري 
ـــومـــات الــمــهــنــيــة  ـــل ـــدب ال
في  الخاصة  المتوسطة 
وحــق  والـــتـــركـــات  اإلرث 
التمويل  وأحــكــام  اللجوء 
اإلســـــالمـــــي وصــيــاغــة 
إعــداد  وآلــيــة  االتفاقيات 

التقارير.
ان  ـــة  ـــصـــاون ـــخ ال واكـــــــد 
من  العديد  حقق  المعهد 
مجاالت  فــي  االنـــجـــازات 
بمسارين  تمثلت  مختلفة 
التدريبي  المسار  اولهما 
الداخلي ويشمل القضاة 
تم  حيث  القضاة  وأعــوان 
البرامج  من  العديد  عقد 
الشرع  لقضاة  التدريبية 
ــقــضــاة حــول  وأعــــــوان ال
ــعــات الــنــاظــمــة  ــشــري ــت ال
الشرعية  المحاكم  ألعمال 
األمثل  التطبيق  وضمان 
ألحكامها بما يعود بالنفع 
وضمان  المواطنين  على 
ــعــهــم بــحــقــوقــهــم  ــمــت ت
 305 مـــنـــهـــا  اســــتــــفــــاد 

مشاركين.
ــمــســار  وشـــمـــل هـــــذا ال
ــــــدورات  الـــعـــديـــد مـــن ال
الــتــدريــبــيــة لــلــمــحــامــيــن 
ــحــقــوق  والــمــهــتــمــيــن ب
مكاتب  وأعضاء  اإلنسان 
ـــوســـاطـــة  اإلصـــــــالح وال
ـــق األســــــري،  ـــوفـــي ـــت وال
متخصصة  تدريبية  وبرامج 

ــــــــــأدوات االســـتـــثـــمـــار  ب
مع  بالتعاون  اإلسالمي 
اإلسالمي  العربي  البنك 
شارك فيها 883 مشاركا، 
ــعــمــل  ـــــى ال اضــــافــــة ال
تدريبية  برامج  عقد  على 
ـــزواج  ال عــلــى  للمقبلين 
القضاء  معهد  قبل  مــن 
الــــشــــرعــــي بـــالـــتـــعـــاون 
ـــريـــة اإلصـــــالح  مــــع مـــدي
والـــوســـاطـــة والــتــوفــيــق 
األســـــــــري فـــــي مــخــيــم 
الزعتري وجامعة اليرموك.
ــة ان  ــخــصــاون وأوضـــــح ال
يتمثل  الــثــانــي  الــمــســار 
بـــاألكـــاديـــمـــي وتــضــمــن 
معهد  ـــوم  ـــل دب بـــرنـــامـــج 
استنادَا  الشرعي  القضاء 
ــنــظــام مــعــهــد الــقــضــاء  ل
على  للحصول  الشرعي 
القضاء  في  الماجستير 
الـــشـــرعـــي واإلصـــــــالح 
والــــتــــوفــــيــــق األســــــري 

والمصارف اإلسالمية.
الــذي  المعهد  ان  وبــيــن 
يعد   2015 العام  انشئ 
لتدريب  إقــلــيــمــيــًا  مــركــزًا 
المنطقة  فــي  الــقــضــاة 
الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة 
وفهمًا  علمًا  منه  ينهلون 
ـــًا ومـــمـــارســـًة  ـــي قـــضـــائ
محاكمات  فــي  وتطبيقًا 
لتطوير  تشبيهية  صورية 
كــفــاءاتــهــم وقـــدراتـــهـــم 
فـــي مـــمـــارســـة الــعــمــل 
من  المتميز  الــقــضــائــي 
قضائية  كـــفـــاءات  خـــالل 
رفيعة من هيئات القضاء 
ـــــرة  ـــشـــرعـــي فــــي دائ ال
وأساتذة  القضاة  قاضي 
الــجــامــعــات اضــافــة الــى 
تبادل الخبرات مع المعاهد 
والــــمــــراكــــز الــمــشــابــهــة 
األكاديمية  والمؤسسات 

المحلي  المستوى  على 
والـــعـــالـــمـــي مـــن خــالل 
ودورات  ولــقــاءات  بــرامــج 

متخصصة.
واشــــار الـــى انـــه وحــرصــا 
ـــــــــــرة قـــاضـــي  مــــــن دائ
الـــقـــضـــاة عــلــى تــأهــيــل 
القضائية  الكوادر  وإعــداد 
الثقافة  ونشر  وأعوانهم 
المواطنين  بين  القانونية 
والتزامًا منها بالمسؤولية 
عملت   ، إليها  الموكولة 
هذا  إنــشــاء  على  الــدائــرة 
مهمة  ليتولى  المعهد 
وتأهيل  وتــدريــب  إعــــداد 
القضاة وأعوانهم وتطوير 
أعضاء  ومــهــارات  ــدرات  ق
الشرعية  العامة  النيابة 
اإلصالح  مكاتب  وأعضاء 
والـــوســـاطـــة والــتــوفــيــق 

األسري.
واوضح ان المعهد يهدف 
الـــــى اعـــــــداد مــوظــفــي 
لتولي  وتأهيلهم  الدائرة 
ــيــة  ـــف الــقــضــائ ـــائ ـــوظ ال
ــقــضــاة  ـــاءة ال ـــف ورفـــــع ك
والموظفين  الشرعيين 
المقبولين  الطلبة  واعداد 
وتأهيلهم،  المعهد  في 
مجلس  ان  الـــى  مــشــيــرا 
عــلــى  يـــعـــمـــل  االدارة 
العامة  الــســيــاســة  رســـم 
الخطط  واقــــرار  للمعهد 
بشؤونه  الخاصة  والبرامج 
المجلس  الى  والتنسيب 
بعقد  الشرعي  القضائي 
مستمرة  تدريبية  دورات 
للقضاة،  عــمــل  وورش 
ــدراســة  وإقــــرار مــنــاهــج ال
والبرامج  المعهد  لدبلوم 
القواعد  ووضع  التأهيلية 
باختيار  الخاصة  والشروط 
في  قبوله  المقرر  العدد 

الدبلومات. 

وزيرة الصحة ترعى االحتفال (الرأي)

 عناب تشارك االحتفال بعيد النبي 
الياس يف الوهادنة 

 بلدية َعّيْ تبارش مرشوعاتها ضمن 
موازنة ٢٠١٨ 

 عجلون ـ الرأي

السياحة  وزيـــرة  شــاركــت 
ـــاب،  واآلثـــــــــار لـــيـــنـــا عـــن
أقامته  ـــذي  ال االحــتــفــال 
بعيد  الالتينية  الكنيسة 
الياس)،  (أو  ايليا  النبي 
ـــت، فــي  ـــســـب مـــســـاء ال
في  الــيــاس  مــار  كنيسة 
الــــوهــــادنــــة بــمــحــافــظــة 

عجلون.
مدير  االحــتــفــال  وتــــرأس 
ــكــي  ــي ــول ــاث ــك ـــز ال ـــمـــرك ال
األب  واإلعالم  للدراسات 
بمشاركة  ــدر،  ب رفعت  د. 
األب  ــكــنــيــســة  ال راعـــــي 
عـــيـــســـى الـــشـــومـــلـــي، 
بشير  ــكــهــنــة  ال واآلبــــــاء 

ــــاد بــــدر، وراعـــي  ـــدر واي ب
األرثوذكس  الروم  كنيسة 
الياس  االب  البلدة  فــي 
كنيسة  ـــــي  وراع ـــــداد،  ح
في  األرثوذكس  األقباط 
أنطونيوس  األب  عــّمــان 

صبحي،.
دور  إلـــــى  ـــــدر  ب ـــفـــت  ول
الـــســـيـــاحـــة الــــهــــام فــي 
فهي  الــشــعــوب،  ــاة  ــي ح
قـــــــــادرة، فــــي حــــالالت 
والعمل  الجيد  التخطيط 
حّل  على  والجاد،  الحثيث 
االقــتــصــاديــة،  المشاكل 
ــاحــة  ــســي ومـــــن خـــــالل ال
الدينية تحديًدا تعمل على 
نمو  فـــي  الــمــســاهــمــة 

المؤمن الروحي.

االحتفال  مترئس  وأشــار 
ــلــيــا  ــه إي ــل ــمــث إلـــــى مــــا ي
كالمه  "الــمــتــقــد  الــنــبــي 
في  جاء  كما  كالمشعل"، 
الــكــتــاب الــمــقــدس، في 
الله  عــبــادة  عــن  الـــدفـــاع 
الله  عــبــادة  وعــن  الــحــي، 
الــحــقــيــقــيــة، ســيــمــا في 
تم  حيث  الحاضر  الــوقــت 
الفترة  في  الدين  تشويه 
الدين  باستخدام  األخيرة، 
والقتل  واإلرهاب  للعنف 
دافع  فمثلما  والتهجير، 
ايليا عن عبادة الله الحي، 
علينا نحن أيًضا أن ندافع، 
ومسيحيين،  مسلمين 
الحقيقية  الـــصـــورة  عــن 

الزاهية للدين. 

   عي - ليالي أيوب

تنفيذ  عي  بلدية  باشرت 
بــرامــجــهــا ومــشــروعــاتــهــا 
التي  والتنموية  الخدمية 
أعلنت عن إدراجها مسبقا 
 ،٢٠١٨ عام  موازنة  ضمن 
علي  بلدية  رئــيــس  وفــق 

علي القرالة.
ـــة إلــى  ـــقـــرال واوضــــــح ال
عي  بــلــديــة  أن  "الــــــرأي" 
رغــم مــحــدوديــة مــواردهــا 
تقدما  تــشــهــد  أنــهــا  إال 
للخروج  وتــنــمــويــا  خــدمــيــا 
صورتها  نحو  بمناطقها 
المنشودة، منوها إلى أن 
موازنة البلدية لعام ٢٠١٨ 
الف  و٩٠٠  مليون  بلغت 
بالنظر  مديونية  دون  دينار 
وزارة  قبل  من  لسدادها 

الشؤون البلدية.
ــــوزارة  ال ان  إلـــى  واشــــار 
 ٤٠٠ قيمته  مــا  ســـددت 
ــذي  الـــف ديـــنـــار، األمـــر ال
ساهم بتمكين البلدية من 
العمل وتنفيذ مشروعاتها 
حيث  الخدمية  وتطلعاته 
التعبيد  أعـــمـــال  أنـــجـــزت 
وطرق  لشوارع  والصيانة 
ــاوزت  ــج فــرعــيــة بــقــيــمــة ت
ضمن  ديــنــار،  الـــف   ٢٥٠
ــاجــة الــتــي  ــح ـــات ال ـــوي أول
تلك  أوضــــــاع  ــفــرضــهــا  ت
مشروع  وتزويد  الــشــوارع 
بخط  ــون  ــت ــزي ال مــعــاصــرة 
بقيمة  إضــافــي  إنــتــاجــي 
دينار،  و٤٠٠٠  الــف   ٢٠٠
وذلك للوصول بالمشروع 
التحسن  نــحــو  ـــه  ـــرادات واي

واالرتقاء المنشود.

ــة  ــدي ــل ــب ال أن  وأضــــــــاف 
استنادية  جــــدران  إقــامــة 
المنحدرة  المناطق  فــي 
بقيمة  السيول  وتجمعات 
وعــمــل  ـــار  ـــن دي ــــف  ال  ٣٨
األرصفة واالطاريف على 
 ١٥٢ بقيمة  اللواء  شوارع 

الف دينار.
وحول الخدمات األساسية 
تجمعات  كــافــة  أن  أكــــد 
تشهد  البلدية  ومناطق 
أعــمــال نــظــافــة مــن قبل 
بشكل  ــة  ــدي ــل ــب ال كــــــوادر 
ـــات  ـــي آل وان  مــســتــمــر 
على  موزعة  الضاغطات 
تغطي  بصورة  مناطقها 
وان  ــمــعــات  ــج ــت ال كـــافـــة 
البلدية بصدد إجراء صيانة 
وتركيب لوحدات إنارة في 

كافة مناطقها. 

ن تحتفل بيوم النهضة: املواطن صانع   ُع
التنمية وحارسها 

   ُعمان - بترا،فانا

تحتفل سلطنة عمان اليوم 23 تموز ي 
النهضة  مسيرة  النطالق   48 بالذكرى 
السلطان  بــقــيــادة  الحديثة  العمانية 

قابوس بن سعيد.
فجر  1970م  عام  من  تموز   23 ويعتبر 
عماني جديد، إيذانا بمرحلة من التطور 
المجاالت،  كل  في  والنماء  والتقدم 
ــســلــطــان قـــابـــوس بيد  حــيــث أخــــذ ال
عصرية  ــة  دول بناء  أجــل  من  المواطن 
قادرة على استعادة مجد عمان ودورها 
ــضــاري فـــي الــمــنــطــقــة والــعــالــم  ــح ال
وبــمــشــاركــة واســـعـــة مـــن الــمــواطــن 
الــعــمــانــي عــلــى قـــاعـــدة الــمــواطــنــة 
والمساواة وحكم القانون ونص عليها 
في  الصادر  للدولة  األساسي  النظام 

عام 1996 وتعديالته.
مجيد  عهد  بداية  تموز  من   23 وشكل 
العماني  للمواطن  افضل  حياة  لبناء 
ولتمكينه   ، عمان  أرض  امــتــداد  على 
أهـــداف  تحقيق  فــي  اإلســـهـــام  مــن 
مع  واالزدهـــــار،  التنمية  فــي  الــوطــن 
في  طــمــوحــاتــه  تحقيق  نــحــو  الــســيــر 
فإن  حوله  من  التطورات  مع  التفاعل 
اليوم  منذ  حــرص  قــابــوس  السلطان 
األول النطالق المسيرة المباركة على 
صانع  هو  العماني  المواطن  يكون  ان 
األول  والمستفيد  وحارسها  التنمية 
الجهود  من  الكثير  بذل  تم  ولذا  منها. 
ــداد  وإع لبناء  المستويات  كــل  وعلى 
الشباب  مقدمتهم  وفي  المواطنين 
العماني للقيام بهذه المهمة الوطنية 
الجليلة، انطالقا من ثقة عميقة وتقدير 
والمواطن  للوطن  عميق  وحــب  رفيع 
الذي يمثل بالفعل اعلى ثروات الوطن 

حسبما أكد جاللته دوما.
البالد  في  الحكم  مقاليد  توليه  ومنذ 
السلطــان  جــاللــة  رســخ  1970م  ــام  ع
قائمة  واضحة  خارجية  سياسة  قابوس 
والتعاون  والسالم  الحق  مبادئ  على 
ومد  والسالم  التسامح  ثقافة  ونشر 
لكافة  والتفاهم  والتعاون  الصداقة  يد 
بمبادئ  ــزام  ــت واالل والشعوب  الـــدول 
في  ومعلنة  وثابتة  وواضــحــة  محددة 
الشقيقة  الـــدول  كــافــة  مــع  عالقاتها 
لتجاوز  الحوار  اسس  وبناء  والصديقة، 
وحل أية خالفات بالطرق السلمية وبما 
والمتبادلة  المشتركة  المصالح  يحقق 
الدولية  والشرعية  القانون  مع  ويتفق 
ويعزز حسن الجوار والتعاون البناء، كما 
لدعم  الحميدة  مساعيها  تواصل  أنها 
الجهود المبذولة لتعزيز التفاهم والحوار 
في حل كافة القضايا خليجيا وإقليميا 
في  االستمرار  للشعوب  يكفل  وبما 
مساراتها التنموية وسط أجواء أكثر أمنًا 

واستقرارًا.
وبفضل تلك السياسة الحكيمة يحصد 
المستويين  على  نجاحاتها  العمانيون 
يحظون  فــهــم  ــارجــي،  ــخ وال الــداخــلــي 
بالتقدير واالحترام اينما ولوا وجوههم 
االقليمية  الظروف  تطلبت  ما  وحيث 
والدولية طرفا يتمتع بثقة كل األطراف 
المتنازعة  االطــراف  يجمع  ان  ويمكنه 
ــدة الـــحـــوار لــحــل الــخــالفــات  ــائ عــلــى م

بالطرق السلمية.
ــداخــلــي كـــان بناء  وعــلــى الــصــعــيــد ال
المسلحة  السلطان  قـــوات  وتــطــويــر 

النهضة  مسيرة  مراحل  أولــويــات  من 
قابوس  السلطان  أيقن  حيث  المباركة، 
العسكرية  وخبرته  االستراتيجي  بفكره 
واألمـــان  االمـــن  تحقيق  أن  العميقة 
ــة  ــوي وأول شــرطــا  يمثل  واالســتــقــرار 

ضرورية للبناء والتنمية وصنع الرخاء.
لجاللة  الــدائــم  الــحــرص  منطلق  ومــن 
سعيد–القائد  بــن  قــابــوس  السلطان 
ــقــوات الــمــســلــحــة–عــلــى  ــل األعـــلـــى ل
االرتـــقـــاء بـــالـــقـــدرات الــوطــنــيــة لكل 
ــم فــي مــارس  مــؤســســات الـــدولـــة ت
مراكز  تمرين  فعاليات  تنفيذ  الماضي 
بمشاركة  المشترك/  10  الجهد  القيادة 
العسكرية  الــدولــة  قــطــاعــات  مختلف 
شمل  واألمـــنـــيـــة والــمــدنــيــة، حــيــث 
التدريب على المستويات االستراتيجية 
كافة  وتفعيل  والتعبوية  والعملياتية 
واالقتصادية  الدبلوماسية  الخطوط 
والــمــعــلــومــاتــيــة والــعــســكــريــة وذلــك 
الوطني  التمرين  لتنفيذ  اســتــعــدادًا 
األول  تشرين  شهر  فــي   2 الشموخ 
المؤسسات  بمشاركة  القادم  أكتوبر 
ويليه  والمدنية،  واألمنية  العسكرية 
البريطاني  العماني  العسكري  التمرين 
ومن   ،  3 السريع  السيف  المشترك 
الماضي  مايو  أيــار  في  تم  آخــر  جانب 
األسلحة  ذخــائــر  انــتــاج  مصنع  افــتــتــاح 
المصنع  وهو  سمائل  بوالية  الخفيفة 

األول من نوعه في السلطنة.
الشاملة  التنمية  مسيرة  إطــار  وفــي 
ــشــهــدهــا الــســلــطــنــة أبـــدى  الـــتـــي ت
اجتماع  ترؤسه  لدى  قابوس  السلطان 
فبراير  فــي  الــمــوقــر  الــــوزراء  مجلس 
بذله  لما  وتــقــديــره  ارتــيــاحــه  الماضي 
أدت  متواصلة  جــهــود  مــن  الحكومة 
في  جيدة  نمو  معدالت  تحقيق  إلــى 
البعدين  تــراعــي  التي  المسيرة  هــذه 
وتحافظ  واالجــتــمــاعــي  ــصــادي  االقــت
األساسية  الــخــدمــات  مستوى  على 
تركيز  جانب  إلى  للمواطنين  المقدمة 
الداعمة  المشاريع  في  االستثمارات 
لسياسات التنويع االقتصادي، مشيًدا 
إنجاح  في  المواطنين  بتعاون  جاللته 
ــرامــج وخــطــط الــتــنــمــيــة. وفـــي اطــار  ب
الرعاية االجتماعية للمواطنين وتخفيف 
أعباء المعيشة تم مع بداية هذا العام 
تطبيق نظام دعم الوقود لدعم شرائح 
والذين  منه  المستفيدين  المواطنين 
عماني  ــال  ري  600 دخولهم  تتجاوز  ال 

مجلس  حددها  التي  الضوابط  وفــق 
الوزراء الموقر أواخر عام 2017م وفي 
الـــوزراء  مجلس  قــرر  الماضي  يونيو 
من  المستحقة  الفئات  قــاعــدة  زيــادة 
إلى  الدخل  إجمالي  برفع  المواطنين 
950 رياال عمانيا على ان تبدأ استفادة 
ــدة وفـــق الــضــوابــط  ــدي ــج ــح ال ــشــرائ ال
الــمــعــمــول بــهــا لــنــظــام دعــم الــوقــود 

اعتبارا من أول أغسطس القادم.
المباركة  النهضة  فجر  بــدايــات  ومنذ 
التنمية  في  المواطنين  مشاركة  كانت 
اهتمامات  مقدمة  في  القرار  وصنع 
حرص  حيث  قابوس،  السلطان  جاللة 
تجربتها  لعمان  تكون  أن  على  جاللته 
والعمل  الشورى  ميدان  في  الخاصة 
المواطنين  ومشاركة  الديمقراطي 
وهي  الوطنية،  ــقــرارات  ال صنع  فــي 
النتائج  من  الكثير  لها  تحققت  ممارسة 
مما  الماضية  السنوات  طوال  الطيبة 
وساهم  وتطورها  التنمية  مسيرة  عزز 
في إقامة دولة المؤسسات والقانون 
في  اآلراء  وتعدد  الشراكة  قيم  وعــزز 

المصلحة  تحقيق  على  الــحــرص  اطــار 
الوطنية.

لقد أكد السلطان قابوس ان المنجزات 
النهضة  مسيرة  طــوال  تحققت  التي 
ارض  على  لتظهر  تكن  "لــم  المباركة 
والعطاء  المبذول،  الجهد  لوال  الواقع 
التي  الطامحة،  واالرادة  المتواصل، 
من  وتعمل  المستقبل،  تستشرف 
فطوبى  لكل  واجمل،  افضل  غد  أجل 
يد عاملة تشارك في بناء نهضة عمان، 
لبناة  صادقة  ودعــوة  ميدان،  كل  في 
لالنطالق  المستقبل،  ورواد  الحاضر 
نــحــو آفــــاق أبـــعـــد، وســـاحـــات أرحـــب، 
وبينما  ــى".  ــل وأع أســمــى  ومــقــاصــد 
تدخل مسيرة التنمية الُعمانية الشاملة 
الى  وتطلع  ــزاز  واعــت بثقة   49 عامها 
بأسرها  عمان  فــإن  مشرق  مستقبل 
العرفـان  عــبــارات  واسمى  أجــل  ترفع 
قابوس  للسلطان  والــوالء  واالمتنان 
أن  العلي  الله  الى  وتبتهل  سعيد  بن 
الصحة  بنعمة  ويمتعه  جاللته  يحفظ 

والعافية والسعادة والعمر المديد. 

من اآلثار الُعمانية

السلطان قابوس
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غنيمات: مذكرة احتجاج تدين االنتهاكات ونحمل اسرائيل مسؤولية سالمة االقصى

اقتحامات واسعة للمستوطن لباحات الحرم القديس
الفلسطينيون ينددون ويطالبون بتحرك عاجل ملنظمة التعاون اإلسالمي

عواصم - كامل ابراهيم - وكاالت

الحرم   / المبارك  األقصى  المسجد  شهد 
اقتحامات  األحد،  امس  الشريف،  القدسي 
المتطرفين  للمستوطنين  ومكثفة  واسعة 
انتشار  وسط  المغاربة،  باب  جهة  من  اليهود 
الخاصة  االسرائيلية  االحتالل  لقوات  واسع 

المبارك.  المسجد  ومرافق  ساحات  في 
من جهتها، دانت وزيرة الدولة لشؤون اإلعالم 
غنيمات  جــمــانــة  الــحــكــومــة  بــإســم  الــنــاطــقــة 
واالستفزازات  اإلنتهاكات  العبارات  بأشّد 
القدسي  الحرم  ضد  المستمرة  اإلسرائيلية 
الشريف، وخصوصًا االقتحامات االستفزازية 
امس  جرت  التي  والمستوطنين  للمتطرفين 
بأعداد كبيرة لباحات الحرم القدسي الشريف 

اإلسرائيلية. الشرطة  بحماية 
الممارسات  هذه  مثل  ان  غنيمات  وأوضحت 
بحماية  تــتــم  الــتــي  والــمــرفــوضــة  ــدانــة  ــُم ال
هــذا  حــرمــة  تنتهك  اإلســرائــيــلــيــة  الــشــرطــة 
الُمصلّين  مشاعر  وتستفز  المقّدس،  المكان 
كما  العالم،  أنحاء  جميع  في  والمسلمين 
كقوة  إســرائــيــل،  إللــتــزامــات  إنتهاكًا  تمثل 
الدولي  القانون  بموجب  باإلحتالل،  قائمة 
أيضًا  وإنتهاكًا  الدولي،  اإلنساني  والقانون 
التي  الدولية  والمواثيق  األعـــراف  لجميع 
للديانات  العبادة  أماكن  إحترام  ضرورة  تؤكد 
إسرائيل،  إحترام  أهمية  على  وشددت  كافة، 
التاريخي  للوضع  بــاالحــتــالل،  قائمة  كقوة 
األقصى  المسجد  في  القائم  والقانوني 
المتمثلة  الشرعية  إدارتها  واحترام  المبارك 

بإدارة أوقاف القدس.
أبيب  تــل  فــي  ســفــارتــنــا  أن  إلــى  وأشــــارت 
لـــوزارة  دبلوماسية  احــتــجــاج  مــذكــرة  قــدمــت 
المملكة  إدانة  عن  ُتعّبر  اإلسرائيلية  الخارجية 
بوقفها  وطالبت  االنتهاكات،  لهذه  الشديدة 

فورًا.
كامل  اإلسرائيلية  الحكومة  غنيمات  وحّملت 
األقصى  المسجد  سالمة  عن  المسؤولية 
ــف،  ــشــري ـــحـــرم الـــقـــدســـي ال ـــارك/ ال ـــمـــب ال
واالنتهاكات التي ُترتكب ضده من الجماعات 
ضــرورة  مؤكدة  والمستوطنين،  المتطرفة 
اإلجـــراءات  هــذه  مثل  عــن  الــفــوري  التوقف 

القانونية. وغير  اإلستفزازية 
اقتحموا  مستوطًنٍ   1000 مــن  أكــثــر  وكــان 
المبارك  األقصى  المسجد  ومرافق  باحات 
ـــرة  بــحــمــايــة قــــوات الــشــرطــة، بــحــســب دائ

اإلسالمية. األوقاف 
ـــرة  ــمــســؤول اإلعـــالمـــي فــي دائ ــــاد ال وأف
أن   ، الدبس  فراس  الفلسطينية،  األوقــاف 
قبل  األقــصــى  اقتحمت  االحــتــالل  شــرطــة 
بتنفيذ  وشرعت  المستوطنين،  اقتحامات 
وانتشرت  داخله،  وتفتيش  تمشيط،  حملة 

واسع. بشكل  المختلفة  باحاته  في 
وأشار الدبس إلى أن قوات االحتالل منعت 
ــر الــتــعــلــيــم الــشــرعــي فــي األوقــــاف،  مــدي
األقصى،  دخــول  من  بكيرات  ناجح  الدكتور 

من  اليه  الدخول  من  المصلين  منعت  كما 
بطاقاتهم  احــتــجــاز  بعد  إال  األبــــواب،  كــافــة 

الشخصية.
الهيكل"  بـ"منظمات  تسمى  مــا  أن  يذكر 
والــتــواصــل  االعــالمــيــة  مواقعها  عبر  دعــت 
المستوطنين  وجمهور  أنصارها  االجتماعي 
المسجد  اقتحامات  في  مشاركة  أوسع  الى 
ـــوات  االقــــصــــى إلقــــامــــة طـــقـــوس وصـــل
"خــراب  يسمى  ما  بذكرى  خاصة  تلمودية، 
القوى  مختلف  دعــت  حين  فــي  الــهــيــكــل"، 
الى  المواطنين  المقدسية  والمؤسسات 
للتصدي  االقصى  الى  والتوجه  الرحال،  شد 

المستوطنين. لعصابات 
باقتحام  الفلسطينية،  الخارجية  نــددت  كما 
المسجد األقصى، وقالت الوزارة في بيان، 
خطط  ضــمــن  تــأتــي  االقــتــحــامــات  إن "تــلــك 
البلدة  لتهويد  اسرائيلية  حكومية  وسياسات 
خاصة  وبصورة  ومحيطها  بالقدس  القديمة 

األقصى". للمسجد  الجنوبية  المنطقة 
"ترويجا  تأتي  السياسات  تلك  أن  وأضافت 
تمس  خطيرة  اسرائيلية  سياسية  لــقــرارات 

ومكانته". األقصى  بالمسجد 
عاجل  لـ"تحرك  الفلسطينية  الخارجية  وطالبت 
لوقف  اإلســالمــي  ــتــعــاون  ال منظمة  مــن 
تطويع  إلى  الهادفة  المستمرة  المخططات 
التي  التدريجية  بالتغيرات  للقبول  الــعــرب 

تمهيدا  األقــصــى  الــمــســجــد  فــي  ــفــرض  ت
المزعوم". الهيكل  وبناء  لهدمه 

مــن جــهــتــهــا، أدانــــت حــركــة "حـــمـــاس" في 
للمسجد  المستوطنين  اقتحام  غــزة،  قطاع 
إطار  في  يأتي  ذلــك  أن  معتبرًة  األقصى، 
"سياسة الحرب الدينية المنّظمة والُممنهجة 
اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  تديرها  التي 

األمريكية". واإلدارة  المتطرفة 
السياسات  "تلك  بيان  في  الحركة،  وقالت 
الفلسطينية  والــهــويــة  الــوجــود  تستهدف 

واإلسالمية".
بضرورة  جمعاء  ــة  "األم إلــى  ــداًء  ن ووّجــهــت 
المستويات  وبكل  والسريع،  الواسع  التحرك 
لــنــصــرة الــمــســجــد األقــصــى وحــمــايــتــه من 

به". المحدقة  واألخطار  والتهويد  التدنيس 
الضفة  فــي  الفلسطيني  الشعب  ودعــت 
إلى  إسرائيل  وداخل  القدس  ومدينة  الغربية 
المسجد  إلــى  الــرحــال  وشــّد  الــعــام  "النفير 
العنصرية  للهجمات  للتصّدي  األقــصــى، 

اإلسرائيلية".
من ناحيتها اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي ما 
خطيرا،  عدوانا  لألقصى  اقتحامات  من  يجري 

وفلسطيني. وعربي  مسلم  كل  يمس 
وأضافت "الذين يهرعون إلنقاذ إسرائيل من 
أن  يدركوا  أن  عليهم  العودة،  مسيرات  مأزق 
بحق  اإلسرائيلي  اإلرهاب  حكومة  ترتكبه  ما 

السكوت  أبــدًا  يمكن  ال  واألقصى  القدس 
األقصى  على  العدوان  استمرار  وأن  عنه، 
كل  إلى  سيصل  كبير  تصعيد  إلى  سيؤدي 

مكان".
واعتبرت إن ما يجري من اقتحامات لألقصى 
مواجهة  هدف  وإن  عاجًال،  تحركًا  يستدعي 
هذه االقتحامات والتصدي له هو هدف يقع 
الفلسطيني  النضال  حركة  عمل  صلب  في 

أشكالها. بكل 
ــائــب الــســابــق بــالــحــركــة اإلســالمــيــة  وأكـــد ن
كمال  الشيخ  المحتل  الفلسطيني  بالداخل 
الخطيب، أن االحتالل يستغل الظرف الحالي 
من  مزيد  لفرض  واإلسالمية  العربية  لألمة 
الفلسطيني  والداخل  القدس  على  القيود 
من  المزيد  القتحام  أكبر  أمان  فرصة  وإعطاء 
المستوطنين لألقصى، مضيفًا "على دولة 
به  يقبل  لن  حال  هذا  أن  تعلم  أن  االحتالل 
شعبنا وأمتنا وأن هذا الحال لن يدوم أبدا".

أن  يــظــنــون  ــوا  ــان ك "إذا  الــخــطــيــب:  وأردف 
مسّلم  قضية  ستصبح  االقــتــحــامــات  هــذه 
واهمون  أنهم  لهم  ستقول  فــاأليــام  بها، 
الــرعــنــاء  الــســيــاســات  أن  كــمــا  ومــخــطــئــون، 
الهيكل  خراب  ذكرى  في  والتباكي  والهوجاء 
فيها  ســيــبــكــون  ــــام  ألي مــقــدمــة  ــكــون  ســت
في  المزعومة  دولتهم  خــراب  على  حقيقة 

القريب".  المستقبل 

 سقوط 11 قتيال باحتجاجات 
العراق

بغداد - وكاالت

عــدد  ارتــفــاع  ـــد  االح امـــس  طبية  مــصــادر  اعــلــنــت 
العراق  في  متفرقة  مدن  في  االحتجاجات  قتلى 
االمنية  القوات  استخدام  جــراء  شخصا،   11 الــى 
لتفريق  المياه  وخراطيم  للدموع  المسيل  الغاز 
التظاهرات التي بدأت منذ نحو اسبوعين للمطالبة 

بالخدمات وفرص العمل.
في  الحالي  الشهر  مــن  الثامن  فــي  وانطلقت 
الخدمات  ونقص  الفساد  ضد  احتجاجات  البصرة 
والبطالة، امتدت بعدها الى مدن اخرى في جنوب 

البالد.
في  ومثلهم  البصرة  فــي  قتلى  ثالثة  وسقط 
النجف والسماوة، كما قتل متظاهر في الديوانية 

وأخر في كربالء، حسبما افادت مصادر طبية.
وقــتــل احـــد الــمــتــظــاهــريــن اثـــر اصــابــتــه بــرصــاص 
توفي  فيما  محليين.  مسؤولين  حسب  الشرطة، 
مسيل  لغاز  تعرضه  جــراء  بأختناق  اصابته  اثــر  آخــر 

للدموع خالل تظاهرات الجمعة الماضي.
وقتل اخر جراء اصابته برصاص مجهولين.

من  ــدة  ع مناطق  فــي  الجمعة  اآلالف  وتــظــاهــر 
استخدمت  حيث  بــغــداد  فــي  خصوصا  الــعــراق، 
المسيلة  والقنابل  المياه  خراطيم  األمنية  القوات 
حاولوا  الذين  المتظاهرين  مئات  لتفريق  للدموع 
الحكومة  مقر  حيث  الخضراء،  المنطقة  إلى  التوجه 

والبرلمان.
قوات  فرقتها  تظاهرة  السبت  بغداد  شهدت  كما 

االمن.
وخرجت امس االحد احتجاجات مماثلة في مدينتي 

الناصرية والسماوة.
ـــدد الــمــتــظــاهــرون هــتــافــات ابــرزهــا "كـــال كال  وج
على  الـ12  المرتبة  يحتل  الذي  البلد  في  للفساد" 

الئحة الفساد العالمي.
على  االحتجاجات،  بداية  منذ  المتظاهرون  وركــز 
سوء الخدمات خصوصا الكهرباء مطالبين بمعالجة 
ــراءات  اج باتخاذ  السلطات  وعــدت  فيما  البطالة، 

لمعالجة تلك االزمات.
حرق  تضمنت  شغب  اعمال  التظاهرات  وتخللت 
الحزاب  واخــرى  حكومية  مقرات  واقتحام  اطــارات 
"مندسين"  القائمين  واعتبرت  السلطات  ادانتها 
"االمـــوال  لمهاجمة  المتظاهرين  بين  تسللوا 

العامة".
في غضون ذلك، بات االتصال صعبا عبر شبكات 
التباطؤ  بسبب  البالد،  في  االجتماعي  التواصل 

في شبكة االنترنت.
امس  العراقية  الــقــوات  قتلت  اخــر  صعيد  على 
في  جــوي  بقصف  داعــش  من  عنصرًا   15 األحــد، 

محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.
مزهر  الــركــن  الفريق  ديــالــى  عمليات  قائد  وقــال 
عنصرًا   15 إن  امس  صحفي  تصريح  في  العزاوي 
العراقية  الجوية  للقوة  بقصف  قتلوا  داعش  من 

في منطقة فلكانة شمال شرقي ديالى.
يذكر ان داعش نشط في اآلونة االخيرة في محور 
الدين  وصــالح  وديــالــى  كــركــوك  محافظات  يربط 
لالختباء  والبساتين  الواسعة  المساحات  مستغال 

بها والقيام بأفعاله اإلرهابية. 

   اتحاد الربملانات العربية 
يثمن دور األردن يف رعاية 

بالقدس  املقدسات 
 القاهرة - الرأي

ثمن اتحاد البرلمانات العربية دور األردن في رعاية 
إدراج  أهمية  على  مشدًدا  بالقدس،  المقدسات 
جميع  أعمال  جــدول  على  الفلسطينية  القضية 

اجتماعات البرلمان العربي كبند رئيس.
الطارئة  الجلسة  عن  الصادر  الختامي  البيان  وأكد 
ضمن  العربية،  والبرلمانات  المجالس  لــرؤســاء 
لالتحاد  االستثنائية  والعشرين  الثامنة  ـــدورة  ال
ممثال  اْالردن  فيه  شارك  الذي  العربي،  البرلماني 
برئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه، 
ضرورة العمل من أجل إيجاد إطار دولي جديد لرعاية 
الجمعية  مطالًبا  األوســـط،  الشرق  في  السالم 
الحماية  توفير  على  العمل  المتحدة  لألمم  العامة 
المقررات  وتنفيذ  الفلسطيني  للشعب  الدولية 

الصادرة عنها على أرض الواقع.
الجلسة  في  المشاركون  أقره  الذي  البيان،   وشدد 
رفض  على  أمس،  النواب،  مجلس  بمقر  الطارئة 
القدس  إلى  سفارتها  بنقل  األمريكية  اإلدارة  قرار 
الشريف، معتبًرا أن الواليات المتحدة لم تعد طرًفا 
فقد  منحاًزا  طرًفا  بل  السالم،  لعملية  حيادًيا  راعًيا 

المصداقية والشفافية في دوره كوسيط فيها.
العام  األمــيــن  تــاله  ــذي  ال الختامي،  البيان  ــا   ودع
لــالتــحــاد الــبــرلــمــانــي الــعــربــي، فــايــز الــشــوابــكــة، 
الشعوب العربية إلى نبذ الخالفات، وزيادة الدعم 
أي  دون  والحيلولة  الفلسطيني،  للشعب  المقدم 
تدخالت أجنبية تعوق محاوالت بناء الوحدة العربية.
اإلسرئيلية  الممارسات  الختامي  البيان  دان   كما 
واعتقاالت  هدم  من  الفلسطيني،  الشعب  ضد 
عملية  تهدد  الممارسات  هذه  أن  مؤكدا  حق،  دون 

السالم.
األراضي  على  االعتداء  "سياسة  البيان   واستنكر 
وعمليات  اإلسرئيليين  قبل  مــن  الفلسطينية 
الحائط  عــرض  تضرب  والــتــي  الــقــســري،  التهجير 
سياسة  إطار  في  الدولية  والقوانين  باالتفاقيات 
األمريكية  اإلدارة  قرار  ورفض  ممنهجة"،  توسعية 
سفارتها  ونقل  إلسرائيل  عاصمة  القدس  اعتبار 
إليها، "ما يمثل خرًقا لعملية السالم والمعاهدات 

والقرارات الدولية ذات الصلة".
"تجاه  قلقه  عن  العربي  البرلماني  االتحاد   وأعرب 
يغير  لم  الــذي  بالتنديد،  الدولي  المجتمع  اكتفاء 
الشعب  حــقــوق  تــجــاه  ــواقــع  ال أرض  عــلــى  شــيــًئــا 
الفلسطيني"، مستنكًرا استخدام اإلدارة األمريكية 

حق الفيتو في مجلس األمن.
بالقدس  االعــتــراف  ــرار  ق بوقف  االتــحــاد   وطالب 
المبادئ  رعاية  أهمية  مؤكدا  إلسرائيل،  عاصمة 
سلمي  حل  وإيــجــاد  اإلنــســان  لحقوق  األساسية 

الفلسطينية. للقضية 
للقضية  الــداعــمــة  بالمنظمات  ــاد  ــح االت  وأشـــاد 
الــدولــي،  الــبــرلــمــانــي  ـــاد  ـــح واالت الفلسطينية 
للقضية  الكامل  الدعم  تقديم  في  مصر  ــدور  وب

الفلسطينية وفتح معبر رفح مع قطاع غزة.
القمة  رئيس  للسعودية،  الشكر  االتحاد  وجه   كما 
والمعنوي  المالي  دعمها  على  الحالية،  العربية 

الفلسطينية.  للقضية 

  استئناف إجالء مئات المعارضين من الجوالن

الجيش السوري يقصف داعش يف درعا
  عمان - رويترز

ـــــرى تــابــعــة  ــة وأخ ــومــاســي ــل قـــالـــت مـــصـــادر دب
كثفت  وسورية  روسية  طائرات  إن  للمعارضة 
قصفها لمعقل لداعش في جنوب غرب سوريا 
مع  وذلــك  وإســرائــيــل  األردن  مــع  الــحــدود  على 
جماعات  هجرتها  مناطق  في  المتشددين  توغل 

معارضة أخرى.
لداعش  تابعة  قـــوات  أن  الــمــصــادر  وأضــافــت 
بين  الحدود  على  اليرموك  حوض  في  متحصنة 
إسرائيل  تحتلها  التي  الجوالن  وهضبة  األردن 
تــصــدت لــهــجــوم بـــري شــنــه الــجــيــش الــســوري 

وحلفاؤه.
القتال  ساحة  الزراعية  المنطقة  تلك   وأصبحت 
بعد  الحساسة  الــحــدود  منطقة  في  الرئيسية 
السورية  الحكومية  للقوات  كبير  هجوم  ألحق  أن 
المدعومة من روسيا الهزيمة بجماعات معارضة 
الواليات  من  دعما  تتلقى  ما  يوما  كانت  أخرى 

المتحدة واألردن ودول خليجية.
ضرباتها  إن  السورية  الحكومية  القوات  وقالت 
الــجــويــة وقــصــفــهــا لــلــمــتــشــدديــن فــي حــوض 
لسيطرة  الــخــاضــع  الــوحــيــد  الــجــيــب  ــرمــوك،  ــي ال
عن  أســفــر  ســوريــا،  غــرب  جــنــوب  فــي  التنظيم 
مقتل "عشرات اإلرهابيين" في حملة قالت إن 

الهدف منها دحر المتشددين.
ألف  بين  يتراوح  ما  بأن  بالمخابرات  مصدر  وأبلغ 
بمواقعهم  متشبثون  بداعش  مقاتل  و1500 
أيام  عشرة  منذ  المستمرة  القصف  حملة  رغم 
في  وتسببت  قرى  أصابت  أنها  أوضــح  والتي 

خسائر "ال حصر لها" بين المدنيين.
يــزال  وال  المنطقة  يسكن  ــان  ك شخص  وذكـــر 
الذين  المدنيين  آالف  إن  له  بأقارب  صلة  على 
تعرضت قراهم للقصف فروا إلى مناطق آمنة 

إما خاضعة للقوات الحكومية أو للمعارضة.
وأوضح مصدر آخر على دراية بالوضع أن داعش 
الخاضعة  األراضــي  توسيع  بالفعل  استطاعت 
الماضية  ســاعــة  الــعــشــريــن  خـــالل  لسيطرتها 
هجرها  قرية   18 عن  يقل  ال  ما  على  بالسيطرة 
لــواء  تحت  يــحــاربــون  الــمــعــارضــة  مــن  مقاتلون 

الجيش السوري الحر.
وحلفاؤها  السورية  الحكومية  القوات  تسعى 
لهم  الخاضعة  األراضــــي  نــطــاق  توسيع  إلــى 
ــق الــتــفــاوض  قـــرب حــــدود الـــجـــوالن عـــن طــري
المعارضة  جماعات  الستسالم  اتفاقات  بشأن 
خاضعة  مناطق  إلى  مقاتليها  بانتقال  والسماح 

للمعارضة في شمال سوريا.
المعارضين  مــئــات  إجـــالء  أن  مــصــادر  ـــرت  وذك
وأسرهم استؤنف امس األحد لليوم الثالث من 
قرى على امتداد حدود الجوالن في إطار اتفاق 

استسالم توسطت فيه روسيا.
الحكومة  سيطرة  إلى  المنطقة  االتفاق  ويعيد 
بالعودة  الحكومية  العسكرية  لأللوية  ويسمح 
سبع  منذ  المستمر  الصراع  قبل  مواقعها  إلى 
سنوات، بالقرب من منطقة منزوعة السالح مع 
إسرائيل على حدود الجوالن مقامة منذ 1974.

تنتشر  أن  المتوقع  من  إن  المعارضة  وقالت 
التي  المناطق  في  السورية  الحكومية  القوات 
عمليات  انتهاء  لــدى  المعارضة  مقاتلو  تركها 

الثقيلة. أسلحتهم  وتسليم  اإلجالء 
ـــأن الــشــرطــة  ــمــعــارضــة ب ــو ال وأفـــــاد مــســؤول
التي  البلدات  كذلك  دخلت  الروسية  العسكرية 

ضمانات  إطــار  فــي  المعارضة  عليها  تسيطر 
الحكومية  الــقــوات  تنتقم  بــأال  الــروس  قدمها 
السابقين. والمقاتلين  المدنيين  من  وحلفاؤها 

وقال المصدر إن الخطة، التي ساندتها إسرائيل 
 800 إجــالء  تستهدف  كانت  الغربية،  والــقــوى 
شخص الليلة الماضية، لكن لم يجل سوى 422 

بسبب زيادة وجود داعش والحواجز الحكومية.
ونقلت وكاالت أنباء روسية عن الجيش الروسي 
طيار  بـــدون  طائرتين  أيــضــا  أســقــط  ــه  أن قــولــه 
في  الجوية  قاعدته  هاجمتا  الهوية  مجهولتي 
وامس  السبت  أمس  سوريا  بشمال  حميميم 

األحد. 

 دخان يتصاعد بالقنيطرة جراء تدمير االرهابيين  مخزون اسلحة            (ا ف ب )

جانب من اقتحامات المستوطنين الحرم القدسي  (االناضول)

 عدوان ارسائييل عىل موقع عسكري يف مصياف وسط سوريا 
   دمشق - أ ف ب

الرسمية  السورية  االنباء  وكالة  مراسل  افــاد 
(سانا) مساء امس االحد عن "انباء عن عدوان 
غرب  جنوب  مصياف"  منطقة  على  اسرائيلي 

مدينة حماة في وسط سوريا.
ونقلت الوكالة الحقا عن مصدر عسكري سوري 
مصياف  في  العسكرية  المواقع  احد  "تعرض 
انهيار  على  للتغطية  اسرائيلي  جوي  لعدوان 
التنظيمات االرهابية المسلحة في ريفي درعا 
تقتصر  "االضـــرار  ان  الــى  الفتا  والقنيطرة"، 

على الماديات".
ــســوري لحقوق  مــن جــهــتــه، افـــاد الــمــرصــد ال
االنسان ان "الموقع الذي استهدف االحد هو 
صنع  فيه  يتم  االيرانيون  عليه  يشرف  مصنع 

صواريخ ارض-ارض قصيرة المدى".
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس 
برس ان "قوات ايرانية ومقاتلين من حزب الله 

اللبناني يتمركزون في هذه المنطقة".
لمركز  فــرعــا  ايــضــا  مــصــيــاف  منطقة  وتــضــم 
البحوث العلمية الذي سبق ان استهدف بغارة 

اسرائيلية في ايلول 2017.
وتتهم الواليات المتحدة هذا المركز بالمساعدة 
صنع  يتولى  وبــانــه  السارين  غــاز  تطوير  فــي 
ينفي  السوري  النظام  لكن  كيميائية،  اسلحة 

دائما امتالكه اي سالح كيميائي.
السوري  النظام  قــال  تــمــوز،  منتصف  وفــي 
شمال  عسكريا  موقعا  استهدفت  اسرائيل  ان 
في  الشرقي  حلب  ريــف  فــي  النيرب  مطار 
مقتل  عن  المرصد  تحدث  فيما  البالد،  شمال 

للنظام  الموالين  المسلحين  من  عناصر  تسعة 
في القصف المذكور بينهم ستة سوريين.

اإلســرائــيــلــيــة  أن "الـــصـــواريـــخ  إلـــى  وأشـــــار 
اإليــرانــي  ــثــوري  ال للحرس  ــزًا  مــرك استهدفت 
حلب  ريف  في  العسكري"  النيرب  مطار  قرب 

الشرقي.
فيها  تستهدف  الــتــي  الــرابــعــة  الــمــرة  وهـــذه 
في  ســوريــا  فــي  عسكرية  مــواقــع  إســرائــيــل 
تموز، اذ كانت دمشق اتهمتها في الثامن من 
العسكري  التيفور  مطار  بقصف  الجاري  الشهر 
منه  الـــ12  في  األمر  وتكرر  البالد،  وسط  في 
ثالثة  ضــربــت  إنــهــا  وقتها  اســرائــيــل  واعــلــنــت 
وأعلنت  ســوريــا.  جنوب  في  عسكرية  مواقع 
دمشق في المرتين ان دفاعاتها الجوية تصدت 

اإلسرائيلية.  للصواريخ 
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هزة أرضية بقوة 7ر3 درجة تضرب بحيرة طبريا

اقتحامات واسعة للمستوطنين لباحات الحرم القدسي

"البرلمانات العربية" يثمن دور األردن في رعاية المقدسات بالقدس

الصفدي والفروف يبحثان عودة الالجئين السوريين

قضية "الدخان"والحد الفاصل بين الحقيقة والتضليل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

ويسجل مرصد الزالزل األردني منذ الرابع 
من تموز نشاطا زلزاليا مركزه بحيرة طبريا، 
الخامس  يوم  الهزات  اقوى  سجلت  حيث 
من نفس الشهر وبلغت قوتها 7ر4 درجات 

العاصمة  مناطق  (بعض  سكان  بها  شعر 
عمان وسحاب ومناطق الزرقاء والرصيفة).

وتشهد مناطق مختلفة من المملكة خاصة 
لوقوعها  زلزاليا  نشاطا  الجنوب  مناطق 

السوري  الشق  على  االنهدام  حفرة  في 
جعلها  ما  الميت)  البحر  (فالق  االفريقي 
االلــواح  تحرك  نتيجة  أرضية  لهزات  عرضة 

في باطن األرض.

في  سفارتنا  أن  إلــى  غنيمات  وأشـــارت 
تل أبيب قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية 
إدانة  عن  ُتعّبر  اإلسرائيلية  الخارجية  لوزارة 
االنــتــهــاكــات،  لــهــذه  الــشــديــدة  المملكة 

وطالبت بوقفها فورًا.
وحّملت غنيمات الحكومة اإلسرائيلية كامل 
المسؤولية عن سالمة المسجد األقصى 
واالنتهاكات  الشريف،  القدسي  الحرم   /

ــجــمــاعــات  ـــن ال الـــتـــي ُتـــرتـــكـــب ضــــده م
ضرورة  مؤكدة  والمستوطنين،  المتطرفة 
اإلجــراءات  هذه  مثل  عن  الفوري  التوقف 

اإلستفزازية وغير القانونية.

 وشدد البيان، الذي أقره المشاركون في 
النواب،  مجلس  بمقر  الطارئة  الجلسة 
األميركية  اإلدارة  قرار  رفض  على  أمس، 
الشريف،  القدس  إلــى  سفارتها  بنقل 
معتبًرا أن الواليات المتحدة لم تعد طرًفا 

طرف  بل  السالم،  لعملية  حيادًيا  راعًيا 
في  والشفافية  المصداقية  فقد  منحاز 

دوره كوسيط فيها.
األمين  تاله  الذي  الختامي،  البيان   ودعا 
فايز  العربي،  البرلماني  لالتحاد  العام 

نبذ  إلــى  العربية  الشعوب  الشوابكة، 
الخالفات، وزيادة الدعم المقدم للشعب 
الفلسطيني، والحيلولة دون أي تدخالت 
ــاء الــوحــدة  ــن ــعــوق مـــحـــاوالت ب أجــنــبــيــة ت

العربية. 

التعاون  فاعلية  والفــروف  الصفدي  وأكــد 
استمرار  على  والحرص  الروسي  األردنــي 
وتيرة التنسيق القوية بين البلدين إزاء جهود 
حل األزمة السورية وتطوراتها وإزاء القضايا 
اإلقليمية األخرى، ومتانة العالقات الثنائية 
الثاني  عبدالله  الملك  جاللة  بناها  التي 
والرئيس فالديمير بوتين على أسس صلبة 
تطوير  سبل  وبحثا  والشفافية.  الثقة  من 

هذه العالقات في شتى المجاالت.
الجنوب  فــي  الــتــطــورات  الـــوزيـــران  وبــحــث 
على  الفــروف  الصفدي  وأطلع  الــســوري، 
تفاصيل عملية مرور 422 مواطنا سوريا عبر 

المملكة إلى حين إعادة توطينهم في دول 
قانونيا  ملزمة  خطية  تعهدات  قدمت  غربية 

بإعادة توطينهم خالل ثالثة أشهر.
عملية  تنظيم  المتحدة  لألمم  األردن  وأذن 
إنسانية  ألسباب  سوري  مواطن  مرور 422 
بعد أن تعهدت بريطانيا وألمانيا وكندا بإعادة 

توطينهم خالل ثالثة أشهر.
يعملون  كانوا  الذي  المواطنون  هؤالء  وفر 
سيطرة  مناطق  في  المدني  الدفاع  في 
شن  بعد  المحتل  الجوالن  إلــى  المعارضة 
الجيش السوري هجوما في تلك المناطق. 
وكان العدد المطروح أوليا حوالي 827 لكنه 

استقر على 422.
ــصــفــدي والفـــــروف الــتــقــيــا في  وكــــان ال
موسكو بداية الشهر الحالي لتنسيق الجهود 
جنوب  في  النار  إلطــالق  لوقف  للتوصل 
وتثبيتهم  المدنيين  سالمة  وضمان  سوريا 
في وطنهم. وبحثا التعاون من أجل التوصل 
معاناة  يوقف  السورية  لألزمة  شامل  لحل 
األمــن  ويعيد  الشقيق  الــســوري  الشعب 
واالستقرار الى سوريا، بما يتيح البدء بعودة 

الالجئين السوريين الى بلدهم.
التنسيق  اســتــمــرار  على  ــران  ــوزي ال واتــفــق 

والتشاور.

مشاعر  الــدخــان  مصنع  قضية  ألــهــبــت 
شبهات  من  تحتويه  لما  خاصة  األردنيين، 
متنفذين،  تــواطــؤ  احــتــمــال  أو  فــســاد 
واســتــهــتــار بــالــقــوانــيــن، واســتــغــفــال 
رواد  من  ضخم  عــدد  ليعتلي  للمواطن، 
سروج  االجتماعي  التواصل  مواقع  منابر 
وقصص  روايــات  سرد  ويبدأ  صفحاتهم، 
بعضها اقترب من الصواب، والكثير منها 

لم يعرف للحقيقة طريقا.
ولعل ما يشكل بيئة خصبة لهذه االشاعات 
الذي  الشفاف  الحكومي  التصريح  تأخر 
الحقائق  ويقدم  باليقين،  الشك  يقطع 
كما هي، بدون تجميل أو تجويد، ما يدفع 
أو  الحقائق  هــذه  اخــتــالق  الــى  البعض 
الذهاب الى مصادر ضعيفة غير ذي صلة 

فوضى  حالة  وسط  منبرًا  لنفسها  لتجد 
التصريحات.

التي  األخــطــاء  نفس  الحكومة  تــمــارس 
الكشف  في  التروي  سابقاتها،  مارستها 
وان  العام،  الــراي  ومكاشفة  الحقائق  عن 
كانت هذه القضية مختلفة شيئا ما بسبب 
التحفظ  تتطلب  تحقيقية  جــوانــب  ــود  وج
إلى  باإلضافة  المعلومات  بعض  على 

الحفاظ على سرية التحقيق.
إال أن ما يحدث من حالة إطالق التهم من 
فوهات مواقع التواصل وبشكل عشوائي 
يصيب بريئين بنيرانه، وأصبح من المتعارف 
عنه  الحديث  يمكن  قد  ما  أسهل  أن  عليه 
في مواقع التواصل هو اغتيال الشخصية، 
وفــرا  يحقق  ــذي  ال االمــر  االخــريــن،  وتجريح 

وفائضا في عدد الاليكات يشكل أضعاف 
ما قد تجلبه الحقيقة من متابعين.

معلقة  ـــــزال  ت ـــا  م ــقــضــيــة  ال أن  بـــرغـــم 
الحكومة  أن  إال  قانونية،  وتفصيالتها 
بشكل  تــتــصــرف  أن  عــلــى  قــــادرة  كــانــت 
أفضل وتكشف جملة من الحقائق ترسل 
الجاني  بأن  اطمئنان  رسائل  خاللها  من 
فإنه  االردن  من  فر  بأنه  الحديث  صح  وان 
المضبوطات  وأن  العدالة،  من  يفر  لن 
باسم  أو  باسمه  مسجلة  القانونية  غير 
تؤثر  ال  التي  الحقائق  مــن  جملة  غــيــره، 
على مجريات التحقيق كانت كافية لتهدئة 
الشارع الذي ما يزال يفيض يوميا بعدد ال 
المشهد  تربك  التي  االخبار  من  له  حصر 

كامًال.

دولة يهودية تؤسس ديمقراطية عنصرية
ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ــون هــويــة دولــــة إســرائــيــل  ــقــان يــرســخ ال
إلى  ويحولهم  اليهودي،  للشعب  كدولة 
السكان  يستبعد  بينما  السيادة،  موقع 
نفسه  ــتــعــريــف  ال مـــن  الفلسطينيين 
لــلــســيــادة، حــســب الــمــحــامــي فــي مركز 
العرب  عدد  ويصل  خوري،  فادي  "عدالة"، 
في إسرائيل إلى نحو 1.8 مليون شخص 
أي حوالي 20 بالمئة من عدد السكان البالغ 
القانون  يعد  حيث  نسمة،  ماليين  تسعة 
ــون األســاســي:  ــقــان ـــ"ال الـــذي ســمــي ب
للشعب  قومية  دولــة  بوصفها  إسرائيل 
اليهودي"، تشريعا ُيعرف إسرائيل بشكل 
وأخيرا،  أوال  يهودية  دولة  بأنها  أساسي 
(مناطقها  بمحافظاتها  إسرائيل  ويصف 
القومي  "الــوطــن  بأنها   11 الـــ  ـــة)  اإلداري
حق  أن  على  وينص  اليهودي"  للشعب 
للشعب  خــاص  حــق  هــو  المصير  تقرير 
القدس  وضع  على  يؤكد  كما  اليهودي، 
يعرف  الــذي  اإلسرائيلي،  القانون  في 
عاصمة  ومــوحــدة  "كاملة  بأنها  المدينة 
أن  إلــى  القانون  يشير  كما  إلســرائــيــل"، 
األمر  األساسية،  الــدولــة"  "لغة  العبرية 
ظلت  التي  العربية  مكانة  يهمش  الــذي 
إلى  ثانية  رسمية  لغة  تعد  طويلة  لعقود 
شدد  عباراته،  إحدى  وفي  العبرية،  جانب 
القانون على أهمية "تنمية المستوطنات 

اليهودية بوصفها قيمة وطنية".
من  حلقة  سوى  الجديد  القانون  يكن  لم 
العنصري  التمييز  مــن  طويلة  سلسلة 
المستعمرة  قــامــت  فــقــد  واإلرهــــــاب، 
االستيطانية اليهودية في فلسطين على 
أسس ابستمولوجية دينية عرقية تفوقية 
اليهود  ــخــرط  ان حــيــث  عنيفة،  ــة  ــوي إرهــاب
كافة  مارست  منظمة،  عصابات  بتشكيل 
والجرائم  القتل  وأصناف  اإلرهاب  أشكال 
والتطهير بحق الشعب الفلسطيني، وقد 
طرف  بـ"اإلرهابيين"من  الصهاينة  وصم 
االستعمارية  البريطانية  اإلمــبــراطــوريــة 
آنذاك، لكن تلك الصورة لن تصمد طويال، 
ـــى  ـــاب"إل حــيــث ســيــتــحــول وصـــم"اإلره
اإلمبراطورية  طــرف  مــن  الفلسطينيين 
ــم األمــيــركــيــة، فــضــال عن  الــبــريــطــانــيــة ث
إســرائــيــل،  االســتــيــطــانــيــة  المستعمرة 
وأوروبيا  أميركيا  توصف  أصبحت  والتي 
المنطقة،  في  بـ"الديمقراطية"الوحيدة 
العنصرية  هويتها  على  تأكيداتها  رغــم 
مبدأ "يهودية  تحت  مواربة  دون  والعرقية 

الدولة".

تصور الصحافة الدولية والخطاب الرسمي 
المتواصل  إسرائيل  رفــض  اإلسرائيلي 
الــعــرقــيــة  ــيــهــوديــة  ال طبيعتها  لــتــبــديــل 
العنصرية  سياساتها  لتبديل  أو  التفوقية 
تجاه الشعب الفلسطيني، على أنه دفاع 
إسرائيل"الديمقراطية"وعن  مبادئ  عن 
التاريخي  اضطهاده  توقف  يهودي  شعب 
لمجرد دخول الصهيونية على الخط حسب 
الوحيد  السبيل  ولكن  مسعد،  جــوزيــف 
إنما  قوة  أي  األقــوال  هذه  تكتسب  لكي 
سياق االلتزام الدولي (الغربي)  هو في 
اليهود  يعتبر  حيث  اليهودية،  بالتفوقية 
القيم  عــن  يــدافــعــون  بيض  كــأوروبــيــيــن 
قطعان  ضد  البيضاء  األوروبية  والحضارة 
في  األســاس  فالحجر  البدائيين،  العرب 
هو  اليهودي،  العرقي  التفوقي  الفكر 
االلتزام بإنشاء دولة يهودية يكون لليهود 
أوروبيين  أم  مختارا"،  "شعبا  كانوا  فيها، 
مجموعة  أم  تمدينية،  رســالــة  يحملون 
يكن  أيا  تحريرها  ينبغي  تاريخيا  مضطهدة 
وكل  األغيار  حقوق  تفوق  حقوق  الثمن، 
التفوقي  النظام  هــذا  مثل  يستتبع  ما 
التفوقية  إن  وعــتــاد،  عــدة  مــن  العرقي 
إسرائيل  قضية  يجعل  ما  هي  اليهودية 
أن  من  بدال  يهودية  الدولة  هذه  بوصف 
ال  التقديس،  بالغ  أمــر  إسرائيلية،  تكون 
غير  شأنا  سيكون  ذلك  ألن  تبديله،  يمكن 
عملي، وإن التزام هذه النزعة هو ما يجعل 
الفلسطينين"خطرا  الالجئين  عــودة  من 
في  اليهودية  الغالبية  يهدد  ديموغرافيا 
إسرائيل؛ وهي غالبية باتت كذلك تحديدا 
اليوم  يسعون  الذين  الفلسطينيين  ألن 
وبيوتهم  أراضــيــهــم  إلـــى  ــودة  ــع ال إلـــى 
وأن  أصـــال،  منها  طــــردوا  أن  ســبــق  قــد 
ــذي يــواصــل شرعنة  ذلــك اإللــتــزام هــو ال
 1948 حدود  داخل  الفلسطينيين  معاملة 
الذي  وهو  الثالثة،  الدرجة  من  كمواطنين 
يشرع استمرار االحتالل صمام أمان أمام 
كدولة  إسرائيل  إلى  الموجهة  التهديدات 

عرقية تمييزية يهودية.
األوروبيين  لليهود  الخطابي  الوضع  إنَّ 
هو الذي َيحُكم كيفية رؤيتهم في الغرب 
رؤيتهم  وكيفية  فلسطين،  مع  بالعالقة 
الفلسطينيين  قبل  من  العربي،  للعالم 
ادوارد  حــســب  ــخــصــوص  ال وجـــه  عــلــى 
األوروبيون  اليهود  ُيعتَبُر  فبينما  سعيد، 
النازية,  من  فــارون  الجئون  الغرب،  في 
بعد  ما  ــا  أوروب في  الالحق  الترويع  ومن 

وضحايا  إبادة  حرب  من  وناجون  المحرقة، 
َينُظر  العرب،  نحو  البريطانية  لاللتزامات 
األوروبيين  اليهود  إلــى  الفلسطينيون 
والمباشرة،  الخاصة  تجربتهم  خــالل  من 
َيــِصــل  ــم  ل للفلسطينيين،  فبالنسبة 
كغزاة،  وإنما  كالجئين  األوروبيون  اليهود 
هدفهم الوحيد االستيالء على فلسطين 
تحقيق  أجــل  من  المتاحة  الوسائل  بكل 
قبل  تجلت  والتي  الصهيونية،  المطامح 
لذلك  تبعا  السلطة،  إلــى  هتلر  صعود 
اليهود  إلـــى  الفلسطينيون  ــنــُظــر  َي ال 
وال  لهم  ــول  ح ال  كالجئين  ــيــن  ــي األوروب
يقترفون  مسلحين  كمستعِمرين  بل  قوة 

المذابح.
فــي هـــذا الــســيــاق فـــإن مــصــدر الــدعــم 
الالساميين  لليهود  واألميركي  األوروبي 
القاطنين في إسرائيل، وليست مصادفة 
على اإلطالق في هذا الصدد، فأن تكون 
للسامية  المعادية  المسيحية  األصولية 
هي أشد مناصري إسرائيل في الواليات 
المتحدة، ذلك أن الصهيونية قد وعت ذلك 
بالكامل  مشروعها  بنت  قد  كونها  تماما، 
على هذا التوقع واالفتراض الصائب، كما 
المسألة  كتابه "ديمومة  في  مسعد  بّين 
الفلسطينية"، فال جدال اليوم، حتى في 
وقع  بأن  اإلسرائيليين،  من  كثير  أوســاط 
الفلسطيني  الشعب  على  الصهيونية 
يشمل:  األخــيــرة  الــمــئــة  ــــوام  األع خـــالل 
اراضيهم  من  الفلسطينيين  غالبية  طرد 
ممتلكاتهم  مصادرة  ثم  ومن  وبيوتهم، 
من  الالجئين  ومنع  حصرا،  اليهود  لصالح 
ابارتايد  نظام  فرض  يشمل  كما  العودة، 
عسكري على الفلسطينيين الباقين داخل 
تحول  حين   ،1966 عام  حتى   1948 حدود 
مدني  تمييز  نظام  إلى  التاريخ  هذا  بعد 
اليهودي،  العرقي  التفوق  بنزعة  يتسم 
الغربية  الضفة  اخضاع  ايضا  يشمل  وهو 
عسكري،  الحتالل  وساكنيهما  غزة  وقطاع 
الخمسة  األعــوام  طــوال  أبارتايد  ولنظام 
متواصل  والستعمار  االخيرة،  والثالثين 
غرابة  ال  ولذلك  المحتلة،  االراضــي  لهذه 
األوروبي  األميركي  الموقف  بقتصر  أن 
حالة  عن  التعبير  مجرد  على  القانون  من 
من القلق، دون اإلشارة إلى عنصرية وال 
ديمقراطية القانون، لكن ما هو مؤكد هو 
تنامي الشعور بالقلق على إسرائيل طبعا 
وليس على الفلسطينيين، وال على قيم 

الديمقراطية.

نجاة دستم من انفجار في مطار كابول

 ترمب: يبدو أن حملتي االنتخابية تعرضت للتجسس

 روحاني يحذر ترمب من "أم كل الحروب" 

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

باسم  المتحدث  ستانكزاي  حشمت  وذكر 
شرطة كابول أن االنفجار وقع قرب البوابة 
دستم  أنصار  كان  حيث  للمطار  الرئيسية 

في  موكبه  ــرور  م عند  لتحيته  ينتظرون 
"عدد  وقال  المدينة.  وسط  إلى  الطريق 
القتلى والمصابين قد يزيد. وقع االنفجار 

فور مغادرة موكب دستم للمطار".
ـــأذى وحــيــا أنــصــاره  ولـــم يــصــب دســتــم ب

المحتشدين في مكتبه فيما بعد.

للحكومة  عــمــيــال  ــه  ــون ك ــدج  ــي ب ــفــى  ون
أي  بارتكاب  اتهام  له  يوجه  الروسية ولم 

جريمة.
وانتقد ترمب أيضا المرشحة الديمقراطية 
كلينتون  هــيــالري  الــخــاســرة  الــرئــاســيــة 
الديمقراطي،  للحزب  الوطنية  واللجنة 

وهي الهيئة التنفيذية للحزب.
وقـــال تــرمــب فــي تــغــريــدة "يــبــدو أكثر 
تعرضت  الرئاسية  ترمب  حملة  أن  فأكثر 

للقانون  بالمخالفة  (مراقبة)  لتجسس 
لهيالري  السياسية  المصلحة  أجل  من 
الملتوية  األســالــيــب  صاحبة  كلينتون 
ــة لــلــحــزب  ــي ــوطــن ــلــجــنــة ال ومــصــلــحــة ال
على  "ينبغي  وأضــاف  الديمقراطي". 
اآلن.  حازمين  يكونوا  أن  الجمهوريين 

احتيال غير مشروع!"
قال  بيدج،  كارتر  وثائق  إلى  إشارة  وفي 
مثير  نحو  على  يحجبون  ترمب "كالمعتاد 

لكنها  المعلومات  من  الكثير  للسخرية 
العدل  وزارة  أن  الشك  من  بقليل  تؤكد 
ضلال  االتـــحـــادي  التحقيقات  ومــكــتــب 

المحاكم... احتيال!"
 412 في  تقع  التي  الوثائق  وتضمنت 
طلبات  شديد  لتنقيح  وخضعت  صفحة 
مراقبة  لمحكمة  تقديمها  تــم  مراقبة 
متصلة  ومــذكــرات  األجنبية  المخابرات 

بالتحقيق مع بيدج.

أمام  قوله  روحاني  عن  الوكالة  ونقلت 
"يا  اإليرانيين  الدبلوماسيين  من  حشد 
فهذا  األســد  بذيل  تعبث  ال  ترمب  سيد 

لن يؤدي إال للندم".
وقال "ينبغي أن تعلم أميركا أن السالم 

والحرب  الحقيقي  السالم  هو  إيران  مع 
مع إيران هي أم كل الحروب" مما يبقي 
الباب مفتوحا أمام إمكانية إحالل السالم 
العالقات  انقطعت  أن  بعد  البلدين  بين 
بينهما منذ الثورة اإلسالمية عام 1979.

وأضــــاف "لــســتــم فــي مــوقــع يسمح 
أمن  ضد  اإليرانية  األمــة  بتحريض  لكم 
ومصالح إيران" في إشارة على ما يبدو 
لزعزعة  أميركية  جهود  عن  تحدثت  لتقارير 

استقرار الحكومة في إيران.
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 فساد عابر للحكومات .. متى ينتهي ؟
فساد  قضية  عن  وُأعلنت  تسربت  التي  المعلومات  شح  رغم 
لنا  والواضح  الثابت  أن  اال  الدخان"المقلد"وغموضها  مصانع 
نبش"عش  في  مسعاه  في  جاد  الرزاز  د.عمر  الوزراء  رئيس  ان 

الدبابير"هذه المرة .
فقد  بجديدة  ليست  هذه  الفساد  قضية 
أثبتت الكتب الرسمية المسربة من دائرة 
العام  من  مفتوحة  القضية  أن  الجمارك 
من  بأكثر  قــدرت  مخالفة  وبها  الماضي 
غير  لسبب   – خفضت  دينار  مليون   155
مما  دينار،  ماليين  خمسة  الى   – معلوم 
الدولة  بـــأدوات  واضــحــًا  قــصــورًا  يكشف 
في متابعة هذا الملف وغيره من ملفات 
الــذي  ــر  األم ذلــك الــوقــت،  فــي  الفساد 
مقصر  كــل  محاسبة  ضـــرورة  الــى  يدعو 

ومتواطؤ.
تحرك الرزاز بهذا النفس يعطي مؤشرا أنه 
بقوة،  الملفات  هذه  فتح  في  األوان  آن 
مسعى  لجانب  الشارع  وقوف  يوجب  ما 
الدبابير"الذي  "عش  مكافحة  في  ــرزاز  ال
شبكة  على  والقضاء  الوطن،  خيرات  اكل 
تقف  ان  يجب  كما  ورؤوســهــا،  الفساد 
اجهزة الدولة الى جانب الحكومة، والعمل 
واطالع  القضية  هذه  خيوط  كشف  على 
تفاصيلها  على  االردنــــي  الــعــام  ـــراي  ال
في  للوقوع  منعا  ممكن،  وقت  باسرع 

الشائعات واغتيال الشخصية .
لضوء  يحتاج  ال  الــرزاز  أن  الى  هنا  واشير 
أخضر لمكافحة الفساد، فهذه في صلب 
السابقة،  والــحــكــومــات  حكومته  مــهــام 
ولكن الرئيس القوي هو من يستطيع ان يطيح برؤوس الفساد 
الكبيرة ويزج بها في غياهب السجون، بالوقت الذي تقاعست 
فيه حكومات عن أداء دورها الصحيح في هذا الجانب الذي أرق 
بين  كبيرة  فجوة  واوجــد  االحباط  واشــاع  زمن  منذ  المواطنين 

الشارع والحكومة .
الرزاز، يسعى لترميم عالقة المواطن بالحكومة، وهذا يتطلب 
يدفعها  التي  أمواله  على  اطالعه  لنقل  او  المواطن  اشــراك 
المرهق  فالمواطن  والضرائب،  االسعار  رفع  بند  تحت  للدولة 
انها  بداخله  ويجزم  جيبه  ترهق  الحكومات  ان  يرى  عندما  ماليًا 
تذهب لبطون الفاسدين يولد شعورًا باالحباط سيؤدي لالنفجار 
على  المواطن  اطــالع  يجب  المنطلق  هــذا  ومــن  لحظة،  بــأي 

سالمة المال العام وتفاصيل كل قضايا الفساد .
ومتابعة  سماع  على  السابقة  السنوات  خالل  المواطن  تّعود 
قضايا فساد كبير مثل الدجاج الفاسد، قضية الفوسفات ووليد 
الكردي، والكثير من القضايا التي احيلت الى مدعي عام هيئة 
مكافحة الفساد اال أن المواطن اليعرف الى أين وصلت او كما 
هذه  تغلق  ان  الحكومة  على  فيجب  تم "لفلفتها"،  محليا  يقال 

الملفات وتطلع المواطن على تفاصيلها .
بعد احتجاجات رمضان االخيرة دخل االردن- كما قلنا في مقال 
سابق- مرحلة رقابية جديدة على الدولة ان تتنبه لها، بخاصة مع 
للمطالبة  الرابع  الدوار  على  بالتظاهر  االن  جديدة  دعوات  وجود 
المتهم  بتهريب  المتورطين  عن  والكشف  الفساد  بمكافحة 

الرئيس بقضية الدخان المقلد . 
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 الهاشميون من أنقذ األردن من 
الضياع

بداية لن أجزم بأن ملوك األردن قد وصلوا حد الكمال وحاشا 
بين  واالجـــود  األفضل  الزالـــوا  المعيقات  رغــم  ،ولكنهم  لله 
لو  وغربية  واسالمية  عربية  شعوبا  تمنت  وكم  األرض،  حكام 
المتعاقبين   ملوكنا  وصفات  بميزات  يتمتعون  حكامهم  ان 

وحنكتهم وقدرتهم السياسية وسط العواصف واالعاصير .
عبثيون قالئل هم الذين يختبئون وراء سالح الفيس مطالبين 
بتقليص صالحيات الملك السياسية الدستورية، رغم إدراكهم 
الطريقة  على  يحكم  وال  يملك  لجعله  بها  الــمــســاس  ــأن  ب
النفاق  بل  لنفق  ليس  األردن  سيوصل  والهولندية  البريطانية 
مظلمة ستنعكس ظلمتها على الوطن بأسره اجتماعيا وأمنيا 

وسياسيا.
لحماية  قوانا  بكل  نواجهها  ان  يجب  التي  الحقيقة  انها  نعم 
لالردن ومنعا لتهميش شعبه والمساس بهيبة مليكه، وهذه 
كما  السياسية  الملك  صالحيات  على  اإلبقاء  تتطلب  الحماية 
نص عليها دستور 1952 النها تمثل اهم أركان الدولة االردنية، 
الوطن  شبح  إبعاد  الملك  جاللة  حــاول  كلما  لماذا  متسائال:  
البديل والمحافظة على ديمغرافية األردن تبرز الثعالب البشرية 

للغناء على المسارح السياسية؟.
التي  السياسية  للمصطلحات  جيدا  االنتباه  االردنيين  فعلى 
يستخدمها البعض هذه االيام لإلضرار باالردن، لصعوبة التمييز 
يميز  يعد  لم  منا  فكثير  المعنى،  في  الكبير  ولتشابهها  بينها 
الخيانة من البطولة،والطهر من العهر،واإليمان من الكفر،وكأن 
لمرمى  إدخالها  يحاول  الكل  االقدام  تتقاذفها  كرة  بات  األردن 

خصمه ليظفربالفوز.
اردنــي  كل  من  تتطلب  الذكر  سالف  السؤال  على  فاإلجابة 
يفتش  ان  وقــيــادة  وتــرابــا  هــواء  بـــاالردن  معلق  قلبه  شريف 
ماضي الوطن منذ ان ذرفت عيون الشريف الحسين بن علي 
االستعمار  دول  بخيانة  العربي  الحلم  انكسار  من  القهر  دموع 
وبعض العرب له وإلى عهد الملك عبدالله الثاني الذي ذرف 
دموع الفرح بأبعاد شبح اإلرهاب عن األردن بعد أزمة حدود درعا 

األخيرة والخطيرة .
والى  التأسيس  منذ  األردن  ملوك  ماضي  تفتيش  ان  نعم 
التعزيز يتطلب أن نبحث في تاريخهم واحدا واحدا فيما اذا كانوا 

صادقين برعايتهم لنا؟،ام كانوا غير ذلك؟.
حولها  يحوم  ان  يجب  األسئلة  فتلك 
العقبان  تحوم  كما  االردنـــي  الشعب 
في  خطورتها  ليدرك  السماء  بجوف 
هـــذا الـــزمـــان، زمـــن ضــيــاع األوطــــان، 
وازدياد  الحروب  وإشعال  البالد  ونهب 
بإقامة  والتلويح  والترويج  المؤامرات، 

الوطن البديل.
والمعاش  والمروي  المكتوب  فالتاريخ 
لـــالردن  الهاشميين  ان  بــقــوة  يــؤكــد 
ــاع حــضــارة وبــنــاة شــعــب وقـــادة  صــن
والخنوع  المساومة  رفضوا  فطاحل 
والــتــســلــيــم، فــتــعــرضــوا  ألجـــل ذلــك 
للدسائس والمؤامرات، ولكن ذلك لم 
يثنهم عن واجبهم نحو االردن والقدس 
إال  للخلف  واحدة  خطوة  يتراجعوا  ولم 
بمقدار إعادة التموضع لالنطالق بقوة 
لالمام ،فكبر األردن بهم ومعهم شاء 

من شاء وابى من ابى.
الملك  يقتل  الــم  االردنيين،  ايها  فيا 
الم  األردن؟،  بناء  رحلة  في  المؤسس 
دنيئة  لمؤامرات  طالل  الملك  يتعرض 
االرقى  يزال  ال  دستور  كتابة  عن  لثنيه 
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عاما عليه؟،الم يتعرض الملك الحسين 
للتخلص  االغتيال  محاوالت  لعشرات 
من  لمفاوضات  االنــجــرار  لرفضه  منه 

سدا  الثاني  عبدالله  الملك  يقف  الم  االردن؟،  ضياع  شأنها 
لحماية  اإلغـــراءات  كل  رافضا  والغريب  الشقيق  بوجه  منيعا 

حدودنا من دنس اإلرهاب والمؤامرات؟.
والتي  االردن  على  القادمة  اللعبة  خطر  من  التيقظ  علينا  نعم 
الملك،  صالحيات  بتقليص  مطالبة  علينا  تطل  خيوطها  بدأت 
وهذا يتطلب من االردنيين ان يبقوا متيقظين ال يحكمون على 
يتخفى  قد  الخطير  فالمجرم  بالجواهر،  الغوص  دون  المظاهر 
بثياب عالم دين يحمل في وجهه كل سمات الوقار،والمجاهد 
المرفوع على أعمدة  التعذيب وممزق الجلد وحافي القدمين 

قد يشبه الكثيرون من المفسدين في األرض.
فلقد كشفت األيام الخوالي بأن فلسطين غدت قضية أردنية 
خالصة ليس لها من مدافع بالمحافل الدولية، وليس لها من 
باك غيرحصان بني هاشم الملك عبدالله الثاني، حيث تكشفت 
بكاء  ان  الى  تسير  خطير  معلومات  الماضية  األشهر  في  لنا 
لتخريب  خطيرة  دسائس  يحمل  مصطنعا  بكاء  كان  عليها  العرب 
األردن. فالسؤال األهم في فكري وفكر كل اردني شريف: ما 
ما  وبين  الملك  صالحيات  بتقليص  ينادي  من  بين  الفرق  هو 
يطالب به جنراالت إسرائيل بالتخلص من عقبة الملك وامتداده 

في الدستور االردني؟.
ينادي  والتي  الملك،  صالحيات  عن  ابتعدوا  مني  نصيحة   
الجميلة  وإالصالحات  البراقة  الشعارات  بأثواب  البعض  بها 
المطالبة أن نتشبه بالغير. فنحن في األردن ال نشبه إال انفسنا 
،فنرفض ان نكون كغيرنا،ولكننا نؤيد من يمشي خلفنا وعلى 
نهج خطانا، فتاريخنا أثبت للعالم ولنا، اننا شعب واع سرعان ما 
يدرك حجم الخطر عليه، فيصبح مع الجيش والملك اركانا صلبة 

للبناء األردني الكل منهم يشد ازر اآلخر.
وانني إذ أتطرق لهذا الموضوع الهميته وخطورته، فإني احذر 
اهلي و ناسي االنتباه جيدا لمخاطر تقليص صالحيات الملك 
كل  ظاهرها  في  تحمل  كانت  لو  حتى  ذريعة  او  حجة  اي  تحت 

المنفعة لالردن ولالردنيين.
فباطن األرض احق بنا إذا كان األردن سيضيع منا او ان كانت 

هيبة الملك وصالحياته ستتأثر وانوفنا تشم الهواء. 
فما أعظم أن نردد هذه االيام على مسامع أعداء الوطن شعار 
الله  واستقراره،  األردن  أمن  على  للمحافظة  واآلبــاء  األجــداد 

الوطن المليك. 

معي  الكثيرون  وتوقعها  توقعتها  التي  النتيجة   إنها 
منذ أن بدأت تظهر مالمح "العراق الجديد بعد سقوط 
في  الجياع  ثورة  وهي  أال  السابق،  العراقي  النظام 
الحضارات  أقدم  مهد  العراقي،  الجنوب  وقرى  مدن 
هذا  السومرية"،  الحضارة  اإلطالق"  على  اإلنسانية 
يمثل  وكــان  والفكر  الثقافة  منبع  دائما  كان  الجنوب 
العشرين  ثــورة  وتحديدا  العراق  في  الثورات  طليعة 
التي واجهت االنجليز بعنفوان وجعلتهم يستسلمون 
لمطلبها الرئيسي المتمثل في تسليم الملك فيصل 
بن الحسين عرش العراق بعد أن تراجعت بريطانيا عن 

تعهداتها للشريف حسين بن علي.
خـــالل األســـبـــوع الــمــاضــي انــتــفــض هـــذا الــجــنــوب 
أو  بريطانيا  ضد  ليس  المرة  هذه  ولكن  "الشيعي"، 
أميركا أو صدام حسين، لقد انتفض ضد إيران وضد 
الفقيه"  "الولي  وضد  العراقية  الشيعية  المرجعيات 
وضد "آية الله الخميني" األب الروحي لتلك النظرية 

الدينية الدخيلة على المذهب الشيعي االثنا عشري.
التي  االنتفاضة  لتلك  فيديوهات  من  شاهدته  ما 
انتشارها،  لمنع  والنار  بالحديد  حتما   إيران  ستقمعها 
تشكل  االنتفاضة  هذه  البصرة،  مدينة  في  وتحديدا 
صحوة وطنية وقومية عراقية تستحق منا نحن العرب 
االحترام والدعم، إلعادة العراق إلى موقعه التاريخي 

والطبيعي كدولة عربية طليعية.
يمكنني القول إن الجوع هو األب الروحي والحقيقي 
عشر  خمسة  بعد  العفوية،  الشعبية  الــثــورة  لهذه 
ساحة  في  حسين"  صدام  "تمثال  سقوط  من  عاما 
اكتشف  نسبيا  الطويل  الزمن  هــذا  بعد  الــفــردوس، 
لمؤامرة  ضحية  وقعوا  أنهم  الشيعة"  "العراقيون 
وعنوان  للتغيير  كعنوان  فيها  استثمروا  كبرى،  وكذبة 

في  عليهم  وقعت  التي  المفترضة  "للمظلومية" 
اإليرانية  الدعاية  حسب  المتعاقبة  السياسية  العهود 
التي رافقت الغزو األميركي للعراق، والتي صورت أن 
الشيعة تم اضطهادهم في العراق فقط كونهم من 
"شيعة آل البيت"، وان الخالص ال يكون إال بالتبعية 

"للولي الفقيه"وإليران. 
ونظام  كبلد  إيران  ترويج  في  اإليرانية  الدعاية  فشلت 
وبسبب  العراق،  في  الشيعة  والجياع  للفقراء  منحاز 
العراق،  في  العرب  بالشيعة  العابئة  غير  سياساتها 
تحولت في نظر أهل الجنوب العراقي إلى دولة راعية 
للفساد وللفقر،  وتكشفت لهم حقيقة الدور "القذر" 
وتحديدا  لطهران  التابعة  العراقية  األحزاب  تلعبه  الذي 
"حزب الدعوة" في كونها جزءا ال يتجزأ  من منظومة 
االضطهاد اإليراني واإلفقار للعراق ولشيعته بشكل 

خاص.
عندما شاهدت حرق  إحدى الصور العمالقة للخميني 
انحرق"  "الخميني  هتافات  مع  البصرة  مدينة  في 
متبوعة بوصلة شتم، وشعار "البصرة حرة حرة  وإيران 
تطلع برا" أيقنت أن الزمن اإليراني بات يخبو ويخفت!! 

فكرة
رجـــا طـلـب
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«الخميني».. وثورة الجياع!!

الطيور  تفرد  أن  وقبل  اسماءها،  الشهور  تأخذ  أن   قبل 
رمال  المتوسط  مــوج  ويتوّسد  اجوائنا،  في  اجنحتها 
في  نحن  الحضارات،  وكل  التاريخ  قبل  حتى  شواطئنا، 
األول  النشيد  الى  األحتالل  عاد  لو  حتى  األرض،  هذه 
خرافي  توراتي  بوعي  التاريخ   وخدع  األرض  احتل  الذي 

مزيف .
عندما احتلوا األرض الفلسطينية حاولوا احتالل الذاكرة 
واسكات التاريخ لتغيير الحقائق واختالق وجودهم القديم 
في  فلسطيني  شعب  وجود  فانكروا  البالد،  هذه  في 
أن  التوراتية  التاريخية  الدراسات  وزعمت  كنعان،  ارض 
عبارة  التاريخ،  قبل  فلسطين  يسكن  كان  الذي  الشعب 
عن جماعة بدائية غير متحضرة كانت تنتظر قدوم حضارة 

الشعب اليهودي وديانته بزعم الخالص .
فلسطين  ارض  ــوجــود  ب اعــتــرفــوا  الــزمــان  ذلـــك  فــي 
اعترفوا  فقد  اليوم  اما  شعبها،  وجود  انكروا  ولكنهم 
ودولته  وطنه  وجــود  أنــكــروا  ولكنهم  الشعب  بــوجــود 
قومية  "دولة  األسرائيلي  الكيان  واعلنوا  الفلسطينية، 
حّولوا  انهم  أي  القدس،  عاصمتها  يهودية"عنصرية 

الديانة اليهودية الى قومية بقرار عنصري صهيوني .
أكثر  الصهيوني  لليهودي  ضمن  العنصري  القرار  هذا 
"حق  منحه  الــى  اضافة  جنسية،  من  وأكثر  وطــن  من 
الذي  الحق  وهو  المزعزم،  التاريخي  للوطن   " العودة 

كل  رغــم  الفلسطيني.  الشعب  من  اسرائيل  سلبته 
المجتمع  ألن  حقيقة،  يهودية"  "قومية  تصبح  لن  ذلك 
والثقافات،  والجنسيات  القوميات  متعدد  األسرائيلي 
استعمارية  كــحــركــة  العالمية  الصهيونية  جمعتهم 

استيطانية .
اصدرت  المتحدة  األمم  أن  الى  نشير  المناسبة  وبهذه 
الصهيونية  "أن  فيه  اعتبرت   1975 العام  في  ــرارا  ق
وطلب  العنصري"  والتمييز  العنصرية  اشكال  من  شكل 
القرار من جميع الدول مقاومة األديولوجية الصهيونية، 
ولكن هذا القرار الغي بطلب من اسرائيل عشية انعقاد 
مؤتمر مدريد عام 1991 . الحقيقة أن الحركة السياسية 
وانتشرت   تبلورت  هيرتزل  تيودور  بقيادة  الصهيونية 
بعد محاكمة النقيب اليهودي دريفوس في باريس في 
نهايات  في  المانيا  لصالح  التجسس  العام 1894بتهمة 
اوروبا،  في  القوميات  ظهور  بعد  عشر،  التاسع  القرن 
حيث كتب هرتزل"ان اليهود يحتاجون العودة الى وطنهم 
ودولة"،  امة  هو  يحتاجونه  ما  وكل  فلسطين،  التاريخي 
الحق  اليهود  ومنح  هدفه،  بلفور  وعــد  له  حقق  وقــد 
ساهمت  كذلك  فلسطين"،  في  قومي  باقامة "وطن 
عمليات  في  التوراتيين  الباحثين  مع  األنــتــداب  ادارة 
فلسطين،  في  األثــار  عن  والتنقيب  التاريخي  المسح 
عمليات  كل  ولكن  القديمة"،  "اسرائيل  وجــود  ألثبات 
البحث والتنقيب فشلت .   هكذا، بريطانيا اقامت الدولة 
الدعم  كل  فقدمت  المتحدة  الواليات  اما   ،( اسرائيل   )
اليهود  لكل  قومي"عنصري  اسرائيل"وطن  القامة 
المتحدة  الواليات  روح  تمثل  اسرائيل  ألن  العالم،  في 
النموذج  عن  مستنسخة  استيطانية  استعمارية  كدولة 
القرن  صفقة  تنفيذ  ضمن  ــك  ذل تحقق  األمــيــركــي، 
العاملة على تصفية القضية الفلسطينية، ولكن يبقى 
وكل  وأألردنـــي  الفلسطيني  الشعبين  على  الــرهــان 
األحرار العرب لمقاومة المشروع المشبوه واسقاطه . 

:شبهة الشعارات وادعاء االصالح ت املجتمع املد بعض منظ

محمد كعوش

حكاية وطن وشعب وتاريخ ..

يبقى الرهان عىل الشعب الفلسطيني 
واألرد وكل األحرار العرب ملقاومة 

املرشوع املشبوه واسقاطه

الرزاز، 
يسعى 
لرتميم 

عالقة 
املواطن 

بالحكومة، 
وهذا يتطلب 

ارشاك 
املواطن 

او لنقل 
اطالعه عىل 
أمواله التي 

يدفعها 
للدولة 
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للمنظمات  ــبــي  ــن األج ــتــمــويــل  ال أغــــرى     
غيرالحكومية في األردن، والذي يقدر بنحو 100 
مليون دوالر سنويا (70 مليون دينار)، الكثيرين 
بفتح شركات عادية تهدف للربح، ومسجلة في 
سجل الشركات بوزارة الصناعة والتجارة باسم 
المحيط  في  وقعها  لها  اسماء  تحمل  مراكز 
الوطني مثل: عّمان والقدس والعدالة والحرية 
والصراط، تدل على قيامها بدراسات وتدريبات 
المرأة  أو  اإلنسان  حقوق  تتناول  ومؤتمرات 
النساء  أو  الصحافيين  اوحماية  الطفل،  أو 
من  وغيرها  لهم،  العائل  من  أو  المعنفات 
والرنانة  األجنبي  للتمويل  الجاذبة  التسميات 

في اسماع المواطنين.
المؤسسات  هذه  ان  المراقبون  يشعر  بينما 
المحلي  االجتماعي  العمل  على  تستقوي 
مجتمعنا،  تنخرفي  وهي  باألجنبي،  مستعينة 
وتقول كالما ظاهره حق وباطنه باطل، وهي 
تــهــدف لــهــتــك مــنــظــومــة الــقــيــم األخــالقــيــة 

مرغوبة  شــعــارات  رفــع  خــالل  مــن  لمجتمعنا 
اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  مثل  إجتماعيا 
هدفها  لكن  والتجديد،  والتمدين  واإلصــالح 
لمجتمع  وتحويله  المجتمع  بناء  نخر  األبــعــد 
الرغم  وعلى  ســراب،  وراء  يلهث  استهالكي 
من انها تدعي انها مؤسسات مجتمع مدني، 
واالستراتيجية  التنموية  للدراسات  مراكز  وانها 
وحقوق اإلنسان ومراكز لنصرة المرأة والطفل 
مسجلة  انها  اال  االعالمية،  الحريات  وصيانة 
الشركات. مراقبة  تتولى  التي  الجهة  لــدى 
حتى أن منها مارفضت وزارة الداخلية تسجيله، 
ربحية،  غير  شركات  انها  اساس  على  وسجلت 
الغايات  مع  تتعارض  الواقع  ارض  على  لكنها 
واالهــــداف الــتــي تــقــوم بــهــا. وهــي تتلقى 
او  مقيمين  اجانب  وتستضيف  اجنبيا،  تمويال 
زائرين، يكتبون ضد االردن وتوجهاته وفلسفة 
الموقف  صـــورة  ويــشــوهــون  فــيــه،  الــحــكــم 
مثل  قضايا  ــدة  ع مــن  األردنــــي  المجتمعي 
المرأة  ومكانة  ــرأي  ال وحرية  االنــســان  حقوق 
التقارير  فــي  ذلــك  يتمثل  ومــا  واالنــتــخــابــات، 
تزعم  خارجية،  جهات  عن  تصدر  التي  الدولية، 

اهتمامها بحقوق االنسان والحريات الصحافية 
والالجئين  واألقليات  والطفل  المرأة  وشؤون 

والنازحين.
   آن األوان لتأطير عمل هذه الشركات قانونيا، 
والكشف عن حقيقة المبالغ التي تدفع لها من 
جهات خارجية، والغايات التي تدفع من اجلها.
على  والمنظمات  المراكز  هــذه  وان  السيما 
اختالف انواعها، ال توضح حقيقة الدعم المالي 
وال  موازناتها،  تنشر  ال  انها  كما  تتلقاه،  الذي 
تفصح عن الجهات الداعمة لها، والمبالغ التي 
تحصل عليها من هذه الجهات.علما بأن بعض 
المنظمة  تكون  أن  تشترط  المانحة  الجهات 
أهلية  أي  حكومية  غير  للتمويل  المتلقية 
خيرية،ومع قيام البنوك بحذف إسم شركة من 
هي  المؤسسة  المركز/  أن  تظــــهر  الحساب 
حقوق  أو  االستراتيجية  او  التنموية  للدراسات 
تعرف  المانحة  الجهات  بعض  أن  اال  اإلنسان. 
ذلك بل وتفضله، ألنه يسهل الطلب من هذه 
الطلب،  حسب  بــدراســات  بالقيام  الشركات 
تهدف لتحقيق أهداف خاصة لجهات التمويل.

العام 2014  في  االصــالح  حــزب  بــادر  لقد      

رسالة  الفواز)  العام(د.كليب  امينه  وجه  حين 
ــــوزراء آنــذاك(د.عــبــدالــلــه  الــى دولـــة رئــيــس ال
اتخذ  االصالح  حزب  بان  فيها  يعلمه   النسور) 
المنظمات  بنشاطات  المشاركة  بعدم  قــرارا 
تعمل  التي  الحكومية  غير  االجنبية  المدنية 
حول  واســع  حــوار  بعد  وذلــك  المملكة  داخــل 
المدني  المجتمع  ومنظمات  الهيئات  دور 
امــور  جملة  مــن  والمحلية،وتبين  االجنبية 
في  االجنبية  المنظمات  هــذه  فيها  تنشط 
نظامنا  تمس  قوانين  استحداث  العزيز،  اردننا 
ذات  انشطتهم  وغدت  العروبي،  االجتماعي 
الصلة بمصالحهم، موضع الشكوك، وتبلورت 
شقيقة،  عربية  اقطار  في  الواقع  ارض  على 
الفتنة  بقاء  مع  المصالح  اشتباك  مدى  في 
واالنقسام وجر البالد الى الدمار والخراب بدل 
االصالح الذي يروجون له،حيث وقع شبابنا في 
االصالح  حزب  ودعا  الُمضللة،  االفكار  شباك 
في حينه الحكومة الى القيام بمراجعة شاملة 
تالفيا  النشاطات،  لتلك  جامع  وطني  وتقييم 
الية اخطار على  تفكير جيلنا الصاعد وسلوكه 

ومستقبله. 

فشلت الدعاية اإليرانية يف ترويج 
إيران كبلد ونظام منحاز للفقراء والجياع 

الشيعة يف العراق

 رومان حداد 

 الرزاز يسابق الوقت عىل طريق 
شائك

الــوزاري  وفريقه  ــرزاز  ال عمر  الدكتور  ــوزراء  ال رئيس  حصل 
على ثقة ما يقارب 60% من مجلس النواب، وهي نسبة 
قد تبدو مريحة سياسيًا إذا كان الرزاز واثقًا أنه قادر على 
أعلى  وشعبي  برلماني  رضا  إلى  والوصول  عليها  البناء 
نسبة  ليست  أنها  تظهر  آخر  جانب  من  ولكنها  ذلك،  من 

(تفويضية).
والنسبة التفويضية هي نسبة تصوت تظهر أن الحكومة 
القيام  لها  يسمح  وشعبي  برلماني  بتفويض  تتمتع 
من  مجموعة  حــول  مشروعيتها  تملك  وطنية  بــحــوارات 
على  الضريبي  بالعبء  المتعلقة  تلك  خصوصًا  القوانين 
مختلف  بين  توافقي  حــل  إلــى  ــوصــول  وال الــمــواطــن، 
األطراف من دون أن يؤدي ذلك إلى نقصان مخل بشعبية 

الحكومة.
أن  يــدرك  أن  إال  الحكومي  للوضع  مراقب  ألي  يمكن  ال 
الحكومة اليوم في وضع حرج، فقضية مصنع الدخان وما 
دولة  ورجال  السياسيين  من  سلسلة  من  تجره  أن  يمكن 
وموظفين كبار وعدد من رجال األعمال، باإلضافة إلى ما 
يمكن أن تكشفه من مجموعة من األعمال غير المشروعة 
منظمة،  عصابات  وجود  بإظهار  يبدأ  قد  ما  وهو  األخرى، 
حكومة  وألي  هذه،  للحكومة  صعبًا  اختبارًا  يعتبر  ذلك  كل 

أخرى.
بين  المعيبة  العالقات  حالة  لفكفكة  بوابة  يكون  قد  فهو 
بوابة  يكون  قد  أو  األردن،  في  والسياسة  المال  رأس 
ال  وهنا  محاسبتها،  على  قــدرة  دون  الشياطين  إلظهار 
أقصد محاسبة األشخاص المباشرين في القضية ولكن 
ليست  فترة  منذ  ُبني  الذي  نفسه  (السيستم)  محاسبة 

بالقليلة على هذا التزاوج الحرام.
في  تمامًا  استهالكها  يتم  أال  أيضًا  الحكومة  على  ولكن 
سريعًا،  منه  الــهــروب  عليها  فــخ  فذلك  القضية،  هــذه 
وتقديم ما وعدت به في خطابي طلب الثقة والرد على 
النواب، وتحقيق نتائج مهمة في بعض المجاالت الحيوية.
فاإلنجاز فقط هو ما قد يشفع للرئيس وفريقه الوزاري، 
وهنا ال بد من اإلشارة إلى ضرورة فصل إعالم الرئيس 
أشخاص  هناك  يكون  أن  بمعنى  الحكومة،  إعــالم  عــن 
بعيدًا  اإلعالمي  وظهوره  الرئيس  صورة  عن  مسؤولون 
عن المسؤولين عن الملف اإلعالمي للحكومة، فإذا كان 
فاألولى  إعالم،  ودائرة  إعالمي  مستشار  وزارة  كل  لدى 
يرسم  فمن  أكثر،  أو  إعالمي  مستشار  للرئيس  يكون  أن 
اإلعالمي  المجال  في  النصح  له  ويقدم  الرئيس  صورة 
يجب أن يكون قادرًا على فصل صورة الرئيس عن وزرائه 

حتى ال يتم تجيير فشل وزير أو خطئه للرئيس.
التعديل  عملية  في  متأنيًا  يكون  أن  ــرزاز  ال على  أن  كما 
الوزاري، فال يجب عليه أن يذهب للتعديل الوزاري سريعًا، 
مباشرة  توجيهات  خالل  من  المشهد  يدير  أن  يمكن  حيث 
من  الخروج  على  مساعدتهم  خالل  ومن  التأزيم،  لــوزراء 
العمل  دائــرة  إلى  عليهم  الهجوم  أو  االستهداف  دائــرة 
ترويج  إلعــادة  مــدروســة  إعالمية  خطط  ووضــع  واإلنــجــاز 

صورتهم كوزراء.
أن  تدرك  والحكومة  وشائك،  كثير  الحكومة  أمام  العمل   
عليها الوصول إلى قانون ضريبي مقبول ومتوافق عليه 
على  موازنتها  بناء  تستطيع  كي  اآلن  من  شهرين  خالل 
شاق  سباق  في  هي  وبالتالي  الجديد،  القانون  ضــوء 
مع الوقت، لذا فعين الرزاز األولى ستكون على الساعة 
مصيره  سيحدد  الذي  السياسي  أدائه  على  الثانية  وعينه 

خالل األشهر الثالثة القادمة. 

اننا شعب واع 
رسعان ما 

يدرك حجم 
الخطر عليه، 

فيصبح مع 
الجيش وامللك 

اركانا صلبة 
للبناء األرد 

الكل منهم 
يشد ازر اآلخر.
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 جرش - فاتن الكوري

بحضور وزيرة السياحة لينا عناب، أحيا النجم 
ضمن  غنائيًا  حفًال  جسار  وائــل  اللبناني 
لمهرجان  والثالثين  الـثالثة  الدورة  فعاليات 
احتشاد  وســط   ، الفنون  و  للثقافة  جــرش 
المسرح  مدرجات  على  الجماهير  من  آالف 

الجنوبي.
أطل جسار على جمهوره بأغنيته التي طالما 
الــنــاس"،  "غريبة  ـــا  وردده جمهوره  أحبها 
مباشره  الحضور  أخذت  التي  األغنية  وهي 
عشاق  من  كبير  وتفاعل  ساحرة  أجواء  إلى 
الطربي  الــدافــئ  الــصــوت  صاحب  الفنان 
ونقلتهم إلى عالم من الحب والرومانسية، 

مواصًال غناءه بأغنية "جرح الماضي".
الملك  بجاللة  أشـــاد  الـــذي  جــســار،  وقـــال 
نورت   " جمهوره:  مخاطبًا  الثاني،  عبدالله 
 ،" السهرة  بهم  تحلو  من  أنتم  بكم  جرش 
وقــال:  المهرجان  إلدارة  شكره  ــّدم  ق كما 

"أنتم في القلب وأنا قلبًا وقالبًا معكم".
وقدم جسار عددًا من األغاني وسط تفاعل 
والجديده  منها  القديمه  الجمهور  من  كبير 
"وبتسأليني"  األخير  ألبومه  من  غنى  كما 
بغيابك  وبتسأليني   " كلماتها"  تقول  التي 
تسمعي  ــدك  ب /مــتــأكــدة  فيي  صــايــر  شــو 
وضحيتي  موّتيني  انك  /نسيتي  هالخبرية 
قال  كــإنــك  تسأليني  وعــم  /جريئة  فــيــي. 

لفلسطين  تحياته  جسار  وقــدم  بتحبيني" 
والعراق وسوريا وكل الوطن العربي قائال: 
" شفتو األردن كيف بتجمعنا"، وتابع جسار 
في  كبيرًا  رواجــًا  القت  التي  بأغنيته  غناءه 
روحــي  ارتــاحــت  مــا  بعد   " العربي:  الــوطــن 

ليتبعها   ،" أيه  الدنيا  طعم  وعرفت  فيك... 
غناءه  كرمالي ".وختم  عحالك  انتبه  بأغنية " 
بأغنية "خليني ذكرى جميلة "كما نشر جسار 
التواصل  مــوقــع  عبر  لحفلته  مــبــاشــرًا  بــثــًا 
"مباشر  قائال:  بوك"،  "الفيس  االجتماعي 

جمهوره  مــع  الــصــور  ملتقطًا  جــرش"،  مــن 
الحبيب.

جرش  مهرجان  مدير  كرم  الحفل  ختام  وفي 
ــدرع  مــحــمــد أبـــو ســمــاقــه الــفــنــان جــســار ب

المهرجان. 

 ..ونانيس بيرتو ترسم 
بـ"أجمل لون" فضاء املهرجان 

 جرش - فاتن الكوري

في  بيترو  نانسي  األردنية  الفنانة  شاركت 
على  جرش  مهرجان  ليالي  من  الثالثه  الليله 

المسرح الجنوبي وسط حضور كبير.
 " الخاص  ألبومها  من  بأغنية  غناءها  بــدأت 
أجمل لون " ، وقدمت أغنيه لألردن بعنوان 
أحلى  كلماتها: "األردن  ومن  األردن"  "بلدي 
عالي  من  الله  مواله..  األردن  نهر  أحبابي.. 
وشكرت  عمان "..  يا  أرضك  يحمي  سما.... 

بيترو الحضور وألقت المساء على جمهورها 
كما قدمت تحيه للفرقه الموسيقية.

بعضًا  بيترو  الجميل  الصوت  صاحبة  وغنت 
من أغاني الفلكلور الشعبي األردني ومنها: 
هالطول،  حيالله  عمي،  بن  يا  مدقدق  "يــا 
شيخ الشباب، يا هال بالضيف، حنا كبار البلد، 

اسمر يا شب المهيوب".
وفي الختام قام مدير مهرجان جرش محمد 
نانسي  األردنيه  الفنانه  بتكريم  سماقة  أبو 

بيترو بدرع المهرجان. 

 "هي منها".. معرض وجوه  يف "رؤى32"
 عمان - الرأي

افتتح في جاليري رؤى32 للفنون معرض "هي 
من  فنانات  لست  وجوه  معرض  وهو  منها"، 
واألمريكية  األوروبــيــة  والقارة  العربي  العالم 
(إنجلترا)،  بتن  جيل  (أمريكا)،  روسو  ربيكا  هن: 
دينا فواخيري (اْالردن)، غالية برغوثي (االأردن)، 

شلبية ابراهيم (مصر).
المعرض الذي يستمر حتى 12 أيلول المقبل، 
من  وجعلت  فنيًا،  عمًال  ستين  لوحاته  جَمَعت 
الوجه اإلنساني موضوعًا لها، بحيث يدمج الحياة 
أو  فقط  للبورتريه  معرضًا  ليس  فهو  باللوحة، 
رسم الهيئة لوجوه أشخاص بعينهم، وإنما هو 
نفسية  كانفعاالت  الوجوه  مع  يتعامل  معرض 
وخلجات وتفكير ووحدة وانتظار، كما يتعامل مع 
دواخل النساء وهواجسهن ومشاعرهن، فلكل 
فنانة أسلوبها الخاص ورؤيتها في التعامل مع 

رسم الوجه.
والــرؤى  األسلوبية  التباينات  المعرض  وُيــبــرُز 

الــخــاصــة لــكــل فــنــانــة، إمـــا بــرســم الــبــورتــريــة 
يطالعنها،  التي  الوجوه  برسم  أو  الشخصي 
خام  مـــادة  بمثابة  ــات  ب البشري  الــوجــه  وكـــأن 
ويــتــنــاول  مــوضــوعــهــا،  مــع  الــفــنــانــة  لتعامل 
ودواخلهن  وهواجسهن  ورؤاهــن  أحاسيسهن 
تساؤالت  ويطرح  الوجوه،  هذه  يرسمن  وهن 
والثقافية  البيئية  ومرجعياتهن  خلفياتهن  عن 
في  للتأمل  المتلقي  يدعو  كما  والنفسية، 
أساليب أعمالهن وتقنياتهن أثناء تعاملهن مع 
موضوعة الوجوه، وكأن الموضوع هو ما خلف 

اللوحة وليس اللوحة ذاتها.
في الوجوه المعروضة تتكثف خلفيات الفنانة 
وتمتزج  النفسي  ومزاجها  وثقافتها  وبيئتها 
في عجينة واحدة مع أسلوبها الفني وتقنياتها 
للنفس  مكثفة  قراءة  ذلك  عن  لتنتج  وخاماتها، 
إلى  تنتسب  وجــوه  في  تبدو  كما  اإلنسانية 
هيئات  في  تتقولب  لكنها  واحد،  بشري  جنس 
ال حصر لها من الحاالت والخصائص واألمزجة، 
تحتفي  أممية  احتفالية  هو  المعرض  وكأنما 

باالختالف وتتباهى بالتعدد.
تلفت  المعرض  في  األوروبية  األعمال  ومن 
التعبيري  أسلوبها  يبرز  حيث  بتن  غيل  أعمال 
بحساسية تجاه الحياة والوجود، وتتميز أعمالها 
وألوان  المائية  األلــوان  استعمال  في  بالقوة 
اإلكريليك وألوان الزيت، وهي تستخدم األلوان 
وفي  مبهر،  بشكل  ونقية  واضحة  بتفاصيل 
نفسها  ترسم  نراها  المعروضة  لوحاتها  كل 
وحــاالت  وانفعاالتها،  الداخلية،  وهواجسها 
الحب والغضب واالنتظار، كذلك الحزن والفرح، 
وواضــحــة  قــويــة  بطريقة  نفسها  عــن  وتعبر 
درســت  وقـــد  خــصــوصــًا  وحــســاســة،  وجميلة 
الفنون الجميلة في جامعة كنغستن في لندن 
والدبلوم في مينسون لندن للفنون الجميلة، 

واشتغلت مع أكبر شركات األزياء في العالم.
الفنون  درست  فقد  روسو  ربيكا  األمريكية  أما 
ـــراز  إب تــحــب  وهـــي  الــنــفــس،  وعــلــم  الجميلة 
الظل  إبــراز  تحب  كما  أعمالها  في  التناقضات 
والنور، "فنحن ال نستطيع امتالك الضوء دون 
اآلخر،  دون  واحٍد  امتالك  يمكُن  ال  إذ  الظالم، 
لوحاتها  في  ربيكا  ُتبرز  والموت".  الحياة  مثل 
أحيانًا ماضيًا يخص عائلتها ويخصها وليس ذلك 
التي  وجوهها  في  موجود  ولكنه  قصد  عن 
ترسمها. وأكثر ما يجذبها في الوجه هو األنف 
والشفة.. "إن قلبها ومشاعرها وعقلها الباطن 
إلى  تنظر  ثم  الــرســم..  في  يوجهها  ما  هي 

اللوحة وتعيد النظر بها أو تعتمدها".
أما الفنانة العراقية الهولندية إيمان علي فقد 
الداخلية  والــهــواجــس  الحب  مــوضــوع  اخــتــارت 
الحرية،  إلــى  التوق  عن  تعبر  والتي  للنفس، 
ومستسلمة  أحــيــانــًا  حالمة   ، منفعلة  وجــوه 
روح  تعكس  حــارة  ألــوان  أخــرى،  أحيانًا  أوعنيفة 
وأحاسيس  صور  اللوحة،  وموضوع  المشرق 
والحلم  والــغــضــب،  بــاأللــم،  بالحب،  مفعمة 
والسعادة، وكل ما تكتنزه دواخل الروح والنفس 

البشرية التي اعتادت عدم البوح لآلخر.
ولدت  فقد  فواخيري  دينا  األردنية  الفنانة  أما 

ونشأت في اإلمارات العربية المتحدة ، ودرست 
الجرافيك  فن  في  وتخصصت  الجميلة  الفنون 
من الجامعة األردنية، وهي تحب الرسم بقلم 
الرصاص، وباألحبار والمائي، باللونين األبيض 
انتظار،  بحالة  وهي  نفسها  رسمت  واألسود. 
ل  تتخيَّ وهي  أشخاص،  ظالل  تتخيل  وهي  أو 
وأحيانًا  واالهتمام،  المحبة  تنتظر  هائمة  روحها 

تتخيل هواجس البشر والخوف من الوحدة.
من  فهي  برغوثي  غالية  األردنية  الفنانة  أما 
البصرية  الفنون  درســت  وقد  سوريا،  مواليد 
الجامعة  مــن  والــطــبــاعــة  بالحفر  وتخصصت 
والرسم  المطبوعات  تصميم  وتتقن  األردنية، 
الدمى  تصميم  في  وتتفنن  وتتقن  والنحت 
برسم  وتــهــتــم  الــدمــى،  تجميع  تــحــب  وهـــي 
حيُث  أسلوب،  من  بأكثر  عنهن  وتعبر  النساء 
من  اإليحاء  ويأتيها   ، النساء  دواخل  في  تنظر 
في  مشاركتها  في  المعيشة.  اليومية  الحياة 
مــعــرض "هـــي مــنــهــا" فــي جــالــيــري رؤى32 
للفنون، ركزت على النساء والصبار والبرتقال، 
وكل تفصيلة باللوحة تعكس اإلحساس بالقوة 
الواعدة.  الجديدة  والبدايات  والحياة  والجمال 
والصبر  ــقــوة  ال لــهــا  يعني  الــصــبــارفــهــو  أمـــا 
والجمال والحياة بعد الموت ويعني الحب رغم 
المصاعب. وتستخدم في اللوحة أكثر من لون 
أكثر  مع  المائية  األلوان  تستخدم  حيث  وتقنية 

من تقنية، لتخرج لوحاٍت جميلة ومدهشة.
فنانة  هي  إبراهيم،  شلبية  المصرية  الفنانة 
تستحضرمواضيع  الفنون)  تدرس  (لم  فطرّية 
لوحاتها من عالمها الخاص المستلهم من خزان 
والسورية،  المصرية  بالرموز  الحبلى  الذاكرة 
التي  المصرية  المنوفية  قــريــة  ابــنــة  فهي 
فيها  ما  بكل  األولــى  طفولتها  ذاكــرة  شكلت 
دمشق  ابنة  وهــي  ونقائه،  الــريــف  سحر  مــن 
القدير  الفنان  زوجها  مع  فيها  تقاسمت  التي 
المرحوم نذير نبعة دمشق في عطر ياسمينها 
على  متناثرة  الورود  نرى  لذلك  رمانها.  وحبات 
جنبات لوحاتها، فهي توحي بالتفاؤل واألمل. 

 ندوة يف اتحاد الكتاب 
عن معركة الكرامة 

 عمان - الرأي

مع  بالشراكة  األردنيين  واألدبــاء  الكتاب  اتحاد  أقام 
معركة  عن  نــدوة  والفنون  للثقافة  جرش  مهرجان 
الثقافي  البرنامج  فعاليات  ضمن  جــاءت  الكرامه, 

لالتحاد.
مهرجان  إّن  الــعــدوان  عليان  االتــحــاد  رئيس  ــال  وق
لجنته  جهود  بفضل  العالمية  صفة  اكتسب  جرش 
الندوة  مناسبة  عن  متحدثًا  إدارتــه،  وإشــراف  العليا 
مثل  مثلها  تاريخية  معركة  هي  الكرامة  معركة  بأّن 
خاضها  وقد  دابق،  ومرج  والريدانية  الصواري  ذات 
أشاوس الجيش العربي بكل بسالة بعد نكبه حزيران 
ال  الــذي  الجيش  أسطورة  حطمت  كما   ،1967 عام 
بأسرها،  العربية  لألمة  والعزة  الهيبة  وأعادت  يقهر 
األردنية  العسكرية  المعاهد  في  تدرس  وأصبحت 
جعلت  وخــبــرات  تضحيات  من  فيها  لما  واألجنبية 

األردن حاضرًا في كل المحافل الدولية.
سالمة  علي  المتقاعد  الفريق  ورقــة  وتضمنت 
اإلسرائيلية،  للقوات  هدفين  أهم  فشل  الخالدي 
منطقة  احتالل  في   – والسياسي  العسكري  وهما 
موقعًا  كونها  عليها,  المشرفة  والمرتفعات  الغور 
لحماية  عازلة  منطقة  ولتشكيل  هامًا,  استراتيجيًا 
المدفعية  نــيــران  مــن  اإلسرائيلية  المستعمرات 
ــراء  إلج عليه  والــضــغــط  األردن  وتــهــديــد  األردنــيــة, 
وتدمير  اإلسرائيلية  الطريقة  على  سالم  محادثات 
الثقة  ــاده  ــق وإف عليه  ــاز  ــه واإلج األردنــــي  الجيش 
بلدة  في  للفدائيين  قواعد  ثالثة  وتدمير  بقيادته 

الكرامة،
وصبر  وعناد  وشراسة  واحتراف  شجاعة  إلى  مشيرًا 
عار  الجبن  بأن  أفــراده  يؤمن  الذي  األردنــي  الجيش 
وقوة  بمهارة  الحماس  وأثــارت  الهمم  استنهضت 

التعبير وموهبة التأثير في مجريات المعركة.
وتطرق الدكتور محمد سلمان المعايعه إلى المنجز 
األمم  أمــام  به  ونتفاخر  نتباهى  ــذي  ال الحضاري 
منجزات  لدينا  وكأردنيين  عربية  كأمة  ونحن  األخرى، 
معركة  حملتة  مــا  هــو  عظيمة  وتاريخية  حضارية 
منجزات  من  تحقق  لما  المجد  هــاالت  من  الكرامه 
مكانته  ورسمت  الوطن  شأن  من  أعلت  ومعجزات 
وعن  واإلقليمية،  الدولية  الساحة  على  وقيمته 
عن  للدفاع  كانت  إنها  قال  الكرامه  معركة  أهمية 
ميالد  فجسدت   ، الوطن  وقدسية  العروبه  شرف 
فإنها  لذلك  والــنــصــر...  المجد  عنوانه  جديد  فجر 
بين  نضعها  لكي  وافتخار  اعتزاز  وقفة  منا  تستحق 
األجيال  حق  فمن  والدارسين  الباحثين  أبنائنا  أيدي 
بطوالت  لهم  نروي  أن  علينا  والقادمة  المعاصرة 
األردن  لبناء  الطريق  لهم  لتنير  واألجــــداد  اآلبـــاء 
بعد  الصهيوني  التمدد  أوقــفــت  ألنها  الحديث، 
نضع  أن  الندوة  هذه  من  فالهدف  حزيران،  هزيمة 
نماذج  المجد  إلى  المتوثب  الصاعد  شبابنا  أمــام 
أبطال  قادها  التي  البطولية  المعارك  من  فريدة 
وتحدث  والتضحية.  الــعــزم  بمتانة  عــرفــوا  أفـــذاذ 
المعايعة عن العبر والدروس المستفادة من معركة 
واإلرادة  بالعزم  أّننا  من  تعلمنا  إننا  وقال  الكرامه 
نقهر الظروف ونواجة الصعاب ونعمل منها سلمًا 
نصعد من خاللة إلى قمة التفوق والنجاح كما أشار 
األثر  أكبر  له  كان  الذي  الميدانية  القيادة  فن  الى 
في تحقيق اإلنجازات التي نقلت األردن على لوحة 
طالل  بن  الحسين  بقيادة  االنتصارات  في  الشرف 

طيب الله ثراه.
وأّكد عبدالقادر أبو شمسية الحداد في ورقته أهمية 
من  الحديثة  األردنية  الدولة  بناء  في  الكرامة  معركة 
المتعلقة  الرئيسية  العناصر  وتناغم  تآلفها  حيث 
المسلحة  والــقــوات  الحكيمة  الهاشمية  بالقيادة 
األردنية والشعب األردني بكل فئاته التي أجتمعت 
في معركة الكرامة ووضعت اللبنة األساسية للبناء 
التاريخي  ــدور  ال مستذكرًا  الحديثة  للدولة  المتين 
على  الــحــفــاظ  فــي  الهاشميين  ــــل  األوائ لــلــبــنــاة 
حقوق  عن  والدفاع  فلسطين  في  األمة  مقدسات 
ديارهم  إلــى  الــعــودة  في  وحقهم  الفلسطينيين 
تضحيات  إلــى  ورقــتــه  فــي  تطرق  كما  المغتصبة 
معركة  وفي  فلسطين  ثرى  على  األردنــي  الجيش 

الكرامة الخالدة التي تميز شهداؤها بوحدة الدم. 

جسار

من الندوة

 الحرية الصحفية يف رواية "بقايا ثلج" لعصام املوىس 
هدى أبو غنيمة

من  ثلج)  (بقايا  ــة  رواي تثيره  ما  أهــم  لعل 
المتلقي  يجد  الـــذي  ــحــوار  ال هــو  قضايا 
نفسه منخرطًا فيه من خالل األسئلة التي 
هل  القارئ.  ذهن  إلى  الكاتب  يستدعيها 
هل  رقابية؟  رابعة  سلطة  حقًا  الصحافة 
تقول  أم  الشعب  يريده  ما  للحاكم  تقول 

للشعب ما يريده الحاكم؟
الموسى  سليمان  عصام  الدكتور  كتب 
الذي  شيما)  (غسان  بدم  ثلج)  (بقايا  رواية 
إثر  المستشفيات  أمام  الموت  حتى  نزف 
التدريبي،  معهده  في  له  تعرض  حــادث 
اإلداري  اإلهـــمـــال  ــاتــب  ــك ال أدان  حــيــث 
والمستشفيات  الــحــكــومــي  ــن  ــي ــروت وال
الخاصة والعامة واالستهانة باإلنسان في 
بلد شعاره "اإلنسان أغلى ما نملك"؛ كما 
سّلط الضوء على دور القوى التي تحجب 
صحيفة  فــي  الــعــام  ـــرأي  ال عــن  الحقيقة 
التي  الحمراء،  الخطوط  بحجة  (الحقيقة) 
تزلفًا  الشخصية  المصالح  وراءهــا  تتوارى 

وتقربًا من المسؤولين واإلدارات العليا.
لمواطنين  رمـــزًا  إال  شيما  غــســان   ليس 

أصواتهم  الــذيــن  البسطاء  مــن  كثيرين 
تصل  وال  ــــــح"،  األب األرقــــــاء  "أصــــــوات 
كما  المسئول  إلى  وقضاياهم  أصواتهم 
والكاتب  الصحفي  وبحس  الــعــام.  الــرأي 
عصام  الــدكــتــور  يلقي  الــحــس،  المرهف 
ورفاقه  الفقيد،  عائلة  آالم  على  الضوء 
الـــذيـــن حــمــلــوه لــلــمــســتــشــفــى، ورجـــوا 
المسؤولين بحرارة إلسعافه، لكن الروتين 
االستجابة  في  اإلدارة  وتراخي  واإلهمال 
أيدي  بين  الروح  غسان  يسلم  أن  أدى إلى 
زمالئه ، الذين لم يتح لهم الموقف إعداد 
أوراق رسمية تدخله إحدى المستشفيات.

مثل كرة الثلج تتوالى أحداث الرواية مضيئة 
ومعاناتها  سلمان،  الصحفي  عائلة  جذور 
التي  المعاناة  تلك  والتشريد،  النفي  من 
والقيم  الــعــدالــة  حــس  ــســان  اإلن تكسب 
زراعــي- مجتمع  في   ، النبيلة  اإلنسانية 
رعوي قيُمُه التآلف والتراحم، واإلعالء من 
ويرويها  عليها  يعيش  التي  األرض  قيمة 

بعرقه.
المستقلة  األثيرة  زميلته  حورية  تكن  ولم 
الشخصية سوى رمز للعاطفة النبيلة، رغم 
"الخطوط  سورتها  والتي  الدين،  اختالف 

الصحفي  عملهما  في  الشائكة  الحمراء" 
في مؤسسة شبه رسمية، تلك الخطوط 
من  تحد  التي  الصحفي  على  المفروضة 
حياديًا  يكون  أن  يجب  الذي  الصحفي  حرية 
وموضوعيًا مجردًا من العاطفة في تناوله 

للقضايا العامة.

الخطوط الحمراء
يطرح الكاتب ما بين السطور سؤاًال مهمًا: 
هل يمكن للخطوط الحمراء المعيقة لحرية 
مصالح  على  حــفــاظــًا  الصحفي  العمل 
إحداث  تتيح  أن  ومناصبهم،  المسؤولين 
الوطن  هــذا  يستحق  أال  ؟  إيجابي  تغيير 
مـــوارده  لتنظيم  إيــجــابــيــًا  تغييرًا  البهي 
التي  الطبيعية،  مصادره  على  والحفاظ 
وسوء  واإلهمال  اإلدارة  سوء  من  تشكو 

التنظيم؟
تمضي كرة الثلج في تدحرجها لتصل إلى 
بالمياه  الــزرقــاء  سيل  مياه  تلوث  قضية 
التنقية،  أجــهــزة  أصـــاب  لخلل  الــعــادمــة، 
ألف   150 على  يربو  ما  تسرب  إلى  وأدى 
مجرى  إلى  العادمة  المياه  من  مكعب  متر 
للمياه  الــنــاقــل  للخط  الـــمـــوازي  الــســيــل 

للتنقية  ــزال)  غ (عين  محطة  من  العادمة 
 ، السمرة)  (الخربة  محطة  إلــى  -ســابــقــًا- 
في  التلوث  بؤر  من  واحــدة  صــارت  التي 
المنطقة المحيطة كلها، ومن ثم أدت إلى 
إليه  سالت  الذي  طالل  الملك  سد  تلوث 
سلمان  قاد  حينما  الفاسدة.  المياه  تلك 
سيارته إلى سيل الزرقاء ، وسار بمحاذاته، 
بدا السيل مغطى برغوة بيضاء كأنها بقايا 
ثلج بدأ بالذوبان وبدا لون الماء أسود داكنًا.

نحن أصحاب ضمير
سأل فالحًا يعمل في حقله على الضفة 
، فمسح الفالح عرقه بطرف كمه وأجاب: 
ليست  الثلج  تشبه  التي  البيضاء  "المادة 
في  الملقاة  الكيماوية  المادة  رغــوة  إال 
الــمــجــرى مــن الــمــصــانــع الــمــقــامــة على 
ضفاف السيل". تنحنح الفالح وأعاد مسح 
فهو  السواد  أما  وأضاف:  األسمر  وجهه 
بمياه  العادمة  المياه  اخــتــالط  عــن  ناجم 
مياه  تستخدم  وهل  سلمان  سأله  النهر. 
إليه  نــظــر  مــحــصــولــك؟  ري  فــي  الــســيــل 
فقراء،  نحن  ولدي  يا  وقال:  بعمق  الفالح 
الذي  الخس  هــذا  ضمير..  أصحاب  لكننا 

عذب  بماء  أسقيها  شتالته،  أزرع  تراني 
وأشــار  النبع..  ذلــك  من  بنفسي  أحمله 
بيده إلى نبع قريب.. وحين وصل سلمان 
النبع انحنى الفالح وغسل يديه بالماء، ثم 
القراح،  الماء  من  جرعات  ونشل  كفه  كور 
عطشه،  بها  لــيــروي  فمه  ــى  إل ورفــعــهــا 
الفقرة  هــذه  تشير  سلمان.  فعل  ومثله 
التي  الطبيعية  بالينابيع  األرض  ثراء  إلى 
التجاري  االستثمار  تغول  بسبب  شحت 
عليها. كتب سلمان في تقريره الصحفي، 
أن كارثة تصل إلى حد الجريمة يسهم في 
أغضب  المسؤول..مما  تراخي  صنعها 
المسؤول األعلى في الصحيفة فايز بك 
الكارات، وطلب منه إلغاء الجملة المتعلقة 
"ليس  فالصحفي  ـــر،  ـــوزي ال بمحاسبة 
بسبب  سلمان  ُنقل  أن  ــان  وك قــاضــيــًا". 
لم  لكنه  معان،  إلــى  منفيًا  التقرير  ذلــك 
يكن يخشى النفي والغربة في الصحراء، 
فقد كان يأمل أن يكتشف في رحلته تلك 

"معنى الحرية".

النفي
في  ضــاربــًا  الصغيرة  سيارته  قــاد  حينما 

الصحراء متوجهًا إلى مدينة معان، وأحس 
بــاتــســاع الــكــون مــن حــولــه، قــال بصوت 
مرتفع وقد الحت له معان من بعيد واحة 
وفكر   ! وطــن  يــا  بهي  أنــت  كــم  جميلة: 
مبتسمًا، أّن فايز بك سيرتعش غضبًا حين 
يقرأ في تقاريره الصحفية قصص الناس 
بــاألرض،  الملتصقين  الطيبين  البسطاء 
وتطلعاتهم  وطموحاتهم  الكبيرة  وآمالهم 

النبيلة.
شعر أن القيود بدأت تتكسر: "فالحرية هي 
الراهنة  اللحظة  بأن  األمل  الناس  تهب  أن 
وبــأن  سبقتها،  التي  اللحظة  مــن  أجمل 
الغد أفضل من األمس وبأن حرية التعبير 
المظلم".  النفق  من  للخروج  طريقنا  هي 
وبالتأكيد فان حرية التعبير المستحقة هي 
التي يجب أن يكافح المجتمع لينالها بجدارة 
عبر سلطات نيابية تمثل الشعب وتطلعاته، 
عادة  والحكومات  التنفيذية  السلطات  ألن 
ال تمنح إال حرية مجتزأة.. فالحرية العميقة 

هي الحرية التي تؤخذ–ال التي تمنح.

ُألقيت برابطة الكتاب األردنيين في ندوة 
حول الرواية. 

من المعرض
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 المعرض الذي يستمر يومين، وبالتعاون 
باقة  على  اشتمل  اليرموك،  جامعة  مع 
من اللوحات الفنية جسدت موضوعاتها 
الطبيعية  والمناظر  الهاشمية،  العائلة 
ــع،  ــي ــرب ــمــوســم الــحــصــاد وفـــصـــل ال ك
واألمــاكــن  األردنــيــة،  الثرية  والــمــواقــع 
ــوحــات  ــل ــمــقــدســة، إضـــافـــة إلــــى ال ال
الكوكب  جــســدت  ــوحــات  ول التجريدية، 
أنواعًا  الفنانون  استخدم  حيث  والقمر، 
مختلفة من األلوان كالزيتية، والرصاص، 

والسيلكون، واألكريليك، والمائية.
كلية  عميد  غــوانــمــة  محمد  د.  ـــرب  وأع
حفل  رعى  الــذي  الجامعة،  في  الفنون 
الفني  بالمستوى  إعجابه  عن  االفتتاح، 
تنم  التي  المعروضة  لألعمال  المتميز 
عن حس فني راق، كما أشاد باألنشطة 
والفعاليات التي تنظمها الجمعية التي 
األردنيين  الفنانين  من  مجموعة  تضم 

الذين يشار إليهم بالبنان.
بدوره لفت الفنان خليل الكوفحي رئيس 
الجمعية إلى أهداف الجمعية التي تعنى 
مجاالت  في  والمبدعين  ــداع  اإلب بدعم 
مالئمة  ظــروف  وتوفير  كافة،  الفنون 
داخل  المعارض  وإقامة  أعمالهم،  لنشر 

االحتكاك  سبل  وتوفير  وخارجه،  األردن 
كما  والــدولــيــيــن،  الــعــرب  الفنانين  مــع 
على  اليرموك  جامعة  الكوفحي  شكر 

اهتمامها ودعمها للمبدعين األردنيين.
مشاركة  العام  هذا  المعرض  ويتضمن 
من  نخبة  جــانــب  إلـــى  وعــربــيــة،  محلية 

برسم  ــوا  ــام ق الــعــالــمــيــيــن،  الــفــنــانــيــن 
لــوحــاتــهــم فــي الـــهـــواء الــطــلــق، ومــن 
والــتــراثــيــة  األثـــريـــة  ــمــواقــع  ال مختلف 

والسياحية والطبيعية في األردن.
خليل  الفنانون:  المعرض  في  شــارك 
العمري،  وعد  دلــو،  أبو  زيــاد  الكوفحي، 

أحمد  ـــواوده،  ع محمد  عــرجــا،  أبــو  طــارق 
الجراح،  رسمي  ذينات،  محمد  الحموري، 
حسن العمري، إدريس الجراح، انطوانيت 
فرحان " لبنان"، ميزو تاكاجي" اليابان"، 
السيد"  جواهر  العراق"،   " زيدان  شيماء 
السعودية"، خيريه حمادنه" فلسطين". 

إربد - أحمد الخطيب

نظمت جمعية الرواد للفنون 
التشكيلية وآرت جاليري توداي، 
صباح أمس األول، في مبنى 
المؤتمرات والندوات في 
جامعة اليرموك، المعرض 
الفني التشكيلي الذي أقيم 
بمناسبة األعياد الوطنية " 
عيد االستقالل، عيد الجلوس 
الملكي، يوم الجيش، وذكرى 
الثورة العربية الكبرى"، وشارك 
في أجنحته نخبة من الفنانين 
األردنيين والعرب والدوليين.

ناسبة األعياد الوطنية   افتتاح معرض تشكييل 

ر القدس ب الفكر والفعل  ل مؤ  اختتام أع

"فيالدلفيا" تنهي  ملتقاها الدويل األول للفنون 

 إربد - أحمد الخطيب

في  أمس،  من  أول  مساء  اختتمت 
المؤتمر  فعاليات  إربد،  تجارة  غرفة 
الــخــامــس عــشــر، والــــذي جـــاء تحت 
عنوان "القدس بين الفكر والفعل"، 
ونــظــمــه مــلــتــقــى إربــــد الــثــقــافــي 
وملتقى المرأة، بالتعاون مع مديرية 
المشاركون  ركــز  حيث  إربــد،  ثقافة 
األدبي  الخطاب  تطوير  أهمية  على 
ــــروح  ـــــذي يـــعـــزز ال ــــالمــــي ال واإلع
ويثير  الهمم،  ويشحذ  المعنوية، 
الوعي بنفوس النشء، ويستعرض 
للقدس  الدولي  القانوني  الوضع 
تفضح  وبــمــنــهــجــيــة  الـــتـــاريـــخ،  عــبــر 
بحق  ــة  ــي ــل ــي اإلســرائ الــمــمــارســات 
الذين  الفلسطيني  الشعب  أبناء 
ــرغــم من  ــال ـــالل ب يـــقـــارعـــون االحـــت
تــمــارس  الــتــي  التضييق  أســالــيــب 

ضدهم.
ــــذي شـــارك  ــمــر ال ــمــؤت ــقــد ال ــع وان
األكاديميين  من  نخبة  أعماله  في 
حيث  يومين،  مدار  على  والباحثين 
األول  ــيــوم  ال فــعــالــيــات  اشتملت 
الثقافي  إربد  مركز  في  أقيم  الذي 
إلى  إضــافــة  االفــتــتــاح،  حفل  على 
جلستين، فيما شارك في فعاليات 
األكاديميين  من  نخبة  الثاني  اليوم 
د.  الــحــمــد،  محمد  قــاســم  د.  هــم: 
الجمرة،  يونس  د.  الخضور،  سلطان 
علي  ود.  جـــــرادات،  الــمــجــيــد  عــبــد 

العبدي.
الذي  مراشدة  الرحيم  عبد  د.  الناقد 
قرأ  الــعــمــل،  جلسة  مــفــردات  أدار 

نصًا  للجلسة  تقديمه  معرض  في 
يخاطب  ــذي  ال الزركلي  الــديــن  لخير 
فــيــه الــقــدس، ويــســتــدعــي صــالح 
تحقيق  إلى  ويدعو  إلنقاذها،  الدين 
فال  حطين،  مثل  األعداء  على  نصر 
وقت للبكاء بل للمضي في طريق 
وتحرير  الظلم،  ومقاومة  الرفض، 
ــديــن،  ال صـــالح  فــعــل  كــمــا  األرض 
تبكين،  الحمى  عين   " يقول:  وفيه 
ــي صــالح  ــات ــســحــب تــبــكــيــنــا، ه وال
العرنين،  الشامخ  فينا،  ثانية  الدين، 
خّل  حــيــن،  ــر  أم لــكــّل  وتمكينا،  ـــّزًا  ع
شبه  أو  حطين،  وجددي  حينا،  البكاء 
ألدونيس  آخر  نصًا  قرأ  كما  حطينا"، 

بعنوان " وقت".
الحمد  د.  األولــى  الجلسة  استهل 
الصراع   " قضية  فيها  تناول  بورقة 
المدينة  على  اليهودي  اإلسالمي 

ــــك عــرض  ــــى ذل الـــمـــقـــدســـة"، إل
القدس  لمدينة  التاريخية  لألحداث 
تتبع  ورقــة  الخضور  د.  قــّدم  فيما 
فيها خطورة عبرنة األسماء العربية، 
وفك  الهوية  لطمس  محاولة  في 
الفلسطينيين  السكان  بين  االرتباط 
تاريخي  لغوي  رابط  وخلق  والمكان، 
جهته  ومــن  والــمــكــان،  اليهود  بين 
التي  ورقــتــه  فــي  الجمرة  د.  تتبع 
جـــاءت بــعــنــوان " الــقــدس وإعــالن 
والدولية  اإلقليمية  البيئة  أوسلو" 
أوسلو،  إعالن  في  ساهمت  التي 
مدينة  عــلــى  ــو  أوســل بــأثــر  مــنــوهــًا 
جرادات  الباحث  عاين  فيما  القدس، 
ظل  في  اإلعالمي  الخطاب  أهمية 
في  لإلعالم  أصبح  حيث  االنفتاح، 
العالم الغربي أثر واضح في صناعة 
أين   " ورقته  في  ذلــك  جــاء  الــقــرار، 

نصرة  من  اإلعالمي  الخطاب  يقف 
القدس"، التي ركز فيها على أهمية 
أن يتركز اإلعالم العربي على تجذير 
الخطاب الفكري والقانوني، وفضح 
كل أفعال الصهاينة، فيما اختتم د. 
دعم  آلية  فيها  تناول  بورقة  العبدي 
أرضهم،  في  للتثبت  المقدسيين 
الــدعــم،  آلــيــات  أهــم  مــن  أن  مبّينا 
وســائــل  تسخير  ـــمـــادي،  ال الــدعــم 
اإلعـــــالم كـــافـــة، عــقــد مــســابــقــات 
الفلسطينية،  القضية  تتناول  دولية 
كل  عــبــر  بالمقدسيين  واالتــصــال 
ــــصــــال، والــمــقــاطــعــة  مــــــوارد االت

االقتصادية.
على  الختامية  الجلسة  واشتملت 
الــبــيــان الــخــتــامــي لــلــمــؤتــمــر، حيث 
ثــّمــن الــمــشــاركــون صــمــود األهــل 
وطنهم  تــراب  على  فلسطين  في 

صنعت  ــذيــن  ال وأولــئــك  الــمــحــتــل، 
الــغــربــة،  ودروب  الــمــنــافــي  منهم 
على  نوعها  من  فريدة  نجاح  حاالت 

العالم. مستوى 
أهمية  إلــى  البيان  نــّوه  ذلــك  إلــى 
العربية  اإلعـــالم  وســائــل  تــركــز  أن 
عــلــى فــضــح الــمــمــارســات الــتــي 
اليهودية  الــســرديــات  مــع  تنسجم 
تبقى  بحيث  القدس،  مدينة  حــول 
حّية في نفوس جميع أبناء العروبة 

واإلسالم. 
فلسطينية  جــالــيــات  هنالك  وألن 
المتحدة  الـــواليـــات  فــي  منتشرة 
ـــة  ـــي والــعــديــد مـــن الـــــدول األوروب
اآلمال  فإن  الالتينية،  أميركا  ودول 
على  المشاركون  يرى  كما  معقودة 
يتعلق  بما  هــؤالء  مــن  الفكر  أهــل 
المحافل  فــي  قضيتهم  بــنــصــرة 
جهودهم  يكرسون  بحيث  الدولية، 
يتبناها  الــتــي  االفـــتـــراءات  لــدحــض 
بما  الحقائق  تزييف  حــول  اليهود 
المشروعة  التاريخية  بالحقوق  يرتبط 
تــراب  على  الفلسطيني  للشعب 

المحتل. وطنه 
كــمــا أوصـــــى الـــمـــشـــاركـــون بــأن 
تتواصل منظمات المجتمع المدني 
مختلف  مــع  الثقافية،  والــهــيــئــات 
فلسطين  في  االجتماعية  الشرائح 
على  الــتــركــيــز  يــتــم  وأن  الــمــحــتــلــة، 
الشعبين  بين  التماسك  مقومات 
يتم  بحيث  واألردنــي،  الفلسطيني 
اختراقات  أية  على  الفرصة  تفويت 
التشويش  شأنها  مــن  إسرائيلية 

على حس التناغم بين الشعبين. 

 جرش - الرأي

سالم  الشيخ  معتز  الدكتور  رعــى 
اختتام  فيالدلفيا  جامعة  رئــيــس 
ــات مــلــتــقــى فــيــالدلــفــيــا  ــي ــال ــع ف
الــذي  لــلــفــنــون،  األول  الـــدولـــي 
وضم  (قــدرات)  جاليري  في  أقيم 
أعـــمـــال الــفــنــانــيــن الــمــشــاركــيــن، 
بحضور عميد كلية اآلداب والفنون 
الدكتور غسان عبد الخالق ومنّسق 
العمري  فيصل  الدكتور  الملتقى 
وجــمــهــور مــن الــدوبــلــومــاســيــيــن 
واإلعــــالمــــيــــيــــن والـــرّســـامـــيـــن 

والطّالب. والمدّرسين 
الشيخ  معتز  الدكتور  أبــدى  وفيما 
بمستوى  الشديد  إعجابه  سالم 

ــي أنــجــزهــا  ــت األعـــمـــال الــفــنــيــة ال
الجامعة  رغــبــة  وأّكـــد  الــمــشــاركــون 
وتطويره  الملتقى  هذا  إدامة  في 
القطاع  مؤسسات  مــع  بالتعاون 
الدكتور  نّوه  فقد  والخاص،  العام 
العطاء  بـــروح  الــخــالــق  عبد  غــســان 
والزمالة اإلبداعية التي خيمت على 
الملتقى  هذا  وجعلت  المشاركين 
مثمًنا  والتقارب،  لالبتكار  نموذًجا 
بذلها  ــتــي  ال ــصــادقــة  ال ــجــهــود  ال
وطلبتها  فيالدلفيا  جامعة  مدرسو 
الدكتور  أكد  كما  الملتقى،  إلنجاح 
من  الــعــديــد  أن  الــعــمــري  فيصل 
الخاصة  والتوصيات  االقــتــراحــات 
تكون  ســـوف  الملتقى  بتطوير 
المنظمين.  وعناية  اهتمام  موضع 

من حفل االفتتاح

السينما  ¶ لجنة   تــعــرض 
فــــي مـــؤســـســـة عــبــد 
ــان في  الــحــمــيــد شــوم
الـــســـادســـة والــنــصــف 
الفيلم  الثالثاء  غد  يوم 
البريطاني  الفرنسي 
لست  (أنـــا  الــمــشــتــرك 
ـــــرة) فــــي مــقــر  ســـــاح
المؤسسة بجبل عمان. 

تـــســـتـــضـــيـــف رابـــطـــة  ¶
الــكــتــاب األردنــيــيــن د. 
جــمــال الــشــلــبــي في 
أمـــســـيـــة حـــــول كــتــابــه 
ثــورة  "األردن:  الــجــديــد 
بـــال ثــــــوار"، ويــشــاركــه 
الكاتب  األمــســيــة  فــي 
ـــــرواشـــــدة،  حــســيــن ال
وذلك الساعة السادسة 
مــــن مـــســـاء يـــــوم غــد 
الثالثاء وتأتي األمسية 
الرابطة  بين  بالتعاون 
واعــلــم"  "تعلم  ومــركــز 
أحــمــد  د.  ويــــديــــرهــــا 

ماضي. 

مرصد

 "اللعب املتسامي".. معرض تشكييل لخلدون حجازين 
 عمان - الرأي

التشكيلي  ــان  ــفــن ال ــشــة  ري تــنــهــل 
موضوعاتها  حجازين  خلدون  الشاب 

رحبة،  مخيلة  من  األثيرة  وجمالياتها 
والنتيجة جملة من اللوحات التشكيلية 
ــب،  ــي الــمــتــبــايــنــة األحـــجـــام واألســال
برعاية  أمــس  من  أول  يــوم  عرضت 

ســمــو األمـــيـــرة رجــــوة عــلــي، تحت 
مسمى (اللعب المتسامي)، وذلك 
بحضور  الفينان  وادي  جاليري  في 

العديد من المواطنين والمهتمين.

من  موضوعاته  حجازين  ويستمد 
مفاهيم  بــاســتــكــشــاف  اهــتــمــامــه 
في  ــــالق  واألخ والــنــبــل  كالسلطة 
الثقافة المعاصرة، مع رصده الساخر 
سرديات  في  وحاالت  لمظاهر  حينًا 
فيها  ينهج  حيث  اليومية،  التفاصيل 
التشخيصي  ــرســم  ال تجليات  عــبــر 
سمات  لمشاهد  عرضه  في  الفّتان 
تبدو  وهيئات  أسمال  في  بشرية 
لغة  على  مشرعة  أنها  إال  غرائبية، 
واأللــوان  بالخطوط  مفعمة  بصرية 
ــوحــات  ــل الـــمـــوزعـــة عــلــى مــتــون ال

بتكوينات آسرة.
دائما  والــنــبــل  الــقــداســة  وارتــبــطــت 
حدي  على  المتجاوز  بالميتافيزيقي 
الكاريكاتير  وعوالم  حينًا  السيريالية 
بين  تتهادى  تعابير  مخلفة  آخــر  حينًا 
الرصانة واألصالة من بطون موروث 
البشرية،  ذاكـــرة  فــي  عالق  ثقافي 
باالتساع  مرتبط  ــًا  دوم فالموضوع 
والرحابة الطاغية، التي تزيد المتلقي 
من  مــا  شــيء  إلــى  وتدفعه  رفــعــة 
تثيره  قد  ما  أو  والدهشة،  البهجة 
من هيبة ووجل ومهابة تتفوق أحيانا 
على ما يمكننا إدراكه أو فهمه كفكرة 

تجاه  مألوفة  مفاهيم  حول  غامضة 
الخير والشر. وألن العين في الفنون 
والبحث  واللعب  بالتأويل  مولعة 
إلى  المعاني  من  للمرور  ذريعة  عن 
كل  وألن  داخــلــهــا،  فــي  الــمــعــانــي 
ما  حسب  مــا،  غياًبا  يحاكي  ظــهــوٍر 
يشير إليه الناقد عبدالله البياري في 
فقد  حجازين،  الفنان  للوحات  قراءته 
مشاهد  تفكيك  إلى  بالحاجة  دفعت 
بأشكال  الممسرحة  والمهابة  النبل 
تلك  حتى  فيها،  المنبثقة  السلطة 
الــتــي تــدعــي األصــالــة فــي إطــالق 

الحكاية.
تشكيلي  فنان  هو  حجازين  وخلدون 
في  ــدريــس  ت هيئة  عــضــو  ــــي،  أردن
ــتــصــمــيــم في  كــلــيــة الـــفـــنـــون وال
درجة  على  حصل  األردنية،  الجامعة 
البصرية  الفنون  في  البكالوريوس 
فــي تــركــيــز الــرســم والــتــصــويــر من 
الماجستير  وعلى  األردنية،  الجامعة 
بوسطن  من  الجميلة  الفنون  في 
في  المشاركات  من  العديد  ولديه 
في  عــمــل  وورش  فنية  مــعــارض 
وروما  بيروت  منها  والخارج،  األردن 

وبوسطن.  من المعرض

من حفل الختام

من المؤتمر

وطن بلون الورد
نية ناسبة: يوم النهضة الع

سمير عبد الصمد
شاعر أردني مقيم في سلطنة عمان

ـــا ـــهـــاب ـــــْم بــــــِه ُمـــتـــألـــًقـــا وُم أعـــــِظ
ــوَب وأســـعـــَد األلــبــابــا ــقــل ــَف ال شــَغ

تـــرنـــو الـــعـــيـــوُن إلـــيـــه فـــي عــلــيــائــِه
ـــا وتــــحــــيــــُطــــُه بـــصـــفـــائـــهـــا إعـــجـــاب

ـــجـــٍم ثـــاقـــٍب ُمـــتـــأللـــًئـــا فــــي كـــــلِّ ن
ـــا ُمـــــتـــــفـــــّرًدا فــــي حــــســــِنــــِه خـــّالب

ــوِن الـــــورد، يــنــشــُر عــطــَرُه ــل وطـــٌن ب
ــــَم الــــشــــعــــراَء والـــكـــّتـــابـــا ــــَه قــــد أل

والُنهى التسامِح  روَح  فاستحضروا 
ــــــدْت لـــبـــيـــاِنـــهـــم ِمـــحـــرابـــا حـــتـــى غ

إن ضـــاق صـــدٌر بــالــقــلــوِب وبــوِحــهــا
ــا ــاب فـــُعـــمـــاُن لـــلـــراجـــيـــن أوســـــــُع ب

شمَلهم ــْت  ــمَّ ل الــحــكــمــاِء  ــِة  ــرصــان ب
ــا ــرشــْت لــهــم مــن حــرِصــهــا أهــداب ف

بينهم ــــــَف  أّل ـــــــودُّ  وال ــعــوا  ــّم ــج فــت
ــا ــاب ــب ـــا أح ـــه ـــاِب ـــِرح ـــقـــوا ب ـــت حـــتـــى ال

بمحّبٍة فأقبلوا  الــنــفــوُس،  صــفــِت 
را أبـــوابـــا ــــــذُّ ــحــوا إلــــى عـــالـــي ال فــت

آالؤه ــْت  ــع ــاب ــت ت الـــشـــمـــوِخ  وطـــــُن 
ــــــداُه ســحــابــا ـــــدوى ن ـــرقـــرقـــت ج وت

ـــجـــاِزهـــم ـــــــــرواُد فــــي إن ــــاؤه ال ــــن أب
شـــــّدوا إلـــى قــمــِم الــخــلــوِد ِركــابــا

مــكــنــوِنــهــا فـــي  الـــتـــاريـــِخ  ُدرّة  هـــم 
ـــا ـــراب ــن ِع ــي ــدع ــب كــــانــــوا األوائــــــــل م

هــم ســّطــروه بــُجــهــِدهــم وجــهــاِدهــم
ــا ــقــاب أل وال  قــصــًصــا  ــــّدعــــوا  ي لـــم 

ســريــرًة الـــنـــقـــاَء  إال  ُيـــضـــمـــروا  لـــم 
ـــا ـــواب أث ـــقـــى  ـــتُّ ال إال  ــــدوا  ــــرت ي لــــم 

يــمــيــِنــهــم حـــصـــاَد  إال  ــوا  ــن ــجــت ي ـــم  ل
وطـــابـــا الـــعـــهـــوِد  ـــَر  ـــب ع نـــمـــا  زرٌع 

ــزْل ــم ي ــُذ الــجــلــنــدى والــمــهــلــِب ل مــن
ـــُث الــــــمــــــروءِة راوًيــــــــا ســّكــابــا ـــي غ

بوجوِههم سيماُهُم  أشــرقــْت  قــد 
ـــا يـــتـــألـــقـــون مــــواقــــًفــــا وخـــطـــاب

المدى طــال  لــو  العهَد،  الحافظون 
ــهــم أو خــابــا ــائ مـــا اخـــتـــلَّ عــهــُد وف

ــعــســٍر ـــلِّ أمــــــٍر ُم ـــك الـــنـــاهـــضـــون ب
ــحــدِث الــجــلــيــِل ِصــالبــا ــل يــمــضــون ل

ا نــاصــًعــا ـــغـــارســـون الـــحـــرَف حـــــرًّ ال
ــِم كـــانـــوا ســـــادًة أقــطــابــا ــعــل فـــي ال

فأينما الــجــمــيــُل،  ــوطــُن  ال هــو  هـــذا 
ــا ــاب ــت ــــارًة وك ــــن ســــــرَت الـــتـــقـــيـــَت م

 مشاركة أردنية يف معرض 
الحرف اليدوية بإسطنبول 

 عمان - بترا

شاركت الفنانة التشكيلية أليدا مضاعين وزميلتها 
الفنانة داليا بطشون في معرض "لقاء الفنانين" 
الرابع عشر للحرف اليدوية بدعوة من رئيس بلدية 

مدينة بندك- إسطنبول كينان شاهين.
وقالت الفنانة مضاعين إّن هذه المشاركة جاءت 
بالتعاون مع جمعية بيت التراث والفنون لتمثيل 
األردن في المعرض، ولتعزيز دور الفنان األردني 
التشبيك  أهمية  الى  مشيرة  أعماله،  خالل  من 

بين فناني الدول المشاركة.
عن  عبرت  األردنــي  الركن  مقتنيات  أن  وأضافت 
وشارك  الحاضر  وحداثة  الماضي  وأصالة  تاريخ 
صناعة  في  الحرفيين  الفنانين  من  عــدد  فيها 
الشماغات،  وهـــدب  التطريز،  وفــن  الــشــمــوع، 

والسيراميك والرسم على الخشب.
المتخصصة  بطشون  داليا  الفنانة  قالت  بدورها، 
بصناعة الشموع إن المشاركة في هذا المعرض 
المشاركين  الفنانين  بين  التعاون  ــواب  أب تفتح 
لنشر هذه الحرفة في دول العالم، والتعريف بها.

وكانت المعروضات شملت 70 حرفة من مختلف 
دول العالم. 

مضاعين وبطشون
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 الكرك - محمد الطراونة

يصل ظهر اليوم المدير الفني الجديد لكرة نادي 
مدرب  برفقته  مفتاح  شاكر  التونسي  راس  ذات 
الفريق  لقيادة  وذلك  المرمى  لحراس  تونسي 

في الموسم الجديد.
كمال  برئاسة  الــنــادي  ادارة  بين  االتــفــاق  وتــم 
على  االتفاق  بعد  الجديد  المدرب  مع  الهواري 
على  االشــراف  مهام  لتولي  التفاصيل،  كافة 
األسبق  الفني  للمدير  خلفًا  الفريق  تدريبات 
العراقي علي جواد، فيما انيطت مهام المدرب 

العام للمحلي بابن النادي  باسم الرواشدة.
بلح   محمد  الفلسطيني  مع  تعاقد  النادي  وكان 
اليوم،  يوسف  احمد  اليمني  وصــول  بانتظار 
موافي،  محمود  المحلي  الثالثي  مع  وقع  كما 
اسامة غنام وعمار ابو عواد الى جانب استقطاب 
المفاوضات  تتواصل  فيما  اللوزي،  عبدالرحمن 
عالية،  سوية  على  محلي   مرمى  حــارس  لضم 
العيار  من  صفقة  القادمة  االيــام  ستشهد  كما 
بعد  المهاجرة  الفريق  طيور  أحد  بعودة  الثقيل 

بالخليج. احترافية  تجربة 
معسكرًا  الــجــاري  الشهر  نهاية  الفريق  ويقيم 
البدنية  اللياقة  رفع  بهدف  العقبة  بمدينة  تدريبيًا 
مع   يلتقي  حيث  الــجــديــدة   العناصر  وجــاهــزيــة 
مع  ودي  لقاء  المعسكر  ويسبق  والخليج،  العقبة 
الهواري  محمد  ذكره  ما  وفق  المقدمة  فرق  أحد 

نائب رئيس النادي. 

 التونيس مفتاح 

 عمان - الرأي يقود "كرة ذات راس" 

نظيره  مع  القدم  لكرة  الناشئين  منتخب  تعادل 
الــوديــة  ــاراة  ــمــب ال فــي   2-2 بنتيجة  الــتــونــســي 
التدريبي  المعسكر  هامش  على  اقيمت  التي 
في  للمشاركة  استعدادا  المنتخب  يقيمه  الــذي 
خالل  ماليزيا  في  تقام  التي  اآلسيوية  النهائيات 

أيلول المقبل.
 1/0 التونسي  نظيره  امــام  خسر  المنتخب  وكــان 
في المباراة االولى التي جرت االسبوع الماضي. 

 45 مشاركاً بدورة حكام الكرة 
املستجدين 

   عمان - بترا

في  مشاركا   45 تسجيل  القدم،  كرة  اتحاد  اعلن 
دورة الحكام المستجدين التي تنطلق يوم الجمعة 

المقبل.
يومي  وفعاليات  محاضرات  ـــدورة  ال وتتضمن 
الجمعة والسبت من كل اسبوع ولمدة 5 أسابيع، 
قــادرة  جديدة  تحكيمية  مواهب  اكتشاف  بهدف 

على اثراء التحكيم االردني في المستقبل.
من  خبراء  استقطاب  الـــدورة  تشهد  أن  ويتوقع 
بالحكام  مــحــاضــرات  اللــقــاء  الــخــارجــي،  التحكيم 
متميزة  دورة  عن  البحث  اطــار  في  المستجدين، 
الكتشاف  تمهيدا  المعلومة،  ايصال  على  قادرة 
المواهب القادرة على الذهاب بعيدا في التحكيم 

مستقبال. 

 منتخب الناشئ للكرة يتعادل مع 
ه التونيس  نظ

 خلوة أندية المحترفين تتواصل في البحر الميت اليوم 
 تشديد عقوبات "االنسحاب" و"الشعارات".. وتعديل نظام 

بطولة الكأس 
 املوسم الكروي الجديد يفتتح بـ "السوبر" 17 آب 

 البحر الميت - حابس الجراح

للمؤتمرات  الحسين  مركز  في  امــس  انطلقت 
في البحر الميت، فعاليات خلوة اندية المحترفين 
لكرة القدم التي يقيمها اتحاد اللعبة للعام الثاني 
االندية  عــن  ممثلي  بمشاركة  الــتــوالــي،  على 
والرسمية  الحكومية  والهيئات  االتحاد،  وكــوادر 

المرتبطة بمنظومة الكرة االردنية.
احمد  االعــالمــي  الزميل  قدمها  التي  الخلوة 
المرحوم  روح  على  الفاتحة  بقراءة  بدأت  الخاليلة 
سعيد شقم والترحيب بالحضور، ليفتتح بعد ذلك 
الطباع  مصطفى  القدم  كرة  اتحاد  رئيس  نائب 
الخلوة ناقال تحيات سمو االمير علي بن الحسين 

وتمنياته بالنجاح لموسم كروي منتظر.
االتحاد  بين  التشاركية  العالقة  ان  الطباع  واكــد 
واالندية هي السبيل االنجع واالبرز في الوصول 
الى منظومة كروية ناجحة، وقال: تم استخالص 
العبر من مخرجات الخلوة السابقة وسير الموسم 
المنصرم للتحضير لهذه النسخة حيث تم العمل 
على تحديث الكثير في المنظومة لتطوير وتعزيز 

االيجابيات ومعالجة السلبيات.
واضاف: تم تعزيز المحاور والجوانب الفنية هذه 
السنة من خالل البرامج الفنية ومدراء المنتخبات 
والخبراء االجانب في االتحاد والتنسيق مع مدير 
الدائرة الفنية باالتحاد بلحسن مالوش، للوصول 
سبل  عــن  والبحث  االتــقــان  درجـــات  اعــلــى  الــى 

التطوير والتقدم.

شعيبات: الموسم الحالي استثنائي
من جانبه بدأ مدير دائرة المسابقات في االتحاد، 
لمحور  عــرضــه  خـــالل  ومـــن  شــعــيــبــات،  عـــوض 
الــدرك  قــوات  بشكر  االتــحــاد،  في  المسابقات 
االمن  سبل  توفير  في  المبذولة  الجهود  على 
المنظومة  اطراف  لكل  كذلك  والشكر  والسالمة 

الكروية.
القادمة  المسابقات  اجندة  ذلك  بعد  واستعرض 
حيث  البطوالت  لبرامج  تفصيلي  سرد  خالل  من 
آب  من  عشر  السابع  في  الموسم  افتتاح  اكد 
الــقــادم مــن خــالل مــبــاراة كــأس الــكــؤوس التي 

ستجمع الوحدات والجزيرة على ستاد عمان.
سيكون  الــحــالــي  الــمــوســم  شــعــيــبــات:  وقـــال 
وساندا  داعــمــا  االتــحــاد  وسيكون  استثنائي.. 
مونديال  فــي  الظهور  هــو  االســمــى  والــهــدف 

قطر.
مقتصرة  ستكون  البطوالت  توقفات  ان  واكــد 
االستمرارية  ان  منوها  "فيفا"،  ايام  على  فقط 
الهدف  الــى  لــلــوصــول  النهاية  فــي  ســتــؤدي 

المنشود.
برنامج  بشرح  المسابقات  دائــرة  مدير  واستطرد 
وتحرير  قيد  فترة  ان  بين  حيث  الموسم،  سير 
الشهر  مــن  فــي 26  ـــدأت  ب االولــــى  الــالعــبــيــن 
الماضي وتستمر لغاية 19 اب المقبل، في حين 
الى  ثاني  كانون   13 من  الثانية  الفترة   ستكون 

12 شباط من العام المقبل.
واكد شعيبات ايضا ان مرحلة الذهاب من دوري 
المحترفين ستبدأ في 23 من شهر اب المقبل، 
يوم  بنشاطه (دور 32)  األردن  كأس  سيبدأ  فيما 
مباراته  ستكون  فيما  المقبل  العام  من  اذار   28

النهائية يوم 31 ايار من العام 2019.
االتحاد  استحدثها  التي  البطولة  الــى  وتطرق 
حيث فهم انها وجدت ليستمر الموسم السنوي 
للبدء  فيه  المقام  العام  نهاية  وينتهي  بنشاطه 
بموسم جديد ضمن البرامج التي ستعد الحقا.. 
اب  شهر  بداية  في  تقام  المستحدثه  "البطولة 
وتستمر لغاية 25 تشرين االول من العام المقبل 
توقفان  يتخللها  ان  على  الكامل،  لدوري  بنظام 

الرتباط المنتخب ضمن ايام فيفا".

تعديالت منتظرة
وفي سياق متصل، كشف شعيبات عن العديد 
في  عــدة  جــوانــب  طالت  التي  التعديالت  مــن 
النظام  اســتــعــراض  خــالل  مــن  الــكــرة  منظومة 

القديم والتعديل الذي طرأ.
التي  الراحة  فترة  حــول  التعديالت  ابــرز  وكانت 
تم  حيث  خــارجــيــة  مــشــاركــة  بعد  الــفــريــق  ينالها 
كانت  حين  في  راحة  يومين  منحه  الى  التعديل 

المباراة داخلية وثالثة ايام اذا لعبت خارجية.
العقوبات  تشديد  عن  كشف  اخر،  تعديل  وفي 
المالية والتهبيط للنادي في حال االنسحاب من 
يكون  ان  يجب  االنسحاب  وان  البطوالت،  احدى 
بموجب كتاب رسمي مقدم التحاد اللعبة وقبل 

فترة محددة.
وحول تعديالت كأس األردن بين انه تم السماح 
المحترفين  مع  بالمشاركة  الثانية  الدرجة  الندية 
المغلوب  خــروج  بنظام  االولــى  الدرجة  واندية 

في دور الـ 32.

المملكة  خارج  من  بحكام  االستعانة  ان  واضاف 
المباراة  اقامة  من  اسبوع  قبل  يقدم  ان  يجب 

والتنسيق مع دائرة المسابقات.
وحول احقية النادي بتحديد نسبته في المدرجات 
دائرة  مدير  بين  ارضه،  على  المباراة  تكون  حين 
نسبة  تحديد  فــي  الحق  "للنادي  المسابقات 
الحضور، وتم كذلك رفع نسبة الدخل الى %90 

من التذاكر.
جاهزية  على  شعيبات  اكد  تقديمه،  نهاية  وفي 
عبدالله  المللك  ستاد  عــمــان،  (ســتــاد  مالعب 
العقبة)  تطوير  محمد،  االمير  الحسن،  الثاني، 

الموسم. الستقبال 
قال:  بالسلط  حسين  األمير  ملعب  وبخصوص 
بقرار  للخروج  االن  لغاية  النقاش  تحت  الموضوع 

يخدم االندية والموسم معا.

صوبر: كوادر االتحاد حاضرة
سيزار  الكرة،  التحاد  العام  لالمين  مداخلة  وفي 

صوبر، فقد اكد ان كوادر االتحاد حاضرة للنقاش 
تختتم  التي  الخلوة  خالل  المحترفين  اندية  مع 
الى  تقود  ومــخــرجــات  بتوصيات  للخروج  غــدا، 

النجاح والتميز للموسم الحالي.

أبو عابد: اإلنجاز مطلب رئيسي
للمنتخب  الــفــنــي  الــمــديــر  ــاول  ــن ت جــانــبــه،  مــن 
اعداد  برنامج  من  جانبا  عابد،  ابو  جمال  الوطني، 
ارتبطت  والتي  الماضية  الفترة  خالل  المنتخب 
فني  ورصــد  تقارير  عبر  االنــديــة  مــع  باالتصال 
كان  تدريبة  وبــرامــج  علمية  اســس  على  مبني 
الذين  الالعبين  تطور  سير  متابعة  منها  الهدف 

تم اختيارهم لتمثيل المنتخب.
الدقيقة  التفاصيل  بعض  كذلك  واستعرض 
االستغناء  او  استدعاء  عملية  في  تحكمت  التي 
عن بعض الالعبين لتشكيلة المنتخب حيث تبين 
عدم جاهزية بعضهم بعد مراقبة ودراسة ورصد.

ان  عابد  ابو  بين  المنتخب،  اعــداد  برنامج  وحول 

االستعداد مبرمج حيث سيكون ضمن ايام فيفا 
اصال.

واستعرض ابو عابد برنامج تجمع المنتخب وتاريخ 
بطل  وصيف  مباراة  برزت  حيث  الودية  لقاءاته 
منتصف  ستقام  التي  كرواتيا،  منتخب  العالم، 

شهر تشرين اول.
شؤون  مدير  استعرض  االندية،  يخص  ما  وفي 
حين  مهمة  محاور  ثالثة  الدعجة،  فليح  االندية، 
خاض في تفاصيل الالئحة التأديبية والتعديالت 
التي اصابها، وشرح اوضاع الالعبين وتسجيلهم 

ضمن محورين.
وتطرق الدعجة الى الغرامات التي تطال االندية 
االتحاد  ان  بين  حيث  الخارجية  المشاركات  اثــر 
او  نادي  عن  غرامة  دفع  عن  مسؤوال  يكون  لن 

شخص.
الخاصة  التفاصيل  بعض  ايضا  الدعجة  وبين 
بغرامة ادخال الشعارات المخالفة (تيفو) وتغليظ 
الى  باالضافة  المالية  غرامتها  ورفع  عقوبتها 
الملعب،  ارض  الى  المقذوفات  رمي  عقوبات 
العقوبات  تشديد  على  ذاته  الوقت  في  مؤكدا 

في حالة االنسحاب من البطوالت.

نقاش وحوار
حيث  النقاش  ــاب  ب فتح  الــمــحــاور  تلك  وعــقــب 
وبعض  التحفظ  ممثيلها  عبر  ــة  ــدي االن ابـــدت 
حين  المحاور  تلك  من  العديد  على  الموافقة 
دارت نقاشات موسعة حول بعض القضايا كان 
شغب  بعد  النادي  تطال  التي  العقوبات  ابرزها 
جماهيره االمر الذي يكبد النادي خسائر وال يجتث 

المشكلة.
الدعم  مسألة  حول  ايضا  علنية  حــوارات  ودارت 
بطوالت  القامة  لالندية  االتــحــاد  يقدمه  الــذي 
-حسب  الدعم  هذا  عقم  ومدى  العمرية  الفئات 
النادي  تكلف  بطوالت  اقامة  في  االندية-  رأي 

متطلب. اصال  اقامتها  ان  رغم  الكثير 
بمناقشة  اليوم،  الخلوة  فعاليات  وتستكمل 
المنضوية  االندية  بترخيص  المتعلقة  االمور 
وشرح  ماشة،  احمد  ويقدمه  الكرة،  اتحاد  تحت 
الدعجة  فليح  عبر  االلكتروني  التسجيل  لنظام 
الحوارية  والمواضيع  النقاشات  من  والعديد 

القدم. بكرة  تختص  التي 
سحب  حــفــل  ــاقــامــة  ب ــوة  ــخــل ال غــــدًا  وتــخــتــتــم 
للمحترفين  "المناصير"  دوري  بطولة  قرعة 

الجديد.  للموسم 

 محاور عديدة تناولها اليوم األول من الخلوة وسط مشاركة واسعة 

 شعيبات يكشف عن موعد انطالق الموسم   الدعجة يتحدث عن محاور تخص األندية    أبو عابد يستعرض برنامج إعداد المنتخب 

الطبّاع: العالقة 
التشاركية السبيل 

األنجع للنجاح

 أبو عابد: اإلنجاز مطلب 
رئييس للمنتخب 

الوطني 

ع مان - غازي القصاص

صباح  من  التاسعة  عند  االردن  العبو  يبدأ 
النسخة  منافسات  في  مشوارهم  اليوم 
للناشئين  الدولية  عمان  بطولة  من  الثانية 
التي  للتنس  سنة   18 تحت  والناشئات 
في  مالعبه  على  اللعبة  اتــحــاد  تقيمها 
مدينة الحسين للشباب متسلحين بطموح 

التأهل ألدوار متقدمة.
في  مقاعدهم  حجزوا  العبين  ثالثة  وكــان 
الدور االول (الـ 32) لبطولة الناشئين دون 
خوض مباريات التأهيل هم: عبدالله شلبايه 
محمد  البطولة،  من  االولى  النسخة  بطل 
اربع  تشارك  فيما  حتامله،  كــرم  القطب، 
الناشئات  بطولة  منافسات  في  العبات 
جنا  المجالي،  ساره  القدسي،  رنده  هن: 

الخطيب، وتمارا الخطيب.
في  االردن  العبي  مــن  ثالثة  ينجح  ولــم 
التي  التصفيات  عبر  االول  للدور  التأهل 
وعمر  الفاخوري  عمر  هم:  االحــد  اختتمت 
خسارتهم  عــقــب  ســلــمــان  ـــالء  وع محمد 
خروج  بطريقة  جرت  التي  التصفيات  في 

المغلوب.
حــازم  المهندس  برعاية  البطولة  وتــقــام 
ـــاد، وُعـــيـــن مــوســى  ـــح ــيــس االت عـــدس رئ
التنس  اتحاد  ادارة  مجلس  عضو  العودات 
الجمعة  مساء   ُتختتم  التي  للبطولة  مديرًا 
خــروج  بطريقة  مبارياتها  وتــجــري  المقبل 

المغلوب.
وعــيــن االتــحــاد الــدولــي الــحــكــم الــدولــي 
للبطولة،  عامًا  حكمًا  صالح  علي  المصري 
وُيدير  الــعــام،  للحكم  نائبًا  الــزيــود  علي  و 

مالعب  ستة  على  ُتقام  التي  المباريات 
الــحــكــام: يــوســف الــمــصــري وعــبــدالــهــادي 
القرناوي  وعال  البرغوثي  واحمد  ابوغزالة 

وجميله علي. 

ن الدولية"   النسخة الثانية من "تنسية ع
اليوم 

 محمد القطب 
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 أبو حواس يشارك في "يورو باسكت".. وعابدين يعتذر 

 األهيل أمام كفريوبا يف انطالقة الدوري 
املمتاز لكرة السلة 

 عمان - منير طالل

الذهاب  جدول  السلة  كرة  اتحاد  اصدر 
الممتاز  للدوري  األولــى  المرحلة  من 
آب  مـــن  األول  فـــي  يــنــطــلــق  الــــذي 
المقبل بمشاركة ستة فرق:  األهلي، 
ــاضــي، الــجــزيــرة،  ــري األرثــوذكــســي، ال

الوحدات وكفريوبا.
صالة  فــي  الــمــبــاريــات  جميع  وتــقــام 
وسيتم  الحسين  بمدينة  حمزة  األمير 
للتلفزيون  الرياضية  القناة  على  نقلها 
تختتم  فيما  البث،  حقوق  تمتلك  التي 
مرحلة الذهاب 19 آب المقبل قبل ان 
الوطني  المنتخب  العبي  تجميع  يتم 
الــنــافــذة  فــي  للمشاركة  ــدادًا  ــع اســت
الثاني  ـــدور  ال تصفيات  مــن  الــرابــعــة 
لمونديال  المؤهلة  اآلسيوية  للقارة 
يستضيف  ــث  ــي ح  ،2019 ــن  ــصــي ال
 11 يملك  ـــذي  ال الــوطــنــي  المنتخب 
نقطة في 13 ايلول في صالة االمير 
 10 ) الجنوبي  الكوري  المنتخب  حمزة  
نقاط)  ليشد بعدها الرحيل الى الصين 
للقاء منتخبها الذي يملك 9 نقاط في 

17 ايلول.
"الرأي"  حصلت  الذي  الجدول  وحسب 
الساعة  االتحاد  ثبت  منه  نسخه  على 
7:30 موعدًا القامة المباريات باستثناء 
يوم  فــي  مباراتين  اقــامــة  حــالــة  فــي 

واحد.
لقب  "حامل  األهلي  فريقا  ويدشن 
وكفريوبا  التصنيفي"  األردن  كــأس 
يتقابالن   عــنــدمــا  ـــــدوري  ال انــطــالقــة 
اب   1 يــوم  مساء  والنصف  السابعة 
كأس  ختام  مشهد  تكرار  في  المقبل، 
آب   2 يوم  ويلعب  التصنيفي،  األردن 
ويختتم  الجزيرة  مــع  الرياضي  فريقا 
مع  ــدات  ــوح ال بلقاء  األول  االســبــوع 
مشهد  في  آب   3 في  األرثوذكسي 
شهده  ما  وهو  والندية  باالثارة  يحفل 

كأس األردن التصنيفي مرتين.
ويبدأ االسبوع الثاني بلقاء كفريوبا مع 
يلعب  آب   5 وفي  آب،   4 في  الجزيرة 
االهلي مع الوحدات ويختتم االسبوع 
 6 في  واالرثوذكسي  الرياضي  بلقاء 

آب.
ــيــوم الــتــالــي يــبــدأ االســبــوع  وفـــي ال
وفي  الجزيرة  مع  االهلي  بلقاء  الثالث 
الرياضي  مــع  ــوحــدات  ال يلعب  آب   8
مع  االرثوذكسي  التالي  اليوم  وفي 
كفريوبا، ويشهد االسبوع الرابع الوحيد 
في  يبدأ  حيث  واحد،  يوم  في  لقائين 
12 آب عند السادسة بلقاء كفريوبا مع 
يلتقي  مساًء  الثامنة  عند  ثم  الوحدات 
الرياضي مع األهلي ويختتم االسبوع 
 13 في  واالرثوذكسي  الجزيرة  بلقاء 

آب.
مرحلة  مــن  االخــيــر  االســـبـــوع  وفـــي 
كفريوبا  مع  الرياضي  يلعب  الــذهــاب 
األرثوذكسي  يلعب  ثــم  آب   15 فــي 
بلقاء  ويختتم  آب  في 18  االهلي  مع 

الجزيرة والوحدات في 19 أب. 

اليورو باسكت
شارك العب المنتخب الوطني وصانع 
حواس  أبو  أمین  األرثوذكسي  ألعاب 
في الدوري الصیفي األوروبي "یورو 

باسكیت" الذي يختتم اليوم في تركیا.
لالعبین  حـــضـــورا  الــــــدوري  ویــشــھــد 
أوروبـــیـــیـــن بـــارزیـــن فــضــًال عـــن أھــم 
المدربین األوروبیین الذین یستفیدون 
ـــــدورات القــتــنــاص  عــــادة مــن ھـــذه ال

الالعبین.
المنتخب  العـــب  ــذر  اعــت جــانــبــه،  ومـــن 
محمود  الجزيرة  ألعاب  وصانع  الوطني 
عــابــديــن عــن الــمــشــاركــة فــي "یـــورو 
باسكیت" رغم تلقيه دعوة حيث يواصل 
تدريباته مع ناديه الجديد الجزيرة ضمن 
الـــدوري  فــي  للمشاركة  االســتــعــداد 
الممتاز الذي ينطلق في األول من آب 

المقبل.
السابق  الوطني  المنتخب  العب  وكان 
شارك  جمال  محمد  الرياضي  ــادي  ون
رشح  حيث  الجزيرة  تدريبات  في  مؤخرًا 
وهو  للفريق   "x" الالعب  سيكون  أنه 
سيف  للفريق  الفني  المدير  نفاه  ما 
سيكون  جــمــال  أن  مــؤكــدًا  الــبــيــطــار، 

متواجدًا في أميركا خالل موعد انطالق 
عن  يبحث  يــزال  ال  فريقه  وان  ــدوري  ال
الفريق  خــدمــة  عــلــى  الــقــادر  ــالعــب  ال
وتعزيز صفوفه في منافسات الدوري 
الذي سيكون قويًا بسبب توازن الفرق 

الست.
بدوره ذكر المدير الفني لنادي األهلي 
بدأت  الفريق  تدريبات  أن  الخص  زيــد 
معًا  الالعبين  انصهار  وان  اسبوع  منذ 
الوقت  من  المزيد  يتطلب  واالنسجام 
للفريق  الحقيقية  الصورة  أن  مضيفًا: 
ستظهر في مرحلة األياب من المرحلة 
ايلول   21 في  تنطلق  التي  األولــى 
النافذة  لقائي  المنتخب  خوض  وبعد 

الرابعة من تصفيات كأس العالم.
في  يفكر  ــم  ل حــالــيــًا  الــنــادي  وتــابــع: 
من  الرغم  على   "X" الالعب  موضوع 
نواقص  تعزيز  في  وضرورته  أهميته 
للنادي  المالية  الظروف  ان  اال  الفريق 

قد تحول دون ذلك. 

ه االمارا   منتخب الشباب يفوز عىل نظ
يف "الطائرة اآلسيوية" 

 عمان – غازي القصاص

بالكرة  للشباب  الوطني  المنتخب  فاز 
نظيره  عــلــى  االحــــد  امـــس  ــرة  ــطــائ ال
 29- االشواط   ،0  3- بنتيجة  اإلماراتي 
المباراة  في   23  25- و   18 و-25   27
التي جمعتهما في العاصمة البحرينية 
السادسة  المجموعة  ضمن  المنامة 
 20 تحت  للشباب  اآلسيوية  للبطولة 
بالمراكز  منتخباتها  والمصنفة  سنة 

.18 16-
عسكر  الــذي  الوطني  المنتخب  مثل 

البطولة  غمار  خوضه  قبل  تركيا  في 
مراد  (معد)،  مجاهد  ياسر  الالعبون: 
محمود  حــر)،  (مــدافــع  قاسم  الشيخ 
مهند  ــومــشــرف،  اب حــســن  الــنــقــيــب، 
نــوفــل،  فــهــد  جــمــال،  محمد  جــــروان، 
ابوالسخن،  ميكائيل  سعيفان،  عبدالله 
راشــــد الـــعـــلـــوان، مــحــمــد الــصــقــري، 

واسامه مطاوع.
المنتخب  ضارب  ُاعتبر  اخرى،  ناحية  من 
احسن  ابــومــشــرف  حــســن  الــوطــنــي 
اليوم  مباريات  فــي  للنقاط  مسجل 
ــشــارك  ُي الــتــي  الــبــطــولــة  مــن  االول 

ثماني  على  وزعت  منتخبًا   (23) فيها 
 (21) بتسجيله  تصنيفية،  مجموعات 
امــس  المنتخب  مــبــاراة  فــي  نقطة 
االول السبت امام هونج كونج والتي 

خسرها بنتيجة -1 3.
في  الثاني  اليوم  امــس،  نتائج  ومن 
المالديف  على  ماكاو  فازت  البطولة، 
استراليا  على  سيرالنكا  وفازت   ،0  3-
على  الجنوبية  كــوريــا  ـــازت  وف  ،0  3-
تايبيه  الصين  وفـــازت   ،2  3- الصين 
على باكستان -3 1، وفازت الهند على 

نيوزيلندا -3 0. 

 أمين أبو حواس (يمين) في تجربة احترافية   

 حسن أبو مشرف (11) اعتبر احسن مسجل للنقاط  أمام هونج كونج   

 اختتام بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة 

 ذهبيتان لألردن يف زوجي الناشئ 
والسيدات 

 الوداي يتوج بذهبية بطولة أوكرانيا 
الدولية للمالكمة 

 بدء التدريب عىل مسار سباق الحس 
لتسلق مرتفع الرمان 

 عمان - غازي القصاص

ذهبيتين  ميداليتين  على  امس  االردن  حصل 
في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة، 
الثنائي  احرزها  الناشئين  فئة  لزوجي  االولى 
لزوجي  والثانية  الحوراني،  وحسن  خضر  خالد 
ابويمن  سوار  الثنائي  احرزها  السيدات  فئة 

وتيماء ابويمن.
زوجي  بلقب  وحسن  خالد  الثنائي   فوز  جاء 
النهائية  المباراة  في  الفوز  عقب  الناشئين 
بمدينة  ــريــاضــة  ال قــصــر  بــقــاعــة  جـــرت  الــتــي 
السعودي  الثنائي  على  للشباب  الحسين 
 ،1  3- العمري  وعبدالعزيز  المطيري  تركي 
وقبل ذلك فاز على الثنائي السعودي باسل 
الثنائي  وعلى  المطيري -3 0،  وعلي  الشايع 

العراقي حسين عقيل وامير ثامر -3 1.
ابويمن  وتيماء  ابويمن  ســوار  الثنائي  وفــاز 
على  تغلبه  عقب  الــســيــدات  زوجـــي  بلقب 
هادي  وفاطمة  منذر  عفاف  العراقي  الثنائي 

.0 3-
حمادة  خسر  الناشئين  زوجي  مسابقة  وفي 
قصول وليث ابويمن امام الثنائي السعودي 
عبدالعزيز المري وتركي المقرن -0 3، وجميل 
الثنائي  ـــام  ام الــشــريــف  ومــعــتــز  الــجــعــافــرة 
االماراتي عبدالله البلوشي وصالح البلوشي 

.3 0-
جرت  التي  الــرجــال  زوجــي  مسابقة  وضمن 
بني  محمد  خسر  المغلوب  خـــروج  بطريقة 
عبدالعزيز  الثنائي  امــام  جابر  وايــوب  سالمه 
وسالمه   ،3  0- الجدعي  ونــايــف  البلوشي 
مــحــفــوظ ومــحــمــد الــعــقــيــلــي  امــــام  صــالح 
(السعودية)  الخميس  وسلطان  المطيري 
امام  الدميسي  ــاد  وزي ابويمن  وزيــد    ،3  0-
الجدعي  ونايف  البلوشي  عبدالعزيز  الثنائي 

(السعودية)  -2 3. 
وفي مسابقة زوجي الشباب تحت 21 سنة، 
امام  جابر  وايــوب  سالمة  بني  محمد  خسر  
الثنائي السعودي عبدالعزيز البلوشي وعلي 

الخضراوي -0 3.

وضمن مسابقة زوجي االشبال: خسر  هاشم 
الثنائي  امام  القضماني  ونــوار  القضماني 
 3  0- عباس  وفضل  حسين  سيد  العراقي 
قضماني  وقيس  باكير  اسامه  و  بالتغيب، 
وفهد  الحربي  خالد  السعودي  الثنائي  امــام 
ابو  ومحمد  الدميسي  ــد  ورائ  ،3  0- القرني 
عبدالله  عبدالله  االماراتي  الثنائي  امام  تايه 

ومحمد عبدالله -1 3.
كرم  خسر  البراعم  فئة  زوجي  مسابقة  وفي 
زيادين وحبيب النجادات امام الثنائي السعودي 

عبدالله القرني ومعاذ الشريف -1 3.
خسر  ــزهــرات  ال فئة  زوجـــي  مسابقة  وفــي 
الثنائي  امام  الخطيب  ودانــا  معلوف  جويس 
 ،3  0- مروتا  وامنيت  العلي  مريم  البحريني 
الثنائي  وجاء  باللقب،  البحريني  الثنائي  وُتوج 

العراقي اسماء وسجا بالمركز الثاني.
وفاز راشد سند (البحرين) بلقب فردي الشباب 
تحت 21 سنة عقب تغلبه في المباراة الختامية 
الخضراوي  علي  السعودي  على  للمسابقة 
الذي جاء ثانيًا -4 3، وجاء بالمركز الثالث مكرر 
والبحريني  بوشليبي  عبدالعزيز  السعودي 

سيد حسين.
مسابقة  بلقب  الشريف  خالد  السعودي  وفاز 
حميد  ــور  ان العراقي  ــاء  وج االشــبــال،  ــردي  ف
ثانيًا، وحل بالمركز الثالث مكرر العراقي منتظر 

فاضل والبحريني سالمه علي.
وفازت البحرينية مريم العلي ببطولة مسابقة 
اسماء  العراقية  وجـــاءت  الناشئات،  فــردي 
مجيد  سجا  والعراقيتان  الثاني،  بالمركز  حياة 

وفاطمه سيد بالمركز الثالث مكرر.
مسابقة  ببطولة  عقيل  عباس  العراقي  وفاز 
فردي البراعم، وجاء السعودي معاذ الشريف 
ثانيًا، والسعودي عبدالله الزهراني والعراقي 

زين العابدين شفيق بالمركز الثالث مكرر.
وفازت البحرينية فاطمه العلي بلقب مسابقة 
ثانيًا،  خضر  بتول  وجــاءت  البرعمات،  فــردي 
ورناد الحسيني والعراقية نسمة ماجد بالمركز 
م.  برعاية  امس  مساء  واقيمت  مكرر،  الثالث 

فواز الشرابي المباريات النهائية. 

 عمان - الرأي

توج العب المنتخب الوطني للمالكمة محمد 
ختام  في  الذهبية،  بالميدالية  أمس  الوادي، 
بطولة أوكرانيا الدولية  والتي شهدت مشاركة 
١٣٥ مالكمًا مثلوا ١٥ دولة واحتضنتها مدينة 

أوديسا.
العب  على  الفوز  تحقيق  في  ــوادي  ال ونجح 
الــنــزال  فــي   ، نــيــكــوالي  بــيــالروســيــا  منتخب 

النهائي لوزن تحت ٥٦ كغم.
البطولة  في  مشواره  استهل  الــوادي  وكــان 
ومن  إيفان  سوالويو  األوكراني  على  بالفوز 
ثم تجاوز عقبة الالعب األوكراني االخر رومان 

االول  أمــس  وفــاز  النهائي،  ربــع  الـــدور  فــي 
األوكــرانــي  على  النهائي  نصف  ــدور  ال في 

راستيسالف في الدور قبل النهائي.
كما سبق لالعب المنتخب حسين عشيش ان 
توج بدوره بالميدالية البرونزية في منافسات 

وزن ٩١ كغم.
للمالكمة  الوطني  المنتخب  بعثة  وستتوجه 
معسكر  إلقــامــة  خاركيف  مدينة  إلــى  الــيــوم 
النسخة  فــي  للمشاركة  اســتــعــدادًا  تدريبي 
اآلسيوية  األلــعــاب  دورة  من  عشرة  الثامنة 
مدينتي  في  إندونيسيا  تستضيفها  والتي 
جاكرتا وفلمبان خالل الفترة من ١٨ آب إلى ٢ 

أيلول المقبلين. 

 عمان - الرأي

سباق  يــبــدأ الــســائــقــون الــمــشــاركــون فــي 
الحسين لتسلق مرتفع الرمان والبالغ عددهم 
تدريباتهم  وفلسطين  االردن  من  سائقا   18
االثنين  ــوم  ــي ال مــن  ــارا  ــب اعــت الــمــســار  عــلــى 

وتستمر حتى مساء يوم بعد غد االربعاء.
صباح  من  اعتبارا  السباق  منافسات  وتنطلق 
بن  فيصل  األمير  سمو  برعاية  الجمعة  يوم 
لــألردنــيــة  الــمــديــريــن  هيئة  رئــيــس  الحسين 
ــارات، ويــتــكــون الــســبــاق من  ــســي لــريــاضــة ال
جولتين وجولة ثالثة وأخيرة ألفضل 15 نتيجة 
الثانية  الجولتين  فــي  السائقون  يحققها 

والثالثة.
 203 والبداية  متر   3000 المسار  طول  ويبلغ 

مترا، والنهاية  446 مترا وفرق اإلرتفاع 243 
مترا ويبلغ مستوى التدرج %5. 

جرت   للسباق  التكميلية  التعليمات  ووفــق 
االول  الفني  الفحص  عملية  ــد  األح أمــس 
الثاني  الــفــنــي  الــفــحــص  عملية  وســتــجــري 
مساء   6 ولغاية  عصرا   3 الساعة  من  بالفترة 
يوم الخميس المقبل في مركز الصيانة بتل 

الرمان – جرش.
وتعقد لجنة التحكيم اجتماعها األول في ذات 
عن  االعالن  نفسه  اليوم  في  وسيتم  اليوم 
بالمشاركة  لهم  المصرح  المتسابقين  قائمة 

في السباق. 
ــــوت كـــرون  ــدعــم مـــن زي ــاق ب ــســب ويـــقـــام ال
"هال  وإذاعتي  الكهربائية  لألجهزة  وفيستيل 

إف إم" و"بليس إف إم". 

 خضر والحوراني مع الثنائي السعودي قبل انطالق نهائي الزوجي   

 الوادي على منصة التتويج بعد الفوز بالذهبية   

 هيئة الرواد 
تستذكر عطاء 

الراحل شقم 

 عمان - الرأي

استذكرت اسرة هيئة 
رواد الحركة الرياضية 

والشبابية عطاء 
وتضحيات وانجازات 

الفقيد الراحل سعيد 
شقم الذي انتقل إلى 
رحمته تعالى الخميس 

الماضي.
وخصص مجلس إدارة 

الهيئة جانبا من جلسته 
التي عقدها امس االول 

برئاسة محمد جميل 
أبو الطيب الستذكار 

ما قدمه الفقيد على 
امتداد أكثر من نصف 

قرن وفي كافة المواقع 
التي عمل فيها 

والمناصب التي تقلدها 
وفي مقدمتها حقيبة 
وزارة الشباب ورئاسة 
اللجنة األولمبية  بين 
عامي 1999 و2000 

ورئاسة اتحاد كرة 
السلة والنادي األهلي 
ومشواره العبا ومدربا 

واداريا وقياديا في 
العديد من المجاالت.

وبحسب الزميل محمد 
قدري حسن أمين 

السر المساعد الناطق 
اإلعالمي لهيئة الرواد  

جدد  مجلس اإلدارة 
الثقة بالزميلة منال 
بزادوغ رئيسة للفرع 

النسائي الذي يضم 
بالمرحلة القادمة 

البطلة البارالمبية مها 
البرغوثي، عايدة لصوي، 

د. طروب خوري، د. 
منال طه، منار شعث، 
منال مدانات، ميسون 

نشوات، د. ربحية 
المجالي، عبير الزبن، 

هيفاء حداد، خضرة 
اللحام ود. أمل حمد.

  "أُحد السعودي" 
يبدأ معسكره 
التدريبي يف 

العقبة 

 عمان - بترا

نادي  فريق  باشر 
لكرة  السعودي  احد 

معسكره  القدم، 
العقبة،  التدريبي 

انطالق  يسبق  والذي 
دوري  مباريات 

السعودي. المحترفين 
احد  فريق  وتلقى 
النادي  من  دعوة 

للمشاركة  الفيصلي 
رباعية  بطولة  في 

اقامتها  االخير  يعتزم 
من  اعتبارا  عمان  في 

المقبل،  الشهر  مطلع 
فريق  بمشاركة 

التونسي  االفريقي 
وفريق  والفيصلي 

العراق،  من  يكون  ربما 
اشراك  احتمالية  مع 

فريق اردني أخر في 
البطولة.

احد  فريق  ويسعى 
تواجده  الستثمار 

في االردن، لخوض 
ودية  مباريات  عدة 

المحلية،  االندية  مع 
اكبر  على  للحصول 

الفائدة  من  قدر 
المعسكر  هذا  في 

الذي  التدريبي 
االيام  في  سينتقل 

الى  للمعسكر  االخيرة 
عمان. العاصمة 

القدم،  كرة  اتحاد  وكان 
مهمة  من  سّهل 
المعسكر  اقامة 
لفريق  التدريبي 

الذي  السعودي  احد 
إلقامة  االردن  اختار 

يسبق  الذي  معسكره 
منافسات  انطالق 
السعودي.  الدوري 
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    ترمب: يبدو أن حملتي االنتخابية 
تعرضت للتجسس 

 واشنطن - رويترز

قال الرئيس األميركي دونالد ترمب على تويتر امس األحد إنه 
يبدو أكثر فأكثر أن حملته النتخابات الرئاسة لعام 2016 تعرضت 
الوثائق  إن  قــال  أن  بعد  التغريدة  ترمب  وكتب  للتجسس. 
المتعلقة بمستشار حملته االنتخابية السابق كارتر بيدج أكدت 
بما ال يدع مجاال كبيرا للشك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات 

االتحادي ضلال المحاكم.
ونشر مكتب التحقيقات االتحادي السبت وثائق تتعلق بمراقبة 
بيدج في إطار تحقيق عما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية 

لتقويض االنتخابات.

إشاعات  ينعشان  االقتصادية  والضائقة  األسعار  ا رتفاع 
لكن  االتهامات  وكيل  الشخصية  واغتيال  الفساد  تفشي 
ما  الحكومة  دفاعات  ضعف  في  هي  األهــم  المشكلة 

يترك الرأي العام نهبا للشائعات.
يحظى بشعبية بالغة من يضع استرداد األموال المنهوبة 
ومحاربة الفساد بدال من قانون ضريبة دخل يرفع النسب 
ويوسع الشرائح المكلفة بالدفع، والخشية أن تتأثر الحكومة 

بهذا الترهيب فتستجيب بترحيل اإلصالحات المطلوبة.
قضية أو اثنتان أو ثالث وعشر وحتى لو تم تجفيف منابع 
دون  العام  الرأي  يصفهم  الذين  الفاسدين  وزج  الفساد 
أن يذكرهم في السجون، هذا ال يغني عن إتمام برنامج 
اإلصالح المالي المطلوب حتى تستقر السفينة، واألمن 
واألمان الذي يتمتع به األردن لن يكون بوسعه الصمود 

ما لم يكن اإلستقرار المالي قائما.
يجب االعتراف بأن الحديث عن الفساد له جذور من الحقيقة 
أن  الحكومة  أرادت  كلما  رفعه  يتعين  سالحا  ليس  لكنه 
تخطو خطوة واحدة في اإلصالحات اإلقتصادية والمالية 
لمعالجة عجز الموازنة وضبط المديونية وما يجعل من هذا 

السالح نافذا هو أن تقابله الحكومة بضعف الحجة.
العامة  باإلدارة  الثقة  لتعزيز  أولوية  الفساد  على  القضاء 
بعدالة  أثــره  وبيان  الصحيحة  نفقاته  الى  المال  وتوجيه 
الموازنة  عجز  لخفض  جوهرية  حلول  عن  بديال  ليس  لكنه 

وتقليص الدين العام.
هب أن األموال المنهوبة التي يجري الحديث عنها استردت 
حلول  سوى  توفر  لن  فهي  بالمليارات  يقال  كما  وكانت 
مؤقتة هذا لو أنها تخص الخزينة، لكنها تخص المستثمرين 
وجمعيات  ومؤسسات  وشركات  البورصات  شركات  في 

وبنوك وهي لن تذهب إلى الخزينة أو تسد العجز.
الفساد ال يمكن أن يكون مصدرا مستمرا لتمويل الخزينة 
كانت  وإذا  والمنح  والمساعدات  الضرائب  عائدات  مثل 
هناك أموال منهوبة عامة أو خاصة، استردادها يتم بالطرق 
القانونية فهو ال يجوز أن يصبح شعارا سياسيا يرفع في 
واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  اإلصالحات  وجه 
أن  قبل  ساكنًا  تحرك  أن  تخاف  التي  الحكومة  يدي  ويكبل 

تسترد األموال المنهوبة.
بقي أن تجفيف منابع الفساد عملية مطلوبة حتى لو كان 
في الموازنة فائض من المال وحتى لو كانت المديونية 
يتم  عندما  يحدث  الشعبية  الثقة  وكسـب  ضاغطة  غير 
يعاني  التي  المشاكل  ومعالجة  المطلوب  التغيير  إحداث 

منها األردن وليس بإطالق شعار مكافحة الفساد فقط. 

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

اسرتداد األموال املنهوبة

 باريس - أ ف ب

نجمت  الــتــي  السياسية  األزمــــة  تتسع 
الرئيس  صمت  يغذيها  بيناال  قضية  عن 
يوجه  ان  يمكن  بينما  مــاكــرون،  ايمانويل 
السابقين  منه  المقربين  احد  الى  االتهام 
في  الداخلية  لوزير  استجواب  جلسة  قبل 

البرلمان.
ايام،  ثالثة  استمر  تمهيدي  تحقيق  وبعد 
قضائي  تحقيق  فتح  باريس  نيابة  اعلنت 
في "اعمال عنف في اجتماع" و"التدخل 
اثر  وذلــك  عــامــة"،  وظيفة  ممارسة  في 
ايار  من  االول  في  ارتكبت  عنف  اعمال 
بيد الكسندر بيناال المساعد السابق لمدير 
وفنسان  ماكرون  ايمانويل  الرئيس  مكتب 
بيناال)  ــرار  غ (على  الــدرك  احتياطي  ــراز  ك
ماكرون "الجمهورية  حزب  في  والموظف 
ــراز  وك بيناال  تصوير  وتــم  االمــــام".  الــى 
في  متظاهرين  ويهينان  يضربان  وهما 
كانا  حين  وذلك  بباريس،  العمال  عيد  يوم 

يرافقان قوات االمن ك"مراقبين".
ومع ان بيناال تعرض لعقوبة تعليق مهام 
فان  ايار  في  يوما  ولمدة 15  تكتم  وسط 
القضاء لم يتم ابالغه باالمر ولم يطرد من 

العمل اال الجمعة الماضي.
من  ثالثة  هناك  وكراز  بيناال  الى  واضافة 

كبار ضباط الشرطة تحوم حولهم شبهات 
بيناال.  الى  مراقبة  كاميرا  مشاهد  بنقل 

وسيعرضون ايضا على قاضي التحقيق.
وطلب الرجل والمراة اللذان تعرضا للضرب 
يستمع  ان  ايــار  من  االول  في  واالهــانــة 

اليهما المحققون الحقا.
ورغــــم مـــا كــشــف بــشــان هــــذا الــمــلــف 
وخصوصا االمتيازات الممنوحة لبيناال من 
بالرئاسة  ملحق  مقر  في  وظيفي  سكن 
الوطنية،  الجمعية  مقر  الى  دخول  وشارة 
اخطر  يواجه  الذي  الفرنسي  الرئيس  فان 
ازمة سياسية منذ انتخابه في ايار 2017، 

ال يزال يلزم الصمت.
الرئاسة  باسم  المتحدث  اكــد  حين  وفــي 
"تمت  انــه  الخميس  بوتي  روجيه  برونو 
اقــالــتــه مــن مــهــامــه فــي مــجــال تنظيم 
تنقالت الرئيس" بعد االول من ايار يظهر 
بيناال في العديد من الصور الحديثة الى 
جانب ماكرون خصوصا في 13 تموز في 
جيفيرني بالنورماندي شمال غرب فرنسا.
لهجتهم  مــن  الــمــعــارضــة  قـــادة  وصــعــد 
حساب"  "كــشــف  ب  ــرون  ــاك م مطالبين 
فوكييز  لــوران  قال  كما  الملف،  هذا  في 
جان  المتشدد  اليسار  زعيم  واعتبر  (يمين) 
الى  ترقى  القضية  ان  ميالنشون  لوك 

"مستوى ووترغيت". 

قضية "بيناال" تتحول أزمة سياسية يف فرنسا

 محامية بيناال تصل إلى قصر العدل في باريس  (ا ف ب) 

نجاة دستم من انفجار يف 
مطار كابول

 كابول - رويترز

دستم  الــرشــيــد  عبد  نجا 
األفغاني  الرئيس  نائب 
من هجوم يشتبه في أن 
مطار  في  نفذه  انتحاريا 

كــابــول امــس االحـــد لدى 
عودته للبالد بعد أكثر من 
عــام قــضــاه فــي منفى 
مزاعم  بسبب  تركيا  في 
عــن تــعــذيــب وانــتــهــاكــات 
ـــحـــق خــصــم  ـــهـــا ب ـــكـــب ارت

سياسي.
وغــــــادر دســـتـــم الــمــطــار 
دقائق  قبل  موكب  فــي 
يقول  الــذي  االنفجار  من 
انتحاريا  إن  مــســؤولــون 

نفذه على ما يبدو.

باسم  الــمــتــحــدث  وقـــال 
نجيب  ــة  ــي ــل ــداخ ال وزارة 
شخصا   16 إن  دانـــيـــش 

قتلوا في االنفجار.

قتلى في موقع انفجار مطار كابول  (رويترز)

 إسالم اباد - رويترز

محكمة  إن  الحكومي  لالدعاء  ممثل  قــال 
قضايا  فــي  بــالــنــظــر  معنية  باكستانية 
مدى  بالسجن  حكما  أصـــدرت  الــمــخــدرات 
الوزراء  لرئيس  مساعد  على  السبت  الحياة 
السابق المحتجز نواز شريف إلدانته بإساءة 
في  تستعمل  كيماوية  مـــادة  اســتــخــدام 
تصنيع المخدرات وذلك قبل ثالثة أيام من 

انتخابات عامة حاسمة.
ويخرج الحكم حنيف عباسي مساعد شريف 
ضربة  أحــدث  في  االنتخابي  السباق  من 

الباكستانية–جناح  اإلسالمية  الرابطة  لحزب 
بالتأثير  الجيش  يتهم  الــذي  شريف  نــواز 
على القضاء لحرمان الحزب من حكم البالد 

لوالية جديدة.
تنافس  إلــى  الـــرأي  استطالعات  وتشير 
ـــزب الــرابــطــة اإلســالمــيــة  ــد بــيــن ح شــدي
وبين  الحاكم  شريف  نواز  الباكستانية-جناح 
حــزب حــركــة اإلنــصــاف الـــذي يــقــوده نجم 
يأتي  فيما  خــان  عمران  السابق  الكريكت 
كانت  الـــذي  الباكستاني،  الشعب  حــزب 
بينظير  الراحلة  الـــوزراء  رئيسة  له  تنتمي 

بوتو، في المركز الثالث. 

سجن مساعد لنواز رشيف قبل االنتخابات
 اكياس تحتوي اوراقا لالقتراع في االنتخابات الباكستانية  (ا ف ب )

حول  والــتــداول  والنقاش  الجدل  من  سنوات   عقب 
ألول  تقديمه  منذ  اليهودية"  القومية  الدولة  "قانون 
اإلسرائيلي  البرلمان  صــادق   ،2011 عــام  في  مــرة 
ف  أخيرا في 19 يوليو 2018، على القانون الذي ُيعرِّ
الذي  األمر  اليهودي،  للشعب  قومية  كدولة  إسرائيل 
فعليا  المطبق  العنصري  الفصل  نظام  من  يجعل 
األساسية  الــركــائــز  يجسد  ــه  أن ــك  ذل قانونيا،  حكما 
لنظام الفصل العنصري، الذي يشرعن التمييز كقيمة 
دستورية قانونية من خالل االلتزام بالتفوق العرقي 
ولخصت  الدولة،  لمؤسسات  أساس  كحجر  اليهودي 
"عدالة، وهي منظمة غير حكومية تعني بحقوق عرب 
محاولة  القانون  إن"هــذا  بالقول:  القانون  إسرائيل 
لتكريس التفوق العرقي من خالل الترويج للسياسات 
تأكيدا  العربية  الــدول  جامعة  واعتبرته  العنصرية"، 

على"الممارسات العنصرية".
اليهودية"يرسخ  القومية  قانون"الدولة  أن  جــدال  ال 
مفاجئا  يكن  لم  لكنه  وإقصائيًا،  ملتويًا  اجتماعيًا  عقدًا 
والتمييز  اإلقصاء  عمليات  من  سلسلة  بعد  جاء  فقد 
تستمد  حين  ففي  عمر-مان؛  شيفر  مايكل  حسب 
من  للحكم  شرعيتها  الديمقراطية  ـــدول  ال معظم 
من  واحدًا  إسرائيل  استثنت  فقد  مواطنيها،  موافقة 
العقد.  ذلــك  من  إسرائيليين  مواطنين  خمسة  كل 
مواطنين  خمسة  كــل  مــن  ــواحــد  ال إلــى  وبالنسبة 
تمت  الفلسطينيون،  العرب  هم  والذين  إسرائيليين، 
كان  وطالما  حكمهم،  من  فعليًا  الموافقة  شرط  إزالة 
الحكم من دون موافقة هو القاعدة، وليس االستثناء، 
في  يعيشون  الذين  الفلسطينيين  لمعظم  بالنسبة 
ظل النظام اإلسرائيلي على مدى السنوات السبعين 
الماضية. منذ العام 1948 وحتى العام 1966، وضعت 
إسرائيل مواطنيها العرب تحت نظام عسكري يسيطر 
بإحكام على كل شيء، من التنقل إلى التعليم إلى 
اإلحــدى  السنوات  وخــالل  الصحف،  إلــى  السياسة 
والخمسين التي تلت ذلك، ُأجبر ماليين الفلسطينيين 
من غير المواطنين في األراضي المحتلة على العيش 
تحت ديكتاتورية عسكرية غير ديمقراطية. وبالمثل، فإن 
في  يعيشون  الذين  الفلسطينيين  من  اآلالف  مئات 
التصويت،  في  الحق  لهم  ليس  الموحدة"  "القدس 
بالنسبة  المعادلة  من  جزءًا  أبدًا  الموافقة  تكن  لم  إذ 
للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم اإلسرائيلي. 
ولم يتكلف أحد حتى عناء إعطاء الفكرة خدمة كالمية.

حسن أبو هنّية
h a s a n a b u h a n y a @ h o t m a i l . c o m

دولة يهودية تؤسس 
قراطية عنرصية د

 روحا يحذر ترمب من "أم كل 
الحروب" 

 دبي - رويترز

ذكرت وكالة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لألنباء أن الرئيس 
حسن روحاني حذر نظيره األميركي دونالد ترمب امس األحد 
أن  "ينبغي  قائال  لطهران  العدائية  السياسات  مواصلة  من 
لم  لكنه  الحروب"  كل  أم  هي  إيران  مع  الحرب  أميركا...  تعلم 

يستبعد أيضا السالم بين البلدين.
بعد  وشيكة  وعقوبات  متزايدة  أميركية  ضغوطا  إيران  وتواجه 
النووي  االتفاق  من  المتحدة  الواليات  انسحاب  ترمب  قــرار 

المبرم عام 2015.

 البابا يطالب 
بتحرك رسيع 

لتجنب غرق 
مهاجرين يف 

املتوسط 

 الفاتيكان - أ ف ب

طالب البابا فرنسيس 
امس االحد المجتمع 

الدولي بتحرك "سريع 
وحازم" لتجنب غرق 

مزيد من المهاجرين 
في البحر المتوسط 

مع ضمان "احترام 
حقوق الجميع 

وكرامتهم".
وقال البابا االرجنتيني 

امام نحو 25 الف 
مصل احتشدوا 

في ساحة القديس 
بطرس "تلقينا في 

االسابيع االخيرة 
معلومات مأسوية 

عن غرق مراكب تضيق 
بالمهاجرين في مياه 

البحر المتوسط".
واضاف "انني 

اتألم لهذه المآسي 
واصلي من 

اجل المفقودين 
وعائالتهم".

ــع الــبــابــا "اوجـــه  ــاب وت
ـــى  نــــــــداء مـــلـــحـــا ال
الــمــجــتــمــع الــدولــي 
بسرعة وحزم  ليتحرك 
لــتــجــنــب تـــكـــرار هــذه 
ــمــآســي وضــمــان  ال
ــــة الــجــمــيــع  ســــالم
حقوقهم  ـــرام  واحـــت

وكرامتهم". 
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يومية عربية سياسية تصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية

الجزء اقتصاد
السنة الثامنة واألربعون - عمان - األردنالثاني

العدد

وز  2018م االثن 10 ذو القعدة 1439 هـ - املوافق  23 

1 7 3 9 3

 25.39   
مليار دينار 

التسهيالت 
نية يف  اإلئت

نيسان 
 عمان – نضال الوقفي

ــزي  ــرك ــم ــك ال ــن ــب ــشــف ال ك
عـــــن وصــــــــول إجـــمـــالـــي 
الــتــســهــيــالت اإلئــتــمــانــيــة 
دينار  مليار   25.39 لحوالي 

في نيسان الماضي.
واســـتـــنـــادا لــالحــصــائــيــات 
المركزي  البنك  أعلنها  التي 
التسهيالت  مــقــدار  فـــإن 
الخاص  للقطاع  اإلئتمانية 
ــر مــقــيــم) بــلــغــت في  ــي (غ
 541.8 المنصرم  نيسان 
سجل  فيما  ديــنــار،  مليون 
مـــــقـــــدار الـــتـــســـهـــيـــالت 
الخاص  للقطاع  اإلئتمانية 
(مقيم) بلوغه ما يزيد على 
بينما  ديــنــار،  مليار   22.35
ــلــغ مـــقـــدار الــتــســهــيــالت  ب
للمؤسسات  اإلئــتــمــانــيــة 
دينار،  مليون   20.6 المالية 
التسهيالت  مــقــدار  ـــا  وأم
للمؤسسات  اإلئــتــمــانــيــة 
 382.2 بــلــغ  فــقــد  الــعــامــة 
مقدار  ليصل  دينار،  مليون 
الــتــســهــيــالت اإلئــتــمــانــيــة 
ــمــركــزيــة في  لــلــحــكــومــة ال
ــعــام  ــســان مـــن هــــذا ال ــي ن

لحوالي 2.09 مليار دينار.
ـــات  ـــي وبـــحـــســـب احـــصـــائ
نيسان  فـــإن  "الـــمـــركـــزي" 
الـــمـــاضـــي شـــهـــد أعــلــى 
مــــســــتــــوى إلجــــمــــالــــي 
في  اإلئتمانية  التسهيالت 
من  األولــى  أشهر  األربعة 
في  ببلوغها  ــعــام  ال هـــذا 
 25.39 حوالي  الشهر  ذلك 
مليار دينار، فيما كان أدنى 
مـــســـتـــوى لــلــتــســهــيــالت 
ــعــة  اإلئــتــمــانــيــة فـــي األرب
العام  مــن  األولـــى  أشــهــر 
الحالي شهده كانون الثاني 
بــوصــولــهــا فــيــه لــحــوالــي 
فيما  ديــنــار،  مليار   24.95
شباط  في  بلوغها  سجلت 
مليار   25.1 زهـــاء  الــفــائــت 
دينار، ونحو 25.2 مليار دينار 

في آذار من هذا العام. 

عمان - الرأي

وّقعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وشركة أورنج 
االردن امس مذكرة تفاهم، تقوم شركة أورنج 
بموجبها بتقديم الدعم إلنشاء ورعاية أكاديمية في 
محطة معرفة إعمار الطفيلة من خالل توفير برامج 
تدريبية معتمدة من سيسكو العالمية.
ووقع المذكرة وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات المهندس مثنى غرايبة ومدير مركز 
تكنولوجيا المعلومات الوطني الدكتور بهاء الدين 
الخصاونة والرئيس التنفيذي الورنج االردن تيري 
ماريني بحضور رئيس مجلس ادارة االتصاالت 
األردنية الدكتور شبيب عماري ومدير منطقة االردن 
وفلسطين في سيسكو عالء المصري.

ية يف محطة معرفة   مذكرة تفاهم إلنشاء أكاد
ر الطفيلة  إع

   

اإلمارات 
تعتمد األصول 

املالية 
الرقمية 

 
 أبوظبي - بترا

وجه مجلس إدارة 
هيئة األوراق 

المالية والسلع 
اإلماراتية، الى 

تنظيم إصدارات 
األصول الرقمية 

واالعتراف بها 
كأوراق مالية، 

وذلك في ضوء 
تسارع تطور سوق 

األصول الرقمية 
وتجاوب الهيئات 
الرقابية في عدد 

من دول العالم 
في تنظيمها.
وأقر المجلس 
في اجتماعه 

الرابع المعلنة 
تفاصيله، امس، 
خطة الهيئة في 
تنظيم إصدارات 

األصول الرقمية، 
وهي المنتجات 

المالية الديجيتال 
التي تأتي مواكبة 

لتطورات تكنولوجيا 
األسواق المالية 

المسماة "فنتك"، 
مثل آليات الدفع 

اإللكتروني 
المتقدمة وآليات 

التمويل الجماعي 
وغيرها.

كما ناقش 
االجتماع ترخيص 

منصة اإلصدار 
والتداول والتقاص 

واإلدراج والحفظ 
والتسوية والدفع 
على أنها منصة 

تداول وحفظ 
وتقاص وإيداع 

مركزيين وكذلك 
الشكل القانوني 

الذي ستتخذه، 
وتنظيم إدراج 
وتداول هذه 

األوراق المالية، 
وتنظيم العقود 

الذكية المستخدمة 
في األوراق 

المالية. 

من  لالستفادة  للمواطن  الفرصة  إلتــاحــة  الــمــذكــرة   وجـــاءت 
بمختلف  المحلي  المجتمع  لخدمة  فاعلة  ــأداة  ك التكنولوجيا 
عن  للبحث  السعي  ومع  المحافظات،  على  التركيز  مع  فئاته 
محطات  من  وفاعل  أكبر  بشكل  لالستفادة  جديدة  وأبعاد  طرق 
اورنج  شركة  وستعمل  الخاص.  القطاع  مع  بالشراكة  المعرفة 
االتصاالت  خدمات  بكافة  األكاديمية  تزويد  على  المذكرة  وفق 
المتكاملة، كما ستعمل بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات 
محطة  أكاديمية  وتجهيز  التدريب  ودعــم  رعاية  على  الوطني 
محافظة  أبناء  من  المتدربين  وتأهيل  الطفيلة  إعمار  معرفة 
ونيل  سيسكو  أكاديمية  امتحانات  إلــى  للتقّدم  الطفيلة، 
شهاداتها المعتمدة في العديد من المجاالت المتعلقة ببرمجة 

وإدارة وأمن الشبكات.

جاللة  رؤيــة  من  ُأطلقت  المعرفة  محطات  أَن  الغرايبة  وقــال 
وتوفير  والمعرفي  الرقمي  االقتصاد  إلى  التحول  في  الملك 
التأكيد  مع  المحافظات،  في  المواطنين  لجميع  لتصل  الخدمات 
لالستفادة  مبتكرة  طرق  ايجاد  على  بالعمل  الوزارة  سعي  على 

من محطات المعرفة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتكنولوجيا  ــصــاالت  االت وزارة  بين  الــتــعــاون  عــمــاري  ثمن  و 

المعلومات وشركة اورنج التي تدعم المسؤولية المجتمعية.
محطة  في  األكاديمية  هذه  بإنشاء  اعتزازه  عن  ماريني  وعّبر 
معرفة إعمار الطفيلة، مبينا انه باعتبار اورنج األردن هي الشريك 
تهدف  فإنها  المملكة،  في  المؤسسات  من  للعديد  الرقمي 
في  المحافظات  مساعدة  إلى  المشاريع  هذه  إنشاء  خالل  من 
التكنولوجيا  من  االستفادة  من  أبنائها  وتمكين  الرقمي  التحول 

في تطوير مجتمعهم وحياتهم.من جهته قال الدكتور الخصاونة 
جميع  في  المنتشرة  المعرفة  محطات  إدارة  يتّولى  المركز  ان 
أنحاء الوطن، وهذه المحطات تقدم العديد من الخدمات الرئيسة 
التي تشمل التدريب، واستخدامات االنترنت المختلفة، وطباعة 
الماسح  وخدمات  االلكترونية،  والخدمات  والتقارير،  األبحاث 
والدورات  اإللكترونية  الخدمات  من  غيرها  عن  فضًال  الضوئي، 

التوعوية. واألنشطة  التدريبية 
اتفاقيات  سلسلة  من  جزءًا  تعد  التفاهم  مذكرة  ان  الى  يشار 
العريقة  األكاديمية  المؤسسات  من  عدد  مع  األردن  اورنج  بين 
إلى  تهدف  التي  الخمسية  اورنــج  استراتيجية  إطار  في  جاءت 
وتكنولوجيا  االتـــصـــاالت  بــقــطــاع  االرتـــقـــاء  فــي  المساهمة 

المحلي.  المعلومات 

   القواسمي: ال إغراق يف سوق األلبسة 

 الرئيس التنفيذي ألورنج األردن يزور 
"الرأي" ويبحث تطوير التعاون 

 عمان - سيف الجنيني

غرفة  في  االلبسة  قطاع  ممثل  نفى 
وجود  القواسمي  أسعد  االردن  تجارة 
ان  موضحا  االلبسة  ســوق  فــي  اغـــراق 
الى  يعود  االلبسة  على  الطلب  تراجع 

ضعف القوة الشرائية.
الــى"  تصريح  فــي  القواسمي  ولفت 
الشرائية  القوة  ضعف  ان  الــى  الـــرأي" 
تنزيالت  بتقديم  التجار  بقيام  ساهمت 
وتخفيضات على االسعار بنسب تجاوزت 

15% مقارنة باالعوام السابقة.
واشـــار الــى ان عــدم وجــود اغـــراق في 
اســــــواق االلـــبـــســـة يـــدلـــل بــانــخــفــاض 
االلبسة  من  التجار  مستوردات  معدل 

حجم  ان  مبينا  السابقة  باالعوام  مقارنة 
مستوردات االلبسة واالحذية خالل العام 
الماضي حتى نهاية تموز يقدر بنحو 220 
مليون دينار مقارنة ب 196 لنفس الفترة 

من العام الحالي.
يشهد  االلبسة  على  الطلب  ان  وبين 
غير  التراجع  من  حالة  الحالية  الفترة  خالل 
السابقة  ــاالعــوام  ب مقارنة  المسبوق 
المغتربين  دخــــول  ومـــع  ـــه  ان مــوضــحــا 
والسياح الى المملكة اال ان الطلب على 

االلبسة مازال ضعيفا.
والمغتربين  الــســيــاح  ان  الـــى  ولــفــت 
السوق  من  االلبسة  شــراء  عن  يعزفون 
اعلى  االلبسة  اسعار  الن  نظرا  المحلي 
الضرائب  بسبب  المجاورة  االسواق  من 
تحد  والــتــي  عليها  الجمركية  والــرســوم 

باالسواق  مقارنة  تنافسيتها  حجم  من 
المجاورة.

واعدادها  التجارية  المراكز  تقارب  ان  وذكر 
اثرت على سوق االلبسة وخاصة ان هذه 
محال  هي  فيها  االكبر  النسبة  المراكز 

االلبسة واالحذية.
األسرة  لنفقات  النسبية  األهمية  وتقدر 
و%1.03   %3.93 بـ  للمالبس  األردنية 
المالبس  على  انــفــاق  بحجم  لــألحــذيــة، 
سنويا،  دينار  مليون   95 بنحو  الرجالية 
 120 بنحو  النسائية  الــمــالبــس  وعــلــى 
األطفال  مالبس  وعلى  ديــنــار،  مليون 
بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقّدر حجم 
مليون   82 بنحو  األحــذيــة  على  االنــفــاق 
األسر  ونفقات  دخل  لمسح  وفقا  دينار، 

في األردن لعام 2014          

بحضور  مــاريــنــي  مــع  المومني   وبــحــث 
ــنــفــيــذي - الــمــديــر  ــت نـــائـــب الــرئــيــس ال
التنفيذي للمالية واالستراتيجيات رسالن 
العامة  العالقات  ادارة  ومديرة  ديرانية، 
ــصــال  والــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة واالت
ــدور  ال اهمية  دبــابــنــة،  ــا  رن المؤسسي 
على  ــضــوء  ال تسليط  فــي  االعــالمــي 
االقتصادية  والقطاعات  االستثمارات 
اورنــج  شركة  تبذله  الــذي  الكبير  والـــدور 
االتــصــاالت  قــطــاع  تطوير  فــي  االردن 
ذات  المواضيع  من  عدد  الى  باالضافة 

االهتمام المشترك.
"الــرأي  صحيفة  لــدور  المومني  وعــرض 
للصحيفة  االكتروني  والموقع  اليومية" 
النشاطات  ابــرز  على  الــضــوء  بتسليط 
القيمة  ذات  واالستثمارات  االقتصادية 
مجال  فــي  وخــاصــة  العالية  المضافة 
ــج  اورن شــركــة  تعتبر  والــتــي  ــصــاالت  االت

هذا  فــي  الــرائــدة  الشركات  مــن  االردن 
المجال.

بين  بالتعاون  ــزازه  اعــت المومني  وأكــد 
على  مــؤكــدا  االردن"  ـــج  و"اورن ـــرأي"  "ال
العالقات  تطوير  على  الــدائــم  الــحــرص 
المعلومة  ونــقــل  الــثــنــائــي  ــعــاون  ــت وال
اعــمــال  حـــول  والــمــوضــوعــيــة  الصحيحة 
الذين  قرائها  لكافة  الشركة  ونشاطات 

هم على امتداد الوطن وخارجه.
من جهته ثمن ماريني دور صحيفة الرأي 
في خدمة المؤسسات الوطنية االردنية 
االخــبــاريــة  بالتغطية  قيامها  خــالل  مــن 
والعمل  االردني  المجتمع  قضايا  وطرح 
مصداقية  بكل  وتناولها  معالجتها  على 
في  الــرأي  دور  الى  مشيرا   ، وشفافية 
الى  ــيــة  االردن االعــالمــيــة  الــرســالــة  نقل 
المحلي  الــســوق  داخــــل  الــمــشــتــركــيــن 
وخارجه عبر وسائل التواصل التي تقوم 

الرأي بتطويرها بشكل ملموس.
واشار الى دور اورنج االردن في تقديم 
للسوق  االتصاالت  عالم  في  جديد  كل 
تولي  االردن  ــج  اورن ان  مبينا  االردنـــي، 
المنازل  الــى  االنترنت  ايصال  موضوع 
بواسطة الفايبر االهمية الكبرى وقطعت 

في هذا المجال شوطا كبيرا.
ـــد مــاريــنــي دور الــشــركــة فــي دعــم  واك
الــمــؤســســات الــوطــنــيــة والــمــســاهــمــة 
االردنــي  المجتمع  تنمية  فــي  الفاعلة 
من  العديد  تنفيذ  خــالل  من  وتطويره، 
في  االجتماعية  للمسؤولية  مبادراتها 
مختلف  وفــي  الــقــطــاعــات  مــن  الــعــديــد 
توفير  جــانــب  الـــى  الــمــمــلــكــة،  مــنــاطــق 
اتصاالت  شبكة  لبناء  التقنيات  احــدث 
يتبوأ  ان  في  تسهم  رائــدة  ومعلومات 
في  ومتميزا  متقدما  موقعا  االردن 

المنطقة. 

 0.67 % خسائر مؤرش بورصة
ن يف أسبوع  22 ع

 هبوط مستمر ملؤرش البورصة 
22وانحسار للتداول 

أســعــار

لعمالت ا

مــقــابــل

الــديــنــار 

األرد

0.71دوالر

0.83يورو

0.93جنيه اسرتليني

0.0063ين يابا

0.71فرنك سويرسي

0.189ريال سعودي

0.193درهم إمارا

2.34دينار كويتي

0.039جنيه مرصي

ن املــــايل ســــــوق عــــــ

شــــــر ملؤ نقطة2018ا

ــداول ـــ ـــ ــت مليون دينار2.1ال

مليون سهم2.5األســــهــــم

ـــــــار الـــنـــفـــط أســـــــع
دوالر72بـــــــرنـــــــت

ـــكـــس دوالر69نـــا

النفيسـة املعـادن  أسـعـار 
دوالر1231ذهــــــــــــب

دوالر15.47فــــــضــــــة

دوالر827بــــــالتــــــ

ــــوم ــــالدي دوالر894ب

أســـــــهـــــــم الـــــــرشكـــــــات

شركة21الـــرابـــحـــة

ــــخــــارسة شركة37ال

ة ملستقــر شركة32ا

   منح أبو غزالة جائزة امللكية الفكرية 
يف الص 

 بكين – الرأي

على  أخيرًا  (أجيب)  الفكرية  للملكية  أبوغزاله  شركة  حصلت 
الخارج"  في  الفكرية  للملكية  وكاالت  عشرة  جائزة "أفضل 
لعام 2018، نظرًا لدورها الريادي في دعم مجتمع الملكية 
الفكرية  الملكية  منتدى  خالل  وذلك  الصين،  في  الفكرية 
للملكية  بكين  معهد  من  بتنظيم  الصين  في  عقد  الــذي 

الفكرية في المركز الوطني للمؤتمرات.
وتسلمت الجائزة نور شنغواي، مديرة "أجيب" في مناطق 
هذه  على  بحصولنا  جــدًا  فخورون  "نحن  وقالت:  الصين، 
وسنعمل  عمالئنا.  ودعــم  تقدير  تجسد  والتي  الجائزة، 
الملكية  لخدمات  مستوى  أفضل  تقديم  على  باستمرار 

الفكرية لعمالئنا كما عهدنا ذلك منذ عقود."
"أجيب"  الفكرية  للملكية  أبوغزاله  شركة  أن  إلــى  يشار 
مدار  على  عملها  خالل  واستطاعت   ،1972 عام  تأسست 
العقود الماضية أن تصبح الشركة الرائدة في مجال الملكية 

الفكرية حيث تخدم نطاقاً واسعاً من العمالء. 

   عازر: البورصة ستوقف التداول 
باسهم الرشكات املخالفة 

 عمان-بترا

ما  البورصة  إن  عازر  نادر  عمان  لبورصة  التنفيذي  المدير  اكد 
تزال تنتظر تزويدها بالبيانات المالية نصف السنوية من جميع 
مدققي  من  والمراجعة  البورصة  في  المدرجة  الشركات 
حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 2018/6/30.

وأضاف عازر في تعميم للبورصة على موقعها اإللكتروني 
المخالفة  الشركات  أسهم  ستوقف  عمان  بورصة  ،أن  امس 
المرحلية  المالية  بالبيانات  البورصة  بتزويد  تلتزم  لم  التي 
من  اعتبارًا  حساباتها  مدقق  من  المراجعة  السنوية  نصف 
هذه  قيام  حين  الــى  تموز  شهر  نهاية  يلي  عمل  يــوم  أول 
استنادًا ألحكام  المطلوبة  بالبيانات  البورصة  بتزويد  الشركات 
لعام  المالية  األوراق  ادراج  تعليمات  من  (13/ب/11)  المادة 
سوق  في  والمستثمرين  المتعاملين  حماية  بهدف   2016
األوراق المالية األردني. واشار الى ان البورصة ستقوم بعد 
المراجعة  الثاني  الربع  بيانات  الستالم  المحدد  الموعد  انتهاء 
باإلعالن من خالل مختلف وسائل اإلعالم عن أسماء الشركات 
المخالفة، وإال ستعرض نفسها للعقوبات المنصوص عليها 

باألنظمة والتعليمات المعمول بها. 

عمان-الرأي

استقبل رئيس التحرير الزميل 
طارق المومني الرئيس 
التنفيذي لشركة اورنج االردن 
تيري ماريني ،المعين حديثا 
في المملكة وعددا من المدراء 
التنفيذيين في الشركة.

 مذكرة تفاهم إلنشاء اكاديمية في محطة معرفة إعمار الطفيلة   

 4.6% نسبة االنخفاض يف أسعار 
املنتج الزراعي خالل أيار 

عمان -الرأي 

أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المنتجين 
ألسعار  القياسي  الرقم  انخفاض  النتائج  أظهرت  حيث  الزراعيين، 
المنتجين الزراعيين بنسبة 4.6% لشهر ايار 2018 مقارنة مع شهر ايار 
مع  مقارنة  ايار 2018  لشهر  القياسي 124.8  الرقم  بلغ  حيث   ،2017
القياسي  الرقم  انخفاض  إلى  ذلك  ويعزى   .2017 ايار  لشهر   130.8
 ،(%21.5) والبطيخ   ،(%37.3) البندورة  منها  زراعية  محاصيل  ألسعار 
 ،(%12.0) والمشمش   ،(%18.3) ـــدراق  وال  ،(%19.4) والبطاطا 
االخضر  والــثــوم   ،(%33.8) الجرنك  والــكــرز   ،(%45.0) والــشــمــام 
(36.4%)، والنكترين (30.7%)، والجزر (31.8%)، حيث بلغت االهمية 
اجمالي  من   %  68.3 أسعارها  انخفضت  التي  للمحاصيل  النسبية 

قيمة المؤشر.



ن–األردن   السنة الثامنة واألربعون–ع
اقتصاد

w w w . a l r a i . c o m1

 0.67 % خسائر مؤرش بورصة
ن يف أسبوع   ع

ر  تقرير مجموعة العر لالستث
األسبوعي للبورصة

 عمان - الرأي

انخفض المؤشر العام ("المؤشر") بنسبة ٪0.67 
نقطة،  عند 2024  ليغلق  الماضي  األسبوع  خالل 
بداية  منذ   ٪4.84 بنسبة  تراجع  قد  يكون  وبذلك 
 ٪6.64 بنسبة  منخفضًا  ــزال  ي ال  أنــه  كما  الــعــام، 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
انخفاضًا  األكثر  الصناعي  القطاع  مؤشر  كان  وقد 
حيث  الثالثة،  الرئيسية  السوق  مؤشرات  بين  من 
مؤشر  بتراجع  جزئيًا  لتأثره   ٪1.35 بنسبة  تراجع 
انخفض  ــذي  ال والــكــرتــون  الـــورق  صناعات  قطاع 
بنسبة 3.49٪ لیصبح المؤشر الفرعي األسوأ في 
القطاع  مؤشرا  انخفض  كما  الصناعي.  القطاع 
و٪0.28   ٪0.97 بنسبة  الخدمات  وقطاع  المالي 
الفرعي  المالي  المؤشر  كان  حيث  التوالي.  على 
مؤشر  هو  الماضي  االسبوع  خالل  أداء  األســوأ 
قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 2.09٪، في حين 
كان مؤشر قطاع الخدمات الفرعي األسوأ أداء هو 
بنسبة  بدوره  انخفض  والذي  النقل،  قطاع  مؤشر 

.٪ 1.78
أداء  األفضل  األسهم  جميع  جاءت  آخر،  جانب  من 
كان  حيث  الــمــالــي،  القطاع  مــن  األســبــوع  خــالل 
سهم شركة التجمعات لخدمات التغذية واإلسكان 
في  أداء  األفضل  العقارات  قطاع  من   (JNTH)
عند  ليغلق   ٪7.14 بنسبة  ارتفع  أن  بعد  السوق 
0.30 دينار. أما ثاني أفضل سهم أداء، فقد كان 
من   (RUMI) المالية  للوساطة  رم  شركة  سهم 
ارتفع  والــذي  المتنوعة،  المالية  الخدمات  قطاع 
بنسبة 5.30٪ ليغلق عند 1.39 دينار. وفي نفس 
قطاع  من  أداء  سهم  أفضل  ثالث  جــاء  الــوقــت، 
العربية  التأمين  شركة  سهم  ارتفع  حيث  التأمين، 
– األردن (AICJ) بنسبة 5.00٪ ليغلق عند مستوى 
سبائك  شركة  سهم  ارتفع  وأخــيــرا،  ديــنــار.   0.63
المالية  الخدمات  قطاع  من   (SABK)لالستثمار
دينار   0.65 عند  ليغلق   ٪4.84 بنسبة  المتنوعة 

ويصبح رابع أفضل سهم أداء لألسبوع.
من ناحیة اخرى، کان أسوأ سهم أداء خالل االأسبوع 
االستثمارية  للمشاريع  العربية  الشركة  سهم  هو 
(APCT) من قطاع صناعات الورق والكرتون والذي 
انخفض بنسبة 17.00٪ لیغلق عند 0.83 دینار. كما 
والتطوير  لالستثمار  االنتقائية  الشركة  سهم  كان 
الفرعي  العقارات  قطاع  من   (ENTK) العقاري 
ثاني أسوأ سهم أداء بعد أن تراجع بنسبة ٪9.72 
ليغلق عند 0.65 دينار، حيث تاله سهم شركة الديرة 
قطاع  من   (DERA) العقاري  والتطوير  لالستثمار 
 ٪8.75 بنسبة  انخفض  والــذي  الفرعي  العقارات 
ليغلق عند 0.73 دينار. وأخيرا، انخفض سهم شركة 
قطاع  من   (ZEIC) واالستثمار  للتعليم  الــزرقــاء 
الخدمات التعليمية بنسبة 7.41٪ ليغلق عند 1.50 

دينار ويصبح رابع أسوأ سهم أداء لألسبوع.

نشاط  تراجع  فقد  الــتــداول،  احجام  صعيد  وعلى 
لينخفض  ــمــاضــي،  ال األســـبـــوع  خـــالل  ــســوق  ال
إجمالي حجم التداول بنسبة 24٪ ويصل إلى 12.5 
مليون دينار، كما انخفض عدد الألسهم المتداولة 
على  أمــا  سهم.  مليون   10.2 إلــى   ٪39 بنسبة 
في  التداول  حجم  بلغ  فقد  القطاعات،  مستوى 

السوق،  نشاط  إجمالي  من   ٪64 المالي  القطاع 
قبل  باألسبوع  مقارنة   ٪13 بنسبة  انخفض  لكنه 
الماضي ليصل إلى 8 مليون دينار. باالضافة إلى 
إجمالي  من   ٪17 الصناعي  القطاع  شكل  ذلــك، 
 2 القطاع  فــي  الــتــداول  حجم  وبلغ  الــتــداواالت، 
األسبوع  عن   ٪35 بنسبة  أقــل  أي  دينار،  مليون 

شكل  فقد  الخدمات،  لقطاع  بالنسبة  أما  السابق. 
ما نسبته 19٪ من إجمالي نشاط السوق ، وتراجع 
مقارنة   ٪40 بنسبة  اسهمه  على  الــتــداول  حجم 
مليون   2.4 إلى  ليصل  الماضي  قبل  باألسبوع 

دينار.
وبالنسبة إلى األسهم األكثر نشاطًا لألسبوع، كان 
المتخصصة  االستثمارية  التجمعات  شركة  سهم 
تداوال،  األسهم  أكثر  العقاري  القطاع  من   (SPIC)
دينار،  مليون   1.8 حوالي  السهم  نشاط  بلغ  حيث 
وتبعه سهم شركة عقاري للصناعات واالستثمارات 
نشاطا  سهم  أكثر  ثاني  ليكون   (WOOL) العقارية
خالل  دينار  مليون   1.2 يقارب  ما  ــداول  ت أن  بعد 
األسبوع. أما ثالث أكثر سهم نشاطا، فكان سهم 
من   (JOPH) األردنــيــة  الفوسفات  مناجم  شركة 
قطاع الصناعات االستخراجية والتعدينية والذي بلغ 
البنك  سهم  أما  دينار.  مليون   1.1 حوالي  تداوله 
العربي (ARBK) من قطاع البنوك، فقد بلغ حجم 
تداوله ما يقارب 0.81 مليون دينار ليكون رابع أكثر 

االسهم نشاطا لألسبوع. 

تنويه
مجموعة  شركة  قبل  من  النشرة  هــذه  إعــداد  تم 
توفير  بــقــصــد  (الـــشـــركـــة)  لــالســتــثــمــار  ــعــربــي  ال
يمكن  ال  بحيث  للمستثمرين  فقط  المعلومات 
مشورة  أو  نصح  تقديم  بمثابة  النشرة  هذه  اعتبار 

تتعلق باالستثمار أو التعامل في األوراق المالية.
هي  النشرة  هــذه  فــي  الــــواردة  المعلومات  إن 
مختلفة  مصادر  من  الشركة  استقتها  معلومات 
بشكل  تــتــحــرى  لــم  الــشــركــة  أن  غــيــر  ومتخصصة 
وعليه  المعلومات  هذه  وصحة  دقة  مدى  مستقل 
أو  دقــة  أو  صحة  عــن  مسؤولة  غير  الشركة  فــان 

اكتمال المعلومات الواردة فيها.
ال يحق ألي جهة نقل أو نسخ أو نشر أو توزيع هذه 
الخطية  الموافقة  دون  كانت  طريقة  بأي  النشرة 

المسبقة للشركة.
غير  وموظفيها  لالستثمار  العربي  مجموعة  شركة 
مسؤولين بأي شكل من األشكال عن أي خسائر أو 
أضرار قد تلحق بأي شخص أو جهة نتيجة االعتماد 
على بعض و/أو جميع المعلومات الواردة في هذه 

النشرة.

القطاع  عــاتــق  على  يقع  كبيرا  دورا  هنالك  أن  شــك   ال 
المصرفي داخل األردن في عملية تحفيز النمو االقتصادي 
منحت  التي  االئتمانية  التسهيالت  حجم  أن  سيما  وال 
 ١,٨٤٥ تقريبًا  ٢٠١٧يبلغ  لعام  األردن  داخل  الخاص  للقطاع 

مليار دينار وبمعدل نمو ٩% مقارنة مع عام 2016.
االحصائية  البيانات  لقاعدة  الرجوع  وبعد  لألسف  ولكن 
بالقطاعات  والمتعلقة  األردنــي  المركزي  بالبنك  الخاصة 
التي استفادت من حجم التسهيالت االئتمانية لعام ٢٠١٧ 
للقطاع  االئتمانية  السياسة  في  كبير  خلل  هنالك  أن  نجد 
المصرفي األردني في عملية تحديد حجم االئتمان ونوع 
يحصل  أن  المعقول  غير  فمن  عليه.  حصل  الــذي  القطاع 
األسد  نصيب  على   ٢٠١٧ عــام  خــالل  االنــشــاءات  قطاع 
دينار  مليون   ٧٧٣,٣ بمبلغ  االئتمانية  التسهيالت  هذة  من 
والذي  الصناعة  قطاع  نصيب  بينما   ،%٤١,٧ تبلغ  وبنسبة 
يمثل الشريان الرئيسي لالقتصاد فقط ٥٢٠,٨ مليون دينار 

وبنسبة تبلغ ٢٨,١%.
وأيضًا فيما يتعلق بقطاع الزراعة والذي يمر بأسوأ حاالته، 
التسهيالت  أجمالي  من  القطاع  هــذا  نصيب  كــان  فلقد 
االئتمانية لعام ٢٠١٧فقط مبلغ ٣٢,٨مليون دينار وبنسبة 
حصل  فقد  والــفــنــادق  السياحة  قطاع  ــا  أّم  .%١,٨ تبلغ 
 ،  %١,٢ تبلغ  بنسبة  دينارو  مليون   ٢٢ مبلغ  على  فقط 
النمو  علمية  في  ومؤثرين  حيوين  قطاعين  هنالك  بينما 
االقتصادي لم يمنحا أية تسهيالت ائتمانية على االطالق 

لعام ٢٠١٧وهما قطاعي التعدين و النقل.
وعلى ما يبدو فأن عاملي الربح ودرجة المخاطرة كان لهما 
الدور االكبر في هذة السياسة االئتمانية. وعليه فما هو 
الحل بعد أن تم تحديد االنتقائية في السياسة االئتمانية 
ويكمن  بسيط  الحل  األردن؟  داخــل  المصرفي  للقطاع 
القطاع  لتوجيه  األردنــي  المركزي  البنك  دور  تفعيل  في 
القطاعات  لجميع  االئتمانية  التسهيالت  لمنح  المصرفي 
المختلفة ودون تحيز لقطاع على حساب قطاع أخر، ويمكن 
للبنك المركزي األردني القيام بهذا الدور من خالل ما يلي:

أدنى  كحد  ثابتة  نسب  بتحديد  المركزي  البنك  يقوم  أوًال: 
لحجم التسهيالت االئتمانية التي يجب أن تمنح لكل قطاع 
في  المركزي  البنك  يقوم  ثانيًا:  المختلفة.  القطاعات  من 
نهاية العام بالتأكد من مدى التزام البنوك بهذة النسب وإذا 
ما ثبت أن احد البنوك منح خالل العام نسبة اقل من الحد 
النسبة  بحجز  األردني  المركزي  البنك  عندها  يقوم  األدنى 
المتممة (التي لم تصرف) من احتياطي البنوك الفائضة 

والموجودة لديه إلى أن يعاد صرفها في المستقبل.
االئتمانية  السياسة  بهذة  االلتزام  على  وللتشجيع  ثالثًا: 
المالية  وزارة  مع  بالتنسيق  المركزي  البنك  يقوم  الجديدة 
ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات للنظر "على سبيل المثال" 
في أمكانية منح تخفيض على ضريبة الدخل بنسبة تتراوح 
مثًال من 2% إلى 5% (حسب درجة االلتزام) للبنوك التي 
المختلفة  للقطاعات  االئتمانية  التسهيالت  بمنح  التزمت 

وضمن النسب المحددة.
درجــة  يتحمل  أن  المصرفي  القطاع  على  الختام  وفــي 
مخاطرة أعلى في علميات منح التسهيالت االئتمانية من 
المساهمة  مقابل  االئتمان  وحجم  القطاعات  تنوع  خالل 

في عملية النمو والتنمية االقتصادية الشاملة. 

د. محمد الحدب السرحان

كن تحفيز النمو االقتصادي   كيف 
(3) – دور القطاع املرصيف
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 هبوط مستمر ملؤرش البورصة وانحسار للتداول 
 عمان-الرأي

هبوط  عمان  لبورصة  العام  المؤشر  واصل 
في نهاية تعامالت جلسة أمس ليغلق عند 
جلسة  عن  متراجعا  نقطة،   2018 مستوى 

الخميس 0.27 بالمئة.
تراجع  أمـــس،  لالنخفاض  الــمــؤشــر  ودفـــع 
بالمئة،   1.96 الكويتي  ـــي  األردن أســهــم: 
االقبال لالستثمار 1 بالمئة، بنك اإلسالمي 
 0.29 العربي  والبنك  بالمئة   0.61 األردني 

بالمئة.

األعلى تداوال
اعلى  االستثمارية  التجمعات  سهم  وسجل 
حجم تداول خالل الجلسة بـ 565 ألف دينار، 
سرى 158  دينار،  ألف  للتأمين 219  األولى 
ألف   146 للتأمين  المجموعة  ديــنــار،  ألــف 
دينار، ميثاق 126 ألف دينار، بنك المال 117 
دينار،  ألف  لالستثمار 99  العصر  دينار،  ألف 
الفوسفات 81 ألف دينار، البنك العربي 67 
 51 لالستثمارات  عربي  وشــرق  دينار  ألــف 

ألف دينار.

األعلى أسهما
اعلى  االستثمارية  التجمعات  سهم  وسجل 
ألف   653 ـــ  ب الجلسة  خــالل  أســهــم  كمية 
سهم،  االف   405 للتأمين  األولــى  سهم، 
للتأمين  المجموعة  سهم،  ألف   336 سرى 
201 ألف سهم، بنك المال 132 ألف سهم، 
سهم،  ألف  لالستثمارات 114  عربي  شرق 
الكابالت المتحدة 64 ألف سهم، ميثاق 60 
ألف سهم، العصر لالستثمار 44 ألف سهم 

ورم للنقل واالستثمار 30 ألف سهم.

األعلى عقودا
وسجل سهم رم للوساطة اعلى حجم عقود 
خالل الجلسة بـ 70 عقدا، الكابالت المتحدة 
 43 سرى  عقدا،   45 الفوسفات  عقدا،   49
عقدا، الباطون الجاهز 38 عقدا، مساكن 35 
المال  بنك  عقدا،   34 العربي  البنك  عقدا، 
وشرق  عقدا  األراضي 32  تطوير  عقدا،   33

عربي لالستثمارات 30 عقدا.

21 شركة رابحة
العالمية  البطاقات  اسهم:  أسعار  وارتفعت 

 5.26 للوساطة  العالمية  بالمئة،   6.66
بالمئة،   4.95 الــعــربــي  االتـــحـــاد  بــالــمــئــة، 
 4.31 للوساطة  رم  بالمئة،   4.61 االنتقائية 
بالمئة،  الفا 3.96  السياحي-  النقل  بالمئة، 
بالمئة،   3.21 مساكن  بالمئة،   3.44 اإلنتاج 
 2.30 األردنــيــة  التأمين  بالمئة،   2.73 ديــرة 
بالمئة،   2.22 القابضة  اوفــتــك  بالمئة، 
بالمئة،   1.90 للفنادق  الــدولــيــة  العربية 
القاهرة  بنك  بالمئة،   1.85 المالية  المتحدة 
عمان 1.34 بالمئة، بنك االتحاد 1.21 بالمئة، 
ــي  األردن المركز  بالمئة،   1.02 االسمنت 
 0.62 ــة  ــألدوي ل فيالدلفيا  بالمئة،   0.80

بالمئة،   0.61 األردنية  االتصاالت  بالمئة، 
األردن- ومصفاة  بالمئة   0.61 الفوسفات 

جوبترول 0.40 بالمئة.

37 شركة تراجعت أسهمها
العربي  الــشــرق  اســهــم:  أســعــار  وتراجعت 
العقارية 7.03 بالمئة، اعمار للتطوير العقاري 
 5 االستشارية  المجموعة  بالمئة،   6.66
نوبار  بالمئة،   4.96 الطبية  الدولية  بالمئة، 
للتجارة 4.95 بالمئة، االنابيب األردنية 4.71 
بالمئة،   4.34 لالستثمارات  تهامة  بالمئة، 
التجمعات  بالمئة،   4.21 العقارية  الشامخة 
التجمعات  بــالــمــئــة،   3.37 االســتــثــمــاريــة 
بالمئة،   3.33 واإلسكان  التغذية  لخدمات 
االحداثيات العقارية 3.12 بالمئة، دار الدواء 
3.10 بالمئة، األردنية لألدوية 2.94 بالمئة، 
التحديث 2.89 بالمئة، المهنية 2.85 بالمئة، 
التجمعات للمشاريع السياحية 2.56 بالمئة، 
الدولية  بالمئة،   2.43 لأللمنيوم  الوطنية 
للتعليم 2.30 بالمئة، تطوير األراضي 2.24 
بالمئة،   2.08 القابضة  االستثمارية  بالمئة، 
األردنـــي  بالمئة،   2.08 الــعــقــارات  تطوير 
المتحدة  الكابالت  بالمئة،   1.96 الكويتي 
 1.70 لالستثمارات  االتحاد  بالمئة،   1.96
بالمئة،   1.51 للتمويل  األولـــى  بالمئة، 
االتــحــاد  بالمئة،   1.49 ــة  ــي األردن الــكــهــربــاء 
 1.11 الــمــال  بنك  بالمئة،   1.42 للسجائر 
الحياة  بالمئة،   1 لالستثمار  االقبال  بالمئة، 
الحرة 0.72  األسواق  بالمئة،  الدوائية 0.95 
 0.61 األردنــــي  اإلســالمــي  بنك  بالمئة، 
بالمئة،   0.56 الوطنية  الــفــارس  بالمئة، 
العصر  بالمئة،   0.54 لــلــزيــوت  العالمية 
األردنية  االجــواخ  بالمئة،   0.43 لالستثمار 

0.37 بالمئة والبنك العربي 0.29 بالمئة. 
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 مبادرة "مجد" لتشجيع سياحة ذوي اإلعاقة 

عدد  عليها  يقوم  التي  المبادرة   وتسعى 
إلى  اإلعــاقــة،  ذوي  من  األشــخــاص  من 
المواقع  لزيارة  الفئة  لهذه  الفرصة  إتاحة 
السياحية، وتحفيز ذوي اإلعاقة عبر العالم 
حضري  بــإرث  يزخر  كونه  األردن،  لــزيــارة 

يستحق أن يكون وجهة سياحية للجميع.
ــرحــمــن ســـالمـــة مــؤســس  ــدال وأكـــــد عــب
المرحلة  هي  الــزيــارة  هــذه  أن  الــمــبــادرة، 
المقيمين  االعـــاقـــة  لـــــذوي  األولـــــى 
تنظيم  سيتم  وأنـــه  عــمــان،  بالعاصمة 
رحالت أخرى لآلخرين المقيمين في بقية 

محافظات المملكة.
لتثبت  تأتي  المبادرة  ان  سالمة  وقــال 
في  الــحــق  اإلعــاقــة  ـــذوي  ل أن  للجميع 
وصــول  على  قـــادرون  وأنــهــم  السياحة 
المختلفة،  والسياحية  األثــريــة  المواقع 
رغم ما يواجهونه من تحديات وصعوبات.
وأضــــاف أن الــفــكــرة أتـــت تــمــاشــيــًا مع 
القوانين المذكورة في االتفاقية الدولية 
اإلعاقة  ذوي  دمج  وهي  اإلعاقة؛  لذوي 

سياحيا، وايمانًا بأن السياحة حق للجميع.
تسعى  المبادرة  فــإن  سالمة  وبحسب 
الحركية  اإلعاقة  ذوي  لنقل  حلول  إليجاد 
مناسبة  بيئة  وايجاد  السياحية،  للمناطق 
وتــســهــيــالت فـــي االســـتـــراحـــات على 
الطريق العام، والعمل من خالل المبادرة 
مع الشراكة مع المجلس األعلى لحقوق 
ــجــهــات  وال ـــة  ـــاق اإلع ذوي  ـــاص  األشـــخ

المختصة لتحسين هذه األماكن.
عدم  مــن  اإلعــاقــة  ذوي  مــن  عــدد  وشكا 
يتماشى  بما  األثرية  المواقع  بيئة  تهيئة 
حاجاتهم  بمراعاة  مطالبين  ظروفهم،  مع 
ــة تــتــمــاشــى مع  وتــوفــيــر بــنــيــة خــدمــي
جهود  ثمنوا  حين  فــي  خصوصيتهم، 
بحسن  المتمثلة  البترا،  إقليم  سلطة 

الضيافة وحفاوة االستقبال.
التنموي  الــبــتــرا  إقليم  سلطة  وكــانــت 
التي  المبادرة  استقبلت  قد  السياحي 
اإلعاقة  ذوي  مــن  شخصا)   25) ضمت 
أمس، وقدمت لهم خدمة النقل المجاني 

السيارات  بواسطة  األثــري  الموقع  إلى 
الكهربائية.

من جانبه قال المهندس فالح العموش 
البترا،  اقليم  مفوضي  مجلس  رئيس 
الستقبال  دائــمــا  مستعدة  المدينة  ان 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  األشخاص 
التي  الخدمات  كافة  السلطة  توفر  حيث 

تتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم.
في  كبيرة  جهودا  تبذل  السلطة  أن  وأكد 
اإلنسانية  المبادرات  ودعم  تعزيز  سبيل 
وخدمة الفئات المحرومة من خالل تقديم 
مدينة  لزيارة  الالزمة  السياحية  الخدمات 
بمعالمها  واالســتــمــتــاع  ــة،  ــري األث البترا 

الخالبة.
حياة  إعــطــاء  إلــى  مجد  مــبــادرة  وتــهــدف 
ــذوي اإلعــاقــة بـــاألردن والعمل  جــديــدة ل
لهم،  النفسي  الــعــامــل  تحسين  على 
لتمكينهم  المناسبة  التسهيالت  وتوفير 
من زيارة مختلف المواقع السياحية، إلى 

جانب تشجيع سياحة ذوي اإلعاقة. 

ر العلمي   انطالق املؤ
ألبحاث املوهبة.. غداً 

البترا - زياد الطويسي
ورويدا السعايدة

نظمت مبادرة (مجد) بالتعاون 
مع المجلس األعلى لشؤون 
األشخاص من ذوي اإلعاقة 
وعدد من الجهات الداعمة، زيارة 
لمدينة البترا األثرية، وذلك 
بهدف تشجيع سياحة ذوي 
اإلعاقة في المواقع األردنية.

 وقعها صندوق الملك و"التدريب المهني" 

 مذكرة تفاهم لبناء قدرات الشباب 

كية   اختيار األردن رشيكاً ملعهد االبتكار بـ"إلينوي" األم

 عمان - الرأي

الثاني  عبدالله  الملك  صندوق  وقع 
االردن  كلنا  شــبــاب  هيئة   / للتنمية 
مذكرة  المهني  التدريب  ومؤسسة 
تفاهم تهدف الى تبادل الخبرات في 
مجال بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة 
المبادرة والعمل التطوعي لديهم من 
التدريبية  البرامج  مختلف  عقد  خــالل 

المستهدفة. للفئات  المهنية 
وقــع الــمــذكــرة عــن الــصــنــدوق مديره 
المؤسسة  وعن  الحسن  صائب  العام 

المدير العام بالوكالة عمر قطيشات.
وقال الحسن في تصريح صحفي على 
الصندوق  ان  المذكرة  توقيع  هامش 
تنفيذ  على  مبادراته  خالل  من  يعمل 
رؤى القيادة الهاشمية لخدمة الشباب 
الالزمة  بالمهارات  وتزويدهم  االردني 
للوصول  للتشغيل  قابليتهم  لرفع 

الى التنمية بمفهومها الشامل.
واشار الى ان هيئة شباب كلنا االردن 
ـــــذراع الــشــبــابــيــة لــلــصــنــدوق ومــن  ال
الواسعة  وقنواتها  انتشارها  خــالل 
ستتقاطع مع مشاريع المؤسسة في 
المستهدفة  الفئات  الــى  الــوصــول 
الشباب  على  الفائدة  تعميم  بهدف 
االردنــــي لــغــايــات الــتــدريــب مــن اجل 

التشغيل.
اهمية  عن  قطيشات  عبر  جانبه،  من 
روح  لتعزيز  الــصــنــدوق  مــع  الــشــراكــة 
العمل والريادة واعداد القوى المدربة 

لسوق العمل. وقال "سيكمل كل منا 
التي  والمبادرات  المشاريع  في  اآلخر 

ستنفذ من قبلهما في الميدان".
ــفــق الــفــريــقــان  ــرة ات ــذك ــم وحــســب ال
االحتياجات  تحديد  على  العمل  على 
ــلــفــئــات الــمــســتــهــدفــة  ــة ل ــي ــب ــدري ــت ال
عليها  واالشـــراف  البرامج  وتصميم 
التنسيق  تعزيز  الى  اضافة  وتنفيذها، 
والـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا لــلــنــهــوض في 
وتحقيق  والمشاريع  البرامج  مختلف 

االهداف التنموية الوطنية.

االلكترونية  فــرص  بوابة  خــالل  ومــن 
سيعمل  ــدوق  ــصــن ال يــنــفــذهــا  ــتــي  ال
الــفــريــقــان عــلــى تــنــفــيــذ الــحــمــالت 
والتعريف  المهنية  للتوعية  االعالمية 
الــحــلــول  لــتــقــديــم  ــرامــج  ــب ال بمختلف 
الفئات  تزويد  عبر  األردنـــي  للشباب 
والمعارف  بالمعلومات  المستهدفة 
واكسابهم  المهني  الــوعــي  ــادة  ــزي ل

الخبرات التي يحتاجونها.
وتمثل "فرص" التي تم اطالقها عام 
2016 كبوابة وطنية غير تقليدية نقطة 

وصل بين الشباب االردني والخدمات 
مستقبلهم  ــبــنــاء  ل يــحــتــاجــهــا  ــتــي  ال
بهدف  الشركاء  مع  بالتعاون  المهني 
العمل  ثقافة  في  جذري  تغيير  احداث 

واساليب الحصول عليه.
المدربين  توفير  سيتم  المذكرة  ووفق 
ــرامــج  ــب وال ـــدورات  ـــل ل المتخصصين 
وتفعيل  الخريجين  وتسويق  المنفذة 
طبيعة  ومــعــرفــة  الــتــطــوع  ــقــافــة  ث
الوظائف المطلوبة في سوق العمل 

واختيار المسار الوظيفي المناسب. 

 عمان - الرأي

والبحث  الــعــالــي  التعليم  وزيـــر  بحث 
الطويسي  عـــادل  الــدكــتــور  العلمي 
األميركية  الينوي  جامعة  رئيس  ونائب 
مرافق  ووفــد  سيديل  ادوارد  الدكتور 
التدريس  هيئة  اعــضــاء  تــدريــب  امــس 
االبتكار  معهد  في  االردنيين  والطلبة 
العلمي  البحث  على  للجامعة  التابع 

واالبتكار وتأسيس الشركات الناشئة.
الــذي  اللقاء  خــالل  الطويسي  واكـــد 
الرسمية  الــجــامــعــات  رؤســــاء  حــضــره 
ــدكــتــور عاهد  ـــــوزارة ال ــن عـــام ال وامــي
الوهادنة ان هذا التوجه يأتي انسجاما 
ـــوزارة  ال تسعى  الــتــي  االهــــداف  مــع 
االستراتيجية  خـــالل  مــن  لتحقيقها 
البشرية  الـــمـــوارد  لتنمية  الــوطــنــيــة 
السيما في مجال االبداع واالبتكار كما 
الملك  جاللة  لتوجهات  استجابة  يأتي 
بالتعامل مع متطلبات الثورة الصناعية 

الرابعة.
استعداد  الطويسي  الدكتور  ــدى  واب
معهد  مع  التعاون  والجامعات  الــوزارة 
االبتكار التابع لجامعة الينوي ما يسهم 
في  المستدامة  التنمية  تحقيق  في 
االبتكار  مجال  في  خصوصا  المملكة 
وتأسيس  الطبي  والتدريب  ــداع  واالب

مزيد من الشركات الناشئة.

الينوي  جامعة  رئيس  نائب  قال  بدوره 
شريكا  ليكون  االردن  اخــتــيــار  تــم  ــه  ان
يعد  الــذي  االبتكار  معهد  مع  رئيسيا 
لــألعــمــال،  ومــتــنــزهــًا  علميًا  مــتــنــزهــًا 
اليه  وصلت  التي  بالمستوى  مشيدا 
االردنية  العالي  التعليم  مؤسسات 
خاصة في مجال ضمان الجودة وزيادة 
المستوى  على  التنافسية  مقدرتها 

االقليمي والعالمي.
الجامعات  رؤســـاء  ــدى  اب جانبهم  مــن 
جميع  تــقــديــم  جــامــعــاتــهــم  اســتــعــداد 
التسهيالت لتأسيس شراكة مع معهد 
االبتكار التابع لجامعة الينوي االمريكية 
ـــتـــجـــارب في  الـــتـــبـــادل الـــخـــبـــرات وال
تسعى  التي  واالبتكار  ــداع  االب مجال 
االردنية  العالي  التعليم  مؤسسات 

المرحلة  في  التوجه  هذا  على  التركيز 
المقبلة.

صويص  نــادرة  الدكتور  اكــدت  بدورها 
الينوي  جامعة  وفــد  فــي  المشاركة 
اهمية تبادل الخبرات في مجال البحث 
االردن  بين  الطبي  والتدريب  العلمي 
والواليات المتحدة ما يسهم في زيادة 

معدالت النمو االقتصادي بالمملكة. 

 اختتام معسكر التدريب املهني 
بـ"شباب العاصمة" 

ن األهلية" تحتضن اللقاء األول لخريجيها   "ع

 عمان - غدير السعدي

اختتم في مركز شباب العاصمة فعاليات 
والذي  النهاري  المهني  التدريب  معسكر 
جاء من ضمن معسكرات الحسين للعمل 
مع  وبــالــتــعــاون  الــحــالــي  للعام  والــبــنــاء 
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شابًا ضمن الفئة العمرية 15-17 عامًا.
عقد  والــذي  المعسكر،  برنامج  واشتمل 
في مركز تدريب مهني سحاب و استمر 
4 أيام، على تعريف المشاركين بمنظومة 
المهنية  والــوظــائــف  المهني  الــعــمــل 
بالوقت  العمل  ســوق  فــي  المطلوبة 
مهن  عدة  أساسيات  وتعليمهم  الحالي، 
إلى  إضافة  والكهربائي  الفندقي  منها 
"إن  قال  عفونة  عامر  المشارك  النجارة. 
ساهمت  الــمــعــســكــر  فـــي  مــشــاركــتــي 
واألعــمــال  المهن  مــن  بــعــدد  بتعريفي 
نظرتي  مــن  وغــيــرت  الحرفية  المهنية 

للعديد منها".
بين  فقد  الكيالني  يــزن  المشارك  أمــا 

هذا  خــالل  مــن  الــعــام  هــذا  مشاركته  ان 
على  التعرف  عبر  نوعية  كانت  المعسكر 
و  العمل  ســوق  في  المطلوبة  المهن 
المهن المشبعة، منوهًا بأن مركز شباب 
من  بــعــدد  بتعريفه  ســاهــم  الــعــاصــمــة 
وفعاليات  وأنشطة  برامج  عبر  المواضيع 
معسكر  ــا  ــره آخ كـــان  الــتــي  و  ينظمها 
التدريب المهني. وضمت هيئة اإلشراف 
و  رئيسًا  قطاش  شــادي  المعسكر  على 

عالء الزعبي ورمزي الباشا مشرفين.
على صعيد آخر انطلقت في مركز شباب 
معسكر  فعاليات  جــاوا  و  السوق  خريبة 
المديرية  مــع  بالتعاون  اإلنــقــاذ  ســواعــد 
العامة للدفاع المدني. ويهدف المعسكر 
بأساسيات  الــمــشــاركــيــن  تــعــريــف  إلـــى 
مع  التعامل  وطــرق  األولية  اإلسعافات 
العديد من اإلصابات والحاالت المرضية.

يذكر أن مديرية شباب محافظة العاصمة 
تنظم هذا العام 6 معسكرات نهارية منها 
وسواعد  الشرطة  أصــدقــاء  معسكرات 

اإلنقاذ والتدريب المهني. 

 عمان - الرأي

رعى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة 
االهلية  عمان  جامعة  لخريجي  األول  اللقاء 
حفل  فــي   ،"25" الــفــوج  تأسيسها  منذ 

كرنفالي تحت شعار "جامعتنا تجمعنا".
وقال رئيس الجامعة الدكتور ساري حمدان 
بهذا  االهلية  عمان  جامعة  في  "سعيدون 
في  للتواصل  حلقة  يعتبر  الذي  االحتفال 
جمع الطلبة الخريجين منذ تأسيس الجامعة 
في  والــكــفــاءة  بالتميز  لهم  والمشهود 

سوق العمل محليا وعربيا وإقليميا.
اليوم  "أقـــف  الــشــواربــة  قــال  جانبه  مــن 
األعــزاء  زمالئي  أمــام  واعتزاز  فخر  موقف 
العلمي  الصرح  االهلية  عمان  جامعة  في 
المميز ، وفخر لنا ان نكون أول فوج لخريجي 

أول جامعة خاصة باالردن بفضل مؤسس 
احمد  الدكتور  العريق  العلمي  الصرح  هذا 
هيئة  رئيس  والقى  الله.  رحمه  الحوراني 
الحوراني  ماهر  الدكتور  للجامعة  المديرين 
والــحــضــور  بالخريجين  فيها  رحـــب  كلمة 
من  وتطورها  الجامعة  مسيرة  مستذكرا 
واالداء،  واالداري  التدريسي  الكادر  حيث 
المحافظة  في  الجامعة  استمرارية  مؤكدا 
والمنطقة.  االردن  فــي  تــمــيــزهــا  عــلــى 
متنوعة  فــقــرات  على  الحفل  واشــتــمــل 
وفقرات  للخريجين،  وتــجــارب  كلمات  مــن 
غنائية لفرق من الجامعة، إلى جانب إقامة 

البازارات والمسابقات واأللعاب.
التذكارية  الـــدروع  بتوزيع  الشواربة  وقــام 
لرئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق الدكتور 

يوسف العبادي. 

 عمان - الرأي

المؤتمر  فــعــالــيــات  غـــدًا   تنطلق 
الموهبة  ألبحاث  السابع  العلمي 
المؤسسة  تنظمه  الذي  والتفوق، 
الدولية للشباب والتنمية بالتعاون 
الدائم مع الجامعة األردنية وجامعة 

عمان األهلية.
يرعاه  الذي  المؤتمر  في  ويشارك 
الــرزاز،  عمر  الدكتور  الــوزراء  رئيس 
باحثون من الدول العربية وألمانيا؛ 
وتعقد فعالياته على مدى يومين 
في  بدير  علي  محمد  مــدرج  في 

الجامعة األردنية.
الملكية  الــلــجــنــة  رئـــيـــس  وقـــــال 
ــم، مــســتــشــار جــامــعــة  ــي ــعــل ــت ــل ل
التحضيرية  اللجنة  رئيس  فيالدلفيا 
مــروان  الدكتور  األستاذ  للمؤتمر 
إلــى:  يــهــدف  المؤتمر  إن  كــمــال 
التعرف على االتجاهات والنظريات 
المجتمع  في  الذكاء  في  الحديثة 
المعرفي، والتعرف على المناهج 
في  الـــذكـــاء  ودور  ـــة،  ـــدراســـي ال

المجتمع المعرفي في تطويرها.
كــمــا يــهــدف إلـــى الــتــعــرف على 
المجتمع  في  الذكاء  وأنماط  برامج 
تطوير  فـــي  واثـــرهـــا  الــمــعــرفــي 
للطلبة،  الــــدراســــي  الــتــحــصــيــل 
االثرائية  البرامج  على  والتعرف 
ـــقـــدم لــلــطــلــبــة والـــتـــي  ـــتـــي ت ال
المجتمع  في  الذكاء  على  تستند 
ـــمـــعـــرفـــي، والـــتـــعـــرف عــلــى  ال
واختيارهم  الطلبة  ارشـــاد  طــرق 
الذكاء  وأثر  الجامعية  لتخصصاتهم 
في المجتمع المعرفي، والتعرف 
الذكاء  على  المبني  التعليم  على 
عربيا  الــمــعــرفــي  المجتمع  فــي 

ومقارنتها بالعالمية.
الحوراني  ماهر  الدكتور  أكد  بدوره 
جامعة  في  المديرين  هيئة  رئيس 
الرئيسي  الــداعــم  االهلية  عمان 
هذه  مثل  عقد  اهمية  للمؤتمر، 
بمشاركة  االردن،  في  المؤتمرات 
عربية ودولية ومحلية، باوراق عمل 

تعالج قضايا اساسية في التعليم.
المؤتمرات  هــذه  ان  إلــى  وأشـــار 
خاللها  مــن  يــطــل  ــافــذة  ن تشكل 
التعليم  واقــع  على  المشاركون 
خاصة  مهمة،  جوانب  ويتدارسون 
التقدم  مــن  اجـــواء  نعيش  ونــحــن 
التكنولوجيا  عالم  في  والتسارع 
وانفتاحًا على جوانب مهمة وملحة 
والتفوق  والموهية  التعليم  في 

واالبتكار.
عدنان  الــدكــتــور  قــال  جهته  ومــن 
المؤسسة  رئــيــس  الــطــوبــاســي 
إن  والتنمية:  للشباب  الــدولــيــة 
علمية  ــــأوراق  ب يحظى  الــمــؤتــمــر 
حيث  ــة ودولــــيــــة،  ــي ــرب مــحــلــيــة وع
تيسير  الدكتور  األســتــاذ  سيقدم 
صــبــحــي رئــيــس الــمــركــز الــدولــي 
ألمانيا  فــي  االبــتــكــاريــة  للتربية 
بعنوان  الرئيسية  المؤتمر  ورقــة 
"الــمــبــدعــون والــمــوهــوبــون في 
أوراق  إلى  باإلضافة  العمل"  بيئة 

علمية أخرى.
العام  هذا  المؤتمر  أن  إلى  وأشار 
المجتمع  في  الذكاء  بعنوان"  جاء 
ــمــعــرفــي"ومــن أبــــرز مـــحـــاوره:  ال
في  الذكاء  على  المبني  التعليم 
في  واثــــره  الــمــعــرفــي  المجتمع 
واتــزانــهــا  الــطــالــب  شخصية  بــنــاء 
ــوار  ــح وتــعــزيــز قــيــم الــتــســامــح وال
في  ــاء  ــذك وال لــديــه،  العنف  ونبذ 
في  ودوره  المعرفي  المجتمع 
تطوير اساليب حديثة إلعداد وتربية 
االتصال  ووســائــل  الموهوبين، 
والــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــذكــاء 
والذكاء  المعرفي،  المجتمع  في 
ودوره  المعرفي  المجتمع  فــي 
في تنويع اساليب وطرق االرشاد 
التعليم  أثــر  و  التربوي،  النفسي 
المستند على الذكاء في المجتمع 
التعليمية  البيئة  على  المعرفي 
والمعلمين،  المدرسية  االدارة  و 
والتعليم المبني على الذكاء في 
المجتمع المعرفي: مقارنات عربية 

ودولية.
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تطوير  من  األمريكيين  العلماء  من  فريق   تمكن 
مستشعر مقاوم للماء يمكن ارتداؤه على الجلد 
مباشرة، يمتص العرق فى غضون ثواٍن لقياس 
وتقييم مستوى هرمون (الكورتيزول) المسؤول 

عن شعور اإلنسان باإلجهاد.
ويرى العلماء أن االختبارات السريرية التي تقيس 
ترتفع  التي  الكورتيزول)   ) هرمون  مستويات 
تعد   ، اليوم  مــدار  على  طبيعي  بشكل  وتهبط 
مقياسًا موضوعيًا لالجهاد العاطفي أو الجسدي 
إذا  ما  معرفة  في  األطباء  تساعد  أن  ويمكن   ،
تعمل  للمريض  النخامية  أو  الكظرية  الغدة  كانت 

بشكل صحيح أم ال.
الحالية  الطرق  فيه  تتطلب  الــذي  الوقت  وفــي 
االنتظار عدة أيام للحصول على نتائج من المختبر 
المستخدم  يحتاج  المطور  الجديد  المستشعر  مع 
الصحيح  لــلــقــيــاس  يــكــفــي  بــمــا  لــلــتــعــرق  فــقــط 
لمستوى الكورتيزول وتوصيل القراءات بواسطة 
خاصية البلوتوث بجهاز تحليلي يعطى النتاج في 

غضون ثوان معدودة.
وأكد العلماء أنه فى حال أصبحت النسخة األولية 
من الجهاز القابل لالرتداء حقيقة، فإنها قد تمكن 
األشخاص الذين يعانون من اختالل فى التوازن 
إلى  مشيرين  المنزل،  فى  مستوياتهم  بمراقبة 
عن  أيضا  يكشف  قد  هذا  مثل  سريعا  اختبارا  أن 
الحالة العاطفية لألطفال الصغار، حتى قبل تعلم 
الكالم الذين ال يكونوا قادرين على التواصل مع 

آخرين والكشف عن معاناتهم من التوتر. 
(وكاالت)

 ابتكار مستشعر قابل لالرتداء المتصاص العرق وتحديد مستوى االجهاد 

 ملاذا يرفض بعض الناس النصيحة؟ 

 أبواب – ندى شحادة

تكمن أهمية النصيحة في قدرتها على توجيه 
األشخاص نحو الصواب وتأثيرها في شخصية 
الذي  الوقت  وفي   ، ومستقبله  وحياته  الفرد 
صادقة  كانت  ،إذا  صاغية  آذانا  النصيحة  تلقى 
و نابعة من القلب و يتم تقديمها بمحبة وود 
،و  آخــر  اتجاه  في  تتجه  قد  أنها  اإل   ، وتقدير 
تتحول الى قطيعة وضغينة بين األفراد، إذا تم 
تقديمها بطريقة سيئة أو غير مناسبة ، وهذا 
يجعلنا على يقين تام بأن النصيحة يتم تقبلها 
إذا ما وجد األسلوب الجيد والطريقة المناسبة 

لتوجيهها فقط.
كان   " تقول:  عشرينية  فتاة  القدسي  دانية 
رفضي ألي نصيحة تقدمها عمتي لي رفضا 
أســراري  إفــشــاء  الــى  تعمد  فكانت   ، قاطعا 
مصلحتي  تريد  بأنها  ذلك  ،وتبرر  عائلتي  أمام 
بأنها  نفسي  قــرارة  في  أعلم  كنت  لكني   ،
األيــام  ومــرت   ، نصيحتي  ال  فضيحتي  تريد 
ودخلت الجامعة ووجدت أناسا يحبونني بصدق 
 ، األفضل  أكون  كي  توجيهي  على  ويعملون 
وأخذ  بكالمهم  وآنــس  إليهم  استمع  فكنت 

بنصائحهم بصدر رحب ".
الدكتورة  النفسي  اإلرشـــاد  أخصائية  وتبين 
األشخاص  من  الكثير   " بــأن:  الفاخوري  ربــى 
ألسباب  اآلخرين  من  النصيحة  تقبل  يرفضون 
تتعلق بالشخص نفسه ،كخوفه من التغيير، أو 
أسباب تتعلق بالشخص الذي يعطي النصيحة 
،وأسلوبه في الكالم ،أو أسباب أخرى ،تتعلق 

بالموقف نفسه ".
وحول كيفية إسداء النصيحة تبين: " يجب إبداء 
 ، مشاعره  وتفهم  أوال  بالشخص  اإلهتمام 
التفكير  يستطيع  كي  الهدوء  منه  نطلب  وأن 
بعقالنية ومن ثم نبدأ بالتكلم وتقديم النصيحة 
آرائنا  فرض  محاولة  دون  و  اقتراح  شكل  على 
له  نوجه  أو  عليه  األحكام  نصدر  ال  ،وان  عليه 

اللوم ".

وتشدد الفاخوري على: " أهمية إعطاء الدعم 
بأننا  نشعره  ،وأن  الشخص  مع  والتعاطف 
ذات  وفي  قــراره،  كان  مهما  بجانبه  سنبقى 
أي  إعطاء  عدم  على  نحرص  أن  يجب  الوقت 
وعود أو اتخاذ القرارات عنه ،بل نترك له الحرية 
أن  وعلينا   ، قــراره  مسؤولية  ويتحمل  ليقرر 
تعرف  أنــك  منطلق  من  النصيحة  نعطي  ال 
ألن  منه  أدرى  ،وأنك  اآلخر  الشخص  من  أكثر 
النصيحة  تقبل  من  سيمنعه  بالدونية  شعوره 

في كثير من األحيان ".
إبداء  يحبون  الناس  من  كثيرا  أن  الى  وتشير 
يعود  وذلك  للغير،  النصيحة  وإســداء  آرائهم 
إســـداء  أن  فــي  يتمثل  األول   " لسببين: 
الشخص  كــبــريــاء  مــن  يــزيــد  للغير  النصيحة 
والثاني   ، لديه  ــا  األن ويــرفــع  لها،  المسدي 
ما  في  موضوعيا  الشخص  يكون  بأن  يتعلق 
يختلف  األمر  ولكن  اآلخرين  بمشاكل  يتعلق 

فيما يتعلق بمشاكله الخاصة فال يكون بذات 
الموضوعية ".

األحيان  مــن  كثير  فــي   " الــفــاخــوي:  وتــوضــح 
رفض الشخص النصيحة ، ويعود ذلك الى أن 
يريد  كان  بل  النصيحة  يطلب  لم  لشخص  ذلك 
يحدث  وهذا  مشاعره  عن  للتعبير  صاغية  آذنا 
كمعالجين  نحن  وتقول  النساء "،  من  كثير  مع 
للمرضى  النصيحة  إعــطــاء  نتجنب  نفسيين 
ومساعدتهم،  إليهم  اإلستماع  نحاول  ،بــل 
عليهم  نطرح  ،ثم  مشاعرهم  عن  يعبروا  كي 
في  التفكير  على  تساعدهم  التي  األسئلة 
المشكلة بعقالنية و بعد ذلك ندعم قراراتهم 
قراره  عن  الوحيد  المسؤول  هو  فالمريض   ،
القرارات  التخاذ  الوحيد  المخول  ،وهو  وحياته 
المتعلقة به ، وفي حال وجدنا بأنه ال يستطيع 
إتخاذ القرار فعندها نعمل على تعليمه مهارة 

اتخاذ القرارت ".
والــمــرأة  الــرجــل  بين  فرقا  هناك  بــأن  وتبين 
في   " وتقول:  للنصيحة،  تقبلهما  مدى  في 
للتعبير  تتحدث  أن  المرأة  تريد  األحيان  معظم 
وال  بها  تشعر  التي  المؤلمة  المشاعر  عن 
تحتاج النصحية من الطرف اآلخر ، في حين أن 
طبيعة الرجل تشير الى أنه يحاول دائما البحث 

عن حلول للمشاكل التي تواجهه ".
الشخص  أن  الــى  األبــحــاث  تشير   " وتــذكــر: 
مستعد  غير  كــان  اذا  النصيحة  تقبل  يرفض 
مستعد  غير  أو  للنمو  مستعد  غير  أو  للتغيير 
للتخلي عن دائرة الراحة ،وإن كان تحوي الكثير 

من المعاناة ".
عندما  تعطى  النصيحة   " أن:  الــى  وتشير 
عندما  أو  مباشر  بشكل  الشخص  يطلبها 
يعطي اإلذن للتحدث بأمور شخصية تمسه ".
فيصل  الدكتور  اإلجتماع  علم  أستاذ  ويبين 
تمارس  عــادة  هي  النصيحة   " بــأن:  الغرايبة 
وحاجة تطلب ، فكثير من الناس يمرون بفترة 
وربما  وحاسم  هام  قرار  ،باتخاذ  فيها  يحتارون 
شريك  كاختيار  الشخصية  حياتهم  في  عاجل 

أجل  مــن  هجرة  الــى  الــذهــاب  أو  مثال  العمر 
جامعي  تخصص  فــي  التسجيل  أو  العمل 
معين أو شراء بيت ، فيلجأون الى من يجدون 
ويطلبون  الحسنة  والموعظة  الحكمة  فيهم 
لهم  األفضل  الختيار  النصيحة  اســداء  منهم 

من بين الخيارات المتاحة ".
ويؤكد: " على هذا األساس ينبغي أن تكون 
النصيحة في محلها ، وتكون موزونة وهادفة 
انتباه  عدم  أو  تسرع  عن  تصدر  وال  وإيجابية 
لألسف  أنه: "  الى  عشوائية ".ويشير  عن  أو 
اقتراحا  ويقدم  الثقه  هذه  يسيء  من  هناك 
 ، النصيحة  ينشد  الــذي  بالطرف  يضر  سلبيا 
خاطئ  باجتهاد  السلبية  النصيحة  يقدم  وربما 
عن  صادرة  تكون  وربما  مقصود  غير  وبشكل 
الحاالت  أســوأ  مــن  ،وهـــذه  نية  وســوء  خبث 
الى  وتـــؤدي  اإلنــســان  معها  يتعامل  الــتــي 
الخصام والقطيعة بين الطرفين وربما تستمر 

مدى الحياة ".
جميع  من  نطلب  لذلك   " الغرايبة:  ويتابع 
يبتغوا  ،وأن  أوال  الله  يتقوا  أن  الناصحين 
الذين  وزمالئهم  ألصدقائهم  والفالح  الخير 
التفكير  يعتمدوا  وأن   ، النصيحة  يطلبون 
وبأن   ، النصيحة  بنص  النطق  قبل  والتأمل 
تجربتهم  يعكس   ، مقنعا  اسلوبا  يعتمدوا 

." الحياة  في  الناجحة 
يجب  النصيحة  إســداء   " أن:  على  ويــشــدد 
،وأن  األمر  تطلب  إن  تامة  بسرية  تكون  أن 
تطبيق  قبل  ســـواءا  لــآلخــريــن  بها  نــبــوح  ال 
سبيل  عــن  ال  تطبيقها  بــعــد  أو  النصيحة 

." التشفي  سبيل  عن  وال  التفاخر 
حسين  الدكتور  اإلجتماع  علم  أستاذ  ويؤكد 
طبيعة  مــعــرفــة  أهــمــيــة   " عــلــى:  الــخــزاعــي 
ال  وأن   ، النصيحة  ينشد  الـــذي  الــشــخــص 
نجنب  ،كــي  الــنــاس  أمـــام  النصيحة  تــقــدم 
هادئ  بصوت  تكون  وأن  اإلحراج،  المنصوح 
لتجنيبه  طــالــبــهــا  لــومــه  ـــدم  وع ومــنــخــفــض 

والتوتر".  الغضب 

 يف معظم األحيان تريد املرأة أن 
تتحدث للتعب عن املشاعر املؤملة 
،وال تحتاج النصحية من الطرف اآلخر ، 

يف ح أن طبيعة الرجل تش اىل أنه 
ا البحث عن حلول للمشاكل  يحاول دا

التي تواجهه. 

لمؤنس،  رسالة  الرزاز  منيف   كتب 
حين كان في المعتقل وقد قرأها 
ــنــواب..  ال مسمع  على  الــرئــيــس 
بــكــل مــا فــي الــعــمــر مــن شــوق 
من  القلب  في  ما  وبكل  لمؤنس 
في  قرأها  منيف..  على  حسرة 

معرض رده على كلمات النواب.

أنا أيضا سأكتب لك رسالة.. وهذا 
نصها.

(عزيزنا عمر الرزاز..

سريعة  الــريــح  عــلــيــك  مـــرت  هــل 
عاصفة..؟ بالطبع كلنا في تشرين 
ربطات  ترفع  ريحا  شهدنا  وأيلول 
وتستبد  الــشــعــر،  وتنثر  الــعــنــق، 
تعصف  قد  طبعا  أنت  بخصالته.. 
تؤثر  لن  لكنها  عنقك،  بربطة  الريح 
مبكرا  ألنــك  مثلي،  شعرك  في 

احترفت الصلع..

ما كان يجعلني أفكر مطوال، في 
التي  اللحظة  هــو  المشهد  هــذا 
جيبي  مــن  ســيــجــارة  فــيــهــا  أخـــرج 
الريح  وتغتال  اشعلها،  أن  وأحاول 
ـــــاري.. كــلــمــا هــمــمــت بــإشــعــال  ن

(القداحة).. تغتال الريح الشعلة..

مركز  ساحة  فــي  كنت  يــوم  ذات 
ضيفا،  أنتظر  الثقافي  الحسين 
ــت أن  ــاول ــحــا عــاتــيــة، ح ــت ري ــان وك
للنار  ســاتــرا  أصابعي  مــن  أصنع 
ولم  السيجارة  طــرف  أشعل  كي 
للريح..  ظهري  أدرت  ثم  تشتعل، 
لزاوية  وذهبت  أيضا،  أفلح  ولــم 
النار..لكن  عورة  تستر  علها  بعيدة، 
للريح..  مكشوفة  كانت  النار  عورة 
وألعن  كثيرا  رأســـي  أحــنــي  كنت 
(الوالعة).. والحقيقة أن المشكلة 
ليست في (الوالعة) ولكنها في 
أشعل  لــم  النهاية  فــي  الــريــح.. 
إلى  أدخل  أن  البد  كان  سيجارتي، 
في  الريح  التلعب  مغلق،  مكان 

أطرافه وأشعلها.

ــال  ــة مـــحـــاوالتـــي إشــع ــج فـــي ل
السيجارة، كان شعري يتناثر، وكان 
رأســـي يــبــدو أشــبــه بــكــومــة من 
تلتوي  عنقي..  وربطة  الصوف، 
مـــجـــددا.. ويــخــرج الــقــمــيــص من 
كرشي..  فاضحا  البنطال  أطــراف 

وفي النهاية تنتصر الريح.

أنت لست مثلي، فربطات عنقك 
ــيــســت غــالــيــة  بــســيــطــة جـــــدا، ول
في  تغير  لن  أنها  تعرف  والريح.. 
عن  تعبر  فهي  شعرك..  تسريحة 
أقوى  ربما  ونارك  أملس..  سطح 
معركتك  ــق..  رفــي ــا  ي نــارنــا..  مــن 
ليست مع الفساد، ومع الترهل.. 
ــحــاجــة، ومــع  ومـــع الــفــقــر ومـــع ال
اقــتــصــاد مــتــعــب.. مــعــركــتــك مع 
ستنطفئ  هل  أعــرف  وال  الريح.. 
ستشعلها  أنــك  أم  مثلنا  نـــارك 

بالرغم من الريح ). 

إجبد
عبد الهادي راجي المجالي
H a d i . e j j b e d @ h o t m a i l . c o m

مع الريح
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أبواب - الدكتورة شروق أبو حمور
لــطــبــي ا ع  جــتــمــا إل ا عــلــم  ئــيــة  خــصــا أ

كم مرًة شعرت بأنك تجلد ذاتك؟ 
تحملها فوق طاقتها؟ تعاقبها 
بطريقة تفوق استيعابها؟ فكانت ردة 
فعلها أيضًا تجاهك تساوي عقابك 
أو تفوقه، فشعرت أنها تودي بك 
إلى أحد دهاليز األمراض النفسية، 
االكتئاب والقلق المبالغ به، وأحيانًا 
إلى أمراض أشد قسوة، ومشكالت 
صحية وجسدية، أضف إلى ذلك 
العديد من الضغوط اإلجتماعية. 
فكان ما فعلت يندرج تحت العديد 
من المسميات التي من الممكن أن 
نربطها بجلد الذات، أو بتلك الخبرة 
التي مررت وتمر بها فقد نسميها 
الضمير أو الشعور بالذنب، ويتفاوت 
مقدار جلد الذات والعقوبة التي 
نوقعها على أفئدتنا بمقدار يقظة 
الضمير وحدته، وبمقدار ما نشعر 
بأننا اقترفنا من ذنب.

ما  على  بناء  هو  له  ومفهومنا  الذنب   هذا 
خالل  ومن  السماوية  أدياننا  من  اكتسبناه 
قمنا  جميعها  والــتــي  وتقاليدنا  عاداتنا 
التنشئة  مؤسسات  طريق  عن  باكتسابها 
وانطلقنا  بــاألســرة  فــبــدأنــا  اإلجتماعية، 
لجماعة الرفاق في الزقاق وممرات حاراتنا 
القديمة، وبعدها مشينا لمدارسنا وأنهينا 
مؤسسات  على  وعرجنا  لجامعاتنا،  لنصل 
ونحقق  ونــكــد  لنعمل  إلــيــهــا  انضممنا 
ذواتنا، فكان بعدها نصيبنا من زواج وأبناء 
أو  فنطور  جديد  من  تعلمناه  ما  لنكسبهم 
ومن  اإلجتماعية،  تنشئتنا  وتستمر  ندمر، 
خالل مسيرة حياتنا هذه نتعرض لمواقف 
الفرح  ــان  ك متتالية،  وأحـــداث  اجتماعية 
عزيز،  بفقدان  ثناياها،  بين  والحزن  احداها، 
أحدنا  وضعها  وثقة  بصديق،  والصدمة 
أحدهم  يستطع  لم  وعمل  وخذله،  باالخر 
لعدم  فتاة  اعلنته  وحــداد  عليه،  الحصول 
الزواج، ونكسة اعلنتها األخرى ألنه وعدها 
المزاج،  يتفق  لم  وبعدها  سنين  وانتظرته 

مجتمعنا. في  األمثلة  من  الكثير  والكثير 
ولكن كيف يحدث جلد الذات؟

تقسيمه  فـــي  فـــرويـــد  الــعــالــم  يـــقـــول 

من  تــتــكــون  بــأنــهــا  الشخصية  لــمــكــونــات 
"الهو، واألنا، واألنا األعلى أو ما يسمى 
الرغبات  بأنها  الــهــو  فيصف  بالضمير" 
وتريد  للرقابة  تخضع  ال  التي  والشهوات 
والــمــكــان،  لــلــزمــان  الــنــظــر  دون  تــريــد  مــا 
هو  مــا  ــًة  ــداي ب ـــدرك  ي ال  كالطفل  تــمــامــًا 
فهي  األنـــا  ــا  أم والــمــســمــوح،  الممنوع 
بين  الصلح  وقاضي  الحكم  وهي  الميزان 
،والتي  األعــلــى"  واألنــا  الهو   " اإلثنين 
ورغباته  الــهــو  مطالب  تحقق  أن  تــحــاول 
وتحاول أن تروضها وتختار الزمان والمكان 
ما  ضوء  في  ،وذلك  لتنفيذها  المناسب 
واحكام  اإلجتماعية  التنشئة  من  اكتسبت 
ارتبط  ،ومــا  وتقاليدنا  بعاداتنا  صلة  ذات 
في  ذاكرتنا  في  والممنوع  بالمسموح 
فتكون  مجتمعنا،  من  اكتسبناه  ما  ضوء 
تغضب  ال  أن  وحاولت  الهو  أرضت  بذلك 

الضمير، وهو األنا األعلى.
ولكن!

جميع  ،فليس  الضمير  غضب  من  حــذاري 
أجهزتنا العصبية تحسن التدبير، فقد يتهور 
ضبط  عــن  األنــا  ،ويفشل  الـــذات  مصنع 
تكون  ،وهنا  األعلى"  واألنا  اإلثنين "الهو 

،فيما  وشرسة  قوية  الضمير  فعل  ردة 
بأحد  أنت  يعاقبك  قد  الذات،  بجلد  نسميه 
الموضوع  يطور  وقد  النفسية  األمــراض 
فيشترك المجتمع معه ،فيجلدانك اإلثنان 

وضميرك". "المجتمع  معًا 
عزيزي القاريء صحتك النفسية، هي مرآة 
مع  ولتصالحك  اإلجتماعي،  الستقرارك 
ذاتك، ال تحمل نفسك فوق طاقتها، فكل 
التوابين،  الخطائيين  وخير  خّطاء  ادم  ابن 
باستمرار  ،وحاورها  ذاتك  مع  صلحًا  اعقد 
وتجنب اخطاءك السابقة، ولكن إن اخطأت 
تخلق  لم  فأنت  الحياة-  سنة  هي  -وهــذه 
ذاتك  تجلد  أن  منك  مطلوب  وليس  مالكا، 

حد الهالك.
ولكن  ضمير  لديك  يكون  أن  الجميل  من 
بالتفكير،  كثيرًا  تتعمق  ال  أن  الممتع  من 
ـــا عــلــيــنــا حــق فــال تــلــق بــهــا إلــى  ألرواحـــن
منها  نتعلم  مدرسة  هي  حياتنا  التهلكة، 
وال  ذواتكم  جلد  فأوقفوا  والقليل،  الكثير 

قدراتكم. تفوق  تجلعوها 
تنويه: هذه المقالة مخصصة لمن اعتادوا 
ضمائرهم  نامت  مــن  أمــا  ذواتــهــم،  جلد 

أمل. على  فتصبحون 

 

 اإلحساس بالذنب ال يعني جلد الذات! 

من عجائب اللغة العربية هل تعلم؟ناجحون معلومات صحية
شعر يقرأ االفقي والرأسي :

ألوم صديقي وهذا محال 
صديقي احبه كالم يقال 
و هذا كالم بليغ الجمال
محال يقال الجمال خيال

فردريك بانتنغ
ــيــب كــنــدي،  طــب
 14 فــــي  ولــــــد 
 1891 نــوفــمــبــر 
وتوفي في 21 
 ،1941 ــر  ــراي ــب ف
حـــــصـــــل عـــلـــى 
في  نوبل  جائزة 
الــــطــــب لـــعـــام 
مناصفة   1923
األسكتلندي  مع 
جـــون مــكــلــيــود.
اكــتــشــف عــالج 
مـــــرض الــســكــر 

اإلنسولين عام 1921.
مع  الــجــائــزة  مــن  المالي  نصيبه  بانتنغ  اقتسم 
تلميذه وشريكه في أبحاثه تشارلز سنت الذي لم 
في  طالبًا  لكونه  رسمي  بشكل  الجائزة  تشمله 

ذلك الحين.

ان لكل شخص بصمة لسان خاصة به ، مثل بصمة 
االصابع.

من  التخلص  فإمكانك   ، الحقنة  من  تخاف  كنت  إذا 
الخوف وأللم منها عن طريق السعال أثناء اخذها . 
حيث اكتشف باحثون ألمان بأن السعال أثناء الحقن 
مؤقت  ارتــفــاع  يسبب  السعال  ألن  األلــم  يقلل 
مفاجيء في ضغط الصدر والقناة الشوكية ويمنع 
تركيب اجراءات الشعور باأللم في الحبل الشوكي.

ابواب املعرفة
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ل  فيسبوك تحقق يف احت
انتهاك احدى الرشكات املتعاملة 

معها لخصوصية املستخدم 
اوقفت مجموعة فيسبوك شركة تحليل بيانات مقرها 
تحقيقا  وفتحت  موقعها،  على  الدخول  من  بوسطن 
الشركة  وقعتها  التي  العقود  كانت  اذا  ما  في  للنظر 
مع الحكومة االميركية وشركة روسية غير ربحية تنتهك 
صحيفة  افــادت  ما  بحسب  المستخدمين،  خصوصية 

"وول ستريت جورنال".
وتقول شركة "كريمزون هيكساغون" إن منصتها تسمح 
بيانات  بتحليل  كبرى،  اميركية  شركات  وبعضهم  للزبائن 

الجمهور ورصد صورة العالمة التجارية واداء الحمالت.
مّطلعين  اشــخــاص  عــن  االميركية  الصحيفة  ونقلت 
وقعتها "كريمزون  التي  العقود  ان  الشركة  عمل  على 
بموجبها  تسحب  والتي  الحكومة،  مع  هيكساغون" 
لم  فيسبوك،  لمستخدمي  شخصية  بيانات  الشركة 
التواصل  عمالق  من  مسبقة  موافقة  على  تحصل 

االجتماعي.
 ومنذ 2014 دفعت وكاالت حكومية اميركية لكريمزون 
عقدا،   22 قيمة  دوالر  الف   800 من  اكثر  هيكساغون 
بيانات  عن  جــورنــال"  ستريت  "وول  نقلت  ما  بحسب 

المشتريات الحكومية.
التحليالت  منصة  هيكساغون  كريمزون  شركة  وباعت 
وروسيا،  تركيا  منها  خارجية  دول   الــى  تملكها  التي 
وعملت في 2014 مع شركة روسية غير ربحية مرتبطة 
بالحكومة، بحسب ما افادت الجمعة الصحيفة االميركية.
على  واحــدة  مرة  حصلت  االميركية  الشركة  ان  ويبدو 
االقل عن طريق الخطأ على بيانات شخصية من خدمة 

"انستغرام"، التي تملكها فيسبوك منذ 2012.
بأدلة  هيكساغون"  "كريمزون  من  فيسبوك  وطالبت 
اضافية، لكن الصحيفة نقلت عن متحدث باسم شبكة 
التواصل االجتماعي قوله "بناء على تحقيقاتنا لحد اآلن 
معلومات  اي  على  هيكساغون+  تحصل +كريمزون  لم 
بشكل غير مناسب من +فيسبوك+ او +انستغرام+".

كريمزون  مدراء  احد  وهو  بينغام  كريس  كتب  والجمعة 
هيكساغون على مدونة ان شركته ال تجمع عن وسائل 
التواصل االجتماعي اال بيانات متاحة للعموم، وهو امر 

"مشروع بالكامل".
لعمالء  دوريــة  فحوصا  تجري  شركته  إن  بينغام  وقــال 
تقيدهم  مــن  الــتــأكــد  اجـــل  مــن  للحكومة  محتملين 

بسياسات "شركائها في البيانات" مثل فيسبوك.
حساسيات  هناك  المثال،  سبيل  "على  بينغام  وكتب 
تجاه كيفية استخدام الوكاالت الحكومية للبيانات العامة 
البيانات  ان  من  الرغم  على  االنترنت،  على  المتوفرة 

نفسها متاحة آلخرين".
واقرت فيسبوك في تموز الحالي انها تخضع لتحقيقات 
اميركية وبريطانية على خلفية فضيحة استغالل الشركة 

البريطانية "كامبريدج اناليتيكا" لبيانات مستخدميها.
 وكانت شركة "كامبريدج اناليتيكا" التي عملت للحملة 
في 2016،  ترامب  دونالد  األميركي  للرئيس  االنتخابية 
مستخدم  مليون   87 عن  معلومات  جمع  في  تورطت 
لفيسبوك، لكنها نفت أن تكون استغلت هذه البيانات 

لصالح حملة ترامب. 
المتحدة  الــواليــات  فــي  افالسها  الشركة  واشــهــرت 

وبريطانيا.

(أ ف ب)

 حذاري من غضب الضم ،فليس 
جميع أجهزتنا العصبية تحسن 

، فقد يتهور مصنع الذات  التدب
ويفشل األنا عن ضبط اإلثن "الهو 

واألنا األعىل" ،وهنا تكون ردة 
فعل الضم قوية ورشسة في 

نسميه بجلد الذات، قد يعاقبك أنت 
بأحد األمراض النفسية وقد يطور 
املوضوع فيشرتك املجتمع معه 

،فيجلدانك اإلثنان معاً "املجتمع 
ك".  وضم



ن - األردن   السنة الثامنة واألربعون - ع
أبواب

w w w . a l r a i . c o m

ملك يوسف التل
m a l a k a l t a l l @ g m a i l . c o m

بعيدا عن السياسةالحلقة

وز  2018م - العدد 17393  3االثن 10 ذو القعدة 1439 هـ - املوافق  23  302

 توفيق كريشان : ال مربر لتهويل املخاطر  والثقة تُستعاد 
باملكاشفة واملصارحة والوضوح

م أمان للقوان التي تصدر من مجلس النواب     مجلس األعيان ص

    لدينا فساد يف القطاع الخاص يفوق القطاع العام

ُملّحة،  ¶ إصالحية  برؤية  تتحدثون   وانتم 
لجاللة  الــنــقــاشــيــة  األوراق  تستلهم 
الملك، هل ترون حاجة إلحداث تطويرات 
(األعــيــان)،  الملك  مجلس  في  هيكلية 
فعالية  أكثر  دورًا  يلعب  أن  ليستطيع 
بناء  في  والمشاركة  األزمــة  إدارة  في 
به  تكّلفت  الـــذي  النهضوي  الــمــشــروع 

الحكومة الجديدة؟
المجالس  أهم  من  الخاص  الملك  مجلس   
الوطنية يتم اختيار أعضائه من قبل جاللته، 
الوطن،  في  والــدرايــة  الخبرة  أصحاب  من 

وعليهم مسؤولية كبيرة,
ــدايــة  وكـــــان لـــي شــــرف عــضــويــتــه فـــي ب
كان  بنا  لقائه  في  الــلــه..  عبد  الملك  عهد 
مع  المستمر  التواصل  على  جاللته  تركيز 
المناطق  كافة  في  المجتمع  شرائح  جميع 
والقطاعات، وهذا دور كبير لمجلس األعيان 
الذي يعتبر صمام أمان للقوانين التي تصدر 
خبرة  من  به  يتمتع  لما  النواب،  مجلس  من 

وخلفية واسعة.
مجلس  في  تنحصر  كثيرة  تعديالت  هناك   
يحضر  لجانه  جلسات  تعقد  فعندما  األعيان. 
في أي منها ما بين 40-50 عين من 65 عينا 
مــادة..  مــادة  القانون  مــواد  خاللها  تناقش 
لكن دوره ما يزال بحاجة إلى تفعيل أكثر حتى 
فهو  المواطنين،  مع  بعالقته  العين  يشعر 

بيت الشعب كما مجلس النواب أيضا.

الفساد  ¶ عن  بالعموميات  الحديث  يتجدد 
والــمــفــســديــن، وهــو األمـــر الـــذي ُينذر 
الــعــامــة،  لـــألجـــواء  إضـــافـــي  بتسميم 
وألن  بالعموميات،  يظل  الحديث  ألن 
الجديدة  الحكومة  تفعلها  إجـــراءات  أي 
التي  العالية  التوقعات  دون  ستّظل 
ترفعها مواقع السوشيال ميديا وبعض 
الغث  نفرز  كيف  والتعليقات؟  التحليالت 
مكافحة  مــوضــوع  فــي  الــســمــيــن  عــن 

الفساد؟

هذا  في  كبيرًا  بعدًا  أخذ  الفساد  موضوع   
البلد، فنجد بأن كل شخص يسمع كلمة من 
في  طعنا  ويصبح  وتكبر  تنقل  وهناك  هنا 
إثبات،  أو  أدلــة  دون  ذاك  أو  الشخص  هــذا 
فاسدة  بانها  ما  مؤسسة  عن  الحديث  يتم 
لدينا  إن  أقــول  ..الــخ.  فاسد  بانه   وشخص 
شخص  أي  كان  وإذا  عام  ومدعي  عام  نائب 
ال  وهــذا  فليقدمها.  ووثــائــق  اثباتات  لديه 
وهو  موجود،  غير  عندنا  الفساد  ان  يعني 
ليس مقتصرا على القطاع العام فقط، لدينا 
الفساد  يفوق  الخاص  القطاع  في  فساد 

في القطاع العام.
الوظيفة،  اســتــثــمــار  هــو  الــفــســاد  أســـاس 
ــثــمــارهــا هو  فــاســتــغــالل الــمــواقــع واســت
لديه  كان  إذا  مواطن  كل  حق  ومن  الفساد، 
اثباتات في موضوع الفساد، كما قلت، إن 
الفساد  عن  نتحدث  نبقى  ال  وأن  يقدمها 

لمجرد إشاعات نسمعها ونصدقها.

الثقة  ¶ في  فجوة  بوجود  الجميع  يعترف   
التنفيذية  السلطتين  وبين  الناس  بين 
والتشريعية وبأن الكيل قد طفح. ما هو 
السبيل األقوى واألسرع الستعادة هذه  

الثقة الغائبة؟
يمثل  الذي  المواطن  بين  ما  الفجوة  وجود   
عدم  يخلق  الــذي  هو  والمسؤول  الشعب 
يتحدث  ــرزاز  ال عمر  د.  الـــوزراء  رئيس  الثقة. 
بذلك وهو موضع ثقة. معرفتي به منذ كان 
مديرًا عامًا للضمان االجتماعي. جاء للضمان 
كما  الضمان  في  نجح  ممتازة.  أجــواًء  وخلق 
هو  اآلن  والتعليم.  التربية  وزارة  في  نجح 
من  كثيرة  توقعات  وهناك  للحكومة،  رئيسا 
الحكومة،  هــذه  باتجاه  ـــي  األردن الــمــواطــن 
وأهم ما هو مطلوب من الرئيس التواصل 
مع كافة فئات المجتمع وفتح مكتبه للجميع، 
للمناطق  ــزول  ــن ال وزرائــــه  مــن  يطلب  وان 
ويخبروه بالوضع الذي يحصل، فأهم ما في 
الموضوع المكاشفة والمصارحة والوضوح.

على  ¶ واإلعتماد  اإلنفاق  ترشيد  شعارات 
كل  وفــي  متجددة،  قديمة  هي  ــذات  ال
بالحجم  تــأت  لــم  جــدواهــا  أن  يثبت  مــرة 

المطلوب.. أين المشكلة؟
ــــذات لنصل  ــمــاد عــلــى ال ــت ال بــد مــن االع
على  فيها  نعتمد  ال  الله  بــإذن  مرحلة  إلــى 
بأن  نجد  عندما  لكن  الخارجية،  المساعدات 
لدينا في األردن أعداد هائلة بين ذكر وأنثى 
مليون  لدينا  بأن  ونجد  العمل،  عن  عاطلين 
ونصف المليون عامل وافد يعملون عندنا، 
الوافد  العامل  فــإذا  الخلل؟!  يكمن  فأين 
بأن  فنجد  لبلده،  شهريًا  دوالرًا  مائة  يرسل 
في العام الواحد يخرج من األردن حوالي 2 
اإلعتماد  سيكون  فأين  صعبة،  عملة  مليار 
على الذات؟ وهنا أريد ان أوضح فيما يتعلق 
عنه  يــقــال  مــا  أن  األرنـــي  الــمــواطــن  بعمل 
مكان..  أي  في  العمل  برفضه  صحيح   غير 
ويريد  العيب  ثقافة  تجاوز  األردني  مواطننا 

على  وظيفة  عن   يبحث  ال  وهو  يعمل  أن 
يراجعني  منصف،  غير  كــالم  هــذا  قياسه، 
شخصا   40-30 بين  ما  مكتبي  في  يوميًا 
مستعدون.  وجميعهم  عمل،  عن  يبحثون 
سبق وأخبرنا وزير العمل أكثر من مرة بضرورة 
أن يكون لدينا وظائف مقيدة، كالعمل في 
المطاعم والفنادق ومحطات الوقود وأعمال 
وما  مقيدة  تكون  ان  يجب  وغيرها  الصيانة 
عدا ذلك كالزراعة في الغور وعمال المنازل، 
الوافدين  إلخواننا  نتركها  العمارة  وحــارس 
وال مشكلة في ذلك، لكن فيما يتبقى من 

وظائف يجب أن يتم تقييدها.
 
الشعارات األخيرة التي رفعت عن تغيير  ¶

النهج بدًال من تغيير الوجوه، ظلت حتى 
المضامين  مــحــددة  غير  شــعــارات  اآلن 
بتغيير  المقصود  هــو  مــا  واإلشـــــارات. 

النهج برأيكم؟
استراتيجية  ــــوزارات  ال مــن  وزارة  كــل  لــدى   
على  يجب  وال  تطبيقها،  من  بد  وال  معينة 
يلغيها  ان  ذلـــك  بــعــد  يــأتــي  ـــذي  ال الــوزيــر 
لدينا  يكون  أن  يجب  جديدة.  بواحدة  ويأتي 
استمرارية، لكن إذا وجد بعض الثغرات في 
من  يمنع  ما  هناك  ليس  االستراتيجية  هذه 

تعديلها لألفضل. 
ونهج  عمل  طريقة  تغيير  يعني  النهج  تغيير 
هـــذه الــــــوزارة.. يــجــب وضـــع مــحــددات لها 
ال  الــبــدايــة  فــي  قلت  لــذلــك  تعمل،  حتى 
المكاشفة  سياسة  اعتماد  الــوزيــر  مــن  بــد 
أن  عليه  المواطنين،  مع  ولقائه  والمصارحة 
وضع  يستطيع  حتى  الشارع  لنبض  يستمع 
ويلتزم  عليها  ويسير  لــوزارتــه  استراتيجية 
وزيــارة  مكتبه   ابــواب  فتح  الوزير  على  بها، 
لــوزراء  خاصة  جــدًا  ضرورية  يوميًا  المناطق 
الخدمات، وأن ال تتخذ القرارات في مكاتب 

مغلقة. 
مواقع  بشأن  ومتبادلة  كثيرة  شكاوى  هناك 

بشكل  واستخدامها  االجتماعي  التواصل 
غير الئق أو غير قانوني:

إذا أردت أن أقول رأيي في السوشال ميديا 
أقــول  فإنني  بالفيسبوك  يتعلق  وفيما 

"الحمد لله ليس لدي فيسبوك". 
أقــــول: كــل مــا يــكــتــب مــن خـــالل وســائــل 
صاحب  يكتب  ان  دون  اإلجتماعي  التواصل 
الــمــوضــوع إســمــه صــريــحــا ال يــجــوز األخــذ 
البلد  أن  يعتقد  يكتب  ما  يقرأ  من  أبــدا.  به 
في خراب. عندما يتم نشر أمور تحت اسم 
"أحرار" فهذه اتهامات تنشر جزافًا ويصدقها 
بعض الناس وتصبح وكأنها حقيقة، هذا غير 
صحيح، وكل من يدعي بأنه حريص على هذا 
جميعنا  ألن  صريحا،   اسمه  فليظهر  الوطن 
بأرواحنا.  عنه  وندافع  الوطن  على  حريصون 
األمــور  هــذه  مثل  تــراقــب  أن  الــدولــة  على 
التي تنشر وتسبب بلبلة في الشارع، علما 
يميزون  أصبحوا  مواطنينا  من  العديد  أن 

وبفرزون ما يتم نشره عبر تلك الوسائل. 

ما الذي استخدمتموه من ترشيد اإلنفاق  ¶
رئاستكم  في  والمشاركة  والشفافية 
هي  ومــا  الكهرباء؟  توزيع  شركة  إلدارة 
للحكومة  رفعها  يمكن  التي  التوصيات 

بخصوص الكهرباء؟ 
لم يمض بعد على استالمي هذا الموقع 
أكثر  الكهرباء  شركة  إدارة  مجلس  كرئيس 
فيها  أفكر  كثيرة  أمور  فهناك  شهرين،  من 
ليست  وهــي  الشركة،  هــذه  عمل  لتحديث 
ملك ألشخاص معينين، هي ملك للضمان 
نسبة  الذي  األردني  وللشعب  االجتماعي، 
ونسبة  فيها 70%،  الضمان  من  المشاركة 
الكويت  من  استراتيجيين  لشركاء  المشاركة 
ألشخاص  ليست  الشركة  هــذه  إذًا   ،30%
إنما للضمان االجتماعي وصندوق الضمان 
موظفي  غالبية  يمثل  الـــذي  االجــتــمــاعــي 
اإلدارة  مجلس  مع  هناك  فلدي  البلد،  هذا 
عمل  لتحسين  جديدة  وخــطــوات  طــرق  عــدة 
خاصة  الله،  شاء  ان  المستقبل  في  أدائها 
لإلعتداء  نتيجة  النزيف  بوقف  يتعلق  فيما 
العدادات  على  واإلعــتــداء  الشبكات،  على 
الكهرباء.  خــالل  من  تتم  التي  والسرقات 
أن  الممكن  ومــن  ندرسها  خطة  اآلن  لدينا 
كثيرة  أمــور  أو  عـــدادات  تغيير  هناك  يكون 
لدينا  أيــضــا  الــمــوضــوع.  هــذا  فــي  تتعلق 
المواطنين  عــلــى  الــذمــم  تــســديــد  عملية 
وعلى المؤسسات والشركات في تحصيل 
وآلية  طــرق  لــدي  الــمــوجــودة،  المبالغ  هــذه 
في  اســتــحــداثــهــا  ــاول  ــح ن وجـــديـــدة  معينة 
موظفينا  على  لتعميمها  اإلدارة  مجلس 
الكهرباء  توزيع  لشركة  التابعة  المناطق  في 
حتى نفعل عملية التحصيل ومحاربة الفاقد 

الموجود. 
التي  الطاقة  تنظيم  هيئة  مــع  نتبع  نحن 
مالكة  هــي  والــتــي  المملكة  كــهــربــاء  هــي 
لدينا  الكهرباء،  توزيع  شركة  الشركة،  لهذه 
بينهم  فيما  ستتم  ولقاءات  كثيرة  توصيات 
الشركة،  هــذه  دور  تفعيل  مــوضــوع  حــول 
عملية  في  حديثة  أساليب  من  بد  ال  لذلك 
جديدة  أســس  نضع  اآلن  نحن  التحصيل، 
لعملية التحصيل، وال بد من موافقة الهيئة 
العالي  الجهد  إلــى  بحاجة  التحصيل  عليه. 

حتى نستطيع الوصول اليه. 

في القدس

مع افراد أسرته

2-2
ال يأنس الباشا توفيق كريشان إلى اللغة الشعبوية التي تعتاش على 
التهويل بالمخاطر والتحذير من  المؤامرات ومن قادم األيام. فهو بما 
توارثه من هدوء وروّية وميل راجح إلى المنطق، يرى  األمور بألوانها 
الحقيقة  وال يحتاج إلى التهويل ورفع الصوت ولفت النظر.

 يقر  كريشان ان» صفقة القرن» التي لم يجرؤ أحد على القول انه اطلع 
عليها. لكن ذلك، برأيه ال يستدعي الهلع ألن  اإليمان بالدولة والنظام 
والوحدة الوطنية، أقوى من ان  تجتاحنا الرياح المستجدة.

 وبنفس منطق العقالنية يرفض أن يجري توزيع تهم الفساد واإلفساد 
كيفما كان. فمن كانت لديه بينة فليقدمها للقضاء، كما يقول . ثم إن 
الفساد  في القطاع الخاص يفوقه ما في القطاع العام.
قناعاته أن القوانين األخيرة التي جاءت على  قاعدة اإلصالح، وهي األحزاب 
والالمركزية واإلنتخاب والبلديات، كلها ثبت قصورها على أرض التنفيذ 
واستوجبت مراجعتها واألولوية في ذلك لقانون اإلنتخاب الذي يتوجب 
على المجلس الحالي تحديثه.
نسأل  أبي عبدالله عن موجة اإلعالم المجتمعي  وما أحدثته من سلوكيات 
جديدة تستوجب الترشيد والتقنين، فيكتفي بالقول:»الحمد لله ليس لدي 
فيسبوك».

لة  يجب تقييد وظائف الع
الوافدة إلتاحة املجال أمام 
مواطننا العاطل عن العمل

دور مجلس األعيان بحاجة إىل 
تفعيل أك حتى يشعر الع بأن 

له عالقة مع املواطن

شيخ الرايت تعني الكرم 
والحرب

آلل كريشان تاريخ من النضاالت في  ¶
فلسطين، ال بأس باستذكاره لألجيال 

الشابة:
معان  أهل  شارك  عام 1936  ثورة  منذ 
الكراشين  خــاص  وبشكل  عــام  بشكل 
منهم  أذكــر  كبير  عــدد  استشهد  حيث 
رحمة سليمان مرعي كريشان وهمالن 
أبو هالل كريشان وغيرهما استشهدوا 
إلى  انتقلت  ثم  ومن  األيام،  تلك  في 
عشيرتي  من  استشهد  حيث   ،1948
 1967 العام  وفي  شباب.   7 من  أكثر 
استشهد النقيب عبد اللطيف كريشان 
دبابته  على  أسقطت  عندما  جنين  في 
قنبلة وهو في داخلها، وتم عمل تذكار 
له، حتى العدو قام بعمل تذكار له في 
وفي   باسمه،  خاص  ميدان  وله  جنين 
استشهد  الكرامة  معركة  قبل   1968
كتيبة  قــائــد  كــريــشــان  مــنــصــور  الــرائــد 
الحسين الثانية في حرب استمرت أكثر 
من 8 ساعات، واستشهد معه حوالي 
 1967 بعد  وأذكـــر  زمــالئــه،  مــن  سبعة 
سالح  إلى  بنقله  الحسين  الملك  خيره 
إلى  الــعــودة  إمــا  وقــال  فرفض  الجو، 
الثانية  الحسين  كتيبة  أقود  أن  أو  بيتي 
القدس.  حرب  في  استبسلت  والتي 
أيضًا الشهيدان خضر ورضوان كريشان 
العمل  مــع  السخنة  منطقة  فــي  كانا 
منظمة  تأسيس  بداية  في  الفدائي 
على  غــــارة  ــــاءت  وج  1968 عـــام  فــتــح 

السخنة استشهدا على أثرها. 

الرايتين"  ¶ "شيخ  تعبير  يعني  مــاذا 
الذي كان يتوج الراحل والدكم؟

جدي حسين باشا سمي بشيخ الرايتين، 
معان  في  ــحــرب،..  وال الكرم  شيخ  أي 
ـــاب بــاشــا الــعــوران  ــدي وذي تــفــاوض ج
سقطت  وأيامها  حسين  الشريف  مع 

الحامية التركية في معان.

أسرتي
العقبة  من  ماضي،  عائلة  من  زوجتي   
عائلة  بعالقات  ارتبطنا  عمان  سكان 
قوية وقديمة. تعرفت عليها من خالل 
عندما  العربية  بيروت  لجامعة  انتسابها 
كنت رئيسًا للنادي وأعمل في مصفاة 
البترول، فجاءت لتنتسب للنادي فرأيتها 
وحصل النصيب، ورزقنا الله بـ: عبدالله 
متزوج يعيش في بريطانيا، ومصطفى 
بريطانيا،  فــي  ليفربول  فــي  يـــدرس 
العامة  الثانوية  في  زال  ما  وحسين 
حــســب الــنــظــام األمــريــكــي. وبــنــاتــي: 
في  الماجستير  ـــة  درج تحمل  مــيــس 
متزوجة.  األردنية  الجامعة  من  الصيدلة 
الجامعة  من  عمارة  مهندسة  وإيــمــان 
ــة أيــضــًا مــتــزوجــة. ورنـــد تحمل  ــي األردن
الجامعة  من   ITالـ في  الماجستير  درجة 
كلية  خريجة  غالية  وأصغرهن  األردنــيــة 
متزوجة  األردنية  الجامعة  من  الصيدلة 
تقيم مع زوجها في الرياض. ولدي من 

األحفاد ولد وبنت من إبنتي إيمان. 
تتذكر  وهل  الزفاف..  حفل  أقمتما  أين 

مهر زوجتك؟
ــحــفــل فـــي قــاعــة الــمــديــنــة  ــا ال أقــمــن
الرياضية.. المهر : دينار مقدم وخمسة 

آالف مؤجل.

اسرتاحة
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رقم
الطوارئ الموحد

911
إدارة حماية األسرة

111
دائرة السير

190
الدوريات الخارجية 

190
أمانة عمان

في  خدمتكم  

4650900
مركز

االسعاف الجوي

4792000
دائرة االفتاء العام

5660459
شكاوى

دائرة الجمارك

5343121
الملكية األردنية

5100000
مطار الملكة
علياء الدولي

5002777

أعواد الثقاب

امللكية األردنيةالقادمة
03:30
05:15
07:00
07:00
07:40
08:35
08:55
09:10
09:15
09:15
09:15
09:30
09:30
09:30
09:50

بغداد
هونغ كونغ - بانكوك
اربيل
بيروت
جده
دمام
الرياض
الكويت
القاهره
تل ابيب
دبي
ابو ظبي
الدوحه
العقبه
بصره

بغداد
جده
القاهره
الرنكا
دبي
نيويورك
القاهره
شيكاغو
ابو ظبي
جده
الكويت
اسطنبول
تونس
تل ابيب
فيينا

برلين
فرانكفورت
ميونخ
الرياض
القاهره
المدينه المنورة
باريس
برشلونه
بغداد
بيروت
الكويت
اسطنبول
دبي
لندن
تل ابيب

09:50
10:10
10:30
14:40
15:10
15:20
15:30
15:45
15:55
15:55
16:25
16:40
19:15
19:40
20:00

20:20
20:55
20:55
21:30
22:00
22:00
22:00
22:00
22:10
22:10
22:25
22:50
23:40
00:10
01:15

املغادرة
03:01
04:00
05:00
05:40
07:00
07:00
07:00
08:00
08:50
10:15
10:40
10:40
10:45
10:45
10:45
11:15
11:20

مونتريال
بصره
جده
بغداد
العقبه
القاهره
تل ابيب
دبي
ابو ظبي
تونس
شيكاغو
فرانكفورت
باريس
برلين
جده
الكويت
اسطنبول

الرنكا
نيويورك
برشلونه
فيينا
ميونخ
القاهره
لندن
الرياض
دبي
الكويت
تل ابيب
اسطنبول
المدينه المنورة
القاهره
بيروت
بغداد
تل ابيب

بغداد
الرياض
القاهره
الكويت
دبي
ابو ظبي
جده
اربيل
الدوحه
المدينه المنورة
بيروت
دمام
بانكوك - هونغ كونغ
النجف

11:30
11:30
11:45
11:45
11:50
12:00
12:00
16:15
16:30
17:10
17:10
17:30
17:30
17:40
17:40
17:50
23:00

23:20
23:30
23:30
23:30
23:30
23:45
23:50
00:55
00:55
00:55
00:55
01:15
02:10
02:40

تكون تنقالتك مهمة وقوة 
األفكار واألعذار وقدرة 

على طرح مواضيع بنجاح، 
اليوم للمواهب والتنقالت 

والسفريات واالتصاالت 
لمسافات بعيدة أو زوار من 

بعيد، يوم مناسب لتعمل 
مقابلة وتكون ناجحة وتصل 

بتفاهم مع أحدهما.

صحصح باكرًا وال تكثر 
المطالب واعتمد على 

نفسك، كن منظم بعملك 
وجّرب أن تعمل جدول 
أعمال، كن هادئ في 

معالجة مسائل طارئة على 
صعيد عملك، اليوم عندك 

عمل وتنقل، عليك أن تنتبه 
على غذائك.

تناقش موضوع تمويل أو 
قرض أو قد تحصل على 

تسوية التي تحلم بها، 
اليوم األبواب مفتوحة 

للحوار والنقاشات البناءة، 
تقدر أن تدقق وتبرر 

مواقفك وتوضح أي سوء 
تفاهم على صعيد أمور 

مالية مشتركة.

 اليوم جيد، فاوض بثقة 
وجرأة، اليوم جووك فيه 

تجاوب وتجد صدى طيب، 
يومك لقاء مع األحبة، 

زيارة تعارف تلطيف جو، 
حضورك مميز، للبعض 

احتمال اهتمام بطفل أو 
ولد أو مرافقة ولد، اليوم 

جيد للمناقشة.

تركز على الشراكة، انتبه 
من موقف مفاجئ لشريك 
أو زميل أو شريك عمل قد 

تطرأ تغييرات لغضبك أو 
استفزازك، يوم فيه خصم 
وصعب وضغط ومنافسة 

لذلك اضبط أعصابك، 
للبعض احتمال توقيع 

عقود.

 تنشغل بمسائل عائلية أو 
شخصية، التترك أحدًا يحبط 

أعمالك أو يتدخل بشؤونك، 
يوم مزعج فيه انفعال هدئ 

من روعك قد تكون مصدوم 
بالعائلة أو تقوم بزيارة 

عائلية أو زوار يأتون إليك 
أو يعاتبوك أو تكون متوتر 

بسبب بعض األعطال.
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اليوم للكالم وللتواصل، 
ممتاز لعقد ولقاء مهم أو 

القيام برحلة أو تجد حل 
لمسائل عالقة أو لتصل 

رسالة معينة ألحد ما من 
طرفك، يوم جيد لألخوة 

واألخوات والجيران، 
سفريات قصيرة، تصليح 

سيارة.

اليوم تعاكسك الظروف، 
قد تنفعل وتغضب بشدة، 

قليل الحظ، بطيء، قد 
تشعر بخيبة أمل أو قهر أو 
ظلم من أحد من محيطك، 

كن صبور، بمعنى اليوم 
تتلقى مساعدة أو تعاطف، 
حاول أن تكون هادىء،يوم 

ضاغط قد تشعر بقلق.

مثمر على صعيد مالي، 
تناقش قسط، تدفع دفعة، 

ممكن من المفترض أن 
تكون حكيم في المصروف 

اليوم أو في توظيف 
األموال، يوم جيد لتحسين 
ميزانية، للبعض تحصد ربح 
أو جائزة أو هدية أو أشياء 

تخصك وتفرح فيها.

اليوم ترغب بتجديد يوم 
اجتماعي، تبدو سعيد 

وجريء، اعمل في الدعوات 
واللقاءات والصداقات 
الجديدة، يوم مطمئن 

لتروج ألفكار واألمنيات وال 
تستسلم ألن نهارك يحمل 

لقاءات ممتعة، استغل 
هذا النهار.

اليوم حماستك جيدة، 
تتصالح مع نفسك، فرص 

وحسم لبعض القضايا، 
تلفت األنظار، القمر يصل 

لبرجك معناه يوجد الكثير 
من االنفراجات، ال تهدأ 

حركتك، تغيير شيء في 
شكلك الخارجي، تغيير على 

صعيد المنزل.

اثبت حضورك وجدارتك، 
باستطاعتك أن تتقدم 

بشرط بأن تتحلى 
بالموضوعية وال ترتجل 

العمل وال تتهرب من 
المسؤولية، احتمال تعاني 

من تقلبات وأجواء مشحونة 
ومتاعب، لكن تنطلق بثقة 

وتجد حظوظ أمامك.
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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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 - نيل يونغ 2 - وجه – صدق – لعب 3 - جراح – إتقان 4 - بالن – أمين 5 - هر – بنيان 
– فم 6 - فجر – خوف 7 - يوميات – نافذ 8 - دعاء – مر – تاج 9 - دسم – ملحن 10 - 

رقي – طعام – ود 11 - رنَّ – كرم – حاسم.

-1 كاتب لبناني من رواياته "عذراء 
قريش" 2 - سعد أو نقيض نحس 

– ضد حلو – حزن -3 من له خبرة 
في مسك الدفاتر – صحراء واسعة 

4 - دوبية سامة تألف البلدان الدافئة 
– ضد بطيء 5 - سقطة – يحطم 6 

- للنداء – وجه األرض – صداق المرأة 
7 - مقوس الظهر – حصيلة 8 - خفق 

القلب – والد – نفيس 9 - معنى – 
بيت 10 - تنشق – يستمر – هدم 

حائطًا 11 - محاكاة – تائب.

قة
ساب

 ال
كة
شب

 ال
حل

ـة
طع

قـا
ملت

ت ا
مـا

كل
ال

1 - أديبة لبنانية من آثارها "كلمات 
وإشارات" 2 - نسيم – طارد – فلق 

3 - فرقة من الناس – مضجر 4 - يرتب 
أو ينظم – دمر 5 - دائرة توزيع الرسائل 
– كسالن 6 - بحر – سمين – محبة 7 - 

طريق – خاضعون 8 - ضد عسر – والدة 
– بسط 9 - قليل الوجود – من أتقن 

عمًال 10 - جاراه – دعا 11 - ضد شبعان 
– جواب – زاوية.

1 - روجيه فيديرر 2 - جر – رجوع – قن 3 - نهاب – رمادي 4 - حلب – يأس 5 - لص – 
أنهى – مطر 6 - يداني – تم – عم 7 - وقت – أخ – رمى 8 - قانون – لمح 9 - غالم 

– فاتح 10 - عنيف – فانوس 11 - أب – نموذج – دم.

تفيد العلوم قديما عن العواصم 
ان العاصمة االنجليزية كانت مدينة 

ونشستر قبل لندن التي يطلق 
عليها عاصمة الضباب بسبب كثرة 

الغيوم والسحب التي تغطي 
سماءها معظم ايام السنة وان 

العاصمة الصينية قبل بكين كانت 
مدينة نانكين ودمشق كان اسمها 
جلق وكانت عاصمة الدولة االموية 

وعمان كان اسمها السابق فيالدلفيا.

الحل السابق: الثانية
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اللونان اللذان ال يوجدان 
يف قوس قزح ضمن 

الوانه السبعة من 
مقطع و(13) حرفا

أفقياً

أفقياً

عامودياً

عامودياً

 إرفع 5 عيدان ليتبقى 3 مربعات



العدد

5  (التحرير) 6 0 3 6 3 3 فاكس: 

5  (اإلعالنات) 6 0 7 3 0 9 5  (اإلدارة ) -  6 7 6 5 8 1

0 8 0 0 2 2 8 8 6 شكاوى االشتراكات: 

شارع الملكة رانيا العبدالله

السنة الثامنة واألربعون - عّمان - األردن

رئيس مجلس اإلدارة/ أيمن المجالي

يومية عربية سياسية تصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية

رئيس التحرير

طارق المومني

األخيرة
الجزء الثاني

المدير العام/ فريد السلواني
c e @ a l r a i . c o m

5 6 0 0 8 0 01 1 1 1 8 6 عمان  7 1 0

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

دن ألر ا لرأي. ا   w w w . a l r a i . c o m

ــ 1 7 3 9 3

االثنين 10 ذو القعدة 1439 هـ–الموافق 23 تموز 2018م

ن     افتتاح مهرجان صيف ع
الدويل.. الخميس  

 عمان -بترا

عن  للتسوق،  الدولي  عمان  صيف  مهرجان  منظمو  اعلن 
التي  بفعالياته  وأجنبية  وعربية  محلية  شركة   60 مشاركة 
للمعارض  الــدولــي  بالمركز  المقبل  الخميس  ستفتتح 

والمؤتمرات على طريق المطار.
شركات  ايام  عشرة  يستمر  الذي  المهرجان  في  ويشارك 
ألخرى  باالضافة  وباكستان  وسوريا  ومصر  فلسطين  من 

محلية.
الــرابــعــة،  مــن  ــه  ــواب اب سيفتح  الـــذي  الــمــهــرجــان  ويشمل 
الغذائية  الصناعات  منها  المعروضات  من  العديد  على 
والسخانات  والكيماويات  اليدوية  والحرف  والبالستيكية 

الشمسية واالكسسوارات.
للمرة  يقام  الذي  للتسوق  الدولي  عمان  صيف  ومهرجان 
تنظم  الــتــي  الفعاليات  ابـــرز  مــن  يعتبر  عــشــرة  السابعة 
والترويجية  والتجارية  االقتصادية  ألهميته  نظرا  بالمملكة 
كونه يمثل ملتقى للعائلة االردنية والزائرين للمملكة كونه 
الدخول  والتسلية.وسيكون  والترفيه  التسوق  متعة  يوفر 
للمهرجان بالمجان باالضافة لتوزيع الهدايا والجوائز واقامة 

المسابقات وتوفير العاب وحفالت لالطفال. 

 كّرم مدير عام هيئة تنظيم النقل البري 
صالح اللوزي أمس  سائق التكسي عصام 

العقرباوي من محافظة الزرقاء إلعادته 
مصاغا ذهبيا ومبلغا ماليا الى اصحابه.

(بترا) 

   شركة تطوير العقبة تعمل على  ¶
الصناعي  الميناء  انهاء  تسريع 
ــد والـــمـــكـــون مـــن ثــالثــة  ــدي ــج ال
منهما  اثنين  تأهيل  اعيد  ارصفة 
الستيعاب  ثالث  رصيف  وانشاء 
الــمــواد  تــصــديــر  بحجم  الـــزيـــادة 
الصناعية خاصة منتجات البوتاس 
االنتهاء  ويتوقع  والمغنيسيوم. 
قبل  كــامــل  بشكل  الميناء  مــن 
الشركة  تقوم  حيث  العام  نهاية 
الصناعية  لــلــمــوانــىء  ــة  ــي االردن
حين  الـــى  الــجــزئــي  بالتشغيل 
اعــــالن الــتــشــغــيــل الــكــلــي هــذا 

العام.

المفرق  ¶ في  المختصة  األجهزة 
بعد  وافــد  تسفير  على  أقدمت 
تقرير  على  الــحــصــول  محاولته 
طبي مزور نظرا إلصابته بمرض 
الكبد الوبائي المعدي من بلده.. 
الـــوافـــد عــمــد الـــى االســتــعــانــة 
للفحص  ــدخــول  ــل ل ـــر  آخ بـــوافـــد 
الطبي بعد ان دفع له مبلغا من 
و  احباطه  تم  الــذي  األمــر  المال 

إبالغ األجهزة المعنية.

¶  640 بين  مــن  مسجدا   (  225  )
و  القصبة  لـــواءي  فــي  مسجدا 
البادية الغربية في المفرق تخلو 

تماما من الموظفين. 

 ألن اليهود كانوا ضحايا التعصب القومي في ألمانيا الهتلرية  ألن اليهود كانوا ضحايا التعصب القومي في ألمانيا الهتلرية 
للخطوة  رفــضــًا  األكــثــر  يكونوا  أن  عليهم  كــان  فقد  للخطوة الــنــازيــة  رفــضــًا  األكــثــر  يكونوا  أن  عليهم  كــان  فقد  الــنــازيــة 
أسوأ  ال  أنه  إْذ  نتانياهو  بنيامين  عليها  أقدم  التي  أسوأ العنصرية  ال  أنه  إْذ  نتانياهو  بنيامين  عليها  أقدم  التي  العنصرية 
اإلنعزالية  أبواب  تغلق  متزمتة  لقومية  الدين  يتحول  أن  اإلنعزالية من  أبواب  تغلق  متزمتة  لقومية  الدين  يتحول  أن  من 
شركاء  هناك  كان  إذا  وبخاصة  وأتباعها  نفسها  على  شركاء المقيتة  هناك  كان  إذا  وبخاصة  وأتباعها  نفسها  على  المقيتة 
في الدولة المعنية وعلى غرار الوضع في فلسطين المحتلة في الدولة المعنية وعلى غرار الوضع في فلسطين المحتلة 
منذ العام منذ العام 19481948 حيث هناك اآلن نحو عشرين في المئة من  حيث هناك اآلن نحو عشرين في المئة من 
السكان بعضهم عرب مسلمون وبعضهم اآلخر مسيحيون.. السكان بعضهم عرب مسلمون وبعضهم اآلخر مسيحيون.. 
وبالطبع فإن هناك أقلية صغيرة من األرمن والبهائيين وأيضًا وبالطبع فإن هناك أقلية صغيرة من األرمن والبهائيين وأيضًا 

من الشراكسة و"السامريين" الـ "شمرونيم".من الشراكسة و"السامريين" الـ "شمرونيم".
المنتشرين  اليهود  من  مرتفعة  نسبة  أن  اإلشــارة  من  بد  المنتشرين ال  اليهود  من  مرتفعة  نسبة  أن  اإلشــارة  من  بد  ال 
في العالم كمواطنيين في الدول التي يقيمون فيها والتي في العالم كمواطنيين في الدول التي يقيمون فيها والتي 
فيها  يحتل  بعضهم  دولهم  الزمن  ومرور  الوقت  مع  فيها أصبحت  يحتل  بعضهم  دولهم  الزمن  ومرور  الوقت  مع  أصبحت 
مواقع قيادية عليا، سيرفضون هذه الخطوة التي ستتسبب مواقع قيادية عليا، سيرفضون هذه الخطوة التي ستتسبب 
في مشاكل كثيرة لهم والتي ستسلط عليهم األنظار باعتبار في مشاكل كثيرة لهم والتي ستسلط عليهم األنظار باعتبار 
سُيْنظر  مغلقة  قومية  أصبح  الــذي  الدين  لهذا  كأتباع  سُيْنظر أنهم  مغلقة  قومية  أصبح  الــذي  الدين  لهذا  كأتباع  أنهم 
جنوب  في  "أبرتهايد"  الـ  مؤيدي  إلى  نفسها  النظرة  جنوب إليهم  في  "أبرتهايد"  الـ  مؤيدي  إلى  نفسها  النظرة  إليهم 
الحق  معركة  مانديال  نيلسون  البطل  يقود  أن  قبل  الحق أفريقيا  معركة  مانديال  نيلسون  البطل  يقود  أن  قبل  أفريقيا 
والمساواة والتسامح ضد عنصرية كان البعض يعتبرها نسخة والمساواة والتسامح ضد عنصرية كان البعض يعتبرها نسخة 

ثانية عن النازية الهتلرية.ثانية عن النازية الهتلرية.
قبل أيام قليلة أطلق الحاخام األميركي الكبير يعقوب شبيرو قبل أيام قليلة أطلق الحاخام األميركي الكبير يعقوب شبيرو 
تل  من  األميركية  السفارة  نقل  فيه  رفــض  مدوياًّ  تل تصريحًا  من  األميركية  السفارة  نقل  فيه  رفــض  مدوياًّ  تصريحًا 
أبيب إلى القدس وإعتبارها عاصمة الشعب اليهودي وقال: أبيب إلى القدس وإعتبارها عاصمة الشعب اليهودي وقال: 
اليهودية  وإن  إستعمارية  قومية  حركة  الصهيونية  الحركة  اليهودية إن  وإن  إستعمارية  قومية  حركة  الصهيونية  الحركة  إن 
اإلطالق  على  سياسية  عالقة  أي  توجد  ال  وإنه  دولة  ال  اإلطالق دين  على  سياسية  عالقة  أي  توجد  ال  وإنه  دولة  ال  دين 
مقدسة  مدينة  مجرد  إنها  والقدس..  اليهودي  الشعب  مقدسة بين  مدينة  مجرد  إنها  والقدس..  اليهودي  الشعب  بين 
الشعب  قبل..  من  عاصمة  له  تكن  لم  اليهودي  الشعب والشعب  قبل..  من  عاصمة  له  تكن  لم  اليهودي  والشعب 
اليهودي ليس له بلدًا والدولة والمنطقة.. الشعب اليهودي اليهودي ليس له بلدًا والدولة والمنطقة.. الشعب اليهودي 
ألنها  فقط  القدس  إتجاه  في  نصلي  نحن  دينية..  ألنها مجموعة  فقط  القدس  إتجاه  في  نصلي  نحن  دينية..  مجموعة 
من  اليهم  سياسية..  عاصمة  ألنها  وليس  مقدسة  من مدينة  اليهم  سياسية..  عاصمة  ألنها  وليس  مقدسة  مدينة 
إذا  واليهمنا  لنا  بالنسبة  مقدسة  عليها..القدس  السيادة  إذا له  واليهمنا  لنا  بالنسبة  مقدسة  عليها..القدس  السيادة  له 
لقد  اإلنجليز...  أو  الرومان  أو  األتراك  سلطة  تحت  تقع  لقد كانت  اإلنجليز...  أو  الرومان  أو  األتراك  سلطة  تحت  تقع  كانت 
بدأ الصهاينة العمل لخلق عاصمة سياسية للشعب اليهودي بدأ الصهاينة العمل لخلق عاصمة سياسية للشعب اليهودي 
الدين  صميم  مــع  مباشر  بشكل  تــتــعــارض  الــفــكــرة  الدين وهـــذه  صميم  مــع  مباشر  بشكل  تــتــعــارض  الــفــكــرة  وهـــذه 

اليهودي.اليهودي.
وزالزل  هزات  من  العالم  في  سيحدث  ماذا  ولنتصور  وزالزل وهكذا  هزات  من  العالم  في  سيحدث  ماذا  ولنتصور  وهكذا 
الـ"بروتاستينية"  أن  تعلن  المتحدة  الواليات  أن  لو  الـ"بروتاستينية" سياسية  أن  تعلن  المتحدة  الواليات  أن  لو  سياسية 
األمــة  أن"الكاثوليكية"هي  فرنسا  وتعلن  قوميتها  األمــة هــي  أن"الكاثوليكية"هي  فرنسا  وتعلن  قوميتها  هــي 
األرثوذوكسية  أن  اليونان  ومعها  روسيا  وتعلن  األرثوذوكسية الفرنسية  أن  اليونان  ومعها  روسيا  وتعلن  الفرنسية 
أمة وليست دينًا فقط وتعلن إيران المذهب الشيعي بديًال أمة وليست دينًا فقط وتعلن إيران المذهب الشيعي بديًال 
على  ينطبق  اإلفتراضية  الحالة  هذه  وفي  كقومية  على للفارسية  ينطبق  اإلفتراضية  الحالة  هذه  وفي  كقومية  للفارسية 
تصبح  وبحيث  كلهم  المسلمين  وعلى  كلها  العربية  تصبح الــدول  وبحيث  كلهم  المسلمين  وعلى  كلها  العربية  الــدول 
إستان  إسالم  أفغانستان  وتصبح  إستان  إسالم  إستان باكستان..  إسالم  أفغانستان  وتصبح  إستان  إسالم  باكستان.. 

أيضًا!!.أيضًا!!.
صاحبها  أن  تــدل  ننياهو  عليها  أقــدم  التي  الخطوة  هــذه  صاحبها إن  أن  تــدل  ننياهو  عليها  أقــدم  التي  الخطوة  هــذه  إن 
كتاب  من  إستمدها  ربما  تاريخية  عنصرية  عقدة  من  كتاب يعاني  من  إستمدها  ربما  تاريخية  عنصرية  عقدة  من  يعاني 
حسابه  يحسب  لم  ما  ولعل  الشمس"  تحت  :"مكان  حسابه والــده  يحسب  لم  ما  ولعل  الشمس"  تحت  :"مكان  والــده 
أن اليهود في العالم كله سيدفعون ثمن هذا غاليا إن على أن اليهود في العالم كله سيدفعون ثمن هذا غاليا إن على 
المدى القريب وإن على المدى البعيد واآلن ستنظر شعوب المدى القريب وإن على المدى البعيد واآلن ستنظر شعوب 
ألمانيا  عن  كنسخة  إسرائيل  إلى  السياسية  وقواها  ألمانيا العالم  عن  كنسخة  إسرائيل  إلى  السياسية  وقواها  العالم 
ضحاياه  قائمة  رأس  على  اليهود  كان  الذي  النازي  العهد  ضحاياه في  قائمة  رأس  على  اليهود  كان  الذي  النازي  العهد  في 
وكنسخة عن جنوبي أفريقيا في عهد نظام الـ"أبرتهايد"الذي وكنسخة عن جنوبي أفريقيا في عهد نظام الـ"أبرتهايد"الذي 
كان محاربًا ومرفوضًا من معظم دول وسكان الكرة األرضية.. كان محاربًا ومرفوضًا من معظم دول وسكان الكرة األرضية.. 
قدم  قد  الخطوة  بهذه  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  أن  قدم وحقيقة  قد  الخطوة  بهذه  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  أن  وحقيقة 
غباًء  ليس  إن  فإنه  وبهذا  عنصرية  كدولة  للعالم  غباًء إسرائيل  ليس  إن  فإنه  وبهذا  عنصرية  كدولة  للعالم  إسرائيل 
والعربية  الفلسطينية  اليد  في  وضع  قد  سياسية  والعربية فحماقة  الفلسطينية  اليد  في  وضع  قد  سياسية  فحماقة 
إثبات أن الحركة الصهيونية حركة إستعمارية عنصرية كما قال إثبات أن الحركة الصهيونية حركة إستعمارية عنصرية كما قال 

الحاخام اليهودي الكبير يعقوب شبيرو. الحاخام اليهودي الكبير يعقوب شبيرو. 

صالح القالب

حقيقة أكدتها خطوة نتانياهو!

 ستة وستون عامًا انقضت على ذلك اليوم المجيد من التاريخ العربي  ستة وستون عامًا انقضت على ذلك اليوم المجيد من التاريخ العربي 
مشهد  على  لُتضيء  المحروسة,  اصداؤه  تجاوزت  والذي  مشهد المعاصر،  على  لُتضيء  المحروسة,  اصداؤه  تجاوزت  والذي  المعاصر، 
جديد لم يعهده عرب تلك األيام ,الذين وقعوا ضحية اكاذيب رسمية جديد لم يعهده عرب تلك األيام ,الذين وقعوا ضحية اكاذيب رسمية 
المظلوم,  شعبها  وإعـــادة  فلسطين  تحرير  عن  تتحدث  المظلوم, مؤّسطَرة  شعبها  وإعـــادة  فلسطين  تحرير  عن  تتحدث  مؤّسطَرة 
الضباط  رد  فجاء  متواِطئة.  انظمة  إعــالم  بــه  تفّنن  مما  الضباط وغيرها  رد  فجاء  متواِطئة.  انظمة  إعــالم  بــه  تفّنن  مما  وغيرها 
الحجم  متواِضع  تنظيم  في  عبدالناصر  جمال  أّطَرهم  الذين  الحجم االحرار  متواِضع  تنظيم  في  عبدالناصر  جمال  أّطَرهم  الذين  االحرار 
فاروق،  نظام  إطاحة  نجاحه  على  ُيراِهن  احد  كان  ما  متفاِئل,  فاروق، ولكن  نظام  إطاحة  نجاحه  على  ُيراِهن  احد  كان  ما  متفاِئل,  ولكن 
إّال ان الثورة نجحت ووضعت حدًا لذلك النظام، رغم ان معظم بالد إّال ان الثورة نجحت ووضعت حدًا لذلك النظام، رغم ان معظم بالد 
االستعماريتين  االمبراطوريتين  ونفوذ  لهيمنة  خاضعة  كانت  االستعماريتين العرب  االمبراطوريتين  ونفوذ  لهيمنة  خاضعة  كانت  العرب 
قد  الصهيوني  العدو  دولــة  ان  عن  فضال  والفرنسية،  قد البريطانية  الصهيوني  العدو  دولــة  ان  عن  فضال  والفرنسية،  البريطانية 
المنطقة  فــي  المستعِمرون  حـــّدده  ــذي  ال دورهـــا  لتوها  المنطقة تسّلمت  فــي  المستعِمرون  حـــّدده  ــذي  ال دورهـــا  لتوها  تسّلمت 
معدودات  اسرائيل"سنوات  "والدة  ان  للجميع  اظهر  ما  معدودات العربية.  اسرائيل"سنوات  "والدة  ان  للجميع  اظهر  ما  العربية. 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لم يكن صدفة او من بنات افكار بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لم يكن صدفة او من بنات افكار 
ُيعزى  الذي  غوريون،  بن  قرار  ليس  وبالتأكيد  جابوتنسكي  او  ُيعزى هرتزل  الذي  غوريون،  بن  قرار  ليس  وبالتأكيد  جابوتنسكي  او  هرتزل 
الفضل له بقبول قرار التقسيم الفضل له بقبول قرار التقسيم 19471947/1111/2929، ما اعتبره كثيرون انه ، ما اعتبره كثيرون انه 
الطمس  يريدون  هؤالء  لكن  مقيم.  يهودي  وخبث  صيهونية  الطمس حكمة  يريدون  هؤالء  لكن  مقيم.  يهودي  وخبث  صيهونية  حكمة 
الغرب  بدول  الصهيونية  تربط  التي  الوظيفية  العالقة  حقيقة  الغرب على  بدول  الصهيونية  تربط  التي  الوظيفية  العالقة  حقيقة  على 
االمبريالي, وخصوصا لندن وباريس صاحبتا القرار النهائي وقتذاك.االمبريالي, وخصوصا لندن وباريس صاحبتا القرار النهائي وقتذاك.
عربي  مشهد  وســط  اليوم،  تحل  التي  يوليو  عربي   مشهد  وســط  اليوم،  تحل  التي  يوليو   2323 ثــورة  ذكــرى  ثــورة في  ذكــرى  في 
وبخاصة  يتخيله،  ان  للمرء  يمكن  مما  انحطاطًا  وأكثر  ومهين  وبخاصة رّث  يتخيله،  ان  للمرء  يمكن  مما  انحطاطًا  وأكثر  ومهين  رّث 
امبراطورية  اي  عليها  تتوفر  لم  "اسطورية"  عربية  ثروات  ظل  امبراطورية في  اي  عليها  تتوفر  لم  "اسطورية"  عربية  ثروات  ظل  في 
العبثية  الحروب  في  تبديدها  يجري  سابقة،  إقليمية  او  العبثية "إسالمية"  الحروب  في  تبديدها  يجري  سابقة،  إقليمية  او  "إسالمية" 
والحروب  الفوضى  لتكريس  خطط  وتمويل  االسلحة  والحروب وصفقات  الفوضى  لتكريس  خطط  وتمويل  االسلحة  وصفقات 
شراء  عن  (...)فــضــًال  عربية  دولــة  من  اكثر  في  واالرهـــاب  شراء األهلية  عن  (...)فــضــًال  عربية  دولــة  من  اكثر  في  واالرهـــاب  األهلية 
الذمم واالقالم ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم، التي الذمم واالقالم ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم، التي 
من فرض تبعيتها تكاد تنطق بكل لغات االرض ان امكنها ذلك، وال من فرض تبعيتها تكاد تنطق بكل لغات االرض ان امكنها ذلك، وال 
الشعوب  بين  والروابط  والمبادئ  القيم  كل  عن  التخلي  عن  الشعوب تتورع  بين  والروابط  والمبادئ  القيم  كل  عن  التخلي  عن  تتورع 

العربية التي باتت تشخص نحو العواصم والدول غير العربية، عّلها العربية التي باتت تشخص نحو العواصم والدول غير العربية، عّلها 
واالخطار  الشرور  هذه  كل  ودرء  البقاء  على  ُيسِعفها  ما  لديها  واالخطار تجد  الشرور  هذه  كل  ودرء  البقاء  على  ُيسِعفها  ما  لديها  تجد 

المحدقة بهم... وبأيٍد عربية من َأسف.المحدقة بهم... وبأيٍد عربية من َأسف.
كل هؤالء الذين يتنّطحون لقيادة المنطقة و"تقرير مصير" قضاياها كل هؤالء الذين يتنّطحون لقيادة المنطقة و"تقرير مصير" قضاياها 
القومية، وحقوق شعوبها غير القاِبلة للتصّرف وفي مقدمتها حقوق القومية، وحقوق شعوبها غير القاِبلة للتصّرف وفي مقدمتها حقوق 
م  َتقدُّ يحاولوا  او  رؤوسهم  ليرفعوا  كــان  ما  الفلسطيني،  م الشعب  َتقدُّ يحاولوا  او  رؤوسهم  ليرفعوا  كــان  ما  الفلسطيني،  الشعب 
الصفوف ومقارفة كل ارتكاباتهم المتواِصلة، والتي تجاوزت المألوف الصفوف ومقارفة كل ارتكاباتهم المتواِصلة، والتي تجاوزت المألوف 
اإللتزام  تم  لو  الحمراء،  بالخطوط  ُتوَصف  وما  والثوابت  اإللتزام والنواميس  تم  لو  الحمراء،  بالخطوط  ُتوَصف  وما  والثوابت  والنواميس 
ه االدنى، بمواقف وشعارات وثوابت وسياسات  ه االدنى، بمواقف وشعارات وثوابت وسياسات "ِمصِرّيًا... وفي حدِّ "ِمصِرّيًا... وفي حدِّ
حتى  وزعيمها  الثورة  هذه  قائد  أجلها  من  حارب  التي  يوليو،  حتى   وزعيمها  الثورة  هذه  قائد  أجلها  من  حارب  التي  يوليو،  ثورة ثورة 2323 
اإلجهاز  البعض  يــواِصــل  فيما  القصيرة،  حياته  مــن  األخــيــر  اإلجهاز الَنَفس  البعض  يــواِصــل  فيما  القصيرة،  حياته  مــن  األخــيــر  الَنَفس 
ابناءها،  تجمع  التي  والوشائج  االمة  هذه  روابــط  من  تبّقى  ما  ابناءها، على  تجمع  التي  والوشائج  االمة  هذه  روابــط  من  تبّقى  ما  على 
الخدمات  وسوء  واالضطهاد  والعسف  والبطالة  الفقر  يعانون  الخدمات الذين  وسوء  واالضطهاد  والعسف  والبطالة  الفقر  يعانون  الذين 
وتراِجعها، وتخّلي انظمة عن ابسط مسؤولياتها في التعليم والصحة وتراِجعها، وتخّلي انظمة عن ابسط مسؤولياتها في التعليم والصحة 
هذه  تتوقف  ال  فيما  والماء"،  من "الكأل  األساسية  الحاجات  هذه وتوفير  تتوقف  ال  فيما  والماء"،  من "الكأل  األساسية  الحاجات  وتوفير 
النار  ليست  لكنها  "النار"،  وهو  الثالث  المشتَرك  توفير  عن  النار االنظمة  ليست  لكنها  "النار"،  وهو  الثالث  المشتَرك  توفير  عن  االنظمة 
التي ُتسِهم في االنارة والتدفئة وقضاء الحاجات، وإنما نار االسعار.التي ُتسِهم في االنارة والتدفئة وقضاء الحاجات، وإنما نار االسعار.

جمال  على  الهجوم  بالذين "امتهنوا"  يجدر  يوليو  جمال   على  الهجوم  بالذين "امتهنوا"  يجدر  يوليو  ثورة 2323  ذكرى  ثورة في  ذكرى  في 
خجًال،  خجًال، عبدالناصر وثورته المجيدة التي يصفونها إنقالبًا، ان يتوّقفوا  وثورته المجيدة التي يصفونها إنقالبًا، ان يتوّقفوا  عبدالناصر 
وخصوصا انهم يواصلون االرتماء في احضان غير عربية. ليس فقط وخصوصا انهم يواصلون االرتماء في احضان غير عربية. ليس فقط 
بل  المسلمين  خليفة  اردوغان  الجديد  العثماني  السلطان  اعتبار  بل في  المسلمين  خليفة  اردوغان  الجديد  العثماني  السلطان  اعتبار  في 
على  ايضًا  والرهان  عربي،  غير  هو  ما  كل  على  تعويلهم  في  على وايضا  ايضًا  والرهان  عربي،  غير  هو  ما  كل  على  تعويلهم  في  وايضا 
اإلطار االسالموي بما هو في نظرهم اكثر سعة وراحة وديمومة من اإلطار االسالموي بما هو في نظرهم اكثر سعة وراحة وديمومة من 
خطابهم،  وتهافت  انفسهم  يفضحون  بذلك  وهم  العروبي.  خطابهم، اإلطــار  وتهافت  انفسهم  يفضحون  بذلك  وهم  العروبي.  اإلطــار 
والظلم  الفساد  على  وثورته  عبدالناصر  جمال  الى  يسيئون  مما  والظلم اكثر  الفساد  على  وثورته  عبدالناصر  جمال  الى  يسيئون  مما  اكثر 
والتواطؤ والعمالة لألجنبي واإلنحياز غير المحدود... للفقراء والعروبة والتواطؤ والعمالة لألجنبي واإلنحياز غير المحدود... للفقراء والعروبة 

وفلسطين وشعبها. وفلسطين وشعبها. 

قضايا
محمد خّروب
k h a r r o u b @ j p f . c o m . j o

ِ ل عبدالنارص وثورة 23 يوليو واملشهد العر عن ج

ع 

 تريليونا دوالر 
حجم التجارة 

الخارجية 
للص يف 6 

أشهر 

 بكين - بترا

ارتفعت صادرات 
وواردات الصين 

في النصف األول 
من العام 2018 

إلى 14.12 تريليون 
يوان، أي ما يعادل 

2.08 تريليون دوالر، 
بزيادة بلغت 7.9% 

مقارنة بنفس الفترة 
من العام 2017.
وقالت الجمارك 

الصينية: "بلغت 
الصادرات 7.51 

تريليون يوان، أي ما 
يعادل 1.11 تريليون 
دوالر، بزيادة 4.9% 

والواردات 6.61 
تريليون يوان، 

أي ما يعادل 970 
مليار دوالر، بزيادة 

%11.5 وكان 
الفائض التجاري 

901.32 مليار 
يوان، أي ما يعادل 

132.90
مليار دوالر، 

بتقليص 26.7%".
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