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   روسيا تدعم اململكة يف تصديها 
لإلرهاب 

 موسكو - بترا

استهدف  الــذي  االرهابي  العدوان  بشدة  روسيا  دانــت 
للمملكة  دعمها  عن  معربة  الفحيص،  بمدينة  امن  دورية 
واسع  دولي  تنسيق  الى  داعية  اإلرهــاب،  مكافحة  في 

لمواجهة هذا التهديد.
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.. ومديرية األمن العام القائد االعلى وولي العهد يزوران مديرية الدرك

 كتب - محمد الخصاونة

الــجــھــات  ان  ــحــات  ــصــري ت كــشــفــت 
الــمــخــتــصــة (الــمــخــابــرات الــعــامــة) 
عملية  ــوط  ــی خ جــمــع  مـــن  تــمــكــنــت 
ثالث  إلى  ساعتین  خالل  الفحيص 
الخيوط  هـــذه  ــت  وأوصــل ــات،  ســاع
احبطت  الـــذيـــن  ــن  ــي ــي االرهــاب ـــى  إل
السلط  فــي  الخطيرة  مخططاتهم 
احترافية  على  دليل  وهذا  وخارجها، 

صف  وضباط  ضباط  بديهة  وسرعة 
في  العامة  المخابرات  دائرة  وأفراد 
وربطها  المعلومات  وتوصيل  جمع 
بالمعلومات االستخبارية التي كانت 

لديهم.
ــــوحــــدات الــعــســكــريــة  وتـــحـــركـــات ال
واالمـــن  الــجــيــش  مــن  المتخصصة 
والمخابرات  الـــدرك  وقـــوات  الــعــام 
بكل  الموقف  لحسم  بسرعة  العامة 
صــرامــة وخــفــة، دلــيــل عــلــى حسن 

وروح  الشهادة  حب  وعلى  التنسيق 
الفداء والتضحية والمجد الذي يتمتع 
ــاط صــف وأفـــراد  بــهــا ضــبــاط وضــب
األمنية،  واألجهزة  المسلحة  القوات 
يعيشون  الــذيــن  المواطنون  لينال 
التفاؤل  روح  المملكة  أرض  على 
بالمستقبل واالصرار على المشاركة 
في  االردن  تجعل  التي  االمــور  بكل 
الصفوف االولى، باإلضافة للعيش 

بأمن وأمان.

جمع خيوط عملية الفحيص خالل ساعت دليل  
احرتافية "املخابرات"

جاللته يؤكد اعتزازه بالقوات المسلحة واألجهزة األمنية

امللك: ال يوجد ما يقلقنا عىل أمن بلدنا
اسكهم األردن قوي ويزداد منعة كل يوم بوعي األردني و

ية أبناء الوطن وبناته      النشامى عقيدتهم التضحية بأرواحهم لح
     مجتمعنا يرفض األفكار الظالمية ومن يحملها من خوارج هذا العرص

     إفشال مخططات اإلرهابي يعكس املهنية والحرفية العالية وكفاءة التنسيق

دعا إلى التخلّص من البيروقراطيّة في طرح العطاءات

الرّزاز: نقل صالحيات الوزارات  إلنجاح 
الالمركزيّة

   عمان - محمد الخصاونة

أّن  الرّزاز  عمر  الدكتور  الوزراء  رئيس  أّكد 
الحكومة ستعمل على نقل العديد من 
الصالحّيات من الوزارات إلى المديريات 
بهدف  المحافظات  فــي  لها  التابعة 

إنجاح تجربة الالمركزّية.
وأشــــار خـــالل لــقــائــه فــي دار رئــاســة 
مجالس  رؤســاء  الثالثاء  أمــس  الـــوزراء 

المضّي  أهــمــّيــة  الـــى  الــمــحــافــظــات، 
الخدمّية  المشاريع  تنفيذ  في  ُقــُدمــًا 
المعيقات  وتــجــاوز  المحافظات،  فــي 
تسهم  التي  البيروقراطّية  واإلجــراءات 
في تأخيرها، مشّددًا على أّن ذلك من 

أهّم عوامل نجاح تجربة الالمركزية.
اإلجــراءات  باتخاذ  الـــوزراء  رئيس  وأوعــز 
الالزمة  المناقالت  لتنفيذ  المطلوبة 
من أجل تنفيذ المشاريع، مشيرًا إلى أّن 

نجاح مجالس المحافظات مرهون بتنفيذ 
بمستوى  ــقــاء  واالرت المشاريع،  هــذه 

الخدمات المقّدمة للمواطنين.
ودعــــا رؤســــاء مــجــالــس الــمــحــافــظــات 
البيروقراطّية  اإلجـــراءات  من  للتخّلص 
بعض  أّن  حيث  الــعــطــاءات،  طــرح  فــي 
اإلجراءات وارتباطها بمركز الوزارة يعيق 

تنفيذ المشاريع، ويؤخّر استكمالها. 

كلمة
 ليس هناك ما يقلقنا عىل أمن األردن حارضاً ومستقبًال 

  كتب - محرر الشؤون المحلية

العالي  بــــاألداء  وفــخــر  واعــتــزاز  ــفــاؤل  وت بثقة 
والــمــحــتــرف والــكــفــؤ الــــذي ســجــل مــن خالله 
الجيش  ـ  األردنــيــة  المسلحة  الــقــوات  نشامى 
نجاحًا  كافة  بأذرعها  األمنية  واألجــهــزة  العربي 
واحباط  المشترك  التنسيق  في  النظير  منقطع 
األردنيين  لثقافة  وتكريسًا  اإلرهابيين  مخططات 

خوارج  من  وحملتها  الظالمية  لألفكار  الرافضة 
األعلى  القائد  جاللة  كلمات  جاءت  العصر،  هذا 
خالل  الثاني  عبدالله  الملك  المسلحة  للقوات 
الــدرك  لقوات  العامة  المديرية  من  لكل  ــارة  زي
في  لتؤكد  أمــس   يــوم  العام  األمــن  ومديرية 
كل  منعة  ــزداد  وي قوي  األردن  أن  وحــزم  وضــوح 
يوم بوعي األردنيين وتماسكهم وبعزيمة وهمة 

القوات المسلحة واألجهزة األمنية..

رئيس الوزراء يلتقي رؤساء مجالس المحافظات

يف العدد
الخوارج لفظ قديم 
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 دعا رؤساء مجالس المحافظات إلى التخلّص من البيروقراطيّة في طرح العطاءات 

 الرّزاز: نقل الصالحّيات من الوزارات إىل املديريات 
إلنجاح الالمركزيّة 

  لجنة فنيّة مشرتكة لدراسة القضايا العالقة  
 عمان - محمد الخصاونة

أّكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرّزاز أّن الحكومة 
الصالحّيات  من  العديد  نقل  على  ستعمل 
في  لها  التابعة  المديريات  إلى  الــوزارات  من 

المحافظات بهدف إنجاح تجربة الالمركزّية.
ـــوزراء  ال رئــاســة  دار  فــي  لقائه  خــالل  وأشـــار 
أمـــس رؤســــاء مــجــالــس الــمــحــافــظــات، الــى 
المشاريع  تنفيذ  في  ُقُدمًا  المضّي  أهمّية 
المعيقات  وتجاوز  المحافظات،  في  الخدمّية 
في  تسهم  التي  البيروقراطّية  ـــراءات  واإلج
تأخيرها، مشّددًا على أّن ذلك من أهّم عوامل 

نجاح تجربة الالمركزية.
وأوعز رئيس الوزراء باتخاذ اإلجراءات المطلوبة 
تنفيذ  أجــل  مــن  الــالزمــة  المناقالت  لتنفيذ 
مجالس  نــجــاح  أّن  إلـــى  مــشــيــرًا  الــمــشــاريــع، 
المشاريع،  هذه  بتنفيذ  مرهون  المحافظات 
ــخــدمــات الــمــقــّدمــة  واالرتـــقـــاء بــمــســتــوى ال

للمواطنين.
وأّكد أّن الحكومة رصدت جميع المطالب التي 
وتتّم  المحافظات،  مجالس  رؤســـاء  طرحها 
بحسب  منها  الممكن  لتنفيذ  حالّيًا  دراستها 

األولوّيات واإلمكانات المتاحة.
فنّية  لجنة  تشكيل  الــى  الـــوزراء  رئيس  ــه  ووّج
المعنّية،  الوزارات  عن  ممثلين  تضّم  مشتركة 
وعددًا من رؤساء مجالس المحافظات، لدراسة 
ومناقشة  العالقة،  الفنّية  القضايا  جميع 
وتــجــاوز  تنفيذها،  ســيــتــّم  الــتــي  الــمــشــاريــع 
عملّية  تعيق  قد  التي  والمشاكل  التحّديات 
التنفيذ، باإلضافة إلى الترتيب إلعداد موازنة 

العام المقبل 2019.
وإدارّيــًا،  تشريعّيًا  يلزم،  ما  اتخاذ  الى  وّجه  كما 
إلنشاء وحدة تتوّلى مهّمة التنسيق والمتابعة 
لعملّية طرح العطاءات وتنفيذ المشاريع، على 
التنفيذي  بالمجلس  الــوحــدة  هــذه  ترتبط  أن 

بين  التنسيق  عــلــى  وتــعــمــل  والــمــحــافــظــة، 
المحافظة والمديرّيات ومجالس المحافظات.

ودعا رؤساء مجالس المحافظات للتخّلص من 
العطاءات،  طرح  في  البيروقراطّية  اإلجــراءات 
حيث أّن بعض اإلجراءات وارتباطها بمركز الوزارة 

يعيق تنفيذ المشاريع، ويؤّخر استكمالها.
مجالس  بين  للتواصل  آلــّيــة  بإيجاد  وطالبوا 

لتقديم  العاّمة  الموازنة  ومديرّية  المحافظات 
حول  استفساراتهم  على  والـــرّد  المساعدة 
ومختلف  والــعــطــاءات  والمشاريع  الــمــوازنــة 

القضايا المالّية التي تعنيهم.
المالّية  الكلف  تضبط  آلّية  إليجاد  دعــوا  كما 
ال  التي  المبالغ  وتخصيص  المشاريع،  لتنفيذ 
لغايات  العام  خالل  الموازنة  من  صرفها  يتّم 

التشغيل واستحداث فرص العمل للشباب.
السياسّية  الـــشـــؤون  وزراء  الــلــقــاء  وحــضــر 
العاّمة  واألشــغــال  والــصــّحــة،  والــبــرلــمــانــّيــة، 
واإلسكان، والتربية والتعليم، والّدولة لشؤون 
العاّمين  ــاء  ــن األم إلــى  بــاإلضــافــة  اإلعــــالم، 
للوزارات المعنّية، ومدير الموازنة العاّمة في 

وزارة الماليّة. 

 المفوض العام سيعلن إما عودتهم 

او توقفهم بسبب العجز المالي 

ي لـ 523   الخميس.. يوم مص
الف طالب من الجئي فلسط 

بالعودة ملدارسهم 
 عمان – خالد الخواجا

طالب  الــف   500 مصير  الخميس  غد  يــوم  يتحدد 
وطالبة تنفق عليهم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
او  للمدارس  بالذهاب   ، ــروا"  "االون الفلسطينين 

التوقف عن الدراسة نتيجة العجز المالي الكبير.
المفوض  ان  "الــرأي"  الى  مسؤول  مصدر  وقال 
الحادية  في  عادي  غير  الجتماع  دعا  للوكالة  العام 
عن  لالعالن  الخميس  غد  يــوم  صباح  من  عشرة 
من  الخامس  في  سيبدأ  ــذي  ال الــدراســي  العام 

الشهر المقبل اما بالدوام او التوقف.
موجود  المفوض  ان  "الــرأي"  الى  المصدر  وقال 
باللجنة  وسيجتمع  ــقــدس  ال مــديــنــة  فــي  حــالــيــا 
لينك"  "الفيديو  عبر  الداعمة  للدول  االستشارية 
ومنظمة  ومصر  االردن  ممثلي  سيجتمع  حيث 
مبنى  في  العربية  الدول  وجامعة  كمراقب  التحرير 
والتي  العام،  للمفوض  لالستماع  الوكالة  رئاسة 
العام  ــدء  ب حــول  ومــفــادهــا  كلمته  تركيز  سيكون 
سننتظر اجابته خالل هذا االجتماع  الدراسي الذي 

غير العادي.
الى 217  وصل  الميزانية  عجز  ان  المصدر  واوضح 
مليون دوالر من اصل الميزانية االعتيادية البالغة 
700 مليون دوالر، وكان من المتوقع خالل مؤتمر 
روما المتعلق بالالجئين ان تتبرع ثالث دول خليجية 
بمبلغ 150 مليون دوالر وهي السعودية واالمارات 
وقطر وحصة التبرع لكل منها 50 مليون دوالر اال 
ان قطر دفعت التزامها بينما االمارات والسعودية 
العام  نهاية  ستدفعها  وانها  االن  لغاية  تدفع  لم 
الحالي بينما "االونروا" هي بامس الحاجة لها قبل 

بداية العام الدراسي.
التزمت  الخليجية  الــدول  هذه  ان  المصدر  واوضــح 
المبالغ  هــذه  ولكن  السنوية  مخصصاتها  بدفع 
االضافية جاءت لسد العجز المالي الطارئ لالونروا 

والذي تعاني منه حاليا.
طالب  الف   120 االردن  في  ان  المصدر  واوضــح 
من  للخروج  معرضون  طالب  الف   523 اصل  من 

المدارس.
بين  كرهينبول  بيير  لألونروا  العام  المفوض  وكان 
في  لمساهمتها  األميركية  اإلدارة  تقليص  ان 
وكالة الغوث وتشغيل الالجئين ”األونروا“ ستؤثر 
على األمن اإلقليمي، داعيًا العالم أجمع للتضامن 
تبرعات  حملة  وإطالق  الفلسطينيين  الالجئين  مع 
والعيادات  الــمــدارس  عمل  على  للحفاظ  عالمية 

الطبية. 

 

احتجاج ملعلمي "االونروا" يف 
معهد ناعور الجامعي عىل 

وقف تسجيل طلبة جدد 
 عمان – خالد الخواجا

قررت اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث الدولية في 
االردن االعتصام لمدة ساعة ونصف يوم غد الخميس 
المكتب  أمام  صباحا،  عشرة  الحادية  الساعة  من  اعتبارا 
والهيئات  اللجنة  ألعضاء  السير  وادي  في  اإلقليمي 
عن  ــروا"  "االون لتوقف  وذلك  الكليات  في  التدريسية 
تسجيل طلبة جدد في كلية ناعور الجامعية ودعما لبدء 

العام الدراسي الجديد لطلبة الوكالة.
باستمرار  الـــرأي"   " عليه  حصلت  للجنة  بيان  وطــالــب 
الالجئين  خدمة  في  ودورهــا  واليتها  في  "االونـــروا" 
العودة  تحقيق  لحين  وبقائها  وجودها  على  والحفاظ 
آلخر الجئ فلسطيني واإلصرار على فتح باب القبول 
والتسجيل أمام الطلبة الجدد للسنة األولى في الكليات 
بمناطق  أسوة  الجامعة)   ، السير  وادي  ناعور،  الثالث( 
المحدد  موعدها  في  الدراسة  لتبدأ  األخــرى  العمليات 
كما هو مخطط له في وزارتي التربية والتعليم العالي 
كما هو معمول به في السنوات السابقة وبالتزامن مع 

طلبات القبول الموحد للجامعات.
وعقدت اللجنة التنفيذية للمعلمين اجتماعا صباح امس 
وممثلي  الجامعة  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  مع 
الدراسي  للعام  الكليات  في  التسجيل  لبحث  الكليات 
التربية  وزارة  إعــالن  بعد  ــك  وذل  2019/2018 الجديد 
طلبات  استقبال  في  والبدء  التوجيهي  نتائج  والتعليم 
على  توالت  حيث  الرسمية  للجامعات  الموحد  القبول 
لمعرفة  واالتــصــاالت  التساؤالت  من  العديد  اللجنة 
مستقبل الجامعة والكليات األخرى في ظل امتناع إدارة 
هو  كما  الطلبات  لقبول  الرسمي  اإلعالن  عن  الوكالة 
معمول به في السنوات السابقة وبالتزامن مع طلبات 

القبول الموحد للجامعات.
يعيشون  باتوا  وأبناءهم  الالجئين  ان  الى  البيان  واشار 
في قلق وخوف شديدين على مستقبل أبنائهم ليجدوا 
امامهم أبواب الكلية او الجامعة موصدة ومنهم الكثير 
الظروف  بسبب  الوكالة)  إال  الوكالة  (عن  بديال  يجد  ال 
وحرمان  فقر  من  يعيشونها  التي  الصعبة  االقتصادية 
نتيجة اللجوء والتشرد عبر سبعة عقود من الزمان ليصبح 
بالزوال او التأجيل ليضع  الجديد مهددا  العام الدراسي 
األردن  في  وطالبة  طالب  الف  من 120  أكثر  مستقبل 

في مهب الريح عدا عن مناطق العمليات األخرى.
واضاف البيان انه ال يجوز بأي حال من األحوال إغالقها 
او تعليق القبول فيها لهذا العام ليصبح عمرها محدودا 

لن يبقى منه سوى ثالث سنوات.
وناشد البيان الجهات الرسمية والقوى المختلفة التحرك 
والقيام بدورها الفاعل في نصرة "االونروا" لبدء العام 

الدراسي الجديد للمدارس والجامعات في موعدها.
وأشار البيان الى ان اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة 
الحدث عن كثب وسيتم التنسيق مع اللجان األخرى لعقد 
اجتماع على مستوى االتحاد في األردن بعد عطلة عيد 

األضحى المبارك.
مرة  وألول  الماضي  العام  قررت  قد  (األونروا)  وكانت 
تخصصات  على  جامعية  رســوم  فــرض  تاريخها  فــي 

رئيسية طرحت حديثًا في كلية العلوم التربوية بناعور.
والصحية  التعليمية  الخدمات  األونـــروا  وكالة  وتقدم 
الجئ  ألــف  و900  مليون  لزهاء  االجتماعية  واإلغــاثــة 
 13 في  الجئ  ألف   350 من  أكثر  منهم  فلسطيني، 

مخيماً موزعة في أنحاء متفرقة من المملكة. 

 إقرار قبول (32.5) ألف طالب يف الجامعات 
الرسمية 

 منسق حقوق االنسان: نعمل بروح الرشاكة 
دون إقصاء أو ترصد 

   عمان - حاتم العبادي

الطلبة  عدد  العالي  التعليم  مجلس  حدد 
الجامعات  فــي  قبولهم  سيتم  الــذيــن 
ــلــعــام الــجــامــعــي  ــرســمــيــة ل األردنـــيـــة ال
الــبــكــالــوريــوس  لــبــرنــامــج   2019/2018

(32482) طالبًا وطالبة، بحسب بيان صادر 
عنه.

عقدها  جلسة  في  المجلس،  قــرار  وجــاء 
ــاقــشــت تــنــســيــبــات الــجــامــعــات  امـــس ن
هيئة  مجلس  وتوصية   (39281) والبالغة 
بقبول  العالي  التعليم  مؤسسات  اعتماد 

بأعداد  االرتــفــاع  وناقش  كما   .(31683)
الثانوية  امتحان  فــي  الناجحين  الطلبة 
األعــوام  مــع  مقارنة  الــعــام  لهذا  العامة 
معدالت  على  الحاصلين  خاصة  السابقة 
طالبًا   (12989) بــلــغ  ـــذي  ال  (80) فـــوق 

وطالبة. 

 عمان - بترا 

االنسان  لحقوق  الحكومي  المنسق  قال 
ان  الــطــراونــة  باسل  ـــوزراء  ال رئــاســة  فــي 
بملف  المتعلق  عملها  في  تنتهج  الدولة 
دون  الجميع  مع  التعاون  االنسان،  حقوق 
مواقف  ألية  ترصد  او  طرف  ألي  اقصاء 

تصرفات. او 
وأضــــاف خـــالل افــتــتــاحــه امـــس أعــمــال 
"الحقوق  االنــســان  حقوق  عالم  مؤتمر 
ضمن  والقانون"  الواقع  بين  االقتصادية 
الذي  اجلك،  من  االنسان  حقوق  مشروع 
بيئة  لتحسين  االردنية  الجمعية  أطلقته 
ــهــدف الــرئــيــس مــن هــذا  الــعــمــل، إن ال
تشاركي  حــواري  فضاء  إيجاد  هو  اللقاء 
حيال  الفاعلة  االطـــراف  يجمع  حقيقي 
منظومة  ضــمــن  االقــتــصــاديــة  الــحــقــوق 
بينها  فيما  والتشبيك  االنــســان  حقوق 
وأمنية  ووطنية  رسمية  مؤسسات  من 
مدني  ومــجــتــمــع  ــة  واعــالمــي وقــضــائــيــة 
لتأسيس  الــســبــل  انــجــع  الـــى  لــلــوصــول 
مع  بالتعامل  الوطنية  الشراكة  وتأهيل 

منظومة حقوق االنسان بالدولة االردنية.
حقوق  حالة  تــواجــه  تحديات  الــى  واشـــار 
او  السياسات  مستوى  على  االنــســان 
يوجد  حيث  الممارسات  او  التشريعات 
نغفل  ال  التي  التوصيات  بعض  هناك 
االنــســان  حــقــوق  ــرام  ــت اح لتضمن  عنها 
ـــــــي ضــمــن االطـــــر الــدســتــوريــة  االردن
سيعزز  الـــذي  االمـــر  الــدولــيــة  والمعايير 
الى  عالميا  وموقعها  المملكة  صــورة 
إلى  الفتا  بالثقة،  المواطن  شعور  جانب 
لحقوق  الــحــكــومــي  التنسيق  فــريــق  ان 
مؤسسات  جميع  يمثل  والــذي  االنسان 
هامة  مساهمات  يقدم  االردنية  الدولة 
في استدامة التواصل مع كافة االطراف 
المجتمع  مــع  عملية  ــرامــج  ب خـــالل  مــن 

المدني.
شاملة  مــراجــعــة  ــة  حــال فــي  ــا  ــن ان ــيــن  وب
ــســان  ــقــوق االن ومــســتــمــرة ألوضـــــاع ح
اعداد  تم  حيث  الملكية  للتوجيهات  تنفيذا 
االنسان  لحقوق  الشاملة  الوطنية  الخطة 
مكانة  يالئم  وبما  الحقوق  بهذه  لالرتقاء 
وتنفيذا  لها  وحمايته  رعايته  في  االردن 

المتحدة  االمم  وميثاق  الدستور  لمبادئ 
صادق  التي  االخــرى  الدولية  والمواثيق 
الثاني  المحور  ان  مــؤكــد  االردن  عليها 
الحقوق  تضمن  قد  الوطنية  الخطة  في 
والثقافية  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
ــفــاذه مــن خــالل الــتــعــاون  ـــذي يــتــم ان وال
والمجتمع  ــة  ــدول ال مــؤســســات  بــيــن  مــا 

المدني.
من جهتها تحدثت رئيسة الجمعية االردنية 
النا  المشروع  مديرة  العمل  بيئة  لتحسين 
النمري حول اهداف المشروع حيث تعمل 
المملكة  محافظات  مختلف  في  الجمعية 
أصحاب  وجمعيات  الغرف  مع  وبالشراكة 
منظمات  عن  فضال  والنقابات،  العمل 
لتحقيق  ـــــرى  األخ الــمــدنــي  الــمــجــتــمــع 
تستهدف  الــتــي  الــمــشــتــركــة  األهــــداف 
من  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  التنمية 
ان  الى  مشيرة  مستدام،  مستقبل  أجل 
ألعضائها  كبيرة  خــبــرات  تجمع  الجمعية 
مختلف  فــي  الــعــالــيــة  ــارات  ــمــه ال ذوي 
المجاالت والتي تشمل القانون والتنمية 
واألعمال.  البشرية  والموارد  االقتصادية 

  

 رد توصية "أمناء األردنية" 
بشأن املرشح لرئاسة 

الجامعة 

 عمان- الرأي

قرر مجلس التعليم العالي في جلسة 
عقدها أمس رّد التوصية الواردة من 

مجلس أمناء الجامعة األردنية المتعلقة 
بأسماء المرشحين لشغل منصب 

رئيس الجامعة، وذلك "إلجراء ما يلزم 
حسب األصول".

جاء قرار المجلس بعد إطالعه على 
التقرير المقّدم من اللجنة لمكلفة 

"بالتأكد من سالمة جميع اإلجراءات 
الشكلية والموضوعية لقرار مجلس 
أمناء الجامعة األردنية في تنسيبه 

لألسماء الثالثة لرئاسة الجامعة األردنية 
وتقديم تقرير يتضمن ما تتوصل له 

اللجنة"، إذ تبين للمجلس أن التقرير قد 
أشار إلى عدم وجود اتساق في بعض 

االجراءات الشكلية أو الموضوعية مع 
قرارات مجلس األمناء ذاته، 

  

 إعالن نتائج الشامل اليوم 

 السلط–اسالم النسور

يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية 
رئيس اللجنة العليا المتحان الشهادة 

الجامعية المتوسطة"الشامل" الدكتور 
عبدالله سرور الزعبي اليوم االربعاء 

مؤتمرا صحفيا في مركز الجامعة في 
السلط يعلن خالله إعالن نتائج االمتحان 

الشامل الدورة الصيفية 2018 وذلك 
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. 

عي" ومداهمة السلط   فوىض "التواصل االجت
الحميدي طارق     عمان – 

أوكـــار  مــداهــمــات  عملية  انــطــلــقــت  أن  مــا 
معركة  بدأت  حتى  السلط،  في  االرهابيين 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  ساحتها  أخرى، 
والفيديوهات،  والصور  الكلمات  سالحها 
منها  جــزء  مزعوم،  واآلخــر  حقيقي  بعضها 
يهدف الى االستعراض وجزء آخر ليس بريئًا.
اربكت  االجتماعي  التواصل  مواقع  معركة 
المسؤولين  مــن  ــددا  ع ودفــعــت  المشهد 
عدم  على  والحث  االخبار  لنفي  التفرغ  الى 
تداولها، فيما تستعر رحى معركة الفوضى 
االجتماعي. التواصل  وسائل  مختلف  على 

ــي ارتــقــى  ــت ـــع انـــطـــالق الــعــمــلــيــات ال وم
إنطلق  الــوطــن،  نشامى  من  كوكبة  فيها 
ثناء  مــن جــديــد لــلــحــصــول عــلــى  الــســبــاق 
التواصل  وسائل  على  المتابعين  وإعجاب 
الصفحات  الــبــعــض  فــأغــرق  االجــتــمــاعــي، 
صور  هنا،  مفبركة  فيديوهات  باإلشاعات، 

مفترضة  أســمــاء  ــاك،  هــن الــحــقــائــق  تـــزور 
ـــن، وغـــيـــرهـــا من  ـــي ـــي ــشــهــداء واالرهـــاب ــل ل

اإلشاعات.
التواصل  وسائل  على  حدث  ما  أخطر  ولعل 
ــات،  االشــاع عــلــى  يقتصر  ال  االجــتــمــاعــي 
من  االمــنــيــة  العمليات  نــقــل  مــحــاولــة  بــل 
على  اعتمادا  مختلفة  وبزوايا  الحدث  قلب 
ناشطين  قبل  مــن  المحمولة،  الــهــواتــف 
بسير  أضـــر  الــــذي  االمــــر  عــيــان،  وشــهــود 
االمنية  القوات  وأربــك  االمنية  العمليات 

المشاركة.
ومع ازدياد تأثير مواقع التواصل االجتماعي 
في الحياة اليومية، وانتشارها حتى اصبحت 
ذو  سالح  الى  تحولت  الجميع،  متناول  في 
حدين، اال أن استخدامها في االونة االخيرة 
لبث  منصة  اصبحت  أن  بعد  القلق  يثير  بدأ 
وإن  حتى  الكثيرين  من  وتداولها  االشاعات 

كانت عن حسن نيه.
صورا  البعض  نشر  االخــيــرة،  العملية  في 

سقطوا  أنــهــم  عــلــى  قــتــلــى،  الرهــابــيــيــن 
من  أنها  بعد  فيما  ليتضح  المداهمة،  في 
عمليات في بلد عربي مجاور، البعض اآلخر 
بدأ بنشر أسماء الشهداء قبل االعالن عنها 
األخبار  يبثون  واآلخـــرون  رســمــي،  بشكل 
مسار  حول  الحقيقي  ومنها  الملفق  منها 
تحصنهم  أو  اإلرهابيين  وهروب  العمليات 
تحولت  حتى  رهائن،  واختطاف  منازل  في 
يصعب  فــوضــى  الــــى  ــمــنــصــات  ال هــــذه 

عليها. السيطرة 
وصفت  غــنــيــمــات،  جــمــانــة  االعـــالم  وزيـــرة 
واسماء  صــور  نشر  بــأن  سابق  وقــت  في 
الــشــهــداء والــمــصــابــيــن عــلــى انــهــا سبق 
أنه  معتبرة  الالإنساني"  بـ"العمل  صحفي 
داعية  بصلة،  المهني  العمل  الى  يمت  ال 
الى التصدي لهذه الظاهرة التي ال تعكس 

وصفها. بحسب  قيمنا 
سميح  االسبق  االعالم  وزير  قال  جانبه  من 
التواصل  مواقع  ان  "الرأي"  الى  المعايطة 

من  وبرغم  واقعا  أمرا  اصبحت  االجتماعي 
على  قــدرتــهــا  أن  اال  مصداقيتها  ضعف 

كبيرة. اصبحت  التأثير 
االخبار  بث  وراء  تتعدد  االسباب  ان  وقــال 
غير الصحيحة والتي قد يسعى البعض من 
البعض  فيما  والتسلية  لإلستعراض  ورائها 
المضللة  واالخــبــار  االشــاعــات  يرسل  االخــر 

بريء. وغير  متقصد  بشكل 
وبين المعايطة أن مواجهة هذه االخبار يكون 
الصادقة  الرسمية  االخــبــار  بــث  خــالل  مــن 
تدريجيا  يعمل  الذي  االمر  وشفافية  بسرعة 
على إضعاف تأثير االشاعات على المجتمع 

االردني.
الرسمية  المعلومات  كــانــت  كلما  وقـــال 
القضاء  في  أسهمت  كلما  أسرع  الدقيقة 
في  االخبار  مكانها  لتحل  االشــاعــات  على 
تأخرها  أو  الرسمية  االخــبــار  غياب  أن  حين 
وبث  لتناقل  مصراعيه  على  الــبــاب  يفتح 

أنواعها.  بمختلف  االشاعات 

رئيس الوزراء خالل لقائه رؤساء مجالس المحافظات (بترا)
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 جاللته يؤكد اعتزازه بالقوات المسلحة واألجهزة األمنية خالل زيارته لمديريتي الدرك واألمن العام 

 امللك: ال يوجد ما يقلقنا عىل أمن بلدنا 
ية أبناء الوطن         النشامى عقيدتهم التضحية بأرواحهم لح

اسكهم         األردن قوي ويزداد منعة بوعي األردني و
     مجتمعنا يرفض األفكار الظالمية ومن يحملها من خوارج العرص 

 ال تقبل النقاش الفكري لحد السيف 

ء   الخوارج لفظ قديم نبع من الفتنة ويتجدد بأس
ية وأفعال إرهابية وإجرامية  تكف

ت بالقوة والتصدي الفكري         الخطيب: مواجهة هذه التنظي
      الحوارات: دور الخوارج زعزعة االستقرار ونرش الهلع والخوف  

 عمان - بترا

القائد  الثاني،  عبدالله  الملك  جاللة  أكــد 
القوات  نجاح  ان  المسلحة،  للقوات  األعلى 
ـــة – الــجــيــش الــعــربــي  ـــي الــمــســلــحــة األردن
مخططات  إفشال  في  األمنية  واألجــهــزة 
العالية  والحرفية  المهنية  يعكس  اإلرهابيين 

وكفاءة التنسيق بين مختلف األجهزة.
سمو  فيها  رافقه  زيارة  خالل  جاللته،  وقال 
ولي  الثاني،  عبدالله  بن  الحسين  األمير 
الدرك  لقوات  العامة  المديرية  إلى  العهد، 
ومديرية األمن العام امس ، إنه ال يوجد ما 
ومستقبال،  حاضرا  بلدنا  أمن  على  يقلقنا 
ومن  الظالمية  األفكار  يرفض  فمجتمعنا 

يحملها من خوارج هذا العصر.
ــصــدد، اعــتــزازه  وأكـــد جــاللــتــه، فــي هــذا ال
ــقــوات الــمــســلــحــة واألجـــهـــزة األمــنــيــة  ــال ب
السالح  رفـــاق  النشامى،  و"بمنتسبيها 

ودرع الوطن وسياجه".
ويزداد  قوي،  األردن  أن  على  جاللته  وشدد 
منعة كل يوم بوعي األردنيين وتماسكهم، 
واألجهزة  المسلحة  القوات  وهمة  وبعزيمة 

األمنية.
العامة  المديرية  إلــى  جاللته  ــارة  زي وخــالل 
مديرها  مع  جاللته  اجتمع  الـــدرك،  لقوات 
الحواتمة،  محمد  حسين  الركن  اللواء  العام 
الذي قدم إيجازا عن أهم القضايا والتطورات 

األمنية، المتعلقة بعمل قوات الدرك.
واطمأن جاللته على المستوى العالي من 
واإلجــراءات  الخطط  سير  وعلى  الجاهزية، 
المتخذة من قوات الدرك في مجال الحفاظ 

على األمن وتعزيز سيادة القانون.

واألردنيين  واعتزازه  تقديره  عن  جاللته  وعبر 
العملية  في  بذلت  التي  بالجهود  جميعا 
الوطن  أمن  على  للحفاظ  األخيرة  األمنية 
العالية  الجاهزية  أظهرت  والتي  واستقراره، 

األجهزة. لجميع 
قواتنا  منتسبو  قدمه  بما  جاللته  وأشــاد 
تضحيات،  من  األمنية  واألجهزة  المسلحة 
التضحية  عــقــيــدتــهــم  ــنــشــامــى  "ال وقــــال 
ممن  الوطن  وبنات  أبناء  لحماية  بأرواحهم 
اإلنسانية  أعــــداء  مــن  شـــرا  بــهــم  ــدون  ــري ي
ــهــم مــنــا جــمــيــعــا كــل الــدعــم  والــحــيــاة، ول

والتقدير".
كوكبة  باستشهاد  تعازيه  عن  جاللته  وأعرب 
ارتقوا  الذين  األمنية،  األجهزة  مرتبات  من 

عن  دفاعًا  المقدس  لواجبهم  أدائهم  أثناء 
ثرى الوطن الغالي.

اعتزاز قوات الدرك  من جانبه، أكد الحواتمة 
على  كانت  التي  األعلى  القائد  جاللة  بثقة 
وبــذل  الــجــهــود  لمضاعفة  ــًا  دافــع الــــدوام 

التضحيات.
وقال إن الحفاظ على أمن الوطن مسؤولية 
وهي  ــدرك،  ال قــوات  في  بحملها  تشرفنا 
أمانة وثقة لن نفرط بها، بإذن الله، وسنبذل 

في سبيلها المهج واألرواح.
جاللة  استمع  العام،  األمــن  مديرية  وفي 
الملك إلى إيجاز من مدير األمن العام اللواء 
ضمن  إنجازه  تم  ما  أبرز  عن  الحمود  فاضل 
األمنية  لالستراتيجية  التنفيذية  الخطط 

التطورات  وأبــرز   ،(2020-2018) الجديدة 
والتحديثات في مستوى الخدمات الشرطية 

والمرورية.
اعــتــزازه  عــن  األعــلــى  القائد  جاللة  وأعـــرب 
وتقديره  ــعــام،  ال األمـــن  جــهــاز  بمنتسبي 
لــدورهــم الــكــبــيــر فــي حــفــظ أمـــن الــوطــن 
باحترافية  مــقــدراتــه  وحــمــايــة  ــقــراره  واســت
مختلف  بــه  تنهض  وبــمــا  عــالــيــة،  ومهنية 
الــوحــدات الــشــرطــيــة فــي إنــفــاذ الــقــانــون 
ــحــقــيــق ســـيـــادتـــه، فـــي ســبــيــل خــدمــة  وت
أراضــي  على  والــمــتــواجــديــن  المواطنين 

وممتلكاتهم. أرواحهم  وحماية  المملكة 
العهد،  ولــي  سمو  يرافقه  جاللته،  وجــال 
على  واطلع  الوقائي،  األمــن  مبنى  في 
التجهيزات الفنية والتقنية التي تسهم في 
من  وتــعــزز  الشرطي  األداء  مستوى  رفــع 
التعامل  وإمكانيات  األمنية  العملية  كفاءة 

مع الجريمة وكشفها قبل وقوعها.
األمن  جهاز  أن  الحمود  الــلــواء  أكــد  بــدوره، 
جاللة  توجيهات  تنفيذ  فــي  مــاض  الــعــام 
اإلمكانات  جميع  لتسخير  األعــلــى  القائد 
االرتــقــاء  سبيل  فــي  المتاحة  والــطــاقــات 
ــيــة الــمــقــدمــة  ــدمــات األمــن ــخ بــمــســتــوى ال
المشترك  والتنسيق  والعمل  للمواطنين، 
عــلــى أعــلــى الــمــســتــويــات مـــع الــقــوات 
عن  للدفاع  األمــنــيــة،  واألجــهــزة  المسلحة 

األردن وأمنه واستقراره.
القائد  جاللة  كــرم  ــارة،  ــزي ال هامش  وعلى 
الرياضي  االتحاد  أبطال  من  عــددا  األعلى 
الــشــرطــي مــمــن حــصــلــوا عــلــى بــطــوالت 
المالكمة  ريــاضــات  فــي  ودولــيــة  إقليمية 

والماراثون. 

 عمان - منال القبالوي

 تعددت تسمياتهم وداخلهم 
المظلم واحد بين (إرهابيين)،، 
(متطرفين) و(خاليا نائمة)، 
(دواعش) وحتى كما اسماهم جاللة 
الملك عبد الله الثاني بخوارج هذا 
العصر.
سبب تسميتهم بخوارج العصر 
واصل التسمية كما يقول الكاتب 
والمحلل السياسي الدكتور منذر 
الحوارات، ان الخوارج فرقة قديمة 
محسوبة على اإلسالم مغالية 
في طروحاتها ظهرت في زمن 
الخليفة علي بن ابي طالب في 
موقعة صفين سنة 37 هجري بعد 
رفضها التحكيم واشتهارها بالخروج 
على الخليفة علي بن أبي طالب 
واتهامها بقتله أيضا.

فرقة تبنت التكفير والتطرف
مبدأ  دومــا  الفرقة  تبنت  هــذه  ان  واوضـــح 
الكثير  كفروا  إنهم  حتى  والتطرف  التكفير 
من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، 
مدعين بأنهم مخلدون في النار مثل عثمان 
الله  رضي  وعائشة  والزبير،  وطلحة،  علي،   ،

عنهم.
وتقاس بتسمية ( الخوارج ) االمور في هذه 
وتكفر  تطرفها  في  تغالي  فرقة  لكل  األيام 
واهل  الحكام  لمقاتلة  وتدعو  المسلمين 

الجور كما يسمونهم.
واشــار الــحــوارات الــى ان الــخــوارج تعبر عن 
عقيدة ال تقبل النقاش الفكري ولكن تحتكم 
الخصم  بقتل  سابقا  السيف  حد  إلى  دوما 

على اعتباره خارجا عن الملة واستباحة دمه.
الحوارات– الحاضر–بحسب  عصرنا  في  أما 
والتدمير  بالقتل  تعمل  التي  الفرق  فهذه 

والتكفير تستوحي جزءا كبيرا من سلوكها من 
في  أثر  لها  كان  التي  القديمة  الفرقة  تلك 

ظهور األنقسام داخل الصف اإلسالمي.
كان  اإلســالمــي  التاريخ  مــدى  "على  وتابع 
استهدفت  الفرق  بهذه  شبيهة  فرق  هنالك 
ومأربها  مطالبها  لتحقيق  واإلرهــاب  العنف 
السياسية كانت قيمها االساسية مستوحاة 
عن  ــخــروج  ال لمفهوم  األولـــى  الفكرة  مــن 
هو  بها  يقوم  من  واعتبار  الرئيسي  الصف 
ذكر  وبــدون  الناجية  الفرقة  يمثل  من  فقط 
على  امتدت  فقد  كثيرة  ألنها  الفرق  أسماء 

مراحل الخالفات اإلسالمية كلها".
دور  لها  كان  الفرق  هذه  الحوارات "ان   ويبين 
على مدى التاريخ في زعزعة االستقرار ونشر 
الهلع والخوف وعدم الطمأنينة بين الناس".

الخوارج وجهوا بالقتل والتصدي 
ألفكارها

ويــتــابــع:"عــلــى مــدى الــتــاريــخ واجــهــت هذه 
ومحاولة  معتنقيها  وقتل  بقمعها  الحركات 
الــتــصــدي الفــكــارهــا الــمــتــطــرفــة مــن قبل 

الفقهاء واهل العلم".
وكان يتبنى هذا االمر الخلفاء ذاتهم او علماء 
الدين او في بعض مراحل الخالفة العباسية 
لهم  اصبح  والمعرفة)والذين  الفكر  (اهــل 
الحالة  احيانا  يحولون  وكانوا  ووجــود  حضور 
العسكرية الى حالة نقاشية ،كما كان حصل 

في العصر العباسي االوسط..
وبحسبه  إذا اردنا استخالص العبر من التاريخ 
فأنه يمكن مواجهة هذه الفرقة ومن يعتنق 
أفكارها في وقتنا الحاضر بطريقتين (القمع 

العسكري) و(التصدي الفكري).
االجتماعية  ــظــروف  ال تحسين  ــان  ف كــذلــك 
وتقليل المظالم على الناس ورفع مستوى 
الوعي والتعبير وافراد مساحة واسعة لحرية 
لدى  الشكوى  عناصر  على  والتغلب  ــرأي  ال
المجتمع من (فقر وبطالة) قد يساهم في 
تخفيف حدة التوجه الى مثل هذه التنظيمات 
في  والمتطرفة  أفــكــارهــا  فــي  المغالية 

سلوكها.
واقعنا  عــلــى  االمـــر  هـــذا  انــعــكــاس  وحـــول 

نتجنب  أن  ــحــوارات  "علينا  ال قــال  المحلي، 
والقول  الــذات  تفخيم  شــرك  في  الــوقــوع 
المعاناة  في  حدودنا  وأن  مشاكل  بدون  أننا 
تنتهي عند الفيض الالمتناهي من المشاعر 

اتجاه الوطن".
ونطرح  نجلس  أن  علينا  ذلــك  نفعل  وكــي 
كثير  ،وفــي  والمعقدة  الــعــديــدة  مشاكلنا 
جيل  على  ضغط  عوامل  تشكل  األحيان  من 
الشباب الذي يريد أن ينفتح على الحياة ولكنه 
أمامه  وتسد  مغلقة  امامه  االفــاق  أن  يرى 
االحباط  من  عميق  طور  في  ويدخل  الطرق 
كل  الــى  يدفعه  ما  بالالجدوى  واالحــســاس 
وثانيها  (التطرف)  اولها  والتي  االتجاهات 
من  والكثير  (الفوضى)  وثالثها  (المخدرات) 

االتجاهات االخرى.
ونناقش  نجلس  أن  يجب  ــوارات  ــح ال وقــال 
نصل  أن  أردنا  إذا  منه  نعاني  ما  كل  بانفتاح 
تتضاءل  ولكن  خاليا  أقــول  ال  مجتمع  إلــى 
نسبة المنتسبين فيه الى هذه التنظيمات.

ووفقا له -فان الفساد والمحسوبية والفقر 
والمراقبة  الحرية  هامش  ضيق  و  والبطالة 
الــعــامــة عــلــى الـــقـــرار الــســيــاســي وغــيــاب 
على  السلطات  وتغول  الشفافة  المعلومة 
بعضها وإحساس عامة الناس بالتهميش كل 
ذلك غيث من فيض مشاكلنا ، والتي يمكن 
التخلص بالحوار على قاعدة تساوي الرأي و 

حق التعبير وحريته.

كفروا عليًا لقبوله التحكيم
االردنية  الجامعة  في  الشريعة  كلية  عميد 
الى  قــال  الخطيب  محمد  الــدكــتــور  سابقا 
الناس  تداولها  كلمة  (الــخــوارج)  ان  "الــرأي" 
واستشهد بها جاللة الملك عبد الله الثاني 
عند حديثه عن خوارج العصر، مبينا ان الخوارج 
فرقة ظهرت في عهد الخليفة علي بن أبي 

طالب.
الخوارج  لتاريخ  نرجع  وعندما  الخطيب  وتابع 
وسيرة زعمائهم ، نجدهم من حديثي العهد 
مكة  فتح  بعد  اإلســالم  باإلسالم.اعتنقوا 
ولم يتلقوا العلم الشرعي مباشرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولم يتربوا على يديه.

ــنــصــوص الــقــرآنــيــة  ــفــســرون ال  فـــصـــاروا ي
البعد  كل  بعيدا  تفسيرا  النبوية  واالحاديث 
-وفقا  الصحيح  تفسيره  ــن  وع معناه  عــن 
من  تكفيرهم  لكل  إلــى  أدى  -مــا  للخطيب 
رفضهم  جانب  الى  ذنبا،  أو  معصية  ارتكب 
الرسول  شفاعة  على  الدالة  األحــاديــث  كل 
ألهل الذنوب والمعاصي في دخول الجنة.

وعلى  الصحابة  من  للكثير  تكفيرهم  وكذلك 
واستباحوا  وعــمــر  ومــعــاويــة  علي  رأســهــم 

دماءهم واموالهم باعتبارهم مرتدين كفارا.
الحرفي  الــرأي  على  قائمة  عقيدتهم  والن 
للنصوص ، فقد تفرقوا شيعا وأحزابا وكفروا 

بعضهم بل وقاتلوا بعضهم البعض.
التكفيري  الفكر  بقي  فقد  الخطيب  وبحسب 
يظهر  وانــدثــار،  تــالش  في  ولكن  ذلــك  بعد 
في  الجاهلين  االفراد  و  الفئات  بعض  على 
مصر  في  طائفة  ظهرت  أن  إلى  اإلســالم. 
اتخذت منهج الغلو والتطرف والتكفير منهجا 
التي  والهجرة)  التكفير  (جماعة  اسمها  كان 
الماضي  الــقــرن  سبعينيات  فــي  ظــهــرت 
واستباحة  المجتمعات  تكفير  على  وقامت 
الدماء واألموال ووجوب الهجرة من تجمعات 

الكافرين إلى مكان بعيد عنهم.
اهمها  كــان  إرهابية  عمليات  بعدة  وقــامــوا 
حسين  (محمد  المصري  االوقاف  وزير  قتل 

الذهبي) والرئيس المصري انور السادات.
الفكر  أن  يعني  هــذا  "ان  الخطيب  واوضــح 
ــرة أخـــرى فــي هــذا العصر  ــاد م الــخــارجــي ع
من  كل  ظهور  الى  وادى  وتطرف  غلو  بكل 
اتخذت  التي  (داعـــش)  ثــم  )ومــن  (الــقــاعــدة 
الخارجي  الظالمي  المتطرف  المنهج  نفس 

منهجا لها.
وشدد الخطيب على ان المتابع للمشهد في 
واألمــوال  الدماء  استباحة  يرى  االيــام  هذه 
هذه  اتباع  ان  ويتذكر  الخارجي  الفكر  ليتذكر 
تم  الــذيــن  الشباب  مــن  هــم  الضالة  الفئة 
تــجــنــيــدهــم عــن طــريــق وســائــل الــتــواصــل 
الــنــاس. وتكفير  الــديــن  بــاســم  االجتماعي 
داعين الى ضرورة أن يكون الدعاة على قدر 
هؤالء  على  للرد  والمعرفة  الوعي  من  كبير 

الخوارج. 

الدمانية

بني ياسينالعقاربة

جاللته يكرم أبطال االتحاد الرياضي الشرطي

 الساكت: منح ألبناء الشهداء 
وجدارية تح تاريخهم 

 عمان - الرأي

أعلن المهندس موسى عوني الساكت رئيس الهيئة االدراية 
تقديم  عن  أمس  صحفي  تصريح  في  للتعليم  حياة  لصندوق 
ارتقوا  الذين  الشهداء  أبناء  لكافة  كاملة  جامعية  دراسية  منح 
الى عليين في مداهمة السلط على نفقة الصندوق تكريما 

البناء الشهداء وآبائهم.
وعائالتهم  للشهداء  الــوفــاء  بــاب  من  انــه  الساكت  وأضــاف 
واحدة  أسرة  أننا  باب  من  لهم  أمكن  ما  تقديم  علينا  يتوجب 
الثاني  الله  عبد  الملك  جاللة  وعميدها  متكافلة  متعاضدة 
وعليه فقد قررنا في صندوق حياة للتعليم بان نتكفل بكافة 
النفقات الدراسة الجامعية بكافة مراحلها على نفقة الصندوق 
جدارية  إقامة  عن  الساكت  اعلن  كما  أردنية.  جامعة  أي  وفي 
تحمل اسم 'جدارية شهداء السلط' في مركز القاضي موسى 

الساكت الثقافي في مدينة السلط.
والعسكري  المدني  الشهداء  تاريخ  الجدارية  هذه  وستحمل 
منارة  لتكن  عنهم  قيل  وما  استشهادهم  وتاريخ  وصورهم 
التاريخ  هــذا  على  بــاالطــالع  المدينة  زائـــري  لكافة  ونــبــراســا 

المشرف الحافل بالعز والفخر والرجولة. 

ل تفويج الحجاج األردني و48   استك
 مكة المكرمة - بعثة الرأي - ناصر الشريدة وعطالله 
الحجايا

وحجاج  االردنيين  الحجاج  تفويج  االردنية  الحج  بعثة  استكملت 
المكرمة  لمكة  االردن  من  "برا"  القادمين  ال"48"  مسلمين 

مرورا بميقات أهل الشام في المدينة المنورة "ابيار علي".
وقال مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش 
"برا"  ال"48  ومسلمي  القادمين  االردنيين  الحجاج  جميع  إن 
تم االنتهاء من تفويجهم لمكة المكرمة وتسكينهم بالفنادق، 
وسهولة،  يسر  بكل  تمت  التفويج  عملية  ان  الــى  مشيرا 
إن  صحفية  تصريحات  في  البطوش  وأضاف  بخير.  وجميعهم 
من  كوادر  بتوفير  سابق  وقت  في  قامت  والعمرة  الحج  دائرة 
االسالمية  والمقدسات  والشؤون  االوقاف  وزارة  موظفي 
"الــمــدورة"  االردنــيــة  الــحــدود  وعلى  معان  حجاج  مدينة  في 
والحدود السعودية "حالة عمار" باالضافة الى بعثة الحج في 
المدينة المنورة ومكة المكرمة لغايات تسهيل كافة االجراءات 

المتعلقة بوصول الحجاج االردنيين للديار المقدسة. 

 "السياحة والسفر" تطالب بحل نقص 
الحافالت السياحية 

 عمان - سيرين السيد

المعنية  الجهات  والسفر  السياحة  وكــالء  جمعية  طالبت 
السياحية  الحافالت  مــن  الكافي  الــعــدد  تأمين  بــضــرورة 

المناسبة قبل بدء الموسم السياحي االوروبي.
سميح  محمد  والسفر  السياحة  وكالء  جمعية  رئيس  وبين 
االوروبي  السياحي  الموسم  يشهد  ان  المتوقع  من  أنه 
الذي سيبدأ خالل شهر ايلول المقبل توافدا كبيرا للسياح، 
والتي  واالثــار  السياحة  وزارة  خاطبت  الجمعية  "أن  مؤكدا 
بدورها قامت بمخاطبة وزارة النقل من خالل كتاب رسمي 
لهذه الغاية التخاذ القرار الذي يخدم القطاع السياحي بزيادة 

اسطول الحافالت السياحية وجودتها". 

ترفيع العقاربة وبني ياسين
 إرادة ملكية برتفيع الشهيد
معاذ الدمانية لرتبة مقدم    

 عمان - الرأي

معاذ  الرائد  الشهيد  بترفيع  السامية  الملكية  اإلرادة  صدرت 
تاريخ  مــن  إعــتــبــارًا  مــقــدم،  رتــبــة  إلــى  الدمانية  فــرج  خميس 
ووقوفه  وشجاعته،  وإقــدامــه  لتضحيته  تقديرًا   ،2018/8/9
منيعًا  سدًا  األمنية  واألجهزة  المسلحة  القوات  من  وزمــالءه 
الوطن  بأمن  العبث  أنفسهم  لهم  سولت  لمن  التصدي  في 
العملية  خــالل  الدمانية  المقدم  واستشهد  والمواطنين. 
الماضي،  ،السبت  األمنية  األجــهــزة  نفذتها  التي  األمنية 

بمحافظة السلط ضد مجموعة إرهابية.
محمود  الركن  الفريق  المشتركة  األركــان  هيئة  رئيس  قرر  كما 
ضيف  عبدالرحمن  هشام  العريف  ترفيع  الفريحات،  عبدالحليم 
الله العقاربة إلى رتبة رقيب، والجندي/1 محمد أحمد سليمان 
بني ياسين إلى رتبة عريف، إعتبارًا من تاريخ 2018/8/9، واللذين 
التي  األمنية  العملية  خالل  الواجب  تأديتهما  أثناء  استشهدا 
لتضحيتهما  تقديرًا  التكريم  هذا  وجاء  األمنية.  األجهزة  نفذتها 
القوات  من  وزمالءهما  ووقوفهما  وشجاعتهما،  وإقدامهما 
لمن  التصدي  في  منيعًا  ســدًا  األمنية  واألجــهــزة  المسلحة 

سولت لهم أنفسهم العبث بأمن الوطن والمواطنين. 
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 "ديوان الخدمة": امتحان الكفاية العربية خاص 
جمع اللغة 

يل" توضح حقيقة تأج مركز العالج   "املزار الش
الطبيعي بدينار سنوياً 

 عمان - عبدالله الحديدي

ــــوان  صــــرح الـــنـــاطـــق بـــأســـم دي
ان  الغرايبة  خالد  المدنية  الخدمة 
في  امــس،  جرى  الــذي  االمتحان 
له  ليس  المدنية  الخدمة  قاعات 
االمتحان  وان  بــالــديــوان،  عالقة 
العربية  اللغة  مجمع  في  خــاص 
قانون  10مـــن  لــلــمــادة  اســتــنــادا 
 (35) رقــم  العربية  اللغة  حماية 
"ال  تــنــص  والــتــي   2015 لسنة 
يعين معلم في التعليم العام أو 
التعليم  في  تدريس  هيئة  عضو 
محرر  أو  معد  أو  مذيع  أو  العالي 
إال  إعــالمــيــة  مــؤســســة  أي  فــي 
في  الــكــفــايــة  امــتــحــان  اجــتــاز  إذا 
من  ويستثنى  الــعــربــيــة  الــلــغــة 
المعلمون  االمتحان  هذا  اجتياز 
العربية  باللغة  الناطقين  غير  من 
أجنبية  بلغة  يــدرســون  الذين  أو 
مــؤســســة  أي  ــقــدمــهــم  ــســت وت
التربية  وزارة  بموافقة  تعليمية 
التعليم  وزارة  أو  والــتــعــلــيــم 
حسب  العلمي  والبحث  العالي 
بلغة  للتدريس  الــحــال  مقتضى 
األقسام  في  والعاملون  أجنبية 

 ،" اإلعالم  وسائل  في  األجنبية 
واجب  القانوني  النص  هــذا  ان 
المادة (10)  نص  حسب  التطبيق 

العربية. اللغة  مجمع  قانون  من 
العربيه  اللغة  مجمع  ان  واوضــح 
قاعات  استخدام  طلب  قد  كــان 
ديـــوان الــخــدمــة لــهــذا االمــتــحــان 
خــاص  ــان  ــح ــت االم وان  الــكــفــايــة 
له  وليس  العربية  اللغة  بمجمع 
اي عالقة بديوان الخدمة المدنية 

ليس من قريب وال بعيد.
قد  المدنية  الخدمة  ديوان  وكان 
اوضح في بيان له أمس أن دوره 
العربية  للغة  الكفاية  امتحان  في 
اللوجستي  الــدعــم  فــي  ينحصر 
توفير  حيث  من  االمتحان  لعقد 

إلكترونيا. االمتحانات  قاعات 
مجال  في  يكمن  دوره  ان  واكــد 
البشرية  الموارد  وتعيين  اختيار 
ضمن  ــيــة  ــمــدن ال ــدمــة  ــخ ال فـــي 
ــجــدارة  مــفــهــوم االســتــحــقــاق وال
من جهة، وضمان معايير العدالة 

وتكافؤ الفرص من جهة اخرى.
امتحان  اجتياز  فإن  البيان  وحسب 
استنادًا  جاء  العربية  للغة  الكفاية 
حماية  قــانــون  مــن   (10) للمادة 

لسنة   (35) رقــم  العربية  اللغة 
يعين  (ال  تــنــص  ــتــي  وال  2015
أو  ــعــام  ال التعليم  فــي  مــعــلــم 
التعليم  في  تدريس  هيئة  عضو 
محرر  أو  معد  أو  مذيع  أو  العالي 
إال  إعــالمــيــة  مــؤســســة  أي  فــي 
في  الــكــفــايــة  امــتــحــان  اجــتــاز  إذا 
من  ويستثنى  الــعــربــيــة،  اللغة 
المعلمون  االمتحان  هذا  اجتياز 
العربية  باللغة  الناطقين  غير  من 
أجنبية  بلغة  يــدرســون  الذين  أو 
مــؤســســة  أي  ــقــدمــهــم  ــســت وت
التربية  وزارة  بموافقة  تعليمية 
التعليم  وزارة  أو  والــتــعــلــيــم 
حسب  العلمي  والبحث  العالي 
بلغة  للتدريس  الــحــال  مقتضى 
األقسام  في  والعاملون  أجنبية، 

األجنبية في وسائل اإلعالم ".
الــديــوان  أن  على  البيان  وشــدد 
بمحتوى  مباشرة  عالقة  له  ليس 
مهام  من  يعتبر  الــذي  االمتحان 
مــجــمــع الــلــغــة الــعــربــيــة ولــجــانــه 
موضحا  الــمــتــخــصــصــة،  الــفــنــيــة 
ـــإدراج مــادة  ــوان يــقــوم ب ــدي أن ال
بساعات  عــقــده  قبل  االمــتــحــان 
ضابط  من  استالمها  بعد  قليلة 

االرتباط في مجمع اللغة العربية، 
مع  التنسيق  تم  انه  الى  مشيرا 
والتعليم  التربية  ووزارة  المجمع 
للتعيين  المرشحين  بخصوص 
في الدفعة األخيرة لوزارة التربية 
والتعليم والتي تم اإلعالن عنها 
مطلع هذا األسبوع، بحيث تقوم 
في  والتعليم  التربية  مديريات 
الوثائق  باستقبال  المحافظات 
خالل  المرشحين  من  المطلوبة 
الــفــتــرة الـــمـــحـــددة الســتــكــمــال 
المدة  ضمن  التعيين  إجـــراءات 
الصادر  اإلعالن  بموجب  المحددة 
مثل  والتعليم  التربية  وزارة  عن 
واجــازة  المحكومية  عدم  شهادة 
الشخصية  والــبــطــاقــة  التعليم 

المدنية. لألحوال 
ولفت البيان الى انه تم االتفاق 
ووزارة  والمجمع  ــوان  ــدي ال بين 
الشروع  على  والتعليم  التربية 
في  (الكفاية  االمتحانات  بعقد 
يوم  من  اعتبارًا  العربية)  اللغة 
ــاء حــســب األحـــرف  ــالث ــث امـــس ال
مبينة  والــتــفــاصــيــل،  ــة  ــجــدي األب
لمجمع  اإللكتروني  الموقع  على 
WWW.Majma.) العربية  اللغة 

org.jo)، مع تحديد اليوم الثاني 
األضحى  عيد  عطلة  بعد  للدوام 
 2018  /8  /27 الموافق  المبارك 
يحضروا  لــم  ــذيــن  ال لــألشــخــاص 
وذلك  ينجاوزوه،  لم  او  االمتحان 
لهم  الــفــرصــة  اتـــاحـــة  لــغــايــات 
ــحــان واســتــكــمــال  ــاز االمــت ــي الجــت
مــدة  أن  اي  التعيين،  ــــراءات  اج
عقد االمتحان ستكون اعتبارًا من 
االثنين  يوم  ولغاية  الثالثاء  يوم 

الموافق 27/ 8/ 2018.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــر أوضـــــح 
ــخــصــوص خــريــجــي  ــــوان، ب ــــدي ال
وتأهيل  إلعداد  المهني  الدبلوم 
أكاديمية  الخدمة/  قبل  المعلمين 
المعلمين،  لتدريب  رانيا  الملكة 
مع  وبالتنسيق  جـــاٍر  العمل  أن 
لحصر  والتعليم  التربية  وزارة 
ــد الــشــواغــر الــمــطــلــوبــة  ــدي ــح وت
حـــســـب احـــتـــيـــاجـــات مــــــدارس 
مع  الــتــعــامــل  لــغــايــات  المملكة 
خــريــجــي بـــرنـــامـــج األكــاديــمــيــة 
بين  الموقعة  االتفاقية  وحسب 
والتعليم  التربية  ووزارة  الديوان 

الخصوص.  بهذا  واألكاديمية 

 المزار الشمالي - محمد 
قديسات

أوضـــــح رئـــيـــس بــلــديــة الـــمـــزار 
مطيع  ــامــي  ــمــح ال ــي  ــشــمــال ال
الــشــرمــان مــشــروع مــركــزالــمــزار 
مشروعا  ليس  الطبيعي  للعالج 
جاء  وانــمــا  ربحيا  وال  استثماريا 
من  شخص   1000 حوالي  لخدمة 
ذوي االعــاقــة فــي الــلــواء الــذي 

المركز. هذا  لمثل  يفتقر 
المركز  هــذا  ان  الــشــرمــان  وبــيــن 
 200 ــيــة  االجــمــال كــلــفــتــه  بــلــغــت 
منه  البلدية  ساهمت  دينار  الف 
بمبلغ 40 الف دينار والباقي جاء 
الدانماركية. الحكومة  من  كمنحة 

انشاء  ان  الــى  الشرمان  واشــار 
سلسلة  بــعــد  جـــاء  الــمــركــز  هـــذا 
حوارات عقدتها الجهة المانحة مع 
ومؤسساته  المحلي  المجتمع 
فيها  بــمــا  والــرســمــيــة  االهــلــيــة 
لمناقشة  التنفيذي  المجلس 
في  االولـــويـــة  ذات  الــمــشــاريــع 
االحتياجات  دلــيــل  وفــق  ــواء  ــل ال
باالغلبية  الــتــصــويــت  ــم  ت حــيــث 

المركز. هذا  انشاء  على 
البلدية  ان  إلى  الشرمان  ولفت 
وتجهيزه  المبنى  استكمال  وبعد 
طـــرحـــت عـــطـــاء لــتــشــغــيــلــه مــن 
ــقــطــاع الــخــاص واعــــادة  قــبــل ال
ـــالث مــــرات اال  ــعــطــاء ث نــشــر ال
مستثمر  ســوى  يتقدم  لــم  ــه  ان

رمــزيــة  بقيمة  لتشغيله  ـــد  واح
السنة  فــي  دنانير  خمسة  تبلغ 
ومــن  الــبــلــديــة  ان  اال  الـــواحـــدة 
له  ليس  الــمــشــروع  ان  منطلق 
فانها  ربحية  او  استثمارية  صفة 
وافــقــت عــلــى احــالــة الــمــشــروع 
ديــنــار  مــقــابــل  المستثمر  عــلــى 

سنويا. واحد 
وزارة  مــخــاطــبــة  تـــم  ـــه  ان ــن  ــي وب
على  للموافقة  البلدية  الشؤون 
السير باجراءات استكمال اشغال 
ــدا بــتــفــهــم وزيـــر  الــمــركــز مــشــي
وطبيعة  لماهية  البلدية  الشؤون 
لما  خالفا  منه  والغاية  المشروع 
االعــالم  وســائــل  بعض  تناقلته 
االلكتروني من ان البلدية قامت 

مقابل  استثماري  مبنى  بتاجير 
سنويا. واحد  دينار  مقداره  اجر 

الكلفة  ان  الــى  الشرمان  ونــوه 
ــة لـــلـــمـــركـــز الــتــي  ــي ــل ــي ــشــغ ــت ال
الوحيد  المستثمر  سيتحملها 
الى  تصل  الشغاله  تقدم  الذي 
شهريا  دينار  االف  ثالثة  حوالي 
تقديم  هــو  يبقى  االهـــم  لــكــن 
الف  من  الكثر  المثلى  الخدمة 
في  االعــاقــة  ذوي  مــن  شخص 
وعلى  عليهم  والتخفيف  اللواء 
لمراجعة  اضطرارهم  جراء  ذويهم 
خارج  او  اربــد  في  مختصة  مراكز 

المحافظة.
الـــبـــلـــديـــة  ان  ــــــى  ال واشـــــــــار 
من  الموافقةالخطية  بانتظار 

وزارةالـــبـــلـــديـــات عــلــى اشــغــال 
فيه  ــعــمــل  ال ــــدء  وب الـــمـــشـــروع 
الفــتــا الـــى انــهــا احــتــفــظــت من 
مع  خـــالل االتــفــاقــيــةالــمــوقــعــة 
بفسخ  احقيتها  على  المستثمر 
الرجوع  ودون  وقــت  بــاي  العقد 

للمستثمر
الــلــواء  متصرف  ــد  اك جانبه  مــن 
المشروع  هذا  ان  السرحان  جمال 
توافقت  مطلبية  اولــويــة  شكل 
واهخلية  الرسمية  الهيئات  عليها 
ــــدوات  ــر ن ــب ـــواء ع ـــل ــلــة ل الــمــمــث
ـــــوارات اســتــمــرت  ـــقـــاءات وح ول
حتى  شـــهـــور  ــة  ســت مـــن  الكـــثـــر 
على  بــاالغــلــبــيــة  ــهــم  رأي اســتــقــر 

المركز.  هذا  انشاء  اهمية 

   

اسبانيا تعلن تضامنها مع اململكة 
ضد االرهاب 

 عمان - بترا 

عبرت اسبانيا عن ادانتها الشديدة لالعتداء 
اإلرهابي الذي وقع في مدينتي الفحيص 

والسلط. وأعربت الحكومة االسبانية في 
بيان وزعته السفارة االسبانية في عمان 

امس عن تضامنها الكامل مع األردن الذي 
يحارب اإلرهاب. وجددت التأكيد على دعمها 

ألمن واستقرار األردن الذي وصفته بالشريك 
الرئيسي في المنطقة والذي يعتبر مثاال 

في االعتدال والحوار ويمارس دورا رياديا في 
محاربة اإلرهاب. 

 البطريرك ثيوفيلوس يثمن رحلة 
الحج املسيحي لفلسط 

 عمان - الرأي

ثمن رئيس مجلس رؤساء الكنائس في 
المملكة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث 

بطريرك المدينة المقدسة وسائر اعمال 
فلسطين واالردن مبادرة القيادة العامة 

للقوات المسلحة األردنية – الجيش العربي 
بتسيير اول رحلة حج مسيحي لزيارة األماكن 

المسيحية المقدسة في فلسطين.
وقال: ان هذا الموقف النبيل غير المستغرب 

عن قيادة الجيش العربي موقف بطولي 
جديد يسطره التاريخ بحروف من ذهب، ويدل 

على الخلق الرفيع والمحبة االخوية الكامنة 
بين ابناء االسرة االردنية الواحدة مسلمين 

ومسيحيين مدنيين وعسكريين.
وأضاف: كيف ال وهم ابناء الهواشم الذين 

عودونا دائما ان تكون القدس جل اهتمامهم 
والقضية الفلسطينية اولى اولوياتهم في 

المحافل الدولية والعربية والمحلية كافة.
واكد في بيان اصدره امس ، ان هذه البعثة 
التي ضمت 24 ضباطا مع عائالتهم لمدة 3 
أيام لزيارة األماكن المسيحية المقدسة في 

القدس وبيت لحم والناصرة تجسيد واضح 
للوئام بين االديان واالخوة والعيش المشترك 

الذي ارسى قواعده الهاشميون، وما زالت 
هذه المحبة متجذرة تحت راية عميد آل البيت 
الحامي والوصي االمين على المقدسات 
المسيحية واالسالمية في القدس جاللة 

الملك عبد الله الثاني.
ودعا ان يظل االردن آمنا مطمئنا، وان تدوم 

محبة شعبه متماسكين في الضراء والسراء، 
اسرة واحدة يجمعهم االنتماء لثرى االردن 

المقدس والوالء للقائد واالسرة الهاشمية. 

   "أيدلوجية الدولة ".. ندوة يف كلية الدفاع 
 عمان-بترا

نظّمت كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية امس ، ندوة بعنوان 
"أيدلوجية الدولة األردنية".

والدكتور  الخاليلة،  محمد  المملكة  عام  مفتي  الندوة  في  وشارك 
بحضور  المعايطة،  سميح  و  األردنية،  الجامعة  من  المحافظة  علي 
في  والدارسين  الكلية  في  التوجيه  هيئة  وأعضاء  ورئيس  آمــر 
استراتيجيات  ماجستير  وبرنامج  والحرب(25)،   (16) الدفاع  دورتي 

في مواجهة التطرف واإلرهاب/2.
وناقش المشاركون في الندوة األبعاد األيديولوجية التي أسهمت 
خالله  من  يجري  الــذي  الوعاء  بوصفها  األردنية،  الدولة  بناء  في 
تخطيط االستراتيجيات الوطنية وإدارتها وتنفيذها لتحقيق األهداف 
الوطنية. وتضمنت الندوة أربعة محاور، ركز األول على "اإلسالم 
وفكر  العربية  "القومية  والثاني  األردنية"،  الدولة  أيدلوجية  في 
وتناول  األردنية"،  الدولة  أيديولوجية  في  الكبرى  العربية  الثورة 
المحور الثالث "الدولة األردنية في رؤى جاللة المغفور له الملك 
والمحور  الحسين"،  الملك  له  المغفور  وجاللة  المؤسس  عبدالله 
األخير تناول جملة من العناوين حول "المصالح واألهداف الوطنية 

األردنية". 

 

لية: قوى الظالم لن  البادية الش
اسكاً ومنعة  تزيدنا اال 

 البادية الشمالية  -  حسين الشرعة

الشمالية  البادية  لــواء  في  اختيارية  وهيئات  شعبية  فعاليات  عبرت 
مدينة  شرقي  كم   (40) سليتين  خشاع  في  عقد  باجتماع  الشرقية 
المفرق عن استنكارها وشجبها للعمل الجبنان الذي قامت به فئة ضالة 
جانبت الصواب في مدينتي الفحيص و السلط ،وادت الى استشهاد 
خمسة من قواتنا المسلحة الباسلة والمخابرات العامة وقوات الدرك 
وابنائه  االردن  تزيد  لن  والدمار  والقتل  الظالم  قوى  ان  الى  مشيرين 

المخلصين اال قوة ومنعة.
سيعمل  الهاشمية  بقيادته  االردن  ان  الشنابلة  محسن  المختار  وقال 
االمنية  واجهزته  المسلحة  قواته  خــالل  من  االرهـــاب  اجتثاث  على 
لقوى  مكان  ال  ان  مبينا   ، واستقرار  امن  واحة  االردن  ليكون  المختلفة 

الظالم بين ظهرانينا.
ولفت الشنابلة ان القوات المسلحة واجهزتنا االمنية خط احمر ال يجوز 
التطاول عليها ، وان دمائهم طاهرة تحرم على الفئة الضالة التي لم 
تعرف االسالم ، الذي يدعو الى التسامح واالعتدال ، وان هذه الفئة 

خالفت كل القيم االنسانية والدينية عندما استباحت دماء االردنيين.
مهاوش  الدكتور  المنطقة  في  االســالمــي  المركز  رئيس  واستنكر 
خمسة  ضحيته  وراح  الوطن  استهدف  الذي  اآلثم  العدوان  الشرفات 
شهداء ارتقوا الى عليين وهم يدافعون عن الوطن واهله،مدينا بشدة 
العمل اإلجرامي واالرهابي الذي قام به ثلة من االرهابيين المجرمين 

بحق اجهزتنا األمنية التي تدافع عن الوطن وامنه واستقراره.
واكد مدير مدرسة الدفيانة االساسية الدكتور عيد العيسى التفاف ابناء 
البادية والشعب ا خلف قيادة جاللة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين 
لألعمال  التصدي  في  االمنية  واجهزتنا  ورعــاه  الله  حفظه  المعظم 
اوكارهم  ودحر  االرهــاب  ضد  الحرب  مواصلة  على  والعمل  االرهابية 
التي  المؤامرات  كافة  مواجه  في  واحــدا  صفا  الوقوف  الى  مشيرا 
تستهدف أمننا وكرامتنا ، و نشاطر أبناء الوطن وأهل شهداء الواجب 
واباء  االردني  الشعب  يلهم  أن  القدير  العلي  المولى  سائلين  حزنهم 
وامهات وزوجات وابناء واشقاء وشقيقات الشهداء الصبر والسلوان.

وقالت عضو مجلس محافظة المفرق الدكتورة سميا العظامات ان هذا 
الحادث ال يزيد االردنيين اال وحدة وتماسك لتراب هذا لوطن ، وسنقدم 
التضحيات والفداء من اجل الدفاع عن الوطن ،وسيبقى الوطن بعون 
الرحمة  القدير  العلي  الله  ونسأل  االرهــاب،  على  عصيا  تعالى  الله 
جيشنا  شهداء  قوافل  الى  انظموا  الذين  الوطن  لشهداء  والمغفرة 

العربي ، وندعو الله العلي القدير الشفاء العاجل للمصابين. 

 بطاح يودع بعثة االمن العام الداء 
فريضة الحج 

  
 عمان - الرأي

للقضائية  العام  مديراألمن  مساعد  ودع  العام  األمن  مدير  عن  مندوبا 
العميد وليد بطاح امس في أكاديمية الشرطة الملكية بعثة األمن العام 
عدد  فيها  ويشارك  الحج  مناسك  ألداء  المقدسة  الديار  إلى  المتوجهة 
من الضباط وضباط الصف واألفراد العاملين والمتقاعدين ومصابي 

الجهاز وعدد من ذوي شهداء األمن العام.
العام  األمن  بمرتبات  الخاصة  الحج  بعثة  تسيير  ان  بطاح  العميد  وقال 
ترسيخ  على  دوما  الحريصة  الهاشمية  القيادة  لتوجيهات  ترجمة  هي 
لفريضة  ولما  العام  األمن  منتسبي  لدى  اإلسالمية  والقيم  الثوابت 
الحج من معان روحية تحض مؤديها على نبيل األخالق وخالص العمل.

ودعا حجاج بيت الله الحرام إلى استثمار هذه الفرصة المباركة لالستزادة 
للعمل  وحفزها  النفس  تهذيب  ومن  منها  واالستفادة  الطاعات  من 
بما يرضي الله، وأن يكونوا القدوة الحسنة لكل من يراهم ويعكسوا 
الصورة الطيبة لبلدهم وجهازهم، متمنيا لهم التوفيق وقبول أعمالهم 

بإذن الله.
من جهته قال مدير إدارة اإلفتاء واالرشاد الديني مفتي األمن العام  
بعثات  ضمن  تأتي  البعثة  هــذه  أن  الهواملة  سامر  الدكتور  العقيد 
األجهزة العسكرية واألمنية وهي مكرمة من مكارم جاللة الملك عبد 
عام  كل  العام  األمــن  جهاز  يقوم  حيث  ورعــاه  الله  حفظه  الثاني  الله 
الروح  رفع  عوامل  من  مهم  كعامل  التحفيز  بدور  منه  ايمانًا  بتسييرها 
المعنوية لدى عامليه ما ينعكس ايجابًا على أدائهم من خالل تعاملهم 
الذين  المتقاعدين  لدور  بالجميل  العرفان  الى  اضافة  المواطنين  مع 
ذوي  الى  اضافة  وقيادتهم  وطنهم  خدمة  في  شبابهم  زهرة  أفنوا 
شهداء جهاز األمن العام عرفانًا لما قدموه من تضحيات تلو التضحيات 
بأرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الطهور. مبينًا ان هذه الرحلة المباركة 
وسائر  القرآن،  وقراءة  والدعاء  بالذكر  لحظاتها،  اغتنام  من  بد  ال  فرصة 

العمل الصالح.
وكان في وداع بعثة حجاج بيت الله الحرام عدد من من كبار ضباط مديرية 

االمن العام . 

جانب من الندوة
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ة الهند: حركة تصاعدية ومجموعات عمل   سف
لتطوير العالقات مع اململكة 

 عمان - د. صالح العبادي

عمان  في  الهندية  السفيرة  اكدت 
اهمية  تريباثي  شوبهدارشيني 
صدى خطاب جاللة الملك عبدالله 
اإلسالمي:  "التراث  حول  الثاني 
تــعــزيــز االنــســجــام والــتــعــايــش" ، 
زيــارتــه  خــالل  جاللته  الــقــاه  الـــذي 
للهند، بحضور اكثر من 1200 عالم 
وجمهور  دينيين  وقــادة  اسالمي 
في  انعكس  قد  المثقفين،  من 

جميع أنحاء العالم.
صحافي  حــديــث  فــي  واضــافــت 
ان  للهند  الوطني  العيد  بمناسبة 
في  واضحة  تصاعدية  حركة  هناك 
على  االردن  مع  الثنائية  عالقاتنا 
كافة الصعد بعد زيارة جاللته التي 

أعادت تنشيط شراكتنا التجارية.
السياسية  عــالقــاتــنــا  ان  وقــالــت 
زخما  شهدت  والتقنية  والتجارية 
من  سلسلة  واعــطــت  الــعــام  هــذا 
دفعة  المستوى  رفيعة  الــزيــارات 

قوية لهذه العالقات.
 / ثنائية  حــوار  آليات  لدينا  وزادت: 
تجتمع   ، مشتركة  عمل  مجموعات 
اللجنة  ُعـــقـــدت  حــيــث  ــتــظــام،  ــان ب
الهندية- واالقــتــصــاديــة  التجارية 
في   (JTEC) المشتركة  األردنــيــة 
وعقدت  الماضي  العام  نيودلهي 
مشاورات في وزارة الخارجية على 

فترات منتظمة.
في  األردن  مع  تفاعلنا  ان  وقالت 
في  وخــاصــة   ، الدولية  المحافل 
إطار األمم المتحدة ، قد أدى إلى 
االهتمامات  بشأن  التفاهم  تعزيز 

واألولويات المتبادلة.
التجاري  بالتعاون  يتعلق  وفيما 
تجارتنا  تنويع  إلى  بحاجة  اننا  قالت 
األعمال  من  المزيد  ولدينا  البينية 
المشتركة حتى نتمكن من تحقيق 
مليارات   5 الــبــالــغ  الــتــجــارة  هــدف 
 2025 عــام  بحلول  أميركي  دوالر 
أميركي  دوالر  مــلــيــار   1.04 مــن 
المسجل في عام 2017 ، اذ نحّدد 
للتعاون  جديدة  مجاالت  باستمرار 
الى  مشيرة  التجاري  القطاع  في 
الماضي  العام  وقعا  البلدين  ان 
ــاون االقــتــصــادي  ــع ــت اتــفــاقــيــة ال

والتجاري لمواصلة توسيع عالقاتنا 
التجارية وتعزيز التعاون االقتصادي 

والتجاري واالستثماري.
بــأن  يقين  عــلــى  نــحــن  واضـــافـــت 
بين  والتجاري  االقتصادي  التعاون 
ظل  في  كبير  لنمو  يتأهب  بلدينا 

قيادة البلدين.
الهند  ان  الــى  تريباثي  واشـــارت 
األردن،  في  بــارزا  مستثمرا  تعتبر 
تجاري  شريك  أكبر  رابع  تعتبر  حيث 
لألردن، موضحة ان الشركة االردنية 
تعتبر  "جيفكو"  لالسمدة  الهندية 
واحدة من اكبر المشاريع المشتركة 
دوالر  مليون   860 قدره  بإستثمار 
المزارعين  جمعية  بين  أمــريــكــي 
ــألســمــدة الــتــعــاونــيــة  ــهــنــديــة ل ال
فـــي الــهــنــد (إفــــكــــو) و شــركــة 
الفوسفات االردنية النتاج حامض 
الهند  وتــســتــورد  الــفــســفــوريــك، 
وحمض  والفوسفات  األســمــدة 
من  ذلــك  إلــى  ومــا  الفوسفوريك 
الكهربائية  اآلالت  وتصدر  األردن 
والـــحـــبـــوب والـــلـــحـــوم الــمــجــمــدة 
وغير  العضوية  الكيميائية  والمواد 
العضوية وأعالف الحيوانات وقطع 

غيار السيارات وما إلى ذلك.
وبينت تريباثي ان الشركة االردنية 
ــة لــالســمــدة "جــيــفــكــو"  ــدي ــهــن ال
المشاريع  اكــبــر  مــن  واحـــد  تعتبر 
المشتركة حيث تمتلك الهند نسبة 
الفوسفات  شركة  وحصة   52%
وحقق  منذ 2008   ، االردنية 48% 
النسبة  من   95٪ "جيفكو"  مصنع 
التشغيلية عام 2016 ، وفي العام 
الحالي من المرجح أن يحقق نسبة 

100 ٪ في استغالل القدرة.
تم  عـــام 2016  فــي  انـــه  وقــالــت 
حمض  من  طن   432،730 تصّدير 
وفي  الهند  إلــى  الفوسفوريك 
ثاني  تشرين  (حــتــى   2017 عــام 
طن  تصدير 416،162  تم   ،  (2017
مــن حــمــض الــفــوســفــوريــك إلــى 
 Indian شركة  قامت  كما  الهند 
 ،  KIT وشركة  المحدودة   Potash
مملوكة  تابعة  شركة  (وهي  دبي 
بشراء  الهند)   ،  IFFCO لـ  بالكامل 
مناجم  ــة  شــرك أســهــم  مــن   37٪
في   (JPMC) األردنية  الفوسفات 

شهر مايو من العام الجاري.
ــــــول الــــتــــعــــاون الــتــعــلــيــمــي  وح
والــثــقــافــي قــالــت تــريــبــاثــي نحن 
التنمية  مجال  في  خبراتنا  نشاطر 
والمعرفة والمهارات مع أصدقائنا 
الفني  التعاون  برنامج  خــالل  من 
ــصــادي الــهــنــدي (إيــتــيــك).  واالقــت
الهند  حــكــومــة  مـــبـــادرة  وتــســاعــد 
وبالتالي  القدرات،  بناء  على  هذه 

المساهمة في الشراكات.
تدريبية  مؤسسة   56 الى  ولفتت 
ــر مــن 300  ــث ــر أك ــدي فــي الــهــنــد ت
بين  تتراوح  بمواضيع  تدريبية  دورة 
واإلدارة  المعلومات  تكنولوجيا 
االنــتــخــابــات  إدارة  وبــيــن  الــعــامــة 
االجتماعية  الــمــشــاريــع  وتنظيم 
من  اكثر  توفير  يتم  و  والــريــاديــة، 
للمواطنين  تــدريــبــيــة  فــرصــة   50
حكومة  تمولهم  الذين  االردنيين 

 2007 عــام  ومنذ  بالكامل،  الهند 
مواطنا  من 225  يقرب  ما  استفاد 
إيتيك)   ) برنامج  دورات  من  أردنيا 

في مختلف المجاالت.
الهندي  المجلس  ان  الى  واشارت 
منح   (5) يقدم  الثقافية  للعالقات 
دراسية مدفوعة بالكامل لألردنيين 
في  األكاديمية  الدراسات  لمتابعة 
في  المنتشرة  الهندية  الجامعات 
منها  استفاد  الهند،  أنحاء  جميع 
االردنيين  االكاديميين  من  العديد 
باالضافة الى زيارات اكاديمية بين 
االستفادة  يمكن  والتي  البلدين 
منها من خالل الموقع االلكتروني 
http://a2ascholarships.iccr.

.gov.in
وقالت تريباثي ان الدور الرائد الذي 
يقوم به األردن في المنطقة جدير 
جهود  بــذل  ذلــك  في  بما  بالثناء، 

استضافة  في  استثنائية  إنسانية 
الضغوط  رغــم  الالجئين  مــوجــات 
االجتماعية  مواردها  على  الهائلة 

واالقتصادية.
التعويض  أجــل  من  انــه  واضافت 
ــي،  ــمــال ـــعـــبء ال الــجــزئــي عـــن ال
 0.5 بمبلغ  الهند  حكومة  ساهمت 
خالل  مــن  أميركي  دوالر  مليون 
ــمــتــحــدة فـــي صــنــدوق  ــــم ال األم
االســتــجــابــة الــطــارئــة لــــألردن عــام 
 0.5 قدرها  نقدية  منحة  و  2014؛ 
مليون دوالر أميركي للمملكة عام 
2015، اضافة لمبلغ 2 مليون دوالر 
الحكومة  إلى  نقدا  الهند  قدمتها 
األردنية للمساعدة اإلنسانية في 

كانون األول 2016.
من  زادت  الهند  حكومة  ان  وبينت 
من  لألونروا  السنوية  مساهمتها 
ماليين   5 إلى  دوالر  مليون   1.25
الهند  أعلنت  حيث  أميركي  دوالر 
المؤتمر  فــي  الـــزيـــادة  هـــذه  عــن 
الوزاري االستثنائي الذي عقد في 

روما في 15 مارس عام 2018.
خلفية  عــلــى  الــتــعــزيــز  هـــذا  ـــم  وت
المسبوقة  غــيــر  الــمــالــيــة  األزمــــة 
التي   ، ــــروا  األون تواجهها  الــتــي 
كــانــت تــقــدم خــدمــات عــامــة ذات 
قيمة كبيرة، وهي خدمات لالجئين 
أنحاء  جميع  فــي  الفلسطينيين 

العالم.
في  الهندية  الجالية  ان  وقــالــت 
ومفعمة  صــغــيــرة  جــالــيــة  االردن 
بــحــوالــي 20000  ــقــدر  وت بــالــحــيــاة 
مواطن ، وتتمتع بالضيافة المحلية 
الجميل،  البلد  هــذا  فــي  الدافئة 
في  بعملهم  يستمتعون  وهــم 

االردن.
ــربــط الــجــوي  واعــتــبــرت ان عـــدم ال
يشكل  عمان ودلهي  بين  المباشر 
نمو  في  فقط  ليس  رئيسيا  عائقا 
السياحة بل أيضا التجارة واالتصال 
استعادة  الــى  داعــيــة  الــنــاس  بين 
الرحالت المباشرة لتشكل الخطوة 
األولى نحو تعزيز السياحة والتجارة 
في كال االتجاهين، وانه في ظل 
فإن  لدولتينا،  الديناميكية  القيادة 
لتحقيق  تستعد  الثنائية  عالقاتنا 

قوة أكبر وعمق ومحتوى أكبر. 

 وزير البلديات يتفقد 
الخدمات التنموية 

والخدمية يف عجلون 
 عجلون - علي فريحات

تفقد وزير البلديات المهندس وليد المصري 
والخدمية  التنموية  الخدمات  واقــع  امــس، 
التي  ــعــطــاءات  وال عجلون  محافظة  فــي 
تتعلق بمخصصات الالمركزية ضمن موازنة 

العام الحالي.
محافظ  قدمه  إيجاز  إلــى  الــوزيــر،  واستمع 
العمل  واقـــع  عــن  المجالي  علي  عجلون 
االستثمارية  المشاريع  ضمن  والتشغيل 
وكفرنجة  عجلون  فــي  المالبس  بمصانع 
هذه  مثل  وجـــود  أهمية  مــؤكــدا  والجنيد، 

المشاريع والحرص على حمايتها.
كما التقى المصري، برؤساء بلديات الشفا 
المومني،  وفخري  الغرايبة  إبراهيم  والجنيد 
تلك  فــي  والــخــدمــات  العمل  واقـــع  لبحث 
المناطق ومعاناة المواطنين من أزمة المياه 
بمخصصات  تتعلق  التي  العطاءات  ووضع 

الالمركزية ضمن الموازنة للعام الحالي. 

 السف الرفاعي يهنئ 
رئيس الربملان الرت 

 عمان - بترا  

علي  بن  التركي  البرلمان  رئيس  استقبل 
أنقرة  في  األردني  السفير  االثنين،  يلدريم 
التهنئة  له  قدم  الــذي  الرفاعي،  اسماعيل 
تركيا  انتقال  عقب  للبرلمان  رئيسًا  بتعيينه 
الى النظام الرئاسي في حزيران الماضي.

تعزيز  سبل  استعراض  اللقاء  خــالل  وجــرى 
والمواضيع  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 

اإلقليمية ذات االهتمام المشترك.
من  سلسلة  ضــمــن  الــلــقــاء  هـــذا  ــي  ــأت وي
األردني  السفير  بها  يقوم  التي  اللقاءات 
والتي  الجديدة،  التركية  الحكومة  أعضاء  مع 
شملت كال من وزير الخارجية مولود جاويش 
أوغلو، وزير التعليم الوطني ضياء سلجوق، 
وزير الثقافة والسياحة محمد إيرصوي. كما 
التجارة  غرف  رئيس  الرفاعي  السفير  التقى 
جيكلي  حسار  رفعت  التركية  والــبــورصــات 
الفعاليات  مع  التواصل  إطــار  في  أوغلو، 

التركية كافة، وتحديداً االقتصادية منها. 

سفيرة الهند تتحدث الى «الرأي»
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 القبض عىل تسعة متهم برتويج 
وحيازة املخدرات 

 مواقع لألضاحي مخالفة يف عجلون 

 عمان - غازي المرايات

قــبــضــت مــكــافــحــة الــمــخــدرات عــلــى تسعة 
خالل  المخدرة  المواد  وحيازة  بترويج  متهمين 
مختلفة  مناطق  قضايا في  تعاملها مع ست 

من المملكة.
كان  القضايا  تلك  ابرز  أن  أمني  مصدر  وقال 
امنية  قوة  نفذت  حيث  الشمالية  البادية  في 
شرطة  من  وباسناد  المخدرات  مكافحة  من 
مروجي  احد  لمنزل  مداهمة  الشمالية  البادية 
حول  وردت  معلومات  بعد  المخدرة  الــمــواد 
عليه  وقبض  المواد،  تلك  من  لكميات  حيازته 
كفا   ١١٢ على  تفتيشه  بعد  منزله  داخل  وعثر 

من مادة الحشيش المخدرة.
كما تم التعامل مع اثنين من مروجي المواد 
قضيتين  خـــالل  مــن  عــمــان  فــي  ــدرة  ــمــخ ال
بمداهمة  االول  على  وقبضت  منفصلتين 
وترويج  ببيع  بتورطه  االشتباه  بعد  لمنزله 

ضبط  تم  المنزل  وبتفتيش  المخدرة  المواد 
االخــر  على  وقبض  الــمــواد،  تلك  مــن  كمية 
متلبسا ببيع وترويج المواد المخدرة وضبط ما 

بحوزته من مواد مخدرة.
نفذت  الوسط  اقليم  محافظات  احدى  وفي 
مكافحة المخدرات وباسناد من المركز االمني 
المختص مداهمتين لمنزلين استخدما لتخزين 
مروجي  من  عــدد  قبل  من  المخدرة  الــمــواد 
اربعة  على  خاللهما  وقــبــض  ــمــواد  ال تلك 
الحبوب والمواد  من  كميات  وبحوزتهم  منهم 

المخدرة المختلفة والمعدة للبيع والترويج.
الشمال  محافظات  احــدى  في  كمين  وخــالل 
قبض على اثنين من المطلوبين داخل مركبة 
بالترويج  قيامهما  اثــنــاء  الــعــام  الــشــارع  فــي 
ضبط  تم  المركبة  وبتفتيش  المخدرة  للمواد 
وبوشر  ــمــواد،  ال تلك  مــن  متفرقة  كميات 
بالتحقيق مع كافة المقبوض عليهم الحالتهم 

لمدعي عام محكمة امن الدولة. 

 عجلون - علي فريحات

حظائر  ــمــواشــي  ال واصـــحـــاب  ــار  ــج ت نــصــب 
الرئيسية  الــطــرق  جــوانــب  على  لــالضــاحــي 
ــالــقــرب مــن الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة دون  وب
بالبيئة  الــمــعــنــيــة  ــجــهــات  ال مـــع  الــتــنــســيــق 

والبلديات.
ان  القضاة،  سمير  االضاحي  تجار  احد  وقال 
عرض االضاحي في الحظائر بدأ قبل اسبوع 
وذلك لتمكين اصحاب المواشي والتجار من 
في  لديهم  المتوفرة  المواشي  تسويق 

ضوء تراجع اسعارها عن العام الماضي.
واشار عضو الهيئة االستشارية لجمعية البيئة 
المومني  عمر  المحافظة  مجلس  وعــضــو 
المواشي  واصحاب  تجار  مخالفة  اهمية  الى 
لشروط الصحة والسالمة العامة خصوصا ان 
عددا منهم أصبح يقوم ببيع اللحوم من خالل 
المكان  نفس  فــي  الــذبــح  بعمليات  القيام 
وعلى جوانب الطرق مما يساهم من انتشار 
الى  المعنية  الجهات  داعيا  الكريهة  الروائح 

الزامهم بعدم الذبح اال من خالل المسالخ.
للبيئة  الخضراء  عجلون  جمعية  عضو  وأشارت 
والتنمية المهندسة ساجدة الصمادي إلى أن 
الجهات  قبل  من  للرقابة  تفتقر  الحظائر  هذه 
السالمة  شـــروط  ــراعــي  ت وال  الــمــســؤولــة 
الصحية األمر الذي شكل ظاهرة غير حضارية 
والحشرات  الكريهة  الــروائــح  انبعاث  نتيجة 

في  األضاحي  ذبح  بعدم  مطالبين  والذباب 
للذبح  مخصصة  اماكن  في  وانما  الحظائر 
تتمتع  المحافظة  كــون  البيئة  على  حفاظا 
داخــل  مــن  السياح  ويــرتــادهــا  سياحية  ببيئة 

المحافظة. وخارج 
لحماية  االخضر  الكوكب  جمعية  عضو  وطالب 
على  العمل  البلدية  المومني  حسين  البيئة 
االضاحي  بيع  محطات  على  الرقابة  تكثيف 
اوال  الذبحيات  مخلفات  بازالة  اصحابها  والزام 
سلبية  اضرار  الى  سيؤدي  تراكمها  الن  باول 

البيئة. على 
حسن  المهندس  عجلون  بلدية  رئيس  وقال 
الزغول في حديث " للراي " اليوم ان البلدية 
تشرف على اماكن تجمع االضاحي لالشراف 
على التقيد بشروط الصحة والسالمة العامة 
ــح فــي نــفــس االمــاكــن  ــذب ومــنــعــهــم مــن ال
تجار  الزام  سيتم  انه  مبينا  البيئة  على  حفاظا 
ورشها  الحظائر  مواقع  بتنظيف  االضاحي 
على  حفاظا  العيد  بعد  الحشرية  بالمبيدات 

المواطنين. صحة 
ــع اصـــحـــاب الــحــظــائــر  ــوقــي ـــم ت واكـــــد انــــه ت
قيمتها  تأمينات  استيفاء  على  والمواشي 
وال  اضاحي  زريبة  صاحب  كل  من  دينارا   250
يسترد المبلغ اال بعد تأكد البلدية من انه تم 
وامنة  تامة  بصورة  المخلفات  من  التخلص 
وسالمة  وصحة  البيئة  على  الحفاظ  بهدف 

المواطنين. 

مخدرات مضبوطة

حظائر األغنام في الطرقات

 263 طلبا للحصول عىل حظائر لالضاحي 
 عمان - نسرين الكرد

عمان؛  ألمــانــة  المقدمة  الطلبات  عــدد  بلغ 
االضاحي  ــح  وذب بيع  حظائر  على  للحصول 
 (263) امس  حتى  المحددة  المواقع  ضمن 
طلبًا، علما أن يوم غد الخميس هو آخر موعد 

لتقديم الطلبات في مناطق األمانة.
األكبر  النصيب  على  نزال  بدر  منطقة  وحازت 
من تقديم الطلبات ووصل عددها لـ 55 طلبًا 
ومن  طلبا،   46 بـ  القويسمة  منطقة  تالها   ،
في  طلبا،   45 بـ  السوق  خريبة  منطقة  ثم 

لغاية  بـطلبين  طارق  بمنطقة  أقلها  كان  حين 
تاريخه.

الحظائر  توزيع  بعملية  عمان  أمانة  وستقوم 
القرعة،  بواسطة  بالطلبات  المتقدمين  على 
التاسعة  الساعة   8/19 المقبل  االحد  صباح 
صباحًا في كل منطقة من المناطق المحددة.
وكانت األمانة أعلنت عن 12 موقعا لبيع وذبح 
األضاحي لعام 2018 ضمن حدودها ؛ للتيسير 
والتسهيل على المواطنين والمحافظة على 
الصحة والبيئة العامة اضافه الى منع ظاهرة 
الذبح العشوائي ضمن شوارع وأحياء عمان. 

  

 توقيف معتد عىل 
رقيب س 

 عمان - الرأي

قرر المدعي العام توقيف 
شخص في مركز اإلصالح 

والتأهيل عن تهمة االعتداء 
وتحقير رجال األمن العام. 

وقالت مديرية األمن العام 
في بيان أمس إن شخصا 

اعتدى على احد رقباء السير 
أثناء تأديته واجبه في 

العاصمة امس، واسعف 
رقيب السير للمستشفى 
لتلقي العالج، فيما جرى 

ضبط المعتدي. 

 ارتفاع طفيف عىل 
الحرارة اليوم 

 عمان - الراي

يطرأ ارتفاع طفيف على 
درجات الحرارة اليوم ، 

وتكون األجواء صيفية عادية 
في المرتفعات الجبلية 
والسهول، وحارة في 

البادية واألغوار، وتكون 
الرياح شمالية غربية معتدلة 
السرعة تنشط أحيانًا. ويطرأ 
ارتفاع طفيف على درجات 

الحرارة غدا مع أجواء صيفية 
عادية في المرتفعات 

الجبلية والسهول. 

  

 هدر للمياه يف خط 
مكسور بجانب مبنى 

س البلقاء 

 السلط - لينا عربيات

استنزفت كميات كبيرة 
من المياه اثر تعرض خط 
مياه للكسر بالقرب من 
مبنى ادارة سير البلقاء 

بجانب مجمع المناصير منذ 
يومين دون صيانة من قبل 

سلطة مياه البلقاء. وقال 
مواطنون ان الخط المكسور 
استمر في هدر المياه منذ 
امس االول ولغاية امس. 

واضافوا ان خط المياه 
تعرض للكسر قبل 20 

يوما وقامت سلطة المياه 
بصيانة الكسر اال ان الخط 

المعني تعرض للكسر مرة 
اخرى. وقال مدير مديرية 

مياه البلقاء المهندس 
محمد العمايرة ان كوادر 

الصيانة قامت بصيانة الخط 
المكسور بشكل فوري 

موضحا انه تم التبليغ عن 
الخط بشكوى قيدت في 
اليوم التالي للكسر حيث 

استجابت كوادر الصيانة 
بشكل عاجل للشكوى. 

 لقاء يبحث توصيات البعثة األوروبية 
بخصوص االنتخابات 

 تشغيل برئ ارتوازية لبلدية إربد 

 طرح عطاء تأهيل طريق الخالدية - املفرق 

 عمان - بترا

الهيئة  مفوضي  مجلس  رئيس  قال 
خالد  الدكتور  لالنتخاب  المستقلة 
ــحــاد  ــدة إن وجــــود بــعــثــة االت ــكــالل ال
احدى  االنتخابات  لمراقبة  األوروبي 
العملية  فــي  ــزاهــة  ــن ال ضــمــانــات 

في  لقاء  خالل  ذلك  جاء  االنتخابية. 
الرسمية  الجهات  مع  الهيئة  مبنى 
مناقشة  ــهــدف  ب الــعــالقــة،  ذات 
االنتخابات  لمراقبة  البعثة  توصيات 

النيابية 2016.
قامت  الهيئة  أن  الكاللدة  واضــاف 
من  به  ورد  وما  البعثة  تقرير  بدراسة 

وستقوم  ومــالحــظــات،  تــوصــيــات 
على  بــنــاًء  منها  الممكن  بتطبيق 
والتي  االوروبي  االتحاد  بعثة  تحليل 
واجــراءات  القانوني  االطــار  شملت 
ــحــمــالت  ــيــة وال ــخــاب ــت الــعــمــلــيــة االن
والفرز  واالقتراع  واإلعالم  االنتخابية 

واعالن النتائج.
االتحاد  بعثة  جهود  الكاللدة  وثمن 
للعملية  ومــتــابــعــتــهــا  االوروبــــــي 
بنزاهة  كــافــة  بمراحلها  االنتخابية 
لمراقبة  وجودها  أن  مؤكدا  وحيادية، 
بناًء  جــاء   2016 النيابية  االنتخابات 
الهيئة  من  البعثة  تلقتها  دعوة  على 

المستقلة لالنتخاب.
بدورها أشادت بعثة االتحاد االوروبي 
ادارة  على  وقدرتها  الهيئة  بجهود 
على  مــشــددة  االنتخابية،  العملية 
ضرورة التنسيق والتعاون بما يخدم 

العملية االنتخابية بمراحلها كافة.
والمختصون  الــمــحــاورون  ونــاقــش 
ــات  ــوصــي ــت أهــــم الــمــالحــظــات وال
لالنتخابات  البعثة  تقرير  في  الواردة 
وتجويد  تطوير  بهدف   2016 النيابية 
على  والمساعدة  االنتخابية  العملية 
السلبيات  وتجنب  االيجابيات  تعزيز 

مستقبال. 

 اربد - اشرف الغزاوي

دشنت بلدية اربد الكبرى في منطقة 
حكما امس، أول بئر ارتوازية لها وبدأت 
مختلف  ليغذي  خالله  من  المياه  بضخ 
التي  البئر  وأقيمت  البلدية.  احتياجات 
المهندس  البلدية  رئــيــس  افتتحها 
قطعة  حــســيــن بــنــي هـــانـــي، عــلــى 

1400متر  مساحتها  تبلغ  األرض  من 
وتم  مترا   35 عمقها  يبلغ  فيما  مربع 
تشغيلها بقوة ضخ 50 مترا مكعبا في 
الساعة. وقال بني هاني، ان تشغيل 
ميزانية  في  ماليًا  وفرًا  سيحقق  البئر 
سنويًا  دينار  الف  مائة  بمقدار  البلدية 

كانت تذهب بدل اثمان مياه.
والتي  المستخرجة  المياه  ان  واكــد 

سيتم ضخها من البئر ستغطي كافة 
مناطق البلدية وحدائقها.

ولــفــت بــنــي هــانــي ، إلـــى انـــه تم 
بالتعاون  المشروع  هذا  من  االنتهاء 
والري  المياه  ووزارة  البلدية  بين  ما 
الحفر  بعمليات  البلدية  تكلفت  حيث 
جميع  الــــوزارة  قــدمــت  فيما  كاملة 

التهجيزات والمعدات الخاصة بها. 

 المفرق - حسين الشرعة

عطاء  العامة  االشغال  وزارة  طرحت 
طريق  وتوسعة  تأهيل  اعــادة  تنفيذ 
الخالدية – المفرق امس بعدما عمد 
مناقلة  اجراء  الى  المحافظة  مجلس 
لمخصصات بعض المشاريع المنوي 
تنفيذها العام الحالي لصالح الطريق 
ويذهب  الــحــوادث  عليه  تكثر  والــذي 

ضحيتها ابرياء.

وحسب عضو المجلس، عضو اللجنة 
المالية صبري الزيادنة فان احتجاجات 
اهالي الخالدية بسبب كثرة الحوادث 
 (6) الى  ادت  والتي  الطريق،  على 
وفيات الشهر الماضي، اربعة منهم 
دعت  الخالدية  من  جامعيات  فتيات 
طارئة  اجــراءات  اتخاذ  الى  المجلس 
العــادة  االهــالــي  ومطالب  تــتــواءم 
المخصصات  وتوفير  الطريق  تأهيل 
المالية الالزمة من موازنة المحافظة 

للعام 2018.
المجلس  ان  الــى  الــزيــادنــة  واشـــار 
المفترض  من  كــان  مشاريع  الغى 
تنفيذها العام الحالي لتعثرها وعدم 
القدرة على تنفيذها وتحويل مليون 
الكلفة  الــى  استنادا  للطريق  دينار 
التي حددتها وزارة االشغال لتنفيذه، 
الطريق  من  االنتهاء  يتم  ان  متوقعا 
للحد  الحالي  العام  كم   (8.5) بطول 

من حوادث السير. 

 عمان-بترا

مفوضي  مجلس  رئيس  التقى 
الــهــيــئــة الــمــســتــقــلــة لــالنــتــخــاب 
الـــدكـــتـــور خــالــد الـــكـــاللـــدة امــس 
الكازاخستاني  السفير  الثالثاء، 

في عمان.
الكازاخستاني  السفير  وســلــم 
اللجنة  من  تفاهم  مذكرة  مسودة 
المركزية االنتخابية في كازاخستان 
ـــرات بــيــن  ـــب ـــخ ـــهـــدف تــــبــــادل ال ب
الهيئة  ستقوم  حيث  الطرفين، 

بدراسة المذكرة وتوقيعها الحقا.
الهيئة  لنشأة  الــكــاللــدة  وعـــرض 
وانفتاحها على االدارات االنتخابية 
واالستفادة من التجارب العالمية، 
معهد  انـــشـــاء  اهــمــيــة  ــًا  مــوضــح
في  متخصص  تدريبي  اقليمي 
منه  االستفادة  ومدى  االنتخابات 
على مستوى المنطقة واالقليم.

الكازاخستاني  السفير  واشــــاد 
شهدته  ــذي  ال الملحوظ  بالتطور 
في  لالنتخاب  المستقلة  الهيئة 

االنتخابية.  العملية  ادارتها 

 سف كازاخستان يسلم مذكرة 
تفاهم لـ "املستقلة لالنتخاب" 

 وفاة طفل غرقاً يف قناة الغور 
 االغوار الشمالية - اشرف الغزاوي

غرقًا  امــس،   ( اعــوام  عشرة   ) طفل  توفي 
المشارع  بمنطقة  الشرقية  الغور  قناة  في 
في لواء االغوار الشمالية، وفق مصدر في 

الدفاع المدني.

عملت  الغطس  طواقم  ان  المصدر،  وقــال 
عــلــى انــتــشــال جــثــة الــطــفــل واخــالئــهــا الــى 
مستشفى ابي عبيدة، فيما تم تحويل الجثة 
الشمال،  القليم  الشرعي  الطب  مركز  الى 
في  التحقيق  االمــنــيــة  االجــهــزة  وبــاشــرت 

الحادثة. 

 منتدى يعرض أهمية التعليم الدامج ويركز عىل 
ك املعلم وحق ذوي االحتياجات يف التعلم 

 عمان - الرأي

الدامج  التعليم  منتدى  أعمال  بــدأت 
بتسجيل  الــــمــــدارس،  فـــي  االول 
روت  الــتــي  ايــهــم"،  ل "أم  صــوتــي 
وكيف  "المتوحد"،  ابنها  مع  حكايتها 
"تمنيت  تقول  كما  لمرحلة  وصلت 
المعاناة  الن  ولولدي"،  لي  الموت 
مع  يومي  وقلق  هــم  كبيرة،  كانت 
االكسجين،  جلسات  بعد  اكتئاب  رحلة 
رؤية  عند  وحسرة  االطباء،  ومراجعة 
ــده،  ــوح ل نــشــطــا  او  ــا  ــن حــزي طــفــلــي 

ومنعزال عن االخرين.
وااليمان،  واالهتمام  بالرعاية  لكن 
وصلت  فقد  الحال  تبدل  تقول،  كما 
لمعادلة مع المختصين " قبل التوحد 
انتقلت  وهــنــا  التميز"،  عــن  ابــحــثــوا 
ام  الــى  ابــنــهــا،  على  تــخــاف  أم  مــن 
من  العديد  على  حصوله  بعد  فخورة 

شهادات التميز.
مؤسس  الــنــعــمــات  حــابــس  الــقــس 
جلسة  استهل  األلــيــانــس  اكاديمية 
الوقوف  بعد  البركة،  بدعاء  االفتتاح 
الشهداء،  أرواح  على  حــدادا  دقيقة 
الذين ارتقوا الى عليين بحادثة التفجير 

في الفحيص ومداهمة السلط.
الصحي  الدمج  ان  النعيمات  واعتبر 
يحافظ  االحتياجات،  ذوي  من  للطلبة 
ويسمو  والــمــعــتــقــد  الــهــويــة  عــلــى 

باالخالق والقيم.
من  المعنيين  تمكين  الـــى  ودعــــا 
ــارات،  ــه ــم وال واالدوات  الــمــعــرفــة 
الدامجة،  للحياة  مناسبة  بيئة  لتوفير 
مكان  أكبر  هو  المجتمع  ان  موضحا 
في  الدمج  الــى  يدفع  وهــذا  دامــج، 
صــف واحـــد، رغــم وجـــود االخــتــالف 

والقدرات. اما مدير االكاديمية فافان 
جرينفيلد فقال علينا ان نعمل مع كل 
االطفال في الصف، وان نعمل مع 
الى  يحتاج  والدمج  كمعلمين،  بعضنا 
ويتطلب  وشــاق،  جاد  النه  الشجاعة، 
تحمل  جــديــدة  تجربة  فهو  ــتــزامــا،  ال
طالب  كل  ان  الــى  واشــار  المخاطر. 
لينمي  أجله  من  نعمل  ان  يستحق 

معارفه ويلبي احتياجاته.
في  الــثــانــوي  التعليم  قسم  مــديــر 
جامعة بايوال االميركية الدكتور دنيس 
التجارب،  من  للعديد  عرض  ايستيمن 
عائلته  مــع  الشخصية  تجربته  منها 
وأنثى،  ذكــور  خمسة  مــن  المكونة 
التي  الصعوبات  على  تغلب  وكيف 

تواجههم، خاصة في بطء التعلم.
يــريــدون  ال  االحــتــيــاجــات  ذوو  وقـــال 
ـــون كــيــف  ـــســـأل ـــتـــعـــاطـــف، بــــل ي ال
نساعدهم في تحمل االعباء؟ ومنها 
التي  ـــقـــدرات  وال الـــذكـــاء  اكــتــشــاف 

يتمتعون بها.
نجاح  الــمــعــلــم  وظــيــفــة  ان  ــر  ــب واعــت
عقبة  ــكــون  ي ان  ــيــس  ول الـــطـــالب، 
التغيير  الى  يقود  ،فالتعليم  امامهم 
في الممارسة والسلوك ،وهذا يدعو 
المعلمين للتعامل مع الجميع بسوية 
،واعطائهم  مختلفين  كــانــوا  مهما 

فرصة جديدة للتطور واالرتقاء.
عزمي  الدكتور  والتعليم  التربية  وزير 
محافظة أكد على دور وزارة التربية في 
االحتياجات  ذوي  لحق  العدالة  تحقيق 
ادارة  وهناك  التعليم،  في  الخاصة 
هذه  لخدمة  التربية  في  متخصصة 
توفر  اذ  احتياجاتهم،  حسب  الشرائح 
و838  للصم  مــدرســة   12 الــتــربــيــة 
و31  التعلم  لمصادر  صفية  غرفة 

للطلبة  واكاديمية  ذهنية  اعاقة  غرفة 
نهج  اعتماد  عن  واعلن  المكفوفين. 
شامل للعمل على دمج ذوي االعاقة 
في جميع الصفوف ،وتعزيز الخدمات 
بها  لــالرتــقــاء  الحتياجاتهم  الملبية 
ذويهم  على  االعباء  من  ،والتخفيف 
المعنيين  مــع  الــشــراكــات  ،وتفعيل 

لخدمة التعليم الدامج.
ادائــهــم  الــيــة  بــحــث  سيتم  واضــــاف 

لالمتحانات وخاصة الثانوية العامة.
المجلس  رئيس  شــدد  الختام  وفــي 
االمير  المعوقين  لــشــؤون  األعــلــى 
مــرعــد بــن رعـــد عــلــى ان الــحــق في 
لنصوص  وفقا  جاء  وللجميع  التعليم 
وهــنــاك  تــمــيــيــز،  ودون  الـــدســـتـــور 
خطوات يعمل عليها المجلس االعلى 
ـــشـــؤون االشـــخـــاص الــمــعــوقــيــن  ل
مع  بالتعاون  الدامج  التعليم  لتسريع 
دوره  ولــكــل  المعنية  الــمــؤســســات 
وزارة  أو  والتعليم  الــتــربــيــة  ســـواء 
التنمية االجتماعية أو الجهات المعنية 

الرسمية واالهلية.
انجزوا  الخبراء  من  مجموعة  ان  وبين 
خطة عشرية للتعليم الدامج ستعرض 
المدني  والمجتمع  المعنيين  على 
والتربية  الــتــربــيــة  فــي  وللعاملين 

الخاصة.
للتالمذة  الــوطــنــي  ــوم  ــي ال منسق 
في  الــتــعــلــمــيــة  ــات  الــصــعــوب ذوي 
اعلن  قسطة  نبيل  الــدكــتــور  لبنان 
في  "استراتيجيات  كتاب  اطالق  عن 
أفــضــل.. لمجتمع  الــتــربــوي  ــدمــج  ال
عــارضــا  مــخــتــلــفــون"  لكنهم  أذكـــيـــاء 
حملة  ضمن  جاء  الذي  الكتاب  لفكرة 
متواصلة بدأت في لبنان قبل ست 
الدول  في  انتشارها  ويأمل  سنوات 

من  االحتياجات  ذوي  لخدمة  العربية 
في  ادماجهم  على  والتركيز  الطلبة 
الصفوف المدرسية مع العمل على 
هذه  مع  للتعامل  المعلمين  تأهيل 
لتمكينهم  المجتمع  مــن  الشريحة 
وتوعيتهم في جميع المجاالت التي 
والطالب  المعلم  بين  العالقة  تحكم 

ومع المجتمع ايضا.
لــذوي  داعــمــة  بيئة  خلق  ــى  ال ودعـــا 
االحتياجات تعمل على خلق االحترام 
لهم من كل شخص وعدم تهميشهم 

او اذاللهم والتنمر عليهم.
المشرعين  نــظــر  لــفــت  يــجــب  وقـــال 
لتحقيق احالم الدمج من خالل قوانين 
المدارس  جميع  في  ومفعلة  واجبة 
الى  الشفقة  حالة  من  واالنتقال   ،
الفضلى  والحياة  التعلم  في  الحق 
من  طــالــب  كــل  مميزات  واكــتــشــاف 
المنتدى  يناقش  و  االحتياجات.  ذوي 
اكاديمية  تعقده  الــذي  االول  وهــو 
دمج  الــيــات  يومين  خــالل  األليانس 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  الطلبة 

وصعوبات التعلم.
ــرة االكــاديــمــيــة كـــارول  ــدي ــت م ــال وق
من  تأتي  المنتدى  أهمية  ان  جدعون 
كونه يركز على حق كل طفل بالتعلم 
أو  اخــتــالفــات  مــن  لــديــه  كـــان  مهما 
احتياجات خاصة او صعوبات تعلمية.

ويهدف المنتدى الى توسيع القاعدة 
التعليم  آلــيــات  وتفعيل  التشاركية 
ــمــدارس مــن منظور  الــدامــج فــي ال
تفعيله  ،وامــكــانــيــة  ومختلف  جــديــد 
على  بدوره  ،لينعكس  المدارس  في 
قضية  هــنــاك  ان  ،لــيــدرك  المجتمع 
مفهوم  بناء  في  تساهم  انسانية 

االخر ،واحترام اختالفه. 



ن–األردن  واألربعون–ع الثامنة  w السنة  w w . a l r a i . c o m
13عر ودويل األربعاء 4 ذو الِحّجة 1439 هـ–املوافق 15 آب 2018م–العدد 17416

600 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "أفني حبفتش"

االحتالل يصادق عىل بناء كليات عسكرية
يف "ع كارم"

"سوريا الديمقراطية" زار دمشق إلجراء محادثات جديدة

تركيا تأمل يف حل بشأن إدلب مع روسيا

القدس المحتلة - الرأي

 صادقت "لجنة التخطيط والبناء" اإلسرائيلية 
في القدس المحتلة، على خطة لبناء كليات 
في  واقعة  فلسطينية  أراٍض  على  عسكرية 
قرية "عين كارم" جنوب غربي المدينة على 
هناك  إذ  الفرنسيسكانية،  الكنيسة  اراضي 
بجفاف  البناء  تسّبب  احتمال  من  مخاوف 
موقع  وهــو  مريم"؛  "عين  نبع  في  المياه 

مقّدس بالنسبة للمسيحيين.
القدس  قــرى  وأكبر  أهــم  من  كــارم"  و"عين 
بينها  الواصل  الطريق  على  وتقع  المحتلة، 
وبين يافا، وهّجر االحتالل سكانها األصليين 
إلــى  ــا  ــه ــّول وح  ،1948 ـــام  ع الــنــكــبــة  أثـــنـــاء 

مستوطنة تحمل نفس االسم.
للمواقع  اســتــهــدافــه  ــالل  ــت االح ــواصــل  وي
منذ  والمسيحية  منها  اإلسالمية  الدينية؛ 
خالل  من  الفلسطينية،  لألراضي  احتالله 
حق  بمصادرة  أبرزها  تتمثل  عــّدة،  انتهاكات 
الدينية،  ــن  ــاك األم وإغـــالق  ــعــبــادة،  ال حــريــة 
فضال  إليها،  الوصول  من  مرتاديها  وحرمان 
عن منح غطاء أمني العتداءات المستوطنين 

عليها.
كنيسة  أغــلــقــت  ــمــاضــي،  ال شــبــاط  وفـــي 

القيامة أبوابها، ألول مرة في تاريخها، بقرار 
المسيحية  والطوائف  الكنائس  رؤســاء  من 
ــهــداف اإلســرائــيــلــي  احــتــجــاًجــا عــلــى االســت
التابعة  والمؤسسات  واألراضــي  للعقارات 

للكنائس المسيحية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن التغول 
الضفة  فــي  المسبوق  غير  االستيطاني 
مدن  بناء  ذلــك  فــي  بما  المحتلة،  الغربية 
مستوطنات  وتوسيع  جــديــدة،  استيطانية 
قائمة، وشق شبكة طرق استيطانية واسعة، 
يشكل استخفافا بالمجتمع الدولي، وقراراته 
القرار(  مقدمتها  وفي  باالستيطان،  الخاصة 

.(2334
الثالثاء،  امس  بيان،  في  الــوزارة  وشــددت 
على ضرورة التحرك الجاد والسريع من األمم 
ما  عن  والــدفــاع  قــراراتــهــا،  لتنفيذ  المتحدة 
تبقى من مصداقية المنظومة األممية ازاء 

الحالة في فلسطين المحتلة.
األراضي  على  االستيالء  عمليات  واعتبرت 
وتجريفها في طول الضفة الغربية وعرضها 
في  الحاكم  اليمين  وخطط  لبرامج  "امتدادا 
واسعة  أجــزاء  تهويد  الى  الهادفة  اسرائيل 
القانون  وفرض  المحتلة  الغربية  الضفة  من 

االسرائيلي عليها. في السياق".

ألراضــي  ــالل  ــت االح قـــوات  تجريف  ودانـــت 
الــمــواطــنــيــن فــي بــلــدة عــيــنــابــوس جنوب 
النهاية  في  يصب  ذلك  أن  مؤكدة  نابلس، 
تلك  فــي  وتعميقه  االســتــيــطــان،  لــصــالــح 

المنطقة الحيوية والمهمة.
تحويل  مخاطر  من  مخاوفها  عن  أعربت  كما 
ــة فــي تلك  ــع ــواق الــبــؤر االســتــيــطــانــيــة ال
المنطقة الى تجمع استيطاني كبير ومتصل، 
األبرز  الحاضنة  تعتبر  البؤر  تلك  وأن  خاصة 
واألكثر  اإلرهابية  المستوطنين  لعصابات 
عنفا ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم 

وممتلكاتهم.
وجرفت آليات االحتالل (امس)، أراضي في 

بلدة عينابوس جنوب مدينة نابلس.
شمال  االستيطان  ملف  مــســؤول  وقـــال 
االحتالل  آليات  إن  دغلس،  غسان  الضفة، 
جرفت أراضي في الجهة الشمالية الشرقية 
مستوطنة  لتوسعة  عينابوس؛  بلدة  مــن 

"يتسهار" المقامة على أراض محتلة.
تسمى  منطقة  في  االراضــي  أن  واضــاف 
الصومعة تعود للمواطن هاشم مصطفى 
موقع  وفــي  مشرفة  منطقة  وهــي  عــالن 

استراتيجي مهم.
االحــتــالل  سلطات  أن  (دغــلــس)  اعــلــن  كما 

 600 من  أكثر  بناء  على  تعمل  االسرائيلي 
"أفني  مستوطنة  في  استيطانية  وحــدة 
حبفتش" المقامة على أراضي قرية شوفة 

بمدينة طولكرم.
وقال دغلس في بيان، إن هناك تسارعا كبيرا 
المنطقة  بهذه  االستيطاني  التوسع  في 
نهار  ليل  االحتالل  آليات  فيها  تعمل  التي 
أراضي  حساب  على  المستوطنة  لتوسيع 

المواطنين.
مجلس  مع  التواصل  جــرى  أنــه  إلــى  وأشــار 
من  القضية  هــذه  لمتابعة  شــوفــة  قـــروي 

الناحية القانونية والتصدي لها شعبيا.
من جهة اخرى، اعتقلت قّوات االحتالل امس 
بينهم  الغربية،  الّضفة  من  فلسطينيا   28
من  قــيــادات  االعتقاالت  وطالت  سّيدتان، 
األمعري  مخيم  داهمت  كما  ونساء،  حماس 
وأخطرت بهدم منزل عائلة األسير إسالم أبو 

حميد من مخيم األمعري.
من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين 
من  مــشــددة  بــحــراســة  األقــصــى  المسجد 
شرطة االحتالل التي واصلت التضييق على 
الفلسطينيين وتشديد اإلجراءات والتقيدات 
تواصل  فيما  للمسجد،  النساء  دخول  على 
مالحقة حراس المسجد وإخضاعهم للتحقيق. 

 عواصم - رويترز

ــركــي مــولــود  ــت ــة ال ــخــارجــي ــــر ال قـــال وزي
يأمل  إنه  الثالثاء  امس  أوغلو  تشاووش 
حل  إيجاد  من  وروسيا  بــالده  تتمكن  أن 
سوريا  شمال  في  إدلــب  منطقة  بشأن 
المعارضة  قــوات  عليها  تسيطر  التي 
تهدف  إنها  السورية  الحكومة  وتقول 

الستعادتها.
ومقاتلي  المدنيين  مــن  العديد  ولــجــأ 
أخرى  مناطق  من  نزحوا  الذين  المعارضة 
متطرفة  فصائل  عن  فضال  سوريا  من 
تعرضت  التي  إدلــب  منطقة  إلى  قوية 
لغارات جوية وقصف األسبوع الماضي 
شامل  لهجوم  مقدمة  يكون  قد  فيما 

تشنه القوات الحكومية.
ــتــي دعــمــت بعض  ــا، ال ــي ــرك وأقـــامـــت ت
ــمــعــارضــة الــمــســلــحــة في  جــمــاعــات ال
المنطقة، 12 موقعا للمراقبة العسكرية 
القوات  تشنه  قد  هجوم  تجنب  وتحاول 
الحكومية السورية المدعومة من روسيا.
تشاووش  مــولــود  الخارجية  ــر  وزي وقــال 
بين  الــتــمــيــيــز  الــمــهــم  مـــن  إن  أوغـــلـــو 
وما  المعارضة  ومقاتلي  "اإلرهابيين" 
يــصــل إلـــى ثــالثــة مــاليــيــن مــدنــي في 

إدلب.
وقال في أنقرة قبيل محادثات مع نظيره 
تدعم  الــذي  الفــروف  سيرجي  الروسي 

بالده الرئيس بشار األسد عسكريا "علينا 
تحديد هذه (الجماعات) اإلرهابية والقضاء 

عليها بالمخابرات والقوات العسكرية".
ــيــن  ــي ــمــدن وتـــابـــع "قـــصـــف إدلـــــب وال
أن  لمجرد  والــمــدارس  والمستشفيات 

هناك إرهابيين سيكون مذبحة".
معارضة  مجموعات  إدلب  على  وتسيطر 
المهيمنة  الــقــوة  أن  ويعتقد  مختلفة 
"علينا  أوغلو  تشاووش  وقال  متشدده. 
المعتدلين  الــمــعــارضــيــن  بــيــن  التمييز 
ــطــرفــيــن. الــســكــان الــمــحــلــيــون  ــمــت وال
جدا  منزعجون  المعتدلون  والمعارضون 
علينا  يتعين  لذلك  اإلرهابيين  هؤالء  من 

جميعا قتالهم".
وقـــال إيـــان إيــجــالنــد مــســتــشــار األمــم 
األسبوع  اإلنسانية  للشؤون  المتحدة 
الماضي إن تركيا وروسيا وإيران اتفقت 
"على بذل ما في وسعها لتجنب" وقوع 

معركة في إدلب.
مؤتمر  فــي  مــتــحــدثــا  الفــــروف  وقــــال 
صحفي مع تشاووش أوغلو إن الموقف 
الالجئين  ــودة  ــع ل الــمــنــاهــض  الــغــربــي 

لسوريا فاجأ موسكو.
وقال "تم إخالء جزء كبير من سوريا من 
اإلرهــابــيــيــن. وحــان الــوقــت إلعـــادة بناء 
البنية التحتية وجميع ضرورات الحياة لبدء 
واألردن  ولبنان  تركيا  من  الالجئين  عودة 

ومن أوروبا لديارهم".

وقالت وزارة الخارجية الروسية االثنين إن 
عقدها  "تقرر  سوريا  بشأن  رباعية  قمة 
زعماء  بين  الــقــريــب"  المستقبل  فــي 

روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا.
لمجلس  رئــيــس  قــال  اخــر  صعيد  على 
السياسي  الجناح  الديمقراطية،  سوريا 
ــا الــديــمــقــراطــيــة، امــس  ــقــوات ســوري ل
األسبوع  دمشق  زار  المجلس  إن  الثالثاء 
الماضي إلجراء جولة ثانية من المحادثات 

مع الحكومة.
وكان وفد يشمل أفرادا من قوات سوريا 
الــواليــات  تدعمها  الــتــي  الديمقراطية 
سوريا  ربع  نحو  على  وتسيطر  المتحدة 
قد أجرى محادثات مع دمشق هذا الشهر 

في زيارته األولى المعلنة للعاصمة.
الجهود  على  الــضــوء  ــارات  ــزي ال وتلقي 
ــراد  األك بقيادة  السلطات  تبذلها  التي 
لفتح قنوات جديدة مع الحكومة السورية 
أجل  مــن  للتفاوض  سعيها  إطـــار  فــي 
اتفاق سياسي يحفظ لهم الحكم الذاتي 

داخل سوريا.
أسئلة  المفاوضات  هذه  مثل  تثير  وقد 
في  األميركية  للسياسة  بالنسبة  جديدة 
األميركي  الجيش  انتشر  حيث  ســوريــا 
في مناطق كانت خاضعة لقوات سوريا 

الديمقراطية أثناء قتال داعش.
الكردية  الشعب  حماية  وحــدات  وتتصدر 
قوات سوريا الديمقراطية وظلت تتجنب 

حد  إلى  األســد  بشار  الرئيس  مع  النزاع 
على  الحفاظ  هو  هدفها  إن  وتقول  كبير 

حقوق األكراد وليس إسقاط الحكومة.
عن  بمنأى  الوحدات  ظلت  لذلك  ونتيجة 
تقاتل  التي  األخــرى  المعارضة  فصائل 
والتي   2011 عام  منذ  باألسد  لإلطاحة 
معظم  في  الحكومية  القوات  هزمتها 
سيطرة  تــحــت  ــانــت  ك ــتــي  ال األراضـــــي 
الرئيس  درار  ريــاض  وقــال  المعارضة. 
الديمقراطية  سوريا  لمجلس  المشترك 
امس الثالثاء إن المجلس أجرى محادثات 
والــدســتــور.  الالمركزية  تناولت  جــديــدة 
وقال لرويترز إن "الحوار الطويل" تضمن 
اقتراحا من دمشق بأن تشارك المنطقة 
في  الذاتي  بالحكم  فعليا  تحظى  التي 
الشهر  تجرى  التي  المحلية  االنتخابات 

المقبل.
الديمقراطية  سوريا  مجلس  أن  وأضاف 
يصر على االحتفاظ بهيكله الحاكم والحكم 

الذاتي في أي انتخابات مستقبلية.
وقال "اختار الوفد القادم من القامشلي 

أن يعود للمزيد من المشاورات".
الحكومة  مــســؤولــي  أن  درار  وأضـــاف 
التي  األمور  من  العديد  طرحوا  السورية 
أنها  الديمقراطية  ســوريــا  مجلس  يــرى 

سابقة ألوانها.
قضايا  على  لالتفاق  بحاجة  "نحن  وقال 
خدمية أوال ويمكن أن تُبعث الثقة بيننا". 

واجهات مع االحتالل   إصابات 
يف بيت أّمر 

 رام الله - بترا

وثالثة  الــحــي،  بالرصاص  فلسطيني  مــواطــن  أصيب 
بعد  بالمطاط،  المغلف  المعدني  بــالــرصــاص  اخـــرون 
اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي بلدة بيت آمر شمال 

الخليل، واعتقلت أربعة آخرين.
بيت  في  واالستيطان  الجدار  مقاومة  لجنة  رئيس  وقال 
امر محمد عوض في بيان له إن قوات االحتالل اقتحمت 
والرصاص  النارية  االعيرة  بإطالق  وشرعت  البلدة  امس 
المطاطي والقنابل الصوتية والغازية صوب المواطنين 
قوات  مع  مواجهات  وقــوع  الــى  ادى  ما  ومساكنهم، 
االحتالل اسفرت عن اصابة شاب (17عاما) برصاصة من 

النوع الحي، ووصفت حالته بالمستقرة.
وأضاف ان ثالثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، 
واصيب آخرون باالختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل 
المواطنين  صوب  االحتالل  قوات  أطلقته  الذي  للدموع 
الهالل  طواقم  قبل  من  إسعافهم  وتم  ومساكنهم، 

األحمر التي تواجدت في المكان. 

  

 ارسائيل ستفتح معرب كرم سا 
للبضائع.. اليوم 

 القدس المحتلة - أ ف ب

امس  ليبرمان  أفيغدور  االسرائيلي  الحرب  وزيــر  أعلن 
للبضائع  سالم  كــرم  معبر  ستفتح  اسرائيل  أن  الثالثاء 

اليوم االربعاء، اذا استمر الهدوء.
بدأ  الــذي  الهدوء،  استمر  "إذا  بيان  في  ليبرمان  وقــال 
منذ بداية االسبوع على حدود غزة، حتى ساعات الصباح 
(اليوم)، سيفتح المعبر، كما سيتم تمديد منطقة الصيد 
هذا  أن  ليبرمان  وأضــاف  الشاطئ".  من  أميال  لتسعة 
رئيس  مع  عقد  تقييمي  "اجتماع  أعقاب  في  جاء  القرار 
الشين  وممثل  القومي  االمن  مجلس  ورئيس  األركــان 
للحكومة  المدنية  االدارة  ومنسق  العام)  (االمــن  بيت 

االسرائيلية في االراضي الفلسطينية".
إمــدادات  دخــول  آب  من  الثاني  في  اسرائيل  ومنعت 
الوقود عبر معبر كرم سالم الرئيسي للبضائع مع قطاع 
ورقية  وطائرات  بالونات  اطالق  استمرار  على  ردا  غزة، 
عن  المسؤولين  بضرب  هددت  كما  القطاع.  من  حارقة 

إرسال مطلقيها.
فقط  ــة،  واألدوي الطعام  إلدخــال  مفتوحا  المعبر  وبقي 

في حاالت محددة يتم النظر في كل منها على حدة.
ويعاني قطاع غزة خصوصا من نقص حاد في الكهرباء 
أثناء  بالوقود  تعمل  التي  المولدات  عمل  على  ويعتمد 
جميع  على  اسرائيل  وتسيطر  الكهربائي  التيار  إنقطاع 
منافذ القطاع، باستثناء معبر رفح على الحدود المصرية. 
وقد افتتح في منتصف ايار بعدما ظل مغلقا في غالبية 
االوقات في االعوام االخيرة. واندلعت احتجاجات حاشدة 
ودارت مواجهات على الحدود بين غزة واسرائيل في 30 

اذار وتواصلت على مستويات مختلفة منذ ذلك الحين.
قوات  بنيران  االقــل  على  فلسطينيا   168 واستشهد 
إسرائيلي  جندي  قتل  بينما  التاريخ،  هذا  منذ  االحتالل 

الجمعة ليكون االول الذي يقتل في هذه المواجهات. 

 احدى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة 

(أ.ف.ب ) ل تجديد يف املسجد األموي الكب بحلب   أع

 دمشق تعد استقباًال حاشدا لالجئ عائدين من لبنان 
 سوريا - أ ف ب

مـــن خــلــف زجــــاج داكـــــن، يــنــظــر الجــئــون 
الى  بدهشة  حافلة  داخــل  من  سوريون 
حشد ينتظرهم في الخارج على مرأى من 
جنود روس، هم العائدون إلى بلدهم بعد 
المجاور  لبنان  الى  هروبهم  من  سنوات 

خوفًا من المعارك.
مع  الحدودية  يابوس  جديدة  نقطة  عند 
وطفال  سيدة  خمسين  نحو  يترّجل  لبنان، 
ومسنا من ثالث حافالت، قبل أن يتجّمع 
حولهم أطباء ومتطوعون يقترحون تقديم 
الرعاية لهم ويسألونهم عّما يريدونه من 
مرتبكين  هــم  ويــبــدون  ومــشــرب.  مأكل 
من  العدد  هذا  كل  لرؤية  الشيء  بعض 

األشخاص حولهم.
االستقبال  برس  فرانس  وكالة  وشهدت 
الجيش  نظمها  جولة  إطــار  في  االثنين 
ـــروســـي بــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات  ال

عشرين  حوالى  من  لصحافيين  السورية 
النصار  أيهم  وقال  أجنبية.  إعالم  وسيلة 
الخلوي  الهاتف  بطاقات  توزيعه  خــالل 
المسبقة الدفع بإيعاز من السلطات على 
عائلتي.  مــن  جــزء  "الــالجــئــون  القادمين 
اآلن  عودتهم  ونتمنى  سوريون  جميعنا 

بعدما استتب الهدوء" في سوريا.
مراهقًا  ثالثين  نحو  كان  منه،  مقربة  على 
شعارات  يـــرددون  ــاء  زرق سترات  يــرتــدون 
األســد  بــشــار  ــســوري  ال للرئيس  داعــمــة 
بــاألعــالم  ملوحين  ــا،  ســوري ولــــ"وحـــدة" 

السورية.
وبدت الشابة راما (21 عامًا) التي وضعت 
وجهها  وزيــنــت  عصرية  شمسية  نــظــارة 
زهــري  حجابا  وارتـــدت  تجميل  بمساحيق 
بــالدهــا.  الــى  بــالــعــودة  سعيدة  ــون،  ــل ال
الجامعة  بناء  أعيد  إنه  لنا  "قالوا  وقالت 

وعلينا اآلن إعادة بناء قريتنا ومنزلنا".
الطبيب  قال  حارقة،  شمس  أشعة  تحت 

غياث عبد الرحمن الذي كان ينتظر وصول 
ــعــود الــالجــئــون  ــًا، "ي ــجــي ــحــافــالت تــدري ال
في  للغاية  هــادئ  اآلن  الوضع  طواعية. 
سوريا. هم يريدون المساعدة في إعادة 
بالنسبة  جدًا  هام  أمر  وهذا  بلدهم  إعمار 

لهم".
المحلية  اإلدارة  ــر  وزي أكــد  دمــشــق،  فــي 
والبيئة حسين مخلوف الذي يترأس هيئة 
من  المهجرين  لــعــودة  حكومية  تنسيق 
أن  للصحافيين،  حديثًا  تشكيلها  تم  الخارج 
عملية  في  يشارك  أن  سوري  كل  "على 
واجبهم  "إنـــه  مضيفا  االعــمــار"،  إعـــادة 

األخالقي".
وقال مقتبسًا كالما للرئيس بشار األسد 
انتهاء  مع  إال  بالكامل  يتحقق  لن  "النصر 

عودة الالجئين".
ـــاد مــئــات الــســوريــيــن خـــالل األشــهــر  وع
واستقر  سوريا،  الى  لبنان  من  الماضية 
العديد منهم في منازلهم قرب دمشق، 

السورية  األنباء  وكالة  قالت  ما  بحسب 
الرسمية "سانا".

التابعة  لالجئين  العليا  المفوضية  وتحذر 
على  الالجئين  إجبار  من  المتحدة  لألمم 

العودة.
ــاك مــنــاطــق شــاســعــة مــدمــرة في  وهــن
إليها  العودة  سكانها  على  يتعذر  سوريا 
على  تأويهم  مساكن  وجود  عدم  بسبب 

الفور.
وبحسب دمشق، ال تعني الجهود الجارية 
الى  بعودتهم  مرحب  الالجئين  جميع  أن 
بهم  المرحب  غير  هـــؤالء  وبــيــن  ــبــالد.  ال
الدفاع  البيضاء"،  "الخوذ  مجموعة  مثال 
المعارضة،  سيطرة  مناطق  في  المدني 
الذين وصف المقداد عناصرها بـ"مجرمين 
هــذا  عــلــى  معاملتهم  تــتــم  أن  ــجــب  وي

األساس".
وتتهم دمشق المجموعة بأنها "أداة" في 
يقدمون  الذين  الدوليين  المانحين  أيدي 

الدعم لها منذ سنوات، وباالنضواء في 
اسرائيل  وتــولــت  الــجــهــاديــيــن.  صــفــوف 
جنوب  مــن  هـــؤالء  مــن  الــعــشــرات  نقل 
بناء  الماضي  الشهر  األردن  الى  سوريا 
القوات  تقدم  مع  غربية  دول  طلب  على 

الحكومية، ما أثار تنديد دمشق.
أن  األجانب  للصحافيين  المقداد  وشــرح 
سيطرة  تحت  مناطق  فــي  كــانــوا  "مــن 
في  وشــاركــوا  المسلحة  المجموعات 
اتفاقات  تشملهم  الحكومة،  ضد  القتال 

مصالحة وعليهم أال يخشوا شيئًا".
وأبـــرمـــت دمــشــق بــمــوجــب مــفــاوضــات 
تعني  تسوية،  اتفاقات  روســيــا  تولتها 
المعارضة  الفصائل  استسالم  عمليًا 
الغوطة  أبرزها  المناطق  من  العديد  في 
أحياء  وفــي  دمشق  ريــف  في  الشرقية 
في جنوب العاصمة، مقابل عودة الجيش 

ومؤسسات الدولة الى هذه المناطق.
ووصل الصحافيون االثنين الى دمشق، 

الى  باالضافة  األول،  يومهم  وشمل 
مدرسة  ــارة  زي الالجئين،  دفعة  استقبال 
وسط  بنائهما  بإعادة  بوشر  ومستشفى 
جنوب  فــي  يــلــدا  بــلــدة  فــي  كبير  ـــار  دم
العاصمة، ومركز إيواء للنازحين جديد في 

ريف دمشق.
اليوم  ــا  "ســوري أن  الــمــقــداد  لهم  وأكـــد 
أن  مضيفا  األمــــس"،  ــا  ســوري تــعــد  ــم  ل
الحكومة "تضمن العودة الكريمة لالجئين 

السوريين".
االخيرة  اآلونــة  في  الوعود  هذه  وتتردد 
في  السوريين  الالجئين  مسامع  على 
المتحدرة  عامًا)   28) رويدة  وبينهم  الخارج 
والالجئة  الساحلية  الالذقية  محافظة  من 

الى السويد منذ سنوات.
أصــدقــائــي  "ينصحني  ــــدة  روي ــت  ــال وق
ــادة  اع وسنبدأ  هـــادئ  فالبلد  بــالــعــودة. 
إعماره سويًا. لكن هذه ليست سوريا التي 

أعرفها ولم أعد أثق بوعود الحكومة". 
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 ليس هناك ما يقلقنا على أمن األردن حاضراً ومستقبًال 

جمع خيوط عملية الفحيص خالل ساعتين دليل  احترافية "المخابرات"

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

على  التأكيد  الملك  جاللة  أعــاد  ولئن 
المسيرة  جــســدتــهــا  الــتــي  الــحــقــائــق 
إلى  والمستندة  الطويلة  ــة  ــي األردن
والبسالة  الــصــمــود  مــن  عميق  إرث 
عن  للدفاع  المحدود  غير  واالستعداد 
وزواره،  ومقيميه  وشعبه  األردن  ثرى 
فإن االعتزاز والفخر الذي عبر به جاللته 
األمنية  واألجهزة  المسلحة  بالقوات 
ودرع  الــســالح  رفــــاق  وبمنتسبيها 
إطار  في  تندرج  إنما  وسياجه،  الوطن 
سطرها  التي  واالنجازات  النجاح  حكاية 
الصلبة  وارادتهم  بدمائهم  األردنيون 
وحرصهم  الداخلية  جبهتهم  وتماسك 
عدم  واســتــقــراره  وطنهم  أمــن  على 
هذا  بتعريض  ظرف  أي  تحت  السماح 
ــزاز أو  األمـــن واالســتــقــرار إلــى االهــت

العبث..
من هنا أيضًا جاء تقدير جاللته واعتزازه 
في  بذلت  التي  بالجهود  واألردنيين 
على  للحفاظ  األخيرة  األمنية  العملية 
أمن الوطن واستقراره والتي أظهرت 
األجــهــزة  لجميع  الــعــالــيــة  الــجــهــوزيــة 
والتنسيق  الــتــكــامــل  عــلــى  لــتــضــيء 
قواتنا  عليها  هــي  الــتــي  ــكــفــاءة  وال

والتي  األمــنــيــة  وأجــهــزتــنــا  المسلحة 
مالحقة  في  الالفتة  السرعة  عكستها 
واالجهاز  ومحاصرتها  اإلرهابية،  الخلية 
أمن  ضمن  وبما  الخسائر  بأقل  عليها 
المواطنين وعدم تعرضهم وأمالكهم 
سمح  ال  لــو  التهديد  أو  الخطر  ــى  إل
التي  االجرامية  مخططاتها  نفذت  الله 
احبطتها المخابرات العامة ما أثار اعجاب 
العالم أجمع باالحتراف والمهنية التي 
المسلحة  قواتنا  نشامى  عليها  هم 
وأجهزتنا األمنية وفي مقدمتهم تلك 
الكوكبة من الشهداء الذين ارتقوا أثناء 
عن  دفاعًا  المقدس  لواجبهم  أدائهم 

ثرى الوطن الغالي..
المسلحة  القوات  منتسبوا  قدمه  ما 
واألجــــهــــزة األمــنــيــة مـــن تــضــحــيــات 
عريقة  وتقاليد  راسخة  ثقافة  عكست 
ُيقدم  عندما  األردنية  العسكرية  في 
منتسبوها أرواحهم فداًء للوطن وأمن 
عقيدة  إطــار  فــي  واســتــقــراره  شعبه 
التضحية بدمائهم حمايًة ألبناء الوطن 
وبناته ممن يريدون بهم شرًا من أعداء 
هذا  استدعى  ما  والحياة  اإلنسانية 
المصحوب  العالي  والتقدير  االلتفاف 

كافة  األردنــيــيــن  قبل  مــن  بــاإلعــجــاب 
األعلى  القائد  جاللة  رأسهم  وعلى 
القوة  أسباب  كل  توفير  يواصل  الذي 
لقواتنا  والرعاية  والتدريب  والمنعة 

المسلحة وأجهزتنا األمنية الباسلة.
مــا قــالــه جــاللــة الــمــلــك خـــالل زيــارتــه 
للمديرية العامة لقوات الدرك ومديرية 
األمن العام يزيد من ثقتنا بالمستقبل 
ويرفع من منسوب تفاؤلنا واطمئناننا 
الصحيح  اإلتــجــاه  فــي  نسير  أننا  إلــى 
دحر  ستواصل  الساهرة  العيون  وأن 
ببلدنا  والمتربصين  المغرضين  كيد 
القانون  إنــفــاذ  أجــهــزة  وأن  وشعبنا 
خير  بواجبها  تقوم  سيادته  وتحقيق 
المواطنين  خدمة  سبيل  فــي  قيام 
المملكة  أراضــي  على  والمتواجدين 
وعلى  وممتلكاتهم،  أرواحهم  وحماية 
مموًال  خلفهم  يقف  ومن  اإلرهابيين 
وأفكارهم  لثقافتهم  ومرّوجًا  وداعمًا 
سيحصدون  أنهم  يدركوا  أن  الظالمية 
بالمرصاد  لهم  وأننا  والخيبة  الفشل 
ولن  ــارهــم  أوك ونــدمــر  وسنالحقهم 
مهما  مقرًا  أو  ممرًا  األردن  في  يجدوا 

بلغت التضحيات وعظمت التكاليف.

واالجهزة  الجيش  منتسبو  فيه  قام  ما 
جاللة  رهـــان  أن  عــلــى  دلــيــل  االمــنــيــة 
ــثــانــي والــحــكــومــة  الــمــلــك عــبــدالــلــه ال
االجهزة  على  محله  في  والمواطنين 
عليهم  راهنوا  بانهم  والجيش   االمنية 
أرواحهم  بتقديم  رغبتهم  وعلى  اّوال 
والوقوف  الوطن،  أجل  من  للشهادة 
البلد  اخــذ  نفسه  له  تسول  من  بوجه 

الى المجهول.
وأهمية األردن تكمن في أنه لم يوجد 
الرغم  على  فيه،  سياسيًا  فراغًا  يوما 
من أنه لم يكن يوما بعيدا عن االزمات، 
فاألردن عاش باستمرار وسط االزمات 
بفضل  فيها،  يتاجر  ولــم  االقليمية 

ــادة ومــؤســســات  ــي ــا امــتــلــكــه مــن ق م
ــة عــامــة  عــســكــريــة وأمــنــيــة وحــكــومــي
التعاطي  دائــمــا  استطاعت  وخــاصــة، 
عليه  انعكست  التي  االزمــات  هذه  مع 
في  يكن  ولــم  سلبي،  بشكل  داخليا 
بل  سياسي،  تصّحر  بسببها  االردن 
على العكس من ذلك كان هناك دائما 
تقوم  سياسية  حياة  ايجاد  الى  سعي 
على التنافس بين كافة أطياف الوطن، 

وهذا ما يجهله كثيرون.
اإلرهابيين  استهداف  من  حصل  ما  ان 
وغيرها  سنتين  خالل  مرات  عدة  لألردن 
ــعــشــر الــســابــقــة،  فـــي الـــســـنـــوات ال
نلتقط  اســتــثــنــاء  دون  جميعا  يجعلنا 

اإلرهابيون،  أوصلها  ومــحــاور  رسائل 
ألفكار  والتصدي  والحذر  االنتباه  يجب 
وتفنيدها  اإلرهــابــيــيــن  وأيــديــولــوجــيــة 
وأن  ولشبابنا،  اليومية  مجالسنا  في 
المسؤولية،  من  عال  قدر  على  نكون 
متطلبات  تحمل  فــي  دور  لنا  ويــكــون 
ــا مــن مــكــونــات  ــن الــمــرحــلــة بــاعــتــبــار أن
المجتمع الباني المساهم في التطور 
للمتربصين  ولنؤكد  والنجاح،  والبناء 
تتوقف  ال  ومسيرته  الحبيب  أردننا  أن 
جميع  تعزيز  في  المشاركة  خــالل  من 
النواحي الثقافية والتعليمية والتربوية 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية 

والصحية وغيرها.

   تركيا تقاطع األجهزة اإللكترونية األميركية 
 عشرات القتلى والمصابين بانهيار جسر في ايطاليا 

 واشنطن تحذر من أسلحة روسيا الفضائية الجديدة 

 مصابون باصطدام سيارة بمشاة خارج البرلمان البريطاني 

   ترمب يصف مستشارة سابقة في البيت االبيض بأنها كلبة مسعورة 

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ
ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

مواقع  مستخدمي  مــن  عــدد  ومـــازح 
تدهور  ان  قائلين  االجتماعي  التواصل 
ــل تــفــوق قــدرة  الــلــيــرة يجعل اجــهــزة آب

األتراك في أي حال.
كما أعلنت الخطوط الجوية التركية على 
على  حملة  إلــى  ستنضم  إنها  تويتر 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تحمل 

اإلعالنات  بيع  عــدم  الــى  يدعو  وسما 
ألميركا.

باسم  المتحدث  اسطون،  يحيى  وكتب 
تويتر"نحن،  على  الوطنية  الــخــطــوط 
نقف  التركية،  الجوية  الخطوط  بصفتنا 
تم  لقد  وشعبنا.  دولــتــنــا  جــانــب  إلــى 
توجيه التعليمات الالزمة حول المسألة 

لوكاالتنا".
"هجوما  تواجه  تركيا  إن  اردوغــان  وقال 

اقتصاديا" و"عملية أكبر وأكثر عمقا".
استخدام  في  يترددون  ال  "إنهم  وتابع 
الــذي  "مــا  مضيفا  ســالحــا"  االقتصاد 
أن  ــدون  ــري ت أيــن  إلــى  فعله؟  ــدون  ــري ت
تصلوا؟" متوجهًا إلى الواليات المتحدة.

خضوعه  أثــنــاء  الجسر  انــهــيــار  وحـــدث 
لعمليات صيانة. وقال نائب وزير النقل 
ادواردو ريكسي لتلفزيون "سكاي تي 
أؤكد  أن  أستطيع  "لألسف   ،"24 جي 
أن  المرجح  ومن  قتلوا،  شخصا  أن 22 

يرتفع هذا العدد". 
بين  بالبحث  ــاذ  ــق االن عــمــال  ويــقــوم 
األنقاض بعد انهيار الجسر وتحدثوا عن 
"عشرات الضحايا"، فيما أظهرت صور 
من الموقع سقوط الحطام فوق خط 

للسكك الحديد.
بين  ـــارات وشـــاحـــنـــات  وعــلــقــت ســـي
مجاورة.  مبان  تضررت  كما  األنقاض 
جهاز  رئيس  بوريللي  انغيلو  وصــرح 
مناطق  تدير  التي  المدنية  الحماية 

الكوارث، للصحافيين في روما أن 13 
شخصا اخرين جرحوا.

أظهرت صور جوية انهيار 200 متر من 
جسر "موراندي" في منطقة صناعية 
ــر النقل  فــي غــرب جــنــوى.  صــرح وزي
موقع  على  اإليطالي  التحتية  والبنى 
في  حدث  ما  كبير  بخوف  "أتابع  تويتر 

جنوى وما يبدو أنه مأساة فادحة".
عن  الــمــســؤول  الداخلية  وزيـــر  وقـــال 
نتابع  "نحن  واإلطفاء  الشرطة  أجهزة 
الشكر  وقــدم  بلحظة"،  لحظة  الوضع 
استجابتها  عــلــى  الـــطـــوارئ  ألجــهــزة 

السريعة.
اإلطــفــاء  جــهــاز  بــاســم  متحدث  وقـــال 
سقط  المنهار  الجزء  إن  برس  لفرانس 

على خط للسكك الحديد على مسافة 
سيارات  وإن  الجسر  أسفل  متر  مئة 

وشاحنات سقطت مع الجسر.
تويتر  على  ــطــوارئ  ال أجــهــزة  وذكـــرت 
تم  كما  معنا  يعملون  االطفاء  "رجــال 

إرسال فرق إنقاذ وكالب بوليسية".
الكارثة،  سبب  الفور  على  يعرف  ولم 
في  الجوية  األرصـــاد  أجــهــزة  أن  رغــم 
جنوى،  تقع  حيث  لــيــغــوريــا،  منطقة 

اصدرت تحذيرا من عاصفة.
أن  موقعها  على  الطرق  هيئة  وقالت 
قاعدة  عند  تجري  كانت  صيانة  "اعمال 
رافعة  إرسال  تم  أنه  مضيفة  الجسر" 
أعمال  في  للمساعدة  الموقع  إلــى 

اإلنقاذ.

الــرئــيــس  إن  ــت  ــال ق بــوبــلــيــت  لــكــن 
كشف  بوتين  فالديمير  الــروســي 
أسلحة  أنظمة  "ستة  عن  آذار  في 
بينها  مــن  جــديــدة"  كبيرة  هجومية 
المحمول  العسكري  الــلــيــزر  نــظــام 

(بيريسفيت).
وأضافت "بالنسبة للواليات المتحدة 
تصرفات  أن  عــلــى  آخـــر  دلــيــل  هـــذا 

الروس ال تتطابق مع أقوالهم".
مراقبة  "نظام  إلى  بوبليت  وأشارت 
الــدفــاع  وزارة  ــنــت  أعــل ــي"  فــضــائ
الروسية في تشرين األول الماضي 
الوحيد  "الشيء  وقالت  إطالقه  عن 
وضع  النظام  هــذا  أن  لدينا  المؤكد 

في مدار".
النظام  هذا  عمل  طريقة  إن  وقالت 

شيء  أي  مع  تتعارض  المدار  على 
مــعــروف مــن قــبــل بــمــا فــي ذلــك 
الروسية.  المراقبة  أقــمــار  أنشطة 
تبدو  مما  قلقون  "نحن  وأضــافــت 
لنظام  جدا  طبيعية  غير  طريقة  أنها 

مراقبة فضائي معلن".
روســيــا  ســعــي  إن  بوبليت  وقــالــت 
"أمر  فضائية  قدرات  على  للحصول 
الخبيث  السلوك  لنمط  نظرا  مزعج 
ــــذي تــتــبــعــه روســـيـــا فـــي الــفــتــرة  ال
المعاهدة  أن  وأضــافــت  ــرة".  ــي األخ
مثل  تمنع  لن  موسكو  تقترحها  التي 
هذه األنشطة ولن تمنع أيضا اختبار 
لألقمار  مــضــادة  أسلحة  تخزين  أو 

الصناعية.
ــيــكــو، وهــو  ــن ورفــــض ألــكــســنــدر دي

جنيف،  في  كبير  روسي  دبلوماسي 
االتهامات  "نفس  بأنها  وصفها  ما 
التي ال أساس لها واالفترائية التي 
تستند إلى شكوك وإلى افتراضات 

وما شابه ذلك".
لم  المتحدة  ــات  ــوالي ال أن  وأضـــاف 
على  ــعــديــالت  ت أي  ــــال  إدخ تــقــتــرح 
مشروع المعاهدة الصينية الروسية.
وقال "نرى أن الجانب األميركي يثير 
لذا  روسيا،  بشأن  الخطيرة  مخاوفه 
تعتقد أنه ينبغي أن يكونوا هم أول 
ينبغي  الروسية.  المبادرة  يدعم  من 
على  العمل  في  نشطين  يكونوا  أن 
تلبي  أن  شأنها  من  معاهدة  تطوير 
األميركي  للشعب  األمنية  المصالح 

بنسبة 100 بالمئة".

(بي. البريطانية  اإلذاعة  هيئة  وقالت 
بي.سي) نقال عن مصادر لم تكشف 
منطقة  مــن  ــرجــل  ال إن  هويتها  عــن 
وهو  انجلترا  وســط  فــي  برمنجهام 
المحلي  المخابرات  لجهاز  معروف  غير 
اإلرهاب  مكافحة  لشبكة  أو  (ام.أي5) 

البريطانية لكنه معروف للشرطة.
المرحلة  هــذه  "فــي  بــاســو  وأضـــاف 
المبكرة من التحقيق لم يتم تحديد أي 

مشتبه بهم آخرين في الموقع".
ــابــع "لــيــس هــنــاك مــعــلــومــات عن  وت

ـــرى عــلــى ســكــان لــنــدن أو  مــخــاطــر أخ
بهذه  يتعلق  فيما  بريطانيا  أرجاء  بقية 

الواقعة".
وقالت الشرطة إن سيارة فضية اللون 
عددا  صدمت  فيستا  فــورد  طــراز  من 
من قائدي الدراجات والمشاة قبل أن 

تصطدم بالحواجز خارج البرلمان.
وأظـــهـــرت لــقــطــات مـــصـــورة ســيــارة 
الطريق  على  خاطئ  اتجاه  في  تنحرف 
البرلمان  لدخول  يستخدم  زقاق  وإلى 
قفز  حين  في  بالحاجز  اصطدمت  حيث 

ضابطا شرطة إلى منطقة آمنة.
لالشتباه  اعتقل  الرجل  إن  باسو  وقال 
يعثر  ولــم  إرهابي  بعمل  قيامه  في 

على أي أسلحة.
وما  مستشفى  إلى  شخصان  ونقل 
إصابات  من  العالج  تتلقى  امرأة  زالت 

خطيرة لكنها ال تهدد حياتها.
ـــال الــشــرطــة  ـــرج ـــأل الـــمـــكـــان ب ـــت وام
كبيرة  منطقة  طوقوا  الذي  المسلحين 
حول البرلمان في وسط لندن عادة ما 

تعج بالسياح والموظفين الحكوميين.

ــرمــب عــلــى تــويــتــر "عــنــدمــا  وكــتــب ت
باكية،  منحطة  مسعورة  امرأة  تعطي 
البيت  في  وظيفة  وتعطيها  فرصة 
ينفع.  ال  ذلــك  أن  أعــتــقــد  ــض،  ــي األب
هذه  إلقالة  كيلي  جنرال  يا  أحسنت 

الكلبة بسرعة".
عاما)   44) أوماروسا  تسجيل  ويمثل 

ترامب،  حلفاء  أشــد  من  كانت  التي 
انتهاكا للثقة الرئاسية.

نيوز  اس  بي  سي  لشبكة  وأوضحت 
من  ـــا  "أن وقــالــت  التسجيل،  ســبــب 
أنفسهم.  يحمون  ــذي  ال األشــخــاص 

في عالم ترمب الكل يكذب".
في  شيئا  يقول  "الجميع  وأضافت 

التالي.  اليوم  في  روايته  ويغير  يوم 
الشريط  هـــذا  لـــدي  يــكــون  أن  أردت 
نفسي  وجــدت  حــال  في  للتوثيق.. 
في موقف كما قلت، يشككون فيه 

في مصداقيتي".
ومن المقرر ان يطرح كتاب اوماروسا 
"أنهينجد" (مضطرب) في األسواق.

   روسيا تدعم المملكة في تصديها لإلرهاب 
تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

في  الروسية،  الخارجية  وزارة  وأكــدت 
تدين  "مــوســكــو  أن  ـــه،  أصـــدرت ــان  ــي ب
الجديد  الهجوم  ممكنة،  صــورة  بأشد 
المملكة  فــي  إرهــابــيــون  شنه  الـــذي 
الطبيعة  واضــح  بشكل  يظهر  والـــذي 
المتشددين  للمتطرفين  الالإنسانية 

ينفذون  ــن  أي عندهم  ــرق  ف ال  الــذيــن 
أعمالهم الشريرة".

روسيا  دعــم  على  الــــوزارة  وشـــددت 
في  الصديق  األردن  وشعب  "لقيادة 
معتبرة  اإلرهابي"،  التهديد  مواجهته 
مرة  تؤكد  اإلرهابية  العملية  "هذه  أن 

أخرى ضرورة إيجاد تنسيق دولي واسع 
العابرة  اإلرهابية  التنظيمات  لمحاربة 

للدول بصورة حاسمة وبال هوادة".
تعازيها  عن  الروسية  الخارجية  وأعربت 
متمنية  وأقربائهم،  الشهداء  ــذوي  ل

الشفاء العاجل للمصابين.
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 محمد سالمه 

 األردن.. ينترص ويتحدى
األردن بقيادته الهاشمية يتحدى وينتصر، ويقدم الشهداء 
وأدواتــه  اإلرهــاب  يواجه  صابرا،  مؤمنا  المسيرة  ويواصل 
فالوحدة  المشرقة،  صورتها  اإلســـالم  لرسالة  ويعيد 
حدث  وما  الشدائد،  عند  صورها  بابهى  تتجلى  الوطنية 
الخوارج  فكر  نبذ  على  إصرارا  زادنا  والسلط  الفحيص  في 
االتي،.  على  نؤشر  وهنا  جذوره،  من  واقتالعه  الظالمي 
لوطنهم  بحبهم  عالية  وثقة  شجاعة  أظــهــروا  األردنــيــون 
منها  تبرأ  المجرمة  فالثلة  الهاشمي،  للعرش  واخالصهم 
بالوقوف  الشعبي  والتالحم  العشائرية  فالبيانات  الجميع، 
إجماع  محل  كــان  األمنية  واجهزتنا  جيشنا  نشامى  خلف 
الفكر  على  االنتصار  أسباب  أهم  من  يعد  وهــذا  وطني، 
الظالمي ومروجيه. قواتنا المسلحة واجهزتنا األمنية ثابت 
الساهرة  وعينه  الوطن  درع  فهما  األردنيين،  ثوابت  من 
سمعتهما  من  النيل  أو  صورتهما  لتشويه  محاولة  واي 
والوطنية  الشعبية  القوى  فكافة  العقاب،  توجب  خيانة 
والحزبية والسياسية أدانت العملية اإلجرامية وأكدت على 

أن المرحلة تتطلب تنظيف مجتمعنا 
وديننا من هذه الثلة اإلجرامية ذات 
الفكر المنحرف السرعة في كشف 
الفحيص  في  الجريمة  مالبسات 
في  استخباراتيا  متابعتها  ثم  ومن 
مخططاتها...هذا  وإحــبــاط  السلط 
األمنية  اجهزتنا  لنشامى  يسجل 
العامة  المخابرات  مقدمتها  وفي 
فقد  المسلحة،  قواتنا  ونشامى 
تمكنوا خالل عملية خاطفة ودقيقة 
تصفية  مـــن  مــهــنــي  وبـــاحـــتـــراف 
تبقى  من  على  والقبض  بعضها 

من عناصرها.
اليوم  وحــتــى  نشأته  منذ  األردن 
أدواتها  خارجية  لمؤامرات  يتعرض 
الــخــوارج  مــن  الــمــرة  وهـــذه  داخلية 
فيواجهها  المنحرف،  الفكر  أصحاب 
ــتــصــر، فــهــؤالء  ــن ــــوة وي بــحــزم وق
نــفــوســهــم دنــيــئــة ويـــريـــدون دفــع 
ويحملون  والفقر  للخوف  الــنــاس 
وبفضل  العصر(اإلرهاب)  فيروس 
ــن تم  ــي ــمــواطــن الـــلـــه وتــــعــــاون ال
عليهم،  والقضاء  شوكتهم  كسر 
فالواجب الديني يحتم على الجميع 

تقديم أي معلومة مهمة توصل إليهم وتكشف أعمالهم 
فهذا  تحركاتهم  ومراقبة  اإلرهابية  اوكارهم  مكان  وتوضح 

من صحيح اإلسالم ألن درء الخطر عن األمة واجب ديني.
عنصر  آخر  بلوغ  حتى  تتواصل  أن  يجب  األمنية  المالحقات 
ونحافظ  وديارنا  أنفسنا  نحمي  وحتى  تكفيريا،  فكرا  يحمل 
اإلسالم  زورا  تدعي  الشرذمة  فهذه  مواطننا،  حياة  على 
مهدها  في  ووادهـــا  ومواجهتها  ظهرانينا  بين  وتعيش 
كل  يحملها  وأمانة  شيء  كل  على  مقدما  دينيا  واجبا  يعد 
أردني غيور على استقرار وطنه. اإلدانات الدولية والعربية 
صورة  أعطت  الخارج  في  لالردنيين  التضامنية  والوقفات 
قيادتنا  خلف  ووقوفه  شعبنا  وحــدة  عن  للعالم  واضحة 
ما  بحق  وهذا  الباسلة  األمنية  واجهزتنا  وجيشنا  الهاشمية 
يميز هذا الشعب العروبي األصيل فاإلنسان كان وسيبقى 
قلعة حصينة ضد الخوارج أصحاب الفكر المنحرف وادواتهم 
ببعض  بعضهم  الناس  دفع  ولوال  تعالى،.  قال  اإلجرامية 
لفسدت األرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، صدق 
تحارب  أمة  عباده  من  يهيء  وجل  عز  فالله  العظيم،  الله 
الظلم واالستبداد وتنقذ الناس منهما وأنه لوال هذه األمة 
المؤمنة لفسدت األرض والصبح الناس يعيشون الخوف 
سبحانه  هيأ  فقد  الخوارج)  يريده  ما  (هذا  والحرمان  والفقر 
وتعالى لنا قيادة هاشمية أمينة تحدد مبادئ الحق والعدل 

والحرية ومحاربة كل من تسول له نفسه العبث بمفدراتنا.
الرحمة والمغفرة لشهداء قواتنا المسلحة واجهزتنا األمنية 
نجدد  وبدورنا  الغالي  للوطن  فداء  أرواحهم  قدموا  الذين 
صاحب  حضرة  البالد  وسيد  المسيرة  لقائد  وحبنا  والءنــا 

الجاللة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى. 

 د.محمد القضاة 
m o h a m a d q 2 0 0 2 @ y a h o o . c o m

 تغي اآلليات يف معالجة 
األزمات

تحتاج  كثيرة  محلية  قضايا  على  تؤشر  الــواقــع  قــراءة 
قرارات مفصلية تقضي على التسيب واالستهتار الذي 
يقبل  مواطنا  تجد  وال  الدولة،  مؤسسات  في  يتراكم 
ان تضعف الدولة او تتراجع مؤسساتها أو تنهار ال قدر 
الله تحت ذرائع غير مقبولة، خاصة ان تحديات المنطقة 
ولذلك  وآثاره،  بتحدياته  الواقع  قراءة  وتستدعي  كبيرة، 
ال بّد من تقييم عمل المؤسسات باسلوب علمي جاد 
بعيدا عن اسلوب الفزعة، وامام الحكومة ملفات كثيرة 
تحتاج فحصا مستمرا، كاالستقواء الذي يقوم به بعض 
وغياب  القانون،  على  الخارجين 
المنظومة االخالقية التي تحكم 
بعضهم  مــع  الــنــاس  عــالقــات 
بعضا، والتحديات االقليمية وما 
تفرزة من ضغوطات سلبية في 
حياة الناس والتحدي االقتصادي 
ــة،  ــطــال ــب ــر وال ــق ــف وتـــوابـــعـــه ال
ومتطلباته  التعليمي  والملف 
فاضت  الــذي  العالي  والتعليم 
واألفكار  باالستراتيجيات  خزائنه 
التي ال تالمس الواقع والقطاع 
ـــات  واالزم وتــحــديــاتــه،  الصحي 
العاصمة  شــوارع  في  اليومية 
منها..،  تهرب  ان  تستطيع  فال 
وراء  ومــن  يجري  مــاذا  وتتساءل 

كل هذه االزمات؟
وتساؤالت  تتوقف  ال  التحديات 
ولسان  متصاعدة  بوتيرة  الناس 
حالهم لمن نشتكي ومن يتحمل 
المسؤولية، والنبالغ إذا قلنا إن 
بأفرادها  الحديثة  الدولة  عالقة 
ــم تــعــد عــالقــة ايــجــابــيــة، ولــم  ل
والشرعية  السيادة  عالقة  تعد 
نعد  ولــم  والــتــابــعــيــة،  بالطاعة 
الجماعية؟  بالمسؤولية  نشعر 
وكـــيـــف تـــبـــدو عـــالقـــة الــتــربــيــة 
ينبغي  الذي  الدور  وما  بالدولة، 
الــدولــة؟  تجاه  بالتربية  يناط  ان 
التربوية  النظم  استطاعت  وهل 
تضع  أن  العصبية  والــعــقــلــيــة 
اطراف المعادلة في ُأس بناء الدولة، أم أن النظم لم 
تستطع ان تواكب بيئة االفراد فغدت في واد واألفراد 
من  تنطلق  التي  القويمة  التربية  وأيــن  اخــر؟  واد  في 
التسامح  ُأصــول  البشرية  علم  الــذي  االســالم  تعاليم 
والعدالة؟ لماذا تستورد نظريات ال ترتبط بواقع مجتمع 

ال يفرق بين الغرم والغنم والعصبية؟
تغيير وعي الناس لعالقتهم بالدولة صار ضرورة للتحول 
بهذه العالقة من االتكالية إلى تحمل المسؤولية، وهذا 
الرؤية  بهذه  األفــراد  لتزويد  كبيرًا  تربويًا  عمال  يتطلب 
للدولة  بد  وال  الــدولــة،  مع  وللعالقة  للذات  الجديدة 
وزيادة  المواطنين،  بين  والمساواة  العدالة  تحقيق  من 
وتحسين  واالجتماعية  والصحية  التربوية  الــخــدمــات 
وسائل الحياة والتمدن والتعاون واالستقالل الثقافي 
وضبط الزيادة السكانية بالتوعية وربطها بمستوى الحياة 
مضطردة  العالقة  تبقى  ذلــك  ودون  انحطاطها،  من 
الفرد  يعرف  المهام  هذه  تتحقق  وحين  طموحة،  وغير 
وجديته  كفايته  في  تنحصر  أن  يجب  التي  مسؤوليته 
والــصــدق  الــوقــت  وقيمة  بالعمل  ــتــزامــه  وال ودقــتــه 
والعقالنية والتحرر من التقاليد البالية والوالءات الفئوية 
والمحاصصة  والواسطة  القبلية  والعصبية  واإلقليمية 
من  والتخلص  كــافــة،  بأشكاله  والــنــفــاق  والجغرافية 
العصبية التي تنافس خط التقدم واإلنتاج والمواطنة، 
بين  العالقة  تستقيم  لكي  باإلنتاج  المواطن  وربــط 

الطرفين األفراد والدولة.
وتأخذ  متسارعة،  بوتيرة  تستمر  المنطقة  أزمــات  وبعد 
جسيمة  وخسائر  كبيرة  تحديات  وتشكل  متباينة،  ابعادًا 
بأساليب  يتم  ال  ومجابهتها  الــنــاس،  حياة  تؤثرعلى 
معالجتها؛  وُسبل  إلدارتها  واعية  بآليات  وانما  تقليدية، 
بعناية  مدروسة  خطة  تشتمل  بحيث  األزمة،  تعالج  إدارة 
تلهث  وال  األزمــات،  تستبق  سريعة  وقــرارات  وشفافة 
عصف  جلسات  هناك  تكون  ال  لماذا  ولذلك  خلفها، 
لكل  فيها  ُيستمع  المعنية  المؤسسات  في  ذهني 
هيئات  هناك  تكون  أن  المانع  وما  واألطياف،  األلــوان 
إشــارات  تكتشف  شأن  كل  في  متخصصة  استشارية 
تنبئ  التي  واألعـــراض  المؤشرات  وتشخص  اإلنـــذار 
بوقوع أزمة ما، لالستعداد لها والوقاية منها والحيلولة 
تبني  مــن  الــمــانــع  ومـــا  وانــتــشــارهــا،  تفاقمها  دون 
تستمع  بحيث  والمشورة  النصيحة  وقبول  التخطيط 
الهيئات  وهذه  ضوئها،  في  وتتحرك  التفاصيل  ألدق 
استراتيجيًا  خيارًا  وإنما  فكريا  ترفًا  ليست  االستشارية 
هناك  تكون  أن  المانع  فما  الحروف،  على  النقاط  تضع 
عن  إدارتها  في  أساسيا  الوقائي  التنبؤ  يكون  هيئات 
المبادأة  تعتمد  مقبولة  وقائية  منظومة  صياغة  طريق 
أفكارها  تقدم  واخــر  حين  بين  تجتمع  هيئات  واالبتكار؛ 
الفكر  جربنا  أّننا  خاصة  الوهن؛  مواطن  على  وتؤشر 
ُتبنى  حينها  كثيرة،  وتحديات  أزمات  أنتج  الذي  األحــادي 
الجديدة  االستراتيجيات  وُتبتكر  المؤسسية  الــقــدرات 
ونظام  الجاهزة  الوصفات  عن  بعيدا  األزمات  لمواجهة 
غنيٌّ  واألردن  األول،  المربع  الى  تعيدنا  التي  الفزعات 
والمتخصصة  واألكاديمية  والمثقفة  المتعلمة  بكوادره 

بشتى حقول المعرفة. 

د. صالح الفي المعايطة
d r . s a l e h 1 - 1 @ h o t m a i l . c o m

   األوطان ال تبنى إال بالتضحيات

القلعة  اسد  ومن  المظلي...  معاذ  الى  الطيار  معاذ  من 
بجغرافيا  الجسد  حياكة  اجاد  من  انتم  المغوار  راشد  الى 

الوطن.
السموات  عرضها  جنة  الــى  المالئكة  زفتكم  ان  بعد   -
واالرض، بعد ان كنتم قادة االقتحام في مالحم البطولة 
كله  الوطن  اليوم  الغالي....انتم  الوطن  مساحة  على 
ضاربة  جذورها  اردنية  عشائر  ابناء  االربعة....النكم  بابعاده 
اردنية–اردنية  عشائر  ابناء  انتم  االرض....  اعماق  في 
النشاة  منذ  االردنــيــة  الــدولــة  اســـوار  باجسادها  اســنــدت 

والتأسيس.
الغار  تيجان  وضعتم  اليوم  انتم   -
ــحــن من  ــا ن ــن ــل عــلــى رؤوســـنـــا ون
والمجد...  والعز  الفخر  تضحياتكم 
يناله  ما  وارفع  اسمى  انتم  ونلتم 
البشر، النكم كتبتم التاريخ بفوهات 
بنادقكم وشجاعتكم كما كتبه االباء 
واالجداد على اسوار القدس وباب 

الواد والجوالن والكرامة.
- انتم الذين يأتون بصمت ويبذلون 
حرم  فــي  فالصمت  بــصــمــت..... 
الــشــهــادة شــهــادة لــمــن نـــال هــذا 
بدون  عمل  ولمن  العظيم  الشرف 
ــركــتــم لنا  ضــجــيــج ثــم رحــــــل.... وت
الجيش  وشعار  التعيين  شــهــادات 
العربي لتبقى اوسمة فخر واعتزاز 
كل  وصـــدور  ابنائكم  صــدور  على 
تتركوا  ولـــم  االوفـــيـــاء  ــيــن  ــي االردن
وال  هوية  بال  ائتمان  بطاقات  لنا 

عنوان.
- فتحية اجالل واكبار لكل قطرة دم 
هذا  ثرى  لتسقي  ونزفت  سقطت 
الوطن الشامخ بكبرياء وفخار وتحية 
الشهداء،  وامهات  واباء  ابناء  لكل 
وتــحــيــة فــخــر واعـــتـــزاز الـــى شعب 

والتضحيات  العطاء  في  والمثل  القدوة  االردنــي  الوطن 
بالتضحيات  اال  تبنى  ال  االوطـــان  ان  شعار  رفــع  والـــذي 
والوالء واالنتماء والوفاء وااللتفاف حول القيادة الحكيمة 
االبرار  لشهدائنا  وطوبى  والشعب  باالرض  اهتمت  التي 
وهم  لنا  قــالــوا  الــذيــن  المشهود  العظيم  يومهم  فــي 

يقتحمون ان الثرى االردني اغلى من الثريا.
قيادته  بحكمة  شامخا  الوطن  يقف  اليوم  اقــول  ختاما   -
واجهزته  الباسلة  المسلحة  قواته  وشجاعة  شعبه  وتالحم 
الحق  وبواسل  النصر  طالئع  هم  الشهداء  ألن  االمنية، 
ُشهداؤنا  التضحيات،  معانى  اسمى  الوطن،وُهْم  وحماة 
في  والواجب  الحق  ميادين  في  بارواحهم  جادوا  من  ُهْم 
ال  االفعال  رجال  ،وُهــْم  الضالة  واالفكار  الخوارج  مواجهة 
ومنزلتهم  الوعْد  وصدق  بالعهد  اوفى  من  وُهْم  االقوال 

عند المولى احياء يُرزقون.... 

 األب د. رفعت بدر 
a b o u n a . o r g @ g m a i l . c o m

الجيش  ــيــة،  األردن المسلحة  الــقــوات  سّيرت  األخــبــار،   في 
العربي، أول قافلة حج مسيحي إلى األرض المقدسة في 
األفاضل  المنتسبين  من  للعديد  أتاحت  وقــد  فلسطين، 
النور  مــن  فيًضا  ينالوا  أن  وعائالتهم  المسلحة  للقوات 
لحم  بيت  الميالد  مدينة  في  المقدسات  بزيارة  المقدس، 
الناصرة.  البشارة  ومدينة  الشريف  القدس  السالم  ومدينة 
وتحدث مسؤول البعثة العميد الركن عماد حداد في اإلعالم 
بعثات  مع  تتزامن  أنها  وأشار إلى  المبادرة،  هذه  أهمية  عن 
ـــام إلــى مكة  الــحــج اإلســالمــي الــتــي تسير فــي هــذه األي

المكرمة.
تركيبة  على  غريبة  ليست  ولكنها  المقاربة،  هــذه  جميلة 
والمدنية.  الرسمية  المؤسسات  ونسيج  األردني  المجتمع 
فالحج تقرب إلى الله في أماكن القداسة. وهو زمن طلب 

المغفرة عن الخطايا، وهو بحسب التجربة األردنية تقرب من 
مناسك  وأداء  الصالة  شعائر  اختلفت  وان  والناس،  البشر 

الحج بينهم، تبعا للتعددية الراقية في بلدهم.
كلنا حجاج على األرض، ونسير مًعا نحو ضياء الفردوس، إال 
ذلك  الى  للوصول  والصحيح  والصحي  السليم  الــدرب  أن 

الهدف السامي، هو درب المحبة والوحدة والتضامن.
عمًقا  أكثر  معنى  األيام  هذه  في  الثالث  القيم  هذه  وتتخذ 
وصالبة. فما حدث في وطننا الحبيب، يعّمق لدينا المحبة، 
في وجه الحقد والكراهية والعنف والقتل واإلجرام. والوحدة 
بناؤه،  تم  ما  على  نبني  وإنما  اليوم،  نخلقها  ال  الوطنية 
ونستكمل مًعا مسيرة البناء المشترك وااليجابي والمثمر. 
أسر  ومــع  األحــبــاء،  الشهداء  أســر  مــع  فهو  التضامن  أمــا 
الجرحى والمصابين، ومع األطفال الذين تسلل الخوف إلى 

نفوسهم البريئة متسائلين ونتساءل معهم: إلى متى؟
أما القوات المسلحة، فهي تحرس حدود الوطن، وليتنا كذلك 
متطرف  فكر  أي  يتسلل  ال  لكي  البشر،  جميع  عقول  نحرس 
إلى عقل أحد، وهي كذلك تسّير قوافل الحج المسيحي إلى 
وفي  المكرمة،  مكة  إلى  المسلم  الحج  وقوافل  فلسطين 
وأن  يفرق،  وال  يجمع  الدين  أن  وأهمها  وعبر،  دروس  ذلك 
التربية الدينية السليمة هي األساس لدحر األفكار الظالمية 

والتابعة لشيطان االجرام.
حفظ الله األردن، بلد الحج المقدس بامتياز، ملًكا حكيًما هو 
وأجهزة  واعًيا،  وشعًبا  المقدسات،  على  الوصاية  صاحب 
عسكرية وأمنية ستبقى الدرع الحامي لوطن عزيز ال ينحني 

أمام عواصف الزمان. 

ب خطاب الفداء وخطاب الكراهية

التميز يف الخدمات الحكومية... إنجازات عىل الطريق
 م.عادل بصبوص 

أيام  قبل  زيارته  خالل  ــرزاز  ال عمر  د.  ــوزراء  ال رئيس   دعا 
أن  اإلجتماعي"لضرورة  للضمان  العامة  المؤسسة 
الخدمة  متلقي  رضا  مستوى  لرفع  موظف  كل  يسعى 
ممكن"،  وقت  بأسرع  المميزة  الخدمة  لتقديم  وصوال 
في  التميز  وجوهر  فلسفة  بذلك  دولته  المس  وقد 
المحافظة  بتحقيق  تتمثل  الــتــي  الــخــدمــات،  تقديم 
إحتياجات  وتتجاوز  تلبي  متفوقة  أداء  مستويات  على 
وتوقعات متلقي الخدمة، حيث أن رضا متلقي الخدمة 
يمثل أحد أهم معايير تحقيق الجودة من هنا شاع القول 
محور  هو  فالزبون  حــق"،  على  دائما  المأثور"الزبون 
العملية اإلنتاجية أو الخدمية وغايتها، من إحتياجاته تكون 
التحسين  يتم  وانطباعاته  مالحظاته  ومن  البداية  نقطة 
فالمؤسسة  والعيوب،  النواقص  وتالفي  والتطوير 
رضا  تضع  التي  هي  خدمية  أم  كانت  إنتاجية  الناجحة 
متلقي الخدمة / الزبون في صدارة إهتماماتها وتحرص 
على قياسه دوريا واإلستفادة من مخرجاته في عمليات 

التطوير الضرورية لبقائها وإستدامة أعمالها.
 2011 عــام  للتميز  الثاني  الله  عبد  الملك  مركز  قــام 
المعنية  الحكومية  للمؤسسات  تميز  جــائــزة  بــإطــالق 
بإسم"جائزة  للمواطنين  مباشر  بشكل  خدماتها  بتقديم 
لتحسين  عمل  إطــار  المتميزة"لبناء  الحكومية  الخدمة 
الخدمة،  لمتلقي  تقديمها  وعملية  الخدمات  مستوى 

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

تدور  ــرأي  ال جريدة  مطابع  كانت  وفيما  الماضي،  األحــد   ليلة 
لصدور عدد جديد كان على صفحاته مقالي عن الغرف السوداء، 
به  تغص  الذي  الكراهية  لخطاب  المغذية  اإلشاعات  تبث  التي 
مواقع التواصل االجتماعي، التي أسلم معظمها قيادة للغرف 
السوداء، وتحول ألداة من أدواتها لهز الثقة بمؤسسات الدولة 

ورجالها، أي هز الثقة بالوطن من خالل خطاب الكراهية.
في تلك الليلة كانت كوكبة من خيرة شباب الوطن، وأخلص 
أسماء  ألنها  أسمائهم،  بلفظ  األلسنة  تعوج  ال  ممن  أبنائه، 
وعدنان  وحمزة  معاذ  فمنهم  أمتهم،  تاريخ  من  مستمدة 
معرفة  في  العين  تخطئ  ال  وممن  ومحمد...إلخ،  وسائد 
هويتهم األردنية، لمجرد وقوعها على وجوههم التي لونتها 
معرفة  اآلذان  تخطئ  ال  وممن  أليفة،  بسمره  بالدنا  شمس 
جذورهم من لهجتهم األردنية الخالصة، فقد درجوا على تراب 
ورمال هذا الوطن، وممن ال تخطئ األنوف عطر أجسادهم، 
ميادين  في  األجساد  هــذه  تشربته  الــذي  األرض  عطر  ألنــه 
به  ليواجهوا  الــفــداء،  خطاب  على  يتدربون  وهــم  التدريب، 

خطاب الكراهية.
يبني  فــداء  خطاب  األول  خطابان،  بلدنا  في  صــار  لقد  نعم 
الزكي،  بدمه  ويرويها  واإلخـــالص،  بالتفاني  بالوطن  الثقة 
به،  والتشكيك  الوطن  لتوهين  يسعى  كراهية  خطاب  والثاني 
وخطابها  البغيضة  وإشاعاتها  السوداء  للغرف  استسالمه  عبر 
الكريه، فصار ال بد من من وقوع الحرب بين الخطابين، وتحولها 
ومعركة  شهدت ليلة األحد الماضي جولة من جوالته،  لسجال 
جديدة  صفحة  الوطن  شباب  أطهر  فيها  كتب  التي  معاركه  من 
سقايتهم  خالل  من  فقط  ليس  والبطولة،  الفداء  صفحات  من 
ــتــراب وطــنــهــم بــدمــهــم الــطــهــور، فــي مــواجــهــتــه مــع أوكـــار  ل
هذه  كانت  التي  الموعودة،  المواجهة  لحظة  في  الظالميين، 

المرة في نقب الدبور في السلط.

من  معركة  ذروة  إال  ليست  الدبور  نقب  في  المواجهة  لحظة 
الجهود  من  سلسلة  اإلرهاب،سبقتها  مع  المستمرة  معاركنا 
العامة،  المخابرات  نشامى  يبذلها  التي  والمتواصلة  المحترفة 
لخيوطها  متابعة  ثم  لها،  تحليًال  ثم  للمعلومات،  وجمعًا  رصدًا 
المواجهة  للحظة  وتــحــديــدًا  ــا،  ــاره ألوك وصـــوًال  وشخوصها، 
خاصة  الخسائر  تكون  أن  الحسبان  بعين  األخذ  مع  الموعودة، 
بين المواطنين في حدها األدنى، حتى لو كلف ذلك أن تخسر 
قواتنا المسلحة وأجهزتنا األمنية كوكبة من خيرة شبابها، فهذا 
جزء من ميزة األردن بأن أول جنوده ملك، وطليعة شهدائه قادة 
يفدون جنودهم ومواطنيهم بأرواحهم، كما فعل سائد ومعاذ 
رحمهما الله وغيرهم كثير، فالمهم حماية الوطن، مما هو أكبر 
كما تخطط لذلك أوكار اإلجرام وخالياه، التي لو وصل واحد من 
مخططاتها لنهايته المرسومة من قبل هذه األوكار لوقعنا في 
العامة  المخابرات  فرسان  يقظة  مرة  كل  في  إياها  تجنبنا  كارثة 
وحرفيتهم وأخذهم لزمام المبادرة، لذلك نستطيع القول بالفم 
نثق  أن  يستحق  المباركة  الفئة  هذه  مثل  فيه  وطنا  أن  المآلن: 
وأولها  مؤسساته،  في  العاملين  للشباب  عونا  نكون  وأن  به، 
للعمل،  المناسب  المناخ  لهم  نهيء  وأن  األمنية،  المؤسسة 
العزم  توهن  التي  اإلشاعات  من  ظهورهم  حماية  خالل  من 
كفرسان  فرسان  فيه  أن  نفتخر  الــذي  بالوطن،  الثقة  وتزعزع 
وأردنية  أردنــي  كل  أمل  محط  صــارت  التي  العامة  المخابرات 

ومصدر الشعور باألمان لكل من يعيش على تراب األردن. 

معاً نحّج عىل هذه األرض

وشملت  المتميزة،  الحكومية  الخدمة  ثقافة  ونشر  وبناء 
ــوزارة  ل إضــافــة  وفــروعــهــا  الخدمية  المؤسسات  الــجــائــزة 
الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى، حيث يتم تقييم أداء 
أساليب  تتناول  معايير  أربعة  خالل  من  المشاركة  الجهات 
مع  واإلتصال  التعامل  ووسائل  وجودتها  الخدمة  تقديم 
مجال  في  المتحققة  والنتائج  الخدمة  متلقي   / العمالء 
معيار  لكل  خصص  وقــد  الــمــقــدمــة،  الــخــدمــات  تحسين 
المؤسسات  كل  الجائزة  على  وتحصل  محددة،  عالمات 
النجاح"البالغة  تجتاز"عالمة  التي  المؤسسات  وفــروع 
نجمة  أدنــاهــا  درجــات  خمس  مــن  الجائزة  وتتكون   ،%50
 (%59-50) عالمة  على  تحصل  التي  للمؤسسات  واحدة 
على  تحصل  التي  للمؤسسات  نجوم  خمس  وأقصاها 
من  االخيرة  الدورة  في  شاركت  وقد   ،(%100-90) عالمة 
الجائزة "الدورة الرابعة 2017/2016" (45) مؤسسة أو فرع 
المرتبة  في  مؤسسات  ثالث  وجــاءت  وزارة  أو  مؤسسة 
إدارة  وهــي  نجوم  ثــالث  على  منها  كل  بحصول  األولــى 
والمؤسسة  والتجارة  الصناعة  ووزارة  والحدود  اإلقامة 

فيما  عمان،  جنوب  فــرع   – اإلجتماعي  للضمان  العامة 
بقية  وتــوزعــت  الجائزة  على  مؤسسات   (4) تحصل  لــم 
المؤسسات المشاركة ما بين الحصول على الجائزة بنجمة 

واحدة او نجمتين.
بتدني  الجمهور  لــدى  السائد  اإلنطباع  من  الرغم  على 
الحكومية،  المؤسسات  تقدمها  التي  الخدمات  مستوى 
فقد حققت العديد من المؤسسات الخدمية خالل السنوات 
المواطن"متلقي  بها  شعر  ملموسة  إنجازات  الماضية 
المدنية  االحــوال  دائــرة  منها  الواقع  أرض  الخدمة"على 
والمركبات  السواقين  ترخيص  ودائرة  وفروعها  والجوازات 
حيث تمثلت هذه اإلنجازات بتحقيق نقلة نوعية في تقديم 
الخدمة  تقديم  زمن  في  كبير  إختصار  خالل  من  الخدمات 
وتسهيل وسالسة إجراءات الحصول عليها، ويعود الفضل 
في ذلك لتطبيق مفاهيم التميز وإدارة الجودة والقيادات 
المؤمنة بالتميز التي تولت إدارة هذه المؤسسات إضافة 
تقديم  أساليب  وتطوير  لتحديث  التكنولوجيا  لتسخير 

الخدمة.
إن ما تحقق من إنجازات يمثل بدايات طيبة يجب تعميمها 
من  ذلك  يتم  أن  ويمكن  عليها،  والبناء  المؤسسات  على 
القطاع  تحرير  بينها  من  والتي  اإلجراءات  من  العديد  خالل 
تحفيز  تحد من قدرة اإلدارات على  العام من القيود التي 
ومكافأة الموظفين المبدعين والمتميزين، وأن يتم اختيار 
قيادات المؤسسات ممن يؤمنون بالتميز فكرا وممارسة، 
نتائج  ضــوء  فــي  الــقــيــادات  هــذه  أداء  تقييم  يتم  وأن 
مؤسساتهم في دورات جائزة الخدمة الحكومية المتميزة. 

حققت العديد من املؤسسات الخدمية خالل 
السنوات املاضية إنجازات ملموسة شعر بها 

املواطن

ف حدث يف وطننا الحبيب، يعّمق لدينا 
املحبة، يف وجه الحقد والكراهية والعنف 

والقتل واإلجرام

يف كل مرة يقظة فرسان املخابرات وحرفيتهم 
وأخذهم زمام املبادرة تحول دون وصول 

مخططات اإلجرام لنهايتها

األردن غنيٌّ 
بكوادره 

املتعلمة 
واملثقفة 

ية  واألكاد
واملتخصصة 

بشتى 
حقول 

املعرفة.

إحباط 
مخططات 

اإلرهابي 
يسجل 

لنشامى 
أجهزتنا 
األمنية 

ويف 
مقدمتها 

املخابرات 
العامة

اليوم يقف 
الوطن 
شامخا 
بحكمة 
قيادته 
وتالحم 

شعبه 
وشجاعة 

قواته 
املسلحة 

الباسلة 
وأجهزته 
األمنية
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 قراءة لكتاب" املأساة 
الفلسطينية يف روايات 

وي"  فح

 عمان – الرأي

في ندوة مناقشة كتاب " المأساة الفلسطينية في روايات 
صبحي فحماوي" للدكتورة ماجدة صالح، في رابطة الكتاب 
األردنيين،  قال د.محمد الشنطي إن الكتاب دراسة علمية 
جمعت إلى جانب موضوعية العلم ومنهجيته صدق االنتماء 
كتاب جدير بالقراءة و المراجعة و  الوطني واإلنساني في 
ما  بقدر  األسئلة  من  يثير  الجيد  فالعمل  ؛  الحوار  و  التأمل 
الوقوف  يستحق  قيمة  ذو  العمل  وهذا  حصاد.  من  يقدم 

عنده و محاورته.
وحضور  العنوان  لسيميائية  الكاتبة  معالجة  عن  وتحدث 
المأساة ابتداًء من رواية "عذبة" (2005) ثم رواية (حرمتان و 
محرم) ثم (قصة عشق كنعانية) 2009 ورواية "اإلسكندرية 
الهوى"  باب  ثم "على  بلقيس" 2014  ثم "سروال   "2050
ــة الــســوداء" ثــم "الــحــب فــي زمن  2014 وروايـــة "األرمــل
العولمة" ، و "صديقتي اليهودية2015" ، وبعد ذلك تتبعت 
المأساة  بأشكال  بادئة  الروايات  هذه  في  المأساة  حضور 
المختلفة من فاجعة التهجير إلى الشتات إلى معاناة الرجل 

وقتل الطفولة و معاناة المرأة و المعاناة اليومية.
في  الفنية  األساليب  الكاتبة  عالجت  الثاني  الفصل  وفي 
الدين  و  الجنس  وتوظيف  التصوير  و  بالوصف  الــروايــة 
واالسترجاع  واللغة،  العجائبية  و  الفانتازيا  و  والسخرية 
والتعالق النصي. وتوقفت عند مختلف أنواع( التناص) بادئة 
الصفيح  وبيوت  المخيمات  و  التهجير  و  لألمكنة  بالوصف 
القمع  و  االحــتــالل  بــدايــة  ووصـــف  الشخصيات  ووصـــف 
من  المختلفة  القتل  وحيل  المذابح  و  المجازر  و  الصهيوني 
غدر بالضحايا وقتل بالطائرات واالغتياالت ومحاربة الفن ثم 
القمع العربي و الدولي و معاناة التنقل واألمل و العمل، 
في  تجلت  كما  الفلسطينية  المأساة  جوهر  على  وأتــت 

األعمال الروائية لصبحي فحماوي.
وقال الناقد الدكتور زياد أبولبن إّن الكاتبة اّتبعت منهجا علميًا 
روايات  أن  على  موضع  من  أكثر  في  تؤكد  حيث  أكاديميًا، 
الفلسطينية  بالقضية  تنهض  واقعية،  روايــات  فحماوي 

بإطارها الخاص، وبالبعد اإلنساني في إطارها العام. 

 محارضة للسهيل عن الحب يف 
زمن الحرب 

 عمان – الرأي

 
اتحاد  في  محاضرة  السهيل  سارة  واألديبة  الكاتبة  ألقت 
زمن  في  "الحب  عنوان  تحت  األردنيين،  واألدباء  الكتاب 

الحرب".
وقالت السهيل إنه لما كانت اإلنسانية في حاجة دائمة 
 ، ومكابدتها  الحياة  مشاق  ولتحمل  الكون  إلعمار  للحب 
وحيدًا  مــالذًا  تكون  الحروب  زمن  في  للحب  الحاجة  فإن 
الخسائر  بأقل  مراراتها  وعبور  الحروب  هذه  ويالت  لتجاوز 
اشتدت  الحرب  أتــون  اشتد  فكلما  الممكنة،  اإلنسانية 
اإلنسان  كحاجة  للحب  الضرورية  الحاجة  المقابل  في 
في  االنــســان  ألن  طبيعي  أمــر  وهــذا   ، والــهــواء  للماء 
والمطامع  الفتن  تشعلها  التي  اللعينة  الحروب  هــذه 
شديدة  داخلية  لصراعات  نهبا  يكون   ، الرخيصة  الدنيوية 
الوطأة علي جوارحه فتنزع عنه األمان والطمأنينة وتزرع 
المجهول  المصير  من  والخوف  اليأس  هواجس  بداخله 
تجاه الحياة بأكملها سواء قدرته علي البقاء صامدا في 
مواجهة كوراث الحروب أو خوفه علي مستقبله المهني 
واالسري وخوفه علي اوطانه التي تتمزق بالغدر والخيانة 
، و غيرها من الهواجس التي تسيطر علي قلبه وعقله 
وهبه  فيما  اتزانه النفسي وتفقده أيضا الثقة  فتفقده 

الخالق من ثبات وايمان.
العظيم  الخالق  قــدرة  تنجلي  وهنا  السهيل:  وأضافت 
له  ويحقق  أيامه  ظلمات  ليجلي  الحب  نعمة  منحه  في 
الحنان واألمان فيبدو متماسكا امام االهوال والصعاب 
قادرًا على التحدي والمواجهة، وباألحرى قادر على الحياة 

وسط الخراب والموت اليومي الذي يعيشه.
التي  المحاضرة  في  العدوان  عليان  االتحاد  رئيس  وكان 
قدمها فيها الصحفي محمود الداود ألقى كلمة ترحيبية 
في بداية الندوة رحب بها باألديبة سارة السهيل، إضافة 
إلى تقديم التعازي ألسر شهداء الوطن الذي قضوا في 

أعمال إرهابية. 

من الندوة

 في ندوة بـ"الفحيص" عن الدراما والواقع العربي 

ل التي تقرأ اإلرهاب ما تزال ضعيفة عمران: األع
روجينا: الفن يقدم املواضيع وقد ال يطرح الحلول

 "جزيرة الحياة".. مرسحية للطفل تعظم املشرتكات 

 ترجمة الرواية الرتكية "طائر النمنمة" 

 الفحيص- فاتن الكوري

السابع  الفحيص  مــهــرجــان  فعاليات  ضمن 
الثقافي  الــمــنــتــدى  اســتــضــاف  والــعــشــريــن 
األردنــيــة  والفنانة  روجينا  المصرية  النجمة 
"الدراما  بعنوان  جاءت  ندوة  في  عمران  نادرة 
االعالمية  الندوة  إدار  فيما  العربي"،  والواقع 

من قناة "هوا الفحيص" هبة العكشة.
جدًا  مؤثر  كفعل  الدراما  أهمية  روجينا  وأّكدت 
هي  حيث  وتــؤثــر،  تتأثر  فهي  بيت،  كل  في 
الــذي  وواقــعــه  العربي  الــوطــن  لكل  محاكاة 
يختص  اجتماعي  فكر  هي  فالدراما   ، نعيش 
البيئة  حيث  من  ثقافته  مجتمع،  كل  بثقافة 

والحضارة والتاريخ والتطور.
زارت  وأن  سبق  بأنها  روجينا  الفنانة  ونوهت 
الفنون  معهد  في  طالبة  كانت  حيث  األردن 
الفنية  األعمال  أحد  في  وشاركت  المسرحية 
لثالثة  فــيــه  وبــقــيــت  األردن  فــي  وصـــورتـــه 
كنجمة  األردن  تــزور  المرة  هــذه  لكنها  أشهر، 
األردن  في  حدث  الــذي  التطور  شهدت  وقد 
بهذه  سعادتها  عــن  وأعــربــت  نـــواٍح،  عــدة  مــن 
دور  مثمنة  المهرجان،  في  ومشاركتها  الزيارة 

المنتدى الثقافي في تنظيم هذه الندوة.
فاتن  للفنانة  حًال)  (أريد  فيلم  روجينا  وأوردت 
تغيير  اســتــطــاع  الـــذي  الفيلم  وهــو  حــمــامــة، 
قانون األحوال الشخصية في مصر، فالدراما 
رصد وتأريخ وواقع وحياة، حيث تطرّقت الدراما 
عديدة  أخــرى  ومشكالت  الفقر  موضوع  إلى 
منظورها  من  القضايا  تلك  عالجت  دولة  وكل 

الخاص، وكذلك بحثت الدراما مشكلة التعليم، 
التي  الناعمة  القوة  هي  الــدرامــا  أّن  مبينًة 
عن  تحدث   (52 (ثورة  مسلسل  فمثال  ترصد، 
المصري،  المجتمع  حــيــاة  فــي  مهمة  فــتــرة 
نكتشف  وأحــيــانــا  نــظــر،  وجــهــة  لها  والـــدرامـــا 
ما  درامــي  عمل  في  طرحت  التي  الفكرة  أن 
نتيجة ظرف معين تغيرت في زمن آخر، ومثال 
فكر  غير  الــذي  ــاروق  ف الملك  مسلسل  ذلــك 
المصريين عن تلك الفترة. وأشارت إلى وجود 
ووجهة  المتلقي  فكر  في  أثرت  درامية  أعمال 
تقدم  أو  مواضيع  الدراما  تعالج  فأحيانا  نظره، 
قضايا. ولكن ليس بالضرورة أن توجد الحلول، 
مثل  مصرية  أعمال  فهناك  ترصد،  هي  بل 
فترة  عن  تحدث  الحلمية"  "ليالي  مسلسل: 
-والذي  التاريخية،  المصريين  حياة  في  مهمة 

جدًا،  مهمة  تاريخية  حقبة  ورصد  فيه-  شاركت 
الذي  الــحــارة"  "بــاب  مسلسل  هناك  وكذلك 
رصد أحداثًا جرت في سوريا وترك انطباعًا وأثرًا 
عند المشاهدين، إضافة الى عمل أردني هام 
رأت روجينا أنه ترك بصمة في الدراما األردنية 

وهو "أبناء الرشيد".
الدراما  حال  عن  عمران  نادرة  الفنانة  وتحدثت 
االهتمام  لعدم  أسفها  عن  معربًة  األردنــيــة، 
وقــالــت:   ، المشهد  خـــارج  يجعلها  مما  بــهــا، 
الدراما اآلن تتصدرها مزادات صناعية وتصدير 
لــلــعــالقــات الــمــريــضــة واألشـــكـــال الــغــريــبــة، 

القبيحة. البالستيكية 
أشــارت  التي  األعمال  ضعف  الــى  وتطرقت 
ــمــال الــتــي أخــذت  إلـــى اإلرهــــاب، وعـــن األع
هذه  والدة  وأن  العرب)  (اليهود  لقبول  تسوغ 

األعمال في هذا الوقت بالذات غير بريئة على 
والواقع  واٍد  في  اآلن  الدراما  وأن  اإلطــالق، 

العربي في واٍد آخر.
إنتاج  في  الخلل  عمران  الفنانة  واستعرضت 
تركز  إنها  وقالت  التاريخية  الدرامية  األعمال 
البعيد  التاريخ  من  وشخصيات  أحــداث  على 
والقريب حيث يتم انتقاؤها وإعادة إحيائها، وإن 
ُتنتفى  الشخصيات  أو  األحــداث  هذه  معظم 
دون غيرها من أجل المساهمة أكثر في خلخلة 
الحاضر، حيث الخلط بين الحابل والنابل. وقالت 
إّن الدراما اآلن بدًال من أن تكون صوتًا ألسئلة 
لألحالم  نــافــذة  تــكــون  وأن  والــتــوهــان  األلـــم 
أتــون  فــي  سقطت  النبيلة  ـــرؤى  وال واألمـــل 
المخدوعة،  والسياسية  المالية  االستثمارات 
من  بدًال  الناعقة  القوة  اآلن  الدراما  فأصبحت 
الناعمة، حيث تنعق في أحشاء هويتنا العربية 
العمى  من  هويات  وتفبرك  الجامعة  الشرقية 
تجارية  سلعة  معظمهما  فــي  والــصــدمــات، 
فاسدة  أخـــرى  بضائع  مــع  ُتــفــرض  وإعــالمــيــة 
الفضائيات  ــات  ــارك م ســوبــر  فــي  ومــفــســدة 
ابن  أين  عمران:  الفنانة  وتساءلت  المسرطنة. 
رشد والفارابي والكندي والقديس أوغسطين 
ـــو عـــالء الــمــعــري ومــحــمــد عــبــده وجــبــران  وأب
والكواكبي  البستاني  وبطرس  والمنفلوطي 

وفرح انطون وغيرهم باآلالف.
بدورها قالت مديرة الندوة العكشة إن الدراما 
الشعوب،  حياة  في  مهمًا  دورًا  لعبت  لطاما 
لتذكرهم  الغابرة  األزمـــان  إلــى  بهم  وعـــادت 
بشخصيات تاريخية عاشت منذ مئات السنين. 
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بحثت المخرجة سهاد الزعبي عن الحقيقة، وعن 
في  الكائنات  وهمس  والــحــب،  ــورد  ال حفيف 
الجمزاوي  د.نهلة  نص  في  فوجدت  ما،  مكان 
لتخرج  جيدا  فأنصتت  ضالتها،  الحياة"  "جزيرة 
ما  حكايته  في  حمل  والــذي  الجميل  بعملها 
استقبلها  مهمة  ورسائل  وحب  فرح  من  حمل 
الملكي  الثقافي  المركز  مسرح  على  االطفال 

بدهشة وتصفيق.
خشبة  على  جسد  الذي  المسرحي  النص  في 
المسرح قدمت المؤلفة حكاية بسيطة وواضحة 
المنشودة  الفكرة  إليصال  ومفرداتها  بلغتها 
الطفل  يحس  ال  حتى  مباشرة  غير  وبطريقة 

بالملل وبالنصائح المباشرة التي تثقل عليه.
ــة عــلــى فــكــرة مـــن يحكم  ــحــكــاي ــدت ال ــن اســت
وصيفتها  طريق  عن  األميرة  وبحثت  الجزيرة، 
ومستشارها عن شخص يستطيع حكم الجزيرة 
أن  بعد  تعثرت  انها  إال  منه،  الـــزواج  ثم  ومــن 
قدمت الفنان والكاتب والمبدع ورغم ما امتلك 
من مواصفات إال أنه عجز عن إدارة الجزيرة ولم 
يسعد أهلها، وقدم نموذجًا متفردًا في الحكم 
اخر،  عن  والبحث  طــرده  إلى  األميرة  دفع  مما 
الناس  دفع  الذي  الدين  رجل  أو  الناسك  فكان 
ففشل  معبد  إلى  الجزيرة  وحول  العبادة  إلى 
هو اآلخر ألن أهل الجزيرة تركوا العمل لممارسة 
لهم  يجلب  ــم  ل ـــذي  ال ـــر  األم فــقــط،  ــادة  ــعــب ال
واستدعت  الناسك،  األميرة  فطردت  السعادة 
وجعل  والعالجات  بالصحة  اهتم  الذي  الطبيب 
الجزيرة مستشفى وأهلها مرضى وغير قادرين 
فتوقفت  الــســعــادة  وحــرمــهــم  الــعــمــل،  على 
الطبيب  ليطرد  الناس،  أشغال  وتعطلت  الحياة 
هو اآلخر ويستدعى التاجر الذي يقع هو أيضا 

متجر  إلى  الجزيرة  حّول  عندما  جسيم  خطأ  في 
ونسي  الناس  على  النقود  يوزع  وأخذ  واسع 
أمر الصحة والتعليم والفرح وغيرها مما أفسد 
لتقع  األميرة  فتطرده  األخــرى  حياتهم  عليهم 
كان  الــذي  الحكيم  طردها  بعد  كبيرة  حيرة  في 
يقترح عليها هذه الشخصيات، وتعود من جديد 
إلى صوت الحكمة والفلسفة وتقرر بعد التجربة 
أن الحكم لن يكون إال من خالل اجتماع هؤالء 
االتزان،  على  والقدرة  الحكمة  صوت  ومعهم 
حيث نجحت في إيصال مجموعة من القيم إلى 
األطفال وتعرية الواقع بكل تناقضاته وطبقاته، 
تجسد  األول  مستويين  على  خطابها  وقدمت 
في الخطاب التربوي الهادف الذي حمل العديد 
إلى  تــدعــو  والــتــي  الــتــربــويــة،  المفاهيم  مــن 
وقبول  بالقرار  التفرد  عن  والبعد  الديمقراطية 
ومن  عنها.  والــدفــاع  الحياة  معركة  في  اآلخــر 
بخطاب  مقوالتها  المسرحية  قدمت  أخرى  جهة 
أيضًا  الطفل  ويدركها  يفهمها  وبلغة  بسيط 
تعقيد،  دون  للطفل  واضحًا  كان  الرمز  أن  كما 

وابتعدت المسرحية عن الحشو والتلقين.
المخرجة  قدمت  اإلخراجية  الرؤية  صعيد  على 
في  تمثلت  اإلبــداعــيــة  الجمل  مــن  مجموعة 
حركاتهم  واستيعاب  الممثلين  قدرات  توظيف 
ضمن المساحة المتاحة لهم لترسم بذلك خط 
سيرهم وفق تجاذبات النص وحواراته، وتقدم 
فكرة العمل بجهد واضح تمثل في تطور الحكاية 
الرؤية  فجاءت  والرئيسية،  الفرعية  وعقدها 
واضحة لعمل اكتمل بناؤه ومفرداته اإلخراجية 
من  اتضحت  التي  وبساطتها  وخفتها  بجمالها 
معها  المختلفة  العمرية  الفئات  اندماج  خالل 
لمتابعة  األطفال  ودفع  الكبار،  رأسهم  وعلى 

هذا العمل بشغف.
الممثلين  قــــدرات  الــمــخــرجــة  استغلت  وقـــد 

جسدت  التي  والسينوغرافيا  والموسيقى 
تكريس  فــي  وأســهــمــت  ــداخــل  ال مــن  القصر 
العمق المظلم الذي توافق مع ما يريده النص 
ليضاء في آخر العمل بعد أن تم اكتشاف آلية 
على  القدرة  الى  تستند  التي  الرشيدة  الحكم 
في  المخرجة  ونجحت  بالتشارك،  االفكار  ادارة 
المسرحي  العرض  مفردات  جميع  استعمال 
ما  أدت  ــة  ــي ــداع إب مـــؤثـــرات  ـــى  إل وتــحــويــلــهــا 
رسائلها  وأوصلت  رؤيتها،  حسب  استطاعت 

بوضح وبساطة.
االطفال  تفاعل  فقد  التمثيل  صعيد  وعلى 
الذي  والحوار  النص  مع  مستوياتهم  بمختلف 
فقدمت  الممثلين،  ألسنة  على  واضحًا  جــاء 
خصاونة،  عبده، والممثلة دانا  رسمية  الممثلة 
ـــب عــبــيــدات، والــمــمــثــل محمد  والــمــمــثــل رات
مهمة  قدرات  الشيخ،  ميس  والطفلة  شحادة، 
شخصيات  في  والتحكم  أدوارهم  تجسيد  في 
من  ــًا  واضــح ذلــك  وجـــاء  وتــطــوراتــهــا،  العمل 
المسرح  ــا  زواي في  الحركة  على  القدرة  خــالل 

وإظــهــار  أخـــرى  إلــى  شخصية  مــن  واالنــتــقــال 
ليقدم  وهبوطًا  صعودًا  المختلفة  االنفعاالت 
من  يؤكد  وهــذا  لها،  أريــد  كما  الحكاية  الجميع 
جديد أن التمثيل من قبل الكبار لمسرح الطفل 
يؤكد على أن األطفال يتابعون ويتعلمون من 
مع  يتشاركون  أنهم  حين  في  الكبير،  الممثل 

من هم بمستواهم العمري.
هي  أسهمت  بطريقة  الموسيقى  وقدمت 
أحداثه  مع  وتماهت  العرض  إنجاح  في  األخرى 
حيث اجتهدت نور سرحان باأللحان والموسيقى 
لحظات  مــن  لحظة  فــي  جسد  الـــذي  والــغــنــاء 
رسائله  تطوير  في  وأسهمت  يجب،  ما  العمل 
وتغليفها بالمحبة والجمال الذي يجذب االطفال 
وساهمت  المختلفة،  العمرية  بمستوياتهم 
في تأجيج الفرجة المسرحية والجملة السمعية 
األحيان  بعض  في  وشّكلت  للحدث،  المواكبة 
التي  لــألزيــاء  إضــافــة  مــنــفــردًا،  مسرحيا  حدثا 
وتبدل  تغير  في  نموذجًا  األخــرى  هي  قدمت 

الشخصيات التي امتحنت في الحكم.
لوال  جامدًا  جاء  رشيد  وليد  بناه  الــذي  الديكور 
لتسهم  األحــيــان  بعض  فــي  اإلضـــاءة  تــدخــل 
في دفق الحياة له، ليظهر دور اإلضاءة والتي 
بذل فيها ماهر جريان جهدًا واضحًا أسهم في 
هي  لتسهم  المختلفة  الشكلية  البنى  تطوير 
األخرى في توضيح وتجلية الفكرة المرافقة أو 

الدالالت الفنية لها.
بدا  مهما  متماسكًا  جاء  العمل  إن  القول  بقي 
تجربة  أهمية  يؤكد  وهذا  مالحظات،  من  عليه 
والــذي  فيه  المشاركين  والممثلين  المخرج 
المهرجانات،  من  عدد  في  أخرى  أعماًال  قدموا 
التي  اإلخراجية  الرؤية  تطوير  في  أسهم  مما 

انعكست على العمل بالمجمل. 

 عمان- الرأي

رواية  والتوزيع  للنشر  ورد  دار  عن  حديثًا  صدر 
نــوري  رشـــاد  الــتــركــي  للكاتب  النمنمة  طــائــر 
األردني  الكاتب  التركية  من  ترجمها  غونتكين، 
صفوان الشلبي. الكتاب من الحجم المتوسط، 

ويضم بين غالفيه 500صفحة.
األعمال  أوسع  من  النمنمة  طائر  روايــة  تعتبر 
وال  ــشــارًا،  ــت ان الــتــركــيــة  الكالسيكية  ــة  ــي األدب
قراءة  األكثر  الــروايــات  قائمة  رأس  تحتل  تــزال 
اللغات  مــن  الــعــديــد  إلــى  ُتــرجــمــت  وشعبية. 
الشاشة  إلــى  وُنــقــلــت  والــشــرقــيــة،  الغربية 
البيضاء والفضية بإخراج مختلف عدة مرات كان 
أحدثها عام 2014، وهي موضع اهتمام عشاق 

األدب الكالسيكي.
حول  أفــكــاره  طــرح  إلــى  غونتكين  الكاتب  لجأ 
الصراعات الناشئة من تدهور البنية االجتماعية 
لـــألفـــراد وكـــشـــف الــنــقــاب عـــن الــمــشــاكــل 
مباشر،من  غير  االجتماعية بشكل  والتناقضات 
عاطفية  ــرة،  ــي ــث م ــمــغــامــرات  ل ســــرده  خـــالل 
فكرًا  وتحمل  متعلمة  لفتاة  واجتماعية  بريئة 
ومواقف  أحكام  مع  يتناقض  عصريًا،  سويًا 
من  تواجهه  وما  متخلف،  مجتمع  وسلوكيات 
ظل  في  ونفسية  مادية  ومعانات  إحباطات 

هذا المجتمع.

ـــار بــكــر وبــغــداد  ـــدور أحــــداث الـــروايـــة بــيــن دي ت
وتكير  واستانبول  وبيروت  وكربالء  والموصل 
داغ وإزمير وعدد من القرى والبلدات األناضولية 
النائية. التخلف والتفكير الضيق واألمية وتعرية 
أهم  من  بالبيروقراطية  المتعلقة  التشوهات 
الخيانة  بينما  للعمل،  االجتماعية  المواضيع 
والغرور والغيرة هي مواضيع أخرى تتبادر إلى 

الذهن في الجانب العاطفي للرواية.
ذات  فتاة  هــي  فــريــدة،  ُتــدعــى  الــروايــة  بطلة 
خارجي،  مظهر  وذات  مثقفة  مثالية،  شخصية 
كــانــت  أن  ــذ  مــن االضـــطـــهـــاد  مـــن  التــعــانــي 
ويمكنها  حقوقها،  عن  الدفاع  طفلة،يمكنها 
من  كثيرًا  عانت  الناس.  مع  بسهولة  التواصل 
عاشت  بعدما  تحملها.  التي  العليا  المثل  أجل 
االعتماد  قررت  خطيبها،  من  عميقة  أمل  خيبة 
ظل  فــي  الــرغــد  العيش  فتركت  ذاتــهــا،  على 
معلمة  لتعمل  استانبول،  في  الثرية  عائلتها 
دون  وحــيــدة  هــنــاك،  عاشت  ــاضــول.  األن فــي 
والمكائد  والمصاعب  الفقر  وواجــهــت  سند، 
وتعرضت  أخـــرى،  إلــى  قرية  مــن  تنقلها  فــي 
لكن  متخلف،  مجتمع  فــي  غاشمة  ألحــكــام 
الطاهر  قلبها  في  تحمله  الذي  الصادق  الحب 
حلها  في  يرافقها  وظل  يزل،  لم  خالتها  البن 

وترحالها.
من  بالعديد  تقوم  طفولتها،  في  فريدة،كانت 

أعمال ال يجرؤ أقرانها على القيام بها كالسباحة 
وتسلق األشجار والقفز بين األغصان وسواها 
معلمتها  تــراهــا  وحين  الخطرة،  الحركات  مــن 
فتاة،  ليست  تصيح:"هذه  عالية،  شجرة  فوق 
أصبح  اليوم،  ذلك  ومنذ  النمنمة".  طائر  هي 
ُيطلق على فريدة هذا اللقب الذي يستهويها، 
وصديقاتها  أهلها  بين  معه  تتعامل  فأصبحت 
المعامالت  ــدا  ع فيما  االجتماعية  وحياتها 
مبكرة  سن  في  وأبيها  أمها  تفقد  الرسمية. 
لتعيش في كنف جدتها ألمها وتحظى بحنانها 

وعطفها الشديدين. بعد وفاة جدتها، ال يبقى 
الذي  كامران  أم  خالتها  ســوى  أهلها  من  لها 

أحبته على طريقتها.
الكاتب  اعتمد  أجزاء  خمسة  من  الرواية  تتألف 
في  الفنية  الناحية  من  مختلفتين  طريقتين 
كتابتها، في هذا المعنى، فالراوي هي فريدة 
نفسها تروي األحداث على شكل يوميات في 
أجزاء الرواية األربعة األولى، ثم ينتقل الكاتب 
من  السرد  باعتماد  األخير  الخامس  الجزء  في 

خالل راٍو مراقب، لينهي بذلك روايته.
في  غونتكين  نــوري  رشــاد  الــروايــة  كاتب  ولــد 
استانبول، وتخرج في كلية اآلداب. عمل معلمًا 
والتعليم،  التربية  وزارة  في  ومفتشًا  ومديرًا 
في  توفي  اليونسكو.  فــي  لتركيا  وممثًال 
في  أدبي  عمل  مائة  من  أكثر  خلفه  تاركًا  لندن 

مجاالت القصة والرواية والمسرح.
أما مترجم الرواية صفوان الشلبي فولد في 
التركي  األدب  عيون  من  العديد  ترجم  إربــد، 
ونال  والمسرح،  والرواية  القصة  مجاالت  في 
لعام  التركية  من  للترجمة  حمد  الشيخ  جائزة 
2015 على المجموعة القصصية ال وجود لما 
األدبــي،  نشاطه  إلــى  وإضافة  بالغد.  يدعى 
الهندسة  في  البكالوريس  شهادة  يحمل  فهو 
هندسة  في  العالي  والدبلوم  الميكانيكية 

الصحة العامة. 

العقييل يدعو لتحص الشباب فكرياً وثقافياً
 عمان -الرأي 

 
الشباب  العقيلي  جعفر  الصحفي  األديــب  حّث 
إلثــراء  مهم  عامل  أنها  مــؤكــدًا  الثقافة؛  على 
تفكيرهم ومعرفتهم ومواجهتهم لكل التحديات 
التي تحيط بهم، كما أّنها مفتاح مهم لدخولهم 

سوق العمل بقوة واقتدار.
المشاركين  مع  حــوار  في  العقيلي،  وناقش 
والثقافة"التي  "الشباب  التدريبية  الورشة  في 
والطفولة  للشباب  الثقافية  الجمعية  نظمتها 
هذا  تعزيز  سبل  في  الثقافة،  وزارة  من  بدعم 
في  كــثــيــرًا  عليها  يــعــّول  فئة  عند  الــمــوضــوع 
الملك  جاللة  من  بدعم  وتحظى  المستقبل، 

عبدالله الثاني، مهتمًا، في النقاش الذي أداره 
بالتحصين  الطوباسي،  د.عدنان  الجمعية  رئيس 

الثقافي والفكري لدى الشباب.
ــذي شــارك فيه عــشــرون شاب  وفــي الــحــوار ال
أّكد  الثقافية،  والفعاليات  الجامعات  من  وشابة 
ورشاتها  في  الجمعية  استلهام  الطوباسي 
مكانة  مــن  اإلعـــالء  فــي  الملك  جــاللــة  لحكمة 
ووعيهم  ثقافتهم  وتنمية  وتنويرهم  الشباب 
اتخاذ  عملية  فــي  والمساهمة  دورهـــم  وأخــذ 
واإلبــداع  الحرية  من  آفاق  نحو  وتنويرهم  القرار 
وتنمية الجوانب الثقافية لديهم لدخول معترك 
الحياة بكل كفاءة واقتدار. وقال إن هذه الورشة 
الجمعية  اهتمامات  إطــار  في  تأتي  الثقافية 

للشباب  الثقافي  الجانب  تعزيز  في  وأهدافها 
وحرصها على دعمه وتشجيعه.

المجتمعات  رئــة  الشباب  فــي  نــرى  إننا  وقــال 
وحيوية  حــركــة  الــنــابــض  وقلبها  األمـــة  وأمـــل 
واندفاعًا وحماسًا وعنفوانًا وقدرة على التفكير 
الجمعية  عن  نبذة  ملقيًا  والــمــحــاورة،  والــجــدل 
وإيالئها عناية كبيرة بشريحة الشباب، واالهتمام 
الحكومية  المؤسسات  بكل  بوصلهم  الــجــاد 
بهم  المهتمة  المختلفة  والقطاعات  واألهلية 
العمل  فرص  وإيجاد  االجتماعية  العدالة  لتحقيق 
المناسبة لهم ، وإشراكهم في مختلف قضايا 
المجتمع من اجل إبداء رأيهم وتحقيق حضورهم 

ومواهبهم. 

من الندوة

من المسرحية

من المحاضرة

العقيلي والطوباسي في لقطة مع المشاركين بالورشة
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 "جن".. مسلسل  لـ"نيت فليكس" يصور يف البرتا ورمّ 
 عمان - الرأي

(نيت  العالمية  االنتاج  شركة  أعلنت 
مسلسل  تصوير  بدء  عن  فليكس)، 
'جن'،  بعنوان  العربية  باللغة  عالمي 
البيئة  جــمــال  عــلــى  ــضــوء  ال يسلط 

المحلية وحياة الشباب.
ــمــكــون  ــســل ال ــمــســل ــمــد ال ــســت وي
مــن ســت حــلــقــات مــوضــوعــاتــه من 
في  السائدة  الغرائبية  الجن  قصص 
البراز  وذلك  العربية،  الثقافة  موروث 
واأللفة  الصداقة  عن  ملهمة  صــور 

والمغامرة.
وسيتم تصوير المسلسل في البتراء 
ووادي رم وحوالي اثني عشر موقعا 
أسابيع،  عشرة  مدى  على  عمان  في 
المواهب  من  العشرات  فيه  ويعمل 
وفي  متدربون  فيهم  بمن  المحلية 
ــاج. ويــأتــي هــذا العمل  ــت طــاقــم اإلن
شركة  إنتاج  من  الشبابي  الــدرامــي 
اللبناني  يخرجه  برودكشن'،  'كبريت 
ــالن  مــيــرجــان بــوشــعــيــا، ويــتــولــى إي
التنفيذي،  اإلنتاج  داساني  وراجيف 
ـــــي أمــيــن  ــمــخــرج األردن ويـــشـــارك ال

مطالقة بكتابة السيناريو إضافة الى 
حلقات  ثالث  آخر  إخراج  على  إشرافه 

من المسلسل.
(األردن)  مــلــحــس  ســلــمــى  وتــلــعــب 
دمرها  التي  المتمردة  المراهقة  دور 
فــقــدان والــدتــهــا، ويـــؤدي حــمــزة أبو 
سلطان  ويلعب  دورالــجــّنــي،  عقاب، 
ويــاســر  شــاهــالــذو  وعــائــشــة  الخليل 

الهادي ادوارا رئيسة بالعمل.
الدولية  للعروض  الرئيس  نائب  وقال 
ــة فـــي(نـــت فــلــكــس) إريـــك  ــي األصــل
إلى  خالل (ِجن)  من  بارماك: "نهدف 
مــمــزوج  فــانــتــازيــا  مسلسل  تــقــديــم 
واإلثــارة  بالتشويق  ومفعم  بالواقع 
حـــول مــجــمــوعــة مــن الــشــبــاب في 
العربية،  وباللغة  األوســـط  الــشــرق 

بسرد  غنيًا  المسلسل  هذا  وسيكون 
الحكايات والمغامرات وحبكة الروايات 

المثيرة لالهتمام من األردن".
ــاتــب  وقــــال الــمــنــتــج الــتــنــفــيــذي وك
السيناريو إيالن داساني: 'تتيح الحرية 
فلكس)  (نــت  شبكة  تــوفــرهــا  الــتــي 
بعمق  الــخــوض  إمكانية  للمنتجين 
رواية القصص وإضفاء الحيوية على 
الحكايات العربية، مثلهم مثل أقرانهم 
في كل مكان، يحاول الشباب العربي 
إيجاد التوازن بين تبني ثقافة معاصرة 

مع الحفاظ على تاريخهم الغني'.
والكاتب  التنفيذي  المنتج  وأضـــاف 
الــمــشــارك راجــيــف داســانــي: "يعد 
إنتاج أول مسلسل عربي أصلي من 
المسلسالت  أول  أحد  فلكس)،  (نت 
التي تركز على المراهقين من العالم 
بتقديم  سنقوم  خالله  ومن  العربي، 

كل ما تزخر به المنطقة من إبداع".
اللبناني  المسلسل  مــخــرج  وأكــــد 
يمتلك  "ِجـــن"  أن  بوشعيا،  ميرجان 
الحفاظ  مع  الخاصة  اإلبداعية  رؤيتنا 
أساسي  كجزء  األصــالــة  عنصر  على 

من العمل. 

 مرايا صاخبة في حضرة "ديوان العرب" 

االستجداء الشعري يف بالط األعطيات
تلكه الجمهور من أدوات قادرة عىل التمييز؟! ما الذي 

 إربد- أحمد الخطيب

سياحة  عــلــى  كــلــمــة  تــتــوافــر  تــكــاد  ال 
الــنــقــص فــي الــعــالقــة الــنــاشــئــة بين 
هي  كما  ورعونتها،  واآلخرين  الشعراء 
الكلمة  تلك  اســتــجــداء"،  كلمة"  حــال 
أسماءها  الشاعر  ذات  تبخس  الــتــي 
تحملُه  لما  شأنها،  وعــلــّو  وصفاتها 
النفس  تستأنف  مرادفات  من  الكلمة 
مثل:  من  عتباتها،  على  الوقوف  لعبة 
شحاذة،  تسّول،  استعطاف،  استرحام، 
على  ــّدالــة  ال الــمــرادفــات  مــن  وغيرها 
فكري  ترّهل  من  الشخص  يعانيه  ما 
ووجداني، يكاد يصّل في مراتبه الدنيا 
اآلخــريــن،  أبـــواب  على  االنكباب  إلــى 
من  الكلمة،  أضــداد  في  البحث  دون 
مــثــل: إثــــراء، اســتــغــنــاء، غــنــًى، مــْنــح، 
َوْهب، وغيرها من األضداد التي تمنح 
النفس منازلها التي ُدوَنها كلُّ شيء.
الحفر في هذه البنية حفرًا موائمًا لكّل 
ذي ُلب، ومؤاتيًا لكّل كينونة ُجِبَل عليها 
يستظهر  وُمتخّيًال،  واقــعــًا  الشعراء، 
بين  الــمــعــّلــقــة  الـــحـــدائـــق  مــعــطــيــات 
بهجة  تفيض  التي  الحدائق  كلماتهم، 
واخضرارًا، ويصدح فيها هديل الحمام، 
كلُّ  واألطــيــار،  ــورود  ال فيها  وتتأنسُن 
وتجذير  تأصيل  إلى  ينزعون  وهم  هذا 
مع  االســتــواء  وفكرة  الــخــالص،  فكرة 
التجديد  عــلــى  الــمــجــبــولــة  أنــُفــســهــم 
 " موائد  إلى  الركون  وعدم  واالبتكار، 
ألوانًا  الفواكه،  تعددت  مهما  الغير"، 
األنفس  تصالحت  ومهما  ومــشــارَب، 
خاطف  تمرين  لحظة  األعــطــيــات  مــع 
واألنــفــاق  الضّيق،  الــبــؤر  مــن  للخروج 
عن  المنزلقة  والــســواحــل  المعتمة، 

األمواج. المتالطم  بحرها 
أن  القدماء  العرب  النقاد  بعض  يــرى 
الوجداني  الغنائي  أوجه،  ثالثة  للشعر 
الذي تتحرك فيه الطبائع، وتصهل فيه 
خيول القلب، فينفث من خالل مزاميره 
واالشــتــيــاق  الحنين  تــلــويــحــات  بــعــض 
ينتمي  الــذي  والقصصي  والجمال، 
م  وُيقدَّ وقومه،  وأرضه  اإلنسان  إلى 
قصصية  كــمــســرودة  ــمــاء  ــت االن هـــذا 
فينقل  الوقائع،  مكابدات  فيها  تنتظم 
المفاخر  كـــّل  لــســانــه  عــلــى  شــاعــرهــا 
الذي  والتمثيلي  والقومية،  الوطنية 
وما  شخوصها  مــع  مــا  واقــعــة  يــصــّور 

جرت به هذه الواقعة على أيديهم.
ــف نــحــدد  ــي ـــا ســـبـــق، ك ــى م ــل بـــنـــاء ع
االستجداء  عن  بعيدًا  المديح  معالم 
في  الدخول  تجّنبنا  ما  إذا  ومرادفاتها، 
الوجه  التمثيلي،  الشعر  تأصيل  فكرة 
الوحيد الذي حوى لفظة " الشخوص"، 
ما،  واقــعــة  حـــدوث  على  فــالــوقــوف 
يــلــزمــنــا الـــوقـــوف عــلــى شــخــوصــهــا، 
ليأتي  للحديث،  استنطاقها  وبالتالي 
لسانها،  عــلــى  واضــحــًا  بــّيــنــًا  ــكــالم  ال
والشاعر هنا ناقٌل للكالم، وليس فاتحًا 
لبوصلته،  ومــرشــدًا  الحديث،  لمغلق 
وليس نافخًا في روحه مما ليس فيه، 

التالي: المثال  لنتأمل 
سلمى"  أبي  بن  زهير   " الشاعر  رأى 
كما ورد في كتاب " المدح في الشعر 
محمد  د.  لمؤلفه  الــقــديــم"  العربي 
شرف بياني، َفْضَل " هرم بن سنان" 
النزاع  حسم  في  عوف"  بن  حارث  و " 
بين قبيلتي " عبس وذبيان" الذي دام 
أضرارًا  منهما  لكّل  وأنتج  سنة،  أربعين 
فادحة، وشاهد ما قاما به في إطفاء 
أعبائها  من  تحمال  ومــا  الــحــرب،  نائرة 
وكانت  القتلى،  دماء  في  بأموالهما 
بشخصيتهما  أعجب  بعير،  آالف  ثالثة 
الحميدة،  بمساعيهما  عميقًا  وتــأثــر 
بعظمتهما،  وصــــدره  قــلــبــه  وامــتــأل 
عبقريته،  ــاجــت  وم قــريــحــتــه  فــهــاجــت 
ومدائحه  الرائعة  بقصائده  فمدحهما 
عبسًا  تداركتما  يقول:  حيث  الخالدة، 
بينهم  ــوا  ودّق تفانوا  ما،  بعد  وذبيان 
فيهُم  يــجــري  فــأصــبــح  مــنــِشــِم،  عــطــر 
إفال  من  شتى  مغانُم  تــالدكــم،  من 
غرامًة،  لقوٍم  قــوٌم  ُينّجمها  الــُمــزّنــِم، 

ولم ُيهريقوا بينهم ملَء ِمحجِم".

واقــعــًا  لــيــس  التمثيلي  الــشــعــر  إذن 
ــح، إنــمــا فــي بــرّيــة  ــمــدي ــة ال فــي ســّل
وهو  المديح،  خطوات  أرضها  تحتمل 
مــا قــاربــُه شــعــر مــديــح الــشــعــراء عبر 
واألمــراء،  الخلفاء  مدح  في  العصور، 
وبــعــضــًا مــن الــشــخــوص الــذيــن جــرت 
ُتذكر  أن  تستحق  واقعة  أيديهم  على 
وحياتهم،  اآلخرين  واقع  مع  لتماسها 
حتى  أصحابها،  على  اقتصارها  وليس 
بعض  في  تغلغل  الــذي  المديح  ذلك 
ــتــي نــســجــهــا أصــحــابــهــا  ــنــصــوص ال ال
في  وهم  بينهم،  فيما  الشعراء  من 
مــضــارب  فـــي  أو  ــر،  ــم ــّس ال مــجــالــس 
الخصومة، فكانت القبيلة تأتي ضمنيًا 

ضابطًة إليقاع المدح.
شعرية  بلوى  ثّمة  الحالي،  عصرنا  في 
وهي  برأسها،  تطلُّ  التعبير،  جــاز  إذا 
أكذبه"،  الشعر  أحسن   " على  تعيش 
هــي مــارقــة فــي عــصــب األمــســيــات 
أيامنا  فــي  بكثرة  رحــاهــا  تـــدور  الــتــي 
هذه، فإذا ما أمعنا النظر في عباءتها، 
الخالص  التوّجه  نفق  في  تعبر  نجدها 
على  وتــقــّدمــه  وتكريسه،  للشخص، 
الفردية  والــواقــعــة  الجمعية  الوقائع 
ــقــدمــه لــتــخــرج  ــمــا ت الــتــي تــتــأنــســن ب
طقوس  إلـــى  الــضــّيــق  فضائها  مــن 
البحث  زمن  إلى  تعيدنا  وكأنها  األمة، 
االســتــجــداء،  ميزانها  الصنمية،  عــن 
الجبين،  ــّرة  ــغــب ُم ــــرأس،  ال مــكــشــوفــة 
مرايا  في  إال  تطير  ال  الجناح،  كسيرة 
إال  ومعها،  لها  يشفُع  وال  صاحبها، 

صاحب هوًى.
صيغ  عـــن  ــًا  ــحــث ب الــشــعــر  س  ـــكـــرِّ ُت أْن 
شحذ  إلى  خاللها  من  تتقّدم  تشكيلية 
تخّص  كــبــرى  قضية  أجــل  مــن  الِهمم 
شخص  مــركــزهــا  كــان  ولــو  المجتمع، 
واحد، يحتاج منك إلى اإلمساك بلجام 
االئتمانية،  بؤرتها  وتحسين  الكلمات، 
ِورد  قـــــراءة  غــايــتــك  ــون  ــك ت أن  عــلــى 
المسافة الفاصل بين المديح من أجل 
الُمعطي،  إلى  وااللتفات  األعطيات 
مع  تعلو  يجعلك  ــذي  ال المديح  وبين 
الشعر  فضائل  من  القادم  العلّو  هذا 
الواجهة  في  فأنت  بالخلود،  وأحقّيته 
سجالت  في  اسمك  ستدّون  األولى 
الغياب، أو على رأي عبد الحليم حافظ 
يدخل  من  الفنجان"  قارئة  أغنية  في 
مــفــقــود"،  مــفــقــود  ولـــدي  ــا  ي حجرتها 
واإلغــراق  للغلو  منصاعًا  كنت  ــَك،  ألن
يأنفُه  مــا  وهــذا  والــنــفــاق،  والمبالغة 
شعريته  في  الموغل  الصافي  الشعر 
نفسك  ســـتـــرى  فــيــمــا  وشـــاعـــريـــتـــه، 
ألنك  الثانية،  الواجهة  في  محمودًا 
المسبحة  شاهد  قصيدتك  من  جعلت 
ستعيش  لحظتذاك،  الناظم،  وخيطها 

قصيدتك مألى بالآللئ والجواهر.
الشعرية،  األمسيات  رّواد  بعض  يرى 
بأّن غاية المدح في األمسيات األدبية 
عامة، والشعرية خاصة، ال تقتصر على 
في  تــصــاغ،  كلمة  أو  تــقــال،  قصيدة 
خيرية،  أعمال  صاحب  أو  ما،  مسؤول 
مهرجان،  أو  شعرية  ألمسية  راع  أو 
إغــــراءات  عــلــى  تقتصر  تــعــتــد  ــم  ل إذ 
وتوجيه  للممدوح،  الُمحّسنة  الصور 
التعامل  فــي  مرونته  إلــى  البوصلة 
عطائه  من  استحيائه  أو  المجتمع،  مع 
الذي ُكشف في ليل، بل ذهبت بعيدًا 
في لّي عنق الحقائق، والتقّرب زلفى 
تتراسل  التي  الخفّية  األمــراض  إلــى 
أودية  في  تنثر  أعطيٍة  كّل  مع  حواسها 
فأصبح  بساكنيها،  ضاقت  التي  الحياة 
على  غسيلها  تنشر  "موضة"  المدح 
إذا  العّدة  يعدُّ  األول  الرعيل  كان  منابر 
وأمسية  هنا  أمسية  إلحياء  دعــي  ما 
بين  ر  للّتندُّ مــادة  أصبحت  كما  هناك، 

الصاعدين إلى أعالي شجرة اإلبداع.
أسعفهم  ممن  مــبــدعــون،  ويضيف 
مكين،  قــراٍر  في  التي  الكلمة  حضور 
بالمدح،  تحتفي  التي  القصيدة  بــأّن 
أن  ذلـــك،  إلـــى  طــريــقــهــا  فــي  عليها 
ـــّل شــيء،  تــحــتــفــي بــالــجــمــال قــبــل ك
عن  واالنفصال  واالبتكار،  وبالتجديد 
وعليها  الجاهزة،  القاموسية  اللغة  بنية 

تستنهض  أن  ذلك،  إلى  طريقها  في 
تقف  وأن  للمجتمع،  النفسية  البنية 
تغدو  ال  وأن  الــطــيــور،  حــواصــل  على 
تعبئه  ما،  لطلب  إرسال  نموذج  كونها 
معونة،  طلب  أو  لوظيفة  الحاجة  وقت 
وال  النص،  بنية  تتصفح  أن  وعليها، 
لأللفاظ  الظنية  بالمحّسنات  ترهقه 
أو  الفطرية،  السليقة  تــخــدش  الــتــي 
كّل  قبل  إبداعيًا  نصًا  كونها  عن  تخرج 
كونها  عن  تخرج  ال  ذلك  وبغير  شيء، 

استجداء شعريًا في بالط األعطيات.
من  ُيساق  الذي  المديح  شعر  يخلو  ال 
في  األعطيات  موائد  إلى  لغته  حبائل 
واللغة  الفّج،  النظم  من  األيــام،  هذه 
التي  الفاضحة  والــصــور  المتهالكة، 
تدنو من حجرات الزيف، كما ال يخلو من 
المفردات،  واستهالك  البيان،  ر  تقعُّ
الصاخبة،  الموسيقى  على  والوقوف 
وهو  الجمهور،  تنتظر  التي  والقافية 
ــبــنــاء يــتــســّمــر فــي حلق  ــا يــجــعــل ال م
ــصــوت، فــتــرى صــاحــبــه يــقــف حيث  ال
ــوقــوف، ويــعــلــو حــيــث ال  ــل ــّرر ل ــب ال م
ب  االستعانة  ســوى  للضجيج  معنى 
الجسد،  حركة  أثر  ويقتفي  صديق"،   "
ذلك،  تستدعي  درامــيــة  بنية  ال  حيث 
ويذهب إلى كأس ماء، فقد تبلل ريقُه 

من ظلمة المعنى وبرودة الحْق.

بالنفاق عالق  جديد  مخاض 
اإلهــــداء، َضـــْرٌب مــن الــمــدح، وليس 
السبب  اقتصار  بين  واقــع  بالمديح، 
الُمْهدي،  لــدن  من  اللعبة  آليات  عن 
إليه،  الُمْهدى  جعبة  في  واحتباسها 
األيام  ومدلج  الوقت،  فجاجة  وحافظ 
رّد  على  المعقودة  الخيل  بنواصي 
يسبر  ال  الذي  المعنى  ذلك  الجميل، 
حيلٍة  عن  تتفّتق  التي  الكلمات  غــور 

ــر،  ــشــاع مــحــبــوســة فـــي قــمــصــان ال
المقبالت،  أيامه  رتــق  إلــى  وتسعى 
العليا  ــريــح  ال مــن  هطلت  إذا  خــاصــة 
عالق  جديٌد  مخاض  الدنيا،  الزوابع  إلى 
إلى  ــزالق  االن عــورة  يكشف  بالنفاق، 
ر  ُيــبــرَّ فيها  أمكنة  صحّية،  غير  أمكنة 
إذا  خاصة  القول،  ِفطرٍة  من  ساء  ما 
يجاوز  منه،  ليس  ما  مأثوره  في  ظهر 
ويلوي  المنقول،  ويقذف  المعقول، 
من  َضـــرٌب  األذواق،  ويبّخر  األعــنــاق، 
الممدوح،  ينظره  ليس  ما  فيه  المدح، 
مفتقدًا  كــان  ولــو  شــاء،  كيف  يقوّلبُه 
لغرابيب سود، ُيخرج الشاعر عن وقاره، 
إلى  فيعود  الــحــال،  مخمور  فيصبح 
بإهداء  حيٍن  بعد  ليخرج  البائس،  مربعه 
رسم  خالله  من  يستطيع  ربما  مماثل، 
اإلهداء  أرجفها  التي  الحقيقية  صورته 
شــيٌء  فخالطها  تــوهــان،  لحظة  فــي 
ذلك  إلى  استطاع  ما  إذا  الّنفاق،  من 

سبيال.

لألزمنة العابر  النّص 
أصابت  لعنة  كــده"،  عايز  الجمهور   "
التي  فــاألمــســيــات  بمقتل،  الشعر 
تقام عرض البالد وطولها، وسواقيها 
السنين،  عشرات  منذ  ذاتها،  األسماء 
النص،  مستوى  على  فيها،  جديد  ال 
لنقل  أو  ــار،  ــك ــت االب أو  الــتــجــديــد،  أو 
على  محمول  فالنص  ذلــك،  محاولة 
منذ  الــشــاعــر  كــتــبــه  األزمـــنـــة،  بــســاط 
أو  حــّل  أينما  يحمله  خــلــت،  ســنــوات 
عايز  الجمهور   " أن  بحجة  يقرأه  ارتحل، 
أحد  يطلبه  كثيرة  أحايين  وفي  كده"، 
لينقذ  عــجــل،  على  الشاعر  أصــدقــاء 
يتعرض  ربما  الذي  اإلحراج  من  صاحبه 
له من قبل أحد الحضور الجاّدين، وإذا 
ذاك،  أو  الشاعر  هذا  تجربة  درسنا  ما 
في  الــقــديــم  الــنــص  يحملون  مــمــن 
بجديد  يــأت  لــم  أنــه  سنجد  جيوبهم، 
النص  أن  أو  التاريخ،  ذلك  من  متنّوع 
سواه،  يملك  ال  أنه  أو  له،  ُكِتَب  قد 
اإلطــالق،  على  بشاعر  ليس  أنــه  أو 
أحدهم  أقنعه  سبيل  عابر  كان  وإنما 
بين  مــن  يــؤتــى  ال  الــتــي  بشاعريته 

خلفها. من  وال  يديها 

الشعري الضياع  جمهور 
الشاعر  يستدرج  الذي  الوحيد  الفاعل 
ــه كــلــهــا مــن أجــلــه، والــنــاطــق  ــوات حــي
الــذي  الــمــالك  هــذا  بــاســم  الرسمي 
األجـــود،  والــنــاقــد  الــشــعــر،  يسمونه 
ــّول بــالــحــكــم، هو  ــخ ــم ــاضــي ال ــق وال
من  ــهــادر  ال المحيط  هــذا  الــجــمــهــور، 
يصعد  من  ينتظرها  التي  التوقعات 
معها  يعيش  ال  التي  والغابة  المنبر، 
يدفعه  الــذي  ما  األســود،  إال  وفيها 
الضياع  هــذا  عتبات  على  لــلــوقــوف 
الشعري، وما الذي يمتلكه من أدوات 
"السمين"  بين  التمييز  على  قــادرة 
الــذي  و"الــغــّث"  الجمال  يخدم  الــذي 

السالل. في  ُيلقى 
ساعتين،  وقتك  من  وتخسر  تأتي،  أن 
مدعاة  هــذا  شعرية،  أمسية  لحضور 
ــا أّمـــة  ــن ــفــرح، ومـــدعـــاة لــلــقــول أن ــل ل
غزالة  أجــل  من  تأتي  أن  ولكن  تقرأ، 
تشرب  وصاحب  الــقــوام،  ممشوقة 
الحياة،  مقاهي  فــي  معه  الــقــهــوة 
حتى  الجمال  وتلعن  الغثاء،  وتبّجل 
التي  لغته  مظاهر  مع  تتفق  لم  ولو 
أو  الفني  بالغموض  احتفلت  ربما 
وقوف  ال  التي  أساطيرها  استلهمت 
لك على آثارها، فهذا مدعاة للخسارة، 
جيء  ــذي  ال يوسف  قميص  خــســارة 
ليعقوب  دواء  كــِذْب،وصــار  بدم  عليه 
المعمورة  لذاتك  وخسارة  بعد،  فيما 
عليه  ُفِطرت  الــذي  الفطري  بالجمال 
للفساد  ومــدعــاة  البشرية،  النفس 
في  عثرة  واإلبداعي،وحجر  الثقافي 
طــريــق اإلبـــــداع والــمــبــدعــيــن الــذيــن 
أجِل  من  ويحترقون  األمل،  يصنعون 
مغاليق  ويفتحون  ُيرى،  ال  ما  ترى  أن 

الله.  رعاك  يا  فانظر  وحيواتها،  اللغة 

ال يخلو شعر املديح الذي 
يُساق من حبائل لغته إىل 
موائد األعطيات يف هذه 

األيام، من النظم الفّج، 
واللغة املتهالكة، والصور 

الفاضحة التي تدنو من حجرات 
الزيف.

ر  هذا اللون ال يخلو من تقعُّ
البيان، واستهالك املفردات، 

والوقوف عىل املوسيقى 
الصاخبة، والقافية التي تنتظر 

الجمهور.

البناء يتسّمر يف حلق 
الصوت، فرتى صاحبه يقف 

حيث ال مّربر للوقوف، ويعلو 
حيث ال معنى للضجيج سوى 

االستعانة ب " صديق"، 
ويقتفي أثر حركة الجسد، 

حيث ال بنية درامية تستدعي 
ذلك، ويذهب إىل كأس ماء، 

فقد تبلل ريقُه من ظلمة 
املعنى وبرودة الحْق.

طاقم المسلسل

 عمان ـ الرأي

االستراتيجية  الدراسات  مركز  إصدارات  ضمن 
للنشر،يتناول   األهــلــيــة  ـــدار  ال مــع  بــالــتــعــاون 
أنثروبولوجية  دراســة  معان:  "سلفية  كتاب 
أبو  صالح  الباحث  لمؤلفه  وسوسيولوجية" 
التاريخية  الشروط  المعّمق  بالتحليل  طويلة 
والثقافية  والسياسية  الجغرافية  والظروف 
تطّور  متتبعًا  مــعــان،  محافظة  فــي  الخاصة 
ونشأتها  المحافظة  في  السلفية  الجماعة 
والتحوالت التي مّرت بها، وصوًال إلى والدة 

التيار السلفي الجهادي.
الجماعة  تــشــّكــل  إلـــى  الــمــؤلــف  ينتقل  ــم  ث
السلفية هناك، وكانت في البداية ذات طابع 
قيادات،  رحمها  من  خرجت  أن  إلــى  مسالم، 
من  وعــائــدون  محليون  أفــراد  إليها  انضم  ثم 
العربية  الجاليات  أبناء  وبعض  أفغانستان، 
التيار  لتشكل  األولـــى  "األنــويــة"  ليشكلوا 

وتبلوره في المدينة.
والتي  التيار  داخل  االنقسامات  الكتاب  ويقرأ 
ــزامــن والــتــمــاهــي مع  ــت ــوازي وال ــت ــال حــدثــت ب
الجهادي  التيار  وســط  األعــلــى  االنقسامات 
عن  معّمقة  صورة  ويعطينا  نفسه،  األردنــي 
وتداعياتها  وأبعادها  الخالفات  هــذه  أسباب 

على الحركة الجهادية في المحافظة.
والسياسي  االجتماعي  الخطاب  يفكك  كما 
استخدموها  التي  واألدوات  معان،  لسلفيي 
المحلي،  بالمجتمع  وعالقتهم  التجنيد،  في 
لدراسة  فصًال  يخصص  ثــم  فيه،  وتأثيرهم 
وتحليل خلفيات وسمات األفراد الذين انتقلوا 
من التيار إلى العراق وسورية وقاتلوا وقتلوا 
حاالت  نماذج  لدراسة  جــزءًا  ويخصص  هناك، 
لقيادات في التيار في المدينة، قبل أن يقارب 

مستقبل الظاهرة الجهادية في المدينة.
يقول د. موسى شتيوي، مدير مركز الدراسات 
إصدار  إّن  األردنية  الجامعة  في  االستراتيجية 
أبو  صالح  الباحث  مع  بالتعاون  الكتاب  هــذا 
ــة، وهـــو مــن أبــنــاء مــحــافــظــة مــعــان،  ــل طــوي
في  جاء  االجتماع،  علم  في  والمتخصصين 
سياق االهتمام البحثي لدى المركز في دراسة 
وتحليلها  والسياسية  االجتماعية  الظواهر 
االتجاهات  تطّور  دراسة  ذلك  ومن  وتفكيكها، 
والوصول  األردن،  في  واإلرهابية  المتطرفة 
والتنشئة  التجنيد  لــطــرق  أعــمــق  فهم  ــى  إل
استراتيجية  يضع  ما  بها،  المحيطة  والظروف 
الصحيح  السياق  في  الظواهر  هذه  مكافحة 

المبني على دراسات علمية وموضوعية.
هي  الدراسة  هذه  ميزة  إّن  شتيوي  ويضيف 
قــراءة  فــي  عالية  بمهارة  يتمتع  الباحث  أّن 
الظروف التاريخية والتحوالت المحلية والتركيبة 
العالمية  والتحوالت  معان  لمدينة  العشائرية 
وتفاعلها  الجهادية  السلفية  الظاهرة  على 

الديناميكي الذي أنتج ظاهرة سلفية معان.
قائًال  الدراسة  موضوع  عن  طويلة  أبو  يتحدث 
من  غيرها  عن  معان  في  السلفية  تميزت   "
هامة  بميزات  األردن  في  السلفية  الجماعات 
وحجم  االجتماعية  والتركيبة  البنية  حيث  من 
والمواجهة،  التحشيد  على  والــقــدرة  التأثير 
الجماعات  مع  مقارنة   – معان  سلفية  أّن  كما 
السلفية المنتشرة في المدن األردنية – أكثر 
الــذي  المحلي  المجتمع  فــي  ونــفــوذًا  تأثيرًا 
إنتاج  ـــادة  إع مــن  تمكنت  حيث  فــيــه،  نــشــأت 

ظروف ديمومتها وسلطتها وفرض شروطها 
واستطاعت  أهدافها،  من  كبير  جزء  وتحقيق 
الفئات  وتقود  تحشد  أن  الظروف  بعض  في 
وصدامات  شعبية،  حراكات  ضمن  االجتماعية 
عديدة وجهًا لوجه مع أجهزة الدولة؛ األمر الذي 
لم تتمكن باقي الجماعات السلفية في باقي 

المدن من تحقيقه".
ويــشــيــر أبـــو طــويــلــة إلـــى الــصــعــوبــات التي 
واجهت إعداد الكتاب إذ يقول " دراسة الظاهرة 
بالحساسية  تتصف  مــعــان  فــي  السلفية 
واألمنية  السياسية  للظروف  نظرًا  والتعقيد 
إطــار  ضمن  السلفية  الجماعات  تضع  التي 
تلك  أعضاء  من  الكثير  ولعزوف  "اإلرهـــاب"، 
اإلعالم،..  وسائل  إلى  الظهور  عن  الجماعات 
أكثر– االقتراب  على  الدراسة  اعتمدت  فقد 

ومن خالل أدواتها البحثية والظروف المالئمة 
ونشاطات  فعاليات  مجمل  من  وفرتها-  التي 
الجماعة  تلك  وخطب  ونقاشات  وطــروحــات 
المنابر  في  أو  العمومي  الفضاء  في  سواء 
المباشر  االحتكاك  خــالل  ومــن  اإللكترونية، 
وفعالياتها  الميدانية،  وممارساتها  بالسلفية 

المختلفة في فترات زمنية مختلفة".
التيار  أّن   " رمــان  أبو  محمد  د.  يرى  جهته  من 
إعالمية  مــــادًة  شــّكــل  مــعــان  فــي  الــجــهــادي 
خصبة، نتيجة نشاطه ومشاركة بعض أعضائه 
فــي ســاحــات الــقــتــال مــع داعـــش والــنــصــرة، 
اجتماعية-سياسية  بيئة  فــي  واعتصاماته، 
كانت  ذاتــهــا-  -بحّد  هي  التي  معان)  (مدينة 
طويلة  لفترة  وإعــالمــيــًا  سياسيًا  مــوضــوعــًا 
فيها  دخلت  التي  األزمــات  من  العديد  نتيجة 
مع الدولة. ويضيف أبو رمان أّن الكتاب على 
 " إذ  والعملية  المعرفية  األهمية  من  درجــة 
البحث  سياق  خارج  هناك  الجهادي  التيار  بقي 
المسبقة  باألحكام  ومرتبطا  الــجــاّد  العلمي 
واالنطباعية من قبل السياسيين واإلعالميين 
إلى أن أنجز صالح أبو طويلة دراسته العميقة 

المتميزة".
لديه  كان  شخصيًا،  أّنه،  إلى  رمان  أبو  ويشير 
فضول شديد لدي في طبيعة التيار السلفي 
االجتماعية  وخصائصه  معان،  في  الجهادي 
والثقافية واالقتصادية، ألكثر من سبب، في 
الحاالت  من  العديد  في  االلتباس  مقدمتها 
وفي  العلمية  دراساتنا  في  تابعناها  التي 
تهريب  في  يعملون  كانوا  ألشخاص  اإلعالم 
أمنية،  أسبقيات  لديهم  أو  مثًال،  األسلحة، 
لكّنهم بعد مقتلهم اعُتبروا من التيار الجهادي 
أكثر  وهنالك  عليه،  المحسوبين  ومن  هناك، 
من نموذج على هذه الحالة، ما كان يدفع إلى 
معين  تحالف  هنالك  كــان  إذا  فيما  التساؤل 
من  القانون"،  على  "خارجين  يعتبرون  لمن 
قضايا  خلفية  على  والمطلوبين  التيار  أبناء 

أخرى.
االستراتيجية  الــدراســات  مركز  أّن  إلــى  يشار 
في  آخــر  كتابًا  أصــدر  ــيــة  األردن الجامعة  فــي 
األردن  فــي  الــجــهــادي  التيار  وتحليل  دراســـة 
واإلرهـــاب  التطرف  "سوسيولوجيا  بعنوان 
في األردن"، قام بتأليفه كّل من د. محمد ابو 
أصدر  قد  كان  كما  شتيوي،  موسى  ود.  رمان 
العديد من الكتب التي تناولت حركات اإلسالم 
السياسي في األردن، من بينها كتاب "الحل 
والدولة  اإلسالميون  األردن:  في  اإلسالمي 

وأسئلة الديمقراطية واألمن". 

 "الدراسات االسرتاتيجية" يصدر كتاب 
"سلفية معان" ألبو طويلة 

غالف الكتاب

   جرادات رئيساً لـ " كتّاب إربد" 
 إربد-أحمد الخطيب

جــرادات  المجيد  عبد  الباحث  بالتزكية  فــاز 
رئيسًا لـ " كتاب إربد"، للدورة التي تمتد بين 
التي  االنتخابات  في   ،2020-2018 عامي 
الكتاب  رابطة  مقر  في  أمس  صباح  جرت 
األردنيين بإربد، بحضور الشاعر مهدي نصير 

مندوب رابطة الكتاب في عمان.
إلى ذلك فاز بالتزكية في االنتخابات التي 
أعضاء  مــن  عــضــوًا  عشر  ثمانية  حضرها 
عضو،  مائة  عــددهــا  البالغ  العامة  الهيئة 
أمينا   " العمري  حسين  د.  األدبــاء:  من  كل 
للصندوق"، محمد الصمادي " أمينًا للسر"، 

عصام األشقر ومحمد الحيفاوي أعضاء.
وقال الباحث جرادات عن الخطة المستقبلية 
انتهت  حيث  من  ستبدأ  الجديدة  الهيئة  إن 
أن  االعتبار  بعين  ــذة  آخ السابقة،  الهيئة 
ثقافية  بحركة  تنعم  الشمال/إربد  حاضرة 
وفنية  ثقافية  هيئات  وهــنــالــك  نشطة، 
واعدة  بديمومة  الثقافي  فعلها  تواصل 

ونشاط ملموس.
إربد  ألن  ــرأي"،  ال لـ "  تصريح  في  وأضــاف 
للعام  الــعــربــيــة  الــثــقــافــة  مــديــنــة  ســتــكــون 
مديرية  خالل  ومن  الرابطة  دور  فإن   ،2021

تعتمد  بمنهجية  يستمر  سوف  إربد  ثقافة 
األكاديميين  خبرات  من  اإلفادة  مبدأ  على 
وتفانوا  تمّيزوا  الذين  والشعراء  واألدبــاء 
امتداد  على  والفكر  الثقافة  خدمة  فــي 

مساحات الوطن ومعظم الدول العربية. 

جرادات
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 العيسوي: امللك يعترب الشباب رشكاء باملسؤولية 

 لقاءات تدريبية للمشاركة يف االنتخابات النيابية 

 في ورشة بـ"األردنية" عن صناعة رواد االنفرادية 

 باحث: عرص املعلوماتية سينتهي عام 2020   

  وتناول اللقاء الحواري، الذي جرى في قصر 
الملك  جاللة  مستشار  بحضور  بسمان، 
ووزيــر  الــدبــاس،  منار  جاللته  مكتب  مدير 
الشباب مكرم القيسي، المبادرات الملكية 
مختلف  في  الشبابية  للقطاعات  الموجهة 
استعراض  عــن  فضًال  المملكة،  مناطق 
ودورهـــا  الشبابية  المعسكرات  مسيرة 
لمواجهة  الشبابي  بالقطاع  النهوض  في 

التحديات.
بدأ  الــذي  اللقاء  خــالل  العيسوي،   وقــال 
الوطن،  شهداء  أرواح  على  الفاتحة  بقراءة 
الملك  ــة  جــالل رعــايــة  مــحــط  الــشــبــاب  إن 
ويوجه  اهتمامه،  ومحور  الثاني  عبدالله 
بالشباب  لالهتمام  دوما  المعنيين  جاللته 
يتابع  مثلما  ومحاورتهم،  معهم  والتواصل 
تستهدف  التي  الملكية  المبادرات  تنفيذ 

الشباب والنهوض بواقعهم وتمكينهم.
الحسين  معسكرات  إن  العيسوي  وبين 
وصقل  وبــنــاء  والــتــحــاور  لــالنــدمــاج  فرصة 
برامج  من  واالستفادة  الشباب،  شخصية 

وأنشطة المعسكرات.

إدراك  تتطلب  اآلن  المرحلة  أن  إلى  وأشار 
ما  وطننا،  بها  يمر  التي  التحديات  مختلف 
من  المسؤولية  وتحمل  االنتباه  يستدعي 
اآلخر  وتقبل  االنفتاح  خــالل  من  الجميع، 
بالحوار والتفاهم، داعيًا الشباب إلى التركيز 
على اإلبداع والتميز وإطالق األفكار الريادية 

التي تسهم في بناء ونهضة األردن.
قطاع  فــي  الملكية  الـــمـــبـــادرات  وحــــول 
أيضا  يرأس  الذي  العيسوي  لفت  الشباب، 
الملك،  جاللة  مبادرات  تنفيذ  متابعة  لجنة 
خالل  ــزت  رك الملكية  التوجيهات  أن  إلــى 
البنية  تطوير  على  الماضية  الــســنــوات 
ُأنشئت  حيث  الشبابية،  للمشاريع  التحتية 
النموذجية،  الشبابية  الــمــراكــز  عــشــرات 
كما  الــالزمــة،  الحديثة  بالتجهيزات  وزودت 

بنيت عشرات المالعب الرياضية.
وأشار إلى مبادرات سمو األمير الحسين بن 
الشباب  تجاه  العهد،  ولي  الثاني،  عبدالله 
وتمكينهم في مختلف المجاالت، واالرتقاء 
حيث  الرياضية،  والحركة  الشبابي  بالعمل 
يسعى سموه إلى ترويج الشباب األردني 

المؤهل  للشباب  نموذجًا  باعتبارهم  عالميًا 
والمثقف والمتعلم.

بـــدوره، أشـــار وزيـــر الــشــبــاب إلــى أن نحو 
مناطق  مختلف  مــن  وشــابــة  شــاب   8700
المملكة يشاركون في معسكرات الحسين 
مشاركين   4 انتقاء  ويتم  والبناء،  للعمل 
النشاطات  مختلف  فــي  المتميزين  مــن 
النخبة"،  "شــبــاب  لــيــكــونــوا  والــفــعــالــيــات 
ليشاركوا في مثل هذه اللقاءات ومنحهم 
واالستفادة  القرار،  صناع  مع  الحوار  فرصة 

من تجربتهم.
العديد  تنفيذ  إلى  تسعى  الوزارة  أن  وبين 
حاجات  تلبي  التي  المتنوعة  البرامج  من 
أعــداد  ومضاعفة  وطموحاتهم،  الشباب 
األعوام  في  البرامج  هذه  في  المشاركين 
الشبابي  القطاع  بواقع  للنهوض  القادمة، 

وتمكينه.
الطلبة  فيه  أبــدى  حــوار  اللقاء  خالل  وجــرى 
آراءهم حول أهمية تعزيز دور الشباب في 
يعاني  التي  التحديات  وأبرز  البناء،  مسيرة 
منها القطاع الشبابي وسبل النهوض به. 

 عمان - أماني الشوبكي

سلسلة  عقد  وطّنا"  مبادرة"هّمنا  تعتزم 
ــة  ــي لــقــاءات طــالبــيــة فــي الــجــامــعــة االردن
بدور  وايمانها  المبادرة  رسالة  من  انطالقًا 

الشباب في تنمية المجتمات.
وتأتي هذه اللقاءات بالتعاون بين متطوعي 

لرفد  المستقلة  الهيئة  ومفوضية  المبادرة 
الهيئة  من  كمتطوعين  بالطلبة  المفوضية 
وتريبهم  االنتخابية  العملية  في  للمشاركة 
والمشاركة  االنتخابات  في  العمل  على 

في تنظيم الحمالت االنتخابية.
أن  القرالة  منتصر  المبادرة  مؤسس  وقال 
اللقاءات ستبدأ في بداية الفصل الدراسي 

ــاضــرات  ــح وم ـــــدوات  ن وســتــنــظــم  االول 
المسؤولين  من  عــدد  فيها  يستضيفون 

وطلبة الجامعة.
وبين أن هناك العديد من الشباب االعضاء 
سيشاركون  الــمــبــادرة  لهذه  والمنسقين 
في التدريب لينطلقوا من مبادرتهم لعقد 
المحافظات  في  تدريبية  حلقات  سلسلة 

والتجمعات الشبابية.
واشـــار الــقــرالــة إلــى أن الــمــبــادرة تسعى 
رئيسي  دور  لهم  ليكون  الشباب  لتحفيز 
تنفيذا  المقبلة  الــفــتــرة  فــي  ومــشــرف 
المشاركة  بــضــرورة  الملكية  للتوجيهات 
للشباب  الريادي  الدور  وتفعيل  السياسية 

وتحقيق االصالح السياسي. 

 عمان -  حاتم العبادي 

عصر  ينتهي  أن  ســعــودي  بــاحــث  تــوقــع 
المعلوماتية في العام 2020

مشرف  الجفالي  عبدالله  الباحث  ولفت 
العادة  فــوق  المستقبل  أبــحــاث  "كــرســي 
وانفرادية الرؤية الثالثة" في جامعة الملك 
إلى  السعودية،  العربية  بالمملكة  سعود 
بـ"الميزة  يــعــرف  بما  يهتم  الــكــرســي  أن 
التي  المعلوماتية  عصر  في  التنافسية" 

تواكب المستقبل.
ــجــامــعــة  ــال وبـــيـــن فــــي ورشــــــة عـــمـــل ب
االنفرادية  رواد  بعنوان"صناعة  األردنــيــة 
واصطناعهم" أن العام يتحّضر اآلن لدخول 

"عصر التقنيات الحيوية".
تكنولوجي)  البيو  أو   ) الحيوية  والتقنية 
على  األساس  في  قائمة  تكنولوجيا  هي 
في  وإدخالها  تطويعها  ويتم  األحياء،  علم 
مجموعة واسعة من مجاالت أخرى مختلفة.

المياه  مركز  عقدها  التي  الورشة  وهدفت 
األردنــيــة  الجامعة  فــي  والبيئة  والــطــاقــة 
إلى  الــســعــودي،  الكرسي  مــع  بالتعاون 

المستقبل،  ــاث  ــح أب بــكــرســي  الــتــعــريــف 
وبرامج  الثالثة  والنظرة  نــيــوم،  ومــشــروع 
ومشاريع ونظرة الكرسي المستقبلية الذي 

يضع نصب عينيه واقع الشرق األوسط.

وحضرها  قدمها  التي  الورشة،  وتناولت 
المهندسة  األردن  فــي  الكرسي  ممثل 
ــكــرســي  ـــجـــار، نـــشـــاطـــات ال ـــن هــيــالنــة ال
ــتــي يــقــدمــهــا فــي مــجــاالت  ـــحـــاث ال واألب

العلوم  في  ودراسات  اإلسالمية،  العلوم 
التطبيقية كميكانيكا الكم والتقنيات الحيوية 

وعلم األعصاب ونظريات تطوير الذات.
عن  يبحث  الكرسي  أن  الجفالي  وأوضـــح 
مسيرة نجاح حول المستقبل وإعداد نموذج 
التقني،  اإلبداع  في  المسيرة  لهذه  واضح 
يتضاعف كل 10 سنوات، من هنا جاء إطالق 
العادة  فوق  مستقبل  اسم  يحمل  مشروع 
يهتم بدراسة وإعداد قادة يحملون مهارات 
ومعارف تمكنهم من تولي مناصب قيادية 

في المستقبل.
فوق  المستقبل  أبــحــاث  كرسي  ويعمل 
ــحــوث واألحـــــداث  ــب الـــعـــادة عــلــى تــتــبــع ال
أبــحــاث  وتنفيذ  بالمستقبل،  المرتبطة 
في  ورد  مــا  وتتبع  بــاالنــفــراديــة،  متعلقة 
حول  إشـــارات  من  والسنة  الكريم  الــقــرآن 
المتعلقة  العلماء  شرح  وتتبع  االنفرادية، 
باالنفرادية، باإلضافة إلى استخدام أدوات 
على  والبناء  دراساته،  في  الكم  ميكانيكا 
وتقديم  المجتمع،  لخدمة  الــجــهــود  هــذه 
مالمسة  في  وتدريبية  استشارية  خدمات 

حاجات المجتمع. 

 الرصايرة يرعى مبادرًة طالبية 
ؤتة  ل"  لـ"األع

 مؤتة - ليالي أيوب

أطلق طلبة من كلية إدارة األعمال بجامعة مؤتة مبادرة رائدة 
في  والمساهمة  أردنية  سياحية  مناطق  تسويق  مجال  في 

وضعها على خريطة السياحة العالمية
وخالل رعايته اطالق المبادرة اكد رئيس الجامعة الدكتور ظافر 
الصرايرة إن الجامعة تهدُف إلى إيجاد جيل من الطلبة يمتلك 
روح المبادرة والتفكير في الشأن الوطني من خالل تسخيره 
الجميع.  على  العامة  بالمصلحة  يعود  وبما  االيجابية  ألفكاره 
السياحي  للتسويق  الهادفة  الطلبة  مبادرة  ثمن  هنا  ومن 
بمناقيها  العالم  حــول  السياح  وتعريف  أردنــيــة  لمناطق 
محاوالت  تحتاُج  المناطق  هــذه  أن  خصوصا  وخصوصيتها 
تسويقية تعريفية ووضعها بمتناول السياح، وعليه يقع على 
عاتق الهيئات والمؤسسات الوطنية المساعدة في الجهود 

المبذولة بهذا االتجاه.
وشكر (أصحاب المبادرة) المتالكهم روح المسؤولية الوطنية 
وبخاصة وقطاع السياحة إذا أحسن التسويق لمواقعه قطاع 

مؤثر من الناحية االقتصادية حسب تعبيره
عن  طربية  سعيد  الدكتور  التسويق  قسم  رئيس  عبر  بــدوره 
األهــداف  ذات  المبادرة  بهذه  بـــادروا  الذين  بالطلبة  فخره 
الجامعة  إدارة  حرص  وثمن  السياحية،  لمواقعنا  التسويقية 
المتمثلة  المعرفية  بمسؤولياته  ليقوم  القسم  دعم  على 
بإعداد جيل يتقن النظرية والتطبيق ويقوم بتوظيف ما تعلمه 
باعتبار  الجامعة  وتطلعات  ألهداف  خدمًة  الواقع  أرض  على 
الطالب النوعي هو المبادر المتغلب على النمطية والتقليد. 

  

 "التكنولوجيا" واليونيسف 
تتعاونان لتحس خدمات املياه 

 الرمثا–بسام السلمان

وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ويونيسف األردن 
للتعاون  البداية  تؤسس  سنوات  خمس  لمدة  اتفاقية  اليوم 
المشترك بين الطرفين إليجاد حلول للتحديات الرئيسية في 
باستخدام  وذلك  األردن  في  البيئي  واالصحاح  المياه  مجال 

األساليب والتقنيات والتصاميم المبتكرة.
بموجب االتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور صائب 
هيجينز،  إيتي  األردن  في  اليونيسف  ممثل  ونائبة  خريسات 
المياه  مجال  في  ابتكار  "حاضنة  إنشاء  اليونيسف  ستدعم 
واالصحاح البيئي" في الجامعة لتكون متاحة لجميع الطالب 
والصرف  المياه  لتحديات  مبتكرة  حلول  لتصميم  كمختبر 

الصحي في األردن.
وإدارتها  المياه  موضوع  تولي  الجامعة  أن  خريسات  وقــال 
الجامعة  نفذتها  التي  المشاريع  أن  مؤكدًا  خاصة،  أهمية 
البيئي  الوعي  ونشر  لبناء  منارة  لتكون  تتطلع  مشاريع  هي 
بل  الجامعة،  وطلبة  الباحثين  مستوى  على  ليس  والبحثي 

على مستوى المجتمع.
المحليين  والشركاء  الحكومة  مع  حاليًا  اليونيسف  تعمل 
على  المياه  نظافة  الصحي  الصرف  قطاع  في  والدوليين 
القطاع  فــي  قــائــدة  كمنظمة   – مختلفة  مستويات  ثالثة 
اإلنساني الخاص بالمياه واإلصحاح البيئي، لضمان الوصول 
إلى المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي والخدمات في 
قــدرات  ودعــم  المضيفة،  والمجتمعات  الالجئين  مخيمات 
ومراقبة  وتنفيذ  وتخطيط  أولــويــات  تحديد  على  الحكومة 

التدخالت االستراتيجية.
تقريبا  عالمية  تغطية  معدالت  األردن  وصــول  من  وبالرغم 
الصحية  والمرافق  المياه (بنسبة ٪98.6)  تحسين  مجال  في 
المياه  إلــى  الــوصــول  مــعــدالت  انخفضت  لكن   ،(٪97.9)
على  و٪77.3   ٪93.3 إلــى  الصحي  والــصــرف  المأمونة 

التوالي.
المؤسستين  بين  التعاون  أساس  بناء  على  االتفاقية  وتركز 
والدراسات  المبتكرة  المشاريع  وتنفيذ  المشترك  والتصميم 
للتوسع  وقابلة  ومالئمة  مستدامة  حلول  لضمان  الشاملة 
والنظافة  الصحي  والصرف  المياه،  قطاع  تحديات  لمواجهة 

بالمملكة. 

  

سابقة حوسبة   "البرتا" ثانياً 
القطاع الصحي 

 عمان - الرأي

الثاني  بالمركز  بالفوز  البترا  جامعة  من  تكّلم  فريق  تمكن 
في مسابقة أكاديمية حكيم لحوسبة القطاع الصحي، من 

بين تسعين فريقا من مختلف الجامعات.
الجامعة  في  المعلومات  تكنولوجيا  كلية  عميد  وأشــاد 
بذله  الذي  الكبير  بالجهد  عيسى  غّسان  الدكتور  األستاذ 
حــّداد  عدنان  سباتين،  غّسان  الــفــارس،  عبدالله  الطلبة 
البّنا  الدكتورعبدالكريم  بإشراف  البشيتي  الدين  وسيف 
في  البترا  جامعة  في  والريادة  اإلبــداع  مركز  من  وبدعم 

تطوير فكرتهم وايصالها للجميع.
شركة  من  شهرين  لمدة  اشتراك  بـ  ايضا  الفريق  وفــاز 
جهازهم  وتصنيع  لتبني  ســتــارت  وشــمــال  لومينوس 

وتحويل فكرتهم الى منتج على أرض الواقع. 

  

 33 مرشوعاً لتطوير الخدمات 
بـ"امللك املؤسس" 

 الرمثا–بسام السلمان

أعلن مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي 
وتحديث  لتطوير  متكاملة  خطة  مطالقة  إسماعيل  الدكتور 
الخدمات العالجية في المستشفى بما يتوافق مع المعايير 
العالمية وأحدث المستجدات في عالم الطب، وتشمل الخطة 
مبادرات رئيسية وهي:  التوسع في تقديم الخدمات الصحية، 
و"مستشفى  المجتمع،  ألفـــراد  الصحية  الرعاية  وتقديم 
للمستشفى،  التحتية  البنية  وتــحــديــث  للبيئة"،  صــديــق 
الذكي،  والمستشفى  الطبية،  وغير  الطبية  األجهزة  وتحديث 
والتميز  المجتمعية،  والمسؤولية  المستشفى،  وتسويق 
العمليات،  وتحسين  االجــراءات  وتبسيط  والدولي،  المحلي 
والتطوير  البشرية،  الموارد  وتطوير  الرشيدة،  المالية  واالدارة 
المهني والتعليم المستمر، وتشجيع وتحفيز البحث العلمي، 
يتفق  عالمية  بمواصفات  متكامل  صحي  نظام  لخلق  وذلك 
واالستراتيجية القادمة لمستشفى الملك المؤسس (2018-
2020) وأوضح المطالقة أن إدارة المستشفى قد قررت إدراج 
المشاريع الحيوية التالية والقابلة للتنفيذ خالل الثالث سنوات 
القادمة ومن أهمها: تحديث غرف العمليات، وتحديث األجهزة 
الطبية وغير الطبية، وتحديث األسّرة، وتطوير خطة التعامل مع 
انقطاع النظام المحوسب، ونظام الدور االلكتروني، وتطوير 
االستراتيجية التسويقية واإلعالمية واستراتيجية المسؤولية 
المجتمعية، وادارة المخاطر، ومشروع مراجعة النظام المالي، 
وانشاء حضانة ألطفال االمهات العامالت في المستشفى، 
وتفعيل المراكز التدريبية، ووضع آلية محددة لتشجيع االبداع 

واالبتكار. 

عمان - الرأي

قال رئيس الديوان الملكي 
الهاشمي يوسف العيسوي 
أن رؤية جاللة الملك للشباب 
تكمن باعتبارهم شركاء في 
تحمل المسؤولية، وفي العمل 
المجتمعي، وتحديد احتياجات 
مناطقهم وأولوياتها، والمشاركة 
في رسم الصورة المستقبلية 
للوطن.
جاء ذلك خالل لقاء العيسوي أمس 
مجموعة من الطلبة المشاركين 
بمعسكرات الحسين للعمل والبناء 
هذا العام.
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 ختام مثير لبطولة األندية للسباحة 

 األرثوذكيس يحلق باللقب
" ثانياً  .. و"الحس

 عمان - رغد البطيخي

على  وتــربــع  عاليا  االرثــوذكــســي  حلق 
ــة الــســبــاحــة التي  ــدي قــمــة بــطــولــة ان
على  االول  امس  منافساتها  اختتمت 
المسبح االولمبي في مدينة الحسين 

للشباب. 
ــزع الــلــقــب بــعــد ان  ــت ــوذكــســي ان االرث
جمع  ٢٢١.٥٣ نقطة وحل نادي مدينة 
الحسين ثانيا بـ ١٨٠.٦٧ نقطة ومدينة 
الحسن ثالثا بـ ٥٨.٧٩٢ نقطة والفحيص 

رابعا ب ١٦.٦٠٨ نقطة.
ـــارة  ـــاالث ــامــي ب ــت ــخ ـــوم ال ـــي وحـــفـــل ال
والتشويق والندية بعد ان كرر السباحون 
مشهد تحطيم االرقام حيث تم تحطيم 
فرح  طريق  عن  جاءت  قياسية  ارقام   ٧
سباق  في   ١:١٣:٧٢ بزمن  الرواشدة 
سباق  في  العتال  علي  ظهر،  ١٠٠م 
٤٠٠ م بزمن ٦:٧:٩٨، سينتا السوسي  
السباق،  نفس  في   ٦:٠١.١٨ بزمن 
  ٤×١٠٠ ســبــاق  فــي  الحسين  ونـــادي 
 ،٥:٣٢:٢٨ بزمن  سنة    ١١ ذكور  للفئة 
نفس  في  االرثوذكسي  نادي  وفريق 
وفريق   ٥:١٥:٥٢ بزمن  والفئة  السباق 
ذكور  سنة   ١٢ للفئة  الحسين  مدينة 
لفئة  واالرثــوذكــســي   ٤:٤٩:٤١ بزمن 
تاليا   ،٥:٤٧:٩٧ بزمن  اناث  سنوات   ١٠

النتائج:

سباق 50م/ ذكور
ابو  عمر  فانوس،  سيف  سنوات:   10

رزق، جاد ابو عساف.
كريم  ــداالت،  ــب ــع ال ــان  عــدن ســنــة:   11

عكلوك، احمد العموش.
12 سنة: زيد فانوس، يزيد الصالحات، 

كريم العريدي.
13 سنة: عماد الزبن، جعفر جرار، بهجت 

الطويل. 
احمد  عــبــاســي،  رافـــد  ســنــة:   15-14

الكسواني، سند ابو جاموس. 
محمد  ــــدور،  ب مــحــمــد  ــة:  ســن  18-16

الحوراني، نارت دحقان.
محمد  ــرار،  ع معتصم  سنة:   19 فــوق 

الصفدي، سمير كمال. 

سباق 50م/ اناث 
10 سنوات: رزان كنعان، جنى الطويل، 

بن حجازي. 
حماصة،  جنى  ثلجي،  زيــن  سنة:   11

جود كسواني. 
12 سنة: مريم مثقال، ايلينا المومني، 

ليان ابو سنينة. 
لين  ــة،  شــمــال ـــو  اب ــم  مــري ــة:  ســن  13

الجيوسي، جود شركس. 
هيا  ــدور،  ــب ال ياسمين  ســنــة:   15-14

فراس، زينة العتال. 
نادين  شمالة،  ابو  ماريا  سنة:   18-16

جرار، ندى الصوان.
فوق 19 سنة: تاليتا بقلة، رهف بقلة، 

يار عواد. 

سباق 100م/ ذكور 
ناصر،  وسيم  عباسي،  رافد  سنة:   11

احمد العموش. 
عبد  بزة،  كريم  عاشور،  غالب  سنة:   12

ديب.
جرار،  محمد  حياصات،  ليث  سنة:   13

مخلص جعفر. 
عدنان  ــاش،  ــب ال حــمــزة  ســنــة:   15-14

عطون.
16-18 سنة: ابراهيم نغوي، جو زبانة، 

محمد بطاينة. 
اوستن  عثمان،  كريم  سنة:   19 فــوق 

الخور، بدر الصفدي. 

سباق 100م ظهر/ اناث
تيا  الـــطـــويـــل،  جــنــى  ســـنـــوات:   10

الحسيني، زينة بركات. 
تارا  ثلجي،  زين  جابر،  ابو  رند  سنة:   11

الرديني. 
العدوان،  انا  برهوش،  رباب  سنة:   12

ياسمين الريماوي.
طوالبة،  بن  الــرواشــد،  فــرح  سنة:   ١٣

نغم عماري.
زينة  الحسيني،  جنى  ســنــة:   ١٤-١٥

العتال، زينب شعبان.
١٦- ١٨ سنة: لونا جرار، امينة شعبان، 

لما وهاب.
حنين  بــقــلــة،  رهـــف  ســنــة:   ١٩ فـــوق 

الدباس، تينا جحا.

 سباق ٤٠٠م/ ذكور
١٢ سنة: علي العتال، زيد خواج، كريم 

بزيه.
١٣سنة: زيد العموش، عبدالله هاشم.

علي  حــطــبــة،  ســيــف  ســنــة:   ١٥  -١٤
عبادي، عمر عماري

محمد  الله،  عوض  خالد  سنة:   ١٦-١٨
جابر، سيف البنا.

كريم  شحاتيت،  فريح  سنة:   ١٩ فــوق 
عثمان، قيس اللوزي.

سباق ٤٠٠م/ اناث
ــدة، انــا الــعــدوان،  ــرداي ــا ال ١٢ســنــة: دان

لودي عصفور. 
نادين  الــســوســي،  سينتا  ســنــة:   ١٣

فانوس.
ميس  قــورشــة،  دينيز  سنة:   ١٥  -١٤

مهيار، ياسمين بدور.
مريم  عــكــلــوك،  الرا  ســنــة:   ١٨  -١٦

شعبان. 
فوق ١٩ سنة: كارينا عثمان، تاال بقلة.

سباق ٤×١٠٠/ ذكور
االرثوذكسي،  الحسين،  سنوات:   ١٠  

الحسن.
١١ سنة: الحسين، االرثوذكسي. 

ــوذكــســي،  ســنــة: الــحــســيــن، االرث  ١٢
الحسن.

الحسين،  االرثــوذكــســي،  ســنــة:   ١٣
الحسن.

الحسين،  االرثوذكسي،  سنة:   ١٤-١٥
الفحيص. 

الحسين،  االرثوذكسي،  سنة:   ١٦-١٨
الحسن.

االرثوذكسي،  الحسين،  ١٩سنة:  فوق 
الحسن. 

سباق ٤×١٠٠/ اناث
١٠ سنوات: االرثوذكسي، الحسين.

١١ سنة: االرثوذكسي، الحسين.
١٢سنة: الحسين، االرثوذكسي. 
١٣ سنة: األرثوذكسي، الحسين

١٤- ١٥ سنة: االرثوذكسي، الحسين.
١٦- ١٨ سنة: االرثوذكسي، الحسين. 

فوق ١٩ سنة: الحسين. 

 منافسات فردي وزوجي "الطاولة اآلسيوية" غداً 

 منتخب الناشئ يتوقف مشواره بخسارته 
أمام إيران 

 عمان - غازي القصاص

الوطني  المنتخب  مــشــوار  تــوقــف 
مسابقة  في  الطاولة  لكرة  للناشئين 
الفرق ضمن النهائيات اآلسيوية امس  
نظيره  أمـــام  خــســارتــه  عقب  الــثــالثــاء 
مباراة  ختام  في   3-0 بنتيجة  اإليراني 
للمجموعة  ــرة  ــي واالخ الثالثة  الــجــولــة 

الثالثة.
بالمركز  الوطني  المنتخب  حل  وبذلك 
بنتيجة  ميانمار  على  فوزه  بعد  الثالث 
وايـــران  الــيــابــان  امـــام  وخسارتيه   1-3
بنتيجة واحدة 0-3، يليه منتخب ميانمار 
بالمركز الرابع واالخير بعد خسارته في 

مبارياته الثالث.
بعد  االول  بالمركز  الــيــابــان  وجــــاءت: 
وايــران  مبارياتها،  كافة  في  فــازت  ان 
امــام  خسارتها  عقب  الثاني  بالمركز 
بقية  في  وفوزها   ،3-1 بنتيجة  ايــرات 

مبارياتها.
في نتائج مباراة المنتخب الوطني مع 
نظيره االيراني التي خسر فيها بنتيجة 
0-3، خسر حسن الحوراني امام عباس 
و11-7   12-10 االشــواط   ،3-0 بنتيجة 
احمديان  ــام  ام خضر  خالد  و  و11-5، 
بنتيجة 0-3، االشواط 9-11 و8-11 و9-
11، و رائد الدميسي امام حميد بنتيجة 

0-3، االشواط 5-11 و11-13 و11-7.
المجموعات  دور  مباريات  ختام  ومــع 
مرحلة  من  الــدوري  بطريقة  جرت  التي 
المشاركة   (12) الـ  الفرق  وزعت  واحدة 
وتأهل  مجموعات،  ثــالث  على  فيها 
مبارياته  تــقــام  الــتــي  الثمانية  لـــدور 
بــطــريــقــة خــــروج الــمــغــلــوب كــل مــن: 
الصين تايبيه وهونغ كونغ اول وثاني 
وسنغافوره  الهند  االولى،  المجموعة 

اليابان  الثانية،  المجموعة  وثاني  اول 
الثالثة،  المجموعة  وثاني  اول  وايــران 
الثمانية  لدور  المتأهلين  الى  وينضم 

منتخبا الصين وكوريا الجنوبية.
لن  للبطولة  المنظمة  اللجنة  ووفــق 
ُتقام مباريات تحديد المراكز بين الفرق 
الثمانية  لدور  تتأهل  لم  التي  االربعة 

لضيق الوقت!!.

وُتقام غدًا الخميس مباريات مسابقتي 
ـــزوجـــي لــالعــبــي الــفــرق  الـــفـــردي وال
المشاركة، ويمثل االردن في مسابقة 
الحوراني  وحسن  خضر  خالد  الفردي: 
ــمــن ورائـــــد الــدمــيــســي،  ــوي ــث اب ــي ول
ويشارك في مسابقة الزوجي الثنائي 
والثنائي  الحوراني،  وحسن  خضر  خالد 

ليث ابويمن ورائد الدميسي. 

 ختام مثير للبطولة واألرقام الجديدة حاضرة بقوة   

 الوحدات يوقع مع الربازييل دوس 
سانتوس 

 املحيسن مديراً فنياً لـ قوى نادي 
االستقالل 

 عمان - الرأي 

دوس  كــارلــوس  البرازيلي  الــمــدافــع  وقــع 
الوحدات  نــادي  كشوفات  على  سانتوس 
رسميا ولموسمين بناء على تنسيب الجهاز 
بقيادة  القدم  لكرة  االول  للفريق  الفني 

جمال محمود.
بعد  عاما)   ٢٨) كارلوس  مع  التعاقد  وجــاء 
حيث  والفنية  الطبية  االخــتــبــارات  تــجــاوزه 
مع  ودي  لقاء  من  أكثر  في  الالعب  شارك 
الوحدات أبرزها أمام الفيصلي في بطولة 
السعودي  أحد  لقاء  جانب  الى  أمنية  كأس 

والصريح.
وبحسب الموقع الرسمي لنادي الوحدات، 
ظل  في  كارلوس  مع  التعاقد  أهمية  تأتي 
حالة الضعف الدفاعي الواضح للفريق بعد 

الدفاع  قلب  أبرزهم  العــب  من  اكثر  خــروج 
الى  انتقل  الـــذي  خــطــاب  طـــارق  ــدولــي  ال

السالمية الكويتي.
الذين  المحترفين  ثاني  كــارلــوس  ويعتبر 
سابقا  كسب  أن  بعد  الــوحــدات  ضمهم 
هــادي  الــســوري  الــدولــي  المدافع  توقيع 

المصري.
مع  تعاقداته  الكرة  فريق  ينهي  أن  وينتظر 
المقبلة  القليلة  ــام  األي خــالل  المحترفين 
وتــحــديــدا قــبــل إغـــالق ســـوق االنــتــقــاالت 
الــدولــي  وصـــول  ينتظر  حــيــث  الصيفية 
للمصري  لينضم  السالمة  ورد  الــســوري 
تعاقداته  الفريق  بهذا  لينهي  وكــارلــوس 

كافة لالعبين المحليين والمحترفين.
الدولي  الالعب  عقد  جددت  اإلدارة  وكانت 

حسن عبد الفتاح، لموسم واحد. 

 عمان - الرأي

تكليف  االستقالل،  نادي  ادارة  مجلس  قرر 
حمدان  السابق  الدولي  األردنــي  المدرب 
في  القوى  أللعاب  فنيا  مديرا  المحيسن، 

النادي.
الــنــادي  فــي  االعــالمــي  الــنــاطــق  وبحسب 
المحيسن  اعتماد  جاء  فقد  الفاعوري،  أيمن 
ام  في  انجازته  لسجل  نظرا  المنصب  لهذا 

االلعاب وللسمعة الطيبة التي يتمتع بها.
االستقالل  نــادي  يولي  الــفــاعــوري:  وقــال 
ــعــاب الــقــوى،  أهــمــيــة قــصــوى لــريــاضــة ال
يشغلها،  التي  االخـــرى  الــريــاضــات  بجانب 
خبرة  وذو  قــديــر  مـــدرب  تعين  كـــان  لــهــذا 
للبدء  االدارة  مجلس  اولــويــات  ابــرز  مميزة 
من  الــنــادي  منتسبي  وتطوير  بــاالشــراف 
النادي  رسالة  هي  وتلك  والعبات،  العبين 
بمختلف  االردنية  الرياضة  رفد  طالما  الذي 
انشطتها، وخرج العديد من الرياضين امثال 
الرياضيين  مــن  وغــيــرهــم  الــمــطــري  عائلة 

المميزين. 

 دوس سانتوس (يسار) يوقع على العقد (موقع الوحدات)   

ات لـ الرايل الوطني   تواصل التحض
الثالث 

 عمان -الرأي

اللمسات  السيارات  لرياضة  األردنية  تضع 
األخيرة على  تنظيم الرالي الوطني الثالث 
في  الحالي    31 الجمعة  يوم  ينطلق  الذي 
فيصل  األمــيــر  سمو  برعاية  الميت  البحر 
لألردنية  المديرين  هيئة  رئيس  الحسين  بن 

لرياضة السيارات.
يغلق  للرالي   التكميلية  التعليمات  ووفق 
 28 الثالثاء  يوم  عصر  الرابعة  الساعة  عند 
الــرالــي،  فــي  للمشاركين  التسجيل   بــاب 
وتم تحديد يوم الخميس 30 الحالي موعدا 
الرالي،  مسار  على  المتسابقين  لتدريب 
للسائقين  تحضيرية  مرحلة  الــرالــي  ويعد 

والمساعدين لالستحقاقات المقبلة.
وتقام منافسات الرالي على طريق حصوي 
من خالل 4 مراحل  خاصة هي سلحوب 1و2 
الكلية  المسار  مسافة  وتبلغ  1و2  والرمان 

146.83 كم ، منها 62.26 مراحل خاصة.
برئاسة  الحكام  لجنة  السباق  على  ويشرف 
عالء  حسن  وعضوية  النشاشيبي  عثمان 
جورج  السباق  ومدير   ، شنودة  وناديا  الدين 
خوري، نائبه عمر زعرور، مساعد مدير الرالي 
للميدان أشرف جوينات، مسؤول السالمة 
أبو  يمان  المراقبين  كبير   ، حزينة  موسى 

بطرس  المراقبين  كبير  ومساعدي  العدس 
الفاحصين  كبير   ، مــرعــي  ـــؤي  ول قبطي 
موقف  مــســؤول   ، تـــرزي  بــاســم  الفنيين 
شــؤون  ضابط  المصري،  حسام  الصيانة 
مسؤولة  جهريان،  موسى  المتسابقين 
ــا نــاصــر الــديــن،  ــي ــــالم دال الــتــســويــق واإلع
مؤيد  الفوتوغرافي  التصوير  مسؤولي 
العمليات  مسؤول  الطويل،  وأمجد  فريج 
ــصــاالت  جــمــيــل اســتــيــفــان، مــســؤول االت
محمد الدبوبي ، والفاحصين الفنيين ناصر 
ماهر  خير،   عيسى  مــراد،  مــراد  القدومي، 
مراد، نتاشا دخقان، شرف المجالي ، طارق 
رزان  تــرزي،  رامز  جواهرية،  رائف  مشربش، 
شــرقــاوي، رامــي أبــو طــوق، مجدي مــراد، 
حاتم المنير، يوسف الدعمة، سند حاكرون، 
صوالحة  ألــيــن  التحكيم  لجنة  وســكــرتــاريــا 
التدقيق  ومــســؤولــي   ، زراعــيــنــي  ــمــا  ودي
رصــاع،  أبــو  أحمد  شتيوي،  محمد  اإلداري 
مؤيد  النتائج  مسؤولي  كبير  عفانة،  عمر 
مكاوي،  أنس  النتائج  ومسؤولي  مكاوي، 
حسن الخطيب، مصطفى سالمة، مسؤول 
المسؤول  كــمــال،  رائــد  التوقيت  مــعــدات 
المالي محمد السيد ، مسؤول األمن خليل 
السواعير، ومسؤول المعدات محمد الشيخ 

، رضا بكر. 

 منافسات الرالي تقام على طريق حصوي 

 حمدان المحيسن   

 تعادل الرصيح 
والبقعة ودياً بالكرة 

 اربد - الرأي

تعادل امس األول فريقا 
الصريح والبقعة 1/1 في 

مباراة ودية بكرة القدم 
جمعتهما على ستاد 

الحسن في اربد  ضمن 
استعداداتهما لدوري 

"المناصير" للمحترفين. 

 التونيس منصور.. 
جديد كرة ذات راس 

   عمان - الرأي

تعاقدت إدارة نادي ذات 
راس مع التونسي حسين 

منصور الذي سيمثل الفريق 
االول لكرة القدم لموسم 

واحد.
ويأتي التعاقد مع منصور 

الذي يشغل مركز خط 
الوسط لتعزيز صفوف 

الفريق الذي يستعد للظهور 
في الموسم المحلي،  
الذي ينطلق يوم 24 آب 
الجاري من خالل بطولة 

الدوري.
وفي سياق ذاته، يواصل 

فريق الكرة استعداداته من 
خالل خوض مباراة ودية 
اليوم مع شباب العقبة، 

على ملعب نادي اليرموك 
في غمدان. 

  

 فرق الشعلة لـ 
كرة الفئات تكثف 

اتها  تحض

 الزرقاء - زهير الشقيري

يكثف نادي الشعلة من 
استعدادات فرقه للفئات 

العمرية لكرة القدم باشراف 
المدرب فارس الدسوقي 

ومساعده رأفت أبو شحادة 
ومدرس حراس المرمى بدر 

ابو شحادة في اطار التحضير 
للمشاركة في بطوالت 

االتحاد.
الى ذلك انتقل 3 العبين 

لنادي الجزيرة وهم: مؤمن 
ابو غوش ومصطفى 

جرادات ورشدي جرادات.
وعلى صعيد آخر يستعد 
فريق بناء االجسام الذي 

انتسب الى االتحاد مؤخرا 
للمشاركة في البطوالت 

المقبلة. 

  

 اتحاد الكرة يوزع 
كرات عىل االندية 

النسوية 

   عمان -الرأي

يقوم اتحاد كرة القدم بتوزيع 
كرات لالندية النسوية 

المنضوية تحت مظلته، 
والتي اعلنت مشاركتها في 

الدوري التصنيفي الذي 
سينطلق الشهر المقبل.

وحسب نائب رئيس اللجنة 
النسوية ستيفاني النبر 
عضو الهيئة التنفيذية، 

جاء قرار توزيع الكرات كنوع 
من الدعم لألندية وتوفير 
بعض من احتياجاتها، حيث 

تحرص اللجنة على توفير 
كافة السبل لتشجيع االندية 

على العمل وتجهيز فرقها 
بالشكل السليم قبل 

انطالقة مباريات الدوري 
التصنيفي.

الى ذلك، طلبت رئيسة 
القسم النسوي في اتحاد 

الكرة سولين الزعبي من 
االندية الراغبة بتسلم 

الكرات ضرورة توجيه كتاب 
الى االتحاد ليتسنى لالتحاد 

تنظيم استالم الكرات 
حسب مواعيد سيتم 

تحديدها لكل ناد. 

 خالد خضر   
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 الرياضي وكفريوبا في افتتاح الجولة الخامسة لـ "سلة الممتاز" 

 األرثوذكيس يشعل الدوري بتخطي 
الجزيرة 

 عمان - الرأي

ــة  ــمــاضــي ـــل الــلــيــلــة قـــبـــل ال أشـــع
دوري  في  المنافسة  األرثوذكسي 
كرة السلة الممتاز بفوزه على الجزيرة 
الرابعة  الجولة  مواجهة  في   64-79
األمير  صــالــة  فــي  جمعتهما  الــتــي 

حمزة بن الحسين.
ست  الى  رصيده  رفع  األرثوذكسي 
يملكه  الذي  الرصيد  ذات  وهو  نقاط 
لينفرد  واألهلي،  والرياضي  الجزيرة 
نقطة  بــفــارق  بالمقدمة  الــوحــدات 

وحيدة، وكفريوبا أخيرًا بخمس نقاط.
الخامسة  الــجــولــة  ــوم  ــي ال وتــنــطــلــق 
واألخيرة من المرحلة الذهاب للمرحلة 
 6" الــريــاضــي  يجمع  بلقاء  ـــى  األول
عند  نــقــاط"   5" كفريوبا  مــع  نــقــاط" 
اليوم  مساء  من  والنصف  السابعة 

بمدينة  ــمــزة  ح األمـــيـــر  ــة  صــال فـــي 
الحسين للشباب.

األرثوذكسي / 79
الجزيرة / 64

معتمدًا  اللقاء  األرثوذكسي  استهل 
واللعب  السريعة  االنطالقات  على 
تــحــت الــســلــة والــــذي شــهــدت تألق 
أحمد عبيد وأحمد الخطيب.. ومعهما 
ــوشــة وايـــمـــن أبـــو حـــواس  ــري ب ــت م
واشرف الهندي في صناعة االلعاب 
لتكون  االطـــــراف  مـــن  ـــطـــالق  واالن
األفضلية ويتقدم يفارق تسع نقاط. 
حـــــاول الـــجـــزيـــرة احـــتـــواء انــطــالقــة 
على  معتمدًا  المميزة  االرثوذكسي 
صناعة  فــي  عابدين  محمود  نجمه 
ــــوردان الــدســوقــي  ــاب الـــى ج ــع االل
هشام  الى  ومنهما  ماف  ومحمود 

الـــزيـــتـــاوي ومـــوســـى مــطــلــق تحت 
اللقاء  الى  الجزيرة  عاد  ومعه  السلة، 
مع  نقاط  ــع  ارب الــى  الــفــارق  وقلص 
يتسع  أن  قبل  األول  الربع  انتصاف 
مجددًا مع نهاية الربع الى ست نقاط 

بواقع 18-24.
أفضليته  على  االرثوذكسي  حافظ 
على  التركيز  مــع  الثاني  الــربــع  فــي 
نجاحه  اثــبــت  ـــذي  ال ـــه  ذات االســلــوب 
هجومية ومعه وسع الفارق الى تسع 
الجزيرة  تبديالت  ورغم  مجددًا..  نقاط 
بالنتيجة  العودة  ومحاوالت  المتعددة 
ونجاح  ــوذكــســي  االرث واقــعــيــة  لكن 
االخطاء  قلة  مع  السلة  تحت  العبيه 
الثاني  الربع  لينهي  االفضلية  منحته 

بنتيجة 27-42.   
دخل العبو األرثوذكسي الربع الثالث 
بهدف تأكيد أفلضيته وتوسيع الفارق 

به  نجح  ما  وهذا  مبكرًا  اللقاء  لحسم 
ابو حواس ومتري والخطيب وابراهيم 
بسام ودعيس ليتسع الفارق الى 18 
استمر  بينما   ،33-51 وتحديدًا  نقطة 
العبو الجزيرة بارتكاب االخطاء الفردية 
عابدين  على  واالعتماد  السلة  تحت 
الثالثية  الرميات  من  الكثير  واضاعة 

ومعه انتهى الربع الثالث 46-60.
ــر حــتــى رفــع  ــي ــع االخ ــرب ــا أن بـــدا ال م
نقطة   20 الى  الفارق  االرثوذكسي 
بإضاعة  الــجــزيــرة  بــدا  ومــعــه  ــددًا  مــج
الرميات  وحتى  السلة  تحت  الكرات 
المتوسطة والبعيدة  لكن الجزيرة زاد 
إلــى 12  الــفــارق  ووســع  ضغطه  من 
المحاوالت  بين  وما   (56-68) نقطة 
وهدوء  وسيطرة  للتقليص  الجزراوية 
 15 بفارق  اللقاء  انهى  األرثوذكسي 

نقطة وتحديداً بنتيجة 64-79. 

 كشف نهائي على الملعب االحد المقبل 

 اتحاد كرة القدم يطلع عىل التحسينات يف 
ستاد السلط 

 سبعة أندية قاطعت "طائرة األولى" 

 االتحاد يؤجل البطولة اىل اشعار آخر 

الرأي   -  عمان 

على  أمس  القدم  كرة  اتحاد  اطلع 
ــنــات الـــتـــي تـــجـــرى عــلــى  ــتــحــســي ال
عبدالله  بن  الحسين  األمير  ملعب 
ـــدف تــحــقــيــق  ـــه ـــط، ب ـــســـل فــــي ال
بــطــوالت  مــبــاريــات  إقــامــة  معايير 
الــمــحــتــرفــيــن، وخــصــوصــا فــي ما 
العامة. السالمة  بمتطلبات  يتعلق 

ــر  ــفــقــد وفــــد مـــن االتــــحــــاد، اخ وت
ــجــهــيــزات الــتــي  ــت الــتــحــضــيــرات وال
ممثلة  الــشــبــاب  وزارة  بها  تــقــوم 

والجهات  البلقاء  شباب  بمديرية 
المتطلبات  توفر  ومــدى  المعنية، 
الــزيــارات  خــالل  حــددت  كانت  التي 
تــنــدرج  مجملها  ـــي  وِف الــســابــقــة، 
العامة  السالمة  معايير  بند  تحت 
كافة  المنظومة  سالمة  يضمن  بما 
وإداريــة  فنية  وأجهزة  جماهير  من 

وإعالميين. وحكام  والعبين 
المالحظات  من  العديد  رصد  وتم 
السلط  نادي  إدارة  مع  ومناقشتها 
عملية  على  المشرفة  والــجــهــات 
زيــارة  اجــراء  وتقرر  الملعب،  تجهيز 

المقبل،  االحد  يوم  للملعب  نهائية 
الى  كافة  التقارير  رفع  يتم  ان  قبل 
ومن  والمالعب  المسابقات  لجنة 
الهيئة  الــى  النهائية  التوصية  ثم 

لالتحاد. التنفيذية 
ــرونــي  ــت ــك ــحــســب الــمــوقــع االل وب
ــوفــد عــن تــقــديــره  ــحــاد، عــبــر ال ــالت ل
ــتــوفــيــر  ـــذل ل ـــب ـــي ت ـــت لــلــجــهــود ال
واستنادا  الملعب  تجهيز  متطلبات 
ــعــامــة،  ــســالمــة ال ـــى مــعــايــيــر ال ال
في  الفصل  بمثابة  ستكون  والتي 
من  الملعب  اعتماد  بقرار  يتعلق  ما 

عدمه.
وضـــــم الــــوفــــد عـــضـــوي الــهــيــئــة 
المحارمة  محمد  لالتحاد  التنفيذية 
والمالعب،  المسابقات  لجنة  رئيس 
ــائــب رئــيــس  ومــنــصــور عــبــيــدالــلــه ن
ــعــام لــإلتــحــاد  الــلــجــنــة، واألمــيــن ال
االعالمي  والمستشار  صوبر  سيزار 
المسابقات  ومدير  المجالي  امجد 
قسم  ورئــيــس  الشعبيات  عــوض 
الى  الحنيطي  معتصم  المنشآت 
جــانــب الــمــعــنــيــيــن فــي الــمــديــريــة 

الدرك.  لقوات  العامة 
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أجل إتحاد الكرة الطائرة امس الثالثاء 
آخر  اشعار  الى  االولى  أندية  بطولة 
ثمانية  أصــل  مــن  سبعة  غياب  بعد 
مبارياتها  عن  الماضي  االحــد  اندية 

في الجولة االولى من البطولة.
االتحاد  عن  الصادر  الجدول  وبحسب 
كــان مــقــررًا ان ُتــقــام الــيــوم االربــعــاء 
بيت  مع  المشارع  تجمع  واحدة  مباراة 
بقاعة  مــســاًء  الخامسة  عند  ايــدس 
اربــد،  في  الرياضية  الحسن  مدينة 
قصر  بقاعة  الخميس  غـــدًا  وتــقــام 
الرياضة في مدينة الحسين للشباب 
مباراتان، االولى عند الخامسة مساًء 
والثانية  المحطة،  مع  صما  وتجمع 
ديرعال  وتجمع  مساًء  السابعة  عند 
الجولة  وتختتم  مرصع،  الشباب  مع 
البقعة  بلقاء  الجمعة  غد  بعد  الثانية 
بقاعة  مساًء  الخامسة  عند  عابل  مع 

الطفيلة. 
االحد  تغيبت  قد  فرق  سبعة  وكانت 
الجولة  ضمن  مبارياتها  عن  الماضي 
ــــي: الـــشـــبـــاب مــرصــع  ــــــى ه االول
والمشارع وعابل والمحطة والبقعة و 
صما وبيت ايدس منفذة بذلك قرارها 
مطلبها  تلبية  لعدم  المشاركة  بعدم 
بينما  المالي،  الدعم  على  بالحصول 
كان دير عال الفريق الوحيد الذي حضر 
لخوض مباراته التي حرر الحكام ورقة 
بنتيجة  فيها  فائزًا  بإعتباره  تسجيلها 

3-0، وبواقع 25-0 في كل شوط.
الدرجة  اندية  بطولة  تعليمات  وتنص 

فرق  سبعة  قاطعتها  التي  االولــى 
من  الدوري  بطريقة  مبارياتها  وتجري 

مرحلة واحدة:
المحدد  موعدها  في  المباراة  "ُتقام 
في الجدول، والفريق المتخلف للمرة 
االولى (وهو المتغيب أو المنسحب 
أو الذي يحضر الى الملعب بأقل من 
ُيعتبر  الحر)  الالعب  عدا  العبين  ستة 
وبواقع   3-0 بنتيجة  للمباراة  خاسرًا 
مبلغ  تغريمه  ويتم  شوط  لكل   25-0

يقبله  عــذرًا  قدم  اذا  إال  دينار   (500)
اإلتحاد خالل (24) ساعة بكتاب خطي 
ُموقعًا من رئيس النادي او من ينوب 
ُتعاد  ديــنــارًا   (100) معه  مرفقًا  عنه 

للنادي في حال قبول العذر.
وفي حال تخلف الفريق للمرة الثانية 
ُيعتبر خاسرًا للمباراة بنتيجة 0-3 بواقع 
مبلغ  تغريمه  ويتم  شوط  لكل   25-0
مبارياته  نتائج  وتشطب  دينار   (500)
التي لعبها ويتم تهبيطه الى الدرجة 

االدنى إال إذا قدم عذرًا يقبله مجلس 
االتحاد خالل (24) ساعة بكتاب خطي 
موقعًا من رئيس النادي او من ينوب 
دينارًا   (100) مبلغ  معه  مرفقًا  عنه 

ُتعاد للنادي في حال قبول العذر.
أي  شطب  عقوبة  االتحاد  اتخذ  واذا 
جميع  ُتشطب  البطولة،  مــن  فريق 
نتائجه وُيغرم النادي مبلغ (500) دينار 
ويهبط من الدرجة االولى الى الدرجة 

الثانية". 

 األرثوذكسي تخطى الجزيرة 

 "ناشئات الكرة" إىل تركيا 
إلقامة معسكر تدريبي 

 ثالثة انتصارات ومثلها من خسائر لالعبي المنتخب 

 سم رشيكاً بـ صدارة مهرجان أبو ظبي 
للشطرنج 

 جائزة محمد بن راشد لإلبداع الريايض 
تواصل استالم ملفات الرتشح 
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يغادر الى تركيا اليوم وفد منتخب الناشئات 
تدريبي  معسكر  القامة  القدم  لكرة   16 ت 
خوض  يتخلله  الــجــاري،   22 حتى  يستمر 

مباراتين وديتين.
الفني  الجهاز  خطة  ضمن  المعسكر  ويأتي 
الجاهزية  لرفع  فريج  منار  المدربة  بقيادة 
الى  السفر  قبل  لالعبات  والبدنية  الفنية 
سيرالنكا منتصف الشهر المقبل للمشاركة 

بالدور األول من التصفيات اآلسيوية.
فريج،  الى  باالضافة  المنتخب  وفد  ويضم 
مساعد  بــزادوغ  إسماعيل  المدرب  مساعد 
سهام  الـــحـــراس،  مـــدرب  مــولــود  سمير   ،
عبدالله إدارية المنتخب، ود. عادل سكيرجي 
اللوازم  ومسؤول  حدادين،  آمال  والمعالجة 
العبة   22 جــانــب  الـــى  عــبــدالــهــادي  مــاهــر 
جنى  كساب،  روند  الجمعين،  إيناس  وهن: 
حسين،  الــيــن  الــبــطــوش،  لجين  عــصــفــور، 
شمياء الحديدي، لينا معايعة، لمى العبادي، 
زينة حسان، مسك أبو غوش، سارة محمود، 

الجوالني،  ديانا  مشايخ،  نور  عجارمة،  ليان 
تقى إيهاب، جود زعرب، لجين جبر، ياسيمن 
منصور،  فرحة  الشوبكي،  ريتال  األجــرب، 

نتالي مصاروة وجود قدورة.
يذكر أن قرعة تصفيات الدور األول، أوقعت 
الــى  األولــــى  المجموعة  فــي  المنتخب 
غوالم  أوزبكستان،  الصين،  منتخبات  جانب 
وسيرالنكا (المستضيفة)، وفي المجموعة 
الثانية، حلت منتخبات: الوس، الهند، هونج 
(المستضيفة)،  ومنغوليا  باكستان  كونج، 
جزر  إيــران،  تايلند،  منتخبات  جاءت  حين  في 
ماريانا، سنغافورة وطاجكستان (مستضيفة 
الثالثة،  المجموعة  في  المجموعة)  مباريات 
منتخبات:  فضمت  الرابعة  المجموعة  أمــا 
وأندونيسيا  تــايــون،  فلسطين،  أستراليا، 
جاءت  فيما  (المستضيفة)،  وقيرغستان 
سورية،  ماليزيا،  ميانمار،  الفلبين،  منتخبات 
المجموعة  فــي  (المستضيفة)  ونــيــبــال 
الخامسة، أما المجموعة السادسة فضمت 
منتخبات: فيتنام، اإلمارات العربية المتحدة، 

البحرين، لبنان وبنغالديش (المستضيفة). 
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للشطرنج  الوطني  المنتخب  العب  تقاسم 
جميل  التركماني  مع  الصدارة  سمير  لؤي 
الصالح  محمد  والــســوري  ــار  دات والهندي 
جرت  الــتــي  السابعة  الــجــولــة  نهاية  بعد 
ضمن  الماضية  قبل  الليلة  منافساتها 
الـ25  الدولي  ظبي  ابو  مهرجان  فعاليات 

أبوظبي. نادي  ينظمه  الذي 
انتصارات  ثالثة  المنتخب  العبو  وحقق 
السابعة،  الجولة  فــي  خــســارات  ومثلها 
منصور   سمير  طريق  عن  الفوز  جاء  حيث 
انجلترا  منتخب  العــب  على  تغلب  الــذي 
الهندي  على  عبيد  ومؤيد  ايان  طومسون 
على  المومني  وغيث  راكشيترا،  رافــي 

سيف  تعثر  فيما  راشــد  علي  االمــاراتــي 
واحمد  داي  ماهيتوش  الهندي  امام  مالك 
واحمد  الكسندر  الربيطاني  امام  الخطيب 

اندري. الروسي  امام  السمهوري 
البطولة  مــنــافــســات  ــوم  ــي ال ــواصــل  ــت وت
فيما  واالخــبــرة  التاسعة  الجولة  باقامة 

الثامنة. الجولة  الماضية  الليلة  جرت 
اكثر  فيها   يشارك  الــذي  المهرجان  ويعد 
مــن 800 العــبــا والعــبــة مــن أكــثــر مــن 60 
آسيا  فــي  شــطــرنــجــي  حـــدث  ــر  ــب أك دولـــة 
من  نخبة  فيه  ويشارك  األوسط،  والشرق 
العبي الشطرنج المصنفين األفضل في 
بطوالت   8 في  المشاركة  ويتيح  العالم، 
مختلف  تناسب  متعددة  وفئات  مختلفة 

األعمار. 
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مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  "جائزة  تستمر 
محمد  "مبادرات  عضو  الرياضي"  لإلبداع 
في  الــعــالــمــيــة"  مــكــتــوم  آل  راشــــد  بـــن 
الرياضيين  مــن  الترشح  ملفات  اســتــالم 
والدولية  والعربية  المحلية  والمؤسسات 
ــدى فــئــات الـــدورة  ــإح الــســاعــيــن لــلــفــوز ب
نوعها  مــن  األكــبــر  الــجــائــزة  مــن  الــعــاشــرة 
الجوائز،  وقيمة  الفئات  عدد  مستوى  على 
اإلبداع  مجال  في  اإلطالق  على  واألولى 

الرياضي.
غلق  عــلــى  ــومــا  ي  17 ــرة  فــت تــبــقــي  ومـــع 
منتصف  حتى  يستمر  الــذي  الترشح  باب 
اإلمــارات  ــة  دول بتوقيت  الــجــاري   31 ليلة 
األفراد  للرياضيين  يمكن  المتحدة،  العربية 
في  للمشاركة  التسجيل  والمؤسسات 
بما  المقبلة  الفترة  طوال  العاشرة  الدورة 
في ذلك فترة عيد اَألضحى المبارك، حيث  
 mbrawards للجائزة   الذكية  البوابة  تتيح 
سهلة  وبطريقة  الكترونيا  الملفات  تقديم 
الدولة  وخارج  داخل  من  الترشح  يمكن  إذ   ،
االلكتروني  والموقع  الذكي  التطبيق  عبر 
الترشح  عملية  يسهالن  اللذين  للجائزة 
من  المطلوبة  والوثائق  الملفات  وتحميل 
اللوحية  واألجهزة  المحمول  الهاتف  خالل 
الذكية، كما يتيحان التواصل مع فريق عمل 

أو  التقني  الدعم  على  للحصول  الجائزة 
الخاصة  االستفسارات  جميع  على  االجابة 
بعملية الترشح، حيث سيكون فريق العمل 
بما  الساعة  مدار  على  الدعم  لتقديم  جاهز 

في ذلك فترة إجازة العيد.
وتعمل األمانة العامة للجائزة لتنفيذ برنامج 
الجائزة  أمناء  مجلس  اعتمده  الذي  العمل 
مجلس  رئيس  نائب  الطاير  مطر  برئاسة 
الترشح  فترة  حدد  والــذي  الرياضي،  دبي 
للدورة العاشرة لتكون من 1 نيسان وحتى 
31 اب 2018، لجميع الفئات التي تضمها 
والجماعي  الفردي  اإلبداع  وهي:  الجائزة، 
والمؤسسي، وكذلك فئة الناشئين، فقد 
ملفات  للجائزة  العامة  األمانة  استملت 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  عديدة 
كما  الدولية،  واالتحادات  العربي،  والوطن 
فريق  أعضاء  اختيار  ذاته  الوقت  في  يتم 
التحكيم من المختصين في جميع مجاالت 
ــــارات  ــاضــي مــن دولــــة اإلم ــري الــعــمــل ال
العربية  الــدول  من  وعدد  المتحدة  العربية 
عن  التحكيم  بــأعــمــال  للقيام  واألجــنــبــيــة 
فرز  عملية  من  االنتهاء  بعد  مباشرة  بعد 
ايلول  شهري  خالل  وذلك  الترشح،  ملفات 
يقوم  ال  بحيث  المقبلين،  االول  وتشرين 
نفس  من  لمرشح  ملف  بتحكيم  محكم  أي 
الشفافية  لضمان  وذلــك  المحكم،  دولــة 

التحكيم.  عملية  في  والحيادية 

 منتخب الناشئات ت 16 لكرة القدم   

 الجائزة تواصل استالم الملفات 

 فريق عابل للكرة الطائرة   
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وذج ناجح للتناغم  خلوة "كرة القدم" 
يف الرؤى تُعزز التشاركية يف تحقيق التطور 
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ُيسجل إلتحاد كرة القدم عقده مؤخرًا 
ولــلــعــام الــثــانــي خــلــوة مــع االنــديــة 
واالطراف المعنية باللعبة على مدار 
ثالثة أيام في منطقة البحر الميت، 
هدفت الى دفع مسيرة اللعبة بقوة 
تحقيق  الــى  الــمــؤدي  الــتــطــور  نحو 

اإلنجازات.
تبادل  على  حرصه  لإلتحاد  وُيسجل 
وإقامة  التطور  سبل  حــول  الـــرؤى 
 2018- القدم  كرة  موسم  بطوالت 
بعد  عنها  الستارة  ُتــزاح  التي   2019
السوبر"  "كــأس  بلقاء  الجمعة،  غد 
دوري  بطل  ــدات  ــوح ال يجمع  الـــذي 

المحترفين مع الجزيرة بطل الكأس.
ــك، ُتــؤشــر خطوة إتــحــاد كرة  إلــى ذل
حرص  على  الخلوة  بإقامة  الــقــدم 
مع  مفتوحة  اإلتصال  قنوات  إبقاء 
المداميك  ُتــشــكــل  الــتــي  األنــديــة 
في  نهجه  وعلى  للعبة،  الرئيسية 
وصــوًال  معها،  التشاركية  ترسيخ 
لبلوغ  المنشود  التطور  تحقيق  إلى 

الطموحات.
في  ونهجه  القدم  كرة  اتحاد  خطوة 
لعبته  منظومة  أركــان  مع  التعامل 
تقتدي  أن  ُيفترض  األندية،  وبالذات 
تبقى  كي  بها،  الرياضية  اإلتحادات 
منظومتها  مــع  الــتــواصــل  قــنــوات 
لألندية  تستمع  وكـــي  مــفــتــوحــة، 
في  الــمــحــوري  الــركــن  ُتعتبر  الــتــي 
منظومة هيئتها العامة، للتأكيد على 
والتنفيذ  التخطيط  في  التشاركية 
ــمــرادة  ال الــنــوعــيــة  النقلة  إلحــــداث 

لأللعاب الرياضية كافة.

اإلقتداء بـ كرة القدم
للرياضة  المتابع  يجد  السياق،  في 
االردنــيــة أن عـــددًا ال بــأس بــه من 
حول  انديته  مع  ُينسق  ال  االتحادات 
كيفية  حــول  وال  بطوالته،  مواعيد 
تشهدها  التي  األزمــات  من  الخروج 
مريحًا،  غير  األمر  يجعل  مما  العابها، 
التشاركية  نهج  ترسيخ  الــى  ويدعو 
مسيرة  يخص  فيما  الــرؤى  وتــبــادل 

االلعاب.
ــكــرة الــطــائــرة على  نــتــوقــف عــنــد ال
سبيل الذكر ال الحصر، فقد وافقت 
األخير  إجتماعها  في  العامة  هيئتها 
عمان  شباب  بيت  فــي  ُعقد  ــذي  ال
 ،2018 لموسم  اإلتحاد  خطة  على 
والمتضمنة إنطالق الدوري الممتاز 
آب  خــالل  أنــديــة  ثمانية  بمشاركة 
الجاري، وعلى ان تكون بطولة الدرع 
قبل  للفرق  إعداد  محطة  الرمضانية 

خوضها منافسات الدوري.
الثمانية  الفرق  اعلنت  ذلك،  ووفق 
وهي:  الدرع  بطولة  في  مشاركتها 
الحسين  وشباب  والكرمل  الوحدات 

بالمراكز  جاءت  التي  موسى  ووادي 
والــعــودة  ومليح  االولــــى،  ــعــة  االرب
ودعــت  الــتــي  والمهندسين  وعــيــرا 
البطولة من دور المجموعات، لكنها 
الدوري  بتأجيل  اإلتحاد  بقرار  فوجئت 
دون  ــقــادم  ال الــثــانــي  تشرين  ــى  ال
مشاركة  فــي  لرغبته  اليها  الــرجــوع 
العربية  البطولة  في  الرجال  منتخب 

التي سُتقام في القاهرة.

قرار فاجأ األندية
كان  البطولة  بتأجيل  االتــحــاد  قـــرار 
مــفــاجــئــًا، ومــــدعــــاة لــإلســتــغــراب 

لألسباب اآلتية: 
العبيها  بتجميع  األندية  قامت  أوًال: 
بطولة  إن  إعــتــبــار  عــلــى  لــلــتــدريــب 
الــذي  ــدوري  ــل ل ـــداد  إع محطة  ـــدرع  ال
زمنية  بفترة  بعدها  منافساته  ُتقام 
الفنية  أجهزتها  ووضعت  قصيرة، 
وفق ذلك خططها التدريبية، من أجل 
جهوزيتها  قمة  إلى  فرقها  وصــول 
المحدد  الموعد  حــلــول  مــع  الفنية 
إضطرت  القرار  صدور  وبعد  سابقًا، 
الى  جميعها  تكن  لــم  إن  غالبيتها 

توقيف تدريبات العبيها!!.
ثانيُا: لم يستشر االتحاد االندية في 
معها  ينسق  ولم  التأجيل،  موضوع 
حول إنعكاسه على تحضيراتها الفنية 
لخوض منافسات الدوري، ولم يكن 
بقاء  ألن  لغالبيتها،  مناسبًا  التأجيل 
وهذا  فترتها،  يطيل  االستعدادت 
تئن  وقت  في  لألندية  ماليًا  مكلف 
الصعبة،  المالية  معاناتها  تحت  فيه 
وال تحصل فيه على دعمًا ماليًا تحت 
اللجنة  لمنع  مشاركة  بدل  مسمى 

االولمبية ذلك!!. 
ثالثًا: سبق لمنتخب الرجال المشاركة 
اقيمت  التي  العربية  البطولة  في 
القاهرة،  فــي  ســنــوات  ثــالث  قبل 
لآلمال  مخيبة  فيها  النتائج  وكانت 
من  كاملتين  سنتين  بعد  بمجيئه 
وقبل  الــســادس  بالمركز  الــتــدريــب 

فلسطين  منتخب  خلفه  تاركًا  االخير، 
الــتــي مــثــلــه ســبــعــة العــبــيــن فقط 

قدموا من غزة!!.
حاليًا،  للرجال  منتخب  يوجد  ال  رابعًا: 
ــوجــه الــحــالــي هــو الــمــشــاركــة  ــت وال
ببعض  تعزيزه  مع  الشباب  بمنتخب 
الالعبين الكبار، رغم أن نتائج منتخب 
مستوى  ادنــى  دون  جــاءت  الشباب 
الطموح في البطولة اآلسيوية التي 
البحرين،  في  الماضي  الشهر  جرت 
حيث فاز على االمارات، وخسر في 
اربع مباريات ليحل بالمركز العشرين، 
حقق  التي  االمــــارات  ان  واألنــكــى 
حلت  عليها  الوحيد  فــوزه  المنتخب 
عليه  متقدمة  عشر  الثامن  بالمركز 

مركزين!!.
في  التشاركية  نهج  غياب  خامسًا: 
من  مرتاحة  غير  فــاالنــديــة  العمل، 
أثر  ــذي  وال لإلتحاد  المفاجئ  القرار 
كان  أنه  معظمها  ويرى  سلبًا،  عليها 
يتعين على االتحاد اإللتزام بمواعيد 
بطوالته، كاشفة عن انها كانت على 
لتعزيز  أجــانــب  العبين  مــع  اتــصــال 
فإضطرت  بــهــم،  فــرقــهــا  صــفــوف 

إليقاف تلك اإلتصاالت.

األزمة مع "األولى"
بين  حاليًا  القائمة  األزمــة  إحتدمت 
االتحاد واندية الدرجة االولى، بعد ان 
نفذت سبعة من اصل ثمانية هي: 
والبقعة  مرصع  والشباب  المشارع 
وصما وبيت ايدس والمحطة وعابل 
قرارها بعدم المشاركة في البطولة 
دعم  على  منها  كــل  يحصل  لــم  مــا 
ديــنــار  اآلف  ثــالثــة  مـــقـــداره  مــالــي 

موزعة على ثالث دفعات.
غــابــت فـــرق االنـــديـــة الــســبــعــة عن 
من  االولــى  الجولة  في  مبارياتها 
البطولة، واعلن االتحاد مساء امس 
أن  بعد  البطولة  تأجيل  عن  الثالثاء 
المنعطف  نحو  تتجه  االمور  اصحبت 
الحاد، فلو بقي الدوري قائمًا واصر 

الجولة  مباريات  اقامة  على  االتحاد 
فستتفاقم  البطولة  مــن  الثانية 
االزمة حتمًا، وهنا يقفز الى األذهان 
االتحاد  سيفعل  كان  مــاذا  السؤال: 
حــيــنــهــا؟!، وهـــل ســُيــهــّبــط األنــديــة 
والمتضامنة،  المشاركة  غير  السبعة 
اســتــنــادًا  الــبــطــولــة،  مقاطعة  فــي 
بدًال  البطولة،وُيصعد  تعليمات  الى 
الدرجة  في  الموجودة  الفرق  منها 
الفرق  عدد  مثل  لديه  كان  إن  الثانية 

المقاطعة؟!.
حقيقة، يعمل االتحاد وفق تعليمات 
له  تسمح  الــتــي  االولمبية  اللجنة 
بتقديم الجوائز المالية للفرق الثالثة 
االولى في البطولة، وليس للفرق 
غضب  لكن  مشاركاتها،  بــدل  كافة 
ــرارهــا جــاء  ــق االنـــديـــة وتــمــســكــهــا ب
اجتماعها  عن  الصادر  بيانها  بحسب 
االتحاد  رد  لعدم  الماضي  االربــعــاء 
على خطاباتها التي وصفت موقفه 

منها بـ "المؤسف".
من  كــــان  صــلــة،  ذي  ســيــاق  فـــي 
االندية  االتحاد  يلتقي  ان  المناسب 
مشاركتها  بربط  مباشرة  قرارها  بعد 
الدعم  على  بالحصول  البطولة  في 
المالي، وان ُيبقي قنوات االتصال 
معها،  يتحاور  وان  مفتوحة،  معها 
وفـــي حـــال لــم يــصــل الـــى تــوافــق 
قبل  البطولة  تأجيل  فيمكنه  معها، 
ان  دون  آخــر  إشعار  الــى  إنطالقها 
سبعة  مشاركة  عــدم  مشهد  يترك 
البطولة،  اجـــواء  على  ُيخيم  فــرق 
األزمة،  فتيل  نزع  قد  بذلك  فيكون 
ألن قــــراره بــالــمــضــي فــي إقــامــة 
تستعر،  األزمــة  نيران  جعل  البطولة 

وباعد المسافة مع االندية!.
اإلتــحــاد،  ذراع  لــي  مــع  لسنا  نــجــزم، 
وال مــع عـــدم الــتــحــاور مــع االنــديــة 
الظروف  ظل  في  اليها  واإلستماع 
تواجهها،  الــتــي  الصعبة  الــمــالــيــة 
على  يساعدها  وبما  عنها  للتخفيف 

المشاركة. 

 فان ديك يشيد بدور أليسون مع ليفربول
.. وويليان يستمتع باللعب يف تشيليس 

 لندن - رويترز

ـــك مــدافــع  ـــان دي ـــال فــيــرجــيــل ف ق
للحارس  المؤثر  الحضور  إن  ليفربول 
كبيرة  ثــقــة  مــنــح  ألــيــســون  الــجــديــد 
الفريق  في  الخلفي  الخط  لالعبي 
الممتاز  اإلنجليزي  للدوري  المنتمي 

لكرة القدم.
وخـــاضِ ألــيــســون حـــارس الــبــرازيــل 
مباراته الرسمية األولى مع ليفربول 
هام  وست  على  االنتصار 0-4  في 
األحد  الممتاز  الــدوري  في  يونايتد 
الماضي وقدم الحارس البالغ عمره 
على  وحــافــظ  قــويــا  أداء  عــامــا   25

نظافة شباكه.
وقـــال فـــان ديـــك لــوســائــل إعــالم 
صوته  كثيرا.  نتحدث  "نحن  بريطانية 
ويساعد  يساعدني  وهـــذا  مرتفع 
الجميع من العبي خط الدفاع. أعتقد 

أن حضوره كان جيدا جدا أيضا".
ــــه يــمــلــك إمــكــانــيــات  وأضـــــاف "إن
وهذا  الكرة  مع  التعامل  في  هائلة 
عملنا  لقد  اللعب.  خــالل  يساعدنا 
ــــداد وســنــواصــل  طـــوال فــتــرة اإلع
أمامنا  يــزال  ال  ــمــران.  وال التطوير 

الكثير".
كثير  في  نتحسن  أن  "يمكننا  وتابع 

من األمور وهذه مجرد البداية".
منذ  ليفربول  دفــاع  صالبة  وزادت 
في  ليفربول  إلى  ديك  فان  انتقال 
وخرج  الماضي  الثاني  كانون  يناير 
الفريق بشباك نظيفة في آخر ست 
مــبــاريــات على أرضــه فــي الــدوري 
في  هــدف  بــأي  مــرمــاه  يهتز  ولــم 

المسابقة في أنفيلد منذ شباط.
وســيــلــعــب لــيــفــربــول فــي الــجــولــة 
الثانية للدوري في ضيافة كريستال 

باالس يوم االثنين القادم.
ويليان  يعتقد  اخــــرى،  جــهــة  ومـــن 
الجديد  مــدربــه  أن  تشيلسي  جناح 
على  يعتمد  ســـاري  مــاوريــتــســيــو 
طــريــقــة هــجــومــيــة تــشــبــه "طــريــقــة 
البرازيلية  القدم  كرة  في  السامبا" 
على  الالعبين  سيساعد  مــا  وهــو 

الظهور بشكل مميز.

وساهم ويليان العب البرازيل البالغ 
تشيلسي  فوز  في  عاما   30 عمره 
3-0 على هدرسفيلد تاون في أول 
الدوري  في  ساري  للمدرب  مباراة 
السبت  يـــوم  الــمــمــتــاز  اإلنــجــلــيــزي 

الماضي.
(ئي.إس.بي. شبكة  ويليان  وأبلغ 
بهذا  اللعب  الممتع  من  "هــل  إن) 
الكثير  لدينا  ذلك.  أعتقد  األسلوب؟ 
هجومية  نزعة  أصحاب  الالعبين  من 
مثل  يحب  وبيدرو.  هازارد  إيدن  مثل 

هؤالء الالعبين لعب كرة القدم".
ــســبــب تــحــدث  ـــهـــذا ال وأضـــــاف "ل
(ساري) عن تقديم كرة ممتعة. هذا 
الموسم.  هــذا  فعله  سنحاول  مــا 
السامبا  طــريــقــة  ذلـــك  يشبه  هــل 
نفعله  مــا  هـــذا  نــعــم.  الــبــرازيــلــيــة؟ 
هنا  نفعله  أن  ونحاول  البرازيل  في 
المهارات  على  اعتمادا  نلعب  بــأن 

والتحرك".
ويــثــق ويــلــيــان أن أســلــوب ســاري 
تشيلسي  ســيــســاعــد  الــخــطــطــي 
أمام  الضعيف  سجله  تحسين  على 
أرســنــال حيث فــاز مــرة واحــدة في 
المدرب  قيادة  تحت  مباريات  ثماني 
وسيلتقي  كونتي  أنطونيو  السابق 
الفريقان في مباراة قمة في لندن 

الــدوري  في  المقبل  السبت  يــوم 
الممتاز.

طالبنا  ــمــدرب  "ال ويليان  وأضـــاف 
ــوجــود  ــال بــالــلــعــب واالســـتـــمـــتـــاع ب
تحمل  مـــع  ــمــلــعــب  ال أرض  فـــي 
بأسلوب  نلعب  اآلن  المسؤولية. 

في  نتسبب  أن  يمكن  لذا  مختلف 
مشكالت ألرسنال".

مباراة  ستكون  تأكيد  "بكل  وتــابــع 
مباراة  ألنها  أرسنال  أمام  استثنائية 
ــكــون مــن الــصــعــب دائــمــا  قــمــة. ي

اللعب أمامه". 

 خلوة اتحاد كرة القدم نموذج في التشاركية لتحقيق النجاحات   

 ترقب للظهور في السلسلة الثالثة للجائزة الكبرى 

 وفد املنتخب الوطني للتايكواندو إىل 
"اآلسياد" اليوم 

يات كرة القدم .. تجربة تحتاج   أكاد
لضوابط قانونية 

 عمان - بلقيس خشمان

يغادر اليوم الى العاصمة االندونيسية جاكرتا 
(رجــال  للتايكواندو  الوطني  المنتخب  وفــد 
النسخة  منافسات  فــي  للظهور  ونــســاء) 
اآلسيوية  األلعاب  دورة  من  عشرة  الثامنة 
الجاري   18 من  اعتبارا  هناك  ستقام  والتي 

وحتى الثاني من ايلول المقبل.
ــمــثــل الــمــنــتــخــب فـــي اآلســـيـــاد، صــالــح  وي
وزن  قطان   حمزة  كغم،   80 تحت  الشرباتي 
تحت57  وزن  الــرب  ابــو  رامــا  كغم،   80 فــوق 
زيد  كغم،  تحت67  وزن  الصادق  جوليانا  كغم، 

مصطفى وزن تحت 58 كغم
وعمد كبير مدربي المنتخبات الوطنية فارس 
وزيــد  ــرب  ال ابــو  ــا  رام اشـــراك  الــى  العساف 
صغر  من  الرغم  اآلسيادعلى  في  مصطفى 
االحتكاك  خالل  من  الخبرة  الكسابهم  سنهم 
مع نجوم اللعبة الكبار تأهبأ للظهور المرتقب 
التي  للناشئين  االولمبية  االلعاب  دورة  في 
بالعاصمة  المقبل  اول  تشرين  في  ستقام 

األرجنتينية بوينس آيرس.
وعلمت "الرأي" أن البطل االولمبي أحمد ابو 
وسيخضع  الوفد  مع  سيغادر   68 تحت  غوش 
قبل  الطبي  الــكــادر  مــن  النهائي  للفحص 
حول  النهائي  القرار  التخاذ  بيومين  البطولة 
مشاركته أو عدمها وفقًا للتقرير، حيث يخضع 
الالعب اآلن لمرحلة االستشفاء من االصابة 

(كسر في احد أضلع القفص الصدري) التي 
تعرض لها مؤخرا اثناء التدريبات.

قبل  الليلة  المنتخب  وفد  عاد  ثانية،  جهة  من 
بالسلسلة  مشاركته  بعد  عمان  الماضية الى 
(جــرانــد  الــكــبــرى  الــجــائــزة  بطولة  مــن  الثانية 
العاصمة  فعالياتها   استضافت  التي  بري) 

موسكو. الروسية 
ويعاني الشرباتي الذي حصل على الميدالية 
خوضه  بعد  رضوض  من  وزنه،  في  الفضية 
البطولة  في  مشاركته  خالل  مباريات  خمس 
االولمبية  الالعبة  ايــضــا  فيها  نــالــت  الــتــي 

جوليانا الصادق الميدالية البرونزية.
ورغم عدم تلقي دعوة للمشاركة بالسلسلة 
من  اعتبارا  تايوان  في  ستقام  التي  الثالثة 
رشحت  ــار  األخــب أن  إال  ــقــادم،  ال الشهر   21
الوطني  المنتخب  ونجمات  لنجوم  الظهور 
بعد النتائج المميزة بتعزيز الرصيد والتصنيف 
األمــور  المنتخب  عناصر  لتترقب  الــدولــي، 

بانتظار مواصلة التألق.
من  المبذولة  الجهود  الفني  الجهاز  ويــدرك 
الــالعــبــيــن والــالعــبــات فــي اآلونــــة األخــيــرة 
وتحقيق  المستمرة  للمشاركات  وتــحــديــدًا 
منافسات  مالمح  أن  اعتبار  على  االنــجــازات 
وأصعب  اقــوى  بــري)  (جراند  الكبرى  الجائزة 
وخــبــرات  عالمية  نخبة  لــوجــود  األســيــاد  مــن 
الزمنية  المسافة  قصر  إلى  باالضافة  أكثر، 

بينهما. 

   عمان - دميانا كوكش 

انتشارا  الماضية  الثالث  السنوات  شهدت 
الى  وصلت  القدم  كــرة  إلكاديميات  واسعا 
المئات نسبة الى العدد في العاصمة عمان 
عمر  من  الالعبين  تدريب  الى  تهدف  فقط، 
مهارات  واكسابهم  الجنسين  لكال  عاما   17-5
ومعلومات نظرية وعملية متعلقة بأساسيات 
اللعبة من خالل خطط وبرامج تدريبية يشرف 

عليها مدربون متخصصون.
واشار مصدر في اإلتحاد ان عدد األكاديميات 
مرخص  المملكة  في  اكاديمية  الـــ500  يفوق 
اداء  ضعف  الــى  مشيرا  أكاديميات   4 منها  
غياب الصبغة القانونية من حيث  البعض مع 
وامانة  والتجارة  الصناعة  وزارة  في  التسجيل 
ان  علما  األولمبية  اللجنة  وموافقة  عمان 
يحصل  دينارا   350 تتعدى  ال  التسجيل  رسوم 
على  والمدربون  األكاديمية  مالك  خاللها  من 
الى  باإلضافة  األتحاد  ينظمها  تدريبية  دورات 
قامت  حــال  فــي  التأشيرات  تأمين  تسهيل 
ودية  لقاءات   في  المشاركة  في  األكاديمية 

خارج المملكة .
تفتيشية  حمالت  هناك  سيكون  انه  وكشف 
األتحاد  قبل  من  األكاديميات  على  ورقابية 
ورود  بسبب  وذلك  عمان  امانة  مع  بالتعاون 
قد  كانوا  األهالي  قبل  من  متكررة  شكاوى 
غير  وهمية  اكاديميات  في  ابناءهم  الحقوا 

موجودة اصال على ارض الواقع.
في ذات السياق أعلن أتحاد اللعبة في وقت 
متعلقة  خاصة  واســس  تعلميات  عن  سابق 
اللجنة  مصادقة  بعد  األكاديميات  بترخيص 
الصناعة  وزارة  فــي  والتسجيل  األولمبية 
فيها  واشــتــرط  األتــحــاد  مظلة  تحت  والتجارة 

لإلكاديمية  ومعالج  فني  ومدير  مدرب  وجود 
تدريب  عمليات  وتطوير  وضبط  تنظيم  بهدف 
المنتخبات  في  للمشاركة  لتأهيلهم  الالعبين 
كرة  بمستوى  والنهوض  واألنــديــة  الوطنية 
برامج  وتطوير  حديثة  نظم  وتطبيق  الــقــدم 
التدريب  أكاديميات  في  والتأهيل  التدريب 

لتحسين كرة القدم بإستمرار.
الخاصة  ــمــيــات  ــادي األك األتـــحـــاد  صــنــف  كــمــا 
والمرافق  تقدمهما  التي  الخدمات  حسب 
  A,B,C مستويات  ثالث  الى  توافرها  التي 
مع  تناسب  خدمات  بتقديم  فئة  كل  تعنى 
مديرها  ويعتبر  األتــحــاد  لــدى  التسجيل  فئة 
مــســؤوال امــام األتــحــاد عــن ايــة تصرفات او 
األتحاد  قبل  مــن  الـــورادة  لإلحكام  تــجــاوزات 
باألشراف  األتحاد  في  الفنية  الدائرة  فتقوم 
المباشر وفرض الرقابة على انشطة التدريب 
ومتابعة  التدريبية  األكاديميات  تمارسها  التي 
بالتدريب  المتعلقة  العامة  السياسة  تطبيق 
لضمان  وذلك  ونوعه  وكمه  اهدافه  من حيث 
تطبيق الخطط األستراتيجية والعلمية التدريب 

من قبل األكاديمية.
عن  -امــســك  المدربين  احــد  قــال  جهته  مــن 
تدريب  شــهــادة  على  وحــاصــل  اســمــه-  ذكــر 
في  ومدرب  الهاشمية  الجامعة  من  رياضي 
في  عمان  العاصمة  في  األكاديميات  احدى 
مؤسسي  تنظيم  يوجد  ال  انه  الرأي  لـ  حديثه 
لإلكاديميات المنتشرة في المملكة واتسامها 
عملها  األكاديميات  غالبية  وان  بالعشوائية 
قائم على اساسي مادي مع غياب المدربين 
االمــر  الالعبين.  على  لــإلشــراف  المؤهلين 
الذي يدفع نحو أهمية البدء بتنفيذ االجراءات 
التظيمية السس اشهار االكاديمية وأهدافها 

وشروط ترخيصها. 

 منتخب التايكواندو يتطلع لتحقيق نتائج مشرفة في اآلسياد   

 األكاديميات بحاجة الى اإلهتمام والمتابعة   
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 ويليان جناح تشيلسي   

 الحارس البرازيلي اليسون (أ ف ب)   
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 روكتس يعلن ضم كارميلو أنطو 
ملوسم  

   نيويورك - أ ف ب

اندية  أحــد  روكــتــس،  هيوستن  وضــع 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين، 
مؤخرا  القوية  للشائعات  حدا  اإلثنين 
حول مستقبل النجم كارميلو أنطوني 
كل  مباراة  في  مرات   10 شارك  الذي 
إلى  إنضمامه  معلنا  السنوية،  النجوم 

صفوفه.
المولود  عــامــا)،   34) أنطوني  ووقــع 
في بروكلين، على عقد يمتد لموسم 
 2,1) دوالر  مليون   2,4 مقابل  واحــد 

مليون يورو).
أوكالهوما  مــع  مخيب  موسم  وبعد 
 16,2 وسطي  بمعدل  ثــانــدر  سيتي 
نقطة في المباراة الواحدة، هو االسوأ 
األول  الدور  من  وخروج  مسيرته،  في 
اإلقصائية)،  (األدوار  أوف  البالي  في 
أتالنتا  الى  تموز  في  انطوني  أرسل 
البالغة  عــقــده  فــســخ  لكنه  هــوكــس، 

قميته 27,9 مليون دوالر (24,5 مليون 
يورو) ليصبح حرا في فترة اإلنتقاالت.

بطل  وصيف  روكتس،  هيوستن  ومع 
انطوني  سيلعب  الغربية،  المنطقة 

الفائز مع منتخب بالده بثالث ذهبيات 
أولمبية، إلى جانب أفضل العب في 
هـــاردن،  جيمس  الــمــاضــي  الــمــوســم 

وصانع األلعاب كريس بول. 

 توتنهام يرجئ االنتقال إىل ملعبه الجديد 
 لندن - أ ف ب

أعلن نادي توتنهام هوتسبر اإلنجليزي 
ملعبه  الى  االنتقال  إرجاء  القدم  لكرة 
تتعلق  تقنية  مشاكل  بسبب  الجديد 
مقررا  كــان  ــذي  وال السالمة،  بأنظمة 
أعتماد  بذلك  ليواصل  المقبل،  الشهر 

ملعب ويمبلي الشهير في لندن.
وكان من المتوقع أن يخوض توتنهام 
"وايــت  ملعب  على  األولـــى  مباراته 
هارت الين" الجديد الذي شيد باالسم 
لملعبه  ذاتـــه  الــمــوقــع  وفــي  نفسه 
ليفربول،  ضد  أيلول   15 في  القديم، 
في  يتم  لن  االنتقال  أن  أعلن  أنه  اال 

الوقت الحالي.
"االختبارات  بيان  في  النادي  وأوضــح 
الــتــي أجــريــت مــؤخــرا أظــهــرت وجــود 
الــســالمــة (...)  أنــظــمــة  مــع  مــشــاكــل 
هــذه  بــهــا  تتسبب  الــتــي  ــتــأخــيــرات  ال
الصعوبات تعني أننا لن نكون قادرين 
ــــراء الــنــشــاطــات االخــتــبــاريــة  عــلــى إج
من  واألول  آب   27 فــي  الــضــروريــة 

أيلول".
الــنــشــاطــات  هــــذه  أن  عــلــى  وشــــدد 
"ستعاد جدولتها لتقام قبل أي مباراة 
الجديد،  الملعب  فــي  أولــى  رسمية 

وذلك بهدف نيل رخصة السالمة".
ــحــدد تــوتــنــهــام مــوعــدا جــديــدا  ولـــم ي
الفتتاح الملعب الذي يتسع لـ 61 ألف 
متفرج، مكتفيا عبر موقعه االلكتروني 
باإلشارة الى أن مباراتيه ضد ليفربول 
(السادس  وكارديف  أيلول)   15 (في 
على  ستقامان  األول)  تشرين  مــن 

الملعب  أن  حين  في  ويمبلي،  ملعب 
مانشستر  ضــد  لــمــبــاراتــه  المضيف 
األول"سيتم  تشرين   28 في  سيتي 

تحديده الحقا".
وفي حين يترك ذلك هامشا الحتمال 
موعد  قبل  جــاهــزا  الملعب  يكون  أن 
االنكليزي  الـــدوري  بطل  مــع  الــمــبــاراة 
أشــارت  الماضي،  الموسم  الممتاز 
تقارير صحافية إنكليزية الى أن النادي 

أبرم اتفاقا مع االتحاد اإلنكليزي للعبة، 
نهاية  حتى  ويمبلي  ملعب  الستخدام 

السنة الحالية.
وشمل اإلرجاء أيضا نقل مباراة ضمن 
أف  ("أن  األميركية  القدم  كــرة  دوري 
على  تقام  أن  المقرر  مــن  كــان  أل") 
"وايت هارت الين" بين فريقي سياتل 
 14 فــي  ـــدرز  راي وأوكــالنــد  سيهوكس 

تشرين األول، الى ويمبلي. 

 أنطوني   

 نموذج لملعب توتنهام الجديد   

 "ويفا" يختار "مقصية"رونالدو  لجائزة 
أفضل هدف أورو 
 لوزان - أ ف ب

اختار االتحاد األوروبي لكرة القدم (ويفا)،أمس، 
البرتغالي كريستيانو رونالدو مرشحا وحيدا عن 
أوروبــي  هدف  أفضل  لجائزة  األبطال  دوري 
لصالح  "مقصيته"  بعد  الماضي،  للموسم 
في  اإلسباني  مدريد  ــال  ري السابق  فريقه 
اإليطالي،  يوفنتوس  الحالي  فريقه  مرمى 
بيل  جاريث  الويلزي  السابق  زميله  مستبعدا 
انتقادات  أثــار  ما  مماثال،  هدفا  سجل  الــذي 

واسعة.
وسجل رونالدو هدفه عبر كرة مقصية خلفية 
رائعة في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة 
دوري األبطال في الثالث من نيسان، والتي 
فاز فيها فريقه 3-0، في طريقه إلحراز اللقب 

الثالث تواليا له في المسابقة.
وأجمع النقاد على أن الهدف كان من األجمل 
في تاريخ المسابقة، ولقي إشادات بدأت من 
لرونالدو،  صفقوا  الذين  يوفنتوس  مشجعي 
إضافة لمدربي ريال في حينه الفرنسي زين 
الدين زيدان ويوفنتوس ماسيميليانو أليجري.

للمسابقة  التاريخي  الــهــداف  هو  ورونــالــدو 
اإللكتروني  الموقع  بحسب  هدفا،   121 مع 
في  العب  أفضل  البرتغالي  وانتقل  لالتحاد. 
ريال  من  الصيف  هــذا  مــرات،  خمس  العالم 
الى يوفنتوس، في صفقة بنحو 100 مليون 

يورو.
سجل  بــايــل،  السابق  ــدو  ــال رون زمــيــل  أن  اال 
بجودة  المعلقين  مــن  العديد  اعتبره  هدفا 
هدف رونالدو على األقل، وذلك في نهائي 
في  اإلنجليزي (1-3)  ليفربول  ضد  المسابقة 
بكرة  الهدف  بيل  وسجل  كييف.  في  أيار   26
دخوله  من  فقط  دقيقتين  نحو  بعد  أكروباتية 
أرض الملعب، بعد عرضية من زميله البرازيلي 
الهدف  ومنح  اليسرى.  الجهة  من  مارسيلو 
نفسه  بيل  يحسم  أن  قبل   ،1-2 التقدم  ريال 

النتيجة بإضافة هدف ثان في الدقيقة 83.
ـــــي أنــه  وفـــي حــيــن أوضـــح االتـــحـــاد األوروب
للجائزة،   11 الـ  المرشحين  اختياره  في  يعتمد 
مسابقة  كــل  عــن  واحــد  العــب  تسمية  على 
بايل  هدف  استبعاد  لقي  له،  تابعة  أساسية 

االستثنائي، انتقادات واسعة.
واعتبر موقع "ويلز أونالين" الويلزي أن االتحاد 
القاري "تغاضى" عن هدف بيل، على رغم أنه 
"سيبقى محفورا في األذهان لفترة طويلة"، 
بينما رأت صحيفة "ديلي مايل" اإلنجليزية أن 

عدم ترشيح بيل هو أمر "مفاجئ".
التواصل  مواقع  عبر  مستخدمون  انتقد  كما 
وكتب  بيل.  على  رونالدو  تفضيل  االجتماعي 
نفسه  يقدم  "تويتر"  موقع  على  مستخدم 
باسم جوش سالك "أعتقد أن هدف بايل هو 
أفضل من هدف رونالدو، ألنه دخل (كبديل) 
اإلطالق،  على  األهم  المسرح  على  وسجل 

نهائي دوري أبطال أوروبا".
زوي  باسم  نفسها  تقدم  مستخدمة  وقالت 
أبطال  دوري  في  واألهــم  األجمل  "الهدف 
ترشيحا  حتى  ينل  ولــم  بــايــل،  سجله  ـــا  أوروب

ليكون األفضل".
العب  أيضا،  للجائزة  المرشحين  ضمن  ومن 
لهدف  باييت  ديميتري  الفرنسي  مرسيليا 
سجله في مرمى اليبزيغ األلماني في إياب 
الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري األوروبي 
من  قوية  تسديدة  بعد   ،(2-5) ليغ"  "يوروبا 
الجهة الخارجية للقدم اليمنى إثر مجهود فردي 

الفت.
هدفا  المرشحة،  األهـــداف  قائمة  وتشمل 
سجلته اإلنجليزية لوسي برونز لصالح فريقها 
ليون الفرنسي في مرمى مانشستر سيتي 
النهائي  نصف  ــدور  ال في   (0-1) اإلنجليزي 

لمسابقة دوري األبطال للفرق النسائية.
وسيتم إعالن الهدف األجمل في 27 آب إثر 
االلكتروني  الموقع  عم  تجرى  تصويت  عملية 

لالتحاد األوروبي لكرة القدم.
عن  واحــدا  مرشحا  اختار  أنــه  اإلتــحــاد  وأوضــح 
التصفيات  يشمل  بما  أساسية،  مسابقة  كل 
وبطوالت  العالم،  كأس  لنهائيات  األوروبية 

الفئات العمرية، وكرة الصاالت.
أن  وسبق  الرابعة،  للمرة  الجائزة  هذه  وتمنح 
نالها األرجنتني ليونيل ميسي العب برشلونة 
والعــب  و2016،   2015 عــامــي  اإلســبــانــي 
في  ماندزوكيتش  ماريو  الكرواتي  يوفنتوس 

العام الماضي. 

 لحظة تسجيل رونالدو "مقصية" في شباك يوفنتوس   

  

 مرص تعلن عودة 
ه إىل  الج

املالعب 

 الرأي - إنترنت

أعلن وزير الشباب 
المصري أشرف صبحي، 
امس، أن مجلس الوزراء 

وافق على السماح 
بعودة جماهير كرة القدم 

لحضور المباريات بداية 
من أول أيلول المقبل 

بواقع خمسة آالف في 
كل مباراة كحد أقصى.

وأطلقت وزارة الشباب 
حملة تهدف إلى توعية 

الجماهير بنبذ العنف 
والتعصب والحفاظ 

على المشآت الرياضية، 
تمهيدا إلى فتح 

المالعب أبوابها أمام 
الجماهير لحضور مباريات 

الدور الممتاز.
وتقام أغلب المباريات 

المحلية في مصر أمام 
مدرجات خالية منذ 

أحداث العنف التي 
أعقبت مباراة في 

الدوري الممتاز في 
بورسعيد بين األهلي 
المصري البورسعيدي 

في شباط 2012.
وبعد موافقة األمن 

على عودة المشجعين 
للمدرجات في موسم 

عام 2015، شهدت أول 
مباراة جماهيرية كبيرة 

في شباط وفاة 22 
مشجعا للزمالك بسبب 

التدافع أمام ستاد 
الدفاع الجوي بضواحي 

القاهرة قبل لقاء مع 
إنبي في شباط.

وأعاد األمن الحظر 
على حضور الجماهير 
للمباريات مجددا مع 

استثناء بعض مباريات 
المنتخب المصري. 
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 كأس السوبر األوروبي.. الليلة 
" مدريدي بـ طابع خاص   الريال واألتلتيكو.. "در

 تالين - أ ف ب

ــانــي بــطــل أوروبــــا  يــقــص ريــــال مـــدريـــد اإلســب
الدوري  لقب  حامل  مدريد  أتلتيكو  اللدود  وجــاره 
القاري،  الموسم  شريط  ليج"  "يوروبا  األوروبي 
عندما يلتقيان،اليوم، عند الساعة العاشرة مساء 
مباراة  أول  في  تالين  في  األردن-   - بتوقيت 
تقام  القدم،  كرة  في  األوروبية  السوبر  للكأس 

بين فريقين من مدينة واحدة.
نسخ  خمس  آخــر  أصــل  من  الرابعة  المرة  وهــذه 
بين  األولــى  لكنها  إسبانيا،  من  نــاديــان  يتواجه 
العاصمة  وتــحــديــدا  ـــدة  واح مدينة  مــن  نــاديــيــن 
األولى  المسابقة  بلقب  ريال  تتويج  بعد  مدريد، 
وأتلتيكو   ،(1-3) اإلنجليزي  ليفربول  حساب  على 
مرسيليا  حساب  على  الرديفة  المسابقة  بلقب 

الفرنسي (3-0) في أيار الماضي.
المسابقات  في  مرات  تسع  الفريقان  والتقى 
مرتين  وأتلتيكو  مــرات   5 ريــال  ففاز  ــيــة،  األوروب
وتعادال مرتين، بيد أن أتلتيكو عجز حتى اآلن عن 
إقصائه  أو  نهائية  مباراة  في  غريمه  على  الفوز 

من إحدى المسابقات.
وفي المباراة التي تقام في العاصمة اإلستونية 
ريال،  لمصلحة  التاريخية  األفضلية  تميل  تالين، 
سيميوني  دييجو  األرجنتيني  قــدوم  منذ  لكن 
لتدريب "كولتشونيروس" في أواخر العام 2011، 
ريال  ضد  يخسر  ولم  عنيدا  خصما  أتلتيكو  أصبح 
آخر  في  المحلي  الــدوري  في  واحــدة  مرة  سوى 

10 مباريات.
ولطالما تشهد مواجهات الطرفين منافسة نارية، 
حينما  أوروبــا،  أبطال  دوري  نهائي  في  خصوصا 
خرج ريال مدريد فائزا في نهائي نسختي 2014 

بنتيجة 4-1 بعد التمديد و2016 بركالت الترجيح.
أبطال  دوري  لقب  يحرز  فريق  أول  أصبح  وبعدما 
ريال  يريد  تواليا،  مرات   3 الجديدة  بنسخته  أوروبا 
مدريد أن يكون أول ناد يحرز لقب الكأس السوبر 
3 مرات تواليا منذ انطالقها عام 1972، علما بأنه 
تتويج  وبحال  و2000.   1998 في  مرتين  خسرها 
باسم  المسجل  القياسي  الرقم  سيعادل  ريال، 

مواطنه برشلونة وميالن اإليطالي (5 ألقاب).
بدوره، يبحث أتلتيكو عن إحراز اللقب للمرة الثالثة 
اإليطالي  إنتر  حساب  على  و2012   2010 بعد 
حامال  كــان  بعدما  تواليا،  اإلنكليزي  وتشلسي 

للقب الدوري األوروبي.
المسابقة  هذه  على  إسبانيا  سيطرة  والالفت 
 8 الليغا  أندية  توجت  إذ  األخيرة،  السنوات  في 
مرات في آخر تسع سنوات (3 لكل من برشلونة 
اإلسبانية  األندية  وسترفع  ألتلتيكو)،  و2  وريال 

و7  إليطاليا   9 مقابل   15 إلى  القياسية  ألقابها 
إلنجلترا.

      
 ما بعد رونالدو 

وللمرة األولى منذ 2009، يستهل ريال موسمه 
دون هدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو 
(33 عاما)، أفضل العب في العالم خمس مرات 
والمنتقل إلى يوفنتوس اإليطالي بأكثر من 100 

مليون يورو.
بصانع  اآلن،  حتى  احتفظ،  الملكي  الفريق  لكن 
لوكا  الــكــرواتــي  الــعــالــم  بطل  ووصــيــف  ألــعــابــه 
إمكانية  إلى  أشرت  تقارير  ظل  في  مودريتش، 

انتقاله إلى إنتر اإليطالي.
رحيال  ــدان  زي الدين  زيــن  الفرنسي  إعــالن  وبعد 
مدويا الربيع الماضي إثر قيادته الفريق األبيض 

إلى ثالث ألقابه المتتالية في دوري األبطال، حل 
بدال منه جولن لوبيتيجي القادم بعد إقالة مدوية 
مونديال  عشية  إسبانيا  منتخب  تدريب  من  أيضا 
روسيا، بعد إعالن موافقته على تدريب ريال قبل 

انطالق النهائيات.
وعول لوبيتيغي في جولته الصيفية التحضيرية 
األخيرة، على الجناحين الويلزي جاريث بيل والشاب 
ماركو أسنسيو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، 
فيما شارك مودريتش لدقائق قليلة بعد عودته 
المهاجم  ريــال  مــع  وبــرز  الصيفية.  عطلته  مــن 
عاما)   18) جونيور  فينيسيوس  الشاب  البرازيلي 
بـ45  مقدرة  صفقة  مقابل  فالمنغو  من  القادم 

مليوني يورو.
وقال مدرب ريال لوبيتيجي لموقع االتحاد القاري 
أتلتيكو  ضد  (المباراة)  ألنها  إضافية  ضغوط  "ال 

سنقدم  أننا  يعني  ما  وكأس  نهائي  هذا  مدريد، 
كل شيء، نحن مجبرون على تحقيق الفوز".

وأشارت تقارير محلية إلى إمكانية اعتماد لوبيتجي 
لعدم  نافاس،  كيلور  الكوستاريكي  حارسه  على 
حصول البلجيكي تيبو كورتوا القادم هذا الشهر 
الكافي  الوقت  على  اإلنجليزي،  تشلسي  من 

للتأقلم مع الفريق.
 2011 بين  أتلتيكو  حــارس  كــورتــوا،  قــدوم  وعــن 
و2014، إلى ريال، قال مدرب أتلتيكو سيميوني 
"ال يمكنني قول أي شيء عن حارس لعب معنا 
بشكل جيد. في الحياة، يجب أن نحترم كل الناس، 
ال يمكننا الحكم على أحد.. نتذكر جيدا الناس الذين 

عملوا معنا. لن يتغير ذلك، حتى مع الغريم".

 أتلتيكو يحتاج الى الوقت 

وندرة  الصلب  بدفاعه  المعروف  أتلتيكو  ولــدى 
العالم  بطل  الفرنسي  الثنائي  عــاد  أهــدافــه، 
لوكاس  والظهير  غــريــزمــان  ــطــوان  أن المهاجم 
هرنانديز إلى التمارين مطلع األسبوع الماضي، 
وشاركا احتياطيين في مواجهة إنتر الودية السبت 

الماضي.
ويتوقع أن يشارك بطل العالم توما ليمار القادم 
بـــ75  قــدرت  بصفقة  أتلتيكو  إلــى  موناكو  مــن 
مليون يورو، إلى جانب العبي الوسط البرتغالي 
سبورتينغ  من  القادمين  ورودري  مارتنز  جلسون 
أتلتيكو  ضــم  كما  تــوالــيــا.  وفــيــاريــال  البرتغالي 
"المطرود"  كالينيتش  نيكوال  الكرواتي  المهاجم 
العالم،  كــأس  فــي  بــالده  منتخب  تشكيلة  مــن 
فرناندو  من  بدال   9 الرقم  القميص  وسيرتدي 

توريس.
"لدينا  بالقول  توليفته  على  سيموني  وعلق 
وعلينا  القادمين  من  الكثير  مع  جديدة  مجموعة 
يمكننا  ال  الــوقــت.  إلــى  يحتاج  وهــذا  التأقلم، 

الحديث عن فريق جيد فقط بسبب اسمائه".
في  ــفــوزه  ب الــجــديــد  لموسمه  ـــال  ري واســتــعــد 
يونايتد  مانشستر  أمام  وخسارته  مباريات  ثالث 
اإلنجليزي 1-2، فيما فاز أتلتيكو مرة في خمس 

مباريات تحضيرية.

سجل األبطال:
السوبر  الكأس  في  الفائزين  سجل  يلي  ما  في 

االوروبية في كرة القدم منذ العام 2000:
- األندية األكثر تتويجا:

 5 ألقاب: برشلونة وميالن
  2017: ريال مدريد اإلسباني
 2016: ريال مدريد اإلسباني
2015: برشلونة اإلسباني

2014: ريال مدريد اإلسباني
2013: بايرن ميونيخ األلماني

2012: أتلتيكو مدريد اإلسباني
2011: برشلونة اإلسباني

2010: أتلتيكو مدريد اإلسباني
2009: برشلونة اإلسباني

2008: زينيت سان بطرسبورج الروسي
2007: ميالن اإليطالي

2006: إشبيلية اإلسباني
2005: ليفربول اإلنجليزي
2004: فالنسيا اإلسباني
2003: ميالن اإليطالي

2002: ريال مدريد اإلسباني
2001: ليفربول اإلنجليزي

2000: غلطة سراي التركي 

 من مواجهة سابقة بين الفريقين (أرشيفية)   
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ته   اإلسبا سيلفا يضع حداً ملس
الدولية 

 مدريد - رويترز

منتخب  وســط  العــب  سيلفا  ديفيد  انــضــم 
أندريس  مواطنيه  إلــى  القدم  لكرة  اسبانيا 
انيستا وجيرار بيكي في اعتزال اللعب الدولي 

بعد كأس العالم في روسيا.
من  البالغ  سيتي  مانشستر  لعب  صانع  وفاز 
وبطولة   2010 العالم  بكأس  عاما   32 العمر 
العناصر  من  وكان  و2012   2008 في  أوروبــا 

الرئيسية في الجيل الذهبي السبانيا.
مع  مباراة  في 125  هدفا  سيلفا 35  وسجل 
المنتخب الوطني على مدار 12 عاما ووصفه 
بانه  بوسكي  ديل  فيسنتي  السابق  المدرب 

"ليونيل ميسي اسبانيا".
التي  التشكيلة  ضمن  الوسط  العــب  ــان  وك
ودعت بشكل مخيب كأس العالم في روسيا 
دور  فــي  الضيافة  أصــحــاب  أمــام  بالخسارة 

الستة عشر الشهر الماضي.
وكتب سيلفا خطابا مفتوحا لمحبيه عبر حسابه 

قرار  يكن  "لم  قائال  االول  امس  تويتر  على 
هذا  بعد  سهال  الخطاب  هذا  وكتابة  الجلوس 
من  أسابيع  بعد  اتــخــذت  الطويل.  المشوار 
الدراسة المتأنية وتحليل الموقف قرارا بانهاء 

مسيرتي مع المنتخب الوطني".
ـــدا مــن أصعب  ــان واح ـــدون شــك ك وتــابــع "ب

القرارات في مسيرتي.
وطور  شيء  كل  منحني  الوطني  "المنتخب 
ألعب  كنت  منذ  كالعب  ومهاراتي  شخصيتي 

في فئات الشباب".
وضـــم الــمــدرب الــراحــل لــويــس اراجــونــيــس 
ليتألق  اسبانيا  تشكيلة  إلــى  سيلفا  الالعب 
كان  والذي   2008 أوروبا  ببطولة  فازت  عندما 

أول لقب كبير تحققه البالد منذ 1964.
مفعم  لمشوار  نهاية  "أضع  سيلفا  وأضــاف 
عشتها  الــتــي  اللحظات  بسبب  بالمشاعر 
لويس  مثل  معها  عملت  التي  والشخصيات 
اراجــونــيــس وهــو انــســان رائــع لــن ننساه ما 

حيينا". 

 صالح ييستخدم هاتفه أثناء القيادة
.. وامللف يف عهدة الرشطة 

 لندن - أ ف ب

أنه  القدم  لكرة  اإلنجليزي  ليفربول  نادي  أكد 
قدم الى الشرطة شريطا مصورا يظهر قيام 
نجمه المصري محمد صالح باستخدام هاتفه 
الخليوي أثناء قيادته السيارة، بحسب ما أفادت 

تقارير صحافية إنجليزية.
بي  "بــي  البريطانية  اإلذاعـــة  هيئة  ونقلت 
ــفــربــول أن  ــي ــحــدث بــاســم ل ســــي" عـــن مــت
الى  رفع  الالعب،  مع  تشاور  وبعد  "النادي، 
حيث  البالد  غرب  (شمال  ميرسيسايد  شرطة 
المحيطة  والــظــروف  الشريط  المدينة)  تقع 

بالتقاطه".
أضاف "لقد تحدثنا أيضا الى الالعب وسنتابع 
الــنــادي  يــدلــي  ــن  ل  (...) داخــلــيــا  الــمــوضــوع 
هذا  حــول  إضــافــي  تعليق  بــأي  الــالعــب  أو 

الموضوع".
وتم  دقيقة  لنحو  يمتد  الذي  الشريط  ويظهر 
التواصل  مواقع  على  واســع  بشكل  تداوله 
خلف  جالسا  صالح  إنجلترا،  في  االجتماعي 
يستخدم  مزدحم  طريق  على  سيارته  مقود 
وبدا  عبره.  التحدث  دون  من  الخليوي،  هاتفه 
الى  وقفوا  مشجعون  التقطه  الشريط  أن 
من  بعضهم  وطلب  المزدحم،  الطريق  جانب 
من  تذكارات،  على  التوقيع  عاما)   26) صالح 
دون تجاوب من قبل الالعب الذي أبقى زجاج 
سيارته مغلقا. وأظهر الشريط أيضا أن صالح 

واصل استخدام الهاتف أثناء التقدم البطيء 
للسيارة.

وأكدت الشرطة عبر حسابها على "تويتر" أنها 
قدم  كرة  العب  يظهر  شريط  بوجود  "أبلغت 
يستخدم هاتفه الخليوي أثناء القيادة. لقد تم 
شكرا  المختص.  القسم  الى  الملف  تحويل 

على إبالغنا بذلك".
يواجه  مخالفة،  بــارتــكــاب  ــتــه  إدان حــال  وفــي 
جنيه  ألف  الى  تصل  قد  مالية  غرامة  الالعب 
من  نقاط  وحسم  دوالر)،   1300) استرليني 

رخصة قيادته.
اال  الشريط،  تصوير  تاريخ  الطرفان  يحدد  ولم 
أن صحيفة "ميرور" اإلنجليزية رجحت أن يكون 
ــى  ــك قــد تــم فــي أعــقــاب الــمــبــاراة األول ذل
الــدوري  من  الجديد  الموسم  في  لليفربول 
اإلنجليزي الممتاز، والتي فاز فيها األحد على 
أن  علما  نظيفة،  برباعية  هــام  وســت  ضيفه 

صالح نفسه افتتح التسجيل خاللها.
في  ليفربول  مــع  الفــتــا  أداء  صــالح  وقـــدم 
وتــوج   ،(2018-2017) معه  األول  موسمه 
هدافا للدوري اإلنكليزي الممتاز مع 32 هدفا، 
من أصل 44 سجلها في مختلف المسابقات. 
فريقه  قيادة  في  ساهم  الذي  صالح  واختير 
أبطال  دوري  لمسابقة  النهائية  المباراة  الى 
-1) مــدريــد  ــال  ري ــام  أم الخسارة  قبل  ـــا  أوروب

في  "البريمييرليج"  فــي  العــب  أفضل   ،(3
الموسم الماضي. 

 محمد صالح   

 سيلفا   

 بث مبارش ومجا للدوري اإلسبا عرب 
"فيسبوك" 

 مدريد - أ ف ب

توصلت رابطة الدوري اإلسباني في 
كرة القدم وشبكة فيسبوك الى اتفاق 
الليجا  مباريات  بث  بشأن  أعوام  لثالثة 
مجانا وبشكل مباشر في دول بجنوب 
االجتماعي  التواصل  شبكة  عبر  آسيا 
األكبر عالميا، في خطوة تطال أكثر من 

مليار نسمة.
ويهدف االتفاق، بحسب الرابطة، الى 
في  فيسبوك  مستخدمي  تمكين 
جنوب آسيا من متابعة مباريات الدوري 
الهند.  في  السيما  ومجانا،  مباشرة 
ضمن  األحـــدث  هــي  الخطوة  أن  كما 
سلسلة من اإلقبال المتزايد من قبل 
األحـــداث  بــث  على  عمالقة  شــركــات 
في  السيما  االنترنت،  عبر  الرياضية 
الذكية  الهواتف  استخدام  ــادة  زي ظل 

واالتصال بالشبكة العالمية.
ـــرائـــد" هــذا  ـــ "ال ــرابــطــة ب ووصــفــت ال
األولــى  التواصل  شبكة  مع  االتفاق 
حقبة  والــــذي "يــفــتــح  ــم،  ــال ــع ال فــي 
لألحداث  المباشر  النقل  في  جديدة 
المباريات  أن "كل  موضحة  الرياضية"، 
الـ380 ألندية الدرجة اإلسبانية األولى 
مــتــوفــرة  ستصبح  الــقــدم  ـــرة  ك فــي 
ثماني  فــي  فيسبوك  عــلــى  مــجــانــا 
بوتان،  بنغالدش،  أفغانستان،  دول: 
سريالنكا  المالديف،  جزر  نيبال،  الهند، 

وباكستان".
فيها  توقع  التي  االولى  المرة  وهي 
المباشر  للنقل  عــقــدا  الليجا  رابــطــة 
االجــتــمــاعــي.  لــلــتــواصــل  منصة  عــبــر 
وتــســتــهــدف الــخــطــوة بــشــكــل خــاص 
العالم  فــي  دولــة  أكــبــر  ثــانــي  الهند، 
مليار   1,3 مع  السكان،  عدد  حيث  من 
مستخدمي  عدد  يتجاوز  وحيث  نسمة، 
شخص،  المليار  الخليوية  الــهــواتــف 
شخص  مليار  نصف  نحو  يتمتع  بينما 

باتصال بشبكة االنترنت.

بتوقيع  سرورها  عن  الرابطة  وأعربت 
عبر  المباشر  للنقل  األول  "عقدها 
االجتماعي"،  للتواصل  شبكة  منصة 
دون إعطاء تفاصيل عن القيمة المالية 
 90 بـ  "مــاركــا"  صحيفة  قدرتها  التي 

مليون يورو.
الذي  "االتــفــاق  أن  إلــى  البيان  وأشــار 
موسم  من  يبدأ  سنوات،  لثالث  يمتد 
الجمعة"،  ينطلق  الــذي   2019  2018-
ستكون  المباريات  "جميع  أنه  مؤكدا 
ــوفــرة عــلــى الــصــفــحــة الــرســمــيــة  مــت
على  وأيضا  فيسبوك،  على  للدوري 

الصفحات الخاصة بكل ناد".
خافيير  الــــدوري  رابــطــة  رئــيــس  وعــلــق 
"الليجا  بالقول  االتفاق  على  تيباس 
وهذا  العالمية  القدم  لكرة  مرجع  هي 
بالنسبة  هائال  ارتياحا  يشكل  (االتفاق) 
الينا حتى اآلن، فعدد األشخاص الذين 
المباريات  مشاهدة  من  سيتمكنون 
الجغرافية  المنطقة  هذه  في  مباشرة 
وقت  أي  من  أكثر  جدا  مهما  سيكون 
مشاهدتها  من  وسيتمكنون  مضى، 

مجانا عبر فيسبوك".
وفي حزيران الماضي، أعلنت الرابطة 
مواسم  لخمس  عقدها  ــددت  ج أنها 
مجموعة  مـــع   (2024 ـــى  ال  2019)
المباريات  لبث  اإلسبانية  "ميديابرو" 
يــورو،  مليارات   4,48 مقابل  عالميا 
في  ــورو  ي مليون   896 يــعــادل  مــا  أي 
عن  ــادة %30  ــزي ب الــواحــد،  الــمــوســم 

العقد السابق. 
لليجا  االلكتروني  الموقع  ــورد  ي وال 
الــبــث  ــقــوق  ــح ل ــكــيــن  مــال أي  وجـــــود 
جنوب  فــي  للمباريات  التلفزيوني 

آسيا.

- مشاهدون جدد
 2017  2016- موسم  عائدات  وبلغت 
 %40 مليارات،   3,6 الرابطة  بحسب 
التلفزيوني  النقل  حقوق  مــن  منها 

يورو.  مليون   234 الى  وصلت  بأرباح 
تجاوز  في  أملها  عن  الرابطة  وأعربت 
أربــع   ،2018  2017- موسم  عــائــدات 
ليس  الجديد  واالتفاق  يورو،  مليارات 

األول من نوعه.
ــكــو حـــقـــوق الــنــقــل  ــال فــقــد أعـــلـــن م
"إيليفن  الــمــتــحــدة،  الــمــمــلــكــة  فــي 
الماضي  االسبوع  مطلع  سبورتس"، 
أنهم توصلوا إلى اتفاق مع فيسبوك 
يقضي ببث مباراة واحدة على األقل 
بطولتي  من  مباشر  بشكل  أسبوعيا 

إسبانيا وإيطاليا.
كريستيانو  البرتغالي  بداية  وستكون 
رونالدو، نجم ريال مدريد السابق الحائز 
على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، 
مع فريقه الجديد يوفنتوس اإليطالي 
ضد كييفو في 18 آب، ومباراة أتلتيكو 
مدريد مع فالنسيا 20 منه في افتتاح 
الدوري اإلسباني، أول مباراتين سيتم 
لقاء  يليهما  ومجانا،  مباشرة  بثهما 
في  الوليد  بلد  مضيفه  مع  برشلونة 

25 الحالي.
المباشر  البث  برامج  مسؤول  وقــال 
في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا 
"هذه  ان  بير،  رايــس  فيسبوك،  لــدى 
بمساعدة  إلتزامنا  تعكس  الــشــراكــة 
متابعين  استقطاب  على  البث  مواقع 
جدد، بناء عالقات تجارية وتقديم تجربة 
الرياضة على  لعشاق  مشاهدة رفيعة 

فيسبوك".
كما سبق لمجموعة "أمازون" األميركية 
مباراة   20 بث  حقوق  على  حصلت  أن 
لثالث  الممتاز  اإلنجليزي  الــدوري  من 
سنوات على األراضي اإلنجليزية بدءا 

من موسم 2020-2019.
ومــن خــالل هــذه االتــفــاقــات، تهدف 
احتكار  كسر  الــى  االميركية  الشركة 
هــيــمــنــة شــبــكــتــي "ســـكـــاي" و"بـــي 
الـــدوري  نقل  لحقوق  ســبــورت"  تــي 

اإلنجليزي الممتاز. 

 بث مباريات الليجا مجاناً لـ 3 سنوات 

ينا يتقدمان  ديوكوفيتش وس
بـ تنسية سينسينا 

 نيويورك - أ ف ب

ديوكوفيتش  نــوفــاك  الصربي  جهد 
األول  الــدور  لتخطي  عاشرا  المصنف 
األمــيــركــيــة،  سينسيناتي  دورة  مــن 
نقطة  لأللف  الماسترز  دورات  إحــدى 
برفقة  الثاني  الدور  وبلغ  التنس،  في 
فافرينكا،  ستانيسالس  السويسري 
من  موراي  أندي  البريطاني  خرج  بينما 

المحطة األولى.
األمــيــركــيــة  بلغت  ــدات،  ــســي ال ولـــدى 
الــدور  ولــيــامــس  سيرينا  المخضرمة 
الــبــيــالروســيــة  مــثــل  مثلها  ــي،  ــان ــث ال
ــدورة  ال فــي  ــك  وذل ــا،  ــك أزارن فيكتوريا 
ميدوز  فالشينج  بطولة  تسبق  التي 
سالم  الجراند  بطوالت  آخر  األميركية، 
في  تنطلق  والــتــي  الــمــوســم،  لــهــذا 

نيويورك في 27 آب الحالي.
ــتــش  ــوفــي ــوك وتــــفــــوق الـــصـــربـــي دي
على  سابقا،  عالميا  أول  المصنف 
 6-7  ،4-6 جونسون  ستيف  األميركي 

(7-4) في الدور األول.
وكسر ديوكوفيتش الساعي الى لقب 
الوحيدة  وهي  ــدورة،  ال هذه  في  أول 
بها  يفز  لم  التي  الماسترز  دورات  من 
الشوط  فــي  منافسه  إرســـال  بــعــد، 
التاسع للمجموعة األولى وتقدم 4-5، 
ويحسم  إرســالــه  على  يفوز  أن  قبل 
 0-3 تقدم  الثانية،  وفــي  المجموعة. 
فشل  ثــم  منافسه،  يــعــادل  أن  قبل 
أتيحت  فرص  خمس  من  اإلفــادة  في 
له للحسم، قبل أن يجره جونسون الى 
حسمه  برايك")،  ("تــاي  فاصل  شوط 
التي  الــرابــعــة  الفرصة  مــن  الصربي 

أتيحت له.
بلقب  المتوج  ديوكوفيتش  ويلتقي 
ثالث  اإلنجليزية،  ويمبلدون  بطولة 
الشهر  ــرى،  ــب ــك ال األربــــع  ــطــوالت  ــب ال
الماضي، في الدور الثاني الفرنسي 
اإليطالي  على  الفائز  مانارينو  أدريــان 
 ،2-6  ،(9-7)  7-6 تشيتشيناتو  ماركو 

.(7-9) 6-7
الثالث  ــدور  ال من  خــرج  الصربي  وكــان 
لدرة تورونتو الكندية األسبوع الماضي 

بــخــســارتــه أمـــام الــنــاشــئ الــيــونــانــي 
عاما)   19) تسيتسيباس  ستيفانوس 
أمام  وخسر  النهائية  المباراة  بلغ  الذي 
المصنف  نــــادال  ــل  ــاي راف اإلســبــانــي 
من  انسحابه  أعلن  والذي  عالميا،  أول 
فالشينج  قبل  للراحة  سينسيناتي 

ميدوز.
أما فافرينكا، فتفوق على األرجنتيني 
 12 المصنف  شــفــارتــســمــان  ديــيــجــو 
في  ليلتقي   ،3-6  ،6-4  ،2-6 بنتيجة 
نيشيكوري  كي  الياباني  الثاني  الدور 
روبليف  ــدري  أن الــروســي  على  الفائز 

.3-6 ،5-7
فــاز  األول،  ــــدور  ال نــتــائــج  أبـــرز  وفـــي 
مواطنه  على  كويري  سام  األميركي 
تاسعا 4-6، 7-6  المصنف  إيسنر  جون 

 .(5-7) 6-7 ،(7-5)
أندي  البريطاني  فشل  المقابل،  في 
سابقا،  عالميا  أول  المصنف  مــوراي 
أمام  وخسر  األول  الــدور  تخطي  في 
الفرنسي لوكاس بويي 1-6 و6-1 و4-

.6
يحتل  اذ  الموسم،  هذا  موراي  وعانى 
حاليا المركز 375 حاليا، بعد غياب لنحو 
في  إصابة  بسبب  المالعب  عن  عــام 

مطلع  جــراحــيــة  عملية  وإجــــراء  ـــورك  ال
انسحب  قد  كــان  وهــو  الحالي.  العام 
من ربع نهائي دورة واشنطن قبل نحو 

أسبوعين بسبب اإلرهاق.
ما  على  كنت  "بدنيا  البريطاني  وقال 
يرام (...) لكن ربما لم تكن ردود فعلي 

بالسرعة التي كنت أرغب بها".

65 دقيقة لسيرينا على 
الملعب

في  سيرينا  نجحت  السيدات،  ــدى  ول
على  بــفــوزهــا  نــاجــحــة  عــــودة  تحقيق 
 2-6  ،1-6 جافريلوفا  داريــا  األسترالية 

في 65 دقيقة.
حاملة 23  المخضرمة  األميركية  وكانت 
قد  سالم،  الغراند  بطوالت  في  لقبا 
تلقت أسوأ خسارة في مسيرتها قبل 
جوهانا  البريطانية  أمام  أسبوعين  نحو 
في  دقيقة   51 في   6-0  ،6-1 كونتا 

دورة سان خوسيه األميركية.
فوزها  تحقيق  من  وليامس  وتمكنت 
سينسيناتي،  في  تواليا  عشر  الحادي 
ــوجــت بــالــلــقــب عــامــي 2014  حــيــث ت
الــنــســخــتــيــن  ـــن  ع ـــت  ـــاب وغ و2015، 

السابقتين. 

 ديوكوفيتش خالل لقاءه أمام جونسون (رويترز)   

 

روما يقرتب من 
ضم الفرنيس 

نزونزي 

 باريس - أ ف ب

توصل نادي روما 
اإليطالي إلى اتفاق مع 
أشبيلية اإلسباني لضم 
العب الوسط الفرنسي 
الدولي ستيفن نزونزي، 

بصفقة مقدرة بثالثين 
مليون يورو بحسب ما 

ذكرت صحيفة "ليكيب" 
الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى 
أن نزونزي (29 عاما) 
سيوقع عقدا ألربع 
سنوات بعد اجتيازه 

الفحص الطبي، مؤكدة 
ما أشارت اليه شبكة 

"سكاي" االيطالية بأن 
الالعب الذي توج مع 
المنتخب الفرنسي 
بلقب كأس العالم 

2018، سيكلف نادي 
العاصمة اإليطالية 30 

مليون يورو، إضافة 
الى مكافآت بقيمة 5 

ماليين يورو.
وفي حال انضمامه 

إلى روما للحلول بدال 
من البلجيكي راديا 

ناينجوالن المنتقل إلى 
إنتر، سيلتقي نزونزي 

المرتبط راهنا بعقد مع 
الفريق األندلسي حتى 

2020، مجددا بالمدير 
الرياضي اإلسباني 

مونتشي الذي عمل 
سابقا في إشبيلية 

واستقدم الالعب من 
ستوك سيتي اإلنكليزي 

في 2015. 

 الربازييل 
رونالدو يغادر 

املستشفى 

   مدريد - أ ف ب

أعلنت إدارة "كلينيكا 
نوسترا سينيورا دل 
روزاريو" في جزيرة 

إيبيزا اإلسبانية،أمس، 
أن النجم السابق لكرة 

القدم البرازيلية رونالدو 
غادر، أمس، العيادة 

الطبية الخاصة، حيث 
كان يتلقى العالج من 
إصابته باالنفلونزا منذ 

أواخر األسبوع الماضي.
وقال متحدث باسم 

العيادة لوكالة فرانس 
برس أن رونالدو "غادر 

صباح اليوم -امس* 
عند الساعة العاشرة 

والنصف صباحا"، 
مشيرا الى أنه "لم يشأ 

الخروج من الجهة التي 
انتظره فيها عدد من 

االعالميين".
ولم يتمكن المصورون 

الذين احتشدوا مترقبين 
خروج رونالدو (41 عاما)، 

من مشاهدة المهاجم 
السابق لبرشلونة وريال 
مدريد اإلسبانيين وإنتر 

ميالن اإليطالي، والذي 
يعد من أبرز المهاجمين 
في التاريخ الحديث لكرة 

القدم.
وكان النجم المتوج 
مرتين بلقب كأس 

العالم مع السيليساو، 
قد أكد األحد عبر 

حسابه على "تويتر"، 
دخوله المستشفى 
منذ الجمعة إلصابته 
بإنفلونزا حادة، وذلك 

في أعقاب تقارير 
صحافية عن معاناته من 

التهاب رئوي.
كانت صحيفة "ديارو 

دي إيبيزا" أشارت الى 
أن المهاجم الفذ، أدخل 

غرفة العناية الفائقة 
في أحد مستشفيات 

إيبيزا بعد ظهر الجمعة، 
قبل نقله الحقا الى 

"كلينيكا نوسترا سينيورا 
دل روزاريو" الخاص. 
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لندن - رويترز

كشفت دراسة جديدة أن األبخرة المتصاعدة من أجهزة التدخين 
اإللكترونية قد تحفز إنتاج مواد كيماوية مسببة لاللتهاب في 
في  مهمة  دفاعات  نفسه  الوقت  في  تعطل  كما  الرئتين 

الخاليا ضد االلتهابات.
أن  المتخصصة  ثوراكس  ــة  دوري في  المنشور  التقرير  وذكــر 
أجهزة  أبخرة  أن  معملية  تجارب  سلسلة  عبر  اكتشفوا  الباحثين 
عــادة  مسؤولة  خاليا  نشاط  تضعف  اإللكترونية  التدخين 
من  وغيرها  والبكتيريا  الحساسية  مسببات  من  التخلص  عن 

الجزيئات التي تصل إلى الرئة.

   وأشار الباحثون إلى أن تعرض الخاليا 
التدخين  أجهزة  ألبخرة  المعمل  في 
ــكــتــرونــيــة تــســبــب فـــي الــعــديــد  اإلل
التي  لتلك  المماثلة  التغييرات  من 
المسؤولة  الــرئــة  خــاليــا  على  تــطــرأ 
ومسببات  البكتيريا  مكافحة  عــن 
ومرضى  المدخنين  لدى  الحساسية 

االنسداد الرئوي المزمن.
وقـــال قــائــد فــريــق الــبــحــث الــدكــتــور 
برمنجهام  جامعة  من  ثيكيت  ديفيد 
يثير  مــا  إن  بيان  فــي  بريطانيا  فــي 
القلق هو أن استخدام أجهزة التدخين 
قد  الطويل  المدى  على  اإللكترونية 
وأضاف  تنفسية.  لمشكالت  يــؤدي 
من  ــا  أمــن األجـــهـــزة "أكــثــر  هـــذه  أن 
لكن  بالسرطان.  اإلصابة  خطر  ناحية 
ثالثين  أو  لعشرين  استخدمتها  إذا 
لإلصابة  يؤدي  أن  لهذا  ويمكن  عاما، 
ـــوي مــزمــن، فــهــذا أمــر  ــانــســداد رئ ب

ينبغي أن نعلمه".
كــانــت دراســـــات ســابــقــة قــد ركــزت 
السائل  تأثير  معرفة  على  فحسب 
التدخين  أجــهــزة  فــي  الــمــســتــخــدم 
وليس  ــا  الــخــالي عــلــى  اإللــكــتــرونــيــة 
الكيماويات المستنشقة مع األبخرة.

ــيــر اســتــنــشــاق هــذه  ــأث ولــمــعــرفــة ت
وفريقه  ثيكيت  اســتــخــرج  األبـــخـــرة، 
ومسببات  للبكتيريا  المكافحة  خاليا 
الحساسية من أنسجة رئة من ثمانية 
يصابوا  ولــم  يــدخــنــون  ال  أشــخــاص 
الرئوي  االنسداد  أو  بالربو  قبل  من 
هذه  ثلث  تعريض  وجـــرى  الــمــزمــن. 
أجهزة  في  الموجود  للسائل  الخاليا 
التدخين اإللكترونية بينما تم تعريض 
ــرة الــســائــل والــثــلــث  ــخ ثــلــث آخـــر ألب

المتبقي تركه الباحثون كما هو.
أن  الباحثون  الحظ  ساعة،   24 وبعد 
المجموعتين  فــي  تــمــوت  الــخــاليــا 

الــلــتــيــن تـــم تــعــريــضــهــمــا لــلــســائــل 
واألبخرة.

تعرضت  التي  الخاليا  أن  أيضا  وتبين 
لم  السائل  من  المتصاعدة  لألبخرة 
تكن على الدرجة نفسها من الكفاءة 
يشير  مما  البكتيريا  مكافحة  فــي 
هذه  مستخدمي  لدى  الرئة  أن  إلى 
في  أكبر  صعوبة  تواجه  قد  األجهزة 

االلتهابات. مكافحة 
وقـــــال الـــدكـــتـــور دانـــيـــيـــل فــايــمــر، 
في  الرئة  أمــراض  في  المتخصص 
ــــي.إم.ســــي)  ــــو.ب مــســتــشــفــى (ي
ــذي  وال بيتسبرج  بمدينة  لــألطــفــال 
البحث  إن  الــدراســة  في  يشارك  لم 
سابقة  دراســات  إلى  يضيف  الجديد 
ــخــدام أجــهــزة  أشــــارت إلـــى أن اســت
يثير  أن  ينبغي  اإللكترونية  التدخين 
صغار  بــيــن  سيما  ال  الــقــلــق  بــعــض 

السن. 

ات يف خاليا الرئة   السجائر اإللكرتونية تحدث تغي

  

شاة   مصابون باصطدام سيارة 
خارج الربملان الربيطا 

 لندن - رويترز 

قاد رجل سيارة في ممر للمشاة والدراجات امس الثالثاء قبل 
أن يصطدم بحواجز خارج البرلمان البريطاني في ثاني هجوم 

على المبنى في أقل من 18 شهرا.
شرطة  رجــال  واعتقل  الواقعة.  في  أشخاص  ثالثة  وأصيب 
بعد  الموقع  في  عمره،  من  العشرينات  في  وهو  السائق، 

ذلك بلحظات.
وقال نيل باسو مساعد قائد شرطة لندن "نظرا لما يبدو من 
أن هذا عمل متعمد، بسبب األسلوب وأهمية المكان، فإننا 

نتعامل مع الواقعة باعتبارها عمال إرهابيا".
وقال باسو إن المشتبه به في الحادث محتجز لكنه ال يتعاون 
أنه  يعتقد  ال  لكن  رسميا  هويته  تحديد  يتم  ولم  الشرطة.  مع 

معروف لدى قوات األمن.

رجائي  الدكتور  ـــوزراء  ال رئيس  نائب  الحكم  هــذا   أطلق 
النواب  مجلس  في  المالية  اللجنة  رئيس  وكرره  المعشر 
النائب أحمد الصفدي وسنسمعه كثيرا في قادم األيام .
على  تسويقه  لكن  النتائج،  في  يبدو  كما  صحيح  الحكم 
هذا النحو ليس مبررا للقول بالمطلق أن برامج الصندوق 
خالص،  وطــنــي  برنامج  هــو  هنا  البديل  وأن  فشلت  
فالتجربة أثبتت أن كل البرامج التي طبقها األردن ذاتيا أو 
مع الصندوق جرى تجاوزها وأن كل برامج التنمية لم تحقق 

أهدافها كذلك، هذا ما تقوله اإلحصائيات.
من  هناك  كان  نفذت  التي  الصندوق  برامج  أن  الالفت 
يزعم من جانب الحكومات أنها ليست إمالءات وأنها برامج 

وطنية من األلف الى الياء .
لماذا نجح برنامج اإلصالح االقتصادي خالل الفترة 1990-
المحلي  الناتج  إلى  المديونية  نسبة  تخفيض  في   2004
اإلجمالي من 180% في 1989 إلى حوالي 60% في 

2004، في حين فشل البرنامج الراهن ؟.
برنامج التصحيح للسنوات 2012-2015 جاء لتخفيض عجز 
من  كنسبة  المديونية  ولتخفيض  العجز  فارتفع  الموازنة 
الناتج المحلي اإلجمالي لكنها إرتفعت ورفع نسبة النمو 

االقتصادي فتراجعت وتخفيض البطالة فزادت  .
التوقعات  تسير  فلماذا  البرنامج  فشل  تؤكد  نتائج  هذه   

بعكس التمنيات؟.
الخلل ليس في البرنامج، وال في سياسة صندوق النقد 
عندما  االقتصاد  إدارة  وفي  التطبيق  في  بل  الدولي. 
تقرر حكومات ضرب برنامج التصحيح عرض الحائط لتلبية 

مطالب شعبية ولعدم دفع الثمن من شعبيتها .
االقتصادي  النمـو  تحقيق  بين  التوفيق  هي  المعضلة 
والعدالة االجتماعية، وتخفيض العجز والمديونية لكن أي 

من الهدفين  لم يتحقق !. 
وخصوصا  الضرائب  خفض  الــى  يحتاج  النمو  تحقيق   
منه  إيراداتها  زيادة  الى  الخزينة  تحتاج  ما  وهو  المبيعات 

لخفض عجزها وتحاشي اإلستدانة . 
في  تتعاون  أو  الحكومة  تضعه  برنامج  أي  في  المهم   
وضعه هو حسم التناقض في تحقيق األهداف المشار 

إليها سابقا  .
لكي  الحكومة،  إعــداد  من  البرنامج  يكون  أن  يكفي  هل 
وضع  من  كانت  البرامج  كل  أن  الحقيقة  ؟.  وطنيًا  يكون 
الحكومات  ومهمة الصندوق المصادقة على ما قدمته 

هذه الحكومات فالمهم هو النتائج.  
مقابل  في  برنامج  إعــداد  الــى  تتجه  الحكومة  كانت  إذا 
يكون  أن  يجب  وهو  به  اإللتزام  تضمن  أن  فعليها  برنامج 
عابرا للحكومات، فما نراه هو أن الحكومات تنقض قرارات 
موقف  من  أكثر  في  ذلك  حصل  وقد  البعض،  بعضها 

وأكثر من حكومة. 

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

برنامج الصندوق  يحقق أهدافه!

   ترمب يصف مستشارة سابقة 
يف البيت االبيض بأنها

"كلبة مسعورة" 
 واشنطن - أ ف ب

الثالثاء  امــس  ترمب  دونــالــد  االميركي  الرئيس  انتقد 
مساعدته السابقة أوماروسا مانيغولت نيومان ووصفها 
بعد  لالهانات  تــبــادل  فــي  و"مــســعــورة"  "كلبة"  بأنها 
قبل  مــن  تسريحها  لجلسة  صوتيا  تسجيال  نشرت  أن 
األبيض  البيت  متهمة  األبــيــض،  البيت  موظفي  كبير 

بـ"الكذب".
في  كمتسابقة  اشتهرت  قد  نيومان  مانيغولت  وكانت 
برنامج "ذا أبرنتيس" الذي كان يقدمه الرئيس األميركي 
وحصلت بعد ذلك على وظيفة في البيت األبيض راتبها 

180 ألف دوالر سنويًا.
نشرها  بعد  "منحطة"  بأنها  اومــاروســا  ترمب  ووصــف 
كيلي  جون  قبل  من  طردها  لجلسة  الصوتي  التسجيل 

كبير موظفي البيت األبيض.
ورفع ترمب من درجة الحرب الكالمية بينهما الى مستوى 
غير معهود حتى من قبل الرئيس الذي ال يتورع عن إهانة 

منتقديه.

ام   "طريق مكة".. مبادرة ال
إجراءات سفر الحجاج يف بلدانهم 

   جدة - محمد المعايطة 

السعودية  العربية  المملكة  أطلقت 
واندونيسيا  مــالــيــزيــا  فــي  بــرنــامــجــًا 
يتضمن  مـــكـــة"،  "طـــريـــق  اســمــتــه 
في  للمسافرين  الحج  اجــراءات  انهاء 
في  خاصة،  مسارات  عبر  بلدانهم، 
المبادرة  تعميم  نحو  اولـــى  خــطــوة 
ترغب  اخرى  اسالمية  بلدانا  لتشمل 

في تطبيقها . 

شاركت  الــتــي  الــمــبــادرة  وتشتمل 
حكومية  ومــؤســســات  وزارات  بها 
واندونيسية،  وماليزية  ســعــوديــة 
السفر  ــوازات  ج وختم  تدقيق  على 
والجمارك، والفحص الطبي، وترميز 
بايصالها  ــهــاءا  ــت ان األمــتــعــة  ـــرز  وف
مما  سكناهم،  اماكن  الى  مباشرة 
مباشرة  التوجه  من  الحجاج  سيمكن 
سكناهم،  مناطق  الــى  بالحافالت 
في مكة المكرمة، والمدينة المنورة 

لحظة وصولهم االراضي السعودية 
اي  انــهــاء  انتظار  الــى  الحاجة  دون 

اجراءات في المطار.  
احدى  مكة"،  "طريق  مبادرة  وتعتبر 
السعودية  تتبناها  التي  المبادرات 
تحقيقا   ،2020 التحول  برامج  ضمن 

لرؤية المملكة 2030.
تجريبيا  المبادرة  بتطبيق  البدء  وتــم 
العام  حج  موسم  خــالل  ماليزيا  في 

الماضي. 

 حجاج ماليزيون يتمون إجراءات الحج في مطار كوااللمبور ضمن مبادرة طريق مكة 

   تركيا تقاطع األجهزة 
كية  اإللكرتونية األم

 اسطنبول - أ ف ب

طيب  رجب  التركي  الرئيس  أعلن 
بالده  أن  الثالثاء  امــس  اردوغـــان 
اإللكترونية  ــزة  ــه األج ستقاطع 
األميركية كهواتف آيفون ردا على 
على  واشنطن  فرضتها  عقوبات 
التركية  الليرة  عوضت  فيما  أنقرة 
تدهورها  إثر  خسائرها  من  بعضا 

وسط توتر العالقات.
العضوين  الدولتين  بين  والخالف 
فـــي حــلــف شــمــال االطــلــســي 
تركيا  احتجاز  مع  تفاقم  والذي   —
أثــار   — لسنتين  أميركي  لقس 
الشراكة  مستقبل  حــول  شكوكا 
أزمة  من  المخاوف  وأجــج  بينهما 

اقتصادية وشيكة في تركيا.
ألقاه  خطاب  في  ــان  اردوغ وقــال 
المنتجات  "سنقاطع  أنقرة  في 
اإللكترونية األميركية" دون أن يبد 

أي مؤشر على تسوية الخالف.
آيفون،  لديهم  كان  "إن  وأضــاف 
فهناك في المقابل سامسونغ، 
ولدينا كذلك فيستل"، في إشارة 
شركة  هاتف  إلى  التوالي  على 
أبل األميركية، وهاتف سامسونغ 
ــة الــجــنــوبــيــة، والــعــالمــة  ــوري ــك ال

اإللكترونية التركية "فيستل".
وارتفعت أسهم فيستل 7 بالمئة 
بعد  ــول  ــب اســطــن ـــورصـــة  ب فـــي 

تصريحات اردوغان.

  

 واشنطن تحذر من أسلحة 
روسيا الفضائية الجديدة 

 جنيف - رويترز 

شكوكا  المتحدة  الــواليــات  أبــدت 
سعي  إزاء  الثالثاء  امــس  قوية 
أسلحة  عــلــى  لــلــحــصــول  ــا  روســي
نظام  بينها  منها  جديدة  فضائية 
ــزر مــحــمــول لــتــدمــيــر األقــمــار  ــي ل
فضال  الــفــضــاء  فــي  الصناعية 
جديد  صناعي  قمر  إطـــالق  عــن 
"غير  بطريقة  يعمل  للمراقبة 
دي.اس.  إليم  وقالت  طبيعية". 
الخارجية  ــر  وزي مساعدة  بوبليت 
األمـــيـــركـــي لـــشـــؤون الــحــد من 
التسلح، في كلمة بمؤتمر لألمم 
يناقش  السالح  نزع  عن  المتحدة 
اتفاقية جديدة لمنع سباق التسلح 
سعي  إن  الخارجي،  الفضاء  في 
فضائية  قــدرات  المتالك  روسيا 

"أمر مقلق".
يشارك  روســي  مندوب  ورفــض 
بوبليت  تصريحات  المؤتمر  في 
لها  أســـاس  ال  بــأنــهــا  ووصــفــهــا 
الخارجية  وزيـــر  وكـــان  وافــتــرائــيــة. 
قال،  الفروف  سيرجي  الروسي 
فبراير  فــي  جنيف  منتدى  فــي 
لمنع  ــة  ــوي أول هــنــاك  إن  شــبــاط، 
ســبــاق لــلــتــســلــح فـــي الــفــضــاء 
ــخــارجــي اتــســاقــا مــع مــســودة  ال
مــعــاهــدة مــشــتــركــة بــيــن روســيــا 
والصين والتي طرحت قبل عشر 

سنوات.

   

تونيس 
يحمل ثعبانا 

اىل رشكة 
الكهرباء  

إليصال 
الخدمة ملنزله

 تونس - بترا 

أفاد موظف 
بمكتب شركة 

الكهرباء بمدينة 
بوحجلة بمحافظة 

القيروان (165 
كلم جنوب 

العاصمة تونس) 
أن مواطنا دخل 

فرع الشركة 
،امس الثالثاء، 

حامال ثعبانا من 
الحجم الكبير في 

يده للمطالبة 
بربط منزله 

بالكهرباء.
وبين الموظف 

عبد الجليل بوقرة 
لوسائل إعالم 

أن المواطن 
اختار االحتجاج 

بحمل الثعبان، 
معلال أن حياته 

أصبحت في 
خطر بسبب كثرة 

الزواحف وانعدام 
النور الكهربائي 
حيث يقيم في 

منطقة ريفية.
وأضاف بوقرة 

أن الشركة قامت 
بدراسة منزل 
المواطن منذ 
سنة 2016 إال 

انه لم يقم بدفع 
رسوم الربط 

المطلوبة. 

   جنوى - إيطاليا - أ ف ب

ـــل  األق عــلــى  شــخــصــا   30 لــقــي 
انهيار  بعد  الثالثاء  امس  مصرعهم 
مدينة  في  للسيارات  معلق  جسر 
جــنــوى شــمــال غـــرب إيــطــالــيــا، كما 
يخشى من ارتفاع عدد الضحايا في 
ــحــادث الـــذي وصــفــه وزيـــر النقل  ال

اإليطالي بأنه "مأساة فادحة".
الجسر  من  كبير  جــزء  انهيار  ويعتبر 
الحديد  للسكك  خط  على  وسقوطه 
الجسور  انهيارات  أكثر  المدينة،  في 
البلد  فـــي  ســـنـــوات  مــنــذ  دمـــويـــة 

األوروبي.
وصرح وزير الداخلية ماتيو سالفيني 
للصحافيين في كاتانيا في صقلية 

"اشــكــر رجــال االطــفــاء واالســعــاف 
منذ  تــدخــلــوا  الــذيــن  والمتطوعين 
يحفرون  ــوا  زال ومــا  االولــى  اللحظة 
فان  لــالســف  لكن  االرواح  النــقــاذ 
مصرعهم  لقوا  شخصا  ثالثين  نحو 
االصابات  من  كبير  عــدد  عن  فصال 

الخطيرة".

 عرشات القتىل واملصاب بانهيار جرس يف ايطاليا 
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يومية عربية سياسية تصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية

الجزء اقتصاد
السنة الثامنة واألربعون - عمان - األردنالثاني

1العدد 7 4 1 6
األربعاء 4 ذو الِحّجة 1439 هـ - املوافق  15 آب  2018م

أســعــار

لعمالت ا

مــقــابــل

الــديــنــار 

األرد

71دوالر

81يورو

91جنيه اسرتليني

0٫0064ين يابا

0٫71فرنك سويرسي

0٫19ريال سعودي

0٫19درهم إمارا

2٫34دينار كويتي

0٫040جنيه مرصي

ن املــــايل ســــــوق عــــــ

شــــــر ملؤ نقطة1984ا

ــداول ـــ ـــ ــت مليون دينار18٫5ال

مليون سهم4٫9األســــهــــم

ـــــــار الـــنـــفـــط أســـــــع
دوالر72بـــــــرنـــــــت

ـــكـــس دوالر67نـــا

النفيسـة املعـادن  أسـعـار 
دوالر1202ذهــــــــــــب

دوالر15فــــــضــــــة

دوالر804بــــــالتــــــ

ــــوم ــــالدي دوالر892ب

أســـــــهـــــــم الـــــــرشكـــــــات

شركة30الـــرابـــحـــة

ــــخــــارسة شركة24ال

ة ملستقــر شركة29ا

6.6% انخفاض كميات اإلنتاج الصناعي لحزيران

 الحكومة تدعو املواطن إلبداء 
رشوع قانون رضيبة الدخل  الرأي 

  عمان ـ الرأي
 
التواصل  مواقع  على  صفحاتها  عبر  الـــوزراء  رئاسة  نشرت 
ضريبة  قانون  حول  استبيانا  وتويتر،  فيسبوك  االجتماعي، 

الدخل المعدل. 
ويأتي نشر االستبيان في إطار حرص الحكومة على  تمكين 
مختلف شرائح المجتمع من المشاركة في آرائهم حول مشروع 
للمشاركة  التالية  المواقع  إلى  الدخول  ويمكن  القانون.  هذا 

في هذا االستبيان: 
https://www.facebook. ــــوك:  ــــســــب ــــي ف

 /com/151354084892458/posts/2208314789196367
https://twitter.com/primeministry/status/102 تويتر: 

 9390851045240833?s=21
 https://goo.gl/W8E4Ub :او المشاركة عبر الرابط التالي

   العمري :  قطاع االسكان يعلن 
توصياته قريباً بخصوص نظام األبنية 

  
 عمان - سيف الجنيني 

قال  رئيس جمعية مستثمري قطاع االسكان المهندس زهير 
لقاءات  عدة  عقد  جهة   11 نحو  وبمشاركة  القطاع  ان  العمري 
للخروج  به  المعمول  االبنية  نظام  لمراجعة  عمل   وورشــات 
بصيغة توافقية . وثمن العمري في تصريح الى" الرأي"   دور 
المختصة  للجهات  ايعازه  خالل  من  الرزاز  د.عمر  الــوزراء  رئيس 
بمراجعة نظام االبنية  مع الجهات ذات العالقة للوصول الى 

صيغة توافقية ونظام عصري يلبي متطلبات المواطنين.
وبين العمري انه سيتم االعالن عن  التوصيات  خالل الفترة 
المقبلة .   وأهم المطالب التي نادت بها جمعية مستثمري 
تطبيق  عدم  االبنية  نظام  في  والمستثمرين  االسكان  قطاع 
تطبيقها  ألن  األبنية،  نظام  على  السكنية  الكثافة  معادلة 
سيؤدي إلى الحد من توفير شقق بمساحات صغيرة تتناسب 
وفئة  والمحدود  المتوسط  الدخل  ذات  األســر  إمكانيات  مع 

الشباب.
وكذلك تخفيض اإلرتدادات بنسبة (10%) وزيادة نسب البناء 
المسموح بها بالمقدار الذي يسمح به هذا التخفيض، ليعوض 

ولو جزئيًا اإلرتفاع الكبير في أسعار األراضي السكنية.
على  وصريح  واضح  بشكل  الموافقة  المطالب  شملت  كما 
طابقين  بزيادة  السماح  و  بها،  المسموح  الطوابق  عدد  زيادة 

في مناطق يتفق عليها. 
  

 25.7 دينار سعر غرام الذهب محلياً 
  

 عمان -بترا

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 األكثر طلبا من المواطنين 
في السوق المحلية امس 70ر25 دينار مقابل 26 دينارا ليوم 

االثنين.
وصياغة الحلي  محالت تجارة  أصحاب  سر نقابة  وحسب أمين 
المعدن  من  الغرام  بيع  سعر  بلغ  عالن،  ربحي  والمجوهرات 
االصفر عياري 24 و18 نحو 90ر30 و90ر22 دينار على التوالي.
وقال عالن لوكالة االنباء االردنية (بترا) ان سعر الليرة الرشادي 
دنانير،   208 االنجليزي  الليرة  سعر  بلغ  فيما  دينارا،   182 بلغ 
مؤكدا وجود طلب جيد بالسوق المحلية متزامنا مع المناسبات 

االجتماعية وموسم االفراح.
واوضح ان انخفاض اسعار الذهب عالميا زاد كذلك من نشاط 
سوق الصاغة بالسوق المحلية تلبية لمناسبات اجتماعية، لكن 
دمغة على  حركة الشراء من اجل االدخار قليلة لفرض رسوم 
خالل  فرضت  الرسمية  الجهات  وكانت  الذهبية.  المشغوالت 
بلغت  الذهب،  مشغوالت  على  دمغة"  "رسم  الحالي  العام 

75 قرشا للمصنع محليا، ودينارا و75 قرشا على المستورد.  

   عمان ـ الرأي 

 أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقريرها الشهري 
إلى  يشير  والذي  الصناعي  اإلنتاج  كميات  حول 
اإلنتاج  لكميات  العام  القياسي  الرقم  انخفاض 
ليصل   2018 عــام  من  حــزيــران  لشهر  الصناعي 
عام  من  الشهر  لنفس   95.5 مقابل   89.3 الى 
ويعزى   .%6.6 مقداره  انخفاضا  مسجال   2017
ذلك الى انخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج 
نقطة   6.84 بنسبة  التحويلية  الصناعات  قطاع 
مئوية والتي تشكل أهميتهـا النسبية  %86.0، 
بنسبة  الكهرباء  إنتاج  لكميات  القياسي  والرقم 
0.03 نقطه مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 
لكميات  القياسي  الرقم  ارتفع  حين  في   .%5.8
نقطه   0.29 بنسبة  االستخراجية  الصناعات  إنتاج 

مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية %8.2.
كما يشير التقرير أيضًا إلى ارتفاع الرقم القياسي 
عام  من  حزيران  لشهر  الصناعي  اإلنتاج  لكميات 
أيار  لشهر   89.0 مقابل   89.3 الى  ليصل   2018
من نفس العام ليرتفع الرقم القياسي لكميات 

ذلك  جاء  وقد   .%0.3 بنسبة  الصناعي  االنتاج 
إنتاج  لكميات  القياسي  الــرقــم  ــفــاع  ارت نتيجة 
الصناعات االستخراجية بنسبة 0.54 نقطة مئوية 
والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2%. في حين 
انخفض الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات 
التحويلية بنسبة 0.27 نقطه مئوية والتي تشكل 

القياسي  والــرقــم   ،%86.0 النسبية  أهميتها 
نقطه   0.0005 بنسبة  الكهرباء  إنــتــاج  لكميات 

مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية %5.8

وبمقارنة األرقام القياسية للستة أشهر األولى 
القياسي  الرقم  انخفاض  يتبين   2018 عام  من 

لكميات اإلنتاج الصناعي ليصل الى 88.4 مقابل 
لينخفض   .2017 عــام  من  الفترة  لنفس   94.6
الرقم القياسي لالنتاج الصناعي بنسبة %6.5. 
وقد نتج هذا التراجع عن انخفاض الرقم القياسي 
 58.6 بنسبة  التحويلية  الصناعات  إنتاج  لكميات 
النسبية  أهميتها  تشكل  والتي  مئوية  نقطه 

86.0%، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء 
بنسبة 10.0 نقطه مئوية والتي تشكل أهميتها 
النسبية 5.8%. في حين ارتفع الرقم القياسي 
لكميات إنتاج الصناعات االستخراجية بنسبة 0.15 
النسبية  أهميتها  تشكل  والتي  مئوية  نقطه 

 .%8.2

 وزيرة التخطيط تؤكد متابعة وتحديث مصفوفة االجراءات  لتحسين التنافسية 

 قعوار:  األردن يتقدم يف املؤرشات الدولية 
ل   رسة األع مل

  المشروع األكبر في مخيمات اللجوء 

: مرشوع الطاقة الشمسية بالزعرتي  زوا
يزود 80 ألف الجئ بالكهرباء   

  عمان ـ الرأي

تقرير  في  دولــة،   190 أصل  من   103 المرتبة  األردن  احتل   
 ،  2018 للعام  الدولي  البنك  عن  الصادر  األعمال  ممارسة 
وزعته  بيان  وفق  الماضي،  بالعام  مقارنة  مرتبة  متقدما 15 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،أمس.
وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة ماري قعوار، ان االردن استطاع 
ممارسة  تقرير  في  مهم  تقدم  تحقيق   2018-2017 خالل 
األعمال للعام 2018 والذي يصدر عن البنك الدولي، موضحة 
السنوي  الكتاب  في  مراتب   4 التقدم  استطاع  االردن  ان 
للتنافسية للعام 2018 ليصل إلى المرتبة 52 من أصل 63 
دولة مشاركة لهذا العام، بعد ان كان بالمرتبة 56 في العام 

.2017
وجاء هذا التقدم ،وفق الوزيرة قعوار، ثمرة للجهود اإلصالحية 
بكفاءة  المتعلقة  الــمــحــاور  فــي  الحكومة  انتهجتها  الــتــي 
والبنية  مراتب  االعمال 8  وكفاءة  مراتب  متقدما 6  الحكومة، 

التحتية 3 مراتب مقارنة بالعام 2017.
وأكدت أن هذه االنجازات تأتي نتيجة للجهود االصالحية التي 

انتهجتها الحكومة االردنية ، خاصة في مجال كفاءة الحكومة 
غير  االقليمية  الظروف  من  بالرغم  وذلك  االعمال  وممارسة 

المواتية التي تشهدها المنطقة.
ومن المتوقع أن يصدر تقرير التنافسية العالمي 2019/2018 
هي  محاور  ثالثة  ويشمل  المقبل  اول  تشرين  بداية  في 
بيئة  التحتية،  البنية   ، المؤسسات  االساسية  :المتطلبات 
االبتكار  األســاســي،  والتعليم  الصحة  الكلي،  االقــتــصــاد 
الكفاءة،  مــعــززات  واالبتكار،  األعــمــال  بيئة  تطور  والتطوير 
التعليم العالي والتدريب، كفاءة السوق، كفاءة سوق العمل، 

تطور األسواق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق.
عمل  خطة  وضع  على  البيان،  ،وفق  التخطيط  وزارة  ودأبــت 
تنفيذية في العامين 2016-2017 لتحسين مرتبة االردن في 
التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية العالمي، الذي يصدر 
األعمال  ممارسة  وتقرير  العالمي  االقتصادي  المنتدى  عن 
الذي يصدره البنك الدولي وتقريرIMD الذي يصدره المعهد 

الدولي للتنمية االدارية.

   الزعتري-الرأي 

المعدنية  ـــثـــروة  وال الــطــاقــة  ــــرة  وزي قــالــت 
مشروع  ان  امــس  زواتـــي  هالة  المهندسة 
توليد الكهرباء من طاقة الشمس في مخيم 
الــزعــتــري الـــذي يــؤمــن الــطــاقــة لــحــوالــي 80 
مخيمات  في  عالميا  األكبر  هو  الجــئ  الــف 

الالجئين.
اطلعت  امس  للمخيم  زيارة  خالل  وأضافت   
في  الشمسية  الطاقة  مشروع  على  خاللها 
الزعتري الممول من البنك األلماني للتنمية 
بمبلغ 15 مليون يورو، ان المشروع حسن من 
النه  المخيم  في  الالجئين  معيشة  مستوى 
ضاعف ساعات الحصول على الكهرباء من 7 
الى 14 يوميا وخفض كلفة الكهرباء وبالتالي 

توجيه الوفر الى مجاالت أخرى.
والسياسة  يتماشى  المشروع  ان  وقالت   
مصادر  مساهمة  زيادة  الى  الهادفة  األردنية 
خليط  في  المتجددة  خاصة   المحلية  الطاقة 
للنظام  االستقرار  وتحقيقق  الكلي  الطاقة 
نظيفة  مصادر  من  المملكة  في  الكهربائي 
الحكومة  تــقــدمــه  الـــذي  بــالــدعــم  مــشــيــدة  
في  خاصة  التنمية  لتحقيق  لالردن  األلمانية 

مجال الطاقة.
العليا  المفوضية  ممثلة  قالت  جانبها  من   
لـــشـــؤون الــالجــئــيــن فـــي األمــــم الــمــتــحــدة 
نموذجا  يــعــد  الــمــشــروع  ان  مــيــرفــي  مــيــف 
أخرى  دول  في  لتعميمه  المفوضية  تسعى 

لألردن  الدعم  توفير  استمرار  أهمية  مؤكدة 
الستيعاب تداعيات ازمة اللجوء السوري.

العقيد  المخيم  مدير  من  زواتي  واستمعت   
الركن احمد السعود الى ايجاز حول (الزعتري) 
و 22  سوري  الجئ  الف  نحو 80  يضم  الذي 

وثالثة  وطالبة  طالب  الف   22 فيها  مدرسة 
االف محل تجاري ومستشفيين. 

في  المعدنية  والثروة  الطاقة  وزيرة  وجالت   
ارجاء محطة الطاقة الشمسية واطلعت على 

تجهيزاتها وغرفة التحكم.

ورافـــق الــوزيــرة زواتـــي فــي الــزيــارة محافظ 
المفرق حسن القيام.

تشرين  شهر  فــي  المشروع  افتتاح  وتــم    
المقاولة  عقد  بأسلوب  ونفذ   2017 الثاني 
الشبكة  عــلــى  ربــطــه  وتـــم  مــفــتــاح  تسليم 

الكهربائية لشركة كهرباء محافظة إربد.
النتاج  األكــبــر  يعد  الــذي  الــمــشــروع،  وينتج   
الطاقة الكهربائية من الشمس في مخيمات 
االفتراضي  عمره  خالل  العالم،  في  اللجوء 
البالغ 25 عاما، 26ر23 جيجاواط ساعة/السنة 
الكهرباء  توفير  ساعات  زيادة  في  يسهم  ما 
ساعات   7 من  المخيم  في  الالجئين  لمنازل 
من  يخفف  الذي  االمر  ساعة   14 الى  يوميا 

الظروف المعيشية الصعبة لالجئين.
ثاني  انبعاثات  تقليل  المشروع  شان  ومن   
أكسيد الكربون بأكثر من 13 الف طن سنويا 
وعند اغالق المخيم سيعزز المشروع المملوك 

للحكومة األردنية الشبكة الكهربائية.
 وكان قد تم في شهر أيار عام 2016 تدشين 
الشمس  طاقة  من  الكهرباء  النتاج  محطة 
األزرق  مخيم  فــي  مــيــجــاواط   2 باستطاعة 

لالجئين السوريين وعددهم 35 الفا.
 ويستضيف األردن حوالي 3ر1 مليون سوري 
االزمة  من  هربا  المملكة  الى  نصفهم  لجأ 
السورية التي بدأت في شهر اذار عام 2011 
ما  المملكة  ارض  على  الباقون  يعيش  فيما 

قبل هذا التاريخ. 

قعوار

زواتي تتفقد المشروع

ر حول الريادة يف املشاريع  مؤ
ة  واملتوسطة 26الصغ

 8 صفقات مالية بـ 15 مليون دينار 
26والبورصة ترتفع 
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 8 صفقات مالية بـ 15 مليون دينار والبورصة ترتفع 
   عمان-فيصل التميمي

في  عمان  لبورصة  الــعــام  المؤشر  ارتــفــع 
مستوى  الى  امس  جلسة  تعامالت  نهاية 
1984 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.59 بالمئة عن 

جلسة االثنين.
ودفع المؤشر لالرتفاع، صعود سعر اغالق 
بالمئة،   7.42 لالستثمار  االقــبــال  اسهم: 
األردن  بنك  بالمئة،   1.29 العربية  البوتاس 
بالمئة   0.46 العربي  البنك  بالمئة،   1.28

والبنك اإلسالمي األردني 0.30 بالمئة.

8 صفقات مالية
صفقات   8 امــس  عمان  بــورصــة  وسجلت 
من  سهم  مليون   2.3 على  ُنفذت  مالية 
نحو  بلغ  تداول  بحجم  العربي  البنك  اسهم 

15 مليون دينار.

األعلى تداوال
وسجل سهم االقبال لالستثمار اعلى حجم 
دينار،  مليون   1.2 بـ  الجلسة  خــالل  ــداول  ت
دينار،  الــف   629 االستثمارية  التجمعات 
االنابيب األردنية 338 الف دينار، بنك األردن 
الف   160 للسجائر  االتحاد  دينار،  الف   164
البنك  دينار،  الف   149 العربي  البنك  دينار، 
اإلسالمي األردني 105 االف دينار، العصر 
التجمعات  ــار،  ــن دي االف   104 لالستثمار 
دينار  الــف   89 واإلســكــان  التغذية  لخدمات 

والبتروكيماويات 85 الف دينار.

األعلى اسهما
اعلى  االستثمارية  التجمعات  سهم  وسجل 
حجم تداول خالل الجلسة بـ 646 الف سهم، 

واإلســكــان  الــتــغــذيــة  لــخــدمــات  التجمعات 
األردنــيــة 269  االنــابــيــب  ــار،  ــن دي الــف   328
دينار،  الف   158 البتروكيماويات  دينار،  الف 
دينار،  الف   135 لالستثمارات  عربي  شرق 
االتحاد  دينار،  الــف   89 لالستثمار  االقبال 
لالستثمارات 75 الف دينار، بنك األردن 70 
الف دينار، ابعاد لالستثمارات 63 الف دينار 

واالتحاد للسجائر 62 الف دينار.

األعلى عقودا
وسجل سهم االقبال لالستثمار اعلى حجم 
االنابيب  عقدا،   217 بـ  الجلسة  خالل  عقود 
االستثمارية  التجمعات  عقدا،   198 األردنية 
شرق  عقدا،   68 العربي  البنك  عقد،   102
عــربــي لــالســتــثــمــارات 59 عــقــدا، االمــل 
 59 األردن  بنك  عــقــدا،   59 لالستثمارات 

عقدا، التجمعات لخدمات التغذية واإلسكان 
54 عقدا، البتروكيماويات 52 عقدا والدولية 

الطبية 39 عقدا.

30 شركة رابحة
لالستثمار  االقبال  اسهم:  أسعار  وارتفعت 
7.42 بالمئة، الشرق العربي العقارية 6.73 
بالمئة، االلمنيوم آرال 5.71 بالمئة، باطون 
لصناعة الطوب 5.26 بالمئة، آفاق القابضة 
بالمئة،  العقارات 4.44  تطوير  بالمئة،   4.85
فينيكس  بالمئة،   4.06 األردنــيــة  االنابيب 
للنقل  المقايضة  بالمئة،   3.84 القابضة 
3.57 بالمئة، السنابل الدولية 3.44 بالمئة، 
 2.59 مساكن  بالمئة،   2.99 الطبية  الدولية 
بالمئة، مجمع الضليل 2.56 بالمئة، العقارية 
 2.27 للنقل  السالم  بالمئة،   2.32 األردنية 

بالمئة، االقبال للطباعة 2.18 بالمئة، شرق 
عربي لالستثمارات 2.12 بالمئة، التجمعات 
المالية  المتحدة  بالمئة،   2.02 االستثمارية 
1.81 بالمئة، االجواخ األردنية 1.48 بالمئة، 
األردن  بنك  بالمئة،   1.29 العربية  البوتاس 
بنك  بالمئة،   1.11 اإلنــتــاج  بالمئة،   1.28
الدواء  دار  بالمئة،   0.85 اإلسالمي  صفوة 
بالمئة،  للتعليم 0.80  الدولية  بالمئة،   0.80
العالمية  بالمئة،   0.59 لألدوية  فيالدلفيا 
 0.46 العربي  البنك  بالمئة،   0.55 للزيوت 
 0.30 األردنـــي  اإلســالمــي  وبــنــك  بالمئة 

بالمئة.

24 شركة تراجعت أسهمها
للوساطة  العالمية  اسهم:  أسعار  وتراجعت 
4.76 بالمئة، الملكية األردنية 4.76 بالمئة، 
التجمعات  بالمئة،   4.25 القروض  ضمان 
بالمئة،   3.57 واإلســكــان  التغذية  لخدمات 
الوطنية  بالمئة،   2.63 للنقل  مسافات 
لأللمنيوم 2.56 بالمئة، االمل لالستثمارات 
2.38 بالمئة، اوفتك القابضة 2.27 بالمئة، 
سرى 2.27 بالمئة، االسمنت 2.12 بالمئة، 
العربية  بــالــمــئــة،   1.89 للسجائر  ــاد  ــح االت
للمبيدات 1.81 بالمئة، االتحاد لالستثمارات 
األراضــي  لتطوير  متكاملة  بالمئة،   1.73
الكويتي  األردني  بالمئة،  واالستثمار 1.36 
واألســواق  للفنادق  الدولية  بالمئة،   1.35
1.26 بالمئة، مصفاة األردن-جوبترول 1.22 
بالمئة، بنك المال 1.11 بالمئة، آفاق للطاقة 
 1 المتعددة  األوسط  الشرق  بالمئة،   1.02
األسواق  بالمئة،   0.94 الفوسفات  بالمئة، 
الحرة 0.73 بالمئة، بنك القاهرة عمان 0.66 

بالمئة والحياة الدوائية 0.47 بالمئة. 

 وزيرة التخطيط تؤكد متابعة وتحديث مصفوفة اإلجراءات  لتحسين التنافسية 

 قعوار: األردن يتقدم يف املؤرشات الدولية 
ل   رسة األع مل

ة  واملتوسطة ر حول الريادة يف املشاريع الصغ مؤ

   عمان ـ الرأي

تقرير  في  ــة،  دول  190 أصــل  من   103 المرتبة  األردن  احتل   
 ،  2018 للعام  الدولي  البنك  عن  الصادر  األعمال  ممارسة 
وزعته  بيان  وفق  الماضي،  بالعام  مقارنة  مرتبة   15 متقدما 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،أمس.
وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة ماري قعوار، ان االردن استطاع 
ممارسة  تقرير  في  مهم  تقدم  تحقيق   2018-2017 خــالل 
األعمال للعام 2018 والذي يصدر عن البنك الدولي، موضحة 
السنوي  الكتاب  في  مراتب   4 التقدم  استطاع  االردن  ان 
أصل 63  من  المرتبة 52  إلى  ليصل  للعام 2018  للتنافسية 
العام  في  بالمرتبة 56  كان  ان  بعد  العام،  لهذا  مشاركة  دولة 

.2017
وجاء هذا التقدم ،وفق قعوار، ثمرة للجهود اإلصالحية التي 
الحكومة،  بكفاءة  المتعلقة  المحاور  في  الحكومة  انتهجتها 
 3 التحتية  والبنية  مراتب   8 االعمال  وكفاءة  مراتب   6 متقدما 

مراتب مقارنة بالعام 2017.
وأكدت أن هذه االنجازات تأتي نتيجة للجهود االصالحية التي 
الحكومة  كفاءة  مجال  في  خاصة   ، االردنية  الحكومة  انتهجتها 
غير  االقليمية  الظروف  من  بالرغم  وذلك  االعمال  وممارسة 

المواتية التي تشهدها المنطقة.
ومن المتوقع أن يصدر تقرير التنافسية العالمي 2019/2018 
هي  محاور  ثالثة  ويشمل  المقبل  اول  تشرين  بداية  في 
بيئة  التحتية،  البنية   ، المؤسسات  االساسية  :المتطلبات 

االقتصاد الكلي، الصحة والتعليم األساسي، االبتكار والتطوير 
تطور بيئة األعمال واالبتكار، معززات الكفاءة، التعليم العالي 
والتدريب، كفاءة السوق، كفاءة سوق العمل، تطور األسواق 

المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق.
عمل  خطة  وضع  على  البيان،  ،وفــق  التخطيط  وزارة  ودأبــت 
تنفيذية في العامين 2016-2017 لتحسين مرتبة االردن في 
يصدر  الذي  العالمي،  التنافسية  تقرير  ومنها  الدولية  التقارير 
األعمال  ممارسة  وتقرير  العالمي  االقتصادي  المنتدى  عن 
المعهد  يصدره  الذي   IMDوتقرير الدولي  البنك  يصدره  الذي 

الدولي للتنمية االدارية.
التقارير  في  التراجع  اسباب  الـــوزارة  حللت  البيان،  =ووفــق 
والتدخالت  ـــراءات  االج واقترحت  مفصل  وبشكل  السابقة 
ذات  التنفيذية  الجهات  مع  بالتعاون  التراجع  لوقف  الضرورية 
الحكومية  والجهات  ـــوزارات  ال مع  مناقشتها  وتــم  العالقة، 
ــــوزارات  ال الــى  الــــوزراء  مجلس  اوعـــز  علية  ــاًء  ــن وب المعنية 
والمؤسسات المعنية ، بالعمل على مضاعفة الجهود الرامية 
وتوفير  للمواطنين  المقدمة  الخدمات  مستوى  تحسين  الى 
والتعاون  الفنية  الخبرات  وتوفير  المالئمة  االستثمارية  البيئة 

ما بين القطاعين الخاص والعام .
حاليا  تقوم  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  أن  الى  وأشارت 
وتزويد  كافة  المعنية  الجهات  مع  المتخذة  االجــراءات  بمتابعة 
اصالح  في  العمل  سير  تقدم  حــول  ــة  دوري بتقارير  الرئاسة 
منظومة العمل في تحسين وضع األردن بالمؤشرات الدولية.

التقارير  ضمن  الدولية  المؤشرات  في  االردن  موقع  وعــن 

الدولية  والمنظمات  المؤسسات  تصدرها  التي  العالمية 
السياسية  المجاالت  حسب  الــدول  أوضــاع  بتقييم  المعنية 
أن  قعوار  الوزيرة  أكدت  المختلفة،  واالجتماعية  واالقتصادية 
هذه التقارير تعكس التطورات التي تشهدها الدول والوقوف 
ترصدها  التي  المؤشرات  في  والضعف  القوة  مواطن  على 

التقارير.
وتحديث  بمتابعة  حاليًا  تقوم  الــوزارة  ان  الى  قعوار  واشــارت 
تنافسية  لتحسين  الطريق  خارطة  ضمن  االجراءات  مصفوفة 
ــار جميع  ــب ــت ـــــي، وذلــــك لــألخــذ بــعــيــن االع االقــتــصــاد االردن
خاصة  الخاص  القطاع  تواجه  التي  والمعوقات  المستجدات 
بتسهيل  المتعلقة  والتشريعات  القوانين  مراجعة  مجال  في 
في  والمتمثلة  الحكومية،  واالجـــراءات  المعامالت  وتسريع 
اصدار االنظمة والتعليمات ذات الصلة بالقوانين االقتصادية 
التي تم اقرارها مثل قانون االعسار وقانون االموال المنقولة 

للدين.
االردنــي  التنافسية  مــشــروع  ضمن  جــار  العمل  ان  وقــالــت 
االجــــراءات  تبسيط  اجــل  مــن  ــدولــي  ال البنك  مــن  الــمــمــول 
االجراءات  الخدمات  دليل  اعداد  خالل  من  الخدمات،  وتسهيل 
واعــداد  الكترونيًا  الموحد  الشركات  تسجيل  نموذج  وتفعيل 
تستهدف  العالقة،  ذات  الجهات  مع  بالتعاون  اعالنية  حمالت 
المعامالت  نسبة  زيادة  بهدف  والمستثمرين  الخاص  القطاع 
تم  حيث  االقتصادية،  القضايا  في  البت  لتسريع  اإللكترونية 
المدفوعات  نظام  وتفعيل  متخصصة  اقتصادية  غرف  انشاء 

االلكترونية. 

   عمان ـ الرأي

الصغيرة  الريادية  المشاريع  لمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  عقدت 
اجتماعا  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  في  والمتوسطة 
المزمع  للمؤتمر  للتحضير  ــراءات  اإلج من  جملة  إلقــرار  امس 

عقده قبل نهاية هذا العام.
للمؤتمر،  العام  واإلطــار  الهيكل  على  اللجنة  أعضاء  واتفق 
المؤتمر  خالل  لمناقشتها  المقترحة  المحاور  من  ومجموعة 
الصغيرة  لــلــريــادة والــمــشــاريــع  دقــيــق  تــعــريــف  عــلــى  ـــزت  رك
والمتوسطة، وكيفية توجيه التمويل وتلمس مالمح االقتصاد 
في  والنساء  الشباب  دور  وتفعيل  المستقبلي،  ــي  األردن
التمويلية  الحكومية  الصناديق  محور  ومناقشة  العمل،  سوق 

وإمكانية توحيدها.
الممولة  أو  الداعمة  والبنوك  الشركات  دور  على  ركزت  كما 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية تأثيرها على االقتصاد 
القانوني  اإلطــار  محور  المؤتمر  وتضمين  إيجابي،  بشكل 
النجاح  عناصر  تنمي  جديدة  وتشريعات  وحوافز  والتشريعات، 
وإمكانية  متوسط،  أو  صغير  ريادي  مشروع  أّي  في  وتوفرها 

تطويره إلى مشروع كبير.
الريادية  لألفكار  بنك  توفير  محور  إدراج  على  األعضاء  واتفق 

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تترافق مع إعادة تجديد رسم 
تستند  المملكة  محافظات  جميع  تشمل  استثمارية  خارطة 
المشاريع  من  محافظة  كل  الحتياجات  دقيقة  دراســات  على 

واحتياجات السوق.
ترأس  الذي  الحمارنة،  مصطفى  الدكتور  المجلس  رئيس  واكد 
في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  قطاع  أهمية  االجتماع، 

خلق مزيد من فرص عمل جديدة تخفف من معدالت البطالة 
لدى كافة الفئات العمرية وتسهم في التخفيف من معدالت 

الفقر والبطالة.
وعملية  واضحة  بتوصيات  يخرج  أن  يجب  المؤتمر  أّن  وقــال 
زمني  وجــدول  محددة  عمل  وآليات  تنفيذية  خطة  لها  توضع 

واضح لتنفيذها. 

"التنمية " و"املحاسب 
" يبحثان التعاون  القانوني

   عمان - بترا 

رئيس  مع  لطوف  هالة  االجتماعية  التنمية  وزيرة  بحثت 
جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين عمران التالوي، 
امس، تعزيز التعاون لوضع خطة لبناء القدرات لموظفي 
من  المسجلة  الجمعيات  إدارة  مجلس  وأعضاء  الــوزارة 
حيث التدريب والتوعية والربط اإللكتروني بين الجانبين.  
كما بحثا موضوع إلتزام الجمعيات المسجلة لدى الوزارة 
بإصدار البيانات المالية، وأن تكون هذه البيانات مدققة 
من محاسب قانوني مزاول ألعمال التدقيق، وأن تكون 
وان  الجمعيات،  وأنظمة  القوانين  مع  متفقة  البيانات 
المالي  الجمعيات  وضع  اإلعتبار  بعين  المحاسب  ياخذ 

عن تحديد أتعاب التدقيق.
وبينت الوزيرة أهمية المصادقة على توقيع المحاسب 
الــذي  الشخص  أن  لضمان  الجمعية  مــن  القانوني 
سجالت  في  مسجل  الجمعية  حسابات  بتدقيق  قــام 
بكشوفات  الوزارة  وتزويد  التدقيق،  العمال  المزاولين 
أعمال  لمزاولة  المسجلين  الحسابات  مدققي  بأسماء 
الجمعيات  على  الكشوفات  هــذه  لتعميم  التدقيق 

المسجلة حتى ال تقع الجمعيات في األخطاء.
وأشار التالوي الى ضرورة قيام المحاسب بالتحقق من 
االموال  مصادر  من  التحقق  خالل  من  الجمعيات  إلتزام 

وسبل صرفها تجنبا لغسل االموال وتمويل اإلرهاب.   

  

 

رك تدرج رشكة املعدات  الج
ة الذهبية  الفنية بالقا

   عمان -بترا

 أدرجت دائرة الجمارك، شركة المعدات والتجهيزات الفنية 
انتهت  أن  بعد  الذهبية،  القائمة  برنامج  في  "تيسكو" 
الميداني  التدقيق  عمليات  من  االلتزام  تدقيق  لجنة 

وتقييم مدى االلتزام بالتشريعات واألنظمة الجمركية.
مدى  من  التحقق  بعد  القائمة،  في  الشركة  إدراج  وتم 
االلتزام بالمتطلبات الجمركية ومتطلبات األمان، وكذلك 
العمل  أنظمة  على  التدقيق  عمليات  من  االنتهاء  بعد 

المتعلقة بالتجارة الخارجية الخاصة بإجراءات االستيراد.
االداريـــة  للشؤون  الــجــمــارك  عــام  مدير  مساعد  وأكــد 
والمالية عميد جمارك ،عبد المجيد الزيود، خالل تسليمه 
للشركة،  التقديري  والـــدرع  الذهبية  القائمة  شــهــادة 
الشـراكة  مفهـوم  علـى  يرتكز  الذي  البرنامج  هذا  أهمية 
وتقديـم  والخـاص  العـام  القطاعيـن  بيـن  الحقيقيـة 
الجمـارك  مـع  المتعامليـن  لقطاعـات  المتميـزة  الخدمـة 
والتصديـر  االسـتيراد  شـركات  تشـمل  والتـي  األردنيـة، 
إلى  إضافـة  والمسـتودعات،  والنقـل  والتخليـص 

الشـركات المقامـة فـي المـدن الصناعيـة المؤهلة.
الجمركية  التسهيالت  من  ستستفيد  الشركة  أن  يذكر 
والتي  القائمة  هذه  على  المدرجة  للشركات  الممنوحة 

أصبحت 93 شركة. 

جانب من االجتماع

   اختتام برنامج التحاد رشكات التأم 
 عمان -الرأي

 اختتم ،امس، أعمال البرنامج التدريبي الذي عقده االتحاد 
األردني لشركات التأمين على المستوى العربي، بعنوان 

"خسارة االرباح وتطبيقاته في وثائق تأمين الحريق" .
بتأمين  المشاركين  تعريف  التدريبي  البرنامج  خالل  وتم 
المستثناة،  واالخطار  المغطاة  (االخطار  العمل  توقف 
الممتلكات)،  وثيقة  مع  االختالف  نقاط  الوثيقة،  شروط 
طريقة  االستبعاد،  (طريقة  التامينية  التغطية  ترتيب  طرق 
(المكافآت،  التأمينية  التغطية  ترتيب  طــرق  االضــافــة)، 
بديلة،  ترتيبات  واالجور،  الرواتب  لتأمين  المختلفة  الطرق 
طرق  على  عملية  أمثلة  والمدققين)،  المحاسبين  أجور 
حساب  التامين،  مبلغ  حساب  التأمينية،  التغطية  ترتيبات 
تأمين  تسعير  والمرتجع،  والمودع  المقطوع  األقساط، 

توقف العمل، شرط التسوية.   

 البنك اللبنا للتجارة ينفي تعرض 
حسابات الزبائن لعملية قرصنة 

   بيروت - بترا 

 أوضح البنك اللبناني للتجارة، ردّا على ما تّم التداول به 
لحسابات  قرصنة  عملّية  عن  اللبنانية  الصحف  احدى  في 
الزبائن، أن "هذا ال يمّت للحقيقة بصلة إذ ان المصرف، 
كما هي حال غالبية المصارف اللبنانية، مجّهز ببنية تحتية 
التكنولوجية  المنصات  أحدث  من  ُتعد  المعلومات  ألمان 
مستدام  بشكل  بتحديثها  يقوم  وهو  العالم،  في  تطورًا 
وفقًا لتطور تكنولوجيا أمان المعلومات". واشار المصرف 
الى أن "هذه المنصة تخضع للتعاميم والقوانين المرعية 
والخاضعة  المركزي  لبنان  مصرف  عن  والصادرة  اإلجــراء 
"لم  أنه  مؤكدًا  المصارف"،  على  الرقابة  لجنة  لتدقيق 
خدماته  إطالقه  منذ  إطالقًا  قرصنة  عملية  ألية  يتعرض 

االلكترونية منذ نيًف وعشر سنوات".   

  

 مرصف سوريا املركزي يضع 
رشوطاً لودائع العملة األجنبية 

   بيروت - رويترز 

ودائع  لجذب  تسعى  التي  السورية،  السلطات  وضعت   
إيداع  لشهادات  شروطا  الثالثاء  امس  األجنبية،  بالعملة 
المركزي  للمصرف  الشهر  هذا  الحكومة  سمحت  جديدة 
بإصدارها. وقال مجلس النقد والتسليف بمصرف سوريا 
المركزي إن البنوك في سوريا تستطيع اآلن وضع فائض 
لدى  إيداع  شهادات  في  والدوالر  باليورو  األجنبي  النقد 
المصرف المركزي. وحدد البيان آجال شهادات اإليداع بما 
أو  دوالر  مليون  أدنــى  بحد  وعامين،  أسبوع  بين  يتراوح 
مليون يورو. ولم يذكر أسعار الفائدة على تلك الشهادات.

سبع  على  يزيد  ما  جــراء  بشدة  سوريا  اقتصاد  وتضرر 
حيث  البالد،  على  الغربية  والعقوبات  الحرب  من  سنوات 
تنظيم  وضد  معارضة  فصائل  ضد  حربا  الجيش  يخوض 
الدولة اإلسالمية، بمساعدة الطائرات الروسية ومقاتلين 

تدعمهم إيران. 
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 طفيل مصاب بالتوحد .. كيف أتعامل معه ؟ 

 أبواب -غدير سالم 

وال  أناديه   ، يتكلم   وال  سنتان  عمره  "طفلي 
وعند   ، لوحده  يجلس  دائمًا   ، أحيانًا  يستجيب 
األطفال  مع  يلعب  ال  أنه  أالحظ  األقارب  زيارة 
جــدًا  ويخيفني  يقلقني  األمـــر  وهـــذا   ، ـــدًا  أب
".بهذه  بالتوحد  مصاب  أنــه  أشعر  وبـــدأت   ،
لطفلين-  -أم  وهي  مجد"  عبرت "أم  الكلمات 

عن خوفها من إصابة طفلها بالتوحد .
وتابعت :" تصفحت اإلنترنت كثيرًا والحظت أن 
بعض األعراض تظهر على طفلي  ، خاصة أنه 
ال يتحدث بأي كلمة وال يتواصل معنا أبدًا حتى 
أنني  عرضته قبل عام على طبيب أذن وحنجرة 
،وأكد لي بأنه يسمع وال مشكلة لديه ، واآلن 
أذهب  أن  جدًا  خائفة  فأنا  ؟،  أفعل  ما  أعلم  ال 
 ، بالتوحد  مصاب  أنه  ويخبرني  طبيب  إلى  به 

فالخوف يبعدني عن الحقيقة ". 
هناك فرق بين اإلنطواء والعزلة وبين التوحد 
شركة  في  موظفة  -وهي  سامر  أم  ،فتقول 
خاصة - :" طفلي عمره خمس سنوات ،منعزل 
لوحده  دائمًا   ، اآلخرين  مع  التواصل  يحب  ،وال 
ال يتحدث مع أحد ،  مع العلم  بأنه يتكلم كل 
شيء وليس لديه مشكلة في الكالم ، وكان 
نعرفه  فما   ، بالتوحد  مصاب  بأنه  لدينا  القلق 
عن التوحد أن الطفل يكون منعزال إجتماعيًا عن 

اآلخرين ". 
الطبيب  على  عــرضــنــاه  عندما    ": وتــابــعــت 
معه  السيء  والــده  تعامل  بسبب  أنه  فتبين 
ورهابا  خوفا  لديه  شكل   ، الناس  أمام  وضربه 
فأصبح  بنفسه  الثقة  وأفــقــده  الجميع،  مــن 
 ، الناس  مع  الحديث  ويخاف  يرفض  منعزًال 
يتواصل  وأصبح  كثيرًا  إختلف  العالج  مع  ولكن 
مشكلتان  واإلنطواء  فالتوحد   ، الناس  ويحب 

مختلفتان تمامًا وكل واحدة لها أعراضها ". 
لطيفة  الدكتورة  النفسية  األخصائية  ف  ُتعرِّ
النمو  إضطرابات  أحــد   ": بأنه  التوحد  دردس 
،أهمها  األعراض  من  بجملة  ويتميز  العصبي 
ــواصــل اإلجــتــمــاعــي ،  ــت ضــعــف الــتــفــاعــل وال
 ، اللفظي  وغير  اللفظي  التواصل  وضعف 
المقيدة  السلوكية  األنــمــاط  مــن  ومجموعة 
وغير المتكررة ، وهناك أعراض أخرى مثل رغبة 
فقط  معينة  أنــواع  بتناول  المصاب  الطفل 
للضوء  المفرطة  وحساسيته   ، الطعام  من 
الرئيسية  الثالثة  األعراض  ولكن   ، وللضوضاء 

هي األساس في التشخيص" .
متعددة  التوحد  أعراض  ألن   ": دردس   وتبين 
بشكل  ونوعيتها  شدتها  ــراوح  ــت وت ومعقدة 
التوحد  طيف  عليها  يطلق  آلخر  طفل  من  كبير 
ــدة  ــــراض بــالــشِّ ، والــطــيــف تــتــراوح فــيــه األع
من أعــراض قلية جــدًا ألعــراض شديدة جــدًا ، 
لعام  العالمية  الصحة  منظمة  تقرير  وبحسب 
2017 فإن طفًال واحدًا من بين كل 160 طفًال 
البحوث  من  العديد  ،وهناك  بالتوحد   يصاب 
في  التوحد  نسبة  ــادة  زي سبب  درســت  التي 
تزيد  ال  الــحــاالت  أن   فتبين   ، الحالية  الفترة 
دقة  أكثر  أصبح  والتشخيص  زاد  الوعي  ولكن 
،وبالتالي أصبح هناك قدرة أكبر على الكشف 
جزء  كان  فسابقًا   ، التوحد  لحاالت  والتشخيص 
كبير من الحاالت يتم تشخيصها بشكل خاطئ 
أو  سلوكية  مشاكل  أو  عقلي  تخلف  أنه  على 

أحيانًا عقلية" .
وعن أسباب التوحد تقول دردس :" حتى اآلن 
األسباب الدقيقة للتوحد غير معروفة ، ولكن 
جينية  عــوامــل  هناك  أن  إلــى  تشير  األبــحــاث 

وبيئية تلعب دورًا  كبيرًا  في اإلصابة ". 
بالتوحد  اإلصابة  أعــراض   ": أن  دردس  وتــرى 
الستة  عمر  عقب  تظهر  والواضحة  الصريحة 
وقابلة  واضحة  تكون  ولكنها   ، تقريبًا  أشهر 
ثــالث  إلـــى  السنتين  عــمــر  فــي  للتشخيص 
هــذه  تبقى  الــفــتــرة  هـــذه  وعــقــب   ، ســنــوات 
األعراض مستمرة حتى البلوغ ويبقى الطفل 

مصابا فيها " .
التوحد  طفل  عند  اإلجتماعي  التواصل  وعن 
لطفل  اإلجتماعي  التواصل   ": دردس  تقول 
فيكون  الــرضــاعــة  عــمــر  خـــالل  يظهر  الــتــوحــد 
الطفل إهتمامه قليال بالمؤثرات اإلجتماعية ، 
فيبتسم بشكل أقل من الطفل العادي ،وينظر 
 ، العاديين  األطفال  من  أقل  بشكل  للمحيط 
لهذا   ، باسمه  مناداته  عند  يستجيب  ما  ونادرًا 
السبب تجد جزءا كبيرًا من األباء يبدأ رحلته في 
والحنجرة  األذن  طبيب  عند  التوحد  تشخيص 
السمع  في  مشكلة  لديه  طفله  أن  يعتبر  ألنه 

فهو ال يستجيب له".
وتتابع :" وعندما يكبر الطفل يصبح لديه تراجع 
بشكل  اإلجتماعي  التواصل  على  القدرة  في 
واضح مقارنة مع األقران فمثًال يتميز الطفل 
المصاب بالتوحد بأن التواصل البصري والنظر 
أنه  وتشعر   ، لديه  جــدًا  قليل  بالعين  لالخرين 

المحيطة  اإلجتماعية  بالتفاعالت  موصول  غير 
يقطع  أن  الممكن  من  الحوار  وســط  ففي   ،
الحوار ويبدأ بالحديث فهو ال يملك قدرة على 
معرفة حدود التواصل اإلجتماعي ومتى يبدأ 
أوينتهي ، أيضًا ال يملك المصاب  القدرة على 
 ، نفسه  عن  للتعبير  بسيطة  حركات  استخدام 
إذا  لألشياء  يشير  كيف  الطفل  يعرف  ال  مثًال 
ويصرخ  يبكي  أن  الممكن  فمن  يحتاجها  كان 
أن  أو  يريده  ما  عن  الحديث  يستطيع  أن  دون 
يشير له ، حتى التواصل اإلجتماعي مع أقرب 
األشخاص له فيه مشكلة وكذلك القدرة على 

اإلقتراب من اآلخرين أو إحتضان ذويه ".
يتواصل  ال  الطفل  ألن   ": دردس  وتــقــول 
الكالم  على  القدرة  يكتسب  ال  فهو  إجتماعيًا 
 ، الكالم  تطوير  على  قدرته  تتراجع  فبالتالي 
وهذا يؤدي إلى األعراض األخرى سالفة الذكر 

وهي ضعف التواصل اللفظي ". 
عند  السلوكية  األنــمــاط  أن  عــدا   ": وتضيف 
فهناك  أنــــواع  إلـــى  تقسم  الــتــوحــد  أطــفــال 
سلوكيات متكررة أو نمطية مثل الرفرفة في 
اليدين أو دوران الرأس أو اهتزازات في أطراف 
وهناك   ، متكرر  بشكل  بها  يقوم  فهو  الجسم 
،فمثًال  مقيدة  سلوكيات  نسميها  سلوكيات 
واحــدة  لعبة  الطفل  يمسك  أن  الممكن  من 
جدًا  طويلة  لفترة  عجلها  تدوير  في  ويستمر 
من الزمن ، وهناك سلوكيات قهرية كأن  يتبع 
قواعد معينة في ترتيب األشياء ووضعها بخط 
هذا  بكسر  أحد  قام  إذا  جدًا  وينزعج  وصفوف 
الترتيب أو الروتين ، وهناك سلوكيات روتينية 
أنشطته  تكون  أن  يجب  فمثًال  شعائرية   أو 
اليومية التي يعتاد عليها روتينا ثابتا وال تحتمل 
التغيير كتغيير طريقة اللبس أو مكان النوم أو 
طبيعة األكل ، لهذا من المهم جدًا على األهل 
التأقلم  على  ومساعدته  الطفل  استثارة  عدم 

عند تغيير الروتين " .
:"هناك  دردس  تقول  التوحد  تشخيص  وعن 
عالمات أولية يجب على األهل مراقبتها مثًال 
ما  يصدر  ال  السنة  عمر  لغاية  الطفل  بقي  لو 
نسميه بال ( bubbling ) أي بداية الكالم هذا 
وإذا   ، بالتوحد  اإلصابة  على  مؤشرا  يكون  قد 
يوجد  وال  بيده  يلوح  وال  يؤشر  ال  الطفل  كان 
أي تواصل لديه حتى عمر السنة فهذا الشيء 
يجب أخذه بعين اإلعتبار أيضًا  ، وإذا لم يتحدث 
الطفل بأي كلمة حتى عمر 16 شهرًا  ، وإذا لم 

بعضهما  مع  كلمتين  يرتب  أن  الطفل  يستطع 
السنتين  عمر  حتى  قصيرة  جملة  يكّون  أن  أو 
اإلجتماعي  التواصل  على  القدرة  وفقدان   ،
مع  مقارنة  عمر  أي  عند  وملفت  واضح  بشكل 
على  مــؤشــرات  جميعها  هــذه  أيــضــًا  األقـــران 

اإلصابة بالمرض " .
وتبين دردس طرق عالج مرض التوحد فتقول :" 
إلى اآلن ال يوجد عالج كامل تام معروف ، لكن 
هناك جملة من العالجات السلوكية والتربوية 
والتعليمية وعالجات للنطق واللغة تساعد قدر 
اإلمكان على التقليل من حدة األعراض وعلى 
وظيفيًا  مستقال  اإلمــكــان  قــدر  الطفل  جعل 
وعلى األقل قادرًا على قضاء حاجاته اليومية 
عالجية  عملية  ألي  األساسي  الهدف  إذن   ،
يخدم  أن  على  مساعدته  هي  التوحد  لطفل 
بالمهام  القيام  على  قــادرا  يكون  وأن  نفسه 

الرئيسية المطلوبة منه ".
األهل  يكون  أن  جدًا  المهم  ومن  وتضيف :"  
أيضًا جزءا من العملية العالجية كهدف ،بمعنى 
التقليل  وعلى  التأقلم  على  مساعدتهم   أن 
من حدة التوتر ، ألن تربية طفل مصاب بالتوحد 
ليست باألمر السهل وتتطلب جهدا عظيما من 
ال  أنه  معرفة  المهم  ومن   ، واألمهات  األبــاء 
يوجد عالج سحري للتوحد وبين الفترة واألخرى 
باألكسجين  عالجا  هناك  أن  إشــاعــات  تظهر 
على  ــادرا  ق واحــد  عــالج  يوجد  ال  ولكن  وغيره 
شفاء التوحد إنما كل طفل بحاجة إلى برنامج 
مرضه  طبيعة  على  يعتمد  فيه  خــاص  معين 
،وطبيعة األعراض ،وطبيعة الجو األسري لديه 

والخدمات المتوفرة لديه ". 
األدوية  ولكن  باألدوية  عالج  هناك   ": وتتابع 
تعالج  ،ولكنها  مباشر  بشكل  التوحد  تعالج  ال 
النشاط  فرط  مثل  للتوحد  المصاحبة  األعراض 
،القلق ،عدم القدرة على التركيز ،وهناك بعض 
األدوية تساعد على التخفيف من هذه األعراض 
اإلستجابة  على  قـــادرًا  الطفل  يصبح  حتى 
أكان  سواء  واإلجتماعية  التعليمية  للتدخالت 
األهل أو منطقة العالج ،  ويجب توضيح فكرة 
أن هناك فرقا بين التوحد واإلنطوائية فالطفل 
المنعزل الذي ال يحب الحديث قد يكون بسبب 
طريقة التربية أو نقص ثقة بنفسه أو مشاكل 
رهاب إجتماعي وهذه أعراض نفسية وليست 
أكثر  التوحد  فمرض   ، التوحد  بمرض  إصابة 
وليس  تظهر  واضحة  عالمات  وهناك  تعقيدًا 

فقط عدم التواصل اإلجتماعي". 

 التوحد هو  أحد إضطرابات النمو 
العصبي، ويتميز بجملة من األعراض 

،أهمها ضعف التفاعل والتواصل 
عي ، وضعف التواصل اللفظي  اإلجت
اط  وغ اللفظي ، ومجموعة من األ

السلوكية املقيدة وغ املتكررة ، 
وهناك أعراض أخرى مثل رغبة الطفل 
املصاب بتناول أنواع معينة فقط من 

الطعام ، وحساسيته املفرطة للضوء 
وللضوضاء ، ولكن األعراض الثالثة 

الرئيسية هي األساس يف التشخيص 

 وبحسب تقرير منظمة الصحة العاملية 
لعام 2017 فإن طفالً واحداً من ب كل 
160 طفالً يصاب بالتوحد (...)وحتى اآلن 
األسباب الدقيقة للتوحد غ معروفة 

، ولكن األبحاث تش إىل أن هناك 
اً   عوامل جينية وبيئية تلعب دوراً  كب

يف اإلصابة 

كشف علمي يساعد عىل مقاومة الشيخوخة التوصل للمنطقة املسؤولة عن القلق والتشاؤم
في  التحكم  مــن  باحثون  تمكن   
الجسم  تدهور  عن  مسؤولة  خاليا 
مع التقدم في العمر، وسط آمال 
على  العلمي  الكشف  يساعد  بأن 
مستقبال،  الشيخوخة  مــقــاومــة 
ــة الـــشـــبـــاب قــدر  ــل وإطــــالــــة مــرح
لجامعة  دراسة  وبحسب  اإلمكان.  
"إيكستر" البريطانية، فإن اختبارات 
أن  كشفت  الحيوانات  على  أجريت 
المتراكمة  الشيخوخة  خاليا  إنعاش 
أدى  الجسم  وأعضاء  أنسجة  في 

إلى تحسن ملحوظ.
كيماوية  ـــادة  م اســتــخــدام  وأدى 
مركب  ــراز  إف في  الحيوانات  لــدى 
الكيماوي،  السلوفيد  هيدروجين 
الخاليا  إنعاش  في  تسبب  الــذي 
وبما  الجسم،  في  شاخت  التي 
سامة،  تكون  قد  الــمــادة  هــذه  أن 
بإيجاد  منشغلون  العلماء  فــإن 
طريقة ممكنة إليصالها إلى الخلية 

بصورة سليمة ال تؤذي. 
(بترا)

فى  منطقة  تحديد  فى  األعصاب  علماء  من  فريق   نجح 
الدماغ هى المسئولة عن التشاؤم، حيث أشار بحث جديد 
إلى أن كل من القلق واالكتئاب ناتجان عن خلل بمنطقة 

محددة فى المخ.
 ،“MedicalNewsToday” ونقل الموقع  الطبى األمريكي
ووجــد   ،  “Neuron” مجلة  فــي  مجلة   فــى  نشر  بحث 
النواة  تسمى "  الدماغ  فى   منطقة  هناك  أن  الباحثون 
الباحثون  وأوضح  السلبي.   التفكير  إلى  تدفع  المذنبة" 
عن  المسئولة  الدماغ  دوائر  أن   ، الجديدة  الدراسة  خالل 
صنع القرار تتأثر باألخبار السلبية وتعالجها الختيار الجوانب 

اإليجابية فقط.
المذنبة"  بمنطقة "النواة  الخلل  أن  إلى  الباحثون  وأشار 
عدة  مــدى  وعلى  والقلق،  واالكتئاب  التشاؤم  يسبب 
تجارب ، تم تغيير موازنة الجوانب اإليجابية فى المخ عن 

طريق بعض المحفزات مثل "هرمون الدوبامين".
أيضا  الدوبامين  مادة  أن  الباحثون  وجد  آخر  جانب  على   
وهى  والــمــوســيــقــى،  والــجــنــس  ــمــزاج  ال عــن  مسئولة 
فى  بطيئة  أنها  كما   ، والفرح  التعلم  على  القدرة  تعزز 

االمتصاص من قبل المخ.
من  أكثر   ، المتحدة  الواليات  في  أنه  بالذكر،  الجدير  ومن 
 ، كبير  اكتئابي  اضطراب  مع  يعيشون  شخص  مليون   16

وحوالي 7 ماليين لديهم اضطراب قلق عام وتشاؤم. 
وكاالت
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مرتادفات هل تعلم؟ناجحون معلومات صحية
كلمة َجْوَهر (اسم):

 , َصــْفــَوٌة   , َصْفَوة   , ــَدة  ُزْب  , ِخَيار   , ِخيَرة   , ُخالَصة 
َصِميم , ُلَباب , ُلّب , ُنْخَبة

ابن الهائم
هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عماد الدين 
بن علي، المعروف بابن الهائم، رياضي، وحاسب 
اللمع  (رسالة  منها:  قيمة،  مؤلفات  ترك  وفقيه. 
(كتاب  الحساب)،  في  حاو  (كتاب  الحساب)،  في 
الطالب  (مرشد  الهوائي)،  الحساب  في  المعونة 
إلى أسنى المطالب) في الحساب، (كتاب المقنع) 
وهو قصيدة قوامها 59 بيتًا من الشعر في الجبر.

أن الشجرة المسماة(( بشجرة اإلعصار)) قادرة على 
ويعود   , وقــوة  بثبات  األعاصير  وجــه  في  الثبات 
السبب إلى الثقوب الموجودة في أوراقها الكبيرة!

ينصح األطباء من يعانون ِمن ارتجاع أحماض المعدة 
تناول  أثناء  السوائل  من  اإلكثار  بعدم  المريء  إلى 
عصارة  تركيز  بتخفيف  يقوم  ألّنــه  وذلــك  الطعام؛ 

المعدة مما يزيد من إفراز األحماض.

ابواب املعرفة

قطار  اإللكتروني  والكتاب  المقروء  الكتاب  بعد   
المعرفة إلى محطة الكتاب المسموع.

المسموع  الكتاب  إن  ومــؤلــفــون  نــاشــرون  يقول 
الماضية  القليلة  الــســنــوات  خــالل  انــتــشــارا  حقق 
بعض  يواجه  ذلك  رغم  العربية             لكنه  المنطقة  في 
في  الــصــدارة  وبين  بينه  تحول  التي  الصعوبات 

وسائل اإلطالع بحكم سرعة وسهولة تداوله.
مــواد  إلــى  المكتوبة  النصوص  تحويل  أن  ورغــم 
العشرين  القرن  ثالثينيات  منذ  معروف  مسموعة 
تقريبا عندما كانت تستخدم في المناهج التعليمية 
لتحميل  الحديث  الشكل  فإن  والجامعات  بالمدارس 
وطرحها  إلكترونية  ومــواقــع  منصات  على  الكتب 
للبيع لم يظهر إال بعد ذلك بنحو نصف قرن. وفي 
المنطقة العربية ظهرت هذه المواقع قبل سنوات 
قليلة. وقال شريف بكر رئيس لجنة التطوير المهني 
والنشر اإللكتروني باتحاد الناشرين المصريين لرويترز 
مستخدمي  عدد  عن  موثوقة  احصاءات  توجد  "ال 
ما  وهو  العربية  المنطقة  في  المسموعة  الكتب 
ينطبق كذلك على الكتب المقروءة. لكن المؤكد أن 

اإلقبال على الكتب المسموعة في تزايد".
الكتب  ومـــواقـــع  تــطــبــيــقــات  ـــدت  ـــزاي "ت وأضـــــاف 
من  الماضية  الثالثة  أو  العامين  خالل  المسموعة 
عدد ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة إلى العشرات عبر 
جادة  مواقع  منها  و(آي.أو.إس)،  أندرويد  نظامي 
تقدم خدمة حقيقية وأخرى عبارة عن مشاريع وهمية 
مواكبة  على  قدرتها  لعدم  سريعا  واختفت  ظهرت 

السوق واحتياجات المستخدمين".

ــع قــائــال "مـــا يــســاعــد عــلــى انــتــشــار الكتب  ــاب  وت
فاألجيال  لها،  الشبان  فئة  انجذاب  هو  المسموعة 
الكتاب  وبين  بينها  بحاجز  تشعر  معظمها  الجديدة 
مناهج  في  الحفظ  من  المتراكم  الميراث  بسبب 
أكثر  وسيلة  يشكل  المسموع  الكتاب  لكن  التعليم 

قبوال لهم للتفاعل مع الكتب".
المصريين  الناشرين  اتحاد  أجراها  دراسة  إلى  وأشار 
في  والتوسع  القراء  من  المزيد  جــذب  كيفية  عن 
سوق النشر وإدخال فئات جديدة كانت لها مؤشرات 

واضحة حول مستخدمي الكتب المسموعة.
وقال "ركزنا على الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما، 
وضعنا شابا داخل حجرة بمفرده ومعه كتاب مطبوع 
فتردد  إلكترونيا  كتابا  معه  وضعنا  ثم  يقربه،  فلم 
في مطالعته، وعندما قدمنا له كتابا مسموعا رحب 

بخوض التجربة واالستماع للكتاب".
الكتب  ومواقع  اإللكترونية  المنصات  كانت  وبعدما 
شعرية  مجموعات  بداياتها  في  تقدم  المسموعة 
األعــوام  فــي  تحولت  فحسب  الــمــقــاالت  وبعض 
القليلة الماضية إلى تقديم نصوص أدبية وفكرية 
الحكيم  وتوفيق  محفوظ  نجيب  أمثال  كبار  لكتاب 
وزكي نجيب محمود وحرص عدد من الروائيين على 
مطبوعة  األســواق  في  الجديدة  إصداراتهم  طــرح 

ومسموعة في ذات الوقت.
 ويقول حمزة الفقهاء المدير التنفيذي في الشرق 
صوتي)  (كتاب  لتطبيق  أفريقيا  وشمال  األوســط 
كتاب   100 نحو  ويــضــم   2016 فــي  انطلق  الـــذي 
مسموع "لو رجعنا بالوقت لعامين ماضيين لم يكن 

أحد يتوقع حجم النمو في سوق الكتاب المسموع 
بالنسبة  حتى  دهشة  أحــدث  المجال  هذا  العربي، 
للمستثمرين بمجال النشر". وأضاف "هناك إقبال 
لدينا  المسموع،  الكتاب  على  العربي  القارئ  من 
حاليا ما بين 400 إلى 500 ألف مستخدم للتطبيق 
معظمهم من الشباب. كنا نتوقع إقباال بالطبع من 

الشباب ألنهم أكثر تطورا واستخداما للتكنولوجيا لكن 
الحقيقة إقبالهم فاق التوقع، ورغم ما يبدو ظاهريا 
في  سواء  الغربية  الثقافة  إلى  الشباب  توجه  من 
المحتوى  حظى  القراءة  أو  الموسيقى  أو  السينما 

العربي المسموع باهتمام كبير من الشباب  ." 
(رويترز)

لتدريبات  صباحا  تستخدم  الغبار  يغطيها  صالة  في 
محمد  المايسترو  يسعى  بغداد،  في  الباليه  رقص 
أمين عّزت إلى بث روح الحماس في عازفي الفرقة 
يتقاضوا  لم  الذين  العراقية  الوطنية  السيمفونية 

رواتبهم منذ ثمانية أشهر.
الــحــرارة  درجـــات  يــصــارع  للهواء  واحــد  مكيف  أمــام 
المرتفعة خالل فصل الصيف، يقود عّزت البالغ من 
العمر 57 عاما فرقة من أربعين عازفا في مقطوعة 
لــلــمــؤلــف الـــروســـي مــوديــســت مــوســورســكــي، 
في  آب  مــن  عشر  الــثــامــن  فــي  لحفل  اســتــعــدادا 

المسرح الوطني في بغداد.
جوارحهم،  بكّل  العزف  على  الفرقة  أعضاء  يقبل   
من  بلدهم  يعيشه  مــا  شغفهم  عــن  يثنيهم  وال 

اضطرابات.
لهم  رفاقا  بأن  تشي  الخالية  المقاعد  بعض  لكن   
تركوا الفرقة، بعدما توّقفت رواتبهم، ضمن إجراءات 

واسعة ترمي لمكافحة الفساد.
 يبلغ راتب الموسيقي 600 ألف دينار شهريا (500 
وتبلغ  دوالرا،   1250 الفرقة  قائد  وراتـــب  دوالر) 

شهريا،  دوالر  ألف   85 للفرقة  اإلجمالية  التكاليف 
التي  الكبيرة  بالمبالغ  يقارن  ال  بسيط  مبلغ  وهــو 
ُيسجنوا  أو  ُيقالوا  أن  قبل  كبار  مسؤولون  اختلسها 

أو يلوذوا بالفرار.
أن  ممكنا  يعد  لــم  األخــيــرة،  اإلجــــراءات  وبموجب   
يتقاضى أجرا عن العزف في الفرقة سوى من ليس 

لديهم وظيفة أخرى في القطاعات الحكومية.
 وبذلك، فقدت الفرقة ثلثها، أما الباقون فهم من 
المتقاعدين من وظائف أخرى أو من العاملين في 
القطاع الخاص أو ممن يقتصر دخلهم على العزف 

مع األوركسترا.
ثمانية  منذ  أجورهم  يتقاضوا  لم  أيضا  هؤالء  لكن   

أشهر، بسبب البطء في اإلجراءات الرسمية.
 ويقول عّزت "الفرقة السيمفونية في َخطر، أنظر 

ال يوجد إال ثلث الفريق" الموسيقي.
ليحضروا  المال  يملكون  ال  عازفيه  بعض  أن  ويؤكد 

التمارين، وكثيرون منهم مصابون باإلحباط.
سنقاوم  لكننا  الهاوية  حافة  على  "نحن  ويضيف   

(...) من خالل ما نقّدمه من موسيقى".
وكاالت

الكتاب املسموع.. وسيلة اطالع حديثة تصارع من أجل االنتشار عربيا

الفرقة السمفونية العراقية تصارع للبقاء
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فيسبوك يساعد يف 
اكتشاف قاتل بعد نحو 

4 عقود

مدينة  من  سيدة  تمكنت   
من  األمريكية،  سكرامنتو 
الـــوصـــول إلــــى الــســفــاح 
وصديقته،  شقيقها  قاتل 
التواصل  موقع  طريق  عن 

االجتماعي "فيسبوك".
قد  فارمر،  كريستوفر  وكان 
بيتا  صديقته  مــع  اختفى 
فرامبتون، في عام 1978، 
عبر  برحلة  قيامهما  أثــنــاء 
وهناك  الوسطى،  أمريكا 
أمريكي،  رجــل  على  تعرفا 
يـــدعـــى دويـــــن بــوســطــن، 
بين  السفر  عليهما  وعرض 
الجزر بقاربه، ولكنه قتلهما، 
من  الشرطة  تتمكن  ــم  ول

الوصول إليه.
ــقــق خـــاص  ــح وتــــوصــــل م
الجريمة،  بعد  القاتل  السم 
أجبر  المجرم  اختفاء  ولكن 
ــكــمــة عـــلـــى إغــــالق  ــمــح ال

الملف لعشرات السنين.
وبعد ما يقرب من 4 عقود، 
ــيــنــي فـــارمـــر،  ــمــكــنــت، ب ت
فارمر،  كريستوفر  شقيقة 
عبر  للسفاح  الوصول  من 
وذلك  "فيسبوك"،  موقع 
عام  فــي  أبنائه  خــالل  مــن 
تصريحاتها  بحسب   ،2016
على  الصباح  هــذا  لبرنامج 
 " فــي  تــي  "اي  تلفزيون  
والذي يبث من كاليفورنيا .

 2016 فــي  بيني  وبحثت 
على  الـــقـــاتـــل  ـــاء  ـــن أب عـــن 
عثرت  حتى  "فيسبوك"، 
عــلــيــهــم، ثـــم راســلــتــهــم، 
الولدين  ــإقــرار  ب وتــفــاجــأت 
بأنهما شهدا والدهما وهو 
كما  القتل،  جريمة  يرتكب 

وفرا تفاصيلها الكاملة.
ــحــقــيــق بــيــنــي  وســــاعــــد ت
"الخاص" على "فيسبوك" 
ساكرمنتو  مدينة  شــرطــة 
بوسطن،  إلدانــة  األمريكية 
بــعــد 38 عــامــا مــن وقــوع 

الجريمة .
(بترا)
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 محمد حسنين هيكل  -1923 2016 هو أحد أشهر الصحفيين 
في  ساهم  حيث  العشرين,  القرن  في  والمصريين  العرب 
صياغة السياسة في مصر في  فترة الملك فاروق, وفي 

فترة أطول ايام حكم جمال عبد الناصر.
منها   مصر  في  هامة  صحفية  مناصب  هيكل  تولى  وقد    

رئاسة تحرير جريدة األهرام الشهيرة.  
وظل رئيسًا لتحرير جريدة األهرام 17 سنة، وفي تلك الفترة 
العشرة  الصحف  من  واحدة  تصبح  أن  إلى  األهرام  وصلت 

األولى في العالم.
وظهر أول مقال له في جريدة األهرام تحت عنوان بصراحة 
وكان  ُعمان.  مشكلة  في  الحقيقي  السر  عام 1957بعنوان 

آخر مقال له عام 1974 بعنوان الظالل والبريق.
لألهرام:  المتخصصة  المراكز  مجموعة  هيكل  أنشأ  كما 
الدراسات  مركز  ـ  واالستراتيجية  السياسية  الدراسات  مركز 

الصحفية ـ مركز توثيق تاريخ مصر المعاصر.
وفي عام 1970 م عين وزيرًا لإلرشاد القومى، وألن الرئيس 
جمال عبد الناصر ـ وقد ربطت بينه وبين هيكل صداقة بين 
الصحافة،  بمهنة  تمسكه  يعرف  ـ  صحفي  وبين  دولة  رجل 
في  نص  القومى  لإلرشاد  وزيرًا  عينه  الذي  المرسوم  فإن 
كرئيس  الصحفى  عمله  في  استمراره  على  الوقت  نفس 

لتحرير األهرام.

من أبرز أقوال هيكل: 

التاريخ  قراءة  يقتضى  وعمًال،  فكرًا  بالسياسة  االهتمام   -
أوًال، ألن الذين ال يعلمون ما حدث قبل أن يولدوا، محكوم 

عليهم أن يظلوا أطفاًال طوال عمرهم.
هي  بل  هدفًا،  ليست  الديمقراطية  أن  تتذكروا  أن  أرجو    -

وسيلة لتنظيم استعمال الحرية.
فرض  أن الرئاسة  حين  وفي  عن الرئاسة،  تختلف  - الزعامة 

قانون، فإن الزعامة حرية اختيار يفرضه المثال والتجربة.
ومكانته،  مكانه  إلى  شعب  أي  تنبيه  هي  السياسة  أن    -

وإلى تاريخه وهويته.
وأما  وسائلها،  وتجدد  حلمها  تعيش  أن  تستطيع  اإلرادة    -

العجز فليس لديه غيرأن يعيش حلم اآلخرين ويذوب فيه.
-  محاولة الفهم ليس معناها السقوط فى مهاوى التبرير.

-  تاريخ كل أمة خط متصل، وقد يصعد الخط أو يهبط، وقد 
يدور حول نفسه أو ينحني ولكنه ال ينقطع.

-  اآلن لدينا في عالمنا العربي : يمين يذهب إلى الجهل 
ويسار يندفع إلى المجهول.

-  الغاية النبيلة ال تحققها وسيلة رذيلة.
األخيرة  ومشاهدها  السياسة،  مجال  في  تدور  الحروب    -

فقط هي التي تنتقل إلى ميادين القتال.
مقنع  غير  األرواح  استحضار  مثل  الماضى  استحضار  إن    -

فى أبسط األحوال.
سياقه  ارتبك  ومقاصده،  حــوار  أي  قواعد  تتحدد  لم  إذا   -

وضاعت نتائجه.
لكنه  شمعة،  نور  يطفئ  أن  يستطيع  ال  كله  الليل  ظالم   -

يستطيع ذلك اذا تحالف مع هبة ريح.
- الحقيقة غالية، ذلك ألنه ال شيء في معترك الحياة يتحول 
فان  التجربة  تقع  وعندما  التجربة،  بعد  إال  ثابتة  حقيقة  الى 

ثمنها يكون قد دفع بالكامل.
- وقائع التاريخ الكبرى عائمات جليد، طرفها ظاهر فوق الماء، 
وكتلتها الرئيسية تحت سطحه، ومن يريد استكشافها عليه 

أن يغوص.
- العقائد ال تعطى الى الجماهير كأنها كتل حجر، وانما تترجم 

العقائد الى تصرفات يومية وانسانية بسيطة.
- المثقف بطبيعته ال يملك جوابا نهائيا للسؤال، وال يتصور 

مثل هذا الجواب النهائي.

أشهر 10 كتب لهيكل 

من  الكثير  هيكل  حسنين  محمد  والسياسي  وللصحفي 
الكتب والدراسات والندوات واالوراق واللقاءات , ولكن من 

أشهرها الكتب التالية : 
- أكتوبر 73، السالح والسياسة.

- االنفجار حرب الثالثين سنة 1967.
- خريف الغضب، قصة بداية ونهاية أنور السادات.

- مدافع آية الله، قصة إيران والثورة.
- المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل.

فلسطين  في  الصراع  انفجر  كذلك  والجيوش:  العروش   -
.1998-1948

- قصة السويس: آخر المعارك في قصر العمالقة.
- لمصر ال لعبد الناصر.

ومــاذا  فيها  حصل  مــاذا  أكتوبر  حــرب  الطرق،  مفترق  عند   -
حصل بعدها.

- فاروق كما عرفته: مذكرات كريم ثابت. 

قرأت لك

من أقوال ومؤلفات هيكل

 شاعر القصائد الشعبية 
 – دبين  ابن  االردني  الشعبي  الشاعر  عويس  سليمان  كان 
جرش، صوتًا حقيقيًا مجبول بتراب الوطن وبوجدان الشعب 
االردني طوال عمره.. وملتزمًا بالتغني ألشجار وطيور وعرق  

الفالحين والجنود وقيادة الوطن.

من قصائده الخالدة 

عمري"  وخــذ  مــرة  بــس  الجيش  شعار  "لبسني  وقصيدة 
األردنية  باللهجة  قديمًا  ألقاها  قد  كــان  عويس  لسليمان 
العامية في احتفال وطني بقصر الثقافة رعاه جاللة المغفور 

له الملك الحسين بن طالل طيب الله ثراه وجاء فيها:
إحنا إللي رايتنا لغير الله 

ما مرة خفضناها
عرب إحنا

وسيف   العروبة المرتكي 
على زنودنا

وخيل األصايل بالوغى
 طبعًا يعرفنه.
ومساء الخير:

على القائد وعلى الضابط 
وعلى الجندي إللي بال رتبة.

إذا ورد الوغا 
ر. د وكبَّ بيوم المنايا شهَّ

وال في يوم الفدى سمع الندى 
ورجع الصدى وتقاعس وأدبر.

وال خلى الوطن ديوان للغازي 
وال خلى المعابر للعدو معبر.

ومساء الخير:
مسيتك يا حادينا ويا هادينا 

مت تظهر. بسواد الليل كل ما عتَّ
الشريف إنت

الشريف موالي ما هو منحة 
من شاعر وال هو مكرمة من حد

الشريف إنت
الشرف موالي للضاغط على زناد الكرامة

 يرد الحيف عن أرضه ويحمي الحد
الشريف إنت

الشرف موالي ِللي يجمع
 شمل ربعه ويجعل للمتاهة حد

تظل انت الوفي إلنا
ونظل إحنا الفؤاد

 إللي يلهج باسمك 
بعد اسم العزيز الخالق األوحد

ويختم الشاعر الكبير قصيدته بقوله:
موالي.

زعيم الجيش.
حبيب الجيش

لبسني شعار الجيش 
بس مرة وخذ عمري.

أعيش بخندق األبطال 
أرِخص للوطن عمري

ي لقمة الزقوم  وأخلِّ
بحلوق العدى 

تهري وال تمري.
قرية  في   1943 سنة  مواليد  من  عويس  أيــوب  سليمان 
التجارة  في  البكالوريوس  شهادة  على  حصل  جرش،  دّبين/ 

والمحاسبة من جامعة القاهرة سنة 1969.
ومحررًا  مذيعًا  ثم  قصيرة،  لفترة  المحاسبة  مجال  في  عمل 

في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون االردني.
عنها  أصدر  التي  والتوزيع  للنشر  المهد  دار  عويس  أسس 
رئاسَة  وتوّلى  الثمانينيات،  في  الثقافية  "المهد"  مجلة 
تحريرها. كما عمل مديرًا للتحرير في مجلة "وسام" لألطفال 

التي ُتصدرها وزارة الثقافة.
الشعر  إلى  تحول  ثم  بداياته،  في  القصيرة  القصة  كتب 

باللهجة العامية في منتصف سبعينيات القرن الماضي.
صحيفة  في  اليومية  زاويــة "مــّوال"  في  مواويله  ونشر   
 1976 العام  منذ  بّثها  األردنية  اإلذاعــة  وواصلت  ــرأي"،  "ال

ولعدة سنوات.

مواويل عويس في الرأي 

(1)
َقّد التحّدي... يا وَطن... صاِمد... عظيم الشاْن
ق ِبَصِدر " اِإلبا " نيشاْن َمْهَوى الَشهيد اْل َعلَّ
دي : ِفْدَوه إَلك.. ِإبني.. وِإبن َعّمه يا َسيِّ
صوَتك نشيد اَألْزِمِنه... َحْسَره على الغربان

(2)
هــــــــــذا اُألردن ـ يـــــــا ســــاَدة ـ ِطْفـــل وْعِمــــــالق
َلــــــــْم ُيــــرخْص ُلْقِمـــــــة عيُشــــه ، رغــــم اإلمــالق
شعـــــــب االردن ـ يـــــــا ســــادة ـ رغــــم التجريـــــح
ُشْعِلــــــة ُحــــــّب.. وإخـــــــالص.. ودُنيــــا أخــــالق

(3)
َغْب " ِبْتُضّر راعيهــــــــا َي ابنــــي تـــــرى خيـــل " الشَّ
وخيـــــل " الَشِعْب " ـ يوم الِمَحْن ـ خضـــرا مراعيهــــــا
زاد المحّبـــه للوطــــن مــــــا هــــو سوالـــــف ليــــــــل
واألرض ِتْسَلـــْم يــــا َفتــــــى عيـــــــن ال يراعيهــــــــا

(4)
هذا الوطن عن ُكّل ُتّجار الَعَبْث ، َأْصبَح َعصي

وعن كل أشكال َأحالم " الَتَقْهُقر " والردى أصبح َقصي
قولوا َألشباه األفاعي... والسواعي اَألوصيا

ما في سوى رّب السما.. َبْعُده على َخْلُقه وصي
 (5)

ب - مع حليب اُألّم َرَشفنا ُحّب وادينا - الُمَخضَّ
وَأْنَشْدنا على َلْحن " الَكرامة " يا َوَطن... ُدم
َرَشفنا ِمن حليب اُألم... رْضعة ِعّز َغّالَبه
تا صاَرت اُألّم... الكرامة... والكرامة... ُأّم

 (6)
ة الَعْسَكر َمحــــــــــال الشعــــار المرتكـــــي عا... ُغرِّ
ــــم وعسكـر وَمحـــــال الُمنـــــى والهنــــــا.. لـــــــو َخيَّ
نشامى الوطن َيـــــْل رمش عيني اتكحل فيكو
نيشـــــان عاصـــــدر الزمــــــــــن إنتـــــــو بَهــالعسكــر

 (7)
إقطع داِبْر ُكل ُمجرم... وارميه بالسيل
واستأِصْل من ِديرتنا... ِوطواط الليل

يا الِبْس " َبْدِله ُكحلي "... ِتْسَلْم وتدوم
ك ِتْشَرب من إيدي ، َقهوه بالهيل َحقَّ

 (8)
ملعـــــــون مـــــــن يــــــــزرع بأرضــــي بـــذرة الُفرَقه

وملعـــــون مـــــــن يرمـــــــي َحَطْب َع قلـــوب محترقه
ام أعداُئه ـــــــُده ُقــــدَّ هــــــــــذا الشعــــب مـــــــــــا َصمَّ
ّدة والُحرقــــــــــه ـِ إّال التالحـــــــــم والصبـــــــــر َع الشــ

قالوا في الشاعر عويس

ومما ذكره بعض أدباء وشعراء االردن قديمًا عن هذه القامة 
الشعرية الرفيعة ابن االردن البار سليمان عويس عند رحيله  

ما يلي:
- الشاعرحيدر محمود: ان سليمان عويس صديق وقريب من 

الجميع يشعرك بدفئه الذي يشبه دفء شعره.
خصوصًا  الشعري  لإلنتاج  بالكامل  مكرسة  حياته  كانت  وقد 
يكون..  ما  كأفضل  فيه  تجلى  الذي  المحكية  باللغة  الشعر 
والعامية  اوًال  الفصحى  لغته  من  متمكن  شاعر  فعويس 

ثانيًا.
تتجلى  عويس  سليمان  الشاعر  الــزيــودي:  حبيب  الشاعر   -
لديه  القدرة على التجديد.. ويمكن اعتباره اول شاعر عربي 
خرج من اطار البيت الشعري التقليدي.. وهو  صوت يتمثل 
وجدان الشعب بنبرته االردنية وكتابته التي كانت تشبه كتابة 

شعر التفعيلة.
- الشاعر زياد العناني : لقد اعتبر سليمان عويس ان الشعر 
األقرب  ألنه  االردنــي  الفالح  وصوت  صوته  يمثل  العامي 
المسموع  عبر  بحبه  يتغنى  ظل  الــذي  الوطن  والــى  اليه 
المهرجانات  مــن  العديد  فــي  مشاركاته  وعبر  والــمــقــروء 
هذا  حملت  التي  عويس  شعرية  وان   والعربية..  االردنية 
الصوت  االردني المتميز عبرت عن قيمه االجتماعية ومبدأ 

االرتباط باالرض.
- الروائي الياس فركوح : كان سليمان عويس صوتًا وطنيًا 
مواقفه  واعالن  الوطن  بتراب  بالتغني  ملتزمًا  عمره  طوال 
الواضحة من القضايا الوطنية في فلسطين والعراق على 
الصعيد  وعلى  الشاعر  وكــان  االخيرين..  العقدين  امتداد 
على  ومحتفظًا  لآلخرين  ومحبًا  ألصدقائه  وفيًا  االنساني 

الدوام بكبريائه وكرامته.
عويس  وربــاعــيــات  مــواويــل   : النوايسة  حكمت  الشاعر   -
البسيطة في لغتها والعبقرية في لفتاتها لها خاصية قربها 
من الناس ومن االرض ونبضها.. تلك المبنية على مواقفه 
عن  بالتعبير  مشعة  ظلت  فقد  واالمــة،  الوطن  قضايا  من 

االنسان االردني والعربي أينما كان.
التصاقًا  مثلت  عويس  مــواويــل  ان   : هــدى  نــادر  الشاعر   -
معبرة  الشعرية  مواويله  وكانت  والمجتمع،  باالرض  حميمًا 
عن نبضهم بفلسفة واقعية تالمس هموم الناس.. وكانت 
ال  التي  الحية  الشعر  بلغة  المرتبط  نصه  من  جزءًا  مواويله 

تتقادم.
من  عويس  سليمان  :كــان  شاهين  الدين  سعد  الشاعر   -
الشعراء الذين يعملون بصمت من دون ان ينتظر أجرًا..انه 
شاعر االردن الذي سطر كلماته من تراب هذه البلد وناسها.

شبابه  أفنى  عويس  سليمان   : المشايخ  محمد  الناقد   -
العربية  القصيدة  تطوير  اجــل  مــن  يسعى  وهــو  وعــمــره 
ببعديها النبطي والفصيح..وقد استطاع ان يدغدغ عواطف 
مستمعيه وقرائه، وان يعزف بصدق وجمال على أوتار حياتنا 
جريئًا  كان  فقد  االقتصادية,   وحتى  والسياسية  االجتماعية 
وبلغ من الثقافة درجة تسمح له بإعادة تشريح جسد القصيدة 

العربية كي تتدفق على يديه دماء اكثر نقاء وحيوية.

أعماله األدبية:

دموع من السماء، قصص، عّمان، 1959.
العنقود، شعر فصيح، عّمان، 1973.

غّنيُت بغداد، شعر فصيح، دار المهد، عّمان، 1981.
مواويل رافضة، شعر شعبي، دار العودة، بيروت، 1980.
بيروت كيف حالك، شعر شعبي، دار المهد، عّمان، 1984.

عّمان،  المهد،  دار  شعبي،  شعر  ــزاء)،  أج (ثالثة  زمن  يا  آخ 
.2000

ـــارود"  "ب هــمــا:  شعبيتين  شعريتين  ملحمتين  كتب  كما 
(1987)، و"حكاية بلدنا.. حكاية قريتنا".

الدرجة  من  االستقالل  وســام  عويس  الشاعر  ُمنح  وقــد   
األولى من الديوان الملكي.

وكان عضوًا في اتحاد الكّتاب واألدباء األردنيين.
ي يوم 2005/12/11، ودُفن في دبّين.  وتوفِّ

أحراش دبين

هيكل مع نجيب محفوظ  وأم كلثوم  

 سليمان عويس 

أبواب - وليد سليمان 

رحم الله شهداء الوطن
تحت هذه الرباعية الشعرية كتب قديمًا شاعر االردن 
الشعبي سليمان عويس يقول : 
أوَسع من عيون الصقر واسرع من الِجْنَحان
ان الصخر..َعْزم الصقر..ما..الن َلْو.. الْن..ُصوَّ
ممنون " لرجال األمن " إنت  وأنا  وجاَرْك
الَدّم لتراب الوطن..  والدين  للدّيان.

sleman.waled@yahoo.com   IôcGòdG øe

من مؤلفات هيكل السياسية

 سليمان عويس..  شاعر االردن وعاشق األرض وشهدائها

قَّد التحّدي يا وطَن صاِمد عظيم الشاْن  
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األجواء تحفزك لكسر 
النظام والقوانين 
لعمل ما يسعدك 

وهذا يسعد من 
معك ويرفع من 
روحهم المعنوية.

ربما تسمع خبرا 
يثيرك وتبحث وراءه، 
قد تفيدك تحليالتك 

وتوقعاتك.. تبدو 
جذابا ومتألقا 

اجتماعيًا.

ال تجعل واجبات 
العمل والعائلة 

تمنعك من المكوث 
مع نفسك حتى 
تستطيع أن تفكر 

وتتأمل.

يبدو اليوم هادئا 
يسمح بأن تتبع 

رغباتك ربما تقرأ 
أو تتأمل، أيًا كان 

ما تقوم به األجواء 
تشجع وتنصح باتباع 
البساطة والتلقائية.

األجواء داعمة 
لقدراتك اإلبداعية 

والعاطفية 
وقدراتك االجتماعية 

واإلنسانية مميزة.

رغبتك فى الخروج 
والتنزه قد تكون 

قوية، ال شك أن 
الهواء الطلق يفيد 

روحك وجسدك.
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ربما تراقب تقدم 
شخص فى العائلة 

وتسعد به وتستطيع 
أن تغزل ذكريات 
جميلة اليوم مع 

صحبة جيدة ورائعة.

قد تبدو األحداث 
بطيئة ويبدو اليوم 

فارغا وأنت من يحدد 
مزاجك إما أن تكتئب 

أو تستمتع بالفراغ 
والتكاسل.

قد تعطى انطباعا 
جيدا على أشخاص 
جديدة عليك وربما 

لديك رغبة فى 
التريض ولديك حس 
تنافسى فيما تقوم 

به.

البد أن تعرف ماذا 
تريد من الحياة، أنت 

دائمًا تقول الحب 
واآلمال، ولكن هناك 
أشياء كثيرة بداخلك 

عليك أن تحددها.

ال تشغل فكرك 
ووقتك فى عتاب 
من لم يؤد عمله 

وواجبه واعتمد 
على نفسك واكتنز 
طاقتك فى المفيد.

ربما عليك أن تهيئ 
نفسك لالستمتاع 
بالحياة ودفع عجلة 

العمل، وربما هناك 
ما يقلقك فيما 

يخص العائلة.. قد 
تحلها األيام.ـ
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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 - يوسف إدريس 2 - وجع – مهد – عجل 3 - سليم – احترام 4 - دكان – ما 5 - أب – 
تم – ميدان 6 - المباالة – ي ي 7 - خبر – نار- بكى 8 - حق – مستوى 9 - لص – لبس 

– حل 10 - عرين – يتابع 11 - تبدل – فم – قلب.

1 – مطرب سوري اشتهر بصوته 
الرجولي من أغانيه "يا عيني ال 

تدمعي" 2 - طلب – عتيق – مبسم 
3 - وجع رأس – يختار 4 – يصّورون 

األشياء بالقلم – ضد غائب 5 - والد – 
بحر – بالون 6 – دولة عربية عاصمتها 
صنعاء - طنَّ الجرس 7 - أرض طيبة 

– ضد ُهدى 8 – مسَّ – اسم ُيسّمى 
به اإلنسان سوى اسمه األول – بسط 

9 - والدة – سرب من الطيور – عمارة 
10 - راية كبيرة – شقيقة 11 - ناضج – 

وخز – ضد حلو.

قة
ساب

 ال
كة
شب

 ال
حل

ـة
طع

قـا
ملت

ت ا
مـا

كل
ال

1 – مطرب لبناني أطلق عليه 
الصحافي جورج إبراهيم الخوري لقب 

"فارس الغناء العربي" 2 - ممرن 
– نهض 3 - ليث – وجع – قهوة 

4 - جاسوس – ضد بطيء 5 - خفق 
القلب – بريق – هرب 6 - سمن – 

ضجر – هر 7 - لدن – خصال حميدة 
8 - اختبر – دولة عربية على المتوسط  

9 – آلة بخارية تجر العربات على السكك 
الحديدية – شقيق 10 - طوفان – مأوى 

األيتام11 – أخو األب – جواب – برهة 
من الزمان.

1 - يوسف الخال 2 - وجل – باب – صعب 3 - سعيد – مرح – رد 4 - مكتب – قليل 5 
- أم – أمان – بن 6 - دهان – المس 7 - ردح – مارس – يم 8 - تحية – تحت 9 - سعر – 

بوالق 10 - جامايكا – بل 11 - ألمانيا – تعب.

عن المدن وااللقاب التي كانت 
تحملها وتشتهر بها ومنها مثال 
امستردام كانت تلقب بجوهرة 

اوروبا ومدينة تلمسان كانت تلقب 
بغرناطة افريقيا ومدينة فاس 

المغربية كانت تلقب بالعالية ومدينة 
يافا الفلسطينية كانت تلقب بجوبا 

والعاصمة فيينا كانت تلقب بعاصمة 
الموسيقى والمدينة االيطالية جنوة 

بالمدينة الرائعة وهكذا.
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ار األشجار املُباركة  من 
يفيد يف عالج الكث من 
األمراض من مقطع و(5) 

احرف

أفقياً

أفقياً

عامودياً

عامودياً

حرك عود ثقاب واحد لتصبح املعادلة صحيحة
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 ال أعرف من أخاطب، وزيرة الثقافة...وزير الداخلية، 
جو  في  نعيش  حين  من؟..ولكن  أعرف  ال  العبد  أم 
طريا... زال  ما  ودم  يجف  لم  شــهــادة..ودمــع  كله 

حفل  عــن  ــات  اإلعــالن مــن  مجموعة  عــمــان  تنصب 
للفنان  كاظم الساهر...من السابع وحتى الثالث..

لحفل  إعالنات  واللوحات..منثورعليها  الجسور،  كل 
كاظم الساهر .

الغربية  في ذات الوقت يقيم ناد في قلب عمان 
حفلة للفرقة الشامية، التي تغني القدود الحلبية...

ويــتــهــافــت الــعــشــاق لــلــرقــص عــلــى وقـــع الطبل 
والسلطنة واألنخاب ..

تحترم  أن  وجسورها  عمان  بــشــوارع  األولـــى  كــان 
والــعــزام،  مــعــاذ،  بــصــور  تتزين  أن  قليال  وجــدانــنــا 
كاظم  بصور  تتزين  أن  والقواقزه...والعقرباوي،ال 
الله  –حماها  الداخلية  بوزارة  األولى  الساهر...كان 
ورعاها - ..أن تدرك في لحظة، أن الشهادة لها وقع 
نؤسسه  أن  يجب  نهج  وأنها  النفس،  في  مقدس 
في قلوب صغارنا والشباب...كان على من أعطوا 
الذين  أن  يدركوا  أن  الساهر  كاظم  لحفل  تصريحا 
سقطوا في عملية السلط ، لم يستشهدوا عبثا..

حلمنا  بحماية  يقوموا  كي  يومها،  الدم  سال  وإنما 
وشوارعنا وحياتنا...فهل نرد لهم الجميل بإعالنات..
كاظم في الشوارع ..بحفالت تقيمها أندية الغرام، 
في  شيئا  وكأن  البعض  ..ويرقص  الشامية  للفرق 

بالدي، لم يحدث .
هل نرد الجميل للشهداء هكذا؟...أما من أم بكت..

أما من أخ ذاب قلبه على حواف المقبرة؟ وقد ترك 
شقيقه ولن يراه بعد اليوم أبدا..أما من رفاق في 
لفرط  أجسادهم  على  (الفوتيك)  السالح..تمزق 
..أما  المواجهة  في  كانوا  أنهم  لو  وتمنوا   ! األلم 
الشهداء،  صــور  يــرى  وهــو  دمعا  نــزف  شعب  مــن 
وصور أوالدهم ..وتعب الحياة في وجوه األهل...
أما من دمع تناثر على وجوهنا؟ ..وكان حارا مؤلما...

كاظم  لحفلة  بإعالنات  المشهد  نختم  ولــألســف 
..وبسهر حتى الصباح على القدود الحلبية .

أطلب من وزير الداخلية تفعيل الرقابة جيدا، وأطلب 
من أمين عمان ..أن نضع صور الشهداء، ولو ليوم 
فقط  ــات،  اإلعــالن ولــوحــات  الجسور  ..عــلــى  ــد  واح
كي نذكر الناس بأن هذا الوطن فيه أبطال ..وفيه 
الكثير من الجنود يسقطون شهداء ..ألجل المبادئ 
 ، والغيره  بكاظم  التحتفل  ...عمان  والحياة  والدين 
وعمان ال تقيم طقوسا للهز واألنخاب ..عمان تنحاز 
للشهداء والعسكر، تنحاز لمن أسسوها وحموها..

ورفعوا مداميك الحياة فيها ...
نحن غارقون في حزننا وصبرنا..وهم غارقون في 
قليال... ينفعل  أن  الداخلية،  وزير  ..على  مجونهم 

ويتصرف. 
وعلية  وحدنا،  لنا  بالدي  في  الحزن  أن  أشك  صرت 

القوم لهم "..."الفرح والرقص والحياة . 

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

كاظم الساهر ..

جدارية .. مجموعة من قصائد محمود درويش مغناة 
يف الذكرى العارشة لوفاته

كية أريثا فرانكل يف وضع حرج تتلّقى رعاية مسكِّنة املغنية األم
المتعددة،  الجوائز  صاحبة  فرانكلين،  أريثا  األميركية  النجمة  تعاني 
نة، وفق ما أفادت مصادر  وضعا صحيا حرجا يستوجب رعاية مسكَّ
متعّددة   في وقت بدأت الصلوات ترفع من كّل حدب وصوب على 

نّية "ملكة موسيقى السول".
في  بشّدة  "مريضة  عاما   76 العمر  من  البالغة  السوداء  فالفنانة 
الصالة  عائلتها  وتطلب  المتحدة).  الــواليــات  (شــمــال  ديترويت 
األمر  بادئ  في  أفاد  ما  بحسب  خصوصيتها"،  واحترام  أجلها  من 
موقعه  على  العائلة  مــن  الــمــقــّرب  فــريــدمــان  روجـــر  الصحافي 

اإللكتروني "شوبيز 411".
من  مقّربة  مصادر  عن  المحلية  نيوز"  "ديترويت  صحيفة  ونقلت   
جوينر، أن  اإلذاعية توم  البرامج  صديقها مقّدم  بينهم  من  العائلة، 

نة منذ أسبوع. الفنانة تتلّقى رعاية مسكِّ
بّثت  تصريحات  في  فــي"  آي  دي  "دبليو  لقناة  صحافي  وقــال 
قبل  فرانكلين  السّيدة  مع  التحّدث  فرصة  لي  "تسّنت  مباشرة   

ساعة".
أجلها"،  من  يصّلوا  أن  ديترويت  مدينة  أبناء  من  أريثا  وأردف "ترجو 
مشيرا إلى أن عائلة النجمة طلبت من القناة االكتفاء بهذا القدر من 

المعلومات حول وضع فرانكلين الصحي.
ديترويت  كنيسة  خدمة  يتوّلى  الذي  سميث  روبرت  القّس  وقال   

في  هناك،  الترانيم  إنشاد  بدأت  التي  أريثا  والد  يخدم  كان  حيث 
مقّرا "ال  الجميع"،  يتمّلك  برس "الخوف  فرانس  لوكالة  تصريحات 

أدري كيف سنتحّمل فراقها".
وتمّنى فنانون كثر من مشارب موسيقية متنّوعة، من مغنية الراب 
األميركية ميسي إليوت إلى المغني البريطاني بوي جورج، شفاء 

عاجال لفرانكلين.
وغّردت النجمة ماريا كيري من جهتها "أصّلي من أجل ملكة السول".

وكما كيري، كثيرات هّن فنانات الموسيقى األميركية اللواتي تأّثرن 
بأسلوب أريثا فرانكلين، وأبرزهن بينوسيه وأليشا كيز وماري جي. 

باليدج.

حفل بمثابة معجزة
شّخصت إصابة فرانكلين بالسرطان في 2010. وتعود آخر إطالالتها 
حفل  في  شاركت  حين   2017 الثاني   تشرين  إلى  المسرح  على 
لمؤسسة إلتون جون لمكافحة اإليدز في نيويورك. أما آخر حفالتها 

للجمهور فكانت في فيالدلفيا في آب  2017.
بمثابة  فريدمان عن حفلتها في فيالدلفيا "لقد كان الحفل  وكتب 

معجزة إذ إن فرانكلين كانت تكافح حينها اإلرهاق والتجفاف".

بينها  من  الحفالت،  من  سلسلة  الماضي  الربيع  في  ألغت  وهي 
حفلة مبرمجة يوم عيد ميالدها، وذلك ألسباب صحية.

 ونالت فرانكلين خالل مسيرتها الطويلة 18 جائزة "غرامي" إحداها 
تكّرم مجمل إنجازاتها الفنية. وفي 1987، أصبحت أول امرأة تدخل 
سنوات  أربع  بعد  العريق،  فايم"  أوف  هال  رول  أند  "روك  متحف 

على إنشاء هذا الصرح الفني.
بينها  الضاربة  األغنيات  من  كبيرة  مجموعة  المغنية  رصيد  وفي 
ناتشورال  ايــه  اليــك  فيل  مي  مايك  ــو  و"ي  (1967) "ريسبكت" 
وومان" (1968) و"آي ساي ايه ليتل براير" (1968) و"داي دريمينغ" 
 (1985) لوف"  أوف  و"فريواي   (1982) إت"  تو  و"جمب   (1972)

و"ايه روز إيز ستيل ايه روز" (1998).
 وسّمي شارع على اسمها في ديترويت. وهي نالت في 2005 
جانب  من  أميركي،  مدني  تكريم  أرفــع  الرئاسية،  الحرية  ميدالية 

الرئيس جورج بوش االبن.
وفي كانون الثاني  2009، غنت فرانكلين في البيت األبيض خالل 
الواليات  تاريخ  في  أسود  رئيس  أّول  أوباما،  باراك  تنصيب  حفل 
الرئيس  تنصيب  حفل  في  شاركت  أن  لها  سبق  وقــد  المتحدة. 

الديموقراطي بيل كلينتون سنة 1993. 
(أ ف ب)

من  مجموعة  حداد  تيسير  الفلسطيني  والملحن  الموسيقار  اختار 
قصائد شاعر فلسطين الراحل محمود درويش ليقدمها مغناة في 

الذكرى العاشرة لرحيله.
وشارك 18 عازفا وعازفة على آالت موسيقية شرقية وغربية واثنان 
من الفنانين الفلسطينيين، نور دراوشة وشادي دكور، في الحفل 
الذي أقيم في قصر رام الله الثقافي  على بعد أمتار من ضريح 
متحفا  وتضم  القدس  مدينة  على  المطلة  البروة  وحديقة  درويش 

يحتوي على الكثير من أعمال درويش وأغراضه الشخصية.
قدمتها  الحياة)  نحب  (ونحن  درويــش  لقصيدة  بأغنية  الحفل  بدأ   
ما  إذا  الحياة  "نحب  كلماتها  ومن  األوبرالي.  الصوت  صاحبة  نور  
استطعنا إليها سبيال ... ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء 
لنا ونسيج هذا الرحيال".  وأوضح حداد أنه اختار بعناية القصائد في 
درويش،  شعر  رسائل  لتكعس  (جدارية)  بعنوان  الفني  العمل  هذا 
الذي توفي في التاسع من أ  آب عام 2008 بعد عملية جراحية في 
القلب، في الحب والسالم.  وقال حداد إنه سبق وأن قدم عرض 
جدارية في مهرجان أوتار ترشيحا الدولي وهذه هي المرة األولى 

التي يقدم فيها العرض في الضفة الغربية.
وقال بعد العرض الذي استمر ساعة ونصف الساعة بحضور المئات 
مضمون  من  اختيارها  تم  ملحنة  قصائد  عمل  هو  جدارية  "العمل 
الشعب  مــن  ســالم  رســالــة  وهــي  درويـــش  محمود  شعر  رســائــل 

الفلسطيني لكل العالم".
سأحلم  يوما،  سأصير  الحياة،  نحب  قصائد  أخذنا  "لذلك  وأضاف   
وإعتذار ألن محمود درويش لم يكن فقط شاعر مقاومة ولكن هناك 
رسائل محبة وتسامح في شعره. ولذلك كان يهمني أن نبني على 

هذا الموضوع في هذا العمل".
منفرد  بغناء  القصائد  من  العديد  بين  ودكور  نور  الفنانة  وانتقلت   
لحنها  التي  تلك  ومنها  أخرى  قصائد  في  مشترك  وبشكل  أحيانا 

الموسيقار مارسيل خليفة (عندك بحرية) و(فكر بغيرك). 
وقال حداد إنه أعاد التوزيع الموسيقى للقصائد التي لحنها خليفة 

سعيا منه لتقديمها بشكل فلسطيني كامل.
فلسطين  في  الوطن  أرض  في  جدارية  تلحين  "هــدف  وأضــاف 
أداء  أو  ملحن  في  يكون  ما  فلسطين  ابن  شاعرنا  يجوز  ال  يعني 

فلسطيني ألعماله مع احترامي لكل من لحن أعماله". 
يدخل  حتى  وطني  مــشــروع  صناعة  بهمني  "كــان  قائال  وتــابــع 
األرشيف الفلسطيني بكل مكوناته من أداء وأصوات وشعر هذا 

المشروع حتى يكون عمل يدخل األرشيف".
أنتجته  الــذي  العمل،  هــذا  في  بالتمكن  اعــتــزازه  عن  حــداد  وأعــرب 
مؤسسة محمود دوريش لإلبداع في كفر ياسيف، من جمع عازفين 
المقيمين  الداخل  وفلسطينيي  الغربية  الضفة  من  فلسطينيين 
في إسرائيل. وقال "أهم شي في العمل الدمج. عازفين من 48 
وعازفين من الضفة. عمل واحد هو عمل مكوناته كلها فلسطينية 
باألداء والشعر والتوزيع."  وترى نور أن تقديم أشعار درويش مغناة 

بحاجة إلى جهد كبير وتحليل نصوصها لفهم ما وراء النص.
وقالت لرويترز بعد العرض "الشاعر محمود درويش رمز من الرموز 

الفلسطينية التي توحد كل الشعب في الداخل والشتات".
على  اشتغلت  لما  كلماته،  أغني  عندما  بالفخر  "أشعر  وأضافت   
هذه الكلمات اشتغلت على تحليل النصوص ألفهم ما وراء النص. 

والنصوص جدا عميقة".
وتصف نور تجربتها في غناء قصائد درويش بأنها فريدة وترى في 

غنائها "تخليدا لهذا الشعر ألنه رمز من رموزنا".
 ويأمل حداد أن يتمكن من عرض هذا العمل الفني الذي خرج إلى 

النور بعد عامين من اإلعداد والتحضير له في العديد من الدول.
ونعرضه  العربي  العالم  إلى  العمل  هذا  نقدم  أن  "نأمل  وقال   
أن  يمكننا  مكان  وكل  وعمان  القاهرة  في  العربية  األوبرا  دور  في 
للشعراء  قصائد  تلحين  في  للبدء  حــداد  ويستعد  فيه".   نعرضه 
بسيسو  ومعين  القاسم  وسميح  زيــاد  توفيق  الفلسطينيين 

ليقدمها في عرض آخر. 
(رويترز)

مونت   عمره 14 عاما يرتّشح ملنصب حاكم والية ف
كية األم

ــمــوقــراطــي  ــدي ـــحـــزب ال ــم ال ــّظ ــن ي
انتخابات  فيرمونت  في  االميركي 
لمنصب  مرشحه  الختيار  تمهيدية 
حاكم الوالية، في سباق دخل على 
فقط  عــامــًا   14 عــمــره  فتى  خــّطــه 
للمنصب  رسميًا  الترّشح  من  تمّكن 
مستغّالً خلّو القانون من أي شرط 

يتعّلق بسّن المرّشح.
سونبرن،  إيثان  قــّدم  أشهر  وقبل 
الثامن،  الــصــف  فــي  تلميذ  وهــو 
أوراق ترّشحه لمنصب حاكم الوالية 
شرق  شمال  أقصى  في  الواقعة 
عدم  مستغّالً  المتحدة،  الــواليــات 
شرط  أي  الــواليــة  دســتــور  تضّمن 
يتعّلق بالحّد األدنى لسّن المرّشح.

الوحيد  الشرط  فــإن  الــواقــع  وفــي 
للترّشح  دستوريًا  عليه  المنصوص 
أن  هــو  فيرمونت  حــاكــم  لمنصب 
الوالية  في  مقيمًا  المرّشح  يكون 
منذ أربع سنوات على االقل، وهو 
الــذي  ســونــبــرن  عــلــى  ينطبق  أمـــر 

يعيش في فيرمونت منذ الوالدة.
يحرص  الــذي  الفتى  فإن  وبالفعل 
ـــّزة رســمــّيــة وربــطــة  ــــداء ب عــلــى ارت
بكل  انتخابية  حملة  يــخــوض  عنق 
أنشأ  فهو  معنى،  من  للكلمة  ما 
وموقعًا  فيسبوك  صفحة  لحملته 
رسميًا على االنترنت وحسابًا على 

تويتر وصوره موّزعة على ملصقات 
إعالنية في الشوارع، كما نّظم كأي 

مرشح آخر حملة لجمع التبّرعات. 
لسنوبرن  االنــتــخــابــي  ــبــرنــامــج  وال
ـــدًا وشــبــيــه الـــى حـــّد ما  ــســاري ج ي
ببرنامج بيرني ساندرز، السناتور عن 
الوالية والمرشح السابق لالنتخابات 

التمهيدية الديموقراطية الى البيت 
االبيض.

فيرمونت  حاكم  انتخابات  وتجري   
في 6 تشرين الثاني ويخوضها عن 
المنتهية  الحاكم  الجمهوري  الحزب 

واليته فيل سكوت.

ـــذي انــتــخــب في  وقـــال ســكــوت ال
على  تعليقه  مــعــرض  فــي   2016
أنه  "أعتقد  لمنصبه  الفتى  ترشح 
سوق  رخصة  لديك  تكون  أن  يجب 
تصبح  حين  عامًا)   16) األقــل  على 

حاكم والية".  
(أ ف ب)

شاب غرق يف الرمل عىل شاطئ يف 
فرنسا

غـــرق شـــاب فــي الــحــاديــة 
في  العمر  من  والعشرين 
الرمل  فــي  أحدثها  حفرة 
على  يطّل  شاطئ  على 
في  األطــلــســي  المحيط 
أن  بعد  فيها  علق  فرنسا 
ما  بحسب   ، المياه  غمرتها 

أفاد مصدر قضائي .
"قّرر  عينه  المصدر  وقــال 
نفسه  تلقاء  مــن  الــشــاب 
عميقة  حـــفـــرة  يــحــفــر  أن 
يتمّكن  ولـــم  فــيــهــا.  نـــزل 
حّتى  مــنــهــا  الـــخـــروج  مــن 
عائلته  من  فرد  بمساعدة" 

كان حاضرا.
 وقــــــد أوفــــــــد عــنــاصــر 
الموقع  إلـــى  اإلســعــاف 
في جزيرة نوارموتييه في 
الشاب  لكّن  فرنسا  غــرب 

كان قد فارق الحياة. 
(أ ف ب)

كن العيش فيها يف العا فيينا تتقدم عىل ملبورن كأفضل مدينة 
 للمرة األولى أزاحت العاصمة النمساوية فيينا 
المؤشر  صــدارة  من  االسترالية  ملبورن  مدينة 
وحدة  وضعته  الــذي  العيش  لرفاهية  العالمي 
إيكونوميست إنتليجينس، ليعزز إدعاء فيينا بأنها 

أكثر مدينة ممتعة يمكن العيش فيها. 
بين  شديدا  التنافس  كان  سنوات  مدى  وعلى   
يشمل  الــذي  السنوي  المسح  في  المدينتين 
باللقب  ملبورن  تشبث  مع  حضريا،  مركزا   140
في السنوات السبع الماضية. وفي هذا العام، 
ساعد تراجع التهديد بشن هجمات متشددين في 
الجريمة  معدل  انخفاض  وكذلك  الغربية  ــا  أوروب

في المدينة في دفع فيينا إلى الترتيب األول.
 وتتصدر فيينا عادة تصنيفا أكبر للمدن من حيث 
لالستشارات.  ميرسر  شركة  تجريه  الحياة  نوعية 
وهذه هي المرة األولى التي تتصدر فيها فيينا 
بدأ  الــذي  إنتليجينس  إيكونوميست  استطالع 

بشكله الراهن في عام 2004.
 وعلى الطرف اآلخر من المؤشر، ظلت دمشق 
بنجالدش  عاصمة  داكا  تليها  األخير  الترتيب  في 
االستطالع  يشمل  وال  نيجيريا.  في  والجــوس 
عددا من العواصم األكثر خطورة في العالم مثل 

بغداد وكابول.
عن  بيان  في  إنتليجينس  إيكونوميست  وقالت 
بانتشار  أوروبــا  في  المدن  تأثر  "رغــم  التقرير   
في  المنطقة  في  اإلرهـــاب  تهديد  عن  تصور 
العامين األخيرين، والذي أدى إلى تعزيز اإلجراءات 
األمنية، شهد العام الماضي عودة إلى الوضع 

الطبيعي". 
 وأضاف البيان "نجحت فيينا التي تنافس على 
اللقب منذ فترة طويلة في أن تحل محل ملبورن 

بسبب زيادة تقييمها في فئة االستقرار".
(رويترز) 

األربعاء 4 ذو الحجة 1439 هـ - املوافق  15 آب  2018م - العدد 17416



العدد

٥  (التحرير) ٦ ٠ ٣ ٦ ٣ ٣ فاكس: 
٥  (اإلعالنات) ٦ ٠ ٧ ٣ ٠ ٩ ٥  (اإلدارة ) -  ٦ ٧ ٦ ٥ ٨ ١

٠ ٨ ٠ ٠ ٢ ٢ ٨ ٨ ٦ شكاوى االشرتاكات: 
شارع امللكة 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

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

48الجزء الثاني األربعاء 4 ذو الِحّجة 1439 هـ - املوافق  15 آب  2018م

1 7 4 1 6

   مرص توقع 3 اتفاقات تنقيب عن 
رات 139  النفط والغاز باستث

مليون دوالر 
   القاهرة  - رويترز 

 قالت وزارة البترول المصرية امس الثالثاء إن الوزير طارق 
المال وقع ثالثة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز 
مع شركات من بينها إيني اإليطالية باستثمارات إجماليها 

نحو 139.2 مليون دوالر لحفر 15 بئرا جديدة.
وذكرت الوزارة في بيان أن أحد االتفاقات ُأبرم مع شركات 
المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وثروة للبترول 
بئرين  لحفر  المتوسط  البحر  فــي  ــور  ن بمنطقة  وإيــنــي 

باستثمارات قيمتها 105 ماليين دوالر.
المصرية  الهيئة  مــع  ُأبـــرم  الثاني  االتــفــاق  أن  وأضــافــت 
بمنطقة  الكرواتية  نافتابلين  واينا  وإيني  للبترول  العامة 
بإجمالي  آبار  تسع  لحفر  الغربية  الصحراء  في  قطارة  رأس 

استثمارات 11.7 مليون دوالر. 
وبي. وإيني  البترول  هيئة  مع  فكان  الثالث  االتفاق  أما 
آبار  أربــع  لحفر  النيل  دلتا  منطقة  ويخص  البريطانية  بي 

باستثمارات 22.5 مليون دوالر، وفقا للبيان.
وتشمل االتفاقات منح توقيع بقيمة 55 مليون دوالر. 

نيسان إن بالده  أبريل  قال في  البترول المصري  وزير  كان 
دوالر  مليارات  عشرة  بقيمة  أجنبية  استثمارات  تستهدف 

في قطاع البترول خالل السنة المالية 2019-2018.
تعكف مصر على زيادة إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط 
من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل وحصتها في 
حقل ُظهر العمالق الذي تديره إيني، بجانب وجود محطات 

إلسالة الغاز ستساعدها على التصدير ألوروبا. 

 عوصم - وكاالت 

من  بعضا  الثالثاء  التركية  الليرة  عّوضت    
إعالن  غداة  األميركي  الدوالر  أمام  خسائرها 
التدابير  اتخاذ "كل  التركي  المركزي  المصرف 

الضرورية" في محاولة لتهدئة األسواق.
 6,49 عند  التركية  الليرة  تــداول  تم  والثالثاء 
مقابل  ليرات  و7,41  ــدوالر  ال مقابل  ليرات 
خسائر  مــن  بعضا  بــذلــك  لتعّوض  ــورو،  ــي ال
االثنين حين بلغت 7,24 ليرات للدوالر و8,12 

لليورو.
 20 نحو  الجمعة  منذ  التركية  الليرة  وخسرت 

بالمئة من قيمتها مقابل الدوالر.
أنه  التركي  المركزي  البنك  أعلن  واالثنين، 
لضمان  الــضــروريــة"  التدابير  "كــل  سيتخذ 
االستقرار المالي بعد تدهور الليرة، متعهدا 

توفير "كل السيولة الضرورية للمصارف".
وراجع البنك المركزي أيضا نسب االحتياطيات 
اإللزامية المفروضة على المصارف لتفادي 

أي مشكلة في السيولة.
أن  التلفزيونية  في"  تي  "إن  قناة  وأوردت 
وزير المالية التركي براءة البيرق، صهر الرئيس 
رجب طيب إردوغان، سيعقد الخميس مؤتمرا 
مستثمر  ألف  نحو  مع  المغلقة  الدائرة  عبر 

أجنبي.
التمويل  مــن  بــدفــع  الــنــمــو  ــســارع  ت وأدى 
نسبيا  المنخفضة  الفوائد  ونسب  االجنبي 
ومّهد  التركي،  االقتصاد  توازن  اختالل  إلى 

الطريق أمام تدهور العملة المحلية.
الواليات  مع  الدبلوماسية  األزمة  وأشعلت 
بينها  من  عدة  قضايا  خلفية  على  المتحدة 
برانسون  انـــدرو  األمــيــركــي  القس  اعتقال 

فتيل األزمة المالية الحالية.
ترامب  دونــالــد  األمــيــركــي  الرئيس  وفــرض 
من  التركية  الــصــادرات  استهدفت  عقوبات 
من  سلسلة  ضمن  واأللــمــنــيــوم  الصلب 
أنقرة  رفض  خلفية  على  العقابية  اإلجراءات 
يخضع  الــذي  األميركي  القس  عن  اإلفـــراج 
بالتجسس  التهامه  الجبرية  لإلقامة  حاليا 

وبارتكاب أعمال مرتبطة باإلرهاب.
و قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت 
التمويل الكويتي (بيتك)، ثاني أكبر بنك من 
حيث األصول في الكويت، امس الثالثاء إن 
مستقرة  التركية  لوحدته  التمويلية  محفظته 
األجنبية  والــعــمــالت  الليرة  بين  ومتنوعة 

الرئيسية.
في  الناهض  مــازن  التنفيذي  الرئيس  وذكــر 
بيت  يحققها  التي  النمو  مؤشرات  أن  بيان 

التمويل الكويتي التركي (بيتك تركيا)، التابع 
لمواجهة  "مصدات  تشكل  الكويت،  لبيتك 

انخفاض قيمة الليرة التركية".
مخاوف  بسبب  حادا  هبوطا  الليرة  وهبطت 
من اتجاه السياسة النقدية في عهد الرئيس 
عالقات  وتدهور  أردوغان  طيب  رجب  التركي 

أنقرة مع واشنطن.
تركيا  بيتك  إن  البيان  فــي  الناهض  ــال  وق
التنوع  بفضل  عالية"  أصول  "بجودة  يتمتع 

االقتصادي في محفظة التمويل.
تركيا  فــي  التمويلية  "المحفظة  وأضـــاف 
وبشكل  وتتنوع  ومستقر  جيد  بوضع  تتمتع 
متوازن بين الليرة التركية والعمالت األجنبية 
الرئيسية، ما يساعد في بناء حائط صد أمام 

تأثيرات تقلبات العملة". 

ة الرتكية تعوض بعض من خسائرها    الل

 "العقبة إلدارة املوانئ" تنقل ثا أكرب رافعة 
بحرية للميناء الجديد 

   العقبة - رياض القطامين

الموانئ   تشغيل  و  الدارة  العقبة  شركة  كــوادر  نقلت 
و  المناولة  عمليات  في  متخصصة  رافعة  أكبر  ثاني  
التفريغ يزيد وزنها عن 450 طنا من الميناء القديم الى 

ميناء العقبة الجديد .
وبدأت عملية النقل الثالثة صباحا على رصيف مينائي 
عند  تجهيزه  تم  مترا   35 وعرض  مترا   150 بطول  عائم 
ساعات الفجر استنادا الى جداول المد والجزر المعتمدة 

دوليا.
منطقة  سلطة  رئيس  النقل  عمليات  على  واشــرف 
عام  ومدير  الشريدة  ناصر  الخاصة  االقتصادية  العقبة 
شركة العقبة إلدارة وتشغيل الموانئ المهندس محمد 
المبيضين إضافة الى مسؤولين من الجهات المينائية 

والبحرية في العقبة.
عمليات  ودقة  الشركة  كوادر  نجاح  أن  الشريدة   وأعتبر 
العاملين  حرفية  و  مهنية  على  مؤشر  النقل  و  القطر 
المينائية  العمليات  بانجاز  وذلــك  العقبة  موانئ  في 
تجهيزات  نقل  في  والمستمرة  المتخصصة  و  النوعية 

الميناء القديم الى الميناء الجديد.
وأكد الشريدة انه سيتم االنتهاء من نقل كافة العمليات 
جميع  نقل  اكتمال  بعد  الجديد  الميناء  الى  المينائية 
المعدات من الميناء القديم الفتا الى ان البنية التحتية 
من تجهيزات ومعدات وساحات بالميناء الجديد اصبحت 

تمكن  متكاملة  مينائية  منظومة  على  تشتمل  جاهزة 
السائبة  البضائع  انواع  مختلف  مع  التعامل  من  الجميع 

وتنفيذ عمليات المناولة بسرعة وكفاءة مميزة.
وقال مدير عام شركة العقبة الدارة وتشغيل الموانئ 
للرافعة  النقل  عملية  ان  المبيضين  محمد  المهندس 
مسطحة  على  تمت   ( كرين  الموبايل   ) الضخمة  الثانية 
على  متخصصة  فنية  بطريقة  قطرها  تم  عائمة  بحرية 

ايدي كفاءات اردنية عاملة في الشركة .
وبين المبيضين اهمية الميناء الجديد بهدف استكمال 
لتنافس  الموانئ  من  ومتطورة  متخصصة  منظومة 
قــدرة  حيث  مــن  ــي  ــدول وال الــعــربــي  المستوى  على 
المناولة التي اصبحت 50 مليون طن سنويا مقارنة مع 
30 مليون طن خالل االعوام السابقة اضافة الى زيادة 

القدرة االستيعابية لتخزين البضائع العامة المختلفة.
العقبة  ميناء  شركة  من  فريحات   ظافر  الكابتن  ثمن  و 
للخدمات البحرية  اجراء عملية النقل واصفا اياها بانها 
تمت بناء على دراسات عميقة تضمن المحافظة على 
الموارد  حفاظًا   الدقة  وتوخي  المينائية  المرافق  كافة 
وتشغيل  الدارة  العقبة  شركة  بقيادة  والممتلكات 
انسيابية  بكل  جرت  النقل  عملية  ان  مؤكدًا   ، الموانئ 
الخبرة  تمتلك  متميزة  اردنية  وبكوادر  قياسي  وبوقت 

والكفاءة . 

   اعلنت دائرة االحصاءات العامة ان 
نتائج التعداد الزراعي ستكون يف 

الثامن والعرشين من الشهر الحايل
برتا 

لمجلس  ¶ االســتــثــنــائــيــة  الـــــدورة    
في  تعقد  ان  يتوقع  التي  االمة 
جدول  على  سيدرج  ايلول  بداية 
قوانين  مشاريع  اربــعــة  اعمالها 
هــي "ضــريــبــة الــدخــل واشــهــار 
المدني  والتقاعد  المالية  الذمة 

والجرائم االلكترونية". 

مصدر  ¶ من  ــرأي"  ال "عين  علمت   
رسمي ان هناك خطة استثمارية 
في  الحرة  المنطقة  العــادة  تعد 
السابق..  في  كانت  كما  الكرامة 
الــخــطــة تــتــضــمــن اســتــقــطــاب 
رجال  عزوف  بعد  جدد  مستثمرين 

اعمال عن االستثمار فيها. 

تطلق  ¶ االردن"  في  "صنع  حملة 
ــرونــي  ــت ــك ـــوم الــمــوقــع االل ـــي ال
للصناعات  الصناعي  والــدلــيــل 
الصناعة  ـــر  وزي بــرعــايــة  االردنـــيـــة 

والتجارة والتموين. 

لالراضي  ¶ نشطة  بيوعات  حركة 
محافظة  تشهدها  ــعــقــارات  وال
لسببين  ذلـــك  ــعــود  وي الــمــفــرق 
االردنيين  المغتربين  عودة  االول 
فراغ  من  عقاريين  خشية  واالخــر 
الــشــقــق الــســكــنــيــة بــعــد عـــودة 
الالجئين السوريين الى بالدهم.

المفرق  ¶ محافظة  مجلس  جلسة   
التي عقدت االثنين القرار موازنة 
عــدد  عنها  غـــاب  المقبل  ــعــام  ال
مشادات  وشهدت  االعضاء  من 
الرغم  على  وانسحابات  كالمية 

من اهميتها. 

 ما كان مفترضا، ال بل مستغربا، أن تصل العالقات بين 
التردي  من  المستوى  هذا  إلى  وتركيا  المتحدة  الواليات 
العالم  في  األعظم  الدولة  إحداهما  اللتان  فالدولتان 
الذي  األوسط  الشرق  في  األهم  الدولة  والثانية  بأسره 
فيه دول رئيسية أخرى كانتا حتى فترة سابقة غير بعيدة 
األطلسي  شمالي  حلف  في  وصديقين  حليفين  أهم 
وكانت الدولة التركية األقوى عسكرياًّ في هذا الحلف بعد 
أميركا وكانت في فترة الحرب الباردة وصراع المعسكرات 
جدار التصدي لإلتحاد السوفياتي والخندق المتقدم في 

مواجهة الدولة األخطر في حلف وارسو.
ربما أن هناك من يعتقد أن زوال اإلتحاد السوفياتي قد 
ضرورة  هناك  تعد  لم  أنه  وجعل  المعسكرات  صراع  أزال 
تجاوزت  أن  ما  لكن  الــبــاردة  للحرب  وال  الــصــراع  لهذا  ال 
روسيا اإلتحادية مرحلة ما بعد إنهيار المرحلة السوفياتية 
واستعادة ولو بعض المكانة السابقة حتى ثبت أن حلف 
شمالي األطلسي ال يزال ضروريا وأنه ال بد من الحفاظ 
على  واإلبــقــاء  الحلف  لهذا  متقدم  كخندق  تركيا  على 

جيشها كأهم وأقوى جيش فيه بعد الجيش األميركي.
كانت بدايات إنفراط هذا العقد بدأت مع بدايات إدارة باراك 
أوباما الذي كان لديه إعتقاد ثبت أنه خاطئ بأن روسيا بعد 
إنهيار اإلتحاد السوفياتي لن تنهض من كبوتها وأن تعبئة 
إستبدال  تقتضي  األوسط  الشرق  في  المستجد  الفراغ 
نحو  كله  الغرب  بوابة  إعتبارها  باإلمكان  التي  بإيران  تركيا 
الشرق األقصى وحقيقة أن هذا كان تصورا خاطئا وأنه 
في  القوى  لمعادالت  وخاطئة  حوالء  قــراءة  بمثابة  كان 
وضع  معادالتها  على  ترتب  التي  الخطيرة  المرحلة  تلك 
واأللفية  والعشرين  الحادي  القرن  من  األولين  العقدين 

الثالثة.
السياسي  ـــوان  األل عمى  أن  واألســـوأ  األخــطــر  ولعل 
إلى  أوباما  باراك  ومن  الديموقراطية  اإلدارة  من  إنتقل 
األميركي  فالرئيس  ترمب  ودونــالــد  الجمهورية  اإلدارة 
للتدقيق  الوقت  وإلدارتــه  لنفسه  يعطي  أن  بدل  الجديد 
ويسعى  المستجدة  األوســط  الشرق  معادلة  في  جيدًا 
المتحدة  الواليات  حلفاء  كل  على  للحفاظ  إمكانياته  بكل 
تركيا وفي  بعيدًا في إستفزاز  في هذه المنطقة ذهب 
يأخذ  أن  بــدل  وذلــك  أردوغـــان  طيب  رجــب  رئيسها  ــاج  إزع
في  األعضاء  األوروبــي  اإلتحاد  دول  بأن  اإلعتبار  بعين 
حلف شمالي األطلسي رفضت إنضمام أنقرة للسوق 
وبالتالي  ــي  األوروب اإلتحاد  وإلــى  المشتركة  األوروبــيــة 

فإنها دفعتها دفعًا في إتجاه روسيا اإلتحادية.
وهكذا فإن ما جعل أردوغان يأخذ تركيا خطوة بعد خطوة 
عن  وبالتالي  الغربية  وأوروبا  المتحدة  الواليات  عن  بعيدًا 
إستغل  بوتين  فالديمير  أن  األطلسي  شمالي  حلف 
من  أكثر  بالتقرب  األكـــراد  من  التركي  الرئيس  مخاوف 
الذي  التركي   – الكردستاني  العمال  حــزب  من  الــلــزوم 
السورية  المخابرات  بين  مشتركة  صناعة  باألساس  كان 
والمخابرات السوفياتية مما دفعه دفعًا إلى اإلرتماء في 
أحضان الروس وإدارة ظهره وإْن مواربة في البدايات إلى 
وتراجع  الــذات  مع  جادة  وقفة  تقف  أن  بدل  التي  أميركا 
حساباتها الشرق أوسطية جيدًا ذهبت بعيدًا في إستفزاز 
جعلت  التي  التركية  العملة  أزمة  بإفتعال  وإزعاجها  تركيا 
العالقات بين الدولتين وبين الرئيسين تصل إلى مرحلة 
تصدع وإنهيار لم تكن متوقعة وال محسوب حسابها بين 

دولتين رئيسيتين في حلف شمالي األطلسي!!. 
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كا وتركيا!! أم

الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت  فقط،  ساعة  وعشرين  أربــع   خالل 
قاعدة  باتجاه  ُأطلقت  رة  ُمسيَّ اسقاط"5"طائرات  االثنين,  يوم 
المسلحة  التشكيالت  عليها  يسيطر  التي  األراضي  من  حميميم 
فيما  إدلب،  بمحافظة  التصعيد  خفض  منطقة  في  الشرعية  غير 
طائرتين  اسقاط  عن  (األحــد8/12)  واحد  بيوم  قبلها  اعلنت  كانت 
رتْين, ما يرفع العدد لسبع طائرات نجحت المضادات الروسية  ُمسيَّ
القاعدة  عــن  بعيدة  مسافة  على  تــدمــيــر"كــل"األهــداف،  فــي 
بنظاِمها  القاعدة  وتعمل  مادية.  أضرار  أوحدوث  احد  اصابة  دون 

الطبيعي".
كلمات البيان الروسي ُمنتقاة بعناية وِحرص، للفت االنظار لخرق 
التشكيالت الُمسّلحة لضوابط ومحددات خفض التصعيد، اضافة 
رصد  انه"تم  وهي  الروسية،  البيانات  عبارة"ثابتة"في  لــورود 
المسلحين  ِقبل  من  السوري  الجيش  لمواقع  قصف  عمليات 
سقوط  عن  اسفر  ما  وحلب،  وحماة  الالذقية  محافظات  في 
موسكو  ان  يعني  ومصابين"ما  قتلى  بين  سوريين  عسكريين 
إدلب  إرهابيو  يمارسها  التي  التحرش  محاوالت  بكل  ذرعًا  ضاقت 
والالذقية وحلب، فضًال عما يعنيه تكرار محاوالت المّس بقاعدة 
حميميم، من تحّد وإصرار على إلحاق األذى والخسائر، ليس فقط 
سيخرج  حيث  معنويا  وايضا  بل  الروس،  والجنود  بالمعدات  ماِديا 
االرهابيون وخصوصا رهط داعميهم في اإلقليم للتبّجح والزعم 
طائرات  وان  مجرد"وهم"،  الروسية  العسكرية  اآللة  جبروت  ان 
رة قادرة على خرق اإلجراءات االمنية وأجهزة الرادار والمراقبة  ُمسيَّ
الروسية. االمر الذي يفّسر تواُصل محاوالت المسلحين في هذا 
عندما  الماضي  العام  أواخر  بدأت  التي  المحاوالت  تلك  الشأن. 
زعم اإلرهابيون انهم نجحوا في تدمير سبع طائرات حربية روسية 
"كوميرسانت"  صحيفة  حينه  في  نقلت  ما  على  حميميم,  في 
كانت  وإن  تماما,  ذلك  نَفت  الروسية  الدفاع  وزارة  لكن  الروسية. 
ين جّراء قصف حميميم بقذائف  ْين روسيِّ اعترَفت بمصرع عسكريِّ

الهاون.
السوري  المشهد  في  ترّسخت  وحاسمة  جديدة  ميدانية  حقائق 
وبخاصة  السؤال...  يعد  ولم  المنصرمة،  الثمانية  االشهر  خالل 
والقنيطرة  درعــا  ومحافظَتْي  الشرقية  الغوطة  استعادة  بعد 

سيبدأ  السوري  الجيش  كان  إذا  ما  السويداء،  محافظة  ومعظم 
معركة استعادة محافظة ادلب، بل متى ستبدأ المعركة الحاسمة 
ليتم وضع حد للحماية التي ُتسِبغها قوات االحتالل التركي على 
المرتزقة  من  لكتائب  تحويلهم  عملية  تواِصل  حيث  المسلحين، 
ذ مخططاتها، بكل  تحت ُمسّمى"جيش وطني" يأتمر بإمرتها وينفِّ
ما سيحِمله اإلنتصار في معركة استعادة ادلب، من تغيير نوعي 
االصطفافات والتحالفات القائمة اآلن، وتلك التي  في معادلة 
كيف  وبالتالي  السورية،  الدولة  لكنف  إدلب  عودة  بعد  ستنشأ 
يترتب  كهذه،  وحاسمة  كبيرة  خطوة  على  تركيا  فعل  رد  سيكون 
السوري،  للشمال  التركي  االحتالل  دحر  نجاحها  حال  في  عليها 
مشروعها  بهزيمة  واالعتراف  حدودها  داخل  البقاء  انقرة  وإلــزام 
وتحريض  (بدعم  ظنوا  اخرين  مشروع  ،وهزيمة  الجديد.  العثماني 
المنطقة،  خرائط  رسم  إلعادة  سانحة  الفرصة  ان  صهيواميركي) 
السورية.  الدولة  إسقاط  بعد  ما  لمرحلة  واعتمادهم"وكالء"جددا 
لهذا هبط عميد الدبلوماسية الروسية سيرغي الفروف في انقرة 
بها  ستتعامل  التي  والكيفية  ادلب"  لبحث"مستقبل  امس  يوم 
تركيا، بتنفيذ تفاهمات استانا اعتبار محافظة ادلب منطقة خفض 
تصعيد, وعدم اتخاذها حتى اآلن خطوات تعهّدت فيها إنهاء وجود 
الشام/ تحرير  كهيئة  ارهابية،  دوليًا  الُمصّنفة  المسلحة  الجماعات 
انها  تشعر  اذ  حِرج  موقف  في  انقرة  تبدو  وهنا  سابقًا.  النصرة 
استنفدت هوامشها، ولم يعد امامها سوى اتخاذ خطوات حازمة 
ضد ارهابيي"النصرة"،او القبول بعملية عسكرية واسعة النطاق 
ستجد نفسها مضّطرة لتجرع ُسّم الهزيمة،او المغامرة باإلنزالق 
المعركة  في  وحيدا  يكون  لن  الــذي  السوري،  الجيش  لمواجهة 
كون الكرملين عاقدًا العزم لوضع حد نهائي لتحّرشات المسلحين 

بقاعدة حميميم،واجتثاث الخطر الذي ُيشكلونه.
هل تسبق عملية استعادة ادلب وتطهير ارياف الالذقية وحلب من 
اسطنبول  في  عقدها  القمة"الرباعية"المقّرر  االرهابيين،  رجس 
والمانيا،  وتركيا  وفرنسا  وحكومات..روسيا  دول  رؤساء  بمشاركة 
لبحث األزمة السورية؟ أم ان دمشق وموسكو ستترّيثان لمعرفة 

ما ستتمّخض عنه قمة مهمة والفتة...كهذه؟.
... األيام ستروي. 

قضايا
محمد خّروب
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ة تتحّرش ِبـ"حميميم".. هل نفَد صرب موسكو؟ َّ طائرات ُمس

ع 
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