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 املرصي : تفويض أراض للخزينة 
لعدد من البلديات 

الزرقاء – نبيل محادين 

وليد  المهندس  والنقل  البلدية  الــشــؤون  ــر  وزي دعــا 
المصري، البلديات لتقديم مشاريع تنموية توفر فرص 
عمل للشباب وتدر دخال ثابتا للبلديات وضرورة تحديد 

أولوياتها للوصول الى التنمية المستدامة.
والحالبات  الهاشمية  بلديات  زيارته  خالل  المصري  وقال 
تستطيع  ـــوزارة  ال إن   " الــزرقــاء  محافظة  في  والضليل 
المانحة  الدولية  الجهات  من  الــالزم  التمويل  استقطاب 
للمشاريع التنموية التي تحددها البلديات حسب أولوياتها 

وبعد توفر الدراسات الخاصة به".
ولفت إلى أن لجنة أمالك الدولة ستتخذ قرارا خالل األسابيع 
المقبلة بتفويض قطع أراض من أراضي الخزينة لعدد من 
بلديات المملكة، وذلك من أجل إتاحة الفرص أمامها إلقامة 

المشاريع التنموية والخدمية.

عمان - سميره الدسوقي

اعلن امين عام وزارة العمل 
رئيس اللجنة الفنية التنفيذية 
للوظائف في قطرالمهندس 
هاني خليفات، انه تم دراسة 
ومراجعة وتحليل البيانات التي 
تم تسجيلها على المنصة 
االردنية القطرية للوظائف 
وتبين تسجيل 136 الف طلب 
مكتمل على المنصة

وقال  ان نسبة المتقدمين من الذكور 
قطاعات  ستة  فــي   ،%73 بلغت 
شــمــلــت (الـــتـــربـــوي والــتــعــلــيــمــي 
 ,  %32,8 بــنــســبــة  والـــجـــامـــعـــي 
التجاري 29,7%، المقاوالت ٪16,8 
 ,  %10,4 ــمــالــي  وال الــمــصــرفــي 
  %8,4 الطبية   والخدمات  الصحة 

والرياضي %1,9).
الــتــواصــل  ان  خــلــيــفــات  واضــــاف 
االن  مستمر  القطري  الجانب  مع 
لمتابعة آليات التعامل مع المنصة 
ـــة  اإلداري التنمية  وزارة  قبل  مــن 
اإلجتماعية  والـــشـــؤون  والــعــمــل 

التنفيذية  الخطط  واعداد  القطرية، 
البيانات  فـــرز  عملية  فــي  لــلــبــدء 
القطاعين  على  وتوزيعها  وتحليلها 
ثم  ومن  قطر,  في  والخاص  العام 
المنسبين  اختيار  عملية  مباشرة 
ــراء  واج القطري  الجانب  قبل  مــن 
لتوقيع  تمهيدا  الالزمة  المقابالت 
االنظمة  حــســب  معهم  الــعــقــود 
المتعارف عليها في وزارتي العمل 

القطرية واالردنية.
جار  تنسيقًا  هناك  ان  خليفات  وبين 
لتوفير  الــقــطــري  الــجــانــب  مــع  االن 
قطاعي  فــي  جــديــدة  عمل  فــرص 

التمريض واعمال الزراعة , الفتا الى 
جديدة  قطاعات  إضافة  سيتم  انه 
على المنصة بداية االسبوع القادم 
إضافة  القطاعين  هذين  لتشمل 
المنصة  على  جديدة  أيقونة  الــى 
تحت إسم قطاعات أخرى إلستيعاب 
أي طلب جديد من الجانب القطري.

التواصل   سيتم  انــه  خليفات  واكــد 
لتزويدنا  القطرية  العمل  وزارة  مع 
العمل  فــرص  عن  اكثر  بمعلومات 
لغايات  الجديدين  القطاعين  فــي 
نشر تفاصيل هذه الفرص من خالل 

وزارة العمل والمنصة االلكترونية. 

توفير فرص عمل في قطاعي الزراعة والتمريض

تسجيل" 136" ألف طلب للوظائف القطرية

  

   إحاالت إىل التقاعد 
باألمن العام 

 عمان - الرأي

قرر مجلس الوزراء إحالة 
ضباط في االمن العام  

الى التقاعد بناء على 
طلبهم.

االسماء في "الرأي 
االلكتروني" 

 أجواء صيفية  
اليوم وغداً 

 عمان - الرأي

تكون األجواء اليوم 
الجمعة، صيفية عادية 

في المرتفعات الجبلية 
والسهول وحارة في 

باقي مناطق المملكة، 
مع ظهور غيوم متفرقة 
على ارتفاعات منخفضة 

خالل ساعات الصباح 
في شمال ووسط 

المملكة، وتكون الرياح 
شمالية غربية معتدلة 

السرعة. 
 وبحسب تقرير دائرة 

االرصاد الجوية، تستمر 
األجواء غدا السبت 

صيفية في المرتفعات 
الجبلية والسهول وحارة 

في باقي المناطق، 
مع ظهور غيوم متفرقة 
على ارتفاعات منخفضة 

خالل ساعات الصباح 
في شمال ووسط 

المملكة، وتكون الرياح 
شمالية غربية معتدلة 

السرعة تنشط على 
فترات. 

   "الخدمة املدنية" يستأنف امتحان 
الكفاية يف اللغة العربية

عمان - عبدالله الحديدي

المدنية  الــخــدمــة  ديــــوان  رئــيــس  اعــلــن 
عقد  استئناف  الهميسات  خلف  الدكتور 
امتحان الكفاية في اللغة العربية للدفعة 
وزارة  في  للتعيين  للمرشحين  االخيرة 
مرشح   (1400) عددهم   والبالغ  التربية 
ومرشحة اعتبارا من يوم غد السبت في 
قاعات االمتحانات التنافسية في مبنى 
للمواعيد  وفقا  المدنية  الخدمة  ديــوان 
والتفاصيل المنشورة على موقع مجمع 
https:// االلــكــتــرونــي  العربية  اللغة 
www.majma.org.jo/  ، وذلك بعد أن 
الالزمة لعقد  الترتيبات  االتفاق على  تم 
وحسب  المطلوب  بالشكل  االمتحانات 

االصول .
وكان اجتماع قد عقد للجنة العليا المتحان 
برئاسة  امس  العربية  اللغة  في  الكفاية 
الكركي  د.خالد  العربية  اللغة  مجمع  رئيس 
امتحان  موضوع  لبحث  المعنيين  وحضور 

الكفاية وما اثير حوله .
بيان  أي  عنه  يصدر  لم  أنه  المجمع   وأكــد 
أو تصريح رسمي بتأجيل االمتحان ، مشيرا 
بتأجيل  يفيد  خبر  بنشر  فوجئ  انــه  الــى 

االمتحان إلى إشعار آخر. 

 "االونروا": العام الدرايس يف 
موعده 

عمان – خالد الخواجا 

قرر المفوض العام لألونروا بيير كرينبول الموافقة على 
مصير  لتحديد  موعده  في  الجديد،  الدراسي  العام  بدء 
500 الف طالب كان دوامهم معلقا بسبب العجز المالي  

لالونروا.
االستشارية  للجنة  استثنائية  جلسة  خــالل  ذلــك   جــاء 
لألونروا في عمان امس الخميس اعلن فيه عن بدء العام 
في  موعده  في  األونـــروا   وطالبات  لطالب  الدراسي 
الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة 

واألردن ولبنان وسوريا.
والــطــالب  المعلمين  أن  على  كرينبول  السيد  وأكـــد 
سيعودون إلى 711 مدرسة في موعدها المحدد، قائال 
"ألن هذا أمر بالغ األهمية لحماية الحق األساسي في 
التعليم للفتيات والفتيان من الجئي فلسطين  لألهمية 
للتعلم  فلسطين  الجئي  مجتمع  يوليها  التي  الكبرى 

وتنمية المهارات". 
المحدد  وقــتــهــا  فــي  ستفتح  الـــمـــدارس  أن  وأضــــاف 
قد  المضيفة  البلدان  أن  حقيقة  االعتبار  بعين  آخذين 
على  الجسيمة  المخاطر  إلى  وتكرارًا  مرارًا  األنظار  لفتت 

االستقرار اإلقليمي إذا لم يكن هذا هو الحال.
وأكد المفوض العام على المخاطر الجمة التي تواجهها 
الوكالة قائال: "ومع إعالني عن فتح المدارس وبدء العام 
بلغ  ومهما  األونروا  بأن  واضحا  أكون  أن  فأود  الدراسي 

الخيال مداه لم تخرج من حالة الخطر. 

نسعى لقانون عادل يراعي جميع األطراف ويعالج التهرب

املعرش :"الرضيبة" بداية لنهج اقتصادي جديد

اإلعالن عن البعثات الخارجية.. األحد

23.6 ألف طالب تقدموا لاللتحاق للجامعات

   عمان- بترا

الدكتور  ــوزراء  ال رئيس  نائب  قال 
رجائي المعشر ان مشروع قانون 
ضريبة الدخل ليس هدفا بحد ذاته 
اقتصادي  لنهج  بداية  هو  ولكن 

جديد قوامه النمو والعدالة.
نظمها  حوارية  جلسة  خالل  وأكد 
مركز الدراسات االستراتيجية في 

الخميس  امس  االردنية  الجامعة 
ــلــوصــول إلــى  أهــمــيــة الـــحـــوار ل
قانون  صياغة  ــول  ح تفاهمات 
ــــادل وثـــابـــت لــضــريــبــة الــدخــل  ع
يتضمن نصوصًا واضحة لمحاربة 

التهرب الضريبي.
شارك  التي  الحوارية  خالل  وبين 
التدريسية  الهيئة  اعــضــاء  فيها 
بالوكالة  الجامعة  رئيس  وحضرها 

الحكومة  أن  صالح،  عماد  الدكتور 
الفعاليات  مــع  ــــوارات  ح فتحت 
المدني  المجتمع  ومؤسسات 
ضريبة  قانون  مشروع  لمناقشة 
عادل  قانون  الى  وصوال  الدخل 
ويعالج  األطــــراف  جميع  يــراعــي 
التهرب الضريبي من خالل وضع 
للتهرب  وواضـــح  مــحــدد  تعريف 

الضريبي. 

 عمان - حاتم العبادي

تقدموا  الذين  الطلبة  عــدد  بلغ 
ــحــاق بــالــجــامــعــات  ــت بــطــلــبــات ال
مظلة  تحت  المنوطة  الرسمية 
الف   (23.6) الــمــوحــد  الــقــبــول 
ساعات  حتى  وطــالــبــة،  طــالــب 
بحسب  الخميس،  امــس  ظهر 
القبول  تنسيق  ـــدة  وح ــرة  مــدي

الموحد خولة عوض.

ـــــرأي"  الـــى ذلـــك ، عــلــمــت "ال
ــعــالــي  ال ــتــعــلــيــم  ال وزارة  ان 
عن  ستعلن  العلمي  والــبــحــث 
موقعها  على  الخارجية  البعثات 

االلكتروني االحد المقبل.
تقديم  عملية  ان  مصادر  وقالت 
البعثات  من  االستفادة  طلبات 
سيكون بعد عطلة العيد، ولمدة 
الــوزارة  وان  تقريبا،  ايــام،  عشرة 
وقت  في  الموعد  عن  ستعلن 

االلكتروني  موقعها  عبر  الحق، 
ومن خالل وسائل االعالم.

وذكرت المصادر ان عدد البعثات 
بعثات   (210) تــبــلــغ  الــخــارجــيــة 
خارجية جلها في تخصص الطب 
البشري، منوهة الى ان البعثات 
هنغاريا،  الى  البعثات  تشمل  ال 
وقت  فــي  عنها  سيعلن  التي 

الحق. 

مدينة القدس المحتلة (ارشيفية)

20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس 

مخاوف من مخطط إرسائييل لالستيالء 
عىل املنطقة الرشقية لـ"األقىص"

   القدس المحتلة - الرأي

نــــــــددت شـــخـــصـــيـــات ديــنــيــة 
الخميس  امـــس  فلسطينية 
االحــتــالل  سلطات  بمخططات 
عزل  الــى  الهادفة  االسرائيلية 
منطقة شرق المسجد االقصى 
القدسي  الــحــرم  عــن  الــمــبــارك 
سلطات  تتعمد  حيث  المبارك، 
ــالل وضـــع عــراقــيــل امــام  ــت االح
الــمــصــلــيــن مـــن دخــــول "بـــاب 
ــواقــع شـــرق الــحــرم  الــرحــمــة" ال
الصلوات  واقــامــة  الــقــدســي، 
عنده، واعتقال كل شخص يحاول 
االقتراب من المستوطنين اثناء 
الباب،  عبر  اليومية  اقتحاماتهم 
االوضاع  خطورة  من  حذرت  كما 
القدسي  ــحــرم  ال فــي  الــحــالــيــة 
التي قد تؤدي الى حرب دينية، 
في غضون ذلك، طالب البرلمان 
بمراجعة  دول  ثـــالث  الــعــربــي 
ــقــرارات  مــواقــفــهــا وااللـــتـــزام ب
المساس  وعدم  المتحدة  األمم 
والقانوني  التاريخي  بالوضع 

القائم لمدينة القدس المحتلة.
بلدية  أبــرمــت  ـــرى،  اخ جهة  مــن 
االحــتــالل بــالــقــدس اتــفــاقــا مع 
"سلطة دائرة أراضي إسرائيل"، 
ألــف   20 بــنــاء  سيتم  بموجبه 

وحدة استيطانية جديدة.  

 عمان - بترا

ــمــلــك  الـــتـــقـــى جـــاللـــة ال
قصر  في  الثاني،  عبدالله 
الخميس،  امس  الحسينية 
عــــــددا مــــن اإلعــالمــيــيــن 

في  الصحفيين،  والكّتاب 
قضايا  ــرز  أب تــنــاول  اجتماع 
وتطورات  المحلي،  الشأن 
الساحتين  على  األوضـــاع 

اإلقليمية والدولية.
يأتي  الذي  اللقاء،  وحضر   

جاللته  تــواصــل  إطـــار  فــي 
مختلف  مـــع  ــمــر  ــمــســت ال
الديوان  رئيس  الفعاليات، 
الـــمـــلـــكـــي الـــهـــاشـــمـــي، 
الملك،  جاللة  ومستشار 

مدير مكتب جاللته. 

  امللك يلتقي إعالمي وكتّاباً

أكد أن الحكومة ستولي الزراعة االهتمام الالزم

الرّزاز:  سنبّت بقضيّة الرضائب عىل القطاع 
الزراعي خالل أسابيع

 عمان -  بترا

ـــــوزراء  ــتــقــى رئــيــس ال  ال
امس  ـــرّزاز  ال عمر  الدكتور 
بدار  مكتبه  في  الخميس 
لجنة  رئيس  الــوزراء  رئاسة 
خالد  النائب  النيابّية  الزراعة 
التحّديات  لبحث  الحياري، 
ــتــي يــواجــهــهــا الــقــطــاع  ال

الزراعي.
وجرى خالل اللقاء مناقشة 
والمشاكل  التحّديات  أهّم 
الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــقــطــاع 
قضّية  فيها  بما  الزراعي، 
الضرائب المفروضة عليه، 
ومدخالت اإلنتاج الزراعي.
ـــــوزراء أّن  ــــد رئــيــس ال وأّك
الــــحــــكــــومــــي ســـتـــولـــي 

االهتمام  الزراعي  القطاع 
ـــــالزم، نـــظـــرًا ألهــمــّيــتــه  ال
فـــي الــمــســاهــمــة بــدعــم 
االقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
ستبّت  الحكومة  أّن  مؤّكدًا 
ـــب  ـــضـــرائ بــــمــــوضــــوع ال
ــى هــذا  ــل الـــمـــفـــروضـــة ع
الــقــطــاع خـــالل األســابــيــع 

المقبلة. 
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 "فلسطين النيابية" ترحب 

 "األونروا" تعلن بدء العام الدرايس لالجئ 
الفلسطيني يف موعده 

 23.6 ألف طالب تقدموا لاللتحاق بالجامعات 

 عمان - خالد الخواجا

ــعــام لـــألونـــروا بيير  قـــرر الــمــفــوض ال
بدء  على  الموافقة  امــس  كرينبول 
موعده  في  الجديد،  الــدراســي  العام 
كان  طــالــب  الــف   500 مصير  لتحديد 
المالي  العجز  بسبب  معلقا  دوامهم 
جلسة  خالل  امس  ذلك  جاء  لالونروا. 
لألونروا  االستشارية  للجنة  استثنائية 
العام  ــدء  ب عــن  فيه  اعــلــن  عــمــان  فــي 
األونــروا  وطالبات  لطالب  الــدراســي 
بما  الغربية،  الضفة  في  موعده  في 
في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة 

واألردن ولبنان وسوريا.
وأكد السيد كرينبول على أن المعلمين 
والطالب سيعودون إلى 711 مدرسة 
هذا  قائال "ألن  المحدد،  موعدها  في 
أمر بالغ األهمية لحماية الحق األساسي 
من  والفتيان  للفتيات  التعليم  فــي 
الجئي فلسطين لألهمية الكبرى التي 
يوليها مجتمع الجئي فلسطين للتعلم 

وتنمية المهارات".
في  ستفتح  الـــمـــدارس  أن  وأضــــاف 
االعتبار  بعين  آخــذيــن  المحدد  وقتها 
لفتت  قد  المضيفة  البلدان  أن  حقيقة 
المخاطر  إلــى  وتــكــرارًا  مـــرارًا  األنــظــار 
الجسيمة على االستقرار اإلقليمي إذا 

لم يكن هذا هو الحال.
المخاطر  على  العام  المفوض  وأكــد 
قائال:  الوكالة  تواجهها  التي  الجمة 
وبدء  المدارس  فتح  عن  إعالني  "ومع 
واضحا  أكون  أن  فأود  الدراسي  العام 
بأن األونروا ومهما بلغ الخيال مداه لم 

تخرج من حالة الخطر.
تمكنت   2018 الــثــانــي  كــانــون  فمنذ 
األونروا من تحصيل 238 مليون دوالر 
أميركي كتمويل إضافي وهذا مشجع 
تمويل  حاليا  لدينا  نحن  ولــكــن  جـــدا. 
فقط  الوكالة  عمليات  إلدارة  يكفي 
حتى نهاية شهر أيلول. نحن بحاجة إلى 
فقط  ليس  إضافية  دوالر  مليون   217
لضمان  ولكن  مدارسنا  فتح  لضمان 
هذا  نهاية  حتى  متاحة  اســتــمــرارهــا 
العام. هذا يتطلب االستمرار بحزم في 
والتي  الدعم  لحشد  الجماعية  الجهود 

تواصلت منذ كانون الثاني."
الــدول  جميع  الــعــام  المفوض  دعــا  و 
تعهدت  التي  المتحدة  لألمم  األعضاء 
تعهداتها  تحول  لــم  ولكن  بالتمويل 
أسرع  في  بذلك  بالقيام  اللحظة  حتى 
األخرى  الــدول  ودعــا  كما  ممكن  وقت 
والتي ما زالت تنظر في تقديم تبرعات 
إضافية لإلنضمام لهذه الجهود لحماية 
الخدمات الحيوية لألونروا والتي تقدم 

بات  والذي  فلسطين  الجئي  لمجتمع 
يسوده القلق.

ــــروا،  وشـــدد كــريــنــبــول عــلــى أن األون
قوية  اجـــــراءات  ستتخذ  جــانــبــهــا،  مــن 
المالي  الــوضــع  لتأمين  ومــتــواصــلــة 
والتركيز  عليه.  والمحافظة  للوكالة 
عــلــى مــــبــــادرات اإلصـــــالح وتــحــديــد 
مــجــاالت الــكــفــاءة. وفــي الــخــتــام أكد 
لحماية  العميق  الوكالة  الــتــزام  على 
كرامة الالجئين الفلسطينيين وخدمات 
ذلك  الى  المهم.  وتفويضها  األونروا 
على  النيابية  فلسطين  لجنة  رحبت 
السعود  يحيى  النائب  رئيسها  لسان 
الالجئين  وتشغيل  الغوث  وكالة  بقرار 
المتعلق   " االونـــروا   " الفلسطينيين 
الدراسة  بــدء  وإعــالن  الــمــدارس  بفتح 
وطالبات  لــطــالب  المحدد  بموعدها 
بيان  فــي  اللجنة  وقــالــت  ـــــروا.  األون
أصدرته امس ان قرار المفوض العام 
لألونروا بيير كرينبول بإعالن بدء العام 
مناسب  وقـــت  فــي  جـــاء  ـــدراســـي  ال
أبنائهم  مصير  الالجئون  فيه  يترقب 
الخمس  عملها  مناطق  فــي  الطلبة 
وسورية  الغربية  والضفة  غزة  (قطاع 
ولبنان واالردن). وأضاف السعود "ان 
واالمــن  الطمأنينة  يحقق  الــقــرار  هــذا 
على  ويــحــافــظ  لالجئين  ــقــرار  واالســت

اســرهــم  ويــجــنــب  المعلمين  حــقــوق 
واالقتصادية التي  االجتماعية  االضرار 
ستلحق بهم كما يبعث االمل والتفاؤل 
في نفوسهم ويؤكد سالمة مستقبل 
أبنائهم الطلبة". كما قدرت اللجنة قرار 
"االونروا" بفتح الكلية الجامعية للعلوم 
التربية واآلداب وكليات المجتمع التابعة 
اتحاد  شكرت  فيما  بـــاألردن،  لــالونــروا 
بالوكالة  المعلمين  ولجنة  العاملين 
على اهتمامهم وحرصهم على خدمة 

الالجئين وابنائهم الطلبة.
ــــن تــقــديــرهــا  وأعـــــربـــــت الـــلـــجـــنـــة ع
يقودها  التي  األردنــيــة  للدبلوماسية 
جاللة الملك عبدالله الثاني ومساعيه 
من  لتتمكن  االونروا"  لدعم "  الدؤوبة 
التعليمية  خدماتها  تقديم  مواصلة 
فيما  لالجئين  ــة  ــي واإلغــاث والــصــحــيــة 
وشــؤون  الخارجية  وزيــر  جهود  ثمنت 
الصدد  بهذا  الصفدي  ايمن  المغتربين 
السيما حث الدول المانحة للمساهمة 
بتقليل العجز المالي لالونروا ودعمها 
كذلك  أشـــادت  كما  الــســبــل.  بشتى 
بجهود دائرة الشؤون الفلسطينية في 
عملها الميداني بالمخيمات والتواصل 
 " ووضـــع  "االونــــــروا"  مــع  المستمر 
 " النيابية  فلسطين  و"   " الخارجية 

بصورة ما يجري أوال بأول. 

 عمان - حاتم العبادي

بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات 
المنوطة  الرسمية  بالجامعات  التحاق 
 (23.6) الموحد  القبول  مظلة  تحت 
الف طالب وطالبة، حتى ساعات ظهر 
تنسيق  وحــدة  مــديــرة  بحسب  امــس، 

القبول الموحد خولة عوض.
وتستمر عملية تقديم طلبات االلتحاق 
ــــدأت االثــنــيــن  ــتــي ب ــجــامــعــات، ال ــال ب
السابع  ليل  منتصف  حتى  الماضي، 

والعشرين من الشهر الحالي.
المالحظات  غالبية  ان  عــوض  وبينت 
بإمكانية  تتعلق  الطلبة  من  ترد  التي 
بعض  في  يحصلوا  لم  طلبة  تسجيل 
لغايات  المطلوبة  النسبة  ــواد  ــم ال
بـــ(%50)  والمحددة  الجامعي  القبول 

في كل مبحث، باالضافة الى المعدل 
االجمالي.

وأكدت السياسة العامة لقبول الطلبة 
الرسمية  األردنـــيـــة  الــجــامــعــات  فــي 
ــوريــوس  ــكــال ــب والـــخـــاصـــة لــمــرحــلــة ال
قبول   2019  /2018 الجامعي  للعام 
برنامج  فــي  الجامعات  فــي  الطلبة 
الطالب  يكون  أن  بشرط  البكالوريوس 
الثانوية  الدراسة  شهادة  على  حاصًال 

العامة.
وبحسب السياسة فإنه ُيسمح للطلبة 
الــحــاصــلــيــن عــلــى شــهــادة الــدراســة 
العلمي  الــفــرع  مــن  العامة  الثانوية 
في  الجامعات  في  للقبول  التقدم 

مختلف التخصصات.
الطلبة  قبول  عملية  ان  الى  واشــارت 
ــان  األســن وطـــب  ــطــب  ال لتخصصي 

الموازي،  (العادي،  البرامج  جميع  في 
الدولي) من الجامعة األردنية وجامعة 
ضمن  ستكون  والتكنولوجيا  العلوم 

سنة تحضيرية وليس قبوال مباشرا.
ــاســة الـــحـــد األدنــــى  ــســي وحـــــددت ال
الجامعات  فــي  االلــتــحــاق  لــمــعــدالت 
الرسمية، على أن ال تقل عالمة الطالب 
 (%50) عن  المواد  من  مادة  كل  في 
تكون  بحيث  للمادة  األعلى  الحد  من 
ما   (%85) االسنان  وطب  الطب  في 
يعادل مجموع (1190) وفي الهندسة 
البيطري  والطب  والصيدلة  والعمارة 
(80%) ما يعادل مجموع (1120) وفي 
المساندة  الطبية  والعلوم  التمريض 
(70%)مــا  والشريعة  التأهيل  وعلوم 
يعادل (980) وفي باقي التخصصات 

(65%) ما يعادل (910) عالمة.

الهندسة  ــخــاصــة:  ال الــجــامــعــات  امـــا 
البيطري  والطب  والصيدلة  والعمارة 
 (1120) مجموع  يــعــادل  مــا   (%80)
المساندة  الطبية  والعلوم  والتمريض 
 (%70) والشريعة  التأهيل  وعــلــوم 
ما   (%65) القانون   (980) مجموع  ما 
التخصصات  ولباقي   (910) مجموع 

(60%) ما مجموعه (840).
ــن يتم  ــذي ــــددت فــئــات الــطــلــبــة ال وح
من  الرسمية  الجامعات  في  قبولهم 
الموحد  القبول  تنسيق  وحــدة  خــالل 
الــعــالــي،  التعليم  لمجلس  الــتــابــعــة 
التخصصات  او  الكليات  في  بـالطلبة 
الــمــخــتــلــفــة فـــي كـــل جــامــعــة، وفــق 
خياراتهم، وبحسب تسلسل معدالتهم 
ما  أو  العامة،  الثانوية  شــهــادة  فــي 

يعادلها. 

 مواطنو زقريط يطالبون بغرف صفية 
 جرش - فايز عضيبات

طالب اهالي بلدة زقريط في محافظة 
لمدرسة  الصفية  الغرف  بزيادة  جرش، 
الغرف  بعض  ان  حيث  مالك  بن  انــس 
الصفية ال تتسع إال لستة طالب فقط، 
عن  الذكور  الصحية  الوحدات  فصل  و 
وبناء  مختطلة  المدرسة  كــون  اإلنــاث 
الــشــارع  عــن  الــمــدرســة  يفصل  ســـور 
الصفية  للغرف  صيانة  وعمل  الخلفي 
القائمة اآلن، كما طالبوا بصيانة الطرق 
المنطقة،  فــي  والرئيسية  الــزراعــيــة 
الفــتــيــن إلـــى الــضــعــف الــشــديــد في 
تغطية االتصاالت من الشركات الثالث 

العاملة.
الــلــوزي  مــأمــون  جــرش  محافظ  ووعـــد 
فيها  رافقه  للبلدة  امــس  زيارته  خــالل 
في  الحكومية  الدوائر  مــدراء  من  عدد 

المحافظة بنقل مطالبهم جميعها الى 
الجهات المعنية ومخاطبتهم رسميًا من 
اجل تنفيذها، الفتا إلى ضرورة تقديم 
الخدمة المميزة لطالب المدرسة حتى 
يتخرج منهم أجيال نموذجية للمستقبل 

القادم.

جــرش  محافظة  مجلس  رئــيــس  ـــد  واك
المحامي محمود العفيف، على اعطاء 
األولوية للمدرسة انس ابن مالك في 
زقريط لموازنة المحافظة للعام القادم، 
مبينا أن ميزانية الدوائر الخدماتية تصدر 

عن مجلس المحافظة. 

 تدريب موظف يف "التعليم العايل" عىل 
كشف تزوير الشهادات 

 هيئة اإلعالم تدعو لتقديم مقرتحات خاصة 
بتحس الحريات 

 عمان - بترا

الــعــالــي  التعليم  وزارة  فــي  بــــدأت 
تدريبية  دورة  امــس  العلمي  والبحث 
لــكــشــف الـــتـــزويـــر فـــي الــشــهــادات 
الطرق  بأحدث  الجامعية  والكشوفات 
التي  الدورة  وتهدف  الفنية.  واالجهزة 
فيها  ويــشــارك  ــام  اي اربــعــة  ستستمر 

الفنية  الدوائر  مختلف  من  موظفا   40
المشاركين  تعريف  الــى  الـــوزارة  في 
بالتزوير وطرقه واليات فحصه وكشفه 
وكيفية التعامل مع الوثائق بمحتوياتها 
وعالمات  واختام  وتواقيع  كتابات  من 

امنية.
عاهد  الدكتور  الــوزارة  عام  امين  وقال 
ضمن  تأتي  الدورة  هذه  ان  الوهادنة، 

على  لالطالع  تدريبية  دورات  سلسلة 
الوثائق  كشف  في  المستجدة  الطرق 
فرصة  الــــدورة  تــوفــر  حيث  الـــمـــزورة، 
مكونات  على  لــالطــالع  للمشاركين 
تزويرها  وطرق  والمستندات  الوثائق 
االصــل  الــمــســتــنــدات  بــيــن  والتمييز 
الـــمـــزورة والــمــقــارنــة بــيــن الــكــتــابــات 

والتواقيع االصلية والمقلدة. 

 عمان - بترا

المكلفة  (الــجــهــة  ـــالم  اإلع هيئة  دعــت 
اإلعــالم)  لحرية  الناظم  اإلطـــار  بتنفيذ 
ضــمــن مـــبـــادرة الــحــكــومــة الــشــفــافــة، 
والخبراء  المدني  المجتمع  منظمات 
ــات الــمــعــنــيــة والــمــؤســســات  ــقــاب ــن وال
تقديم  الـــى  واالعـــالمـــيـــة  الــصــحــفــيــة 
المتعلقة  وتــوصــيــاتــهــم  مقترحاتهم 

بتحسين الحريات االعالمية في االردن.
وبين مدير عام الهيئة محمد قطيشات، 
في تصريح أمس، أن تنفيذ المؤشرات 
إنشاء  تضمنت  ــتــزام  اإلل فــي  الــــواردة 
ذات  لــالطــراف  استشاري  وطني  إطــار 
ــة اإلعـــالم  الــمــصــلــحــة فــي مــجــال حــري
واالقــتــراحــات  التوصيات  كــافــة  وجــمــع 
اإلعالمية  الحريات  بتحسين  المتعلقة 
من كافة المصادر الممكنة وإنشاء آلية 
الشراك الجمهور في نقاش المواضيع 

ـــــالم "مــنــصــة  ــة اإلع ــحــري الــمــتــعــلــقــة ب
قطيشات  وأكــد  تفاعلية".  إلكترونية 
الماضي  العام  نهاية  بــدأت  الهيئة  أن 
لحرية  الناظمة  االطـــر  بتنفيذ  العمل 
والتنسيق  بالتشاور  بدأت  حيث  اإلعالم 
منظمات  من  العالقة  ذات  الجهات  مع 
إعالم  ووسائل  ونقابات  مدني  مجتمع 
وأصحاب الخبرة. وقال ان الهيئة عممت 
وذات  المعنية  الــجــهــات  جميع  عــلــى 
الى  اضافة  االعــالم  بحريات  االهتمام 
الصحفية  المؤسسات  على  تعميمها 
المدني  المجتمع  ومنظمات  والنقابات 
ومالحظاتها  بتوصياتها  الهيئة  لــتــزود 
حالة  تحسن  الــى  الهادفة  ومقترحاتها 
ولفت  االردن.  في  االعالمية  الحريات 
الى ان الوقت متاح لتقديم المقترحات 
وذلــك  الــحــالــي،  أب  شهر  نهاية  حتى 
ضمن  وصياغتها  لــدراســتــهــا  تمهيدا 
االطر العامة قبيل تقيدم تقرير االلتزام 

قال  المبادرة،  وعــن  المعنية.  للجهات 
قطيشات ان وزير الدولة لشؤون االعالم 
كلف نهاية العام الماضي هيئة االعالم 
الــعــام  "االطــــار  مــحــور  تنفيذ  لمتابعة 
مبادرة  ضمن  االعـــالم"  لحرية  الناظم 
 ،(OGP) الشفافة  الحكومات  شــراكــة 
اطار  ضمن  ادرج  المحور  ان  الى  مشيرا 
وسيتم  والمساءلة،  الشعبية  المشاركة 
تقديم التقرير الخاص فيه مع مقترحات 
التخطيط  وزارة  الى  والمعنيين  الشركاء 
ايلول  شهر  منتصف  الدولي  والتعاون 

المقبل.
لحرية  الناظم  باالطار  االلتزام  ان  وقال 
تعزيز  الـــى  عــمــومــا  ــهــدف  ي االعـــــالم 
االعالم والحريات العامة ، والى ضمان 
استقاللية عمل وسائل االعالم وحماية 
حق التعبير من خالل تصميم اطار فني 
الواجب  الفضلى  الممارسات  لحصر 

القيام فيها لتعزيز حرية االعالم. 

غرفة صفية في مدرسة أنس

 الزراعة تخصص أرايض إلقامة مركز 
شبا ومدرسة يف بدر  الجديدة

 500 حاج فلسطيني يغادرون عرب مطار 
امللكة علياء 

تها   بحث التعاون ب "الدرك" ونظ
الكويتي ة

 الحمود يستقبل الدعيج 

 سفارة الهند تحتفل بالعيد الوطني 

 عمان-النا الظاهر

افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات 
السير–بستان  وادي  لــواء  منطقة  فــي 
العنب  ومــعــرض  مــهــرجــان  عـــواد–امـــس 
المرأة  ومنتجات  اللواء  زراعات  من  والتين 

الريفية.
يوما  استمر  الـــذي  الــمــعــرض  واشــتــمــل 
تــزرع  التي  والعنب  التين  اصــنــاف  على 
الريفية  الــمــرأة  ومنتجات  المنطقة  في 
الماكوالت  اصناف  من  وعدد  اللواء  في 

الشعبية من انتاج الجمعيات التعاونية.
الشتا  وادي  منطقة  في  الحنيفات  وجال 

ــر وبـــدر الــجــديــدة  ــي ــحــاث وعــــراق األم ــب وال
وسماع  االقنية  مشاريع  على  واالطــالع 
اهم االحتياجات ، حيث تم تخصيص قطعة 
ارض القامة مركز شبابي رياضي في بدر 
تم  كما  مــدرســة،  النشاء  واخــرى  الجديدة 
تزويد مديريات الزراعة بعدد من االحتياجات 
حسب االمكانيات المتاحة لدى الوزارة وتعد 
هذه الزيارة لوادي السير هي الرابعة نظرا 
لالهتمام في تنفيذ االحتياجات للمنطقة. 
ـــنـــى الــحــضــور مـــن نـــــواب واعـــضـــاء  واث
الالمركزية على الجهد الذي تقوم به وزارة 
الوحيدة  هي  الزراعة  وزارة  ان  حيث  الزراعة 
التي نفذت 90% من مشاريع الالمركزية. 

 عمان - بترا

االردن  لــدى  السعودية  الــســفــارة  وّدعـــت 
االول  امس  الدولي،  علياء  الملكة  بمطار 
حجاج  الشريفين  الحرمين  خــادم  ضيوف   ،
فلسطين من ذوي الشهداء الفلسطينيين 

والبالغ عددهم 500 حاج وحاجة.
واكد السفير السعودي لدى األردن، األمير 
خالد بن فيصل بن تركي، لدى وادع الحجاج، 
سبل  كافة  توفير  على  السعودية  حــرص 
مناسك  أداء  من  وتمكينهم  للحجاج،  الراحة 
الحج بكل راحة وطمأنينة حتى عودتهم إلى 

ديارهم سالمين.

كما اكد حرص السعودية على دعم الشعب 
جميع  على  العادلة  وقضيته  الفلسطيني 
والسياسية،  االقــتــصــاديــة  المستويات 

وفي جميع المحافل الدولية واإلقليمية.
مــن جــهــتــه، نـــوه الــقــائــم بــاعــمــال سفير 
حــجــاوي،  بــســام  األردن  لـــدى  فلسطين 
التي  الميسرة  ـــراءات  واإلج بالتسهيالت 
والــجــرحــى  الــشــهــداء  ذوي  حــجــاج  وجــدهــا 
نسك  أداء  مــن  ليتمكنوا  الفلسطينيين 
الموقف  مثمنا  وسهولة،  يسر  بكل  الحج 
الفلسطيني  للشعب  الداعم  السعودي 
ــه الــمــســتــمــر لــنــيــل حــقــوقــه  ــضــال فـــي ن

المشروعة التي كفلها القانون الدولي. 

 عمان - بترا

اللواء  ــدرك  ال لقوات  العام  المدير  بحث 
الكويت  سفير  مع  الحواتمة  حسين  الركن 
المرافق  والــوفــد  الــدعــيــج،  حمد  الــدكــتــور 
سبل التعاون والتنسيق بين قوات الدرك 

الكويتية. ونظيرتها  األردنية 
العمل  تعزيز  أهمية  إلى  الحواتمة  وأشار 
في  يسهم  وبــمــا  الــمــشــتــرك،  األمــنــي 
تبادل  مجال  في  وبخاصة  البلدين،  خدمة 

الخبرات الفنية والتدريبية. من جانبه، أشاد 
والسمعة  المتقدم  بالمستوى  الدعيج 
على  الدرك  قوات  بها  تتمتع  التي  الطيبة 

والدولي. المحلي  الصعيدين 
ــه والــشــعــب  ــازي ــع وأعـــــرب عـــن خــالــص ت
مرتبات  من  كوكبة  باستشهاد  الكويتي 
عن  دفاعًا  ارتقوا  الذين  األمنية،  األجهزة 
واإلجـــرام،  الشر  قــوى  وجــه  في  وطنهم 
األردن  جانب  إلى  الكويت  وقوف  مؤكدًا 

التحديات.  مواجهة  في 

 عمان - الرأي

فاضل  اللواء  العام  االمــن  مدير  استقبل 
الكويتي  السفير  أمس  مكتبه  في  الحمود 
الدعيج،  حمد  الدكتور  المملكة  لدى  السابق 
مثنيا على الجهود الكبيرة التي بذلها الدعيج 
اثناء فترة توليه لمنصبه لدى المملكة وما 
المستويات  على  منجزات  من  تحقيقه  تم 
كافة خاصة فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق 
وتبادل  الطرفين  يهم  مــا  بكل  المستمر 

الخبرات الشرطية بين البلدين الشقيقين. 

مدى  الدعيج  الدكـتور  ثمـن  جـانـبـه  مــن 
االمن  مـديرية  من  لمـسه  الــذي  التعاون 
العام خالل فترة توليه لمنصبه واالهتمام 
االردن  في  الكويتيين  الرعايا  يهم  ما  بكل 
االقامة  طيب  من  لمسه  ما  الى  اضافة 
المشترك  والــعــمــل  االستقبال  وحــســن 
عديدة  افاق  وفتح  المجاالت  مختلف  في 
في  الشقيقين  البلدين  بين  للتعاون 
الــمــجــاالت االمــنــيــة والــشــرطــيــة وتــبــادل 
االردن  على  يديم  ان  الله  داعيًا  الخبرات 

نعمة االمن واالمان. 

 عمان- الرأي

مساء  عمان  في  الهندية  السفارة  احتفلت 
امس األول بمناسبة العيد الوطني للهند، 
والمسؤولين  الـــــوزراء  مــن  عـــدد  بــحــضــور 

والدبلوماسيين ومدعوين.
شيني  بهدار  شو  الهندية  السفيرة  واكدت 
الهندية  ــة  ــي االردن الــعــالقــات  ان  تريباثي 
مختلف  في  مضطردا  ونموا  تطورا  تشهد 

الهامة  الـــزيـــارة  بــعــد  سيما  ال  الــمــجــاالت 
الى  الثاني  عبدالله  الملك  لجاللة  والناجحة 
مذكرات  توقيع  شهدت  والتي  اخيرا  الهند 

تفاهم وبحثت مختلف اوجه التعاون.
في  الهند  يشهده  الــذي  للتطور  وعرضت 
الـــوزراء  مــن  عــدد  ودع  الــمــجــاالت.  مختلف 
والمدعوين الى االهتمام بتطوير العالقات 
جاللة  زيـــارة  نتائج  على  والبناء  الهند  مــع 

الملك للهند. 

السفير السعودي يودع الحجاج

 الطوييس يبحث 
تعزيز العالقات مع 
الجامعة األوروبية 

قدونيا 

 عمان -بترا

بحث وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي 
الدكتور عادل الطويسي 

لدى لقائه امس مدير 
عام الجامعة االوروبية 

بمقدونيا الدكتورة بليانا 
اندرسكا تعزيز العالقات 

االكاديمية بين الجامعات 
االردنية والجامعة 

االوروبية.
ودعا الطويسي خالل 

اللقاء الجامعات االردنية 
الى تعزيز عالقاتها 

مع الجامعة االوروبية 
بمقدونيا خاصة في مجال 

تبادل الخبرات العلمية 
عبر الزيارات العلمية 

المتبادلة ألعضاء الهيئات 
التدريسية والمشاركة في 

مؤتمرات وندوات علمية 
وبحثية.

بدروها قالت اندريسكا 
ان الجامعة تسعى 

الى استقطاب اعداد 
من الطلبة االردنيين 
خصوصا في كليات 

طب االسنان وتكنولوجيا 
المعلومات، مشيرة الى 

ان الجامعة تتميز بعالقات 
علمية واكاديمية وثيقة 

مع معظم الجامعات 
االوروبية.

من جانبها، اكدت القنصل 
الفخرية لمقدونيا في 

عمان هدى نفاع استعداد 
القنصلية لتسهيل جميع 

االجراءات لتسجيل الطلبة 
االردنيين الراغبين في 
الدارسة في الجامعة 

االوروبية بمقدونيا. 
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   امللك يهنئ اندونيسيا 
وهنغاريا والغابون باملناسبات 

الوطنية 
 عمان - بترا

برقيات  امس،  الثاني،  عبدالله  الملك  جاللة  بعث 
ويــدودو،  جوكو  اإلندونيسي  الرئيس  إلى  تهنئة 
رئيسي  وإلـــى  بـــالده،  استقالل  عيد  بمناسبة 
ــغــابــون عــلــي بونغو  ــانــوش أديــــر، وال هــنــغــاريــا ي

أونديمبا، بمناسبة العيد الوطني لبلديهما.
وأعرب جاللته، في البرقيات، عن تمنياته لرؤساء 
ولشعوب  والعافية  الصحة  ــدوام  ب الــدول،  هــذه 

بالدهم المزيد من التقدم واالزدهار. 

   وزير االوقاف: دراسة 
استخدام باصات vip يف 

سنوات الحج القادمة 
 مكة المكرمة–البعثة االعالمية - ناصر الشريدة 
و عطاالله الحجايا

اكد وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية 
رئيس بعثات الحج الدكتور عبدالناصر ابو البصل، جدية 
بمسؤولية  الحجاج  مالحظات  مع  بالتعاطي  الــوزارة 

والعمل على معالجة الممكن منها فورا.
الحجاج  مساكن  مكة  في  امس  تفقده  خالل  وقــال 
االردنيين وعرب ٤٨ وبعثة الديوان الملكي الهاشمي 
استخدام  تــدرس  سوف  ــوزارة  ال ان  الشهداء  وذوي 
اثبتت  اذا   ، المقبلة  االعــوام  في   vip نقل  وسائط 
حديثة  الحالية  الحافالت  وان   ، ذلك  جدوى  الدراسة 

وذات مواصفات عالية.
وأشاد الحجاج بمستوى الخدمات التي يحصلون عليها 
اضافة  االعاشة  وخدمة  الفنادق  مستوى  حيث  من 
حاجة  وعدم  المكي  الحرم  من  مساكنهم  قرب  الى 

غالبيتهم الستخدام وسائط نقل. 

  

 رصف رواتب موظفي األردنية 
السورية للنقل الربي قبل 

العيد 
 عمان - بترا

االجتماعية  والتنمية  العمل  لجنة  رئيس  أعلن 
والسكان النيابية خالد الفناطسة انه سيتم صرف 
للنقل  السورية  األردنية  الشركة  موظفي  رواتب 

البري قبل عيد االضحى المبارك.
واكد الفناطسة في تصريح مساء امس، أن وزير 
ابلغه  المصري  وليد  النقل  ووزير  البلدية  الشؤون 
بقرار الحكومة القاضي بصرف رواتب الموظفين 
من  ــاًء  وف وذلــك  لهم  مستحقة  شهًرا   21 لمدة 

الحكومة بوعدها الذي التزمت به امام اللجنة.

  

 استحداث مركز اعالمي يف 
"العقبة الخاصة" 

 العقبة - بترا -  امين المعايطه
 

مفوض  المفوضين  مجلس  رئــيــس  نــائــب  اكــد 
توحيد  اهمية  حجازين،  عماد  الدكتور  االستثمار 
ايجاد  عبر  الخاصة  للمنطقة  االعــالمــي  الخطاب 
المنطقة  باسم  تنطق  واحـــدة  اعالمية  مرجعية 
وتقدم  الجمهور  مع  العالقة  وتعزز  ومشروعاتها 
لطالبيها  الصحيحة  والمعلومة  الحقيقية  الصورة 

وفق شفافية عالية.
لمركز  االول  االجتماع  أمس  ترؤسه  خالل  وقــال 
العقبة االعالمي الذي استحدثته سلطة المنطقة 
للباحثين  اعالمية  مرجعية  ليكون  مؤخرا،  الخاصة 
نشر  إن"  الــمــعــلــومــة  ــبــي  وطــال ــيــن  واالعــالمــي
المعلومة المجردة بعيدا عن االثارة واالشاعة هي 
عليها  تكون  ان  ينبغي  التي  للشفافية  االساس 
العقبة  منظومة  ان  معتبرا  الدولة"،  مؤسسات 
الخاصة بكل اجزائها قصة نجاح وطنية تعكس قدرة 
ظروف  ظل  في  والبناء  االنجاز  على  االردنيين 

دولية واقليمية معقدة.
هي  ووسائلها  اشكالها  بكافة  الصحافة  ان  واكد 
خط الدفاع االول عن مكتسبات الوطن وهي التي 
تعزز من القيم االيجابية وتنميتها لتكون رديفة لما 

يمر به الوطن من بناء وانجاز.
واشار حجازين لألهمية المتزايدة لتغيير وجه العقبة 
منتجها الثقافي لذلك  تعزيز  ثقافيا والعمل على 
لعمل  الثقافة  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم 
بين  ما  بالتعاون  العام  مدار  على  ثقافية  روزنامة 

السلطة والوزارة يتم تنفيذها في العقبة. 

    املطران عطاالله يستنكر 
االعتداءات االرهابية 

 عمان - بترا

الوكيل  عطاالله  خريستوفوس  المطران  استنكر 
كرياكابولس  ومــطــران  عــمــان  فــي  الــبــطــريــركــي 
شهدتها  التي  "الخسيسة"  المتطرفة  االحــداث 

المملكة مؤخرا في مدينتي الفحيص والسلط.
الــذي  الغاشم  االرهـــاب  ان  لــه  بيان  فــي  واشـــار 
الذين  العام  االمــن  رجــال  من  كوكبة  بحياة  اودى 
لهو  المقدسة،  االرض  هــذه  عــن  دفــاعــا  ارتــقــوا 
عانت  بالدنا  "ان  وقال  الجميع.  قلوب  احزن  عمل 
الى  نحن  لنصل  الشهداء  قوافل  وقدمت  الكثير، 
ما وصلنا اليه اليوم من عمران في االرض وبناء 
هذه  من  اصيل  كجزء  علينا  وجب  ولذلك  االنسان، 
الطاهر  الثرى  لهذا  مؤمن  بقلب  ندعو  ان  االسرة 
البالد  ولقائد  والسالم  واالمن  بالخير  ابنائه  ولكل 
اب  ليبقى  والــقــوة  والعافية  الحكمة  بموفور 

االسرة الملتفة حوله بعزم وافتخار". 

   رعى إطالق نتائج الدراسات القطاعية 

 األم الحسن: أهمية وجود نظام معريف وطني بدل
ت الدولية  ا تنرشه املنظ االكتفاء 

  الرزاز: " ثقافة االمتهان " بدت ب بعض اصحاب العمل  
 عمان - بترا 

رئيس  طــالل،  بن  الحسن  االمير  سمو  رعــى 
المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، بحضور 
اطالق  امس  الرزاز،  عمر  الدكتور  الوزراء  رئيس 
شملت  والــتــي  القطاعية  الـــدراســـات  نتائج 
وتكنولوجيا  واالتصاالت  السياحة،  قطاعات، 
المركز  وأعــدهــا  واالنـــشـــاءات،  المعلومات، 
الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للمجلس 

األعلى للعلوم والتكنولوجيا.
إلى  المركز  أجراها  التي  الــدراســات  وهدفت 
لكل  ونوعا  كما  والعرض  الطلب  جانب  تحديد 
الكمية  الــفــجــوة  وتــقــديــر  مستهدف  قــطــاع 
لكل  والطلب  الــعــرض  جانبي  بين  والنوعية 
قطاع، إضافة الى تطوير خطط لتنمية الموارد 

البشرية للقطاعات المستهدفة.
وقال سموه، خالل الحفل، إنه تم االسترشاد 
بالنموذج الكندي عند تأسيس المركز، حيث أن 
كندا من الدول المتقدمة في مجال الدراسات 

الديمغرافية.
نظام  لــديــنــا  يــكــون  أن  أهــمــيــة  ســمــوه  ـــد  وأك
بدال  الدقيقة  المعلومة  ينشر  وطني  معرفي 
الدولية  المنظمات  تنشره  بما  االكتفاء  من 
المملكة  في  عملها  خــالل  من  تمكنت  التي 
جمع  من  الماضية،  الخمس  السنوات  خــالل 
معلومات وتكوين صورة عن المواطن االردني 
لربما  األردن  في  والالجئين  اللجوء  وعمليات 

يكون أكثر مما هو موجود لدينا.
جزء  هو  التشغيل  ان  إلى  الرزاز  الدكتور  وأشار 
مؤكدا  الحكومة،  عمل  برنامج  مــن  اســاســي 
في  فعال  بشكل  الشباب  ينخرط  ان  ضــرورة 

مجتمعهم، اقتصاديا، اجتماعيا، وسياسيا.

ولفت الى ضرورة دراسة سبب حقيقة عزوف 
مشيرا  والمهن،  االعمال  بعض  عن  الشباب 
الى  العزوف  هذا  نعزو  كنا  ما  دائما  اننا  الى 
ثقافة العيب، اال ان هنالك ثقافة بدت سائدة 
بـ  وصفها  العمل،  اصحاب  بعض  اوساط  بين 
كبير  بشكل  تنتشر  والتي   " االمتهان  ثقافة   "
الوافدة،  العمالة  تشغل  التي  القطاعات  في 
تشغيل  العمل  اصــحــاب  بعض  يفضل  حيث 
عمل  بساعات  االردنيين  على  الوافدة  العمالة 
بعضا  متجاوزين  اقــل،  سالمة  شــروط  اطــول، 

من شروط قانون العمل.
المركز  يبذلها  الــتــي  بالجهود  الــــرزاز  وأشـــاد 
الى  الفتا  البشرية،  الموارد  لتنمية  الوطني 

أن الدراسات التي يجريها المركز من شأنها ان 
تسهم في عملية التطوير والتنمية.

عبابنة  عبدالله  الدكتور  المركز  رئيس  واشــار 
إلــى ان الــمــركــز ومــنــذ انــشــائــه الــعــام 1990 
يضطلع بدور مهم فيما يتعلق بقطاع التعليم 

والقطاعات التنموية الحيوية االخرى.
أربــع  على  تمت  ــدراســات  ال أن  إلــى  وأضـــاف 
المرحلة  غطت  حيث   2013 عــام  منذ  مــراحــل 
واصالح  صيانة  قطاع   (-2014  2013) األولى 
المركبات ذات المحركات، الصناعات الهندسية 
في  بالتجزئة  السيارات  وقود  بيع  والكهربائية، 
المتاجر المتخصصة، أما المرحلة الثانية (2014 
المالية  الوساطة  قطاعات  فشملت   (-2015

صناعة  المالبس،  صناعة  التأمين،  وأنشطة 
قطاع  الكهروميكانيكية،  التركيبات  ـــاث،  األث

التجميل وتصفيف الشعر وقطاع الزراعة.
 (-2016  2015) الــثــالــثــة  الــمــرحــلــة  وشــمــلــت 
قطاعات الصّحة، صناعة األغذية والمشروبات 
-2016) الرابعة  المرحلة  شملت  فيما   ، والتبغ 

وتكنولوجيا  االتـــصـــاالت  قــطــاعــات   (2017
المعلومات واالنشاءات والسياحة.

مأسسة  بــضــرورة  الحالية  الــدراســة  وأوصـــت 
عملية تطوير البرامج االكاديمية والتدريبية وفق 
والعالمي،  واالقليمي  الوطني  السوق  حاجة 
والداعمة  والريادية  الحياتية  المهارات  وإدمــاج 
للتشغيل كحقيبة الزامية في البرامج التعليمية 
التعليم  مجلس  توجهات  ودعــم  والتدريبية، 
االكاديمية  التخصصات  فتح  بــربــط  الــعــالــي 
او  وإلغاء  اليها  السوق  حاجة  بمدى  الجديدة 
تجميد اية برامج تعليمية او تدريبية غير مطلوبة 

لسوق العمل.
المركز  بين  مشتركة  خطة  وضــع  الــى  ودعــت 
ومجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني 
لإلرشاد  وطني  نظام  وانشاء  العمل  ووزارة 
ألصحاب  التوعوية  الجهود  وتكثيف  المهني 
واالشــخــاص  ــمــرأة  ال تشغيل  ــادة  ــزي ل العمل 
المؤسسات  تحفيز  عن  فضال  االعاقة،  ذوي 
مؤشرات  تحقق  التي  والتدريبية  التعليمية 
بشكل  والفتيات  الخريجين  تشغيل  في  عالية 

خاص.
يشار الى ان المركز بدء بدراسة ثالثة قطاعات 
الصناعات  هــي:   2019  2018- للعام  جديدة 
والبالستيكية  الكيميائية  الصناعات  الدوائية، 

والمطاط، وصناعة الحلي والمجوهرات. 

 اوعز بتعزيز كوادر محكمة المزار الشمالي 

 وزير العدل: تأخ اصدار كف الطلب حجز للحرية 

 مجمع اللغة العربية: لم نطلب تأجيل االمتحان 

 "الخدمة املدنية" يستأنف امتحان الكفاية 
يف اللغة العربية 

 اربد  -  محمد قديسات

المشاقبة  عوض  الدكتور  العدل  وزير  قال 
الدقة  تقتضي  المحاكم  عمل  طبيعة  ان   "
واالجراءات  القرارات  تنفيذ  في  والسرعة 
وبحرياتهم،  االشخاص  بحقوق  تتصل  النها 
واقسامها  المحاكم  في  العاملين  واتقان 
الــمــخــتــلــفــة يــشــكــل الــحــلــقــة االهــــم في 
والجهاز  العام  المدعي  او  القاضي  عمل 

برمته". القضائي 
واشــــار الــمــشــاقــبــة خـــالل زيـــارتـــه امــس 
بحضور  الشمالي  الــمــزار  صلح  لمحكمة 
جمال  الــشــمــالــي  الــمــزار  ـــواء  ل مــتــصــرف 
مطيع  المحامي  بلديتها  ورئيس  السرحان 
تعانيه  ــذي  ال النقص  ان  الــى  الــشــرمــان، 
السيما  الموظفين  عدد  في  العدل  وزارة 
من  يعوض  ان  يجب  المحاكم  بعض  في 
خـــالل الــتــفــانــي والــدقــة والــســرعــة في 
واركــان  اطــراف  جميع  من  واالنجاز  العمل 

القضائية، العملية 
خالل  عينت  الوزارة  ان  الى  أن  إلى  ولفت 
موظف  الف  يقارب  ما  االخيرة  السنوات 
لسد  باالنتداب  او  بالتعيين  ســواء  جديد 
التي  المحاكم  بعض  في  الحاصل  النقص 

كبيرا. ضغطا  تشهد 
كف  اصـــدار  تأخير  ان  المشاقبة،  واعتبر 
الطلب لو لوقت بسيط يعد نوعا من انواع 
الصادرة  للقرارات  وتعطيال  الحريات  حجز 

العامين. والمدعين  القضاة  عن 
محكمة  تزويد  بدراسة  المشاقبة،  ووعــد 

الموظفين  مــن  بــعــدد  الشمالي  ــمــزار  ال
التنفيذ  ـــرة  دائ او  المحاسبة  فــي  ســـواء 
اوالديوان وغيرها وهي ما شكلت مطلبية 
والمحامين. للمحكمة  المراجعين  من  لعدد 

ضرورة  الى  الموظفين  المشاقبة،  ونبه 
والتي  المفصولة  غير  القضايا  متابعة 
ــربــت مــن اكــتــســاب درجــــة االنــقــطــاع  اقــت
والــســقــوط بــالــتــقــادم واعــتــبــارالــمــلــفــات 

الموجودة بين ايديهم انها تمثل مواطنين 
وليس  العدالة  على  الحصول  حقهم  من 

وتطوى. تحفظ  لملفات  ارقام  مجرد 
ـــى احــتــيــاجــات  ــمــع الــمــشــاقــبــة، إل واســت
ـــظـــات الــمــحــامــيــن  ــن ومـــالح ــي ــمــوظــف ال
بــضــرورة  مــوعــزًا  للمحكمة،  والمراجعين 
وتلبيتها  ومتطلباتهم  مالحظاتهم  متابعة 

بالكامل. 

 عمان - عبدالله الحديدي وبترا

الدكتور  المدنية  الخدمة  ديوان  رئيس  اعلن 
امتحان  عــقــد  اســتــئــنــاف  الهميسات  خــلــف 
االخيرة  للدفعة  العربية  اللغة  في  الكفاية 
والبالغ  التربية  وزارة  في  للتعيين  للمرشحين 
اعــتــبــارا  ومــرشــحــة  مــرشــح   (1400) عــددهــم 
قاعات  في   2018/8/18 السبت  يــوم  من 
ديــوان  مبنى  فــي  التنافسية  االمتحانات 
والتفاصيل  للمواعيد  وفقا  المدنية  الخدمة 
العربية  اللغة  مجمع  موقع  على  المنشورة 
https://www.majma.org. االلكتروني 
jo/ ، وذلك بعدما تم االتفاق على الترتيبات 
المطلوب  بالشكل  االمتحانات  لعقد  الالزمة 

االصول. وحسب 
المقرر  من  كان  الذين  المرشحين  ان  وبين 
اجراء  سيتم  الماضي  االربعاء  يوم  امتحانهم 
االمتحان لهم يوم السبت القادم ، ومن كان 
القادم  السبت  يــوم  امتحانهم  المقرر  من 

القادم. االحد  يوم  امتحانهم  عقد  سيتم 
يوم  امتحانهم  عقد  المقرر  مــن  كــان  ومــن 
لهم  االمتحان  اجــراء  سيتم   ، القادم  االحــد 
 ، االضحى  عيد  عطلة  بعد   2018/8/27 يوم 
االمتحان  يحضروا  لم  الذين  المرشحين  وان 
او لم يجتازوا االمتحان سيتم الحقا التنسيق 
لهم. االمتحان  الجراء  موعد  تحديد  بخصوص 
المتحان  العليا  للجنة  عقد  قد  اجتماعا  وكان 
برئاسة  امــس  العربية  اللغة  فــي  الكفاية 

الكركي  د.خالد  العربية  اللغة  مجمع  رئيس 
امتحان  مــوضــوع  لبحث  المعنيين  وحــضــور 

حوله. اثير  وما  الكفاية 
األردني  العربية  اللغة  مجمع  أكد  ذلك  الى 
رسمي  تصريح  أو  بيان  أي  عنه  يصدر  لم  أنه 

العربية. اللغة  في  الكفاية  امتحان  بتأجيل 
امس،  اليوم  مساء  بيان  في  المجمع  وقال 
االمتحان  بتأجيل  يفيد  خبر  بنشر  فوجئ  انه 
إلى  نصية  رسائل  وإرسال  آخر،  إشعار  إلى 
اللغة  مجمع  أن  تفيد  المرشحين  المعلمين 

التأجيل. هذا  قرر  من  هو  األردني  العربية 
المجمع: بيان  في  وجاء 

األردني  العربية  اللغة  مجمع  أعلن  أيام  قبل 
على  تمتد  امتحانية  دورات  خمس  عقد  عن 
من  المدة  خالل  متفرقة  أيــام  خمسة  مدى 
للمعلمين  ُتخصص  الحالي،  آب   27 14الى 
الــتــربــيــة  وزارة  فــي  للتعيين  الــمــرشــحــيــن 
أسماءهم  الـــوزارة  أعلنت  الذين  والتعليم 
وفق  وذلك   ،2018/2019 الدراسية  للسنة 
جدول زمني ُخصصت فيه جلسة خاصة لمن 

األولى. المرة  من  التوفيق  يحالفهم  لم 
التسع  الـــــدورات  فــي  الــعــادة  جـــرت  وكــمــا 
الخدمة  ديـــوان  مــع  االتــفــاق  تــم  الــمــاضــيــة، 
وقد  الغاية،  لهذه  قاعاته  حجز  على  المدنية 
استكماًال   ، االمتحانية  الــدورات  تنظيم  جاء 
التي  المعلمين  لتعيين  المطلوبة  لإلجراءات 
ما  وفق  االمتحان  هذا  اجتياز  ضرورة  تتضمن 
الذي  العربية  اللغة  حماية  قانون  عليه  نص 

العام  صدوره  منذ  عّممه  أن  للمجمع  سبق 
وسائر  والتعليم  التربية  وزارة  على   2015

به. المعنية  المؤسسات 
وفق  االمتحان  من  األول  اليوم  انعقاد  بعد 
الـــجـــدول ، فــوجــئ الــمــجــمــع بــنــشــر ديـــوان 
االمتحان  بتأجيل  يفيد  خبرًا  المدنية  الخدمة 
إلى  نصية  رسائل  وإرسال  آخر،  إشعار  إلى 
اللغة  مجمع  أن  تفيد  المرشحين  المعلمين 

التأجيل. هذا  قرر  من  هو  األردني  العربية 
عنه  يصدر  لم  أنه  العربية  اللغة  مجمع  يؤكد 
االمتحان  بتأجيل  رسمي  تصريح  أو  بيان  أي 
وأحــدث  المرشحين  بالمعلمين  أضــر  ــذي  ال
إرباكًا غير مقبول بتاتًا يمس تعيينهم، ويعرب 
غير  جهة  أي  تقوم  أن  واستهجانه  أسفه  عن 
باالمتحان،  يتعلق  إجــراء  أي  باتخاذ  مخولة 
قرارات  المجمع  إلى  تنسب  أنها  عن  فضًال 

إليه. الرجوع  دون  وتنشرها  يتخذها  لم 
علمًا أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة امتحان 
إجراءات  أي  واتخاذ  العربية  اللغة  في  الكفاية 
تصريحات  أو  قـــرارات  إصـــدار  أو  بــه  تتعلق 
العربية،  اللغة  حماية  قانون  وفــق  بشأنه، 
يرأسها  التي  لالمتحان  العليا  اللجنة  هي 
رئيس المجمع وتضم في عضويتها ممثلين 
التعليم  ووزارة  والتعليم  التربية  وزارة  عن 
إلى  إضافة  المدنية  الخدمة  وديوان  العالي 
تخول  لم  واللجنة  المجمع،  من  أعضاء  ثالثة 

جهة.  ألي  صالحياتها  من  أي 

يف  املياه  أزمة     بحث 
قرى سهل حوران 

 الرمثا ـ الرأي

الرمثا  لـــواء  متصرفية  فــي  بحث 
خالل لقاء ضم مواطنين من بلدات 
المتصرف  بحضور  ـــوران  ح سهل 
مياه  ومدير  عليمات  خالد  الدكتور 
المومني،  صالح  المهندس  الرمثا 

حل مشكلة المياه في المنطقة.
االربــع  البلدات  ان  عليمات،  وبين 
وهــي الــطــرة والــشــجــرة وعــمــراوة 
من  الصيف  في  تعاني  والذنيبة 
تم  انه  الى  مشيرا  المياه،  انقطاع 
وضع حلول مؤقتة لحل االزمة من 
الضخ  بزيادة  بالمياه  تعزيزها  خالل 
في  ابار  بحفر  السلطة  قيام  لحين 

تلك المنطقة.
حل  ان  المومني،  قال  جانبه،  من 
ستكون  حوران  سهل  مياه  مشكلة 
جديدة  ابار  من  المياه  جر  خالل  من 
وارســال  الخطوط.،  بعض  وتغيير 
الذين  للمشتركين  المياه  صهاريج 
ال تصلهم المياه، داعيا الى فصل 
الكبرى  البنايات  في  االشــتــراكــات 

التي تعتمد على اشتراك واحد. 

  

 "لجنة نيابية " تستمع 
ملطالب " موظفي 

الصحة" 
 عمان - بترا

والبيئة  الــصــحــة  لجنة  استمعت   
من  مجموعة  مطالب  الى  النيابية 
موظفي وزارة الصحة خالل اجتماع 
عقدته أمس برئاسة النائب الدكتور 

ابراهيم البدور.
وقال البدور يجب ان تكون المطالب 
اجل  من  للتطبيق  وقابلة  منطقية 
السير بها ومناقشتها مع المعنيين. 
باإلنجاز  الحوافز  ارتباط  ضرورة  واكد 
الجهد  من  لمزيد  حافزًا  تكون  بحيث 
قسمة  ولــيــس  المتميز  واالداء 

للجميع.
من جانبهم بين موظفو الوزارة ان 
العالوة  تعديل  بـ"  تتمثل  مطالبهم 
الفنية لتصل ل %100 لكافة المهن، 
الحوافز  نقاط  فــي  النظر  ـــادة  واع
في  االختالالت  ومعالجة  المالية، 
وصرف  اإلضافي،  العمل  حساب 
لكل  تنقالت  ــدل  ب أو  اقــتــنــاء  ــدل  ب
التنقل  عمله  طبيعة  تستوجب  من 
ويستحق البدل، اضافة الى صرف 
وتحسين  الــعــمــل،  خــطــورة  عـــالوة 
واعتماد  الــخــدمــة،  نهاية  مــكــافــأة 
مقاعد  ومنح  السبت،  يــوم  عطلة 
موظفي  ألبــنــاء  جامعية  دراســيــة 
الصحة، وتوفير سكن أو صرف بدل 
خــارج  العاملين  للموظفين  سكن 
صحي  تأمين  وتوفير  المحافظات، 

الئق بالعاملين في الوزارة". 

سموه ورئيس الوزراء يتحدثان في حفل اطالق الدراسات 

المشاقبة يتفقد محكمة المزار الشمالي( تصوير -  انس جويعد )
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مدينة القدس المحتلة (رويترز)

القدس المحتلة - الرأي

نددت شخصيات دينية فلسطينية 
امس الخميس بمخططات سلطات 
االحتالل االسرائيلية الهادفة الى 
عزل منطقة شرق المسجد االقصى 
المبارك عن الحرم القدسي المبارك، 
حيث تتعمد سلطات االحتالل وضع 
عراقيل امام المصلين من دخول 
"باب الرحمة" الواقع شرق الحرم 
القدسي، واقامة الصلوات عنده، 
واعتقال كل شخص يحاول االقتراب 
من المستوطنين اثناء اقتحاماتهم 
اليومية عبر الباب، كما حذرت من 
خطورة االوضاع الحالية في الحرم 
القدسي التي قد تؤدي الى حرب 
دينية، في غضون ذلك طالب 
البرلمان العربي ثالثة دول بمراجعة 
مواقفها وااللتزام بقرارات األمم 
المتحدة وعدم المساس بالوضع 
التاريخي والقانوني القائم لمدينة 
القدس المحتلة.
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غزة - أ ف ب

حّول رجل في غّزة مئات العبوات 
البالستيكية من نفايات ملّوثة 
إلى "باب للرزق"، إذ صنع منها 
قاربا للصيد يعينه في إعالة أسرته 
الفقيرة.
وباستخدام 700 عبوة فارغة ومعجون 
غراء وحبال، صنع معاذ أبو زيد البالغ 
من العمر 35 عاما قاربه الذي يّتسع 
لثمانية أشخاص في رحلة الصيد.

ويبلغ طول القارب ثالثة أمتار ونصف 
المتر، وعرضه متر ونصف المتر 
وارتفاعه ثالثين سنتيمترا، وعليه 
لوح خشبي للجلوس وأدوات للصيد 
ومجدافان.

(ا ف ب)

الصيد  برحلة  مــعــاذ  انطلق  أسبوعين،   وقــبــل 
قطاع  سواحل  قبالة  ساعات  لثماني  األولــى، 

غّزة المحاصر.
على  للحصول  صغيرة  صــنــارة  يستخدم  وهــو 
سمك  مـــن  ســبــعــة  أو  ــلــوغــرامــات  كــي خــمــســة 
السردين والبوري والدرع والطرخونة، ويبيع يوميا 
(خمسة  أربعين  إلى  شيكل  عشرون  قيمته  ما 

دوالرات إلى عشرة).
قرب  سلمة  قرية  من  المنحدر  معاذ،  ويصطحب 
البالغ  وأشرف  عاما  البالغ 23  محمد  أخويه  يافا، 
وهو  اليومية.  الصيد  رحلة  في  عاما  عشرين 

متزّوج ولديه أربعة أبناء.
األوضاع  وبسبب  منازل  طالء  فني  ويقول "أنا 

هذا  في  وجدت  لذا  العمل،  عن  عاطل  الصعبة 
القارب باب رزق لي وللعائلة".

ويقول شقيقه أشرف "أساعد معاذ في الصيد، 
وأمضي الوقت ألنني ال أجد عمال".

عقد،  منذ  والمحاصر  الفقير  غزة  قطاع  يعاني 
بطالة  من  نسمة  مليوني  نحو  يسكنه  ــذي  وال

مرتفعة تبلغ نسبتها 60 بالمئة.
عبر  شاهد  عندما  تراوده  الفكرة  هذه  بدأت  وقد 
قوارب  يصممون  وأجانب  عربًا  هواة  "يوتيوب" 

من عبوات ملقاة على الشواطئ.
نفسي  في  وقلت  الفكرة  "استحسنت  ويقول 
إني بهذا أحافظ على البيئة وأفتح بابا للرزق لي 

وللعائلة.. وفعال هذا ما حصل".

دوالرا  وخمسين  مئة  نحو  القارب  تكلفة  بلغت 
استلفها معاذ من والده.

وهو يأمل اآلن أن يتمّكن من شراء شبكة للصيد 
من  كبيرة  كميات  أصــطــاد  أن  أستطيع  "حتى 

السمك ألبيعها وأعيش حياة كريمة".
وال يبتعد معاذ بقاربه أكثر من ألف و500 متر عن 
الشاطئ "ألن إمكانات القارب محدودة، وكي ال 

أتجاوز الحدود" مع مصر.
لكنه يحاول االبتعاد قدر اإلمكان عن شاطئ غزة، 
مصر،  مع  الحدود  على  وفــرة  أكثر  السمك  ألن 
أربعين  على  الممتدة  القطاع  شواطئ  وألن 
كيلومترا تعاني من قدر كبير من التلّوث بسبب 

ضخ مياه الصرف الّصحي في البحر يوميا.

مساحة  بتوسيع  ــعــاء  األرب إســرائــيــل  وسمحت 
لتسعة  الفلسطينيين  لــلــصــيــاديــن  الــصــيــد 
في  فرضتها  كانت  أميال  ثالثة  من  بدال  أميال 
المقاومة  حركة  على  للضغط  يوليو  من  التاسع 

اإلسالمية (حماس) التي تسيطر على القطاع.
حروب  ثالث   2008 العام  منذ  إسرائيل  وشّنت 
العام 2006،  منذ  المحاصر  القطاع  على  مدّمرة 
ويزداد سكانه فقرًا مع معاناة يومية جّراء البطالة 

واالنقطاعات المتكررة في الماء والكهرباء.
مئات  مصر  أغلقت  األخــيــرة  السنوات  ــالل  وخ

األنفاق تحت األرض على الحدود مع القطاع.
الحاالت  أمــام  الــحــدودي  رفــح  معبر  تفتح  لكنها 

االنسانية. 

البرلمان العربي يطالب 3 دول بعدم المساس بالوضع التاريخي للقدس

مخاوف من مخطط إرسائييل لالستيالء عىل رشقي القدس

والمسجد  اإلسالمية  األوقـــاف  عــام  مدير  ــذر   وح
األقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب من خطورة 
في  االحــتــالل  شــرطــة  تتبعها  الــتــي  الــســيــاســة 

المسجد المبارك.
وقال الخطيب: "إن الشرطة االسرائيلية تعمل على 
ومرفوضة في المسجد األقصى  سياسة خطيرة 
المبارك تتمثل في اعتقال النساء والشبان الذين 
ونحذر  المسجد،  داخل  معينة  مناطق  في  يصلون 
الشرطة من التمادي بهذا األسلوب، ألن المسجد 
العالم  فــي  المسلمين  مــقــدســات  أقـــدس  مــن 
المصلين  ُيمس  أو  ُيمس  بأن  نسمح  ولن  بأسره، 
األقصى  المسجد  إن  ــقــول  :"ن وأوضـــح  فــيــه". 
المبارك هو كل ما دار عليها السور، أي كل ما هو 
داخل أسوار المسجد والبالغ مساحتها ١٤٤ دونمًا، 
ال فرق بين أي موقع مسقوف أو غير مسقوف، 

فوق األرض أو تحت األرض.
األقصى  المسجد  مدير  الكسواني  عمر  الشيخ 
المبارك من جهته أوضح أن سلطات االحتالل قامت 
بنصب  الفطر  عيد  وأيام  رمضان  شهر  انتهاء  وبعد 
نقطة مراقبة لها عند باب الرحمة، حيث يتواجد جنود 
للمسجد  المستوطنين  اقتحامات  فترة  خالل  فيها 
األقصى، مشيرا أن اليوم تقوم الشرطة بتصوير 
باعتقاله  وتقوم  المنطقة  في  يتواجد  شخص  أي 
الفتا  األقصى،  عن  وإبعاده  للتحقيق  استدعائه  أو 
مختصة  طواقم  برفقة  االحتالل  شرطة  قيام  الى 
الصور  وأخذ  الرحمة  باب  لمنطقة  يومية  بجوالت 

والقياسات بأجهزة الليزر.
مخطط  أو  حماقة  أي  من  الكسواني  الشيخ  وحذر 
الى  تــؤدي  قد  والتي  الرحمة،  بــاب  منطقة  في 
بأكمله  األقصى  المسجد  أن  مؤكدا  دينية،  حرب 
والمباني  والساحات  والممرات  المصاطب  من 
أن  يمكن  وال  وحــدهــم،  للمسلمين  المسقوفة 
في  والتواجد  الصالة  المسلمين  حق  ومن  يتجزأ، 
بقرار  للمسلمين  واألقصى  قيود،  دون  مكان  أي 

رباني.
والمستوطنين  االحـــتـــالل  ســلــطــات  إن  وقــــال 
األقصى  داخــل  الرحمة  باب  منطقة  يستهدفون 
وخارجه، ففي الداخل يالحق المسلم المتواجد في 
المنطقة وتقوم الجماعات المتطرفة في كثير من 
األوقات بالصالة عندها خالل االقتحامات اليومية 
يتم  كذلك  الخارجية  الجهة  ومــن  المسجد،  فــي 
المستوطنين  باقتحام  الرحمة  باب  مقبرة  انتهاك 
بحماية قوات االحتالل والصالة باتجاه باب الرحمة 
المقبرة  من  أجــزاء  مصادرة  الى  إضافة  المغلق، 
المخصصة  الممرات  لصالح  فيها  الــدفــن  ومنع 

للمستوطنين والسياح.

وأضاف الشيخ الكسواني أن الجماعات المتطرفة 
الخاصة  والطقوس  الصلوات  خــالل  مــن  تــحــاول 
سواء داخل المسجد األقصى او على أسواره من 
الجهة الشرقية "باب الرحمة" أو الجنوبية "القصور 

األموية" تزوير التاريخ وتحريفه.
ملف  تابع  ــذي  وال زبــارقــة  خالد  المحامي  وأوضــح 
األقصى،  أبـــواب  عــن  المعتقالت  مــن  مجموعة 
صالتهن  على  معهن  حققت  االحتالل  شرطة  أن 
االقصى  المسجد  في  الرحمة  باب  منطقة  في 
باب  منطقة  فــي  التواجد  مجرد  على  الــمــبــارك؛ 
تواجد  ان  اإلسرائيلية  الشرطة  اعتبرت  اذ  الرحمة، 
المسلمين في تلك المنطقة في فترة اقتحامات 
اليهود يعتبر استفزازا لمشاعر اليهود المقتحمين، 
في  االحتالل  سلطات  تخططه  الذي  ما  متسائال" 

المنطقة الشرقية للمسجد األقصى المبارك؟".
شهر  أواخــر  قاموا  المصلين  مئات  أن  وأوضحت 
رمضان بحملة تحت شعار "باب الرحمة النا.."، قاموا 
خاللها بتنظيف منطقة باب الرحمة ووضع المقاعد 
االحتالل  شرطة  قامت  أيام  بعدة  وبعدها  الحجرية، 
بتخريب المنطقة وخلع أشتال الزيتون، وتستهدف 
جماعات الهيكل المزعوم منطقة باب الرحمة بشكل 
خاص، حيث يتعمد كافة المستوطنين المقتحمين 
وتلقي  بصلواتهم  والقيام  اليها  التوجه  للمسجد 

شروحات الهيكل المزعوم بحماية شرطة االحتالل.
المتطرفين  المستوطنين  عشرات  واقتحم  هــذا 
من  المبارك  األقصى  المسجد  الخميس  امــس 
شرطة  مــن  مــشــددة  بحراسة  المغاربة  بــاب  جهة 
االحتالل الخاصة، وسط قيود على دخول المصلين 

للمسجد.
وقال مسؤول العالقات العامة واإلعالم باألوقاف 
إن  الــدبــس  فــراس  المحتلة  بالقدس  اإلسالمية 
 ١٨ بينهم  مستوطًنا   ٨٣ مكنت  االحتالل  شرطة 
اليهودية  والمعاهد  الجامعات  طــالب  من  طالًبا 
من اقتحام األقصى في الفترة الصباحية وكذلك 
مجموعة مكونة من ٢٣ مستوطًنا بعد صالة الظهر.

وأوضح أن المستوطنين نظموا جوالت استفزازية 
وحــاول  مــشــددة،  شرطية  بحراسة  األقصى  في 

بعضهم أداء طقوس تلمودية أثناء االقتحام.
دخول  على  التضييق  االحتالل  شرطة  وواصلت 
المصلين لألقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية 
عند األبواب، وخاصة النساء باإلضافة إلى استمرار 
منذ  للمسجد  والرجال  النساء  عشرات  دخول  منع 

فترة طويلة.
جمهوريات  العربي  البرلمان  طالب  اخرى،  جهة  من 
مواقفها  بمراجعة  توجو،  و  هــنــدوراس  رومانيا، 
المساس  وعدم  المتحدة  األمم  بقرارات  وااللتزام 

بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس 
بعثها  مكتوبة  رســائــل  فــي  ذلـــك،  جــاء  المحتلة. 
فهم  بن  مشعل  الدكتور  العربي  البرلمان  رئيس 
السلمي إلى رؤساء برلمانات الدول الثالث، معربًا 
نقل  الدول  هذه  حكومات  لنية  الشديد  أسفه  عن 
أية  أن  مؤكًدا  المحتلة،  القدس  لمدينة  سفارتها 
مدينة  طابع  تغيير  إلــى  تهدف  وإجـــراءات  قــرارات 
القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها 
أي أثر قانوني، وأنها الغية وباطلة، ويجب إلغاؤها 

امتثاًال لقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
برلمانات  رؤســاء  العربي  البرلمان  رئيس  وطالب 
على  وتوجو–بناًء  وهــنــدوراس  رومانيا  جمهورية 
شعوبها  بين  المشتركة  والــعــالقــات  المصالح 
ضــرورة  على  حكوماتهم  حث  العربي-  والشعب 
ذات  قرارات  من  المتحدة  األمم  أقرته  بما  االلتزام 
جميعها  تؤكد  المحتلة،التي  القدس  بمدينة  صلة 
لمدينة  والتاريخي  القانوني  الوضع  على  الحفاظ 
القدس، وتعتبر القدس جزًءا ال يتجزأ من األراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
إلى  الثالث  الــدول  العربي  البرلمان  رئيس  ودعــا 
مراجعة مواقفها والوقوف بجانب الحق واالعتراف 
بدولة فلسطين على كامل األراضي الفلسطينية 

المحتلة عام 1967م، وعاصمتها مدينة القدس. 
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تموز  شهر  عن  الفلسطينية  الشؤون  دائرة  تقرير  أظهر 
2018، مواصلة االحتالل اإلسرائيلي انتهاكاته الممنهجة 
األراضي  في  والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات  ضد 
الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها األقصى المبارك–

الحرم القدسي الشريف.
وبلغ عدد االقتحامات اليومية والمستمرة للمستوطنين 
لباحات المسجد االقصى (26) اقتحاما، وارتفعت أعداد 

المستوطنين المقتحمين إلى 3809 مستوطنين.
وأبرز التقرير، أن القضية الفلسطينية كانت محور اهتمام 
الواليات  إلى  زيارته  أثناء  الثاني،  عبدالله  الملك  جاللة 
اللقاءات  من  سلسلة  وعقده  مؤخرا،  األميركية  المتحدة 
وتأكيده  األمــيــركــي،  والــكــونــغــرس  اإلدارة  أعــضــاء  مــع 
للصراع  نهائية  كصيغة  الدولتين  حل  على  المستمر 
فلسطينية  دولة  قيام  إلى  يفضي  اإلسرائيلي  العربي 
وكالة  دور  إلــى  إضافة  الشرقية،  القدس  وعاصمتها 
الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم 
بتقديم  لالستمرار  وتمكينها  دعمها  وأهمية  (األونــروا)، 
وأن  لالجئين،  واإلغاثية  والصحية  التعليمية  خدماتها 
انصياع  لحين  مسؤولياته  الــدولــي  المجتمع  يتحمل 

الحكومة االسرائيلية للقرار الدولي بحق العودة.
كما أكد جاللته على ضرورة تكثيف الجهود إلعادة إطالق 
للتوصل  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بين  المفاوضات 
مسالة القدس  تسوية  ووجوب  عادل ودائم  سالم  إلى 
الوصاية  واســتــمــرار  النهائي،  الــوضــع  فضايا  ضمن 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها.
خالل  اإلسرائيلي  اإلحتالل  مواصلة  التقرير،  وأوضــح 
األرضــي  فــي  المعهودة  انتهاكاته   2018 تموز  شهر 
وممتلكاتها  ومقدساتها  بسكانها  المحتلة  الفلسطينية 
في تحد لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية؛ 
مستغال التـأييد الواسع النطاق الذي تحظى به سياساته 

لدى اإلدارة األمريكية الحالية.
وأفاد التقرير، أن أنشطة االحتالل اإلسرائيلي العدوانية 
تسببت باستشهاد (24) مواطنا فلسطينيا، وجرح (463) 
مواطنا فلسطينيا، فيما بلغ عدد المعتقلين، خالل الفترة 
فلسطينيا، بينهم العديد  موضع التقرير، (496) مواطنا 
من النساء واألطفال دون سن الثامنة عشرة، ترافقا مع 

جملة من االنتهاكات المعتادة لحقوقهم.
فلسطينية  سكنية  لتجمعات  االقتحامات  عدد  ووصــل 
من  وكــالــعــادة  يرافقها  مــا  مــع  اقــتــحــامــا،   (563) إلــى 
متعمد  وتخريب  لحرماتهم  وانتهاك  للمواطنين  تنكيل 

للممتلكات الخاصة والعامة.
على  القيود  تشدد  تزال  ال  إسرائيل  أن  التقرير  وأوضــح 
حركة المواطنين والبضائع من وإلى قطاع غزة، حيث بلغ 
عدد اإلغالقات الكلية للمنافذ والمعابر خالل شهر تموز 
(147) مرة (معابر 105 مرة، المنافذ 42 مرة)، كما تفرض 
الضفة  في  التنقل  حرية  على  مشددة  قيودا  إسرائيل 
الغربية، وال زال اإلغالق مشددًا على مدينة القدس حيث 

أقامت قوات االحتالل 332 حاجزًا مفاجئًا.
من  واسعة  لجملة  االحتالل  بمواصلة  التقرير،  وأفــاد 
األنشطة االستيطانية والتهويدية بكافة أرجاء األراضي 
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبدأت 
االستيطانية  المخططات والمشاريع  تظهر على الساحة 
بسبب  الماضية  السنوات  خــالل  مجمدة  كانت  التي 
االستيطان،  لمبدا  السابقة  األمريكية  اإلدارة  رفــض 
إلى   400 بين  من  تترواح  مهولة  سكنية  وحدات  بأعداد 
1000 وحدة سكنية في بعض المناطق، خاصة القدس 
الشرقية، فضال عن مصادرة مئات الدونمات من أراضي 
المواطنين الفلسطينيين الخاصة إلقامة بؤر استيطانية.
وتناول أيضا، ما ذكره تقرير أصدره مركز القدس لدراسات 
الهدم  عمليات  بأن  والفلسطيني،  اإلسرائيلي  الشأن 
أكد  بينما  بنسبة %40،  ارتفعت  الفلسطينية  للمنشآت 
تقرير آخر لمركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق أن 
سلطات االحتالل هدمت خالل تموز الماضي (63) بيتًا 
القدس  محافظة  في  منشأة   (43) بينها  من  ومنشأة، 

المحتلة. 

استشهاد 24 فلسطينياً وجرح 
وز 463 يف 

 غرينبالت: خطتنا للسالم لن فلسطيني يصنع قارب صيد من عبوات بالستيك فارغة
تريض أحداً 
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في  للسالم  ترمب  دونالد  االميركي  الرئيس  مبعوث  غرد 
التواصل  موقع  على  غرينبالت  جيسون  االوســط  الشرق 
في  للسالم  االميركية  الخطة  ان  قائال  تويتر  االجتماعي 

الشرق االوسط لن ترضي احدا.
االربعاء  ليل  اطلقها  التي  تغريدته  في  غرينبالت  وكتب 
احد  يرضى  :"لن  االوسط  الشرق  توقيت  حسب  الخميس 
تماما من اقتراحنا، ولكن هذه هي الطريقة التي يجب ان 
تكون اذا كان يراد تحقيق سالم حقيقي، فالسالم ال يمكن 

ان ينجح اال اذا استند للحقائق".
وجاءت تغريدة غرينبالت باللغات الثالث: العربية، االنجليزية، 
تذيلت  منفصلة،  تغريدات  ثــالث  شكل  وعلى  والعبرية، 
السفيرة  نيكي  واســم  ومنصبه،  باسمه  منها  واحــدة  كل 
السفير  فريدمان،  وديفيد  المتحدة،  االمم  لدى  االميركية 
في  المستشار  كوشنير،  وجاريد  اسرائيل،  لدى  االميركي 

البيت االبيض. 

يس يرحب بفتح معرب كرم   غوت
ابوسا 

 نيويورك - بترا

رحب األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الليلة 
أبو  كرم  معبر  فتح  بإعادة  اإلسرائيلي  بالقرار  الماضية  قبل 
الصيد  منطقة  وتوسيع  التشغيلية  طاقته  كامل  إلى  سالم 

قبالة سواحل غزة.
وقال غوتيريس في بيان صحفي ان "ما يشجعه هو أن يرى 
أن الجهات المعنية قد استجابت لنداءات لتجنب األثر المدمر 
الناجم عن صراع آخر على السكان المدنيين في غزة وحولها".
ودعا غوتيريس "جميع األطراف إلى دعم جهود منسق األمم 
المتحدة الخاص، نيكوالي مالدينوف، ومصر لتجنب التصعيد 
السلطة  وعودة  غزة  في  اإلنسانية  القضايا  جميع  ومعالجة 

الفلسطينية إلى غزة". 

 القدس المحتلة - كامل ابراهيم

مع  اتــفــاقــا  بــالــقــدس  ــالل  ــت االح بلدية  أبــرمــت 
"سلطة دائرة أراضي إسرائيل"، بموجبه سيتم 
وحسب  جديدة،  استيطانية  وحدة  ألف   20 بناء 
جديدة  استيطانية  أحياء  بناء  سيتم  االتــفــاق، 
جانب  إلــى  القائمة  للمستوطنات  وتوسعة 
العمل،  فــرص  لتوفير  صناعية  مناطق  إقامة 
مخطط  ضمن  وفنادق  سياحية  مناطق  وكذلك 

"القدس الكبرى".
من  الــجــديــد  االســتــيــطــانــي  ــزحــف  ال وسيمتد 
حتى  بيغين"   " شـــارع  فــي  الــقــدس  مــداخــل 
منطقة "جفعات رام" والمجمعات االستيطانية 
و"كربات  خوتسبيم"،  و"هار  زئيف"،  "بسغات 
في  الصناعية  والمنطقة  والمالحة  يوفيل"، 

"عطروت"، والتلة الفرنسية.
ــرة  دائ "سلطة  ستستثمر  االتــفــاق  وبموجب 
بينما  شيقل،  مليون   600 إسرائيل"،  أراضــي 

اإليــرادات  من  جمعها  سيتم  أخرى  مليون   800
لتسويق  والجبايات  الــرســوم  مــن  المتوقعة 
الوحدات السكنية، كما تم االتفاق بين الجانبين 
على استثمار 1.4 ميار شيقل في البنية التحتية 

واألماكن العامة في أحياء المدينة المحتلة.
باسم  الرسمي  المتحدث  عقب  فلسطينيا، 
على  المحمود،  يوسف  الفلسطينية  الحكومة 
المشروع االستيطاني الجديد بالقول إن "إعالن 
ألف   20 إقامة  فرض  على  الموافقة  االحتالل 
وحدة استيطانية في القدس مدينتنا وعاصمة 
إلى  يضاف  جديدا  عدوانا  يعتبر  المحتلة،  دولتنا 
دائرة العدوان المستمر منذ احتالل المدينة في 
معاداة  إطــار  في  ويندرج  المشؤوم،   67 عــام 

آمال السالم واألمن واالستقرار المنشود".
بيانه  فــي  الفلسطيني  المتحدث  وأضـــاف 
لوسائل اإلعالم أن "هذا اإلعالن االستيطاني 
يعتبر من جهة أخرى إعالن حرب على وجود مدينة 
القدس ومعالمها العربية واإلسالمية، ومحاولة 

لطمس تلك المعالم الشريفة التي تميزها عبر 
إغراقها ببحر من االستيطان األسود".

األميركية  واإلدارة  إسرائيل  المحمود  وحمل 
ــــذي كـــان أقــدم  بــرئــاســة دونـــالـــد تـــرامـــب، وال
لالحتالل  عاصمة  الــقــدس  عــن  اإلعـــالن  على 
اإلسرائيلي، المسؤولية، قائال إن "ذلك بمثابة 
الدفع  حــدة  مــن  يــزيــد  جــديــد  استعماري  تــوجــه 
من  مزيد  إلى  والعالم  المنطقة  وكامل  ببالدنا 
التوتر والقلق وتشجيع العنف الذي تتبناه جهات 

غريبة عن مجتمعاتنا وعاداتنا وتقاليدنا".
إن  والمغتربين  الخارجية  وزارة  قالت  جانبها،  من 
"هذه الخطوة االستيطانية التهويدية التوسعية 
المخططات  عشرات  تسريع  مع  أيضا  تتزامن 
مشروع  بينها  مــن  االستيطانية  والمشاريع 
القطار الهوائي الذي يربط بين القدس الغربية 
والشرقية وهو مشروع استيطاني يمر بمحاذاة 
منظمة  عليه  وتشرف  القديمة  البلدة  أســوار 

العاد االستيطانية". 

20 ألف وحدة استيطانية جديدة يف القدس
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المصري: تفويض أراض للخزينة لعدد من البلديات 
تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

شموليا  مخططا  هناك  أن  إلى  وأشــار 
تنمويا في الظليل والخالدية والحالبات 
يستند إلى دراسة األثر البيئي ومعالجة 
مخلفات المزارع وعمل دراسات مرورية 
الفرص  لمعرفة  دراســات  الى  اضافة 
االقتصادية في هذه المناطق لتحقيق 

التنمية االقتصادية المنشودة.
ونـــوه الـــى أهــمــيــة مــشــروع الــصــرف 
الصحي الذي يطالب به أهالي الظليل، 
والري  المياه  وزير  سيخاطب  انه  مؤكدا 
وضرورة  أهمية  لتبيان  الخصوص  بهذا 
إلى  مشيرا  وتنمويا،  بيئيا  المشروع 
للظليل،  الرئيسي  الطريق  إنارة  أهمية 
العامة  األشــغــال  وزيــر  سيخاطب  حيث 

واإلسكان للتنسيق بين الوزارتين إلنارة 
الطريق.

عبد  الهاشمية  بلدية  رئــيــس  وطــالــب 
الرحيم القالب، بترفيع البلدية إلى الفئة 
وإيراداتها،  مخصصاتها  لزيادة  األولــى 
للعاملين  ـــرواتـــب  ال ــــادة  زي دراســــة  و 
صندوق  وجــود  وأهمية  والموظفين، 
جديدة  أراض  وإدخال  للموظفين،  ادخار 
ضمن  والقنية  السخنة  منطقتي  في 
أراض  تخصيص  إلى  إضافة  التنظيم، 

إلقامة مناطق حرفية.
فيما اوضح رئيس بلدية الحالبات سالم 
مسند العثمان، أن البلدية تواجه ضعفا 
بالموارد نتيجة اللجوء السوري، داعيا الى 

التنظيم  إلى  البلدية  أحياء  بعض  إدخال 
بالسكان  المأهولة  المناطق  من  كونها 
وتعبيد  وفــتــح  الــخــدمــات  إلــى  وبحاجة 
العديد من الشوارع، إضافة إلى أهمية 
إنشاء حديقة في المنطقة بسبب توفر 

األرض الالزمة لهذا المشروع.
ــلــديــة الــظــلــيــل نــضــال  ــــد رئــيــس ب وأك
مشروع  إلى  البلدية  حاجة  العوضات، 
الصرف الصحي وضرورة توفير ضاغطة 
نفايات ولودر، إضافة إلى أهمية تقديم 
على  للمحافظة  للبلدية  مـــادي  دعــم 
والمحافظة  والــشــوارع  األحياء  نظافة 
أرض  قطعة  واستمالك  البيئة،  على 

وتخصيصها مقبرة إسالمية.

رسائل موقعة بالدم

العواد: الحج منبر لبث رسالة سالم ووسطية للعالم أجمع

 مواجهة بين الحكومة االيطالية والشركة المشغلة للجسر المنهار 

 صحف أميركية ترد على ترمب مدافعة عن حرية اإلعالم 

   ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الهند ينذر بأزمة "وخيمة" 

 ترمب يمنع المدير السابق لالستخبارات من االطالع على معلومات حساسة 

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ـــة  رواي الـــدولـــة  مــن  مــطــلــوب  أوال:   
ـــي في  ـــاب مــتــكــامــلــة لــلــهــجــوم اإلره
المخطط  وتوضيح  والسلط  الفحيص 
كامال، وقد نجحت أجهزة الدولة إعالميا 
هذه المرة في تبديد مخاوف األردنيين 

وإعطائهم المعلومة بسرعة مقبولة.
ـــة أن ال  ـــدول ــا: مــطــلــوب مـــن ال ــي ــان ث
تــنــام الن ضــرب الــتــطــرف واإلرهـــاب 
كل  على  تتقدم  وطنية  مهمة  هــي 

أن  الــدولــة  من  ومطلوب  المهمات، 
تظهر  مــن  لكل  واضــحــا  خصما  تكون 
عليه بوادر التطرف وتمنعه من التحول 

الى الفعل اإلجرامي.
لم  العربي  العالم  فــي  فمشكالتنا 
أو  الــغــنــاء  أو  ــالط  ــت االخ سببها  يــكــن 
إن  بل  التمثيل،  أو  الفلكلوري  الرقص 
والتجهيل.  الجهل  سببها  مشكالتنا 
في  الــعــربــي  الــعــالــم  أزمـــة  وتنحصر 

التعليم  وتخلف  السياسي  االستبداد 
السطحي  والفهم  المرأة  واستعباد 

للدين.
يجب على الدولة أن تكون حازمة في 
حماية  خــالل  مــن  الــمــتــطــرف،  تحديد 
في  ليبقى  الدين  في  االختالف  حق 
االجتهاد  في  والخطأ  الصواب  ــرة  دائ
في  واإليمان  الكفر  دائرة  في  وليس 

االعتقاد.

ــزت هــذا العام  ـــوزارة جــهَّ وأوضــح أن ال
المكرمة  مكة  في  إعالمية  مراكز  عدة 
ضيوفها  لخدمة  المقدسة  والمشاعر 
داخل  من  واإلعالميين  الصحفيين  من 
ما  بكل  ــا  ــه وزودت وخــارجــهــا،  المملكة 
يحتاجه اإلعالميون من خدمات صحفية 
وأجــهــزة  ــصــاالت  ات وشــبــكــات  وتقنية 

كمبيوتر واستوديوهات.
ولفت إلى أن المملكة تستضيف هذا 
خارج  من  إعالمي   800 من  أكثر  العام 
وإبرازها  الحج،  شعائر  لتغطية  المملكة 
هذه  مكانة  مع  تتناسب  مهنية  بصورة 
العدد  واستضافة  العظيمة،  الشعيرة 
وتسهيل  الرحمن  ضيوف  من  الكبير 
للتسهيالت  إضافة  الفريضة،  أدائهم 
وقناة  مؤسسة   (151) إلى  المقدمة 
دوليًا،  إعالميًا  وفدًا   (27) تتبع  إعالمية 
و(10)  رسمية  إذاعــات   (6) تقوم  فيما 
بتقديم  لــغــات  بعشر  ــيــة  دول إذاعــــات 
عن  اليومية  والبرامج  األخــبــار  نشرات 
الحج، كما تخاطب (16) قناة نشر رقمية 
تعمل  لــغــات  بـست  الــعــالــم  مــبــاشــرة 
على مدار الساعة لتغطية موسم الحج 

بشكل إبداعي وسريع ومبتكر.
وأفاد الوزير بأنه إدراكًا من وزارة اإلعالم 
المؤثر  ودوره  الرقمي  اإلعالم  ألهمية 
يحظى  وما  الحديثة  التقنية  عالم  في 
المعلومة  إيــصــال  فــي  سرعة  مــن  بــه 
أطلقت في موسم حج العام الماضي 
"مركز التواصل الدولي" CIC، وحسابه 
على منصة "تويتر" @CICSaudi  في 
خــطــوة تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــعــالقــات 

وانتهاج  الدولية،  اإلعــالم  وسائل  مع 
ــاح على  ــفــت الــمــزيــد مــن ســيــاســة االن
الــجــمــهــور الــعــالــمــي، وبــــدأ فــي بث 
عن  الموثقة  والــبــيــانــات  المعلومات 
اإلنسانية  واألعمال  والوقائع  األحداث 
السعودية  بها  تنهض  التي  والخدمات 
اإلنجليزية  مقدمتها  في  عــدة،  بلغات 
أسهمت  كما  واأللمانية،  والفرنسية 
اإلعـــالم  منصة  إطـــالق  فــي  الـــــوزارة 
ــخــاصــة بــمــركــز الــتــواصــل  ــرقــمــي ال ال
اإلبــداعــي  العمل  لتوثيق  الحكومي 
وإبـــراز  الحكومية،  لــألجــهــزة  الــرقــمــي 
اإلعالمية  الــرســالــة  ونــشــر  جــهــودهــا، 
العمل  وتقديم  ا،  ودوليًّ ا  محليًّ للمملكة 
اإلعالمي الحكومي تحت منصة واحدة 
بقالب احترافي، إضافة إلى المنصات 

القائمة لهيئات الوزارة.
تبذلها  التي  الجهود  العواد  واستعرض 
الحج  لتغطية  الــوزارة  وقطاعات  هيئات 
إعالميًا، بمشاركة أكثر من ألف موظف 
وعدد  وتقني،  وفني  وإعالمي  إداري 
واإلستديوهات  اإلعالمية  المراكز  من 
المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  في 
والــمــشــاعــر الــمــقــدســة، إضــافــة إلــى 
والتلفزيون  اإلذاعة  عبر  المباشر  النقل 
ــمــنــاســك الـــحـــج بــاســتــخــدام أحـــدث  ل
كـــوادر  عليها  يــقــوم  الــتــي  الــوســائــل 

إعالمية سعودية مؤهلة.
اإلعالمية،  المراكز  تجهيز  تم  إنه  واشار 
والفنيين  التقنيين  من  عــدد  وتكليف 
والمصورين  والمحررين  واإلعالميين 
لتقديم  الــســعــوديــيــن  والمصممين 

البيانات  وتوفير  والمساندة،  الدعم 
الصحفيين  من  لزمالئهم  والمعلومات 
الــعــرب واألجـــانـــب الــمــشــاركــيــن في 
إلى  بــاإلضــافــة  الــحــج،  أعــمــال  تغطية 
االستوديوهات المجهزة بأحدث تقنيات 
االتصال في مكة والمشاعر، لمساعدة 
مع  المقابالت  إجــراء  على  اإلعالميين 

ضيوفهم.
ـــوزارة  ولــفــت وزيـــر اإلعـــالم إلــى أن ال
«العالم  الــعــام  لهذا  شعارها  اخــتــارت 
يستمد  والـــذي  المملكة»  قلب  فــي 
إبراهيم  األنبياء  أبي  دعاء  من  روحانيته 
المباركة  ــالد  ــب ال هـــذه  ــســالم  ال عليه 
الوحي  مهبط  فكانت  األفئدة  مهوى 
هذا  يستمد  كما  المسلمين،  وقبلة 
الشعار مصداقيته مما تقدمه المملكة 
الحرمين  تــوســعــة  فــي  إنـــجـــازات  مــن 
الحضارية  المنطقة  وتطوير  الشريفين 
الضخمة  واإلنشاءات  بهما،  المحيطة 
والبنى التحتية في المشاعر المقدسة 
ومّكن  االستعابية  الطاقة  رفــع  مما 
تأدية  العالم  أنحاء  كل  من  المسلمين 

مناسكهم بيسر وطمأنينة. 
األجهزة  منظومة  بــأداء  العواد  وأشــاد 
مبادرة  إلنجاح  تعمل  التي  الحكومية 
اهتمام  وفــق  تأتي  التي  مكة  طريق 
الشريفين  الحرمين  خــادم  وتوجيهات 
كل  تطوير  فــي  العهد  ولــي  وســمــو 
الحج  فريضة  أداء  تيسير  شأنه  من  ما 
إلى  المقدمة  بــالــخــدمــات  واالرتـــقـــاء 
دخول  إجراءات  إنهاء  يسهل  بما  الحجيج 

الحجاج إلى المملكة من بلدانهم.

ــداد  واعــلــنــت ايــطــالــيــا الــســبــت يـــوم ح
وطني اذ سُتجرى صباحًا جنازات رسمية 
للضحايا في "فييرا دي دجينوفا" وهو 

مركز للمعارض.
مساء  االيــطــالــيــة  الــحــكــومــة  وأعــلــنــت 
األربـــعـــاء حـــال الـــطـــوارئ الثــنــي عشر 
شهرا في جنوى، األمر الذي يوفر إطارا 
أكثر  ومساعدة  الموقع  إلدارة  تنظيميا 
أن  بعد  إجالؤهم  تم  شخصًا   630 من 

أصبحت منازلهم الواقعة تحت ما تبقى 
من الجسر مهددة.

ــاء امــتــيــاز شركة  ــغ ــد الــحــكــومــة إل ــري وت
تدير  التي  ليطاليا"  بير  "اوتــوســتــرادا 
الجسر  لــه  يتبع  ــذي  ال السريع  الطريق 
الوزراء  من  العديد  طالب  وقد  المنهار. 

بإعادة النظر بكل االمتيازات.
وأكد كونتي "ال يمكن أن ننتظر القضاء 
الجنائي" مضيفا "كان من واجب الشركة 

كل  وسالمة  الجسر  هذا  صيانة  تأمين 
أولئك الذين يسافرون عبره".

حركة  وزعيم  ــوزراء  ال رئيس  نائب  وقــال 
خمس نجوم الشعبوية لويجي دي مايو 
المأساة  هذه  إزاء  عــارم  غضب  "هناك 
المعلنة". وأضاف "علينا ان نقدم جوابا 
نموت  لماذا  يسألون  من  الــى  فوريا 
الطرق  لعبور  الرسوم؟"  ندفع  اننا  رغم 

السريعة.

الصحف  أكثر  إحدى  تايمز،  نيويورك  أما 
فقد  ترمب،  انتقادات  من  المستهدفة 
نشرت افتتاحية قصيرة ال تتعدى سبع 
بــاالحــرف  كتب  ضخم  بعنوان  فــقــرات 
العريضة "الصحافة الحرة بحاجة اليكم"، 
انتقاد  لــلــنــاس  يــحــق  إنـــه  فيها  قــالــت 

الصحافة، إذا أخطأت.
وأضافت "لكن اإلصرار على أن الحقائق 
كــاذبــة+،  +أخــبــار  هــي  تعجبك  ال  التي 
الديموقراطية.  حياة  شريان  على  خطر 
+أعـــداء  بأنهم  الصحافيين  وتسمية 
على  نقطة  خطيرة،  مسألة  الشعب+ 
صحف  للمبادرة  وانضمت  الــســطــر". 
أخرى في أنحاء البالد للدفاع عن دورها 
بالحقيقة،  التمسك  من  المجتمع،  في 

إلى توفير الوقت على الناس.
وقالت صحيفة "ديموان ريجستر" التي 
الحقيقيون  ـــداء  "األع ــوا  اي فــي  تصدر 
ــمــوقــراطــي هـــم من  ــدي لــلــشــعــب وال
ــون خــنــق الــحــقــيــقــة بــجــعــل من  ــاول ــح ي

يوصلها يبدو شريرًا".
جديد  بهجوم  الحملة  على  ترمب  ورد 
عــلــى اإلعـــــالم.  وكــتــب فــي تــغــريــدة 
الكاذبة  األخبار  "إعالم  الكبيرة  باألحرف 
ــه ســيء جــدًا  هــو حــزب الــمــعــارضــة. أن

لبلدنا العظيم ... ولكننا نفوز". 
الصحافة  حرية  عن  المدافعون  يقول 
وسائل  دور  تهدد  ترمب  مساعي  إن 
النتهاك  كــمــراقــب  االخــبــاريــة  االعـــالم 
للخطر  وتعرض  الحكومة،  في  السلطة 
الــمــادة االولــــى مــن الــدســتــور التي 

تضمن حرية الصحافة.
وقال كن بولسون، رئيس التحرير السابق 
عميد  ـــوداي"  ت ــه  اي اس  ــو  "ي لصحيفة 
االتصاالت في جامعة ميدل تينيسي، 
"ال أعتقد أن الصحافة بإمكانها ان تقف 
عن  تدافع  أن  يتعين  ــدي،  األي مكتوفة 
في  رجــل  أقــوى  يحاول  عندما  نفسها 

العالم نسف المادة األولى".
كانت  اذا  ــا  م ــســاءل  ت بــولــســون  لــكــن 

االفتتاحيات فعالة.
وقــــال "االشــــخــــاص الـــذيـــن يــقــرأون 
لالقناع"  بحاجة  ليسوا  االفتتاحيات 
الذين  االشخاص  ليسوا  "هم  مضيفا 
التجمعات  خـــالل  بوجهكم  يــصــرخــون 

الرئاسية".
وأمــــام هــجــوم الــبــيــت االبــيــض، قــال 
بحاجة  اإلعـــالم  وســائــل  إن  بــولــســون 
لحملة تسويق أكبر إلبراز أهمية صحافة 

حرة وقيمتها الجوهرية.

وتواجه الحملة ايضا احتمال استقطاب 
وسائل  أن  فكرة  حول  الرئيس  مؤيدي 

اإلعالم تطارده.
حاكم  هاكابي،  مايك  الجمهوري  وقال 
لدى  والمعلق  السابق  اركنسو  واليــة 
فوكس نيوز إن "وسائل االعالم تنظم 
دونــالــد  على  وعلنيا  متعمدا  هجوما 
ترامب وعلى نصف البالد الذي يؤيده. 
وتــتــســاءل وســائــل اإلعـــالم عــن سبب 

قولنا إنها +اخبار كاذبة+؟".
وسائل  حقوق  عن  المدافعين  أن  غير 
اإلعالم يقولون إن عدم مواجهة مزاعم 

الرئيس ينطوي على مخاطر كبيرة.
ويقول البعض إن تعليقات ترمب هي 
بمثابة تحريض لتهديد الصحافيين الذين 
تكون  وقد  نشاطاته،  بتغطية  يقومون 
أشاعت جوا من العدائية فتح الباب أمام 
استهدف  الــذي  كذلك  عنيفة  هجمات 
بوالية  انابوليس  في  غازيت  كابيتال 

ميريالند في حزيران واوقع قتلى.
في  الصحافة  استاذ  كنيدي  دان  وقال 
الصحف  على  "يجب  ثورايسترن  جامعة 
وأهمية  قيمتها  على  التأكيد  تجدد  أن 
بطريقة  الدستور  من  األول  التعديل 

منسقة ومتماسكة".

وقال رئيس وزراء الوالية بياراي فيجايان 
"وخيمة  أزمــة  اآلن  تــواجــه  الــواليــة  أن 
انهمار  اســتــمــرار  تــوقــع  مــع  لــلــغــايــة" 
المطار  اغلق  وقد  أخرى.  أليام  األمطار 

حتى 26 آب. 
ـــراال، الــشــهــيــرة  ـــي ــعــرض واليــــة ك ــت وت
النخيل  بأشجار  الــمــزروعــة  بشواطئها 
ومنتجعاتها ومزارع الشاي، عادة ألمطار 
الموسمية  االمطار  موسم  خالل  غزيرة 
السنوية، ولكن األضرار هذا العام هي 

األسوأ منذ عقد. 
أخرى  وفاة   21 الوالية  سلطات  وأكدت 
الرسمي  العدد  ليصل  الخميس  امس 
اإلعالم  تقارير  وذكرت  شخصا.  الى 86 
آخرين  شخصا   30 يكون  أن  يخشى  أنه 

أن  كما  أرضــيــة،  انــهــيــارات  فــي  قضوا 
األنهار فاضت لتغرق عددا من القرى. 

األقــل  على  أشــخــاص  ثمانية  ولــقــي 
ثالثة  تعرضت  كما  سد،  بانهيار  حتفهم 
منطقة  فــي  نيمارا  بــلــدة  فــي  مــنــازل 
بحسب  أرضـــيـــة،  النــهــيــارات  بـــاالكـــاد 
سدًا   80 أن  فيجايان  وقال  السلطات.  
وطالب  خطيرة  مستويات  الى  وصلت 

السكان بعدم تجاهل أوامر اإلخالء. 
تابعة  نجاة  وقوارب  مروحيات  نشر  وتم 
غوص  وفــرق  السواحل  وخفر  للجيش 
ــقــوات الــبــحــريــة فــي الــواليــة  تــابــعــة ل
المنكوبة كما تم نشر 540 جنديًا إضافيًا 
المزيد  وصــول  يتوقع  فيما  الخميس، 

في األيام المقبلة. 

قامت  الــمــروحــيــات  أن  الــجــيــش  ـــر  وذك
قامت  كما  اإلنقاذ،  عمليات  بعشرات 
بإلقاء الغذاء والماء، وطلبت من الضحايا 
على  أو  مفتوحة  حقول  في  الوقوف 
األشجار  عن  واالبتعاد  المنازل  أسطح 
دون  إنقاذهم  من  المروحيات  لتتمكن 

أن يلحق بها الضرر. 
ولــجــأ أكــثــر مــن 60 ألـــف شــخــص إلــى 
في  مسؤول  وصــرح  ايـــواء.   مخيمات 
 6500" أن  الوالية  في  الكوارث  إدارة 
أنحاء  في  عالقون  األقل  على  شخص 
مختلفة من الوالية والوضع في ثالثة 

أقاليم سيء بشكل خاص". 
واليات  ثالث  الفيضانات  اجتاحت  كما 

أخرى بينها كارناتاكا وماديا براديش.

تثير  سوابق  إن "لبرينان  ساندرز  وقالت 
الشك في موضوعيته ومصداقيته".

وكتب ترمب في تغريدة مساء األربعاء 
أن  يؤكد  جديد  كتاب  مؤلف  عــن  نقال 
لالقتراع  حملته  تخريب  حـــاول  ــامــا  أوب
الرئاسي ان "جون برينان وصمة للبالد 

ونستحق أفضل من ذلك".
الخطوة  هــذه  ان  برينان  قــال  وامـــس، 
الخافة  االميركي  الرئيس  من  محاولة 
عالقته  في  التحقيق  وعرقلة  منتقديه 

بروسيا. 

نيويورك  صحيفة  نشرته  مقال  وفــي 
تايمز، قال برينان ان قرار ترمب مسيس، 
بيأس  يحاول  ترمب  اصبح  مضيفا "لقد 
مؤكدا  منه"  والمقربين  نفسه  حماية 
الخافة  "محاولة  هي  الخطوة  هذه  ان 

واسكات من يتجرأ على تحديه". 
وأضــــاف أن "مــزاعــم تــرمــب بــأنــه لم 
يتواطؤ (مع روسيا) هي كالم فارغ ... 
كان  إذا  ما  هو  الباقي  الوحيد  السؤال 
هذا التواطؤ يشكل مؤامرة جنائية، وما 
إذا كان قد حدثت عرقلة للعدالة للتغطية 

على أي تواطؤ أو مؤامرة". 
مــارك  الديموقراطي  السناتور  ورأى 
بإعالن  حــاول  األبيض  البيت  أن  ــر  وورن
الناس  إشغال  بعملية  القيام  األربعاء، 
أطلقته  جــدال  الــرئــيــس  يــخــوض  بينما 
العامة  للعالقات  السابقة  المستشارة 
التي  نــيــومــان  مــانــيــغــولــت  أومــــــاروزا 
رسمت صورة قاتمة لترمب معتبرة أنه 

"عنصري" و"يحتقر النساء".
"استراتيجية  إلى  السناتور  هذا  وأشار 

للفت االنتباه".



ن - األردن   السنة الثامنة واألربعون - ع
ثقافة

w w w . a l r a i . c o m7
 "جّراح قلب يتذكر".. إنسانيّة الطبيب 

 الخوف واملوت 

 د.مريم نريمان نومار
يــة ئــر ا جــز مــعــيــة  جــا ة  ذ ســتــا أ و تــبــة  كــا

مهنية  لحياة  فخمًا  عنوانًا  يتعدى  فاألمر  طبيبًا  تكون  أن 
وأشخاصًا  أبيض،  مــئــزرًا  كونه  ويتجاوز  اجتماعية،  ومكانة 
من  األخرى  الضفة  إلى  لتنقلهم  بنظراتهم  إليك  يتوسلون 

الحياة بعد لحظات من اليأس وهمسات من الموت..
عيشة  أبو  نعمان  الجّراح  للطبيب  بالنسبة  طبيبًا  تكون  أن 
التميز  اغتراف  في  نجحت  وإذا  أوًال،  إنسانًا  تكون  أن  يعني 
في مهنتك، فإّن أّي خفق يمتد بعد ذلك من بين يديك إلى 
جسد المريض هو نتيجة لإلنسانية التي نظرَت بها للمريض 
بعيدًا األرقام وعن المقابل المادي الذي ستجنيه. يقول أبو 
اإلبداع  بجائزة  فاز  الذي  يتذكر"  قلب  "جّراح  كتابه  في  عيشة 
ضمن  وصدر   األردنية (20156)  الثقافة  وزارة  من  الثقافي 
أستاذ  كلمات  أذني  في  ترن  زالت  "ما   :(2017) منشوراتها 
أو  طبيبًا  ستصبح  كيف  تفكر  أن  قبل  يقول:  وهو  التشريح 
تكون  وكيف  كإنسان،  لمريضك  تنظر  كيف  ر  فكِّ ناجحًا،  جراحًا 

اإلنسانية". بجمال  لتشعر  أوًال  إنسانًا 
يروي أبو عيشة في كتابه تجربة الحلم والدروب الوعرة التي 
بتمثالت  مــرورًا  الطب  ممارسة  حلم  إلى  للوصول  اجتازها 
علقت  وكيف  طفولته  منذ  العربية  المجتمعات  في  الطبيب 
في  تجاربه  ُتسقطها  أن  قبل  ذهنه  في  التمثالت  هذه  كل 
مهنة الطب، وليدرك في خضم كل هذا أن هذه المهنة وإن 
كانت تكبر في عيون المجتمع فإنها بالنسبة له تبدو صغيرة 
جدًا إذا لم ترتبط بالصدق واألخالق. يقول: "وحينما أصبحت 
العظيم  الجّراح  لقصة  أجد  أعد  لم  سنوات  بعد  وجراحًا  طبيبًا 
على  للجّراح  المسرحي  الحضور  إن  إذ  وجداني،  في  أهمية 
تلك الصورة لم يكن إّال لجني األموال على حساب مرضى 

للعالج". طلبًا  والرخيص  بالغالي  يضّحون  كانوا 

جسر بين األدب والطب وضفة أخرى للتأمل
قد يبدو للقارئ أن كتاب "جّراح قلب يتذكر" يروي فقط سيرة 
في  الواردة  القصص  يتأمل  من  أن  غير  جّراح،  لطبيب  ذاتية 
من  تجارب  إنها  بل  بالواقع،  الوطيدة  عالقتها  يدرك  الكتاب 

المحتمل أن تتكرر مع أّي طبيب آخر في أّي زمان ومكان. 
يتصفح  وهو  يمّل  ال  القارئ  تجعل  للكتاب  الدرامية  الحبكة  إّن 
القصص الواحدة تلو األخرى، وكثيرًا ما يجد نفسه يبتسم أحيانًا 
ويبكي أحيانًا أخرى ويتساءل مرات كثيرة، فأسئلة الوجود التي 
يطرحها الجّراح الذي يتاح له ما ال يتاح لغيره من البشر كأن يفتح 
بطن مريض أو قلبه ويتأمل عظمة الخالق، ليست كأّي أسئلة 
وجودية أخرى، خاصة إذا ما ارتبطت بقصص إنسانية حية، حيث 
يقول في وصفه عظمة الخالق: "تبدو األعضاء وهي تقوم 
بوظائفها الحيوية أشبه بالجوقة الموسيقية، أو بفرقة تعزف 
سيمفونية متناسقة النغم واإليقاع، بحيث يستحيل على أّي 
عقل بشري مهما بلغ من العبقرية أن يصنع شيئًا كهذا أو أن 

يحاكي الخالق في بديع صنيعه". 

في  عيشة  أبــو  ســردهــا  التي  المثيرة  التجارب  مــن  ولعل 
وكيف  الـــروح،  ومــوطــن  والسلوك  القلب  ســؤال  الكتاب، 
آخر  جسد  في  فيضّخها  قلب  في  ُتشحن  أن  للمشاعر  يمكن 
بعد زْرعه فيه من خالل ضّخه للدم وبالتالي استمرار الحياة. 
تتعدى  رؤيٌة  وللحياة  وللمريض  للجسد  الطبيب  هذا  رؤية  إن 
وراء  ما  إلى  كتابه  خالل  من  ينقلنا  عيشة  أبو  جعلت  المهنة، 
كل  في  يحّسه  كان  الذي  فالخفق  الــروح،  من  الخالية  الجثة 
بكثير  أعمق  الجراحة  فكرة  جعل  يديه  بين  يحمله  بشري  عضو 
لنا  يتجلى  وجعلته  تصحيح،  أو  استئصال  فكرة  تكون  أن  من 
الذي  وخفقه  اإلنسان  مكامن  في  بالتفكير  شغوف  كشاّب 
يتعدى خفقًا يبعث على الحياة، يقول: "فحين أمسك بالرأس 
قبل  فيه  يدور  كان  الذي  ما  مثل:  أسئلة  تراودني  لتشريحه 
الموت؟! وأّي أحالم وآمال سكنت فيه ليتسابق صاحبها مع 
لحظة  في  الموت  خطفه  أن  إلى  تحقيقها،  في  أمًال  األيام 

منتظرة!". وال  متوقعة  غير 
عقدًا  كونها  تتعدى  عيشه  أبو  عنها  يتحدث  التي  المهنة  إن 
بين مريض وطبيب، وإن كان قد أشار إلى العالقة المفترضة 
االحتياطات  أخــذ  بــهــدف  التعاقد  بفكرة  وربــطــهــا  بينهما 
من  الجراحي  العمل  طبيعة  لتحديد  الجانبين  من  الــالزمــة 
من  عليه  ينطوي  قد  بما  العمل  ذلك  وقبول  الطبيب،  ناحية 
لكن  المريض،  ناحية  من  محتملة  جانبية  آثــار  أو  تعقيدات 
الحقيقة أن العالقة التي يتحدث عنها أبو عيشة والتي غالبًا 
خوف  من  المريض  وبين  بينه  دار  ما  تفاصيل  فيها  يسرد  ما 
أو رفض أو معتقدات أحيانًا، ال تتوقف عند تماثل المريض 
سيرة  األديــُب  الطبيُب  لنا  ليروي  بعيدًا  تذهب  بل  للشفاء، 
المريض بعد سنوات من لقائه به، حيث تجده يتابع المريض 
ومسار حياته، وكثيرًا ما يعود المرضى الذين مروا عليه خالل 
فيهم  بعث  الذي  والشخص  المكان  إلى  العملية  مسيرته 
روح الحياة من جديد، حتى إنه حضر الكثير من حفالت زفاف 
ينتابه  شعور  أكثر  وربما  معقدة،  عمليات  لهم  أجرى  لمرضى 
أن  بعد  بالحياة  االحتفاء  مرضاه  مشاركة  فرحة  هو  آنــذاك 

أحيانًا!  وبصعوبة  إليها  العودة  تجربة  شاركهم 
المواضيع  من  أيضًا  األخيرة  لحظاتهم  المرضى  مشاركة  إّن 
زاويــة  من  إليها  نظر  ما  إذا  سيما  ال  الــجــراح،  تشغل  التي 
اإلحساس  طرق  تختلف  والتي  إنسان  لكل  الحتمية  النهاية 
يديه  بين  حــًال  الــجــّراح  يجد  ال  عندما  عمقًا  ذلــك  ويــزداد  بها 
إلنقاذ مريضه من هذه النهاية التي قال فيها القدر كلمته، 
أمل  من  جرعات  منحه  ومحاولة  المريض  مؤانسة  ســوى 
هذا  على  أرد  عيشة: "كنت  أبو  يقول  مؤقتة،  كانت  لو  حتى 
يكون  ال  حيث  بقولي:  األخيرة  أيامه  في  كان  الذي  المريض 
الموت نكون نحن موجودون، وحينما يوجد الموت نكون غير 

كالنا!". فنضحك  موجودين. 
مرضى  من  عيشة  أبــو  سمعها  عبارات  الكتاب  في  ونجد 
تصورات  عند  يتوقف  لم  لكنه  النهاية،  من  يقتربون  كانوا 
وطرق  للموت  اآلخرين  رؤية  تطور  تتّبع  بل  للموت،  المريض 
في  "شاعت  قوله:  ذلك  ومن  الفقد،  حاالت  مع  التعاطي 
صــوره  وإرســـال  الميت  تصوير  منها  عجيبة  ظــواهــر  زمننا 
للمعارف وللعامة عبر مواقع التواصل االجتماعي لالحتفاظ 
دائم  الميت  يبقى  وربما  األبد،  إلى  شطبها  أو  كذكرى  بها 
مثًال  (فيسبوك)  موقع  في  حسابه  على   Online الحضور 

رغم أنه ووري الثرى!".

ب! المجرِّ اسأل 
الطبيب".  تسأل  وال  المجرب  الشعبي: "اسأل  المثل  يقول 
األمر  ارتبط  لو  ماذا  لكن  بالمريض،  األمر  تعلق  ما  إذا  هذا 
بطبيب شاب جديد، والمجرب هو طبيب سبقه خطواٍت في 

تحديدًا  الطب  مهنة  وفي  ذاته  حد  في  السؤال  إن  المجال؟ 
يبدو أهّم من خوض أّي مغامرة عملياتية، ألن السؤال أحيانًا 

قد يقود إلى حلول عالجية أخرى. 
رحم  من  ُولــدت  كثيرة  أسئلة  يتذكر"  قلب  "جــّراح  كتاب  في 
واقتراح  متوقعة،  غير  ألمــراض  بأعراض  وتعريف  التجربة 
الصحي  ووضعه  أحيانًا  المريض  حالة  تفرضها  جراحية  لحلول 
إيجاد  على  وقدرته  الجّراح  نباهة  كثيرة  أحايين  في  وتفرضها 
هذا  في  يجعل  ما  وهــذا  المريض،  حياة  إلنقاذ  سريع  حل 
منه  يستفيد  أن  يجب  المهنة  تجربة  في  مهمًا  عمقًا  الكتاب 
التي  والعالجات  فــاألعــراض  الطب،  مجال  في  طالب  كل 
بنجاح  ل  ُتكلَّ قد  للطب  دراسته  فترة  في  الطالب  يتعلمها 
خطواٍت  سبقه  لطبيب  اإلنسانية  بالتجربة  ترتبط  عندما  أكبر 
كثيرة في هذا المجال. وال مبالغة في القول إن هذا الكتاب 
ذوو  جــّراحــون  يخّطها  أن  يجب  التي  الكتب  من  كثير  ومثله 
حياته  في  الطب  مجال  في  طالب  كّل  ترافق  أن  يجب  خبرة، 
من  فيها  لما  أيضًا،  العملية  حياته  بداية  وفي  الدراسية، 
تجارب حية تفتح له آفاقًا أوسع في فهم المرض وقبل ذلك 
فهم المريض اإلنسان ونفسيته التي تساعد بشكل أو بآخر 
حقل  الطب  الكتاب: "إن  في  ورد  حيث  للشفاء.  تماثله  في 
يثق  أن  بأس  وال  والتجريب،  والمحاولة  االجتهاد  من  واسع 
الطبيب بنفسه وبعلمه إذا كان هناك أمل بشفاء مريض أو 
خلقه  لبعض  الله  َوهبها  هبة  ذلك  على  فالقدرة  مساعدته، 

خلقه". ببقية  رحمة 
كأشخاص  تعيدنا  الكتاب  آخــر  فــي  الــذات  إلــى  الــعــودة  إن 
ففي  االجتماعي،  مخيالنا  في  الطبيب  تمثالت  إلى  عاديين 
الوقت الذي ندعو الله فيه أن يبعدنا عن المرض، نجد أن أبو 
هل  غرار:  على  عميقة  تساؤالت  يطرح  جّراحًا  بوصفه  عيشة 
علّي  كان  هل  ومتقنًا؟  صحيحًا  كان  عمل  من  به  قمت  ما  كل 
وما  غيره؟  إلى  والتوجه  العمل  ذلك  ممارسة  أترك  أن  أحيانًا 

والخطأ الطبي؟  الحد الفاصل بين الشعور بالذنب 
ثنايا  فــي  األسئلة  هــذه  يــطــرح  كــان  عيشة  ــو  أب أن  والــحــق 
ببطوالته  مراٍت  فيها  يحتفي  والتي  يسردها  التي  القصص 
التأرجح  بحالة  ويتفّكر  تأمالته،  ويقدم  العمليات،  غرفته  في 
قد  التي  والمعوقات  المريض  إنقاذ  عن  مسؤوليته  بين 
لنقل  طريقه  في  الفشل  من  الخوف  جانب  إلى  تواجهه، 
وهذا  الحياة.  ينتظر  آخر  إلى  دماغيًا  ميت  جسد  من  الحياة 
في  بها  قام  قلب  زراعة  عملية  ألول  وصفه  في  تجلى  ما 

العشرين. القرن  من  الثمانينات  مطلع  األردن 
كل  على  يحتوي  أن  يمكن  ال  الحياة  سيرة  ســرد  أن  ــم  ورغ
هناك،  و(يمكيج)  هنا  الكاتب  يغربل  فربما  بحرفيتها،  الحقائق 
فإن هناك جوانب ال بد من إضاءتها الستخالص الحكمة منها 
وإظهار مغزاها بشكل يتناسب مع مصداقية اإلنسان وسعة 
األديب  الطبيب  لهذا  الغنية  اإلنسانية  التجربة  هذه  إّن  خبرته. 
 ،1957 عام  في  "واهيفاء"  بعنوان  روايــة  له  صدرت  (الــذي 
نعومة  الجراحي  العمل  في  له  أن  على  كثيرون  يتفق  والذي 
األسد  قلب  الطارئة  الحاالت  وفي  الحرص،  دليَل  امرأة،  يَدي 
مقبل  في  قادمون  هم  لمن  مهمة  فرصة  تعّد  الحزم)  دليَل 
إجابات  لها  تكون  قد  اليوم  يطرحها  التي  فاألسئلة  األيــام، 
وإن  الطب  مجال  في  الحاصل  التطور  من  مستمدة  أخــرى 
كان هذا الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتغير، ذلك أن صرخة 
اإلنسانية العميقة بين سطور هذا الكتاب تعّد في حد ذاتها 
تجربة مهمة تستحق التداول وتجعل منه قيمة أدبية-علمية ال 

بد أن تضاف إلى أقسام الطب في الجامعات.
عيشة،  أبــو  د.نعمان  لصاحبه  يتذكر"  قلب  "جــّراح  كتاب  إن 
وثيقة مهمة لكل مقبل على هذا المجال، فالوجوه قد تتغير 
ومعها تجارب كل جّراح، ولكن الحلقة المشتركة في ما مضى 
ذلك  المريض؛  ذلك  هي  بعده  سيأتي  وما  سيأتي  ما  وفي 

اإلنسان! 

 د.نعمان أبو عيشة

باختالف  تختلف  الخوف،  على  للسيطرة  عديدة  طرق  هناك 
تفكيره  طريقة  إنسان  ولكل  واألمكنة،  واألديـــان  الثقافات 
في  يفكر  كــأن  النهاية،  من  االقــتــراب  عند  بالموت  الخاصة 

أشكاله؛ وأّيها أفضل من سواه.
الطبية  "المجلة  تحرير  رئيس  سميث"  "ريتشاد  يقول  فمثًال، 
الموت  الخــتــار  مــوتــه،  شكل  فــي  ر  يُخيَّ لــو  إنــه  اإلنجليزية"، 
دعا  عندما  بخاصة  ينتهي،  ال  نقاشًا  بذلك  فاتحًا  بالسرطان، 
التبرع  بعدم  الناس  إلقناع  األطــبــاء-  من  -وغالبيتهم  الــقــراَء 
موقفه  معّلًال  بذلك،  تقوم  التي  والمعاهد  السرطان  لبحوث 
هذا بأن نتائج البحوث والعالجات الناتجة منها ليس لها فائدة 
سوى إطالة مدة المعاناة، وعيش المريض األيام الباقية من 
عمره في عذاٍب ليس له مبرر، وفي آالم قّلما يستطيع أحد 

السيطرة عليها.
أن  إال  الرأي،  هذا  مثل  يرفض  العادي  اإلنسان  كان  لو  وحتى 
التفكير  إلى  األطباء،  وبخاصة  الناس،  دفَع  سميث"  "ريتشاد 
لهم  األفضل  يرونه  الــذي  الشكل  اختيار  ومحاولة  بالموت، 

ولمرضاهم.
اإلجــراءات  من  جــزءًا  زال  وما  كان  للنهاية  التحضير  أن  شك  ال 
ينتمون  التي  الحضارة  كانت  مهما  البشر  تالزم  التي  الحياتية 
وطرق  آليات  من  فيه  ما  بكل  الحديث  الطب  أن  مع  إليها، 
الشريانات  في  دعامات  ووضع  التداخلية،  كالجراحة  متقدمة، 
التاجية للقلب، ووضع منظمات إلكترونية لتحفيز النبض، جعل 
اإلنسان يكاد ينسى متى وأين وكيف ستكون النهاية، بل إن 
التفكير في ذلك أصبح يجابهه التفكير بأن لدينا من الدفاعات 
واالختراعات الطبية ما نستطيع به أن نواجه الموت، أو على 

األقل إرجاءه.
تلبية  يستطيع  الحاضر  وقتنا  في  الطب  أن  الطبيعي  ومن 
الرغبة إلطالة حياة مريض ميؤوس من شفائه أيامًا أو شهورًا، 

رها. ولكّن هذا يتطّلب كلفة مادية ال يمكن لبعضهم تدبُّ
في معظم الحاالت التي لم يكن لدى المريض أو ذويه القرار 
فيها برفض أو قبول متابعة اإلجراءات الطبية رغم عدم األمل 
المعالجة  بإيقاف  أمره  من  حيرة  في  الطبيب  يكون  بالشفاء، 
وفي  محالة.  ال  قادمة  النهاية  أن  علمه  مع  بها  االستمرار  أو 
هذه الحالة يحصل التعتيم لفترة قد تطول أو تقصر، وال يكون 

هنالك مجال للتحضير النفسي لهذه النهاية.
عن  فكرة  الطبيب  لدى  تتكون  الخبرات،  وتراكم  األيام  وبمرور 
الموت وأشكاله، فغالبية المرضى يفّضلون الموت الفجائي 
الذي يأتي بال مقدمات، كأن ينام اإلنسان وال يصحو، منتقًال 
ما  وهــذا  ــذاب،  ع أو  ألــم  بال  ــدي  األب اآلخــر  العالم  إلــى  بذلك 
وحقوق  العائلية  الحياة  في  بارتباك  كثيرة،  أحيان  في  يتسبب 

األفراد في األسرة.
الــذاكــرة  فــقــدان  بعد  بــمــوٍت  يــرغــبــون  الــذيــن  هــم  وقليلون 
على  مزعجة  أعــراض  من  المرض  هذا  يجّره  لما  (الزهايمر)، 
ال  حيث  وأقاربه،  لذويه  معاناة  من  به  يتسبب  ولما  المريض، 
الشفاء  بإمكانية  دراية  على  به  المحيطون  أو  المريض  يكون 
األحيان  أغلب  في  ويصعب  بعدت.  أو  النهاية  قربت  ســواء 
على كّل من له اتصال بالمريض التكّهن بما سيصبح عليه هذا 

المريض في مقبل األيام.
وكثيرًا ما تجاَبُه اإلجراءات الطبية بالرفض، بخاصة في الحاالت 
التي ُتْدخل المريض في دّوامة من العذابات اليومية، وتحديدًا 
المهمة  األعــضــاء  أحــد  في  مستفحًال  المرض  يكون  عندما 
في الجسد، كأن تصاب الكليتان بالفشل مثًال، إذ يعني هذا 
عملية  خالل  التعقيدات  من  الكثير  وحدوث  الوقت  استنزاف 

إيجاد المداخل إلى األوعية الدموية والمخارج منها، إلى جانب 
التهاب الوصالت وانغالقها وما يتبع ذلك من تدهور صّحي 

ونفسي بسبب إعادة المحاولة والتكرار.
قال لي مريض في العقد الثامن من العمر: "أعرف تمامًا أن 
النهاية قد اقتربت، وليس لي حول وال قوة لتأخيرها، ومثلما 
أراك في هذه اللحظة بوضوح، ال أشك في حسن نية األطباء 
المادية،  المنفعة  من  أسمى  لغرٍض  هو  به  يقومون  ما  وأن 
يقوم  مما  كثيرًا  إن  األطباء  من  ولزمالئك  لك  أقول  ولكنني 
حينما  اإلنسان  يعيق  النية،  بحسن  ومساعدوهم  األطباء  به 
بارئها  إلى  الروح  وتسليم  الموت  استقبال  من  نهايته  تقترب 

بسالم".
الموت،  موضوع  في  نفَسه  طبيٌب  يشغل  أن  غريبًا  كان  ربما 
لكن هذا األمر ال بد أن يقابله جميع األطباء في حياتهم، بدءًا 
بمقاعد الدراسة، ومرورًا بصاالت التشريح وأثناء التدريب في 
فيه،  والعمل  السريري  الطب  دراسة  وأثناء  الشرعي،  الطب 
وانتهاًء بتعاملهم مع الموت عندما يحّل بأحد أفراد العائلة وما 

يستدعيه هذا من تفكيٍر وتأّمل.
إن المجتمع العربي يحاول الوصول إلى حالة يتم فيها الحفاظ 
انفصام  حالة  إلى  أدى  مما  ومضمونًا،  شكًال  الشباب،  على 
التساؤل:  منطقة  في  يتحركان  وموجُبها  سالُبها  نفسية، 
الُقوت  لنا  يتوفر  دام  ما  الشباب  حالة  في  نبقى  ال  "لماذا 
ظهر  عليه  وبناء  تنتهي؟!"،  ال  التي  البترول  ونقود  الوفير 
ولكنها  ينفع،  ال  أكثرها  خدمات  لتقديم  األطباء  بين  الصراع 
أصبحت  والمسموعة،  المرئية  والمعلومات  العولمة  بفعل 
أّن  مضمونها  واحــدة  وتيرة  على  وهي  بيت،  كل  إلى  تصل 
أصعب األمراض وأعقدها يمكن الشفاء منها، فلماذا الموت 

إذن والمال متوفر؟!
لقد أصبحت المسابح ومراكز التدريبات الرياضية وبناء األجسام 
باآلالف، وأصبح بيع المنشطات الهرمونية عملية سهلة ومن 
دون الحصول على وصفة طبية، وأصبحت زيارات أبناء الطبقات 
للمستشفيات  الفقراء  زيارات  من  أكثر  التجميل  ألطباء  العليا 
بسبب المغص من أثر الجوع، وأصبحت أحاديث المسّنين ومن 
فاتهّن القطار بعد السبعين تدور حول السّر في تعمير بعض 
اليابانيين إلى ما فوق المئة سنة، في حين ال يتعّدى معّدل 

العمر في المنطقة العربية سبعين أو ثمانين سنة.
سببه  اليابانيين  تعمير  إن  بقوله  لإلجابة  يتنّطع  من  وهناك 
عْمر  من  شركاء  مع  الجنس  ممارسة  أو  المنشطات  تناول 
إنهم  بالقول  يحتمي  مجاراتهم  يستطيع  ال  وَمــن  األحــفــاد، 
عديمو األخالق، متناسيًا عاداتنا وتقاليدنا في الزواج، وبخاصة 
ما كان من النوع الذي يسّمى "زواج المسيار"، أو بإغراء الصبايا 
بالذهب والمال والسيارة الفارهة والشقة الفاخرة التي توَضع 

مًا لتكون ملكًا لها بعد موت الزوج الهرم! باسم العروس مقدَّ
يقول  الهاوية  حافة  على  كــان  مرضاي  من  واحـــدًا  سمعُت 
نموت  ال  ولكننا  العمر،  م  بتقدُّ نهرم  أننا  شك  "ال  لصاحبه: 
ومعنا هذا الجيش الهائل من أفضل األطباء وأبرعهم! تصّور 
يا صديقي أن َعّمًا لي بقي على جهاز التنفس األصطناعي 
لمدة ستة أشهر، وكانت التكاليف أكثر من 25 ألف دوالر، مبلغ 
بسيط استطاع أبناؤه دفعه من دون أن ترّف لهم عين، من ريع 

صفقة مهّربة من السجائر".
أحوالهم،  تيّسرت  الناس  من  كثير  خلد  في  تــدور  رغبٌة  إنها 
تدفع  ثورًة  وعلومه،  الطب  م  تقدُّ ُيْحدث  أن  يأملون  وأصبحوا 
الموت إلى غياهب النسيان وإلى األبد. وهذا َلعمري نوٌع من 
السراب وغشٌّ للنفس، بأن هنالك بداية تكون بالميالد، ولكن 
ليس هنالك نهاية ما دامت الحياة تبدأ في رأي بعضهم بعد 
مّمن  الشخص  يكون  أّال  منها  شروط،  لهذا  ولكن  السبعين! 

أو  الكهوف  يشبه  ما  في  والعيش  بالفقر  حياتهم  ُصبغت 
الغرف المهترئة في أحياء يتكدسون فيها من دون أن يروا نور 

الشمس أو يجدوا ما يسّدون به رمقهم.
وكيفية  المجتمعي  الهرم  في  بحثت  التي  الدراسات  كثرت 
التخلص منه، ومنها ما خلصت إلى ضرورة التوقف عن تقديم 
العالج بعد سّن معنية، أو ترك الضعفاء والمرضى الذين ال 
أمل بشفائهم (كمرضى السرطان) في حالهم، ألن العالجات 

لم تقدم شيئًا ُيذكر لشفائهم، بل لربما زادت في معاناتهم.
ومن نافل القول إن هناك تنافسًا بين المستشفيات الخاصة 
في  هم  من  أو  السن  في  المتقدمين  بالمرضى  للعناية 
من  بأنهم  تفيد  المعلومات  كانت  إذا  بخاصة  األخير،  نزعهم 
روتينية  بأعمال  للتطبيق،  جاهزة  فالوصفة  األمــوال،  أصحاب 
وطلب  االصطناعي  التنفس  جهاز  على  المريض  بوضع  تبدأ 
األطباء  بعض  ينظر  لذا  يوميًا،  والمخبرية  الشعاعية  الفحوص 
ذريعًا  فشًال  بوصفه  "المحظوظين"  هــؤالء  أحد  موت  إلى 

للمستشفى وأطبائه!
في الماضي، كانت األرملة تضع الرماد على شعرها ووجهها 
أو تشّق ثوبها إلظهار حجم المصييبة التي حّلت بها وبالعائلة، 
وكان ال بد من مواساة ذوي المتوفى ومشاركتهم أحزانهم، 
فكان جيران المتوفى أو من يعرفونه يأتون لوداعه أو لمسه 
باليد أو تقبيل جبينه. ومن عجائب زمننا أن الميت أصبح ُيعَرض 
واجهة  خلف  يوَضع  مفتوح  تابوت  في  البلدان،  بعض  في 
زجاجية، ويمر أصدقاؤه بسياراتهم إللقاء النظرة األخيرة عليه!

وبعد أن كان منظر الميت بعامة ال يروق للكثيرين من ضعاف 
القلوب، شاعت في زمننا ظواهر عجيبة، منها تصوير الميت 
التواصل  صفحات  عبر  للعامة  أو  للمعارف  صــوره  وإرســال 
االجتماعي، واالحتفاظ بها كذكرى أو شطبها إلى األبد بكبسة 
على   (online) الحضور  دائم  الميت  يبقى  وربما   ،(delete)

حسابه في موقع "فيس بوك" مثًال رغم أنه ُووِرَي الثرى!
مجتمعاتنا،  في  شخصية  حالًة  الموت  أصبح  هذا،  زمننا  في 

بل  به،  التفكير  وعــدم  عنه  االبتعاد  الناس  من  الكثير  يحاول 
وتكاد تختفي المظاهر التي كانت تجعل لموِت شخٍص ما تلك 
األهمية من حيث كثرة مرتادي بيت العزاء ومحاولة إظهار مناقب 
المتوّفى ومآثره، حتى وإن بقيت هذه المظاهر موجودة في 

بعض المجتمعات البدائية، تعبيرًا عن تمجيد الرجولة.
أّم  فيقال:  بالرجل،  مرتبطًا  المتوفاة  األنثى  نعي  أصبح  كما 
على  التسّتر  تحاول  مجتمعاتنا  وكأن  ابنته.  أو  زوجته  أو  فالن 

شيء اسمُه الموت، وبخاصة موت األنثى.
في  بيته؛  خارج  المتوّفى  وداع  يكون  األحيان،  معظم  وفي 
أو  اجتماعيًا  إليها  ينتمي  التي  الجمعية  في  أو  المستشفى 

دينيًا.
آِخــٌذ  الحديثة  الحياة  مظاهر  من  بالحزن  عالقة  له  ما  كل  إّن 
باالختفاء شيئًا فشيئًا؛ فكثيرًا ما نرى في بيوت العزاء أشخاصًا 
يتحدثون عن صفقاتهم التجارية، وأحيانًا ال يتوّرع َمن يرون في 
بحّجة  والطرائف،  النكات  إطالق  من  فكاهة  أصحاب  أنفسهم 
التخفيف عن أهل المتوفى، وبات من المألوف أن يستقبل 
أما  مالبس،  من  لديهم  ما  بأفضل  المعّزين  المتوفى  أبناُء 
الحزن  وأصبح  األزيــاء!  دور  أنتجته  ما  أحــدث  فيرتدين  النساء 

يختفي عن وجوه األقارب، كأن الموت أمٌر يدعو إلى الخجل!
تاليًا عبارات سمعتها من مرضى كانوا يقتربون من النهاية:

- "في حياتنا، الموت هو الحقيقة، ولكن التوقيت غير معلوم".
- "تمّر الدقائق والساعات فتقّصر العمر، إنها تجعل الماضي 
طويًال، وتمضي -كما تمضي النيراُن الزاحفة- نحو المستقبل 

فتلتهمه في لحظة".
- "التناقص الدائم في العمر بمرور الساعات يضّخم الموت 
ويخيفنا منه. وهكذا فنحن على الدوام في حالٍة من التحضير 

للفراق".
الشوارع،  في  مــطــاَردون  كأننا  عجالة،  في  نعيش؛  "هكذا   -
وحينما نجد للحظٍة مكانًا للتوقف والراحة، نتأمل المزيد، ولكننا 
لي  الشريف: "ما  الحديُث  معلوم". (يقابلها  غير  لهدف  نرحل 
وما للدنيا؟ ما أنا في الدنيا إال كراكٍب استظّل تحت شجرة ثم 

راَح وترَكها").
وقلب  الطبل،  كدّقات  أحّسه  نبٍض  في  العيُش  "يزعجني   -
شهيقه  ويْقُصر  إرادة  بال  يتتالى  س  وتنفُّ ينفجر،  يكاُد  يتسارع 
وزفيره كأّنه يقترب من التوقف.. أعراض ليس لها مبرر، ولكنها 

توّجهنا نحو النهاية".
- "الحيرة دائمة الحضور، وكأنها ثورة الحياة ضّد الموت.. ضّد 
ف العضوي واالحتفاء في ما ال نهاية له وال رجوع منه". التوقُّ

ما  الموت  في  هنالك  فليس  أخاف،  بأّال  األطباء  - "نصحني 
يخيف، ووصفوا لي كتبًا من تأليف أطباء أيضًا، جميعها تدعو 
إلى الغرق في ما يسّمى (Meditation) عند عدم الهدوء، بل 
وأوصاني راهب القرية بإعادة شّد الوثاق مع المعتَقد والعودة 
أن  مّدعيًا  الغفران،  وطلِب  الكنيسة  حظيرة  إلى  الضاّل  كاالبن 
ذلك سيعيد النْفس إلى قواعدها، فتكتسب الهدوء" (كنُت أرّد 
على هذا المريض الذي كان في أيامه األخيرة بقولي: "حيُث 
الموت  يوجد  وحينما  موجودين،  نحن  نكون  الموت  يكون  ال 

نكون غير موجودين"، فنضحك كالنا!).
أّي  الموت  من  نتعلم  أن  يمكن  ال  أنــُه  الحياة  من  "تعلمُت   -
يشبه  بما  أو  باستحياء  عنه  نتحدث  وقــَدر،  مصير  إنه  شــيء، 
الفلسفات  تــذوب  اقترابه  وحين  المعرفة،  عــدم  من  الخجل 
جميعها، كالنار تأكل بعضها بعضًا حتى ال يبقى سوى الرماد، 
ال  إلى  الزمن  مرور  مع  فيتحلل  اإلنسان،  من  يبقى  ما  وهذا 

شيء". 

(فصل من كتاب "جراح قلب يتذكر")

في هذا الكتاب أسئلة كثيرة ُولدت من رحم التجربة

د.نعمان أبو عيشة

هذا الكتاب وثيقة مهمة لكل مقبل عىل 
مهنة الطب، فالوجوه قد تتغ ومعها تجارب 

كل جّراح، ولكن الحلقة املشرتكة يف ما 
مىض ويف ما سيأ وما سيأ بعده هي 

ذلك املريض؛ ذلك اإلنسان!

ة ذاتية  قد يبدو للقارئ أن الكتاب مجرد س
لطبيب جّراح، غ أن من يتأمل القصص الواردة 

فيه يدرك عالقتها الوطيدة بالواقع، بل إنها 
تجارب من املحتمل أن تتكرر مع أّي طبيب آخر 

يف أّي زمان ومكان.
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 الوحدات والجزيرة يتنافسان عىل 
كأس السوبر اليوم 

 عمان - نديم الظواهرة

مساء  السابعة  الساعة  عند  يــدخــل 
اليوم الوحدات والجزيرة في منافسة 
وذلــك  السوبر  كــأس  بلقب  للتتويج 

عمان. ستاد  على  يلتقيان  عندما 
"األخضر" بطل الدوري، و"الشياطين 
يتطلعان  الكأس  لقب  حامل  الُحمر" 
ــالــوصــول الــى  الفــتــتــاح الــمــوســم ب
بهدف  الكأس  وحمل  التتويج  منصة 
للموسم،  مميزة  انطالقة  تسجيل 
التتويج  عــن  الــفــريــقــان  عــجــز  أن  بــعــد 
السنوات  خالل  األردني  السوبر  في 

الماضية. الثالث 
باللقب  الــفــوز  عــن  الــوحــدات  ويبحث 
لــلــمــرة الــثــالــثــة عــشــرة فـــي تــاريــخــه 
السوبر  مباراة  خوضه  بعد  خصوصًا 
عن  عجز  لكنه  و2016   2015 عــامــي 
الفوز باللقب بخسارته أمام الفيصلي 
واألهلي، بينما وصل الجزيرة للسوبر 
الموسم الماضي بعد أن حل وصيفًا 
الـــدوري  بــطــولــتــي  فــي  للفيصلي 

والكأس وأيضًا خسر السوبر.
اللقاء  يشهده  أن  ينتظر  خــاص  حــوار 
مع  والبداية  الفريقين،  مدربي  بين 
جــمــال مــحــمــود الـــذي قــاد الــوحــدات 
فــي الــمــوســم الــمــاضــي نــحــو لقب 
أن  بعد  بــجــدارة  واســتــعــادتــه  ـــدوري  ال
للقطب  الــمــاضــي  الــمــوســم  ذهـــب 
اآلخر  الطرف  وفي  الفيصلي،  االخر 
يعود نزار محروس لقيادة الجزيرة خلفًا 

الليلي. شهاب  للتونسي 
التي  ــرز  األب السمة  االستقرار  يبدو 
صعيد  على  االخضر  المارد  بها  يتمتع 
الذين  الالعبين  وحتى  الفني  الجهاز 
على  ـــقـــاء  االب االدارة  اســتــطــاعــت 
مجموعة كبيرة منهم وتجديد عقودهم 
جدد  العبين  مع  التعاقد  الى  اضافة 
لــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق وتــحــديــدًا 
مع  والتعاقد  الــدفــاع  لخط  بالنسبة 
المصري  هادي  السوري  هما  العبين 

كارلوس. والبرازيلي 
الذي  التغيير  ورغــم  أيضًا  جانبه  من 
في  يضم  لكنه  فنيًا  الجزيرة  اصــاب 
لكنه  ــن،  ــزي مــمــي ــيــن  ــب الع صــفــوفــه 
أحمد  ـــرز  األب نجمه  خــدمــات  اســتــعــاد 
ــعــاقــد مع   ــت ســمــيــر اضـــافـــة الــــى ال

والفلسطيني  عواطة  محمد  السوري 
خدمات  فقد  ان  بعد  البطران،  إسالم 
نجميه عدي جفال وموسى التعمري.
ــقــيــن النــطــالقــة  ــفــري ــرات ال ــضــي ــح ت
الـــمـــوســـم لــــم تــــرتــــِق لــلــمــســتــوى 
المطلوب، لكن الفوز باللقاء والتتويج 
لديهما  عنه  غنى  ال  مطلب  باللقب 
منها  ــيــة  الــوحــدات الــجــمــاهــيــر  وحــتــى 
نسبته  ما  على  حصلت  والتي  تحديدًا 
 %25 مــقــابــل  الــمــقــاعــد  مــن   %75

للجزيرة.
والوحدات،  الجزيرة  يجمع  صعب  حوار 
الفائز  بــهــويــة  التخمين  يــكــون  وقــد 
نظرًا  بذاتها،  المواجهة  من  أصعب 
للتقارب الكبير بين الفريق فنيًا وحتى 
فأن  وبالتالي  الالعبين  مستوى  على 
لتسجيل  بينهما  متساوية  الفرصة 

للموسم. بداية  أفضل 
متكافئة  الــفــرصــة  أن  مــن  وبــالــرغــم 
الــوحــدات  يملك  لكن  كبير،  حــد  إلــى 
خطف  على  قادرين  مميزين  العبين 
ــمــهــارات فــرديــة  ــلــقــاء والـــفـــرص ب ال
فيما  مميزة،  بدينة  ومجهودات  منهم 
الشق  في  تفوقًا  أقل  الجزيرة  يبدو 
نجمه  رحيل  مع  خصوصًا  الهجومي 
االسماء  تكون  وقــد  التعمري  االول 
الجديد محط اختبار في هذه المباراة.

وكالهما  الفريقين  بين  حــائــٌر  لــقــٌب 
يسعى للفوز بالكأس، وما بين طموح 
عشر  الثالث  بلقبه  بالتتويج  الوحدات 
ألقابه  بثاني  بالفوز  الجزيرة  ورغــبــة 
الجماهير  أنــظــار  تتجه   .. "الــســوبــر" 
األردنية الى ستاد عمان لمعرفة أول 

ألقاب الموسم أي ستكون؟. 

 فرنسا تخطف صدارة تصنيف "فيفا" 

 املنتخب الوطني يالزم املركز 110 
عاملياً و19 آسيوياً 

 عمان - الرأي

القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  بقي 
و(19)  عالميًا   (110) للمركز  مالزما 
الدولي  االتحاد  تصنيف  في  اسيويًا 

"فيفا" الصادر أمس.
التصنيف  مــن  النسخة  هــذه  وتعتبر 
ــحــاد  االولـــــى، عــلــى ضـــوء قــــرار االت
الــدولــي بــتــعــديــل انــظــمــة احــتــســاب 
المباريات  واهمية  التراكمية  النقاط 
حيث  العالم،  كأس  بطولة  نهاية  عقب 
الرسمية  المباريات  اهمية  تضاعفت 
وتأثيرها على مراكز المنتخبات بحسب 
قلل  ما  التصفيات،  او  البطولة  قيمة 
على  ــة  ــودي ال ــلــقــاءات  ال "وزن"  مــن 

التراكمي. النقاط  معدل 
ومن جانبه، تصدر المنتخب الفرنسي 
كأس  بلقب  الماضي  الشهر  المتوج 
التصنيف  روسيا،  في   2018 العالم 
 ،2002 ــام  ــع ال مــنــذ  ــــى  األول لــلــمــرة 
وتــقــدمــوا ســتــة مــراكــز بــعــد فــوزهــم 
في  الثانية  للمرة  العالمي  باللقب 
أرضهم  على  أول  لقب  بعد  تاريخهم 

عام 1998.
وتـــقـــدمـــت كـــرواتـــيـــا الـــتـــي خــســرت 
المونديال  نهائي  في  فرنسا  أمــام 
لتحتل  مركزا   16  ،4-2 بنتيجة  الروسي 
أفضل  حققت  بعدما  الــرابــع  المركز 
في  مشاركاتها  تاريخ  في  لها  نتيجة 

العالمية. البطولة 

المركزين  والــبــرازيــل  بلجيكا  وتبادلت 
األولــى  تقدمت  اذ  والثالث،  الثاني 
في  ثالثة  حلولها  بعد  واحـــدا  مــركــزا 
المونديال للمرة األولى في تاريخها، 
المركز  الى  "السيليساو"  تراجع  بينما 
ــروجــه مــن الــــدور ربــع  الــثــالــث بــعــد خ
"الشياطين  أمام  للمونديال  النهائي 

.(2-1) البلجيكيين  الحمر" 
وكان الخاسر األكبر بين فرق الصدارة، 
الــمــنــتــخــب   2014 مـــونـــديـــال  ــطــل  ب
المركز  الــى  ــراجــع  ت الـــذي  األلــمــانــي 
(خسر  التصنيف  في  عشر  الخامس 
بخروجه  اللقب  فقدانه  بعد  مركزا)   14

من الدور األول لمونديال 2018.
األوروجــــواي  المتقدمين  أبـــرز  ومــن 
الخامس  المركز  فــي  أصبحت  التي 
بلوغها  بعد  مراتب)  تسعة  (تقدمت 
قبل  العالم  لكأس  النهائي  ربع  الدور 
وانجلترا   ،(2-0) فرنسا  أمام  الخسارة 
الــتــي بــاتــت ســادســة (تــقــدمــت ستة 
مـــراتـــب) بــعــد بــلــوغــهــا الــــدور نصف 
مونديال  منذ  األولى  للمرة  النهائي 
السويد  حساب  على  وذلــك   ،1990
ليصبح  مـــركـــزا   13 ــقــدمــت  ت الـــتـــي 

عشرة. حادية  تصنيفها 
من  أقصيت  التي  األرجنتين  وخسرت 
المونديال  في  النهائي  ثمن  ــدور  ال
مراكز  ستة   ،(4-3) فرنسا  يــد  على 

لتصبح في المركز الحادي عشر.
 20 المصري  المنتخب  تــراجــع  عربيا، 

حافظ  بينما  التصنيف،  فــي  مــركــزا 
المنتخب التونسي على الصدارة بين 
مشاركتهما  بعد  العربية،  المنتخبات 
في   2018 العالم  كأس  نهائيات  في 

روسيا.
المركز  في  "الفراعنة"  منتخب  وبات 
األول  ــــدور  ال مــن  ــه  ــروج خ بــعــد   ،65
لــلــمــونــديــال الـــذي كــان يــشــارك فيه 
بخسارته  عاما،   28 منذ  األولى  للمرة 
ــه الـــثـــالث فـــي الــمــجــمــوعــة  ــات ــاري مــب

األولى.
أما المنتخب التونسي الذي خرج أيضا 
وفوز،  خسارتين  بعد  نفسه  الدور  من 
التصنيف  فــي  مــراكــز  ثــالثــة  فــتــراجــع 
الجديد ليصبح في المرتبة 24، اال أنه 
المنتخبات  بين  تصنيفا  بقي األفضل 

واالفريقية. العربية 
ـــع الــمــنــتــخــب  ـــراج فـــي الـــمـــقـــابـــل، ت
الــدور  من  أيضا  خــرج  الــذي  المغربي 
هزيمتين  بعد  روسيا  لمونديال  األول 
وتعادل في المجموعة الثانية، خمسة 

مراكز، ليصبح في المركز 46 عالميا. 
خرجت  التي  السعودية  تراجعت  كما 
بعد  لــلــمــونــديــال  األول  ــــدور  ال مــن 
لتصبح  مراكز  ثالثة  وفــوز،  خسارتين 

في المركز 70 عالميا.
ــة،  ــوي ـــقـــارة اآلســي وعــلــى صــعــيــد ال
الــصــدارة،  مركز  على  إيـــران  حافظت 
بعد  عالميا   32 المركز  في  وأصبحت 

مراكز.  خمسة  تقدمها 

 الوحدات والجزيرة يقصان شريط الموسم بكأس السوبر 

 "الطائرة" يُعلن تشكيلة منتخب الرجال 

 منتخب املالكمة يشارك يف بطولة 
العا للشباب 

 أندونيسيا ترحب بالوفود املشاركة يف 
اآلسياد 

 عمان - غازي القصاص

أعلن اتحاد الكرة الطائرة امس االول تشكيلة 
الالعبين  ودعــا  للرجال  الوطني  المنتخب 
مدينة  في  الرياضة  بقصر  ُيعقد  الجتماع 
غد  مساء  من  الرابعة  عند  للشباب  الحسين 

السبت.
وصهيب  بخيت  محمد  الــقــائــمــة:  وضــمــت 
وحمزه  هالل  وخالد  فخري  وعبادة  البالونة 
النمرات ومحمد السعدوني وراشد العلوان 
وابراهيم  غنايم  وجــمــال  المحاسنة  ـــاد  واي
ــه ســعــيــفــان وســعــيــد  ــل ــدال ــب الـــرفـــاعـــي وع
مجاهد  ويــاســر  الــمــدنــي  ولـــؤي  الساليمة 
واحمد العمري وحسن ابو مشرف وخالد ابو 

مشرف ومحمد النقيب. 
في  المشاركة  نحو  يتجه  االتحاد  ان  وُفهم 

التي  ــرجــال  ال لمنتخبات  العربية  البطولة 
القاهرة  المصرية  العاصمة  فــي  ستقام 
قرر  لذلك  ووفقًا  القادم،  اول  تشرين  خالل 
الـــدوري  انــطــالق  تأجيل  ســابــق  وقــت  فــي 
خطة  في  مقررًا  كــان  حيث  آب  من  الممتاز 
االتحاد الى تشرين الثاني القادم، مما اربك 
االجهزة الفنية لبعض الفرق المنافسة على 
بطولة  في  مشاركتها  اعتبرت  والتي  اللقب 
الدرع الرمضانية محطة اعداد لفرقها  لخوض 
تجميع  على  فعملت  الــــدوري،  منافسات 
العبيها والمباشرة بتدرييهم في وقت مبكر.
وكانت آخر مشاركة للمنتخب الوطني للرجال 
قد تمت قبل نحو اربع سنوات في البطولة 
فيها  وحل  القاهرة  في  جرت  التي  العربية 
من  سنتين  نــحــو  بــعــد  الــوطــنــي  المنتخب 

االعداد بالمركز السادس وقبل األخير. 

 عمان - دميانا كوكش 

للمالكمة  ــوطــنــي  ال الــمــنــتــخــب  يــســتــعــد 
للشباب  الــعــالــم  بطولة  فــي  للمشاركة 
التي ستقام منافساتها في هنجاريا خالل 
الفترة من 19 الشهر الجاري ولغاية1 أيلول 

المقبل.
في  سمرين  بدر  الالعبون  المنتخب  ويمثل 
وزن 64 كغم ومحمد الغراغير لوزن 52 كغم 
ويرافق  كغم،   81 وزن  في  يونس  ومحمد 

الوفد  رئيس  داري  ابــو  علي  د.  المنتخب 
ومدير المنتخبات الوطنية عمر المجالي.

في ذات السياق يشارك المدير اإلعالمي 
في االتحاد طه محجوب ود. علي ابو داري 
الدولية   (ITO) دورة  في  األتحاد  عام  امين 
هنجاريا،  في  الدولي  اإلتحاد  ينظمها  التي 
كما سيشارك المدرب باسل الهنداوي في 
ينظمها  التي  الدولية   (CUTMAN) دورة 
خالل  هنغاريا  فــي  الــدولــي  االتــحــاد  ايضا 

الفترة من 22 ولغاية 28 الشهر الجاري. 

 عمان - الرأي

جاكرتا  بـ  الالعبين  قرية  في  أمس  أقيمت 
في  المشاركة  بالوفود  الترحيب  مراسم 
األلعاب  دورة  مــن  عشرة  الثامنة  النسخة 
تستضيفها  والــتــي  ــاد)،  (االســي اآلسيوية 
يوم  رسمي  بشكل  وستفتتح  إندونيسيا 
أيلول  من  الثاني  حتى  وتستمر  السبت  غد 

المقبل.
األردني  العلم  رفع  بمراسم  الوفد  وشارك 
مراسم  ضمن  الملكي  ــســالم   ال وعـــزف 
رئيس  الفعالية  وحضر  بــالــوفــود  الترحيب 
الوفد األردني إلى دورة األلعاب اآلسيوية 
(إندونيسيا ٢٠١٨)، الدكتور تيسير المنسي، 
ناصر  األولــمــبــيــة  للجنة  ــام  ــع ال واألمـــيـــن 
التذكارية  الدروع  الوفد  تبادل  كما  المجالي، 

مع اللجنة المنظمة لأللعاب اآلسيوية.

وأقيمت مراسم الترحيب بالوفود المشاركة 
في آسياد إندونيسيا ٢٠١٨ ب

ويشار ان قرية الالعبين في جاكرتا بمنطقة 
على  وتحتوي  مباني   ١٠ تضم  كيمايوران 
رياضي  ألف   ١٤ لنحو  وتتسع  شقة   ٧٤٢٤

ومدرب وإداري.
للتايكواندو  الوطنية  المنتخبات  وفد  وكان 
العاصمة  والسباحة وكرة السلة 3×3 وصل 
في  للمشاركة  تحضيرا  أمس  اإلندونيسية 
الوطني  المنتخب  يغادر  أن  على  ـــدورة،  ال
السبت،  غد  يوم  إندونيسيا  صوب  للبريدج 
يوم  والجوجيتسو  والكراتيه  المالكمة  فيما 
١٩ وألعاب القوى يوم ٢١ والجودو يوم ٢٢ 

آب الجاري على التوالي.
ويبدأ األردن مشاركته في األلعاب اآلسيوية 
منافسات  خــالل  مــن  المقبل  األحـــد  ــوم  ي

السباحة عبر خضر بقلة ومحمد البدور. 

 من مشاركة المنتخب في بطولة بولندا نيسان الماضي   

 األردن يشارك بمراسم رفع العلم 

 اتحاد الكرة يطالب 
د عىل مصادره  االعت

اإلعالمية الرسمية 
فقط 

 عمان - الرأي

أكد اتحاد كرة القدم أن 
والرسمي  الوحيد  المصدر 
الخاصة  واالنشطة  لألخبار 

الموقع  هو  بمنظومته 
الرسمي  االلكتروني 

www.jfa.com.
الرسمية  وصفحاته   jo
التواصل  مواقع  على 

فيسبوك:  االجتماعي: 
وانستجرام. وتويتر 

توضيح  في  االتحاد  واشار 
موقعه  على  نشره 

ما  كل  أن  االلكتروني 
"السوشال  على  يتداول 

حدود  ضمن  يبقى  ميديا" 
االجتهادات، وان االتحاد ال 
يؤكده او ينفيه ما دام لم 

الرسمية. قنواته  عن  يصدر 
يتأهب  الذي  االتحاد  وجدد 

الموسم  النطالقة 
المزيد  بطموحات  الجديد 

واالرتقاء  التطوير  من 
التأكيد  التنظيم،  بمؤشرات 
انتهاجه  على  الحرص  على 

التعاطي  في  للشفافية 
تهم  التي  االمور  مع 

ينشر  ما  خالل  ومن  اللعبة 
الرسمي  الموقع  على 
المعتمدة  والصفحات 
التواصل  مواقع  على 

االجتماعي.
متابعي  على  تمنى  كما 
االعتماد  اللعبة  ومحبي 

المصادر  تلك  على 
ما  في  فقط  الرسمية 

االخبار  بتناقل  يتعلق 
يخدم  وبما  والمعلومة 

لمسيرة  الوطنية  المصلحة 
مشيرا  االردنية،  القدم  كرة 
القانوني  بحقه  يحتفظ  انه 

حيال أي إساءات او 
سمعة  لتشويه  محاوالت 

السبل  ووفق  اللعبة 
المتبعة. القانونية 

 

 قرعة بطوالت الفئات 
العمرية لكرة القدم.. 

األحد 

 عمان - الرأي

تسحب عند الساعة الثانية 
عشرة ظهر يوم بعد غد 
االحد في مقر اتحاد كرة 

القدم قرعة بطوالت "البنك 
العربي" للفئات العمرية 

لموسم 2019-2018.
ووجه االتحاد الدعوة الندية 
المحترفين لحضور القرعة، 

فيما كانت دائرة المسابقات 
حددت سابقا مواعيد 

البطوالت، بحيث تنطلق 
بطولة ت 15 يوم 31 آب 

الجاري، وبطولة ت 17 يوم 
6 تشرين االول، وبطولة ت 

19 يوم 1 تشرين الثاني، 
وبطولة ت 21 يوم 1 نيسان 

 .2019

.

 بطولة اململكة 
املفتوحة للرماية 

تنطلق اليوم 

 عمان - الرأي

تنطلق اليوم الجمعة على 
ميدان االتحاد الملكي 

للرماية بطولة المملكة 
المفتوحة للرماية لكافة 

االسلحة ولكال الجنسين .
وسيشارك في هذه 

البطولة ما يزيد عن 60 راميا 
ورامية يتنافسون على 
مدار يومين لنيل ألقاب 

خمسة أنواع من الرماية  
هي المسدس، المسدس 

الهوائي، البندقية الهوائية، 
رماية الخرطوش (سكيت) 

ورماية الخرطوش (التراب).
 ويهدف االتحاد من إقامة 

هذه البطولة الى رفع 
المستوى والجاهزية للرماة 

لالستحقاقات القادمة 
والتي يأتي في مقدمتها 
بطولة أسيا للرماية والتي 
ستقام في الكويت شهر 

تشرين ثاني القادم. 

.
 

 ال تغيير أصاب مركز المنتخب الوطني على التصنيف 

 منتخب الناشئات للكرة يبدأ تدريباته يف 
تركيا 

 عمان - الرأي 

القدم،  لكرة   16 ت  الناشئات  منتخب  باشر 
أمس تدريباته في تركيا حيث يقيم معسكرًا 
هناك، ضمن استعداداته المكثفة للمشاركة 
بالدور االول من التصفيات اآلسيوية التي 

ستقام في سيرالنكا.
بمنتجع  االول  أمـــس  الــمــنــتــخــب  ودخــــل 
في  دوزجــي  بمدينة  التدريبي  فنربخشة 

يستمر  ــذي  ال المعسكر  أجـــواء  إسطنبول 
مع  وديتين  مباراتين  يتخلله  الجاري  حتى 22 

اندية محلية.
وبحسب الموقع االلكتروني لالتحاد، عبرت 
يعيشها  التي  لــألجــواء  ارتياحها  عن  فريج 
اعضاء المنتخب في المعسكر، الذي تتوفر 
فيه كل عوامل النجاح لقرب ملعب التدريب 
المعدات،  توفر  وكذلك  االقامة،  مكان  من 

فضال عن موقع المنتجع. 

 فريج تتحدث لالعبات قبل التدريب   
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 كفريوبا ينجح في اجتياز الرياضي في الدوري الممتاز لكرة السلة 

 .. ُعصارة الخربة 
 عمان - منير طالل

نجح الليلة قبل الماضية كفريوبا من 
تجاوز كل الظروف االستثنائية بفوزه 
"ُعــصــارة  بـــ   51-55 الرياضي  على 
ــرة" لــجــهــازه الــفــنــي والعــبــيــه  ــب ــخ ال
الــمــخــضــرمــيــن فــي مـــبـــاراة ضمن 
المرحلة  من  األخيرة  الجولة  افتتاح 
السلة  لكرة  الممتاز  للدوري  الذهاب 
واقــيــمــت فــي صــالــة األمــيــر حمزة 

بمدينة الحسين للشباب.
بفقدان  الموسم  بدأ  الذي  كفريوبا 
موسى  باصابة  مهمين  عنصرين 
ورغــم  منصور  ومحمود  العوضي 
تعويض االخير بـ محمد جمال، خسر 
صانع  الوحدات  أمام  السابق  لقاءه 
تعرض  الذي  قطامي  تامر  األلعابه 
وتمزق  الصليبي  الرباط  في  لقطع 
جانب  الى  الهاللي  الغضروف  في 
الفرج  وهاني  جمال  الثنائي  معاناة 
واألول  االصابة  رغم  شاركا  اللذين 
خاض اخر لقاء له مع الفريق قبل ان 
يتوجه الى نيجيريا، لكنه استنجد في 
الجهاز  يمتلكها  التي  الفنية  الخبرة 
ابراهيم  د.  بتواجد  بالفريق  الفني 
العصوص وسمير مرقص وترجمها 
الشريف  نــضــال  الــمــخــضــرم  بــنــجــاح 
رقية  أبــو  خلدون  دربــه  رفيق  صحبة 
اصابة  على  مــجــددًا  الفرج  وتحامل 
من  المهمة  المرحلة  فــي  تــواجــد 

الفترة االخيرة من اللقاء.
مجددًا  ــدوري  ال اشعل  كفريوبا  فوز 
للمربع  للصعود  المنافسة  أجل  من 
الذهبي حيث نجح برفع رصيده الى 7 
نقاط بتسجيله الفوز الثاني وملحقًا 
على  بــالــريــاضــي  الثالثة  الــخــســارة 
التوالي الذي اصبح هو األخر يملك 
يتواجدان  جعلتهما  نقاط   7 نقاط،   7
لكن  الـــوحـــدات  صحبة  بــالــمــقــدمــة 
االخير حققها من اربع مباريات فقط 
ويختتم  االنتصار  منها   3 في  سجل 
االحد  الجزيرة  بلقاء  الذهاب  مرحلة 
الذي يملك 6 نقاط من أربع مباريات 
غد  يقام  فيما  وخسارتين،  بفوزين 
األرثوذكسي  العريقين  لقاء  السبت 
(6 نقاط من أربع مباريات) واألهلي 

(6 نقاط أيضًا من أربع مباريات).

كفريوبا (55) الرياضي (51)
اعلن الرياضي مبكرًا عن اطماعه في 
معتمدًا   0-6 سريعًا  فتقدم  اللقاء 
في  وزنة  أبو  يوسف  عمالقه  على 
واختراقة  السلة  تحت  من  التسجيل 
كفريوبا  مــدرب  لكن  الــفــرح  أســامــة 
طلب وقت مستقطع لتصحيح مسار 
فريقه والطلب من خالد أبو عبود أن 

يحد من خطورة ابو وزنة.
كـ  المستقطع  ــوقــت  ال تــأثــيــر  كـــان 
"الـــســـحـــر" حــيــث اصـــبـــح كــفــريــوبــا 
بالمقدمة 10-6 بالتسجيل 5 سالت 
في  رقية  أبو  خلدون  بدأها  رد  دون 
نضال  اتبعها  متتاليتين  سلتين 
ــر خــبــرة في  ــث الــشــريــف وهــمــا األك
نقاط   6 لـــ  الفريق  ووصــل  الفريق 
يقحم  ان  قبل  رقية  أبــو  ثالثية  عبر 
ــات العــب  ــوســف شــت الــريــاضــي ي
في  ساهم  الــذي  السابق  كفريوبا 
نهاية  مــع   11-15 ــفــارق  ال تقليص 

الفترة األولى.
الــفــتــرة الــثــانــيــة كــانــت األفــضــل لـ 
بتسجيله  ودفاعية  هجوميًا  الرياضي 

لمنافسه  فقط   7 مقابل  نقطة   20
فضل  وثالثيات  شتات  لـ  دور  وكان 
باالضافة  الشريقي  وعــمــار  النجار 
الشوط  لينتهي  وزنة  أبو  لمتابعات 

األول للرياضي 22-31.
بقوة  كفريوبا  بدأها  الثالثة  الفترة 
اقتحامات  عبر  الشريف  نجمه  عبر 
بعد  على  فريقه  ووضــع  "عنترية" 
نقطة وحيدة 32-33 لكن النجار ومن 
نــادر  اتبعها  الــثــالث"  "النقاط  عيار 
أحمد والشريقي  بالتسجيل لالبتعاد 
جبارة  خــلــدون  لكن  نــقــاط،   8 بــفــارق 
بصحبة  سجل  كفريوبا  العاب  صانع 
للرياضي  الفترة  لتنتهي  عبود  أبو 

.39-40
ـــاءت الــفــتــرة األخــيــرة مــثــيــرة نجح  ج
وضع  فــي  الــشــريــف  بدايتها  فــي 
فريقه بالمقدمة 43-42 ثم اصبحت 
للرياضي 47-45 عبر شتات قبل ان 
يعجز الرياضي عن التسجيل لـ 5 دقائق 
االسبقية  كفريوبا  خالله  حقق  كاملة 
عبر ثالثية جبارة ثم تغميسة أبو رقية 
المتوسطة  الفرج  هاني  وتصويبة 
نجاح  بنسبة  له  تصويبة  ثاني  وهي 

رقية  أبو  ووسع  اللقاء  في   %100
النتيجة ألكبر فارق 54-47 نجح بعدها 
وسجل  الوقت  باستهالك  كفريوبا 
اللقاء  نهاية  صــافــرة  مــع  وزنــة  أبــو 
ثالثية لينتهي اللقاء لكفريوبا بفارق 

اربع نقاط.

باألرقام:
- لعب المخضرم نضال الشريف الى 
صفوف  في  عبود  أبــو  خالد  جانب 
كفريوبا الـ 40 دقيقة كاملة من اللقاء 
أبو  يوسف  الرياضي  نجم  كان  فيما 
زنة ايضا يشارك بجميع دقائق اللقاء.

- نضال الشريف كان ابرز العب في 
نقطة  بتسجيله 18  كفريوبا  صفوف 
الى  باالضافة  ثالثية  ضمنها  من 
وثالث  دفاعية  جميعها  متابعات   6

تمريرات حاسمة وقطع كرة.
للقاء  هدافًا  كان  وزنة  أبو  يوسف   -
والرياضي لكن ذلك لم يمنع فريقه 
نقطة   19 بتسجيله  الــخــســارة  مــن 
الوحيدة،  تسديدته  من  ثالثية  منها 
باالضافة الى 10 متابعات وتصدي 

دفاعي وحدية  "بلوك شوت".
- خلدون أبو رقية (كفريوبا) سجل 15 
نقطة منها ثالثية، باالضافة الى 7 
متابعات، تمريرة حاسمة وقطع اربع 

كرات.
سجل  (الرياضي)  شتات  يوسف   -
من  أقــل  مشاركته  رغــم  نــقــاط   10
اربع  الى  باالضافة  فقط  دقيقة   15

متابعات وتمريرة مساعدة.
 8 سجل  (كفريوبا)  جــبــارة  خــلــدون   -
الى  باالضافة  ثالثية،  منها  نقاط 
مساعدتين  وتمريرتين  متابعات   6

وقطع كرتين.
يتفوق  ــفــريــق  ال مــســتــوى  عــلــى   -
بنسبة  الثنائية  بالتصويبات  كفريوبا 
لمنافسه،  فقط  مقابل %26   %37
 10 مقابل   11 حاسمة  وبالتمريرات 
 7 مقابل  كــرة  قطع   11 لمنافسه، 

لمنافسه.
الرياضي  نسبة  كانت  بالمقابل   -
رغم  الثالثية  بالتصويبات  افضل 
تدنيها 15% مقابل 13% لمنافسه، 
 47 مقابل   55 والمتابعة  وبــالــلــم 

لمنافسه .

 منافسات الزوجي في "الطاولة اآلسيوية" اليوم 

 العبو املنتخب يغادرون مسابقة الفردي من دور 
املجموعات 

 أتلتيكو مدريد  يحرز لقب كأس السوبر األورو 

 عمان - غازي القصاص

الــوطــنــي  الــمــنــتــخــب  العـــبـــو  ودع 
لــلــنــاشــئــيــن لــكــرة الـــطـــاولـــة امــس 
ضمن  الفردي  مسابقة  منافسات 
الــنــهــائــيــات اآلســيــويــة الــتــي ُتــقــام 
المجموعات،  دور  من  ميانمار  في 
مباريات  الــيــوم  الالعبون  ويــخــوض 
مسابقة الزوجي التي ُتقام بطريقة 

خروج المغلوب.
في النتائج، فاز خالد خضر في مباراة 
في  ثالثًا  ليحل  اثنتين  في  وخسر 
الذي  المركز  نفس  وهو  مجموعته، 
حل فيه حسن الحوراني على قائمة 
بتحقيقه  مجموعته  العبي  ترتيب 
مباراتين،  في  وخسارته  واحــد  فوز 
الثالث  بالمركز  يمن  ابــو  ليث  وحــل 
واالخير في مجموعته لخسارته في 
مباراتين خاضهما، وهو نفس المركز 
على  الدميسي  رائــد  فيه  حل  الــذي 
عقب  مجموعته  العبي  ترتيب  سلم 
نتائج  وتاليًا  لهما،  تعرض  خسارتين 

مباريات العبي المنتخب الوطني:
ــــام العــب  - خــالــد خــضــر: خــســر ام
 ،3-1 بنتيجة  هي  شان  كونغ  هونغ 
و13-11  و11-7   9-11 االشــــواط 
تايبيه  الصين  العب  وامام  و12-10، 

 8-11 االشـــواط   ،3-1 بنتيجة  بينج 
في  وفــاز  و11-5،  و12-10  و11-9 
مينامار  العب  على  االخيرة  مباراته 
-12 االشـــواط   ،0-3 بنتيجة  كــوانــج 
ثالثًا  يحل  وبذلك  و6-11،  و5-11   10
في مجموعته، ليصعد العبا الصين 

تايبيه وهونغ كونغ.
على  فــــاز  الــــحــــورانــــي:  حــســن   -
بنتيجة  اشــورا  بنشي  السيرالنكي 
3-1، االشواط 12-10 و11-3 و11-9 

جيت  الهندي  امام  وخسر  و12-14، 
و8-11   6-11 االشــواط   ،3-0 بنتيجة 
اندونيسيا  من  العب  وامام  و9-11، 
و9-11   11-9 االشــواط   ،3-1 بنتيجة 
و3-11 و10-12، ليفقد بذلك فرصته 
وليصعد  الــثــانــي،  لــلــدور  بالتأهل 
الالعبان الهندي واالندونيسي اليه.

الصيني  امام  خسر  ابويمن:  ليث   -
 11-5 االشــواط   ،3-0 بنتيجة  شوينغ 
السنغافوري  وامام  و11-5،  و11-4 

االشــــواط   ،3-0 بــنــتــيــجــة  زوج  يـــو 
الالعب  وكــان  و11-5،  و11-4   11-2
االندونيسي  على  فاز  قد  الصيني 
بنتيجة 3-1  ليتأهال للدور الثاني عن 

المجموعة.
- رائد الدميسي: خسر امام الصيني 
االشواط 11-5  بنتيجة 3-0،  هي  يو 
التايالندي  وامـــام  و11-8،  و11-6 
تانتاكول بنتيجة 0-3، االشواط 11-3 
و4-11 و9-11، وفاز الالعب الصيني 
على التايالندي بنتيجة -0 3، ليتاهال 

الى الدور الثاني عن المجموعة.
وفي مسابقة الزوجي يلتقي ثنائي 
المنتخب الوطني ليث ابويمن ورائد 
الدميسي اليوم الجمعة مع الثنائي 
تاناكا،  ويــاتــا  يـــودا  يوكيا  الــيــابــانــي 
الوطني  المنتخب  ثنائي  ويلتقي 
ــحــورانــي مع  خــالــد خــضــر وحــســن ال
اكيمالي  باكادولت  كازاخستان  ثنائي 

وبيبول ساجيان.
ــــان الــمــنــتــخــب قـــد شــــارك في  وك
البطولة كونه بطل غرب آسيا، وحل 
بالمركز  المجموعات  دور  ختام  في 
فــوزه  عقب  مجموعته  فــي  الثالث 
 ،3-0 بنتيجة  ميانيمار  منتخب  على 
الياباني  نظيريه  امـــام  وخــســارتــه 

وااليراني بنتيجة واحدة 3-0. 

 تالين - أ ف ب

لقب  اإلسباني  مدريد  أتلتيكو  أحرز 
لكرة  ـــة  ـــي األوروب الــســوبــر  الــكــأس 
تاريخه،  فــي  الثالثة  للمرة  الــقــدم 
ريــال  الــلــدود  وجــاره  مواطنه  حــارمــا 
قياسي  رقــم  تحقيق  مــن  مــدريــد 
عليه  بفوزه  تواليا  ثالثة  مرة  بتتويجه 
العاصمة  فــي  التمديد،  بعد   2-4

تالين. األستونية 
بعد  باكرا  التسجيل  أتلتيكو  وافتتح 
49 ثانية عبر مهاجمه الدولي دييجو 
تاريخ  في  هدف  أسرع  في  كوستا 
افتقد  الــذي  ريــال  لكن  المسابقة، 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  نجمه 
اإليطالي،  يوفنتوس  إلى  المنتقل 
الفرنسي  مهاجمه  طريق  عن  عادل 
يمنحه  أن  قبل   ،(27) بنزيمة  كريم 
قـــائـــده ســيــرخــيــو رامـــــوس هــدف 
وقبل   .(63) جزاء  ركلة  من  التقدم 
انتهاء الوقت األصلي سجل كوستا 
هدفه الثاني (79)، فارضا شوطين 
بهدفي  أتلتيكو  حسمهما  إضافيين 
ساوول نيجويز (98) وكوكي (104).
بعد  ألتلتيكو  الثالث  اللقب  وهــذا 
إنتر  حــســاب  عــلــى  و2012   2010

اإلنجليزي  وتشلسي  اإليــطــالــي 
كان  الــثــالث  الــمــرات  وفــي  تواليا، 

حامال للقب الدوري األوروبي.
الربيع  أصبح  الذي  ريال  كان  بــدوره، 
الماضي أول فريق يحرز لقب دوري 
 3 الــجــديــدة  بنسخته  ـــا  أوروب أبــطــال 
بتحقيق  النفس  يمني  تواليا،  مرات 
السوبر  الكأس  واحراز  قياسي  رقم 
عام  انطالقها  منذ  تواليا  مــرات   3
مرتين  خسرها  بــأنــه  علما   ،1972

عن  ريال  وعجز  و2000.   1998 في 
المسجل  القياسي  الرقم  معادلة 
وميالن  برشلونة  مواطنه  باسم 

اإليطالي (5 ألقاب).
تتويجه  بعد  الــمــبــاراة  ــال  ري وخــاض 
على  ــــى  األول الــمــســابــقــة  بــلــقــب 
 ،(1-3) اإلنجليزي  ليفربول  حساب 
الرديفة  المسابقة  بلقب  وأتلتيكو 
على حساب مرسيليا الفرنسي (-3

صفر) في أيارالماضي.

بينهما  العاشرة  المواجهة  وهــذه 
فحقق  األوروبية،  المسابقات  في 
ــثــالــث مــقــابــل 5  أتــلــتــيــكــو فــــوزه ال
ونجح  وتعادلين.  لــريــال  انــتــصــارات 
أتلتيكو للمرة األولى باقصاء غريمه 
مــن إحـــدى الــمــســابــقــات الــقــاريــة، 
في  فائزا  خرج  مدريد  ريال  بان  علما 
 2014 أوروبـــا  أبطال  دوري  نهائي 
و2016  التمديد  بعد   1-4 بنتيجة 

الترجيح.  بركالت 

 نضال الشريف (يمين) قاد بخبرته كفريوبا لفوز مهم  (معتصم المالكي) 

ن وديفيد  ي لق  الرمثا يخترب النيج

 السباقات التمهيدية ملهرجان الشيخ 
زايد للهجن.. اليوم 

 بطولة كرة الطاولة ألندية الدرجة الثانية 

 التنافس عىل بطاقات التأهل يحتدم عرب 
(17) مباراة اليوم 

 الرمثا - ايهاب الشقران 

القدم،  بكرة  الرمثا  لفريق  الفني  الجهاز  يختبر 
الوبا،  وديفيد  عزيز  لقمان  النيجيريين  الالعبين 
الطائي  امــام  الــوديــة  المباراة  في  وتحديدا 
اليوم  مساء  والنصف  الرابعة  عند  السعودي 

على ملعب األمير هاشم، تمهيدا لضمهما.

ويلعب لقمان في منتصف الميدان، وسبق 
سحاب  االردن،  شباب  ألندية  محليا  لعب  أن 
مركز  في  ديفيد  يلعب  فيما  الرمثا،  واتحاد 

المهاجم، ولعب ألندية نيجيرية.
الى ذلك، سيواجه الفريق نظيره السلط عند 
هاشم  األمير  ملعب  على  والنصف  الرابعة 

عصر غد السبت. 

عمان - الرأي

اليوم  الهجن  لرياضات  االردنية  اللجنة  تقيم 
التمهيدية  السباقات  السبت  وغدًا  الجمعة 
وذلك  الهجن  لرياضات  زايد  الشيخ  لبطولة 
منطقة  فــي  زايـــد  الــشــيــخ  مــضــمــار  عــلــى 

المملكة. جنوب  في  الديسه 

وســيــشــهــد مــضــمــار الــشــيــخ زايــــد أقــامــة 
ــاقــات تــصــنــف حــســب الــفــئــة  خــمــســة ســب
تتأهل  بحيث  المشاركة،  للهجن  العمرية 
لخوض  التصفيات  هذه  في  الفائزة  الهجن 
والتي  البطولة  لهذه  النهائية  السباقات 
القادم  الثاني  تشرين  شهر  في  ستقام 

. المضمار  نفس  على 

 عمان - غازي القصاص

اندية  بطولة  في  امس  مباريات  نتائج  جاءت 
الدرجة الثانية لكرة الطاولة التي يشارك فيها 
اليرموك  بقاعة  مبارياتها  وتقام  ناديًا،   (30)
حــدود  فــي  للشباب  الحسين  مــديــنــة  فــي 
التنافس  يحتدم  ان  ُينتظر  فيما  التوقعات، 
اليوم على بطاقات التأهل الى الدور الثاني 

من البطولة.
في النتائج، فوز: نشامى معان على كفرابيل 
بنتيجة  الثقة  شباب  على  بشرى   ،3-0 بنتيجة 
3-0، معدي على الجليل بنتيجة 3-0، النهضة 
على شباب الثقة بنتيجة 3-0، نشامى معان 
الحرية  على  كفرابيل   ،0-3 بنتيجة  مليح  على 

بالتغيب 0-3. 
تأهال  قد  بشرى  وشباب  االرثوذكسي  وكان 
عمان  واقصى  االولــى،  المجموعة  فرق  عن 
والفرذخ قد تأهال عن فرق المجموعة الثانية. 

ووفق تعليمات البطولة يتأهل اول وثاني كل 
من المجموعات الخمس الى الدور الثاني من 
الدوري  بطريقة  مبارياته  ُتقام  الذي  البطولة 

من مرحلة واحدة، 
بقاعة  ــاراة  ــب م  (17) الجمعة  ــيــوم  ال وتــقــام 
اليرموك موزعة على ثالث فترات زمنية وفق 

اآلتي:

مع  لب  الظهر:  بعد  من  الثالثة  عند  يلتقي 
ضمن  عجلون  مع  وكفرابيل  معان  نشامى 
مع  ــد  ارب بلدية  موظفو  الثانية،  المجموعة 
الجليل وسمر مع االولمبي ضمن المجموعة 
ومنشية  الثقة  شباب  مع  يوسف  دير  الثالثة، 
المجموعة  ضــمــن  جـــوزه  ام  مــع  ــوحــمــور  اب

الخامسة.
مليح  مع  لب  مساًء:  الخامسة  عند  ويلتقي 
الثانية،  المجموعة  ضمن  الحرية  مع  وعجلون 
موظفو بلدية اربد مع معدي وسمر مع رحابا 
مع  يــوســف  ــر  دي الثالثة،  المجموعة  ضمن 
ضمن  بشرى  مع  ابوحمور  ومنشية  النهضة 

المجموعة الخامسة.
ويلتقي عند السابعة مساًء: عجلون مع مليح 
ضمن المجموعة الثانية، االولمبي مع الجليل 
وسمر مع معدي ضمن المجموعة الثالثة، ام 
مع  ابوحمور  ومنشية  الثقة  شباب  مع  جوزه 

النهضة ضمن المجموعة الخامسة. 
فادي  الــدولــي  العام  الحكم  البطولة:  حكام 
كايد  محمد  العام  الحكم  مساعد  قضماني، 
االتحاديون:  الحكام  المباريات  وادار  خريسات، 
وحمزه  حــمــدان  وامــانــي  ابــونــواس  ابراهيم 
ابراهيم ويوسف بني عطا وابراهيم السعود 
وميسم  القراله  ومحمد  البستنجي  وابراهيم 

خالد واماني فرح. 

 الالعبان يتوسطهما خالد الحميدي أمين السر 

 المنتخب الوطني للناشئين لكرة الطاولة 

 أتلتيكو مدريد يتوج للمرة الثالثة في تاريخه بالسوبر األوروبي (أ ف ب)   

 فريق االرثوذكسي تأهل للدور الثاني 

 22 العباً بتشكيلة "شباب الكرة" يف 
معسكر رصبيا 

 عمان - الرأي 

القدم  لكرة  عاما  ت 19  الشباب  منتخب  أعلن 
صربيا  لمعسكر  المستدعاة  القائمة  عــن 
ضمن  الــحــالــي،  آب   26  -  19 مــن  الــخــارجــي 
اآلسيوية  للنهائيات  المنتخب  استعدادات 
في  المقبل  األول  تشرين  إقامتها  المزمع 

أندونيسيا.
وتضم القائمة 22 العبا: وليد عصام وعبدالله 
عبدالعال  ويــزن  الحوراني  وهــادي  الفاخوري 
وبسام  الــقــزعــة  وشــوقــي  عفانه  ودانــيــال 
ــو جزر  دلـــدوم ومــعــاذ الــعــمــوري ويــوســف اب

ياسين  واحمد  الرشدان  ونزار  صياحين  وخالد 
وخالد زكريا وابراهيم سعادة وحمزة الصيفي 
وعلي علوان ومحمد عبدالطلب ومحمد وائل 
الزعبي وعمر هاني ومحمد بني عطية ويزن 

النعيمات وسيف عدنان.
بحسب  طعمة  ماهر  المنتخب  مدير  واشــار 
المعسكر  أن  لالتحاد،  االلكتروني  الموقع 
سبارتك  نـــادي  أمـــام  وديـــة  ــاراة  مــب يتضمن 

سوبوتيكا 22 آب.
وكان المنتخب واجه نادي شباب االردن أمس 
عند  االهلي  وسيواجه  البتراء  ملعب  على 

السادسة مساء غد على ملعب الكرامة. 

 قائمة منتخب الشباب لمعسكره في صربيا 
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 البورصة تفقد مكاسبها وتعود لالنخفاض 
   عمان-فيصل التميمي

مكاسبه  عمان  لبورصة  العام  المؤشر  فقد 
التي حققها في جلستي الثالثاء واالربعاء، 
حيث تراجع نهاية تعامالت جلسة أمس الى 
مستوى 1982 نقطة، منخفضا بذلك 0.49 

بالمئة عن جلسة األربعاء.
تراجع  امـــس،  لالنخفاض  الــمــؤشــر  ودفـــع 
بالمئة،   7.44 لالستثمار  االقــبــال  اسهم: 
العربية  البوتاس  بالمئة،   1.67 الفوسفات 
0.70 بالمئة، األردني الكويتي 0.68 بالمئة 

وبنك اإلسالمي األردني 0.61 بالمئة.

األعلى تداوال
وسجل سهم االقبال لالستثمار اعلى حجم 
دينار،  مليون   2.8 بـ  الجلسة  خــالل  ــداول  ت
التجمعات  دينار،  الــف   665 العربي  البنك 
االستثمارية 631 الف دينار، سرى 306 االف 
الف   231 األردنــي  اإلسالمي  بنك  دينار، 
دينار، التحديث 206 االف دينار، الفوسفات 
ديــنــار،  الــف   163 ميثاق  ــار،  ــن دي الــف   181
واالنابيب  دينار  الف   120 الجاهز  الباطون 

األردنية 96 الف دينار.

األعلى اسهما
اسهم  كمية  اعــلــى  ســرى  سهم  وســجــل 
خالل الجلسة بـ 746 الف سهم، التجمعات 
االستثمارية 595 الف سهم، التحديث 307 
االف  لالستثمار 203  االقبال  سهم،  االف 
سهم،  الــف   172 الجاهز  الباطون  سهم، 
سهم،  الــف   136 واالســتــثــمــار  للنقل  رم 
مجمع  سهم،  الــف   128 البتروكيماويات 
الضليل 123 الف سهم، البنك العربي 103 
التغذية  لخدمات  والتجمعات  سهم  االف 

واإلسكان 91 الف سهم.

األعلى عقودا
اعلى  االستثمارية  التجمعات  سهم  وسجل 
حجم عقود خالل الجلسة بـ 122 عقدا، االقبال 
لالستثمار 102 عقد، الفوسفات 82 عقدا، 
البنك العربي 81 عقدا، االنابيب األردنية 80 
اإلسالمي  بنك  عقدا،   72 التحديث  عقدا، 
لالستثمارات  االتــحــاد  عــقــدا،   68 األردنـــي 
عقدا   64 واالستثمار  للنقل  رم  عقدا،   67

وتطوير األراضي 51 عقدا.

38 شركة رابحة
وارتـــفـــعـــت أســــعــــار اســــهــــم: الــجــنــوب 
العالمية  بــالــمــئــة،   7.14 لــإللــكــتــرونــيــات 
األردنية  العقارية  بالمئة،   5.26 للوساطة 
4.65 بالمئة، مساكن 4.62 بالمئة، التحديث 
 4.34 لــلــكــوابــل  الــوطــنــيــة  بــالــمــئــة،   4.54

بالمئة،   3.84 القابضة  فينيكس  بالمئة، 
واإلسكان 3.70  التغذية  لخدمات  التجمعات 
بالمئة،   3.57 لالستثمار  األمــيــن  بالمئة، 
اتحاد  بالمئة،   3.44 لالستشارات  األردنية 
لتطوير  متكاملة  بالمئة،  المستثمرون 3.44 
مجمع  بالمئة،   2.81 واالستثمار  األراضــي 
لالستثمارات  االمل  بالمئة،   2.56 الضليل 
 2.43 لالستثمارات  االمــل  بالمئة،   2.43
تطوير  بالمئة،   2.27 الطبية  البالد  بالمئة، 
المتحدة  الكابالت  بالمئة،   2.12 العقارات 
2.08 بالمئة، دار الغذاء 2.04 بالمئة، العربية 
االتصاالت  بالمئة،   1.92 للفنادق  الدولية 
األردنية 1.77 بالمئة، المتحدة المالية 1.75 
بنك  بالمئة،  للتمويل 1.72  األولى  بالمئة، 
 1.69 للتأمين  األولى  بالمئة،   1.70 األردن 

بالمئة،  واالستثمار 1.42  للنقل  رم  بالمئة، 
الفارس  بالمئة،   1.17 للتأمين  المجموعة 
بالمئة،   1.13 عقاري  بالمئة،   1.15 الوطنية 
التجمعات  بالمئة،   1.03 الــحــرة  األســـواق 
األردنية  الكهرباء  بالمئة،   0.94 االستثمارية 
0.78 بالمئة، تطوير األراضي 0.64 بالمئة، 
العربية للمبيدات 0.62 بالمئة، الصلب 0.62 
مصفاة  بالمئة،   0.51 للطاقة  آفاق  بالمئة، 
االتــحــاد  بــالــمــئــة،   0.41 ـــرول  ـــت األردن-جـــوب
 0.15 العربي  والبنك  بالمئة   0.40 للسجائر 

بالمئة.

28 شركة تراجعت أسهمها
لالستثمار  االقبال  اسهم:  أسعار  وتراجعت 
بالمئة،   7.02 آرال  االلمنيوم  بالمئة،   7.44
بــالــمــئــة،   5.26 ــســة  ــب األل لــصــنــاعــة  ــــزي  ال
الثقة  بالمئة،   5.07 لالستثمارات  العربية 
للتعليم  الزرقاء  بالمئة،   4.54 لالستثمارات 
4.45 بالمئة، المناصير للحديد 3.92 بالمئة، 
األردنية  بالمئة،   3.33 العقارية  االحداثيات 
لألدوية 3.22 بالمئة، السنابل الدولية 3.17 
بالمئة، ترافكو 3.03 بالمئة، الباطون الجاهز 
2.81 بالمئة، التجمعات للمشاريع السياحية 
 2.56 لأللمنيوم  الوطنية  بالمئة،   2.56
بالمئة، عمد لالستثمار 2.35 بالمئة، اوفتك 
اإلسالمية  التأمين  بالمئة،   2.32 القابضة 
 2.27 لالستثمارات  تهامة  بالمئة،   2.30
بالمئة، حدائق بابل 1.75 بالمئة، الفوسفات 
1.67 بالمئة، االنابيب األردنية 1.58 بالمئة، 
البوتاس  بالمئة،  العامة 1.11  االستثمارات 
العربية 0.70 بالمئة، األردني الكويتي 0.68 
بالمئة، بنك القاهرة عمان 0.67 بالمئة، رم 
اإلسالمي  بنك  بالمئة،   0.63 للوساطة 

األردني 0.61 بالمئة وميثاق 0.46 بالمئة. 

 كناكرية يشيد بالجهود املبذولة 
إلعداد مرشوع املوازنة 

"مالية النواب" تسعى إلعفاء أرباح 
"الصكوك اإلسالمية" من رضيبة الدخل

 عمان-بترا

عز  الدكتور  المالية  وزير  تفقد 
الــديــن كــنــاكــريــة، خــالل زيــارتــه 
العامة،  الموازنة  دائــرة  امس 

سير العمل في الدائرة.
الزيارة  خالل  كناكرية  والتقى 
من  وعـــددا  الــدائــرة  عــام  مدير 
ــدى  أب حــيــث  موظفيها،  كــبــار 
للجهود  وتقديره  ارتياحه  الوزير 
مشروع  إعــداد  في  المبذولة 
ــعــامــة  ـــة ال ـــوازن ـــم ـــون ال ـــان ق
ومـــشـــروع قــانــون مــوازنــات 

للسنة  الحكومية  الـــوحـــدات 
المالية 2019.

القضايا  مــن  عــدد  على  ــد  وأك
بعين  ألخــذهــا  األهــمــيــة  ذات 
الموازنة  اعـــداد  عند  االعــتــبــار 
التأكيد  مــنــهــا   ،2019 ــعــام  ل
االنفاق  وترشيد  ضبط  على 
مع  والتنسيق  والتعاون  العام 
الحكومية  والوحدات  الــوزارات 

بهذا الخصوص.
ــمــرار  كــمــا أكــــد ضـــــرورة اســت
الـــتـــعـــاون مـــع الــمــحــافــظــات 
لضمان اعداد موازناتها ضمن 

الــســقــوف الـــمـــحـــددة وبــمــا 
واولـــويـــات  احــتــيــاجــات  يلبي 

المحافظات.
بـــدوره، أشــاد مدير عــام دائــرة 
الموازنة العامة الدكتور محمد 
المبذولة  بالجهود  الهزايمة 
الــدائــرة  موظفي  جميع  مــن 
ـــــــوزارات  ـــع ال وتـــعـــاونـــهـــم م
والـــدوائـــر الــحــكــومــيــة إلنــجــاز 
الدائرة،  من  المطلوبة  المهام 
وتنفيذ  اعداد  مقدمتها  وفي 
قانون الموازنة العامة وقانون 

موازنات الوحدات الحكومية. 

   عمان-بترا

ــيــس الــلــجــنــة الــمــالــيــة  ـــد رئ أك
ان  الــصــفــدي  احــمــد  النيابية 
الــلــجــنــة تــســعــى الـــى إعــفــاء 
ارباح الصكوك اإلسالمية من 
ضريبة الدخل وضرورة مراجعة 
حصول  لتسهيل  ــــراءات  االج
المشاريع الخاصة، مشيرًا الى 
بتنفيذ  االستفادة  تفعيل  ان 
من  للدولة  الحيوية  المشاريع 
خالل انواع الصكوك سيسهم 
ــنــشــيــط الــقــطــاعــات  فــــي ت

المختلفة.  
الذي  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
بحضور  امــس  اللجنة  عقدته 
الشرعية  الرقابة  هيئة  رئيس 
عبدالسالم  الدكتور  المركزية 
مفتي  وســمــاحــة  الــعــبــادي 
محمد  الدكتور  المملكة  عــام 
االوراق  هيئة  ورئيس  الخاليلة 
ــي  ــوران ــح ــيــة مــحــمــد ال ــمــال ال
المالية  وزارة  عـــام  وامــيــن 
المركزي  البنك  محافظ  ونائب 

للبنوك  الــعــامــيــن  والـــمـــدراء 
االسالمية.

ضــرورة  الــى  الصفدي  ودعـــا 
التشجيع على اعتماد الصكوك 
لما  بها  والتعامل  االسالمية 
في  كبير  إيجابّي  دور  من  لها 
المحلي   االقتصاد  قّوة  زيادة 
ــمــّوه  وتــنــشــيــطــه وتــعــزيــز ن

بشكل سريع وفعال.
الثاني  االجتماع  هذا  ان  وبين 
ـــخـــاص بــمــوضــوع  لــلــجــنــة وال
التي  االســالمــيــة  الــصــكــوك 
االدوات  اهــــم  ـــن  م تــعــتــبــر 
ضمن  والمتنوعة  الشرعية 
وفق  للصكوك  ــواع  ان سبعة 
االسالمية  الشريعة  احــكــام 
ــة  ــل ـــتـــوفـــيـــر امــــــــوال قــاب ول
البنوك  قبل  من  لالستثمار 
االسالمية  والغير  االسالمية 

والشركات والمواطنين.
من  ان  ــصــفــدي  ال واضـــــاف 
بالصكوك  التعامل  اهـــداف 
وتحقيق  الــمــعــوقــات  ازالـــــة 
انــســيــابــيــة وســهــولــة اصـــدار 

االردن  ان  وخــاصــة  الصكوك 
من اوائل الدول التي اصدرت 
التشريعات المتعلقة بها حيث 
كـــان اولــهــا قــانــون ســنــدات 
تبعها  ــم  ث ومـــن  الــمــقــارضــة 
ــون الــصــكــوك فــي عــام  ــان ق

.2012
نقاش  االجتماع  خــالل  وجــرى 
مــوســع بــيــن الــحــضــور الــذيــن 
يعد  االردن  ان  على  اجمعوا 
ــاقــة في  ـــــدول الــســب مـــن ال
تشريع الصكوك اال انه لم يتم 
استثمار هذه الصكوك بشكل 
فعال يحقق االهداف المرجوة 

منها .
التعامل  ان  الـــى  وأشـــــاروا 
مفيد  االسالمية  بالصكوك 
يحققا  اذ  االسالمية  للبنوك 
البنوك  مــــوارد  بــيــن  ــوافــق  ت
وتوظيفات اموالها الى جانب 
ألصحاب  نقدية  سيولة  توفير 
قياسي  وقت  في  المشاريع 
ـــًا عــلــى  ـــاب ـــج ــنــعــكــس اي مــــا ي

االقتصاد الوطني. 

 املعرش : مرشوع قانون الرضيبة 
بداية لنهج اقتصادي جديد 

   عمان - بترا

الدكتور  ــــوزراء  ال رئــيــس  نــائــب  قــال   
قانون  مشروع  ان  المعشر  رجائي 
ذاته  بحد  هدفا  ليس  الدخل  ضريبة 
ولكن هو بداية لنهج اقتصادي جديد 

قوامه النمو والعدالة.
وأكد خالل جلسة حوارية نظمها مركز 
الجامعة  في  االستراتيجية  الدراسات 
االردنية امس أهمية الحوار للوصول 
قانون  صياغة  حــول  تفاهمات  إلــى 
يتضمن  الدخل  لضريبة  وثابت  عادل 
التهرب  لمحاربة  واضــحــة  نــصــوصــًا 

الضريبي.
وبين خالل الحوارية التي شارك فيها 
وحضرها  التدريسية  الهيئة  اعضاء 
رئــيــس الــجــامــعــة بــالــوكــالــة الــدكــتــور 
فتحت  الــحــكــومــة  أن  صـــالح،  عــمــاد 
ومؤسسات  الفعاليات  مع  حــوارات 
مشروع  لمناقشة  المدني  المجتمع 
الى  وصــوال  الــدخــل  ضريبة  قــانــون 
األطــراف  جميع  يراعي  عــادل  قانون 
خالل  من  الضريبي  التهرب  ويعالج 
للتهرب  وواضــح  محدد  تعريف  وضع 

الضريبي.
وفــق  مـــشـــروع الـــقـــانـــون،  ان  كــمــا 
االدارة  مسألة  سيعالج  المعشر، 
اسلوب  اعـــادة  خــالل  مــن  الضريبية 

االدعاء  وفصل  الملكف  مع  الضريبة 
وهذا  للضريبة  عام  المدير  عن  العام 
مصداقية  في  مهما  عامال  يشكل 

العمل الضريبي .
الــمــقــتــرحــات  أن  ــمــعــشــر  ال وبـــيـــن 
القطاعات  مختلف  من  والمالحظات 
الوطن  مصلحة  االعتبار  بعين  تأخذ 
مصلحة  الضريبة  وأن  والــمــواطــن، 
وطــنــيــة لــزيــادة الــنــمــو االقــتــصــادي 
وهي  والمديونية،  العجز  وتخفيض 

جزء من إجراءات النمو االقتصادي.
بـــــدورهـــــم أشــــــاد اعــــضــــاء هــيــئــة 

حوار  باجراء  الحكومة  بقرار  التدريس 
والنقابية  الــحــزبــيــة  الــفــعــالــيــات  مــع 
ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
الضريبة  ــون  ــان ق لــتــعــديــل  وغــيــرهــا 
وإعادة صياغته بشكل عادل ومعالجة 
تحقيق  اجــل  مــن  الضريبي  التهرب 
في  اعلى  اقتصادية  نمو  معدالت 

المستقبل.
ابرزها  جوهرية  مقترحات  وقــدمــوا 
ــمــدة عــام  ــون ل ــان ــق تــأجــيــل اقــــرار ال
واثــره  تشريعية  ــواح  ن مــن  لدراسته 
على الطبقتين المتوسطة والفقيرة 

وجذب  االقتصادي  بالنمو  وعالقته 
االستثمار .

ــــــدوا ضـــــرورة قـــيـــام الــحــكــومــة  واك
واقــتــصــاديــة  سياسية  بــاصــالحــات 
واجتماعية واالهتمام بايجاد منظومة 
وتحفيز  الــنــقــل  لــخــدمــات  متكاملة 
ومعالجة  الفساد  ومحاربة  االقتصاد 
المكلفين  وتوعية  االداري  الترهل 
وتطوير  القانون  مشروع  بنصوص 

مخرجات الحكومة االلكترونية .
قانون  اقـــرار  الــى  الحكومة  ودعـــوا 
الوطنية  الــمــصــالــح  يحقق  عــصــري 
اجــراء  عــدم  االعتبار  بعين  االخــذ  مع 
تــعــديــالت عــلــى مــشــروع الــقــانــون 
لتأثير  متقاربة  فــتــرات  فــي  الجديد 
التنمية  ومتطلبات  جهود  على  ذلك 

المستدامة في المملكة.
وكـــــــان مــــديــــر مــــركــــز الـــــدراســـــات 
الدكتور  الجامعة  فــي  االستراتيجة 
الجلسة  ادار  الــذي  شتيوي  موسى 
المركز  ان  الــى  اشــار  قــد  الــحــواريــة، 
خالل  من  الوطنية  للقضايا  يتصدى 
بها  يــقــوم  معمقة  دراســــات  اجـــراء 
اعضاء هيئة التدريس والباحثون في 
الجامعة باعتبارها (بيت الخبرة) وتزويد 
صناع القرار بتوصيات هذه الدراسات 
جميع  تطوير  في  منها  لالستفادة 

مناحي الحياة في االردن. 

رك" تدرج الهدف الدولية     "الج
ة الذهبية  بالقا

  
   عمان -بترا

 أدرجت دائرة الجمارك شركة الهدف الدولية لالستيراد 
والصناعة في برنامج القائمة الذهبية بعد أن انتهت 
الميداني  التدقيق  عمليات  من  االلتزام  تدقيق  لجنة 
وتــقــيــيــم مـــدى االلـــتـــزام بــالــتــشــريــعــات واألنــظــمــة 

الجمركية.
وتم إدراج الشركة في القائمة بعد التحقق من مدى 
األمــان  ومتطلبات  الجمركية  بالمتطلبات  االلــتــزام 
وكذلك بعد االنتهاء من عمليات التدقيق على أنظمة 
بإجراءات  الخاصة  الخارجية  بالتجارة  المتعلقة  العمل 

التصدير.
االلتزام  لشؤون  الجمارك  عــام  مدير  مساعد  وأكــد 
والتسهيل عميد جمارك فادي مخلوف خالل تسليمه 
للشركة  التقديري  ــدرع  وال الذهبية  القائمة  شهادة 
مفهـوم  علـى  يرتكز  الذي   البرنامج  هذا  أهمية  على 
والخاص  العام  القطاعيـن  بيـن  الحقيقيـة  الشـراكة 
مـع  المتعامليـن  لقطاعات  المتميـزة  الخدمة  وتقديم 
االسـتيراد  شـركات  تشـمل  والتـي  األردنيـة  الجمـارك 
والتصديـر والتخليـص والنقـل والمسـتودعات إضافـة 
الصناعيـة  المـدن  فـي  المقامـة  الشـركات  إلــى 

المؤهلة.   

 العراق: 713 شاحنة للنقل الربي 
ب العراق واألردن يومياً 

   بغداد -بترا

الحدود  عبرت  التي  الشاحنات  عدد  ان  العراق  أعلن   
العراقية االردنية عبر منفذ طريبيل الحدودي بلغ 713 

شاحنة في اليوم الواحد.
الحمامي  فنجان  كاظم  العراقي  النقل  وزيــر  وقــال 
من  الحدودية  المنافذ  في  الشاحنات  حركة  ان  امس 
شأنه ان يعزز من قيمة التبادل التجاري، وتنشيط حركة 
التجارة واالقتصاد بين البلدين الشقيقين، كما يعكس 
مستوى االستقرار االمني الذي ساد المنطقة وترك 
االقتصادية  الحركة  وتيرة  تزايد  على  االيجابية  اثــاره 

والسياحية.
نظام  تعتمد  البري  النقل  ان  الحمامي  الوزير  وتابع 
بين  الــحــدودي  طربيل  منفذ  في  اآللــي  المنفيست 
عدد  ارتــفــاع  الــى  أدى  ــذي  ال ــر  األم واالردن،  الــعــراق 
عبر  االردنية  العراقية  الحدود  عبرت  التي  الشاحنات 
باليوم  شاحنة   713 الى  ليصل  الحيوي  المنفذ  هذا 

الواحد.
الجانبين  بين  مؤخرا  عقدت  ثنائية  اجتماعات  وكانت 
عبور  اتفاقية  تفعيل  لــغــرض  واألردنــــي  الــعــراقــي 

الشاحنات بين البلدين بانسيابية عالية. 

  90% من المشاركين : العبء الضريبي غير عادل 

الحكومة تنرش نتائج استبيانها اإللكرتو حول 
مرشوع قانون رضيبة الدخل 

   عمان -بترا

مــواطــن  ألــــف  ـــة 33  قـــراب شـــــارك 
غير  اإللــكــتــرونــي  ـــرأي  ال باستطالع 
العلمي الذي أطلقته الحكومة على 
والمتعلق  ــــوزراء،  ال رئــاســة  صفحة 
حول  المواطنين  آراء  على  بالتعرف 
مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

مجموعة  االســـتـــطـــالع  ــمــل  واشــت
العبء  حجم  تناولت  األسئلة  مــن 
الــتــهــرب  األردن،  فـــي  الــضــريــبــي 
الضريبية  واإلعـــفـــاءات  الضريبي، 
الممنوحة للمناطق التنموية، إضافة 
باالقتصاد  تعنى  أخــرى  نقاط  إلــى 
المتعلق  السؤال  وحــول  الوطني.  
المفروضة  الضرائب  عدالة  بمدى 

المختلفة،  اإلنتاجية  القطاعات  على 
أكثر  أشــار  تجارية،  أو  صناعية  أكانت 
من 89% إلى عدم اتفاقهم مع هذا 
اآلراء  من  وافــق %11  فيما  ــرأي،  ال

على وجود عدالة ضريبية.
بعض  بــاســتــغــالل  يتعلق  وفــيــمــا   
الضريبية  ـــفـــاءات  اإلع الــقــطــاعــات 
التنموية  المناطق  في  الممنوحة 
بــــهــــدف تـــجـــنـــب دفـــــع الــضــريــبــة 
من  أكثر  ذلــك  أيــد  فقد  المستحقة، 
بـ  مقارنة  المستجيبين،  من   %85
15% خالفوا هذا الرأي.  وحول عدالة 
آراء  أشارت  المبيعات،  ضريبة  قيمة 
92% أنها غير عادلة، في حين اتفق 

مع هذا الطرح قرابة %8.
وأكد 90% ممن شاركوا باالستطالع 

غير  األردن  في  الضريبي  العبء  ان 
عادل، مقارنة بمستوى دخل الفئات 
رأى  فيما  والفقراء،  الدخل  محدودة 

10% من المستجيبين أنه عادل.
حاليًا  المفروضة  العقوبات  وحــول 
إذا  وفيما  ضريبيًا،  المتهربين  على 
بأنها  أجاب %85  ال،  أم  رادعة  كانت 
أنها  أكــدوا   %15 مقابل  رادعــة،  غير 
المصوتين  من  وأيد %74  ــة.    رادع
ضــــــرورة تــطــبــيــق مـــبـــدأ الــضــريــبــة 
التصاعدية، فيما فضل 26% فرض 

نسبة ثابتة من الضريبة.
خفض  ـــدوى  ـــج ب يــتــعــلــق  ــا  ــم ــي وف  
اإلنفاق، صوت 67% بأنها غير ذات 
جدوى، فيما اتفقت 33% من اآلراء 
المستطلعة على أن ضبط النفقات 

الزراعي،  للقطاع  وبالنسبة  مفيد. 
لزيادة  الحكومي  الدعم  إلى  وحاجته 
مساهمته في دفع عجلة االقتصاد 
الوطني، بين االستبيان أن أكثر من 
في  التوجه،  هذا  مع  يتفقون   %93

حين لم يتفق معه حوالي %7.
انخفاض  ــر  أث بمحور  يتعلق  وفيما 
قــدرة  على  الــخــارجــيــة  الــمــســاعــدات 
الحكومة في اإلنفاق على الخدمات 
والبنية  والتعليم  كالصحة  األساسية 
التحتية، أشارت النتائج إلى أن %65 
الــرأي،  هــذا  مع  تتفق  لم  اآلراء  من 
في حين أيده قرابة 35%. وستقوم 
رئاسة الوزراء بإجراء استبيان آخر حول 
مجموعة أخرى من األسئلة المتعلقة 

بقانون ضريبة الدخل المعدل. 

المعشر متحدثا خالل الجلسة الحوارية
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   مكة المكرمة - الرأي

أن  العواد  صالح  بن  عواد  الدكتور  السعودي  اإلعالم  وزير  أكد 
الحج في حقيقته منبر لبث رسالة سالم وأمن ووسطية ويسر 
للعالم أجمع بأن رسالة الحج السامية هي تأكيد خطاب االعتدال 
إنسانية  فكرة  وتعزيز  واإلرهـــاب  التطرف  ونبذ  والوسطية 
الملك  الشريفين  الحرمين  ــادم  خ الــعــواد   وشكر  اإلســـالم. 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واألمير محمد بن سلمان ولي 
تقوم  ما  على  الدفاع،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد 
به حكومة المملكة من جهود دؤوبة لتقديم أفضل الخدمات، 
وتوفير األمن واألمان لكل من تطأ قدماه هذه األرض المباركة 
وتسخير كافة اإلمكانات والموارد لتسهيل أداء الحج والوصول 

لألماكن المقدسة لجميع المسلمين دون تمييز.
بجميع  ترحب  السعودية  العربية  المملكة  أن  إلى  العواد  وأشار   
المسلمين في العالم ألداء هذه الشعيرة الدينية، مؤكدًا رفضها 
تعكر  ألغــراض  استخدامه  أو  الحج  تسييس  لمحاوالت  القاطع 
الخميس  امس  العواد  تفقد  خالل  ذلك  جاء  العبادة.  هذه  صفو 
مقار الوزارة وهيئات اإلذاعة والتلفزيون ووكالة األنباء السعودية 
والمراكز اإلعالمية في عرفات ومزدلفة ومنى، وذلك للوقوف 
المحلية  اإلعالم  وسائل  الستقبال  الخاصة  االستعدادات  على 
اآلليات  وتوفير  والمرئية،  والمسموعة  المقروءة  والعالمية 
والتجهيزات والتقنيات المناسبة لنقل هذا المشهد العظيم إلى 

العالم كله.

تأكيد خطاب االعتدال  ونبذ التطرف واإلرهاب 

العواد: الحج منرب لبّث رسالة سالم ووسطية للعا أجمع

رسقة إبل بواسطة "ونش " يف 
البادية الوسطى

متهمين  شخصين  على  الجنائي  البحث  الرأي-قبض   -    عمان 
بسرقة مجموعة من اإلبل من اختصاص البادية الوسطى وتم 

اعادتها لمالكها.
بحث  لقسم  اشتكى  االبل  مربي  احد  ان  امني  مصدر  وقال 
جنائي البادية الوسطى حول قيام مجهولين بسرقة مجموعة 
هوية  لتحديد  بالتحقيق  وبــوشــر  يملكها،  الــتــي  االبـــل  مــن 

المتورطين والقبض عليهم.
جمعه  تم  ومــا  التحقيقات  خــالل  ومــن  انــه  المصدر  واضــاف 
من معلومات تم تحديد هوية شخصين من ذوي االسبقيات 
اشتبه بهما في ارتكاب السرقة باستخدام مركبة (ونش)، حيث 
بحوزتهما،  المسروقة  االبل  وُضبطت  عليهما  القبض  القي 

وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكابهما للسرقة. 

  

كية ترد عىل ترمب   صحف أم
مدافعة عن حرية اإلعالم 

 واشنطن - أ ف ب

ردت صحف أميركية كبيرة وصغيرة امس الخميس على هجمات 
الرئيس دونالد ترمب المتواصلة على وسائل اإلعالم، مطلقة 
على  شــددت  التي  االفتتاحية  المقاالت  من  منسقة  حملة 

أهمية حرية الصحافة.
تلك  إلى  دعت  التي  غلوب،  بوسطن  صحيفة  الحملة  وقادت 
المبادرة -- مع وسم (هشتاغ) "لسنا أعداء أحد" (اينيمي اوف 

نان) -- وانضمت إليها أكثر من 200 صحيفة في البالد.
وجاء في افتتاحية بوسطن غلوب "لدينا اليوم في الواليات 
ال  التي  االعالم  وسائل  أن  يقول  شعارا  خلق  رئيس  المتحدة 
هي  الحالية  األميركية  اإلدارة  سياسات  صــارخ  بشكل  تدعم 

+عدوة الشعب+".
وأضافت االفتتاحية بعنوان "الصحافيون ليسوا أعداء"، "هذه 

واحدة من األكاذيب العديدة التي أطلقها هذا الرئيس".
تشجع  الصحافة  مع  ترمب  تصرفات  أن  الصحيفة  واعتبرت 
طيب  رجــب  والتركي  بوتين  فالديمير  الروسي  مثل  رؤســاء 

اردوغان، على معاملة الصحافيين كأعداء.
وتأتي هذه الحملة من قبل الصحف ردا على إصرار ترمب على 

اعتبار التقارير المنتقدة له بمثابة "أخبارا كاذبة".

  

 العراق يقصف غرفة عمليات لتنظيم 
داعش داخل سوريا 

 بغداد - رويترز  

الطائرات  إن  الخميس  امس  بيان  في  العراقي  الجيش  قال 
العراقية قصفت تجمعا ألعضاء في تنظيم داعش المتشدد 
داخل سوريا وقتلت عددا منهم كانوا يخططون لشن هجمات 

عبر الحدود.
وأضاف أن طائرات من طراز (إف16-) قصفت "غرفة عمليات" 
كان أعضاء التنظيم يجتمعون بها. وألحق العراق هزيمة بتنظيم 
داعش، الذي كان يحتل في وقت ما ثلث مساحة البالد، لكنه 

ال يزال يشكل تهديدا على طول الحدود مع سوريا.
وقال بيان الجيش "بحسب المعلومات االستخبارية كان هؤالء 
اإلرهابيون الذين تم قتلهم يخططون لعمليات إجرامية باألحزمة 
الناسفة الستهداف األبرياء خالل األيام القليلة المقبلة داخل 
العراق". وشن الجيش العراقي عدة ضربات جوية على أهداف 
تابعة لتنظيم داعش في سوريا منذ العام الماضي بموافقة 
الواليات  تقوده  الذي  والتحالف  األسد  بشار  السوري  الرئيس 
بعالقات  العراق  ويتمتع  المتشدد.  التنظيم  لمحاربة  المتحدة 
طيبة مع إيران وروسيا وهما الداعمان األساسيان لألسد في 
الحرب الدائرة في بالده. ويحظى العراق أيضا بدعم قوي من 
الوزراء  رئيس  وأعلن  المتحدة.  الواليات  تقوده  الذي  التحالف 
العراقي حيدر العبادي انتصارا نهائيا على تنظيم داعش في 
على  جيوب  من  يعمل  يــزال  ال  التنظيم  لكن  األول،  كانون 
شمال  في  وعرة  جبلية  منطقة  ومن  سوريا  مع  الحدود  طول 
العراق. وال يزال التنظيم ينصب كمائن وينفذ عمليات اغتيال 
هدفه  عن  للتخلي  اضطر  أن  بعد  العراق  أنحاء  في  وتفجيرات 

بإنشاء دولة خالفة على أراض بالعراق وسوريا. 

وزير اإلعالم السعودي خالل تفقده مرافق إعالمية وحكومية في مكة المكرمة (الرأي)

نع املدير السابق   ترمب 
لالستخبارات من االطالع عىل 

معلومات حساسة 
 واشنطن - أ ف ب

الذي  التصريح  ترمب  دونــالــد  األميركي  الرئيس  ألغى 
يسمح للمدير السابق لوكالة االستخبارات المركزية (سي 
آي ايه) جون برينان الذي كان أحد المستشارين المقربين 
على  باالطالع  أوباما،  بــاراك  الديمقراطي  الرئيس  من 

معلومات حساسة.
البيت  باسم  الناطقة  أعلنت  التي  التصريح  هذا  ويسمح 
لهم  يمنح  لمن  األربــعــاء،  إلغاءه  ساندرز  ســارة  األبيض 
باالطالع على معلومات حساسة وسرية حتى بعد انتهاء 

والياتهم في مناصبهم. 
التي  ساندرز "بالمخاطر  تلته  بيان  في  قراره  ترمب  وبرر 

تشكلها التصرفات والسلوك الخاطئ" لبرينان.
وافاد البيان "تاريخيا كان يسمح للرؤساء السابقين ألجهزة 
االستخبارات وسلطات تطبيق القانون االحتفاظ بإمكانية 
في  خدمتهم  انتهاء  بعد  سرية  معلومات  إلى  الوصول 
الحكومة حتى يمكنهم التشاور مع من يخلفهم"، مؤكدا 

أن هذه التقاليد باتت اليوم موضع شك.
إدارتــي،  في  المرحلة  هذه  "في  ترامب  بيان  وأضــاف 
وسلوكه  برينان  تصرفات  تمثلها  التي  المخاطر  تفوق 
الخاطئ أي فوائد يمكن أن يجنيها المسؤولون الكبار من 

مشاوراتهم معه". 

 مواجهة ب الحكومة االيطالية 
والرشكة املشغلة للجرس املنهار 

   إيطاليا - أ ف ب

جسر  من  لجزء  مــأســاوي  انهيار  بعد 
في جنوى في شمال البالد، اندلعت 
مــواجــهــة بــيــن الــحــكــومــة اإليــطــالــيــة 
الشعبوية والشركة المشغلة للطريق 
الــدفــاع  الــى  تسعى  الــتــي  السريع 
في  اسهمها  تراجع  رغم  نفسها  عن 

شكل كبير في البورصة.
في موقع الكارثة، واصلت الرافعات 
والجرافات امس الخميس رفع الركام 
ـــزال هــنــاك عـــدد من  فــي حــيــن ال ي
المفقودين. وصّرح مسؤول اإلطفاء 
في المكان ايمانويلي جيسي "هذه 
الليلة لم يحالفنا الحّظ، لم نعثر على 
عن  نبحث  نــزال  "ال  وأضـــاف  أحـــد". 

أشخاص، أحياء كانوا أو أمواتا".
وأعلن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي 
الحصيلة  أن  الخميس  امــس  صباح 
قتيًال   38 وأصبحت  عــادت  الموقتة 
إضافة  سابق)  وقت  في   39 (كانت 
إلى 15 جريحًا، بينهم خمسة في حال 

خطيرة.

 اعمال لرفع الركام بموقع انهيار جسر ايطاليا (رويترز) 

   "قطار املشاعر" جاهز لخدمة 
حجاج بيت الله الحرام 

 مكة المكرمة - محمد المعايطة 

اعلنت هيئة النقل العام السعودية عن جهوزية قطار 
الحرام  الله  بيت  حجاج  لخدمة  المقدسة  المشاعر 
االتجاه  في  راكب  الف   72 تبلغ  استيعابية  وبطاقة 

الواحد في الساعة، وتعد االعلى عالميا، 
وبطول 20 كيلومتر للمسار.   

ويتضمن المسار 16 قطارا لنقل الحجاج حيث يضم 
كل قطار 12 عربة وبطاقة استيعابية تبلغ ثالثة االف 
الحجاج  لخدمة  محطات  تضم 9   ، قطار  لكل  شخص 
وثالثة  منى  في  ثالثة  المقدسة،  المشاعر  في 
بوابة   60 وبواقع  عرفات  في  وثالثة  مزدلفة  في 

للدخول والخروج . 

 الهند - أ ف ب

انقاذ  عمليات  الــجــنــود  مــئــات  ــاد  ق
الفيضانات  في  العالقة  العائالت 
ــراال الــهــنــديــة امــس  ــي ـــة ك فــي والي

المؤكد  العدد  وصول  مع  الخميس 
شخصا   86 إلى  حتفهم  لقوا  لمن 
عشرات  مصرع  من  مخاوف  وســط 

اخرين. 
عــائــالت  بنقل  مــروحــيــات  وقــامــت 
أسطح  من  الفيضانات  في  علقت 

احــد  أبــــواب  فتحت  كــمــا  ــازل،  ــمــن ال
شهدتها  غزيرة  أمطار  بعد  السدود 
غرب  جنوب  كيراال  ــة  والي الخميس 
مهمًا  مقصدا  تعتبر  والتي  الهند 

للسياحة. 

   ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الهند ينذر بأزمة "وخيمة" 

اإلرهابي  الهجوم  خالصة  هي  هذه  قائما،  الخطر  زال   ما 
متى  يتوقع  أن  يستطيع  احد  وال  والسلط،  الفحيص  في 
يضرب اإلرهاب األسود مرة أخرى في بلدنا الذي ما يزال 
نفس  ومــن  الماضي  القرن  تسعينيات  منذ  مستهدفا 

التيارات اإلرهابية التكفيرية.
نعرف أن كل عملية إرهابية لها منفذوها وأسبابها وظروفها 
لكن  ببعض،  بعضها  العمليات  ربط  يمكن  وال  ونتائجها، 
مصادرها وفكرها واحد، والمالحظ أن اإلرهابيين منذ عملية 
قلعة الكرك في األيام األخيرة من عام 2016 وحتى اليوم 
استهدفوا بلدنا بست عمليات إرهابية نوعية أوقعت في 

صفوفنا أكثر من 20 شهيدا.
اإلجابة  كفانا  سؤال  هذه  الخارج؟  من  اإلرهابيون  جاءنا  هل 
في  تربوا  أردنيون،  مواطنون  هم  إذ  الداخلية،  وزير  عليه 
تعلموا  وربما  معنا  وصلوا  شوارعنا  في  ولعبوا  مدارسنا 

في معاهدنا او جامعاتنا وزاملونا في وظائفنا وأعمالنا.
تشير  أيضا  أوكــارهــم؟  من  األوغــاد  هــؤالء  خــرج  فجأة  هل 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الشخصية  صفحاتهم 
نشروا  بل  المتطرف  بالفكر  العهد  حديثي  ليسوا  بأنهم 
دعمهم  معلنين  عالنية  أفكارهم  الماضية  السنوات  خالل 
للفكر  ومروجين  اإلرهــابــي  داعــش  لتنظيم  صــراحــة  بكل 
الظالمي وناشرين فتاوى تكفر كل من يخالف معتقداتهم.

ويحق لنا التساؤل عن مدى نجاعة الخطة الوطنية لمواجهة 
وضع  استطاعتها  ومدى   2016 عام  أقرت  التي  اإلرهــاب 
يتحول  أن  قبل  المتطرف  للفكر  استباقية  فكرية  معالجات 
الى إرهاب قاتل، وهل استطاعت وضع يدها على األدلة 

واإلشارات لوجود الفكر اإلرهابي.
عن  الخروج  ومعايير  مؤشرات  الوطنية  الخطة  حددت  هل   
المتطرف  هو  من  بعدها  لنعرف  والقانون،  العام  النظام 
أن  الله  نحمد  منه.  حذرنا  ونأخذ  المتطرف  غير  هو  ومــن 
تستكين  ال  وهي  تامة  يقظة  وعلى  قوية  األمنية  أجهزتنا 
لمثل هذه الخطط رغم أهميتها، وما هذا العدد من الشهداء 
إال دليل على اندفاع نشامى األجهزة األمنية في التصدي 

لإلرهاب وعدم خوفهم من اإلرهابيين.
الفنية  المهرجانات  يستهدف  من  بين  السادة  أيها  فرق  ال 
بالدعاية  يستهدفها  مــن  وبين  بالمتفجرات  والثقافية 
فنية  فعالية  أية  يقاطع  أن  شخص  أي  حق  فمن  السوداء، 
أو ثقافية أو اجتماعية وأن ال يشارك فيها، لكن ليس من 
حقه أن يطلق عليها وعلى جمهورها ألفاظا مهينة وجارحة 

وغير مقبولة.
إذن، وحتى ال نخفي رؤوسنا في الرمال، األردن ليس ساحة 
وعنوانه  وبّين  واضــح  العربي  العالم  في  والجهاد  جهاد، 
محدد على أرض فلسطين وضد االحتالل الصهيوني الذي 
هم  فأين  المقدسات،  ودنــس  والعرض  األرض  اغتصب 

قادة الجهاد من هذا العدو الغاصب؟؟ 

 نبيل الغيشان 
n a b e e l g h i s h a n @ g m a i l . c o m

رسائل موقعة بالدم
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 كعبة الحج ..
عبادة وعيد غسيل الذنوب! 

يوغا املكاتب
ممكنة!

شادية 
أسطورة الفن

اللسان مذاق حياتك

أقراص العيد ... أقراص العيد ... 
حلوى شعبية حلوى شعبية 

وتراثية تأ وتراثية تأ 
االندثار االندثار 

نحو خدمة افضل
لصحة الفم واللثة واالسنان

ات الحاصلة  مهنة طب االسنان يف بالدنا، يجب ان تستمر يف التقدم والتطور، ومن الرضوري لها ان تخضع للتغ املستمر الذي يتوافق مع التغ
يف املجتمع ، اذ يتوجب تقديم رعاية الفم واللثة واالسنان بشكل فعال لتعزيز الصحة العامة، ومنع حدوث املرض، وتحس نوعية الحياة يف 

ر. كافة االع
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قاع املدينة

 ( عاما   ٤٠) العمر  من  وتبلغ  الخراز  محمود  تغريد 
إحدى بائعات المعمول وأقراص العيد تقول : «رغم 
حصولي على شهادة إدارة األعمال اإل أنني ارتأيت 
العمل في صناعة أقراص العيد والمعمول بأنواعه 
وتفننت  الحلويات  صنع  أحببت  فلطالما  المختلفة، 
فيها، وإعجاب من حولي بما أصنعه جعلني أنشئ 
الشعبية  الحلويات  لصناعة  الصغير  مشروعي 
والتراثية، وبدأت مشروعي بكميات بسيطة وبدأت 
تتعدى  أصبحت  حتى  األيام  مع  فشيئاً  شيئا  تكبر 
أكثر من ثالثين كيلو من المعمول وأقراص العيد 

في اليوم الواحد».
وانخفاض  منتجاتي  «جــودة  بأن:  الخراز  وتذكر 
على  المواطنين  إقبال  في  سببا  كانتا  اسعارها  
منتجاتي بشكل كبير، وأصبح لدي زبائن دائمون، 
والحقا أنشأت صفحات دعائية على مواقع التواصل 
اإلجتماعي ما زاد من عدد زبائني بشكل ملحوظ».

وحول مكونات أقراص العيد تبين الخراز: « تصنع 
أقراص العيد من الطحين ، زيت الزيتون، الشومر، 
اليانسون، المستكة، حبة البركة، السكر، المحلب 
، الخميرة، والحليب ، وتخلط تلك المكونات وتترك 

لفترة حتى تخمر ومن ثم يتم تشكيلها وخبزها».
وتشعر الخراز بسعادة بالغة إلنها استطاعت إثبات 
«بعد  وتقول:  أحبتها  لطالما  مهنة  في  نفسها 
منتج  عضو  بأني  أحسست  الصغير  مشروعي 
وفاعل في المجتمع ، وبحمد اهللا وفضله أصبحت 
قادرة على تأمين مصروفاتي وجزء من مصروفات 

عائلتي التي تتكون من سبعة أفراد».
تكتمل  وأن  مشروعها  يكبر  بأن  الخراز  وتأمل 

سعادتها  بأن تؤدي مناسك الحج في أقرب وقت .
وتبين صبا أحمد وهي موظفة في إحدى الشركات 
الكبيرة  معرفتي  وعدم  الوقت  «لضيق  الخاصة: 
شرائها  الى  ألجأ  العيد  وأقراص  الكعك  صنع  في 
أن  يجب   نظري  وجهة  فمن   ، السيدات  إحدى  من 
من  يضفيه  لما  األعياد  في  حاضرا  الكعك  يكون 

أجواء جميلة ورائعة في المنزل». 
باسم  المملكة  شمال  في  العيد   أقراص  وتعرف 
جنوب  في  تعرف  أنها  حين  في   ،  ( العيد  (قراص 

المملكة ( بالمقطع).

ندى شحادة 
بالرغم من تصدر كعك العيد للمشهد يف األعياد ،  اإل أن بعض العائالت ال زالت تتمسك بصناعة « أقراص العيد 
«، إذ تعتربها  جزءا أساسيا من الرتاث ونوعا من أنواع الحلويات الشعبية املرتبطة باألعياد واملناسبات ، هذا 
عرب  وتسويقه  صناعته  عىل  يحرصن  األرياف  يف  يقطن  اللوا  السيدات  وخاصة  النساء  بعض  جعل   األمر 

عي . مواقع التواصل اإلجت

أقراص العيد ... حلوى شعبية أقراص العيد ... حلوى شعبية 
وتراثية تأ االندثار وتراثية تأ االندثار 

وفي هذه األيام المباركة يبتاعون الناس األضاحي تعظيما لشعائر اهللا 
حيث يأتي بعد تأدية فريضة الحج وقبيل ”عيد االضحى المبارك تنتشر 
”أسواق الحالل ”وهي عبارة عن أماكن لشراء الماشية من إبل وأبقار 

واغنام من قبل مربي الماشية وعرضها على المواطنين .
يقول مربي الماشية مشعل أبو سالم ، نستعد لعيد األضحى المبارك 
بفترة طويلة حيث نقوم بتربية المواشي وعرضها بالسوق قبل العيد 
رزق  ومصدر  وبركة  خير  موسم  األضحى  عيد  يعتبر  حيث  بأسابيع 

لجميع مربي المواشي .
ويضيف إلى أنه يزداد األقبال على المواشي قبل العيد بأيام إستعداداً 
لنحرها أيام العيد ويبقى ”سوق الحالل“ باالستمرار خالل أيام العيد ألن 

هناك كثيراً من الناس يقدمون األضاحي ثاني وثالث أيام العيد .
تنفيذا  األضاحي  لشراء  الحالل  سوق  إلى  جاء  أنه  الربابعة  وائل  يقول 
لشعائر اهللا وأنه يرغب بشراء أربعة اغنام عن روح والده والهل بيته 
مضيفا أنه يقوم بشراء األضاحي قبل العيد بأسبوع رغبة من أبنائي 

ألنهم يحبون األغنام وحتى أدخل البهجة والفرح لقلوبهم قبل العيد .
فرحة العيد تسبقه بالتحضيرات له

احتياجات  لشراء  بالمواطنين  جــدا  مزدحمة  العيد  قبل  األســـواق 
ومستلزمات العيد من مالبس وحلويات وجميع األسر تخرج مع بعضها 
البعض ملتمين بأجواء جميلة لها طعم مختلف ممتلئ بالفرح والسرور 

بقدوم العيد .
تستعد ليلى العزام وهي أم ألربعة أطفال لعيد األضحى بفرح وسرور 
حيث تذهب للسوق لشراء المالبس البنائها وأدوات صنع ”كعك العيد“ 
المعروفة شعبيا ”بالمعمول“ المصنوع من الطحين او السميد المحشو 
بعض  وشراء   ” العيد  خبز   ” صناعة  الى  باالضافة  الجوز  أو  بالعجوة 

الحلويات الجاهزة من السوق .
أما تاجر المالبس ناصر ابو طوق يقول إن موسم األعياد مختلف فهو 
موسم خير وبركة ننتظره هذا العام بفارغ الصبر بسبب الركود بالبيع 
التي  األقتصادية  الظروف  بسبب  وذلك  األهالي  قبل  من  الشراء  وقلة 
يعيشها المواطن ، ولكن نشهد هناك تحسناً ملحوظا نوعا ما في إقبال 

المواطنين لشراء المالبس قبل حلول العيد .
ويضيف أبو طوق أن أكثر الطلب على مالبس األطفال حيث أن األهالي 
في  الفرحة  إلدخال  ألطفالهم  الجديدة  المالبس  شراء  على  يحرصون 

نفوسهم فالطفل اليشعر بالعيد إال إذا لبس مالبس جديدة .
لعيد  آخر  استعدادا  شويكي  علي  المنزلية  األدوات  لتاجر  كان  كما 
االضحى ،يقول لقد قمت بتزويد المحال بأدوات منزلية جديدة تناسب 
عيد االضحى ، ألن اإلقبال على االدوات المنزلية يزداد بشكل ملحوظ 

وخاصة على الفناجين وأدوات الضيافة وقوالب الحلوى والكعك .

نداء الشناق
” لبيك اللهم لبيك .. لبيك ال رشيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وامللك ال رشيك لك ” هذه هي تلبية 
انية  الحجاج التي بدأت تخرج من املنابر يف املساجد وتسمعها يف األسواق والبيوت ، هذه االجواء اال

والروحانيات املباركة هي االستعداد لعيد األضحى املبارك .

االستعداد  لعيد األضحى املبارك  االستعداد  لعيد األضحى املبارك  
وسط األجواء الروحانية وسط األجواء الروحانية 
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عالقات

 ١. تمرين القط- البقرة جلوساً

اليوغا  حركة  تساهم  فائدته:   •
هذه، التي تؤديها وأنت جالس، 
في مطّ الظهر والعنق، مدلكةً 
الكليتين،  عينه  الــوقــت  فــي 
من  وغيرها  الكظرية،  والغدد 
يساعد  كذلك  البطن.  أعضاء 
هذا التمرين في تعزيز التناغم 

بين الجسم والتنفس.

النهوض،  قبل  أدائه:  كيفية   •
التالي  التمطط  بتمرين  قم 
ابــقِ  جــاهــزاً.  ظهرك  ليصبح 
على  مسطحتين  قــدمــيــك 
الهواء،  تتنشق  عندما  األرض. 
ارخِ كتفيك إلى األسفل وقوس 
ادفع  تزفر،  وعندما  ظهرك. 
األمــام،  إلى  وكتفيك  برأسك 
مكوراً عمودك الفقري أو ساحباً 
معدتك إلى الداخل. انتقل بين 
عدة  مرات  الوضعيتين  هاتين 

أثناء التنفس.

٢. تحية نحو األعلى

• فائدته: يساهم هذا التمرين 
بأكمله،  الــجــســم  ــط  م ــي  ف
اصطفاف  وإعـــادة  وإنعاشه، 
وتوسيع  ــفــقــري،  ال الــعــمــود 
المسافات بين الفقرات. كذلك 
على  الحفاظ  فــي  يساعدك 
في  معداً  جيد،  جسم  شكل 
من  لمزيد  ظهرك  عينه  الوقت 

التمطط وااللتفاف.

قدميك  ضع  أدائـــه:  كيفية   •
بثبات على األرض ويديك على 
وادفع  بعمق  تنفّس  جانبيك. 
عندما  السقف.  نحو  بذراعيك 
فوق  متوازيتين  ذراعاك  تصبح 
كفاك  تكون  أن  يجب  رأســك، 
بقدر  قريبتين  أو  متالصقتين 
على  ــز  ركّ كتفاك.  تسمح  ما 
ماطاً  األعلى،  إلى  ذراعيك  دفع 
تمطّ  عندما  ومرفقيك.  كتفيك 
أعلى  اطــوِ  بالكامل،  ذراعيك 
هذه  على  حافظ  قليالً.  ظهرك 
مرات  تتنفس  فيما  الوضعية 

ببطء  اليسرى  ساقك  ــع  ارف
وأدر  كاحلك  ثبت  أمــامــك. 
ركبتك  تصبح  أن  إلى  ساقك 
ساقك  وبطة  للخارج  مواجهة 
ساقك  ضع  للمكتب.  موازية 
المكتب  سطح  على  اليسرى 
وألقِ يديك على جانبيها. اثنِ 
نحو  وانحنِ  قدمك  ذلك  بعد 
الوركين  منطقة  عند  األمــام 
جسمك.  تمطّ  فيما  وازفـــر 
مرات،   ١٠ إلى  خمس  تنفس 
إلى  اليسرى  ساقك  أعــد  ثم 
ذاتها  الخطوات  وكرر  األرض 
ترفع  ال  اليمنى.  الساق  مع 
ملقاة  وساقك  المكتب  سطح 

عليه.

أال  على  احــرص  ولكن  ــدة.  ع
تبالغ في مط ذراعيك.

٣. تمرين الحمامة وقوفاً

الــحــركــة،  هـــذه  ــه:  ــدت ــائ ف  •
مكتبك  عند  تــؤديــهــا  الــتــي 
الوركين  لفتح  جيدة  وقــوفــاً، 

وموازنتهما.

أمــام  قــف  أدائــــه:  كيفية   •
عليه  تعمل  ــذي  ال المكتب، 
وقوفاً، واحرص على أن يكون 
وركيك  مــن  ـــى  أدن سطحه 
قدميك  تثبت  إن  ما  بقليل. 
منتصباً،  وتقف  األرض  على 

اليسار ثم عد إلى الوسط. كرر 
جسمك  ماطاً  العملية،  هــذه 
إلى  تعود  وبعدما  اليمين.  إلى 
أن  المفترض  مــن  الــوســط، 
 ، مسترخٍ جسمك  بــأن  تشعر 
بالطاقة  ومليء  وممطوط، 
الطباعة  لمواصلة  الكافية 

وأنت واقف.

يمكنك  مكتباً  تملك  أنك  بما 
أن  يجب  وقوفاً،  عليه  العمل 
عدة  ــرات  م وتجلس  تنهض 
حركات  وبإضافة  النهار.  خالل 
جسمك  سيحظى  هذه،  اليوغا 
الحاجة  بأمس  هو  مط  بعملية 
الطاقة  من  المزيد  وربما  إليها 

لمواصلة العمل بنشاط.

٧. التفافة النسر

هــذا  يــســاهــم  ــه:  ــدت ــائ ف  •
المعصمين  مط  في  التمرين 

والكتفين.

مواجهاً  قف  أدائــه:  كيفية   •
مستقيم.  وظــهــرك  المكتب 
على  الــيــمــنــى  ــدمــك  ق أبــــقِ 
اليسرى  ساقك  وارفــع  األرض 
بعد   مد المكتب.  سطح  فوق 
وأبقهما  أمامك  يديك  ذلــك 
ذراعك  ضع  كتفيك.  بمستوى 
اليمنى  ذراعــك  فوق  اليسرى 
وارفع ساعديك إلى أن تتالمس 
مدفوعتين  كتفيك  أبقِ  كفاك. 
ــحــو األســـفـــل فــيــمــا تــرفــع  ن
عملية  على  لتحصل  معصميك 
التنفس  وبعد  القصوى.  المط 
بضع مرات، حرر يديك وساقيك 
الجهة  مع  الحركة  هذه  وكرر 

األخرى.

٨. االلتفاف جلوساً

التمرين  هذا  يزيل  فائدته:   •
ويسهل  البطن،  من  التوتر 
ألم  ويخفف  الهضم،  عملية 

الظهر.

في  اجــلــس  أدائـــه:  كيفية   •
متجهتين  وقدماك  الكرسي 
التف  األرض.  على  األمام  نحو 
نحو  البطن  منطقة  عند  ببطء 
اليسرى  يدك  واضعاً  اليمين، 
على  اليمنى  ويدك  ساقك  على 
الهواء  تنشق  الكرسي.  ذراع 
الوسط  إلــى  عد  ثم  ـــره،  وازف
باالتجاه  الحركة  هــذه  ــرر  وك
اآلخر. احرص على االلتفاف قدر 

المستطاع.

٤. وضعية الظهر المسطح

• فائدته: يساهم هذا التمرين 
الفقري  العمود  اصطفاف  في 
بالشكل الصحيح ومطّ عضالت 
بساقين  للتمتع  الركبة  باطن 

أكثر قوة.

عن  ابتعد  أوالً،  أدائه:  كيفية   •
المكتب كي ال تصدم رأسك في 
أنزل  ثم  التاليين،  التمرينين 
نحو  «التحية  حركة  من  يديك 
األعلى» «لتنحنِ نحو األمام» أو 
بالجزء  وتغوص  ذراعيك  تفتح 
(االنحناء  الجسم  من  العلوي 
على  يديك  ضع  الخصر).  عند 
نحو  كتفيك  وادفـــع  ساقيك 
عمودك  يصبح  أن  إلى  الخلف 
رأسك  ارفــع  مسطحاً.  الفقري 

وحافظ على هذه الوضعية.

٥. االنحناء نحو األمام

التمرين  هذا  يقدم  فائدته:   •
ألسفل  عميق  مــط  عملية 
مط  في  أيضاً  تساهم  الظهر 

عضالت باطن الركبة.

منتصباً  قف  أدائــه:  كيفية   •
ثم  جانبيك،  على  يديك  وارفع 
منحنياً  وغُص  جيداً  افتحهما 
أن  إلــى  الحوض  منطقة  عند 
تحنِ  ال  األرض.  يداك  تالمس 
عمودك  يتقوس  لئال  ظهرك 
الفقري. وإذا استطعت، اضغط 
كفيك على األرض واحرص على 
مشدودتين.  ركبتاك  تكون  أال 
رأســك.  وأرخِ  بعمق  تنفس 
نتائج  إلى  الحركة  هذه  تؤدي 
ممتازة عند إضافتها إلى حركة 
الظهر المسطح. وهكذا تحصل 
ممتازة  تمطط  عملية  على 
عندما تتنقل بين حركة الظهر 
واالنحناء  (شهيق)  المسطح 

نحو األمام (زفير).

٦ . وضعية نصف القمر

التمرين  هذا  يقوي  فائدته:   •
في  يساهم  ما  الجذع،  عضالت 
هذه  تزيد  كذلك  الظهر.  دعم 
وركبتيك  كاحليك  الوضعية 

قوة.

منتصباً  قف  أدائــه:  كيفية   •
وكفاك  مضمومتان  وقدماك 
مط  رأســك.  فوق  متشابكتان 
أصابعك.  أطراف  حتى  جسمك 
إلى  بالكامل  جسمك  أمـــل 

عند  الكتفين  مط  تمرين   .٩
المكتب وقوفاً

التمرين  هذا  يمط  فائدته:   •
جراء  احدودبتا  اللتين  كتفيك 
أزرار  على  والضغط  الجلوس 

الكمبيوتر.

يديك  ضــع  أدائـــه:  كيفية   •
عليه  تعمل  الذي  مكتبك،  على 
وقوفاً، فيما ال يزال في وضعية 
إلى  بينهما  وباعد  الجلوس، 
موازيتين  كفاك  تصبح  أن 
خطوات  بضع  اخــطُ  لكتفيك. 
الخصر  عند  وانحنِ  الوراء  إلى 
 ٩٠ زاويـــة  بجسمك  مشكالً 
لتمط  رأســك  أخفض  ــة.  درج

كتفيك بالكامل.

١٠. وضعية الكرسي

• فائدته: يقوي هذا التمرين الردفين 
لعضالت ساقين أكثر صالبة.

ركبتيك  اطــوِ  ــه:  أدائ كيفية   •
مؤخرتك  وأخفض  واقف  وأنت 
كما لو أنك تستعد للجلوس في 
وركبتيك  قدميك  أبقِ  كرسي. 
ثباتك  على  للحفاظ  متالصقة 
دعت  وإذا  ذراعيك.  ترفع  فيما 
الحاجة، تستطيع أن تضع يديك 
عليه  تعمل  الذي  مكتبك،  على 
وأنت واقف، لئال يختل توازنك. 
حافظ على هذه الوضعية فيما 

تتنفس مرات عدة.

١١. تمرين مطّ الفخذ وقوفاً

التمرين  هذا  يمطّ  فائدته:   •
جــراء  خاملة  تبقى  عــضــالت 
الجلوس (في الساقين ومقدمة 
التمرين  هذا  يعود  الوركين). 
كنت  إذا  أيضاً  بالفائدة  عليك 

تعاني توتراً في أسفل الظهر.

• كيفية أدائه: قف أمام طاولة 
عليها،  تعمل  التي  المكتب، 
على  مسطحتين  قدميك  وأبقِ 
ارفع  الحاجة،  دعت  إذا  األرض. 
من  تتمكن  كي  قليالً  المكتب 
من  سطحه  على  يــدك  وضــع 
إمالة  ــى  إل تضطر  أن  دون 
ظهرك. وهكذا تحظى بوسيلة 
عندما  إليها.  احتجت  إذا  دعم 
عقب  ــع  ادف مستعداً،  تصبح 
واسحب  بشدها  اليمنى  قدمك 
ساقك  أبقِ  الداخل.  إلى  بطنك 
األرض  على  ثابتة  اليسرى 
وتنفس بعمق. انتقل بعد ذلك 

إلى القدم األخرى. 

يوغا املكاتب ممكنة!
سوزي سكويوت 

يض أكرب جزء من يومك جلوساً وراء مكتب  ». لذلك إذا كنت  سمعنا مراراً أن: «للجلوس مضار التدخ
. (خصوصاً أيام العمل)، فقد آن األوان للتغي

الخطوة األوىل، ويعود تخصيص الوقت ملّط جسمك  كنك العمل عليه وقوفاً  يشّكل رشاء مكتب 
 ،NextDesk يف  خرباء  مع  دردشة  أجرينا  وظهرك.  قامتك  عىل  ة  كب بفوائد  الصحيحة  بالطريقة 
كنك أن تؤديها قرب مكتبك الذي تعمل عليه  فقدموا لنا سلسلة حركات اليوغا السهلة هذه التي 

وقوفاً. هيا إىل التمرّن!
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علوم

لسانك... ظاهرياً وتشريحياً
الخارجية،  الظاهرية  الناحية  من 
من  ككتلة  اإلنسان  لسان  يبدو 
األنسجة العضلية مكسوة بشكل 
مخاطي  بغشاء  تقريبا  كامل 
معظم  اللسان  ويشغل  رقيق. 
والبلعوم  الفموي  التجويف  حيز 
الفموي الكائن في مؤخرة الفم.

وتبدأ المالمح التشريحية للسان 
في  الجنين  لــدى  الظهور  فــي 
الحمل،  فترة  من  الرابع  األسبوع 
حيث يبدأ اشتقاق الجزء المتحرك 
نسيجية  بنية  من  اللسان  من 
بـــ«الــقــوس  تشريحيا  ــعــرف  ت
الغلصمية األولى»، بينما تتشكل 
من  أجــزاء  من  اللسان  قاعدة 
األقواس الحنكية الثانية والثالثة 
األثــنــاء،  تلك  ــي  وف والــرابــعــة. 
تخليق  خاصة   سيداتج تتولى 
الخاليا التي تتألف منها األنسجة 
للسان. ومن  الداخلية  العضلية 
اللسانُ  يتألف  الخلف،  إلى  األمام 
الطرف،  هي:  أقسام،  ثالثة  من 

والجسم، والقاعدة.
طرف اللسان هو الجزُء المتحرك، 
وله  اللسان  جسم  خلفه  ويوجد 
وعلى   .وسفلي  علوي سطحان 
فاصل  خط  يوجد  اللسان  امتداد 
باسم«الفالق  تشريحيا  يعرف 
يقسم  خط  وهــو  المتوسط»، 
ــا إلــى  ــي ــســان طــول ــل جــســم ال
أيضا«الفالق  وهناك  نصفين. 
حرف شكل  على  االنتهائي»وهو 

اللسان  جسم  بين  ويفصل   ،V
اللسان  قــاعــدة  أمــا  وقــاعــدتــه. 
اللسانية  اللوزات  على  فتحوي 
يعرف  مما  جــزءا  تشكل  التي 

تشريحيا باسم «حلقة فالداير».
اللسان  تقسيم  أحيانا  يتم  كما 
وهما:  رئيسيين،  قسمين  إلى 
من  المؤلف  الفموي  القسم 
الجزء  ويشكل  األماميين  الثلثين 
والجزء  اللسان،  من  المتحرك 
الثلث  من  يتألف  الذي  البلعومي 

الخلفي أي قاعدة اللسان.

 حليمات... وبراعم
المتحرك  الجزء  سطح  يكتسي 
من اللسان بآالف من الحليمات 
والتي  اللسانية،  حلمة)  (تصغير 
صغيرة  نتوءات  عن  عبارة  هي 
جـــدا بــــارزة بــأنــســاق مــحــددة 
تلك  وتنقسم  الصفيحة.  مــن 

الحليمات إلى ٥ أنواع، وهي:
• الحليمات الكأسية

اللسان تمتد وصوال إليه وترتكز 
عليه، كما أنه يحوي أربع عضالت 
 داخلية المنشأ وال ترتكز على أي
العضالت  هذه  تعمل  وال  عظم. 
البعض،  بعضها  عــن  بمعزل 
الداخلية   العضالت تتولى  بل 
المنشأ تغيير شكل اللسان بينما 
تتولى العضالت الخارجية المنشأ 

تحريكه في اتجاهات مختلفة.

التغذية الدموية
الرأس  منطقة  معظم  غرار  على 
تغذيته  اللسان  يستمد  والعنق، 
ــن خــالل  ــق الــــدم م ــن طــري ع
الشريان اللساني المتقرع بدوره 
الظاهر.  السباتي  الشريان  من 
ويتشعب الشريان اللساني داخل 
رئيسية،  فــروع   ٣ إلــى  اللسان 
الظهري،  اللساني  الفرع  وهي: 
العميق،  الــلــســانــي  والـــفـــرع 

والتفريعات تحت اللسانية.
اللساني  الشريانُ  يغذي  وبينما 
فإن  اللسان،  قاعدة  الظهري 
يمر  العميق  اللساني  الشريان 
للسان   السفلي السطح  على 
وصوال إلى أقصى طرفه، ويسمى 
الشريان المتفرع إلى الغدة تحت 
بالشريان  الفم  وأرضية  اللسان 

تحت اللساني.

 شبكة األعصاب
المحركة  األعـــصـــاب  تنبثق 
العصب  من  اللسان  لعضالت 
تحت اللساني، وتستثنى من ذلك 
التي  اللسانية  الحنكية  العضلة 
الضفيرة  من  أعصابها  تنبثق 
 العصب ويــقــوم  البلعومية. 
الــلــســانــي بــتــزويــد األعــصــاب 
الحسية العام للثلثين األماميين 
من اللسان، بينما تنبثق أعصاب 
من  الثلثين  لهذين  الــتــذوق 
عصب يعرف باسم«حبل الطبل» 

ومتفرع عن العصب الوجهي.
العامة  الحسية  األعــصــاب  أمــا 
 الخلفي للثلث  التذوق  وأعصاب 
الفرع  من  فتنبثق  اللسان  من 
للعصب  التابع   اللساني  اللوزي

اللساني البلعومي.

 أمراض اللسان
بأي  اللسان  إصــابــة  ــال  ح فــي 
قد  وملمسه  لونه  فإن  مــرض، 
قد  أُخرى  أحيان  وفي  يتغيران، 
األلم  أو  والتغير  به.  بألم  نشعر 
الذي قد يصيب اللسان قد يعني 

• الحليمات المخروطية
• الحليمات الورقية
• الحليمات الخيطية

• الحليمات الكمئية (الفطرية)
والمخروطية  الكأسية  الحليمات 
ويوجد  بأجواف.  ومحاطة  بارزةٌ 
 ١٢ و   ٨ بين  ما  اإلنسان  لدى 
توجد  ومخروطية  كأسية  حليمة 
مباشرة.  االنتهائي  الفالق  أمام 
 ٢٥٠ حوالي  حليمة  كل  وتحوي 
إفـــرازات  تصب  ـــذوق.  ت برعم 
اللسانية  اللعابية  الغدد  قنوات 
اللساني  الليباز  على  الحاويةُ 
بهذه  المحيطة  األجــواف  على 
تبدأ  تحديدا  وهنا  الحليمات، 
سلسلة  مــن  األولـــى  المرحلة 

عمليات هضم الدهون.
فيبلغ  الورقية  الحليمات  أمــا 
حوالي  فيها  التذوق  براعم  عدد 
الحليمات  وهذه  برعم،   ١٠٠٠
صغيرة  ثنيات  شكل  على  هي 
 الوحشي الوجه  على  متراصة 

من اللسان.
الخيطية  الحليمات  وتتسم 
وهي  وطويلة  رفيعة  بكونها 
على  تنتشر  حيث  عــددا،  األكثر 
ولكنها  بأكمله،  اللسان  ظهر 
حاسة  في  مباشرا  دورا  تلعب  ال 

التذوق.
الكمئية  الحليمات  على  ويطلق 
(الفطرية) هذا االسم ألنها تشبه 
تتوزع  وهي  شكلها،  في  الكمأ 
قمة  طــول  على  كثيف  بشكل 
اللسان وعلى السطوح الوحشية. 
بين  ما  اإلنــســان  لــدى  ويوجد 
٢٠٠ و ٣٠٠ حليمة كمئية، وكل 
حليمة تحوي حوالي ١٦٠٠ برعم 
يحوي  تذوق  برعم  وكل  تذوق. 
الشعيرات  من  عددا  داخله  في 
وتقوم  الدقة.  فائقة  العصبية 
التذوق  براعم  من  مجموعة  كل 
اللسان  مناطق  على  الموزعة 
األطعمة  مذاقات  بين  التمييز 
الرئيسية الخمسة، وهي: المالح، 
ومذاق  والحامض  والمر،  والحلو، 

األومامي (أي مذاق اللذة).
 

 البنية العضلية
السفلي  بالفك  اللسان  يرتبط 
بعضها  عضلة   ١٧ خــالل  مــن 
نه من الحركة وبعضها اآلخر  يمكّ

يكسبه المرونة.
عضالت  بأربع  مــزود  واللسان 
كل  أن  أي  المنشأ،  خــارجــيــة 
واحدة منها تنشأ من نقطة خارج 

كنقص  شائكة  مشكالت  وجود 
فيتامين  مثل  معينة  فيتامينات 
ب ١٢، أو سرطان الفم، ومرض 

االيدز.
ــاء األمــــراض  ــن ــث ــاســت ــكــن ب ل
اللسان  أمراض  فإن  السرطانية، 
ومعظمها  خطيرة،  تعتبر  ال 
إلى  نسبيا  سريع  بشكل  يشفى 
هي  اللسان  نسيج  أن  درجـــة 
ببقية  مقارنة  التئاما  ــرع  األس

أنسجة الجسم البشري.
األمراض  ألبرز  سرد  التالي  في 
تصيب  قــد  الــتــي  والــمــشــاكــل 

اللسان:

تشوهات خلقية
وجود  عــدم  اللسان:  انعدام   •

لسان للمولود.
• التصاق أو ربط اللسان: يتسبب 
من  به  اللسان  لجام  التصاق 

اسفل في تثبيته إلى قاع الفم.
طول  يكون  اللسان:  قصور   •

جسم اللسان أقصر مما ينبغي.
• صغر اللسان: يكون حجم جسم 
مما  أصغر  أو  ضــامــرا  اللسان 

ينبغي.
حجم  يكون  اللسان:  ضخامة   •
غير  بشكل  متضخما  اللسان 

طبيعي.
مترهال  يكون  اللسان:  تدلّي   •
بسبب ضعف العضالت واألربطة 

الخاصة به.
اللسان المتشقق: إذا كانت لديك 
بعض الشقوق في لسانك، فهذا 
مصاب  أنك  بالضرورة  يعني  ال 
أخاديد   فوجود مرضية.  بحالة 
مؤلمة  غير  وتعرجات  تجاعيد  أو 
في اللسان هو أمر طبيعي نظرا 
أشكال  واخــتــالف  البشر  لتنوع 
ألسنتهم. وتظهر تلك التشققات 
اللسان  ظهر  على  ــد  ــادي واألخ
وتكون  جانبيه  امتداد  على  أو 
يصل  قد  حيث  العمق،  متفاوتة 
عمقها في بعض الحاالت إلى ٥ 
ميليمترات، وقد تتوازى أو تتصل 
مع بعضها بعضا لتشكل مربعات 
السطح  عــلــى  تقسيمات  أو 
كانت  إذا  لكن  للسان.  الخارجي 
غائرة  األخاديد  أو  الشقوق  تلك 
تلجأ  أن  فيستحسن  مؤلمة،  أو 
الفم  طب  في  اختصاصي  إلــى 

والصحة الفموية لتستشيره.

مشاكل مكتسبة
هذه  في  الكافياري:  اللسان   •

الحالة يصبح السطح األسفل من 
(بيض  بالكافيار  شبيها  اللسان 
اللون  ــى  إل ــضــارب  ال السمك 
األوردة  تتوسع  عندما  األحمر) 

تحت اللسانية وتصبح نافرة.
• األورام الوعائية الدموية

بعض  تنتج  اللسان:  التهابات   •
بسبب  اللسان  التهاب  أنــواع 
أو  بكتيرية  بــعــدوى  اإلصــابــة 

فطرية او فيروسية العدوى.
الفموية:  المبيضات  مــرض   •
للفم  المخاطية  األغشية  يصيب 
ويمتد إلى اللسان، وهو ينجم عن 
االصابة بعدوى فطريات خميرية 
المبيضات،  جنس  إلــى  تنتمي 
بالفيروس  اإلصــابــة  ــد  ــن أوع

المسبب لمرض اإليدز.
أن  يمكن  شوغيرن:  متالزمة   •
عن  وينتج  الفم،  جفاف  تسبب 

ذلك التهابات حادة في اللسان.

مشاكل عصبية
اللسان:  تحت  ما  عصب  ضمور   •
يؤدي إلى ضعف اللسان وضموره 

وتليفه.
• متالزمة مالكيرسون-روزينتال: 
عصبي  اضطراب  عن  عبارة  هي 
في  تشققات  خالل  من  يتجلى 
اللسان، وشلل في بعض أعصاب 

الوجه، وتورم فموي وجهي.

األورام السرطانية
• الجانبان األفقي وتحت السطحي 
ــســان هــمــا مــوقــعــان  ــل مــن ال
لإلصابة  عالية  لمخاطر  معرضان 
بسرطانات الفم، وأكثرها شيوعا 
الحرشفية.  الخاليا  سرطان  هو 
تستدعي  األورام  هذه  ومعظم 
اللسان  استئصال  إلــى  اللجوء 

سواء كان جزئياً أو كلياً.

 ... تستقبل  لــســانــك  ــم  ــراع ب
ودماغك «يتذوق»!

يستطيع اللسان تمييز المذاقات 
التذوق  براعم  بفضل  المختلفة 

المنتشرة عليه بأنساق معينة.
تصحيح  هنا  المهم  من  لكن 
أن  مفاده  مغلوط  شائع  معتقد 
تتذوق.  التي  هي  البراعم  تلك 
علميا  اثباتها  تم  التي  فالحقيقة 
ليست  الــبــراعــم  تلك  أن  هــي 
تستقبل  أمامية  بوابات  سوى 
سريعا  وتنقلها  فقط  المعلومات 
إلى  عصبية  نــواقــل  خــالل  مــن 
وهذا  الدماغ،  في  معين  مركز 
المركز هو الذي يتفاعل ويتعرف 
ويمنح  ذاك  أو  المذاق  هذا  على 

اإلحساس به.
المتذوق  أن  يعني  هذا  وعمليا، 
وليست  الــدمــاغ  هــو  الحقيقي 
على  المنتشرة  التذوق  براعم 

اللسان!
من  ــذوق  ت برعم  كل  ويتكون 
قاعدية  وخاليا  مستقبلة  خاليا 
جزيئةُ  ترتبط  وعندما  وطرفية. 
التذوق،  مستقبل  على  الطعم 
يزول استقطاب خاليا المستقبل 
مسببة تدفق شوارد الكالسيوم، 
ما يؤدي إلى إطالق ناقل عصبي 
معين  مركز  إلى  المعلومة  ينقل 

في الدماغ.
ووظيفة  بحاسة  يتعلق  ما  في 
 ٤ إلى  اللسان  ينقسم  التذوق، 
هو  كما  موزعة  تــذوق  مناطق 
موضح في الصور المرفقة، ووفقا 

للوصف التالي:
المذاقات  استشعار  منطقة   -  ١
وهذه  (الـ»أومامي»):  اللذيذة 
الــمــذاقــات هــي الــســكــريــات 
الطبيعية وبعض أنواع األحماض 
المنطقة  هذه  وتوجد  األمينية. 
من  جزء  وفي  اللسان  وسط  في 

مؤخرته.
الحوامض:  تــذوق  منطقة   -  ٢
من  اللسان  جانبي  على  توجد 

األمام.
األطعمة  تـــذوق  منطقة   -  ٣
جانبي  على  تــوجــد  المالحة: 

اللسان من الخلف.
األطعمة  تـــذوق  منطقة   -  ٤
الخلفي  الجزء  في  توجد  المرة: 

وفي الثلث األخير من اللسان.

بعوامل  التذوق  حاسة  وتتأثر 
أو  التهاب  وجــود  بينها  كثيرة 
أو  التنفسي  الجهاز  في  اضطراب 
في حاسة الشم، وهو األمر الذي 
عندما  مالحظته  للمرء  يمكن 
في  بانسداد  أو  بالزكام  يصاب 
أنفه فال يحس بطعم ما يأكله او 
سخونة  درجة  تؤثر  كما  يشربه. 
نتناوله  الذي  الطعام  برودة  أو 

على حساسية حاسة التذوق.

عندما يقطع اللسان... فعلياً

التالسن  وطيس  يحتدم  عندما 
أحدهما  يلجأ  قد  طرفين،  بين 
إلى تهديد اآلخر بعبارة «سأقطع 
لسانك»،  «سأقص  أو  لسانك» 
سيخرسه  أنه  عن  كناية  وذلك 
عندما  لكن  بأخرى.  أو  بطريقة 
العبارة  هذه  جراح  طبيب  يقول 
يعنيها  فــإنــه  ــاه،  ــرض م ألحـــد 
«حرفيا». فقد يستوجب األمر في 
جزء  أو  كل  أو  قطع  معينة  حاالت 
من ذلك العضو من خالل عملية 
بــ«استئصال  تعرف  جراحية 
االستئصال  يكون  وقد  اللسان». 
جزئيا أو كليا، أي أن يزال اللسان 

كامال أو يزال جزء معين منه.
يكون  الحالتين،  كلتا  وفــي 
هو  الــجــراحــي  ــصــال  ــئ ــت االس
يتم  التي  االضطرارية  المعالجة 
اللجوء إليها لكبح تفشي سرطان 
اللسان إلى أنسجة اخرى مجاورة. 
العملية  ونطاق  نــوع  ويعتمد 
السرطان  حجم  على  الجراحية 

والمنطقة التي تم رصده فيها.
إزالة  تتم  الحاالت  معظم  وفي 
في  فقط  اللسان  فلقتي  إحــدى 
باسم  جراحيا  تــعــرف  عملية 
«استئصال نصف اللسان»، وهي 
العملية التي تشهد قص اللسان 
المصاب  الشق  وازالـــة  طوليا 
اإلبقاء  يتم  حين  في  بالسرطان 
على الشق اآلخر. ويكون ذلك في 
حال كون الورم السرطاني صغيرا 
وفي جانب واحد من اللسان. أما 
عندما يكون الورم كبيرا أو تجاوز 
الخط الفاصل بين فلقتي اللسان 
أو امتد إلى قاعدة اللسان والغدد 
الرقبة،  في  المجاورة  اللمفاوية 
استئصال  يستوجب  األمــر  فإن 

اللسان كامال.
عمليات  تسهم  ــام،  ع وبشكل 
في  للسان  الجزئي  االستئصال 
تمكين ٧٠ في المئة تقريبا من 
المرضى من الحفاظ على القدرة 
طبيعي  شبه  بشكل  الكالم  على 
تحريك  على  القدرة  عن  فضال 

الطعام خالل مضغه.
سرطان  أن  هو  السار  الخبر  لكن 
الحدوث  نــادر  والــفــم  اللسان 
منظمة  إلحصائيات  وفقا  نسبيا، 
معظم  وفي  العالمية.  الصحة 
ــون االصـــابـــات  ــك ـــحـــاالت ت ال
والفموية  اللسانية  السرطانية 
ومضغ  التدخين،  عــن  ناجمة 

التبغ، وشرب الكحوليات.
سرطان  يعود  أن  الممكن  ومن 
جديد  من  الظهور  إلى  اللسان 
إذ  الجراحي،  االستئصال  بعد 
أن  إلى  طبية  احصائيات  تشير 
٤٠ في المئة تقريبا من المرضى 
الجراحة  لتلك  يخضعون  الذين 
تعاودهم اإلصابة ويحتاجون إلى 

إجراء عملية جراحية أخرى.
وقد يتم اللجوء في حاالت معينة 
جزئيا  اللسان  استئصال  إلــى 
ألسباب  الوسط  خط  نقطة  عند 
يتم  جراحة  وهي  سرطانية،  غير 
قاعدة  حجم  تقليص  بموجبها 
مشكلة  معالجة  بهدف  اللسان 
التنفس  مجرى  مدخل  انسداد 

خالل النوم.
في  متخصص  بــاحــث  ــار:  ــج ح
الصحة والعلوم يكتب في جريدة 

الراي العام الكويتية. 

اللسان.. مذاق حياتك
عبدالعليم الحجار *

الدقة  فائقة  وظيفية  تفاصيل  عىل  ينطوي  ظاهريا  الضئيل  العضو  وهو   الرتكيب،  بسيطة  عضلية  قطعة  اللسان،     
وشبكات عصبية ودموية وعضلية بالغة التعقيد عىل نحو مذهل يب سبب امتنان الله عىل الناس به كنعمة تستحق 

جزيل الشكر.
يف  أساسيا  دورا  للسان  فإن  حصانك...»،  قولة«لسانك  ذلك  وارتباط  النطق  عملية  يف  الحيوي  دوره  جانب  وإىل 
مكوناته  بفضل  هذا  وكل  الفموي،  والتنظيف  والبلع  املضغ  عمليات  آليات  يف  إسهاماته  عن  فضالً  التذوق،  حاسة 

ة. وملحقاته الترشيحية الكث
فإىل مزيد من املعلومات والتفاصيل عن ذلك العضو الذي «إن ُصنته صانك... وإن ُخنته خانك»...

 * ﴿آية رقم ٩ - سورة البلد﴾
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ذاكرة الرأي عام ١٩٧٣فوتوغرافيا

 ådÉãdG ó«©dÉH ¬à∏«≤Yh ¿Gôjƒf ∞WÉY πØàMG  • 

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J ,¢SGôa Éª¡æHG OÓ«Ÿ

 á°ùf’G ≈∏Y èæZ óªfi ±ÉaR ¢ùeG Ωƒj ”  •
 á∏ØM  áÑ°SÉæŸÉH  âª«bGh  ¢TÉæb  Éæg  áHò¡ŸG

 ,AÉ``̀bó``̀ °``̀U’Gh π````̀g’G ø``̀e ∞`̀«`̀Ø`̀d É`̀gô`̀°`̀†`̀M

.ÚæÑdGh √ÉaôdÉHh Éæ«fÉ¡J

 IOƒ`̀dƒ`̀e  ¬à∏«≤Yh  â`̀HÉ`̀K  ∞«∏N  ó`̀ª`̀MG  ¥RQ  •
 áë°üH  IOƒ``dƒ``ŸGh  Ió`̀dGƒ`̀dG  zá`̀«`̀dÉ`̀Y{  ÉgÉ«ª°S

.Éæ«fÉ¡J ,Ió«L

 IOÉ¡°T  ≈`̀∏`̀Y  √ó`̀Ñ`̀Y  ó«Øe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  π°üM  •
 á©eÉL øe áMGô÷Gh Ö£dG ‘ ¢SƒjQƒdÉμH

.Éæ«fÉ¡J ,É«fÉÑ°SG ‘ Éfƒ∏°TôH

 ≈∏Y  ìÓ``̀°``̀U  ó`̀«`̀Y  Oƒ``̀ª``̀fi  á`̀Hƒ`̀£`̀N  â``̀“  •
.∑hÈe ,ø°ùM óªfi áª°ùH á°ùf’G

 ∫h’G  ó«©dÉH  ¬à∏«≤Yh  á°ù∏g  OÉ¡L  πØàMG  •
.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J ,ó«dh Éª¡∏ØW OÓ«Ÿ

 ó«©dÉH  Ó`̀Ø`̀à`̀MG  ¬à∏«≤Yh  á``̀jO  ƒ``̀HG  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j  •
 á∏ØM  É``eÉ``bGh  ó`̀ª`̀fi  Éª¡∏‚  OÓ`̀«`̀Ÿ  ∫h’G

.Éæ«fÉ¡J ,AÉbó°U’Gh πgÓd áÑ°SÉæŸÉH

 á©ª°ûdG  …óæ÷G  óªfi  óFGQ  πØ£dG  CÉØWG  •
 á∏ØM √Gó`̀dGh ΩÉ`̀bGh ójóŸG √ôªY øe áãdÉãdG

 ,AÉbó°U’Gh πg’G øe ∞«Ød Égô°†M á≤«°T

.∑hÈe ∞dGh Éæ«fÉ¡J

 ‘  á«ÁôμJ  á∏ØM  √ó`̀Ñ`̀Y  í«ª°S  ó¡a  ΩÉ``̀bG  •
 ∫É°†f Qƒ`̀à`̀có`̀dG ±ô`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y ∑ô`̀μ`̀dG á`̀æ`̀jó`̀e

 ¢``VQG ≈``̀dG ¬``JOƒ``Y á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀Ã äÉ`̀æ`̀°`̀ù`̀ŸG Ö```̀jOG

 Égô°†M  É«cÉaƒ∏°Sƒμ«°ûJ  øe  ÉeOÉb  øWƒdG

.AÉbó°U’G øe ∞«Ød

 áæjóe ‘ Ωƒ«dG πØàëj è«¡H »∏FÉY πØM ‘  •
 äÉ`̀Ø`̀«`̀∏`̀N π`̀«`̀∏`̀N ó``̀ª``̀MG á`̀Hƒ`̀£`̀î`̀H §`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG

 Éæ«fÉ¡J  ,äÉ`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  π«ªL  ¬`̀ª`̀Y  á`̀Áô`̀c  ≈`̀∏`̀Y

.∑hÈe ∞dGh øjó«©°ùdG ÚÑ«£î∏d

 áæjóe ‘ Ωƒ«dG πØàëj è«¡H »∏FÉY πØM ‘  •
 äÉ`̀Ø`̀«`̀∏`̀N π`̀«`̀ª`̀L ó`̀ª`̀fi á`̀Hƒ`̀£`̀î`̀H §`̀∏`̀°`̀ù`̀dG

 ó`̀æ`̀g á``̀Hò``̀¡``̀ŸG á``̀ °``̀ù``̀f’G ¬``̀ª``̀Y á```Áô```c ≈``̀∏``̀Y

 ∞dGh øjó«©°ùdG ÚÑ«£î∏d Éæ«fÉ¡J äÉØ«∏N

.∑hÈe

 ¿G ó©H ¬à∏«≤Yh …Rƒ∏dG ógÉa ¿ÉªY ≈dG OÉY  •
.ÉjQƒ°Sh É«côJ ´ƒHQ ‘ π°ù©dG ô¡°T É«°†b

 ∞«∏N ¿óæd øe ÉeOÉb øWƒdG ¢VQG ≈dG OÉY  •
.∑Éæg ¬JQhO AÉ¡àfG ó©H ÊGQƒ◊G ¢VƒY

 √OÓ«e  ó«©H  πØàMG  IÉ°†≤dG  ¿É«Ø°S  πØ£dG  •
 á∏ØM áÑ°SÉæŸG  √ò¡H √Gó`̀dGh  ΩÉbG  óbh ™HGôdG

.∑hÈe ,√AÉbó°UG É¡«dG É«YO á≤«°T

 ¿hQÉg  á«aÉfóæμ°S’G  ∫hódG  ≈dG  ¿ÉªY QOÉZ  •
 ô`̀HÉ`̀L ƒ````̀HG á```̀dÉ```̀ch ô``̀jó``̀e ô``̀HÉ``̀L ƒ````̀HG ó`̀©`̀°`̀S

 ≈æªàf  ,á«Ø«°üdG  IRÉ``̀L’G  AÉ°†≤d  ,ájÉYó∏d

.á©à‡ á∏MQ ¬d

 ó«©dÉH  ¬à∏«≤Yh  á∏jÉª°ûdG  º«gGôHG  πØàMG  •
 É`̀æ`̀«`̀fÉ`̀¡`̀J  ,ÊÉ``````̀eG  É`̀ª`̀¡`̀à`̀∏`̀Ø`̀W  OÓ``̀«``̀Ÿ  ∫h’G

.∑hÈeh

 »∏FÉY πØM ‘ ¬fGôb ó≤Y ” á©ªL óªfi  •
.∞°TÉμdG áÁôc á°ùf’G ≈∏Y è«¡H

 ó«©dÉH  πØàMG  ø°ù◊G  ⁄É°S  óªfi  ¢SGôa  •
 ,á≤«°T  á∏ØM  áÑ°ùfÉŸÉH  ΩÉ`̀bGh  √OÓ«Ÿ  ådÉãdG

.Éæ«fÉ¡J

 PÉà°S’G  ¿Gôb  ó≤Y  ”  è«¡H  »∏FÉY  πØM  ‘  •
 êÉ``̀◊G á``̀Áô``̀c ≈`̀∏`̀Y äGOƒ```̀©```̀dG ≈`̀°`̀Sƒ`̀e π```̀YR

 πØ◊G  ô°üàbGh  ¿É`̀ª`̀Y  ‘  äÉ`̀«`̀Hô`̀Y  ¿Éª«∏°S

.AÉbó°U’Gh πg’G ≈∏Y

 á«ë°üdG  áμYƒdG  øe »Ø°T  »£°S »∏Y óªM  •
.áeÓ°ùdG ≈∏Y ˆ óª◊G ,¬H âŸG »àdG

 »°VÉŸG á©ª÷G Ωƒj §∏°ùdG áæjóe ‘ πØàMG  •
 IÒª°S á°ùf’G ≈∏Y øjQÉª©dG  »cR áHƒ£îH

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J ,´ó÷G

 ¿É°ùZ  áHƒ£N  â`̀“  è«¡H  »∏FÉY  πØM  ‘  •
 ≈∏Y á«∏NGódG IQGRƒH ∞XƒŸG ,QÉª°ùe π«ªL

.∑hÈe ,»bÉÑdGóÑY á∏FÉf á°ùf’G

 º«gGôHG  QOÉ≤dGóÑY  ájOÉf  á∏Ø£dG  â∏ØàMG  •
 √ò¡H á∏ØM ÉgGódGh É¡d ΩÉbGh ÉgOÓ«e ó«©H

.∑hÈe ,áÑ°SÉæŸG
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األسرة،  على  بظالله  ألقى  قد  الزمني  والتطور  الحضاري  التقدم  أن   غير 
فلم تعد كما كانت من التماسك، بل أصبح تفككها أحدى الظواهر التي 
األسري  البنيان  في  خلل  أي  أن  إذ  عنها،  أعيننا  نغمض  أن  نستطيع  ال 
لن تقع تبعاته السيئة على فرد واحد من األسرة، بل على كل األطراف 
من  العديد  ظهرت  لذا  األسرية  العالقات  مظلة  تضمها  التي  المعنية 
المشاكل األسرية ذات الجانب التربوي أو الصحي أو النفسي مما جعلنا 
الترابط  لعمق  مساسها  ومدى  المشاكل  هذه  خطورة  على  نركز  دائما 

االجتماعي األسري
ومن أهم هذه المشاكل واثرها:

المشكالت االجتماعية : كسوء العالقة بين الزوجين واألبناء ومشكالت 
المرأة العاملة وتعدد الزوجات والطالق وغيرها.

المشكالت الصحية : كمرض أحد أفراد األسرة بمرض مزمن واإلصابة 
بالعاهات والعقم ...

وقصور  الزواجى  االختيار  سوء  مشكالتها  وأهم   : الزواج  قبل  ما  مرحلة 
اللقطاء  األطفال  ومشكلة  الجنسين  بين  واالختالط  األسرية  الثقافة 

ومشكلة اإلسكان والتغالى فى المهور .
مرحلة ما بعد الزواج : سوء التوافق العاطفى والجنسى والغيرة والخيانة 
العاملة  المرأة  ومشكالت  البيت  فى  السلطة  على  والصراع  الزوجية 
وتنافر الثقافة والقيم والميول بين الزوجين وإدمان الخمور والمخدرات 
ودور  اآلخرين  مع  ناجحة  عالقات  تكوين  فى  والفشل  والبخل  واإلسراف 
الحضانة والمواصالت والمرض والعقم والهجر والسجن والطالق وتعدد 

الزوجات والوفاة والبطالة والفقر وسوء تربية األبناء وانحراف األحداث .
الشعور  مشاكلها  ومن   ، األسرة  رب  :تقاعد  األبناء  زواج  بعد  ما  مرحلة 
بالوحدة وهجر األوالد وضعف الدخل وأمراض مرحلة الكبر ( الشيخوخة) .
وهناك من يقسم المشاكل األسرية إلى مشاكل خاصة ومشاكل عامة :

أـ  المشاكل الخاصة : وتتعلق بالزوج أو الزوجة كالكراهية وسوء المعاملة 
والفرق بين الزوجين فى الثقافة أو فى السن واإلصابة باألمراض .

تقاليد  من  فيه  بما  الخارجى  المجتمع  إلى  :ترجع  العامة  المشكالت  ـ  ب 
وعادات ومواريث ثقافية سيئة ومشاكل اجتماعية واقتصادية سيئة تؤثر 
هذه  وتقسم   .. المختلفة  باألمراض  كاإلصابة   ، ما  بشكل  األسرة  فى 

المشكالت إلى نوعين :
من  بالكثير  عالجها  أو  تفاديها  يمكن  التى   : العادية  الحياة  مشكالت   �
مراحل  خالل  تظهر  التى  المشكالت  من  النوعيات  هى  وهذه   ، الحلول 

تكوين األسرة .
� ومشكالت حيوية : تزعزع دعائم األسرة وقد تقضى على كل أو بعض 
النمو  مواصلة  عن  عاجزة  أو  منهارة  أسرة  إلى  وتحيلها  الدعائم  هذه 

والتقدم فى تحقيق وظائفها االجتماعية الهامة ، 
المشكالت  من  رئيسية  فئات  ثالث  إلى  تقسيمها  يمكن  النوعية  وهذه 
الزوجية  العالقات  :*مشكالت  األســرة  لكيان  المحطمة  أو  المهددة 
أفراد  بعض  انحراف  مشكالت   * والكوارث  النكبات  عن  تنتج  *مشكالت 

األسرة
 

- المقوم الصحي : ويقوم على مدى خلو األسرة من األمراض المختلفة 
،وخلوها من األمراض الوراثية على وجه الخصوص، ومدى قدرة أفرادها 
على الترابط والتماسك ومواجهة أزمات المرض وما تخلفه من مشاكل 
، وبناء على ما سبق فإن أي خلل أو قصور في أحد هذه المقومات يمكن 

أن يدفع باألسرة إلى التفكك .
مستقرة  أسر  في  تربوا  الذين  المراهقين  ان  الحديثه  الدراسات  أثبتت 
وسعيدة، يتسمون بقابلية أكثر للتمتع بزواج صحي ومستقر من غيرهم 

ممن تعاني أسرهم من مشاكل مستمرة وعدم استقرار أسري.
العائله ليست فقط مجموعة من الناس تتشارك في المنزل أو في بعض 
تكون  أن  يجب  بكثير.  ذلك  من  أكبر  العائلة  مفهوم  الوراثية.  الصفات 
العائالت هي المصدر األساسي للدعم والتشجيع النسبة ألبنائها. فالتمتع 
بالدفء األسري يخلق استقراراً نفسياً وشخصيات متزنة. ولكن ليس عنى 
ذلك أن يظل جميع أفراد العائلة على وفاق دائم طوال الوقت. فاالختالف 
الواحدة  األسرة  أفراد  بين  الخالفات  تحدث  ما  وكثيرا  البشر،  سمة  هو 

سواء بين األبوين أو بين األبناء بعضهم البعض.
ترجع هذه الخالفات إلى اختالف الشخصيات، التفكير ووجهات النظر. وقد 
تكون ناتجة لضغوط عصبية يتعرض لها أحد أفراد األسرة من مرض، 
ضائقة مادية، مشاكل في العمل أو غيرها من الكثير من المشاكل التي 
نصادفها في حياتنا اليومية وتؤدي بنا الى التوتر والعصبية. مما قد يؤثر 
تتخذ  المشاكل  هذه  كانت  اذا  خاصة  العائلة،  أفراد  جميع  على  بالسلب 

طبيعة عنيفة أو تستمر لفترات طويلة.
حيث  الزوجين،  بين  تحدث  التي  المشاكل  هي  تأثيرا  المشاكل  وأكثر 
بعدم  الشعور  يعطيهم  مما  أبويهم  بين  العالقة  بتوتر  األبناء  يشعر 
األمان وبالتالى تتأثر سلوكياتهم وطرق تعاملهم مع من حولهم بسبب 
يكبر  عندما  الطفل  مع  ويستمر  التأثير  هذا  ويمتد  بل  المشكالت.  هذه 

وينفصل بحياته عن عائلته ويبدأ في تكوين أسرته الخاصة.
تم اجراء بعض الدراسات الدقيقة على عدد من األسر لتحديد أثر التفاعل 
على  الدراسة  هذه  وعملت  الواحدة.  األسرة  أفراد  بين  االيجابي  االسري 
الثقة  المستمع،  استجابة  هي  المحاور  وهذه  األثر،  هذا  لتقييم  محاور   ٥
بالنفس، والسلوك االجتماعي اإليجابي، والتواصل الفعال، والدفء الدعم.

وقد وجد أن األسر التي تتميز بالتواصل والمشاركة بين أفرادها تحقق 
أعلى الدرجات في هذه المحاور، وان أبناء هذه األسر يبحثون عن نفس 
الصفات االيجابية في شريك حياتهم عند قيامهم بتكوين أسرة جديدة. 
مما يثبت أن الدفء األسري واحتواء األبناء واالستماع لمشكالتهم ينتج 

عنه أسر جديدة مستقرة في المستقبل.
لذلك، فالمسؤولية التي تقع على عاتق اآلباء واألمهات ليست بالسهلة 
في  والمبادئ  القيم  غرس  عن  مسئولة  فأنت  أماً  فكونك  البسيطة.  أو 
ومن  نفسه  افادة  على  قادرا  سويا  فردا  للمجتمع  ليخرج  طفلك  شخصية 

والتصدي  بيتك  هدوء  على  الحفاظ  عن  مسئولة  أيضا  انك  كما  حوله. 
أطفالك  نفسية  تدمير  من  تتمكن  أو  المنزل  تهدم  قد  التي  للمشكالت 

وتؤدي بهم الى االستمرار على نفس النمط المضطرب في المستقبل.
واستقرار  دافئ  أسرى  بمناخ  أبناؤك  ليحظى  فعله  يمكنك  ما  أهم  من 

نفسى طوال حياتهم:
مشاكلهم  عن  أبنائك  مع  تحدثي  باألمان.  االحساس  الطفل  إعطاء   •

ومخاوفهم ودعيهم يعلمون أنك موجودة لحمايتهم دائما.
عليك  يجب  يخصهم.  ما  لكل  الجيد  واالستماع  ألبنائك  حبك  إظهار   •
كذلك  حياتك،  في  أهميتهم  مدى  عن  معهم  والحديث  أبنائك  احتضان 
حلها  ومحاولة  اليومية  مشكالتهم  الى  لالستماع  التفرغ  عليك  يجب 

معهم.
• وضع قواعد ونظم يلتزم بها الطفل داخل المنزل وخارجة. بذلك يتعلم 

أبنائك االنضباط والتغلب على أهواهم.
• كوني قدوة ألبنائك. دائما ما يرى األبناء في أهلهم مثاالً يحتذون به 
ونموذجاً  جيداً  مثاالً  تكوني  أن  عليك  يجب  لذلك  تصرفاتهم.  كل  في 

لألخالقيات الصحيحة.
وضع العائلة يتدخل في صحة أفرادها: قالت مجلة "ميا فيدا" البرازيلية 
انه ثبت علمبا بأن العائلة التي تعيش حالة من التماسك والوحدة يتمتع 
العائلة  أفراد  من  بكثير  أقل  لألمراض  وتعرضهم  جيدة  بصحة  أفرادها 
المجلة  وأضافت  العائلي.  والترابط  التماسك  مقومات  عنها  تغيب  التي 
في دراسة للخبيرة االجتماعية البرازيلية "سيلفانا دوغالس ٣٨ عاما" بأن 

الحالة العاطفية للعائلة تتدخل حتى في الصحة العقلية ألفرادها.
أفراد  بين  التماسك  تحقيق  السهل  من  ليس  بأنه  "سيلفانا"  وأوضحت 
العائلة  تماسك  أن  على  وشددت  أيضا،  بالمستحيل  ليس  ولكنه  العائلة 
ووحدتها يعني أيضا نجاح أفرادها في الدراسة والعمل والحياة اليومية 

باالضافة الى الثقة بالنفس أمام المجتمع بشكل عام.
تسع  واالسرية  التربوية  المختصة  سيلفانا  وحددت  هامة:  نصائح  تسع 
نصائح اعتبرتها مهمة جدا لتحقيق التماسك والوحدة بين افراد العائلة، 

فما هي هذه النصائح؟
أوال: ادراك كل فرد الخطائه: قالت سيلفانا ان أفضل حل لتصحيح الخطأ 
هو االعتراف به أوال ومن ثم محاولة تصحيحه بالشكل السليم. ولن تفيد 
أية جهود لتصحيح الخطأ اذا لم يكن هناك اعتراف به. وأضافت بأن على 
االخوة ادراك أخطائهم تجاه بعضهم البعض واالعتذار عن ذلك الخطأ 

واالعتراف به وتحمل المسؤولية.
على  يساعد  الخطائه  العائلة  افراد  من  فرد  كل  ادراك  ان  تقول  وتابعت 
عدم تطور سوء التفاهمات وتفاقم المشاكل ألنه متى أدرك الفرد خطأه 

واعترف به فان الغموض يختفي وتصبح الصراحة هي األساس.
ثانيا: معرفة كل فرد لحدوده: عن هذه النقطة أكدت سيلفانا بأن معرفة 
خاصة  نفسية  راحة  اآلخرين  تمنح  لحدوده  العائلة  أفراد  من  فرد  كل 
وتبعث على السالم واالطمئنان بأن الحدود المرسومة في العالقات بين 
افراد العائلة محترمة واليتجاوزها أحد. وأضافت بأن معرفة أفراد العائلة 
مثال  يعتبران  األبوين  وان  الصغر  منذ  تبدأ  األسرية  العالقة  في  للحدود 
يحتذى به بالنسبة لألوالد. وحذرت من أن الفوضى هي التي تزيل جميع 
بحيث  الواحدة  العائلة  أفراد  بين  العالقات  تشابك  الى  وتؤدي  الحدود 
على  يتم  التي  المعايير  وتغيب  الصغير  هو  ومن  الكبير  هو  من  اليعرف 

أساسها رسم الحدود.
ثالثا: استثمار العاطفة العائلية: قالت الخبيرة البرازيلية بأن على العائلة 
بين  تصادمات  الى  يؤدي  ذلك  ألن  اخفائها  وتفادي  العواطف  اظهار 
عواطف  هناك  كانت  ان  واالعتراف  واالحترام  الحب  اظهار  يجب  أفرادها. 
اظهار  في  موحدا  يكون  أن  يجب  العائلة  موقف  بأن  وأضافت  سلبية. 
العواطف أمام اآلخرين وأمام بعضهم البعض وحذرت من أن عدم اظهار 
العواطف يؤدي الى حدوث تراكمات قد تؤثر تأثيرا سلبيا على العالقات 

بين أفراد األسرة.
سيلفانا  أوضحت  العائلة:  أفراد  بين  العالقة  في  الروتين  تجنب  رابعا: 
الحداثة  واتباع  مختلفة  لمواضيع  التطرق  العائلة  أفراد  واجب  من  بأن 
يتوجب  جديد  أمر  العائلة  افراد  أحد  لدى  كان  فان  اليومية.  الحياة  في 
طرحه  يجب  الروتين  يكسر  جديد  موضوع  هناك  كان  وان  طرحه  عليه 
والحديث عنه. وأشارت الى أن الروتين قد يؤدي الى فتور العالقات بين 

أفراد األسرة.
الحوار  بأن  البرازيلية  الخبيرة  وأكدت  للحوار:  الدائم  االستعداد  خامسا: 
يعتبر أساسا متينا لحل أي مشكلة من المشاكل التي تحدث في األسرة. 
اتخاذ  في  الفردية  الى  يؤدي  العائلة  أفراد  بين  الحوار  غياب  بأن  وقالت 
القرارات األمر الذي يتسبب في تفاقم سوء التفاهمات ووصول المشاكل 

الى منعطفات خطيرة تؤدي الى تفكك األسرة.
الخبيرة  أشارت  هنا  لألسرة:  الجماعي  لالستمتاع  وقت  ايجاد  سادسا: 
الجماعي  لالستمتاع  أوقات  ايجاد  األسرة  على  ينبغي  أنه  الى  البرازيلية 
بشكل  واألفراح  المناسبات  حضور  وكذلك  جماعية  نزهات  في  كالذهاب 
جماعي. وأضافت بأنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق طرح خيارات للخروج 

من الروتين من أجل العودة بروح جديدة من التعاون.
المشاكل  أخطر  من  بأن  اكدت "سيلفانا"  للكبير:  الصغير  احترام  سابعا: 
التي تواجه األسرة الحديثة هو فقدان االحترام للكبار في السن واعتبار 
فروق العمر على أنها سلبية وليست ايجابية. وقالت ان الكبر في السن 
يعني الخبرة في الحياة ويتوجب على الصغار احترام هذه الخبرة والعمل 
على االستفادة منها بدل االستهزاء بما يقال أو يوصف بالعقلية القديمة 
بها  يتمتع  من  بأن  األشكال  من  والبشكل  التعني  فالخبرة  الحديثة.  أو 
هو ذو عقلية قديمة أكل عليها الدهر وشرب. وأضافت انه حتى اذا لم 
يقتنع أحد أفراد العائلة بما يقوله جده مثال فمن أبسط األمور هو احترام 

مايقوله.
ثامنا: التعاون في الشؤون المنزلية: قالت الخبيرة البرازيلية ان التعاون 
يجب أن يكون األساس في العالقة بين أفراد األسرة وحذرت من االعتماد 
يعتبر  ذلك  ألن  المنزلية  الشؤون  ترتيب  في  فقط  األخت  أو  األم  على 
مسؤولية الجميع. وليس هناك عيب من قيام األب أو االبن في تنظيف 

وترتيب الشؤون المنزلية.
تاسعا: التمتع بمزاج جيد: أضافت سيلفانا بأن التمتع بمزاج جيد يؤدي 
يتمتع  من  على  ويجب  األسرة.  داخل  والبهجة  التفاؤل  من  جو  نشر  الى 

بروح الدعابة بين أفراد األسرة أن يضحك البقية
 

*خبير التنمية البشرية واإلستشاري األسري 

 أهم املشاكل والقضايا
عية الصحية  واالجت

املتعلقة باألرسة 

ال شك أن العالقات األرسية هي أسمى وأقدس 
العالقات عىل وجه األرض .. بذرتها، تبدأ ب فردين 

تد لتشمل األقارب  بالزواج، ثم أفراد باإلنجاب، و
تد  ، إنها كالشجرة التي  واألصهار من الطرف

أوراقها ليستظل بها الجميع، وكل ازدادت أوراقها 
وتشابكت أغصانها كل كانت الحضن الدافئ والحصن 

األم لكل من يأوي إليها.

الدكتور محمد مصطفى بشارات*
لقد تعددت الكتابات حول العالقات األرسية والتفكك األرسي، وتناولها العديد من الدراسات واألبحاث، 
فمن الباحث من تناول بعض جوانبها، في اشتملت أبحاث بعضهم اآلخر عىل جميع الجوانب. فهي 
عي الذي بدأ به سبحانه وتعاىل الخلق  موضوع خصب وحساس، و ال وهي أساس البنيان االجت
ورشائعه  كتبه  يف  األرسية  العالقات  ونظم  بالذرية،  ومده  وحواء،  آدم  األرض،  عىل  بخليفته 

وية. الس
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على  مسجداً   ١٩٧٩ عام   وانشأ 
القاهرة  فــي  الخاصة  نفقته 
مصطفى  بـ"مسجد  المعروف 
مراكز  ثالثة  له  ويتبع  محمود"، 
الدخل  ذوي  بعالج  تهتم  طبية 
الكثير  ويقصدها  المحدود، 
لسمعتها  نظراً  مصر  أبناء  من 
للرحمة  قوافل  وشكل  الطبية، 

من ستة عشر طبيباً.
مصطفى  د.  مــركــز  ــضــم  وي
فلكية،  مراصد  اربعة  محمود 
عليه  يقوم  للجيولوجيا  ومتحفاً 
ويضم  متخصصون،  اساتذة 
الصخور  من  مجموعة  المتحف 
المحنطة  والفراشات  الجرانيتية 
وبعض  المتنوعة  بأشكالها 

الكائنات البحرية.
وكان قد عاش مصطفى محمود 
بداياته  بجوار مسجد "المحطة" 
احد  من  يعتبر  الــذي  الشهير 
المزارات الصوفية الشهيرة في 
الواضح  األثر  ترك  والذي  مصر 

على أفكاره وتوجهاته.
معمالً  محمود  مصطفى  وانشأ 
ليصنع  والده  منزل  في  صغيراً 
ــصــابــون والــمــبــيــدات  فــيــه ال
بها  يقتل  حتى  وذلك  الحشرية 
بتشريحها،  يقوم  ثم  الحشرات 
الطب  بكلية  التحق  وحــيــن 
نظراً  بـ"المشرحجي"  اشتهر 
لوقوفه طوال اليوم أمام أجساد 
الموتى، طارحاً التساؤالت حول 
سر الحياة والموت وما بعدهما.

**الطريق إلى الكعبة
محمود  مصطفى  د.  ويــقــول 
الى  "الطريق  كتابه  بداية  في 

والمغرب  ــســودان  وال وكينيا 
واسبانيا  والــبــرازيــل  واليمن 
حولي  كلهم  وسيالن،  والجزائر 
التحية  ويتبادلون  يتصافحون 

ويهنئ بعضهم بعضا.
ولوال ان المطوف اخبرني بهذه 
فالكل  عرفتها،  لما  الجنسيات 
وكأنهم  لعيني  يبدون  كانوا 
عائلي  مجلس  في  واحدة  عائلة 

حميم.
اكثر  كــان  خــطــوات  بعد  على 
حول  يلتفون  هنديا  ستين  من 
فيما  االخــر  هو  هندي  مطوف 
العربي  الدعاء  لهم  يقرأ  يبدو 
من كتاب في يده، وهم يرددون 
وقد  يبكون  وهم  الدعاء  خلفه 
الكثة  الطويلة  لحاهم  تخضلت 

بالدموع.
يعرفون  يكونوا  لم  قطعا  وهم 
يدركون  يكونوا  ولم  العربية، 
حروف،  من  يرددون  ما  معاني 
بقلوبهم  بها  شــعــروا  وانــمــا 

فبكوا.
كان كل واحد يشعر انه يخاطب 
في  ــه  وان الــحــروف  بهذه  اهللا 
وفي  ضيافته  وفي  اهللا  حضرة 
رحابه، وانه يقف حيث كان يقف 
والسالم،  الصالة  عليه  محمد 
الفقير  البدوي  العظيم  النبي 
كان  حيث  يسجد  وانــه  االمــي، 
يركع  كان  حيث  ويركع  يسجد 
دعاء،  من  يردده  كان  ما  ويردد 
وفي  العربي،  اللسان  ــذات  ب
ذي  من  الجمعة  يوم  يوم،  ذات 
صوت  ذبذبات  ولعل  الحجة، 
النبي واصوات اصحابه ما زالت 
في الفضاء حوله، فال شيء يفنى 

سبعينيات  في  الصادر  الكعبة" 
القرن الماضي وذلك عند وقوفه 

على جبل عرفات ما يلي:

الى  تنحدر  الشمس  الجمعة.. 
المغيب على جبل عرفات.

مليون  بالخيام،  مــزروع  الجبل 
يحطون  حاج  ألف  وخمسمائة 
عليه كالحمام في ثياب االحرام 
من  الواحد  تعرف  ال  البيض.. 
االخر.. ال تعرف من الفقير ومن 
التركي  من  تعرف  وال  الغني 

ومن العربي.
واختفت  الجنسيات  اختفت 
االزيـــــاء الــمــمــيــزة واخــتــفــت 
بلسان  يلهج  الكل  اللغات.. 
واحد.. حتى الجاوي والصومالي 
ــجــي  ــزن واالنـــدونـــيـــســـي وال
يتكلم  الــكــل  واالذربــيــجــانــي 
ينطقها  بعضهم  العربية.. 
ينطقها  وبعضهم  مكسرة 
يمد  وبعضهم  اجنبية..  بلكنة 
بعض  ويأكل  الــحــروف  بعض 
ان  تستطيع  ولكنك  الــحــروف 
وتستطيع  الجميع  من  تفهم 
ان تسمع انهم يهتفون.. لبيك 

اللهم لبيك.
العربية  يعرفون  ال  والــذيــن 
مطوف  حول  التفوا  قد  تراهم 
العربي  الدعاء  وراءه  ــرددون  ي

حرفا حرفا في خشوع وابتهال.
فيها  اقف  كنت  التي  البقعة  في 
جنسية  عشرة  خمس  من  اكثر 
عن  يزيد  ال  مكان  في  مختلفة 
التركمنستان  معدودة،  امتار 
وغينيا  وكازخستان  والباكستان 
وغانا ونيجيريا وزنجبار واوغندة 

في الطبيعة وال شيء يستحدث.
عرفت ان هؤالء الستين هم من 
افقر طائفة هندية وانهم جاءوا 
وعلى  االقـــدام  على  مكة  الــى 

سفن شراعية وعلى جمال.
وكان زعيمهم يحمل علما عبارة 
عن خرقة ممزقة وبعضهم جاوز 
بصره  كف  وبعضهم  الثمانين، 
بعضا،  يحمل  كــان  وبعضهم 
بحرقة  يبكون  الــكــل  وكـــان 
فقراء  كانوا  خشوعا،  ويذوبون 

حقا.
هناك  كان  خطوات  بعد  وعلى 
انه  المطوف  لي  قال  اخر  هندي 
ماليين،  عــدة  يملك  مهراجا 
ــرام  االح مالبس  ــذات  ب ــان  وك
بذات  يبكي  ــان  وك البيضاء، 
يحمله  مشلوال  وكان  الخشوع، 
اتباعه على محفة، كان فقيرا هو 
فقيرا  ليس  منا  ومن  حقا،  االخر 
تعفي  ال  الماليين  ان  اهللا،  الى 
والعمى  الشيخوخة  من  احــدا 
السيد  ان  والموت،  والمرض 
باالنفلونزا  يمرضان  وخادمه 
بل  ــراض،  االع بنفس  ويمران 
اكثر  دائما  يعاني  السيد  نرى 
بعشرات  ويستنجد  الخادم  من 
حوله  ويجمع  والعقاقير  االدوية 
وال  العلم  له  يفعل  فلم  االطباء 
يقولون  وكانوا  شيئا،   الطب 
سبيل  على  الطب  كلية  في  لنا 
تشفى  االنفلونزا  ان  السخرية، 
في سبعة ايام بدون عالج، وفي 

اسبوع اذا استخدمنا العالج.
واالنفلونزا مرض بسيط، تافه، 
لضعف  مثل  الف  من  مثل  هي 
االنسان وحاجته وفقره الحقيقي 
االمــوال  يده  في  كثرت  مهما 

وتعددت االسباب.
اهللا  الــى  فقيرا  ليس  منا  من 
الى  ويذهب  محموال  يولد  وهو 
الميالد  وبين  محموال  قبره 
والموت يموت كل يوم بالحياة 
االباطرة  واين  ومرات،  ومرات 

واالكاسرة والقياصرة.
ــار..  آث وامبراطورياتهم  هــم 

حفائر .. خرائب تحت الرمال.
رقدا  كالهما  والمظلوم  الظالم 

معا.
نفس  معا  لقيا  والقتيل  والقاتل 

المصير.
كالهما  والمهزوم  والمنتصر 

توسدا التراب.

انتهى الغرور..
انتهت القوة.. كانت كذبة.

ذهب الغنى..
لم يكن غنى.. كان وهماً.

والطيالس  والتيجان  العروش 
والــخــز والــحــريــر والــديــبــاج .. 

ورق  من  ديكوراً  كان  هذا  كل 
المطلي  الخيش  من  اللعب.. 

والدمور المنقوش.
ال احد قوي وال احد غني.

القوة  مــن  لحظات  هــي  انما 
الضعف  من  لحظات  تعقبها 
اختالف  على  الناس  يتداولها 

طبقاتهم.
الذل  لحظة  يعرف  لم  احــد  ال 
الخوف  ولحظة  الضعف  ولحظة 

ولحظة القلق.
من لم يعرف ذل الفقر عرف ذل 
تعاسة  او  الحب  ذل  او  المرض 
عار  او  الفقد  حزن  او  الوحدة 
او  الفشل  هــوان  او  الفضيحة 

خوف الهزيمة.
بل ان خوف الموت ليحلق فوق 
الى  فقراء  كلنا  جميعا.  رؤوسنا 

اهللا كلنا نعرف هذا.
وهـــم يــعــرفــون هـــذا جــيــدا.. 
ولهذا  تماما،  بهذا  ويشعرون 
خشوعا  ــون  ــذوب وي يــبــكــون.. 

ودموعا.
كثير  رجل  وهو  صديقي  سألني 

الشك:
ثياب  فــي  الــســر  ــا  وم  -
ــــرام الــبــيــضــاء وضـــرورة  االح
وتحريم  اللحم  على  لبسها 
رجم  معنى  وما  المخيط..  لبس 
الكعبة..  حول  والطواف  ابليس 

اال ترى معي انها بقايا وثنية..
قلت له: انت ال تكتفي بأن تحب 
افالطونيا  عذريا  حبا  حبيبك 
حبك  عن  تعبر  ان  تريد  وانما 
والعناق  بالقبلة  بــالــفــعــل.. 

واللقاء.. هل انت وثني؟.
اهللا  الــى  يسعى  من  وبالمثل 
ان  اهللا  له  يقول  وقلبه..  بعقله 
تسعى  ان  بد  ال  يكفي..  ال  هذا 

على قدميك.
لهذا  رمــز  والــطــواف  ــحــج  وال
الحب  فيه  يكتمل  الذي  السعي 

شعورا وقوال وفعال.
وهنا معنى التوحيد.

ان تتوحد جسدا وروحا بأفعالك 
وكلماتك.

ولهذا نركع ونسجد في الصالة 
القلب  بــخــشــوع  نكتفي  وال 
القلب  بين  الوحدة  فهذه   ..
االيمان  فيها  يتجلى  والجسد 
رجل  في  يتجلى  مما  بأصدق 

يكتفي بالتأمل.
البيضاء  االحــــرام  ثــيــاب  امــا 
التي  الكبرى  الوحدة  رمز  فهي 
ويتساوى  االجناس  فيها  تذوب 
المهراجا  والغني..  الفقير  فيها 

واتباعه.
ونحن نلبسها على اللحم.. كما 
العالم  الى  نزلنا  حينما  حدث 
سوف  وكما  الميالد  لحظة  في 
بالموت..  نغادره  حينما  يحدث 
بيضاء  لفافة  في  ملفوفين  جئنا 
الدنيا  من  ونخرج  اللحم..  على 

بذات اللفة.
لحظة  الن  للتجرد..  رمــز  هي 
التجرد  الى  تحتاج  باهللا  اللقاء 

كل التجرد.
ولهذا قال اهللا لموسى:

ــواد  ــال ب انـــك  نعليك  ــع  ــل "اخ
المقدس طوى".

لجالل  المناسب  التجرد  هــو 
الموقف.

وهذا هو الفرق بين لقاء لرئيس 
الجمهورية.. ولقاء مع الخالق.

التشريفة  لباس  نرتدي  فنحن 
لنقابل رئيس الجمهورية.

شيء..  ال  فنحن  اهللا  امــام  اما 
وعلينا  شيئا  نساوي  نكاد  ال 
وكل  الغرور  ثياب  كل  نخلع  ان 

الزينة.
ورجم  خبث:  في  صديقي  قال 

ابليس؟.
قلت:

ورد  باقة  تضع  انــت   -
للجندي  تــذكــاري  نصب  على 
لمجهول وتلقي خطبة لتحيته.. 

هل انت وثني؟.
رشقت  اذا  وثنيا  تعتبرني  لماذا 
النصب التذكاري شيطان بحجر 

ولعنته .. انها نفس الفكرة.
انها كلها رمزيات.

التذكاري  النصب  ان  تعلم  انت 
مجرد رمز وانه ليس الجندي.

التمثال  هذا  ان  ايضا  اعلم  وانا 
رمز وانه ليس الشيطان.

الصفا  بين  السعي  وبالمثل 
عين  نبعت  حيث  الى  والمروة 
زمزم التي ارتوى منها اسماعيل 
ذكرى  احياء  هي  هاجر..  وامه 
حياة  في  ينسى  ال  ويوم  عزيزة 
وامه  اسماعيل  والجد  النبي 

المصرية هاجر.
ليست  ديانتنا  شعائر  وجميع 
بالمعنى  كهنوتية  طقوسا 
من  نوع  هي  وانما  المعروف، 
يتكامل  التي  التكاملية  االفعال 
بها  تسترد  والتي  الشعور  فيها 

النفس الموزعة وحدتها.
انها وسيلة لخلق انسان موحد.. 
قوله هو فعله.. فالكرم ال معنى 
شفويا  تصريحا  ظــل  اذا  لــه 
تمتد  ان  بد  ال  وانما  باللسان 
تنبسط  ثم  الجيب  الــى  اليد 
كرما  الكرم  ليكون  عطاء  في 
حقيقيا.. هل هذه الحركة وثنية 

او طقسا كهنوتيا.
االسالم  شعائر  المعنى،  وبهذا 
تعبيرات  وانما  شعائر  ليست 
لالحساس  البساطة  شديدة 

الديني.
الدين  هو  االسالم  كان  ولهذا 
وبال  طقوس  بال  الذي  الوحيد 

كهنوت وبال كهنة.
من  اكــثــر  امــامــك  تــراهــم  اال 
مليون يكلمون اهللا مباشرة بال 
االرض  على  ويركعون  واسطة 
العراء حيث ال محاريب وال مآذن 
وال قباب، وال منابر وال سجاجيد 
وال سقوف منقوشة بالذهب وال 

جدران من المرمر والرخام.
ال شيء سوى العراء.

ونحن عراء.
خالقها  امــام  تعرت  ونفوسنا 

فهي عراء.
ونحن نبكي.. كلنا نبكي.

وســكــت صــديــقــي وارتــفــعــت 
مليون   مــن  التلبية  اصـــوات 
لبيك  حنجرة..  الف  وخمسمائة 
اللهم لبيك.. لبيك ال شريك لك 

لبيك. 

 «الطريق إىل الكعبة»:
روحانيات الوقوف عىل جبل عرفات 

ن وليد سلي
فلسفية  رؤية  له  والعرب،  املرصي  واملفكرين  الُكتّاب  اشهر  أحد  هو  محمود،  مصطفى  الطبيب  الدكتور 

اً يف الشباب املسلم وغ ذلك أيضاً. للحياة... ويعترب من أك الشخصيات تأث
باالضافة  والسياسية،  عية  واالجت والفلسفية  والدينية  العلمية  الكتب  منها:  كتاباً   (٩٠) حوايل  ألّف  وقد 

للحكايات واملرسحيات وقصص الرحالت، ويتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق والبساطة.
ان). وقد قدم الدكتور مصطفى محمود ٤٠٠ حلقة من برنامجه التلفزيو الشه (العلم واإل
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مع  متجددة   لمعان جديدة 
تجديد  فــي  ــر  أث لها  الــزمــن، 
ومن  قاطبة  اإلنسانية  أنفاس 

ذلك ما يلي:
فقد  الحج:  فرض  توقيت   : أوالً
وبعد  اإلســالم،  أركان  آخر  جاء 
الحج،  وإلــى  من  الطريق  بناء 
يعيش  ــذي  ال اإلنــســان  ببناء 
على مبدأ النفع لآلخرين وعدم 

إيذائهم.
ثانيا: توقيت حج النبي صلى 
كان  فقد  ــم:  وســلّ عليه  اهللا 
الحرام  البيت  تطهير  بعد  حجه 
الشرك  ومظاهر  ــان  األوث من 
من  اإلنسان  وإخراج  والحرام، 
البذيئة  الموروثات  سيطرة 
وبناء الذات التي تبني بالمعول 
ليبني  الماضي  به  هدم  الذي 
به المستقبل، فمن كان يطوف 
حول الصنم باألمس هو نفسه 
 قحفَم الصنم،  حطم  الــذي 
بين  العدل   ــقــقوح  الظلم
صلى   النبي دخلَ  هنا  الناس. 
حاجا  البيت  وسلم  عليه  اهللا 

كما دخله قبل عامين فاتحا.
الحج:  أعمال  خالل  من  ثالثًا: 
لتحقيق  تسعى  بعمومها  فإنها 
ويتبين  اإلنسان،  في  اإلنسان 

ذلك بأمورٍ، منها:
١) االجتماع بين أقطاب األرض 
يحملونه  وما  البشر  بني  من 

 لذا..  ينبغي أن يكون الحديث 
مجموع  خالل  من  اإلسالم  عن 
كيان  تــربــط  الــتــي  ــه،  ــان أرك
والقلب  بــالــعــقــل  اإلنـــســـان 
الشهادتين  فركن  واللسان، 
لتعزيز  يسعى  اإلســـالم،  فــي 
الصالة  وركن  الــذات،  مراقبة 
الوقت  احترام  باإلنسان  يحقق 
والزكاة  الحياة،   لب هو  الذي 
عيش  ــوام  ق على  يقوم  ركــن 
العوز   سد ومراعاة  البشرية 
الزكاة:   معاني  فمن  والنقص، 
النقص   سد يعني  مما  النماء، 
فهو  الصيام  وأمــا   . بالزيادة 
ناحية  من  الزمان  مع  يرتبط 
في  تبحث  ومبادؤه  التطبيق، 
ذات اإلنسان، حيث تجرده من 
حيث  إلــى  به  وتذهب  ــواه،  ه
على  يقوم  ركن  فهو  االمتناع، 

مبدأ الترك واالمتناع.
حيث  من  األركــان  خاتمة  وأما 
حيث   ،الــحــج فإنه  التشريع، 
أكثر  في  الخواتيم  مع  بنا  يقف 
من موطن، ويؤسس إلى أبعد 
من عنوان الميدان الذي تقوم 

هذا  ويغدو  الحج،  أعمال  عليه 
المسجد  إطار  من  أوسع  الركن 
فمن  الحرام.  والبيت  الحرام 
الركن  هذا  في  التعمق  خالل 
 ، عامٍ كلّ  األمة  به  تتقيد  الذي 
ليقوم  الرحمن،  وفد  بتقديم 

بأداء المناسك.
السعي بين الحكمة والغاية:

يحقق  بما  النظر  إنعام  عند 
صياغة  فـــي   الـــحـــج ركــــن 
بين  بنا  يسعى  نجده  اإلنسان، 
األصيل،  الــركــن  هــذا  حكمة 
اهللا  من  بالقرب  تتمثل  التي 
حكمة  كلّ  وراء  ومن  تعالى، 
 :غاية، ومن أسمى غايات الحج
للرضا  وطلبا  الذنوب،  تكفير 
منه سبحانه، للحديث الشريف: 
: أَنَّ رسولَ  (عن أَبِي هريرةَ
وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا 
 ةرمالع إِلَى  "العمرةُ   : الَ قَ
 جالحا، ومهنيا بمةٌ لار فَّ كَ
إِالَّ  جزاٌء   لَه  سلَي  ورربالم

.( )(" الجنةُ
الحكم  بعض  على  وبالوقوف   
صياغةً  نقرأ   ،الحج في  البالغة 

ــــادات، وهــذا  مــن ســمــات وع
(يأتين  تعالى:  قوله  من  واضح 

من كلّ فج عميق).
النفس  تشكيل  إعــــادة   (٢
بعد  يكون  وهــذا  البشرية، 
يحمله  وما  الماضي  باب  إقفال 
ولدته  كيوم  فيرجع  أعباء،  من 

أمه.
بين  فما  العملي:  التطبيق   (٣
 ومبيت ورمــيٍ  وسعيٍ   طــواف
ونحر،  للبيت،  ـــارة  وزي ونفر 
يقوم  ذلك  كلّ  وصدور،  وورود 
 دبه الكلّ من غير نشاز وال تفر
فيعيش  ــادة،  زي وال  نقص  وال 
االستشعار  مرحلة  اإلنــســان 
مقومات  وراءه  ا  تاركً بإنسانيته 
الفردية  ــذات  ال على  التمرد 
االنسياب  فيتحقق  والجماعية، 

الجمعي للبشرية.
رمي الحج من نوع آخر:

من  تمكنها  مكانة  للمرأة 
تماما  ـــالم،  اإلس أركـــان  أداء 
أجرها،  ينقص  فال  الرجل،  كما 
إذا  وهــنــا..  قــدرهــا.  يقلّ  وال 
الدين  ــلّ  ج ـــان  األرك كانت 
الميزان  تقييم  يكون  وبها 
فلماذا  ـــرة،  واآلخ الدنيا  فــي 
والترهات  الزيف  وراء  الهرولة 
وها  بالتهم،  اإلسالم  رمي  في 
المرأة،  على   فرض  الحج هو 
ألدائها  التسهيل  الفرض  ومن 

.للحج
مكانة  تعلو   الحج موسم  ففي 
وتتشكل  بالعموم،  اإلنسان 

قداسة المرأة بالخصوص،
صياغة  في  المكان  قداسة  أثر 

اإلنسان:
 بد ال  ـــى  األول اللحظة  منذ 
كل  من  يتبرأ  أن  الحج  لقاصد 
والرشوة  والسرقة  الربا  أموال 
ومال  والنهب  والسلب  والغلّ 
أخذهما  كان  إن  واإلرث  اليتيم 
يكون   الحج في  حق،  غير  من 
الدنيا  معاني  مــن  الــتــجــرد 
وألقابها،  وأوسمتها  ومبانيها 
جوهره  اإلنسان  في  ليتحقق 
عنه  تنصرف  توابع  غير  من 

حين انصرافه من الدنيا.
والرجل والمرأة في ذلك سواء، 
لتبقى  يبقى  المرأة  ستر  أنّ  إال 
يجد الرجل  الحج  ففي  قيمتها، 
من  أكثر  للعبء،  حامالً  نفسه 

المرأة التي تصان وال تهان.
قداسة  حول  الهالة  هذه  كلّ 

مكة  من  الحرم  في  المكان 
ربط  من  نوع  هي  المكرمة، 
اإلنــســان بــالــتــراب الــذي هو 
– اإلنسان  وليكون  وإليه،  منه 

أيضا- مقدسا في نفسه.
يربطنا  مما  مثالين،  وسأعطي 
ينظر  كيف    ،الــحــج بعالمية 
الموسم  هــذا  إلــى  الــتــاريــخ 
العريق، وكيف يمكن أن تنبني 
 البشـري المجمع  هــذا  على 
تعين  وإقرارات  قرارات  الراقي، 
األمة على حمل رسالة وسطية 
جاءا  المثاالن  وذانك  اإلسالم، 

:( )حفيفي مقال ص
عام  كورتلمون  (رحلة  األول: 
كتابه  في  فيقول  ١٨٩٤م. 
«رحلتي إلى مكة» واصفاً صالة 
ألف  «عشرون  بالحرم:  المغرب 
صفوف  في  يتراصون  مؤمن 
ثبات  فــي  يقفون  منتظمة، 
 فعم اهللا...»  «بسم  وسكون: 
مطبق،  صمت  الشريف  الحرم 
في  باإليمان  القلوب  وامتألت 
فيرد  ــر...»  أكــب «اهللا  صمت، 
وبصوت  واحد،  بصوت  الجميع 
نشاهد  وهنا  أكبر).  اهللا  خافت: 
السكينة المعهودة في قدسية 

المكان.
ــؤالء  ــن أشــهــر ه ــي: م ــان ــث ال
المستشرق الهولندي «سنوك» 

وأعــد  مكة  ــى  إل ســافــر  الـــذي 
«الحج»،  عن  للدكتوراه  رسالة 
هولندا  وضعت  أساسها  وعلى 
جنوب  ــي  ف استراتيجيتها 
يخص  ما  السيما  آسيا،  شرق 
على  االستعمارية  سيطرتها 

إندونيسيا وما حولها).
نجد في هذا المثال كيف يصف 
نفوس  فــي  البالغ   األثـــر لنا 
 الحج ركن  يحققه  بما  العالَم 
في بناء اإلنسان من هذه األمة 
اإلسالمية على وجه الخصوص، 
 سلمي موسم  يستحق  وهل 
يعادى  أن   إيماني ومشهد 

ويقطع الطريق إليه.
وفي الختام:

يقصدها  منارة   الحج وسيبقى 
حول  يطوف  العال،  رام  من  كلُّ 
 ،سماوي ــرٍ  وأم باهرة  فكرة 
عن  العقل  يعجز   نبوي وهدي 
موسم  ويسمو  كنهه،  إدراك 
يلملم  حينما  باإلنسانية  الحج 
مع  العهد  على  أمــة  شعث 
عقيدتها  وعلى  باقية،  ربها 
حفاظا  الزمان  تعاقب  ما  راسية 
وصياغة  المكان  قداسة  على 

اإلنسان.

 *مشرف مكتب لواء الهاشمية، 
مديرية أوقاف محافظة الزرقاء. 

 الحج.. صياغة اإلنسان
ب قداسة املكان وتربية القرآن 

محمد عبدالجبار الزبن*

طواف حول أركان اإلسالم:
يتوافق بناء اإلنسان، مع ما جاء به اإلسالم حيث إنه دين الفطرة، ويتواءم مع البناء البشري بنوعيه المادي والمعنوي. كما يعنى بصياغة 
اإلنسان كجوهرة ال يمكن أن يزاد على نقشها، وجمالها بقدر كمالها، وقيمتها بقدر تمامها، كلّ ذلك من خالل أركان تبني اإلسالم في 

منهج حياة اإلنسان.

َمن أراد طرق باٍب، 
ال بّد أْن يكون قرعه 
أهًال وسهًال، ليكون 

الجواب أهًال وسهًال. 
وكذلك هو فتح باب 

الحوار، ال يكون طرقه 
عنوًة. ومن العجب 

حين نرى منذ قرٍن 
من الزمان توايل 

طَرْقات االنتقاد 
ملعا الّدين 

اإلسالمّي، م سّد 
باب النقاش أحيانًا، 

سببه استخدام 
أدواٍت ليست من 

الحارضة وال الحضارة، 
وال من املوروث 

للباحث عن اإلنصاف.

موسم الحج
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df@alrai.comدنيا الفرح    |   تعّدها: نهلة الجمزاوي 

فرح تسأل

هل تتحرك جزيئات املواد الصلبة

���
	א���

يح
أّن

أذوب وأذوب

 في مائي  المحبوب 

حباتي البيضاء

كأنها الضياء

أقيم في الخضار

في الماء والبحار

في جسمك الصغير

أعيش في ســـرور

أعطيك ما تحتاج

وفائضي  يطير

تجنب ا.كثار

تجنب ا3ضرار

تناول القليل 

بصحة تصير

 أرسل إسمك وصورتك
 وجواب الفزورة

 إ� بريد دنيا الفرح

 df@alrai.com

نهلة الجمزنهلة الجمزاوي

يأتي   أمر فهذا  عزيزي  يا  بأس  ال 
 كأن تعلم   وأنت  ، والتدريبِ  باإلرادة
حقيبتك،  أو  غرفتك  م  ّظنت عندما 
مالبِسك،  وخزانة  منزلَك  حتّى  أو 
 أكثر  شخص كأنّك  تشعر  فإنّك 
تقديرك لذاتك،  ، حيث يرتفع  فعاليّةً
واحترامك  بنفِسك  ثقتك  وتزداد 
 أكثر  شخص أنّك   وتشعر لنفسك، 
الطاقة  من   المزيد  وتولُّد  ، وّةً قُ
على  التّصميم  من   بمزيد وتشعر 
وهذه  األشياء.  من  بالكثير  القيام 
 لمساعدة استخدامها  يمكنك   أفكار

ماً: نفسك على أن تصبح منظَّ
: اجعلِ النِّظام عادةً رئيسةً

رئيسةٌ  عادةٌ  النِّظام  أنَّ   ر تذكَّ
 بحاجة ة، ونحنّخصي ّالش ةّلإلنتاجي
 رلتشع ؛  النِّظامِ من  حسٍّ  إلى 
بيئتك  في  م  والتّحكُّ باالسترخاء 
تحصل  الواقع  في  أنّك  كما  وحياتك، 
كلِّ  في  واإلشباع  بالبهجة  شعورٍ  على 

م فيها جزًءا من حياتك. ّنظت ةّرم
 

يِّم نفسك : استرخِ وقَ
وهذا تدريب جيِّد لك: انهض من مكانك 
يعيش  الذي  خص  ّالش نوعيّةُ  ما   »  : واسألْ

في هذه الغرفة؟ «.
نوعيّة  «ما  واسأل:  حقيبتك  في   ر انظُ
هذا  من  حقيبةً  يمتلك  قد  الذي  الشخص 

القبيل؟».
ما  واسأل:»  بيتك  وفي  خزانتك  في  أنظر 
خص الذي قد يعيش بمثلِ تلك  ّة الشّنوعي

الطريقة؟ «.
 طرف منظورِ  خالل  من   بأمانة نفسك  قيِّم 

ثالث محايِد. فماذا ترى؟
ارفُض أن تتذرّع باألعذار :

يعيشون  الذين  األشخاصِ  من   الكثير هناك 
ذكاَءهم  يستخدمون   ةّفوضوي  بيئة في 

ذكاَءهم  يستخدمون   :أي ِسهم،  أنفُ  ّدض
التي  الفوضى  على  أنفسهم  رِ  وعذْ لتبريرِ 

تعجّ بها أماكنهم.
فيقولون أشياء مثل :

أنا أعرف أين يوجد كلُّ شيٍء، أو يقول أشياَء 
غير مضحكة مثل «أي: مكتب نظيف هو 

.«مريضة ةّعقلي عالمةٌ على وجود
إنّه  يقول  الذي   صخ ّالش أنَّ  تبيّن  وقد 
درا ضخماً  يعرف مكانَ كلِّ شيٍء يستخدم قَ
رِ أماكنِ  درته العقلية وطاقاته في تذكُّ من قُ
 :أي عملُه،   يجب ما  أداء  من  بدالً  األشياِء 
يعملون  أنّهم  يقولون  الذين   األشخاص أنَّ 
وغيرِ   شةّشوم  بِيئة في   يِّدج بشكلٍ 

. مة مخطئونَ منظَّ
نظيفاً؛  يكونَ المكانُ  أَنْ   احرِص.. وأخيراً 

ماً. ونَ منظَّ ليكُ

ال
باإل
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فإ
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فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرح

هل

كيف أتخلص من الفوىض؟
أنا أحبٌّ النظافة وال!تيب والنظام وأرتاح كث�� عندما أدخل أماكن مرتبة وتس� فيها 
أّن  حتى  حياتي،   + والنظام  ال!تيب  على  احلفاِظ  من  أمتّكن  ال  أّني  بنظام..إال  ا8مور 
أوقاتي   + منظٍم  غ�  أّ=  كما  وهناك،  هنا  مشتتة  وأغراضي  مبعDة   Fدائم غرفتي 

ومواعيدي...فكيف أسيطر على نفسي وأصبح إنسانF منظمF؟

والجرذ مة  والح والجرذالغراب  مة  والح الغراب 
فيه  يتصّيد  الّصيد  كثير  مكان  البلدان  أحــد  في  كــان  ــه  أّن زعموا 
الغصون  كبيرة  عظيمة  شجرة  المكان  ذلك  في  وكان  الصّيادون، 

ملتّفة الورق وكان فيها وكر غراب.
وبينما كان الغراب ذات يوٍم على الّشجرة إذ أبصر رجًال من الصيادين، 
ُمقبال  عصا،  يده  وفي  شبكة  كتفه  على  الحال  سيىء  المنظر  قبيح 
نحو الّشجرة. فذعر منه الغراب وقال: لقد ساق هذا الرجل إلى هذا 

المكان أمر، فسأنظر ماذا يصنع.
أقبل الّصياد فنصب شبكته ونثر حّبه وكمن في مكاٍن قريٍب.. فلم 
وكانت  المطّوقة،  لها  ُيقال  حمامة،  به  ت  مــرّ حّتى  قليًال  إّال  يلبث 
الَحب  وسربها  المطوقة  فأبصرت  معها.  وُهّن  كثير  حمام  سيدة 
ولم يبصرن الّشرك (الشبكة) فوقعن فيها جميًعا. ثم أقبل الّصياد 

إليهن مسرًعا فرًحا بهّن.
وانفردت كّل حمامٍة منهن عن ناحيتها تعالج نفسها لتفّر، فقالت 
واحدة  نفس  تكّن  وال  المعالجة  في  تتخاذلن  ”ال  الُمطّوقة:  لهن 
منكّن أهّم إليها من نفس صاحباتها. فلنتعاون جميًعا لعّلنا نقتلع 

الّشرك فينجي بعضنا بعًضا“.
ففعلن ذلك واقتلعن الّشرك فطرن به في السماء وتبعهن الّصياد 

وظّن أّنهن سيتَعبن بعد قليٍل لثقل الّشرك فيقعن.
وأمر  أمرهّن  إليه  يصير  ما  أعــرف  حّتى  ”سأتبعهن  الــغــراب:  فقال 

الّصياد“.
الّصياد جاّد  ”إّن  يتبعهن. فقالت لصواحبها:  الصياد  المطّوقة  ورأت 
الفضاء لن تخفين عليه، ولكن توّجهن  في طلبكن، فإن طرتن في 
فييأس  مكانكن  عليه  يخفى  أن  يلبث  لن  فإنه  والعمران  الخير  إلى 
منكن وينصرف. وأنا أعرف مكاًنا قريًبا من العمران والّريف فيه جحر 
إليه قطع عّنا هذا الشرك وأراحنا  انتهينا  جرذ وهو صديق لي، فلو 

من شره“.
منهن  ويئس  الصياد  على  فخفين  المطّوقة،  قالت  حيث  فتوّجهن 
التي  حيلتهن  ينظر  أن  أراد  بل  ينصرف،  فلم  الغراب  أما  وانصرف. 
سيحتلنها للخروج من الشرك فيتعلمها وتكون له عّدة 3مر إن كان.
الجرذ، أمرت الحمام بالهبوط،  ولّما وصلت المطّوقة بهّن إلى حجر 
فهبطن، ووجدن حول الجرذ مئة ثقب أعّدها للمخاوف، وكان مجّربا 

لnمور داهية.
نادته المطّوقة بإسمه، فسألها الجرذ: ”من أنِت؟“

في  رآها  فلّما  مسرًعا.  إليها  فأقبل  المطّوقة“.  صديقتك  ”أنا  قالت: 
الّشرك، قال لها: ”ما أوقعك في هذه المشكلة وأنِت من الّذكيات؟“

قالت المطوقة: ”أنَت ال تعرف ما يفعل الجهل في عقل المرء؟ لقد 
الَحب  في  رّغبني  الــذي  وهو  المشكلة،  هذه  في  الغباء  أوقعني 
وأعمى بصري عن الّشرك حّتى وقعُت فيه أنا وأصحابي. وليس أمري 
وقّلة امتناعي عن مصائب الدهر بعجيب، فقد ال ينجو منها َمن هو 
ويصطاد  البحر  في  الحيتان  تصطاد  فقد  شأًنا.  وأعظم  مّني  أقوى 

الّطير في الهواء“.
له  فقالت  المطّوقة.  فيها  كانت  التي  العقد  بقرض  الجرذ  أخــذ 
المطوقة: ”إبدأ بعقد صواحبي ثم أقِبل على ُعَقدي“. فأعادت عليه 
”قد  لها:  قال  ثم  قولها.  إلى  يلتفت  ال  والجرذ  ذلك  كّل  مراًرا.  القول 
كّررِت هذا الكالم علّي مراًرا كأّنك ليست لك بنفسك رحمة، وال ترين 

لها حًقا“.
فقالت الُمطّوقة: ”ال تلمني على ما أمرتك به، فإّنه لم يحملني على 
ذلك إّال أّني تكّلفُت الّرئاسة على هؤالء الحمام، فلذلك لهن علّي حق، 
ومعونتهن  وطاعتهن  والّنصيحة،  الطاعة  في  حّقي  لي  أدين  وقد 
نّجانا اw من صاحب الّشرك. وتخّوفت إن أنَت بدأَت بقطع عقدي أن 
ُعَقٍد لهن.  تمّل وتكسل عند فراغك من ذلك عن بعض ما بقي من 
وعرفُت أّنك إن بدأت بهّن وكنُت أنا ا3خيرة أّنك ال ترضى وإن أدركك 

الفتور والملل، لن تدع معالجة قطع وثاقي عّني“.
قال الجرذ: ”وهذا ما يزيد أهل الموّدة لك والرغبة فيه رغبًة ووًدا“.

ثم أخذ الجرذ في قرض الّشبكة حتى فرغ منها، وانطلقت المطّوقة 
وحمامها إلى مكانهّن راجعات آمنات.

المواد  جزيئات  أن  من  بالرغم 
مثل  تتحرك  أن  يمكنها  ال  الصلبة 
جزيئات السائل والغاز فإن العلماء 
يعتقدون أن هذه الجزيئات تتحرك 
ثابت  مدار  في  والخلف  األمام  إلى 
المواد  بعض  وتتبخر  مــا  نــوعــاً 
الصلبة عند تركها معرضة للهواء 
مثل النفثالين والكافور، ومن هذا 
الصلبة  المواد  جزيئات  أن  نجد 
في  والحركة  للتطاير  معرضة 

الهواء.
حركة  على  البرهنة  أمكن  وقــد 
فإذا  الصلبة.  المواد  في  الجزيئات 
الــرصــاص  مــن  قطعة  ضغطت 
بحيث  الذهب  من  قطعة  بجدار 

يكون سطح كل منهما ملتصقاً باآلخر، فإن جزيئات الذهب تتحرك في جزيئات الرصاص. وجزيئات 
بعض  وتركتا  والنحاس  الزنك  من  قطعتان   طتغض وإذا  الذهب،  جزيئات  في  تتحرك  الرصاص 

الوقت، فسوف تصبح القطعتان ملتصقتين.

���
	א���

غرائب  الفائز بفزورة العدد املايض

ماذا تعرف عن النمل؟
من الغريب :

الّنمل هي ا.شــارات وإفــراز مواد  أن لغة   -
كيميائية ذات رائحة.

وأنصافا  أرباعا  الحبوب  يقطع  الّنمل  أن   -
حتى ال تنبت أثناء تخزينها.

أربع  إلى  الكزبرة  حّبة  يقسم  الّنمل  أن   -
قطع 3نها تنبت لو قسمت نصفين.
- أن الّنملة تحمل مائة ضعف وزنها.

- أن اسم بيض الّنمل هو مازن.

فهد مؤيد الزعبي
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منالمعلوماتالعام
دملاولودلاضعبنعة
ننيالعالمانالمطا
ضرالاتحثعقييذلار
هـومطارمدينةروثرد
يوسناوادنلوهـيفما

سراهـيالدولةالوحي
ثاداهـشردصثيثلاةد
ميلادللابقارفيهـا
دملانمريبكددعناو
نفيالعالمتحملاسم
ثكاناوةيردنكسالا
ردولالعالمفيانتا

نابايلاتارايسلاج
ثماكثرقارةاستهـلا

نيوزقايسابهـذللاك

ثاني بحر مغلق في العالم بعد البحر الميت من مقطع (٥) أحرف

من املعلومات العامة عن بعض الدول واملدن + العاW ان املطار الذي يقع حتت االرض هو مطار 
مدينة روتردام + هولندا وان سويسرا هي الدولة الوحيدة التي تصدر شهادات ميالد لالبقار فيها وان 

عددا كب�ا من املدن + العاW حتمل اسم االسكندرية وان اكD دول العاW + انتاج السيارات اليابان 
ثم اكD قارة استهالكا للذهب اسيا.

9/23 إلى 10/22

1/20 إلى 12/222/18 إلى 1/19

4/20 إلى 5/20

7/23 إلى 8/22

11/22 إلى 12/21

الثور

العقرب

الجدي

العذراء

حلول ا8لعاب تنشر + صفحات «أبواب» السبت

الحل السابق: اليمن

حل العدد السابق

حل العدد السابق

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١ - وليد توفيق ٢ - إصالح – مبعوث ٣ - أربى – يدبر ٤ - لبق – بدين – يا ٥ - كرمي – رد – حل ٦ - فج – يتكاسل ٧ - كتم – 
هليون ٨ - رسام – منام ٩ - سر – إن ١٠ - دواء – حليف ١١ - جلس- مطر – مقر

عموديًا:
١ - وائل كفوري ٢ - لص – برج – دل ٣ - يالقي – كابوس ٤ - دار – ميتم ٥ - حتبب – مت – سأم ٦ - أدرك – مر ٧ - فم – يداهن 

– حر ٨ - يبني – سالسل ٩ - قعد – حليم – مي ١٠ - وبيل – أفق ١١ - أثرى – جنان. 

تسايل

2/19 إلى 3/20

الحوت

شخصية برج الرسطان
قوي الشخيص، رصيح يف آرائه ومواقفه ك أنه مبدع ولديه حس فكاهي. هناك أيضا 
ين إليه. التحدي األكرب بالنسبة له هو أال تستخدم  جانب درامي من شخصيته، يجذب الكث

قوة شخصيته بطريقة مبالغ فيها. ثقته الزائدة بنفسه يراها البعض غطرسة وغرور.

س، ويف، رصيح. نقاط القوة: طيب القلب، متفائل، لديه ح

، متسلطـ، غ صبور، متعجرف، يحب االمتالك عيوب الرسطان: أنا

الجوزاء

ا3سد

8/23 إلى 9/22

القوس

10/23 إلى 11/21

الميزان

الدلو
3/21 إلى 4/19

الحمل

افقيًا
 – جزيرة   ٣٣ من  تتألف  عربية  دولــة   -  ١
لعب   -  ٢ ــة  ــوري س شــمــال   c مــديــنــة 
– منع ٣ - ضد  – تصّدى للعدو  وتسلية 
شجاع – من الورود ٤ - عودة – أهوج ٥ 
 -  ٦ الضباب  عاصمة   – ــواب  ج  – بحر   -
صاحبة الشاعر قيس بن ذريح - نقيض 
غابة   -  ٧ اpرض  على  يسقط   – ميت 
– بائع  العني  باريس ٨ - ماء  رائعة قرب 
– ممثل دولة  – صديق ٩ - يقظة  اللنب 
لدى دولة أخرى١٠ – طريق طويل وعريض 
– ما بني اpرض والسماء – من احليوانات 

الzية ١١ - ذروة – معنى.

عموديًا
على  يــشــرف  فلسطني   c جــبــل   –  ١
املتوسط – عاصمة عربية تعد من أقدم 
 – – فم  النار  لسان   -  ٢ عا|   c املدن 
والدة ٣ - كساد – آلة لرفع املاء ٤ - واٍد 
ــن والـــســـعـــوديـــة –  ــم ــي ــى حـــــدود ال ــل ع
متشابهان ٥ - ضد غلظ – حب – واضح 
 – – اجتهد ٧ - ضوء  – قتال  ٦ - ناضج 
مرفأ c جنوب قzص ٨ - عطية بال ثمن 
اpسماك  من   -  ٩ الشم  حاسة  – عضو 
– يتوه ١٠ – سارق – وصلة ما بني الرأس 
النحل  – لعاب  ١١ - سمني  ر  – دمَّ والبدن 

– أخو اpب.
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5/21 إلى 6/21

السرطان

6/22 إلى 7/22

بنفسك  تحصد  ان  عليك  الحوت: 
يقوم  ان  تتوقع  ال  اعمالك,  ثمار 

اي كان بهذا العمل بدال عنك. 

االسد: تشعر بانك مستغل بعض الشيء وذلك الستغالل االخرين لطيبتك 
وبساطتك. ستثأر لنفسك ذات يوم وترد عليهم بعنف. 

ارباحك  مضاعفة  حــاول  الــجــدي: 
لصرف  داعـــي  ال  دخــلــك,  وزيــــادة 

المال بال حساب.

في  خــطــأ  ــبــت  ــك ارت اذا  ـــدلـــو:  ال
بعد  يفت  لــم  فالوقت  الماضي 
لذلك  فــورا  بــادر  السماح,  لطلب 

لتريح ضميرك.

الوصول  جــاهــدا  تــحــاول  الحمل: 
لنفسك  احترامك  يحفظ  حل  الى 
ــصــون مــشــاعــرك مــع الــطــرف  وي

االخر. 

للقلق  تتعرض  كنت  اذا  السرطان: 
فعن  االيــام,  هــذه  لالضطراب  او 
فالكل  وتــهــدأ  ستطمئن  قــريــب 

يبادلك المشاعر الصادقة. 

ما  عن  وعبر  قلبك  افتح  العقرب: 
لن  االمـــر  فكتمان  نفسك,  فــي 

يفيدك. 

قد  شيء  باي  تشعر  لن  القوس: 
مـــزاجـــك,  يــعــكــر  او  يـــزعـــجـــك 
فمعاملتك الطيبة لالخرين تبقيك 

في حالة رضا مع الجميع. 

حياتك  في  ملموس  تحسن  الثور: 
ضع  تنظيمها,  عليك  لذا  المادية, 
ــظــم دفــع  جــــدوال لــمــصــاريــفــك ون

االقساط المترتبة عليك. 

امامك  الــذي  رأيــت  اذا  الــعــذراء: 
ان  فيستحسن  غضب  حــالــة  فــي 
كمن  ستكون  واال  الصمت  تلتزم 

يصب الزيت فوق النار. 

الجوزاء: عليك الخروج من وحدتك 
وبكل  صراحة  والتعبير  وعزلتك 

صدق عن مشاعرك واحاسيسك.

الميزان: تبحث عن المغامرة اينما 
وجدت, انتبه فاحيانا تواجه امورا 
ال يمكنك التغلب عليها او تخليص 

نفسك منها. 

عليك  كــاكــورو  مسابقة  ــل  حل
 +  ١-٩ ــــن  م رقـــــم  ادخــــــــال 

املربعات الفارغة.
ــيــح احلــــل هـــي االرقـــــام  مــفــات
املـــربـــعـــات   + ـــــودة  ـــــوج امل
حل  تعطي  التي  وهي  السوداء 

جملموع االرقام.
ــوق اخلط  ــودة ف ــوج االرقـــام امل
واالرقـــام  االفــقــي  احلــل  تعطي 
املوجودة حتت اخلط تعط احلل 

العامودي.
سيكون   ٣ رقــم  احلــل  مفتاح 
ــل لــرقــم ٢ ورقـــم ١ ورقـــم ٥  احل
او   ١ ــم  ورق  ٤ لرقم  حال  سيكون 

رقم ٢ ورقم٣.
ســتــحــل  املـــربـــعـــات  مــــن  اي 
على  تعتمد  الصحيح  بالشكل 

حل املفتاح باالجتاه اuخر
ال يجوز تكرار الرقم + احلل لذا 

رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.
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نجمة بوليوود «سوناكيش سينها»
الكوميديا سالح ذو حدين

الكوميدي  فيلمها  سينها  سوناكشي  بوليوود  نجمة  تصور 
الجديد، بمشاركة النجم ديلجيت دوسانجي.

ويعد هذا العمل الكوميدي األول الذي تشترك فيه سوناكشي، 
حيث جرى تصوير بعض المشاهد بمدينة نيويورك.

وأعربت سينها عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم، الذي يظهر 
فيه بعض نجوم السينما الهندية كضيوف شرف، معتبرة أنها 
يتقبله  ومتقن  مختلف  أداء  إلى  تحتاج  مغايرة  تجربة  تخوض 

المشاهد.
حدين،  ذو  سالح  ألنها  الكوميديا،  من  خشيتها  عن  وأعربت 
يجيدها  ومن  التصنع،  دوامة  في  يسقط  معها  يتساهل  من 

بالعفوية والصدق يعبر بالتجربة إلى بر األمان.
 IIFA شار إلى أن الفيلم جرى تصوير جزء منه خالل حفل الـي

الذي  الهندي)،  للفيلم  الدولية  األكاديمية  (جوائز   Awards
أقيم بنيويورك في يوليو الماضي.

 Happy Phirr Bhagمن جانب آخر، تنتظر سينها عرض فيلم
Jayegi بصاالت السينما الهندية في ٢٤ الجاري.

في  عرضه  تم  الفيلم  هذا  من  األول  الجزء  أن  المعروف  ومن 
صاالت السينما الهندية خالل عام ٢٠١٦.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول سوناكشي التي تقع في ورطة 
بخطفها،  يقومون  حيث  الصينية،  العصابات  إحدى  مع  كبيرة 

ويذهبون بها من الهند إلى الصين.
وشارك النجمة في بطولة هذا الفيلم أبطال الجزء األول، وهم: 
من  والفيلم  وغيرهما،  شيرجيل  جيمي  بينتي،  ديانا  النجمة 

تأليف وإخراج موداسار عزيز.
شاتروجان  والسياسي  الممثل  ابنة  هي  سوناكشي  أن  يذكر 
سينها، ولم تكن لها أي ميول فنية، وأكملت دراستها في آريا 
من  األزياء  تصميم  في  وتخرجت  مومباي،  في  ماندير  فيديا 

جامعة شريماتي ناثيباي دامودار ثاكيرسي في مومباي.
بدأت سوناكشي حياتها المهنية كمصممة أزياء، وعقب فترة 
بدأت تصميم أزياء ألفالم مثل Mera Dil Leke Dekho عام 
 ،Dabangg ٢٠٠٥. وعقب ٥ أعوام ظهرت ألول مرة في فيلم
الفيلم  وأصبح  كبيرا،  نجاحا  الفيلم  وحقق  خان،  سلمان  أمام 
األعلى دخال لعام ٢٠١٠، واعتبر في النهاية الفيلم األكثر إقباال 

في كل األوقات.

 Insatiable انتقادات الذعة لمسلسلها Netflix واجهت شركة
(التي ال تشبع)، الذي تدور أحداثه حول قصة انتقام باتي، وهي 
فتاة بدينة وال تحظى بشعبية كبيرة من زميالتها في المدرسة 
الالتي كن يعاملنها معاملة سيئة، بعد أن فقدت الوزن الزائد 

بصورة غير متوقعة.
خاطئة  رسالة  يرسل  إنه  المسلسل  منتقدي  من  الكثير  ويقول 

عن صورة جسم المرأة.
حياة  يتناول  الذي  الوحيد   «Insatiable» مسلسل  يكن  ولم 
بالقوام  تحتفي  أخرى  أعمال  هناك  كانت  بل  البدينة،  الفتاة 

الممتلئ للمرأة.
 Gilmore» وخاضت النجمة ميليسا مكارثي التجربة في مسلسل
في  ميليسا  تلعبها  التي  األدوار  من  الكثير  أن  ورغم   ،«Girls
أفالمها تعتمد على النكات التي تتعلق بالبدانة، فإن واحدا من 

أشهر أدوارها لم يتعرض لقضية وزنها على اإلطالق.
 Gilmore» مسلسل  في  ماهرة  طاهية  دور  مكارثي  ولعبت 
الحب  وتجد  على اإلطالق،  وزنها  يذكر المسلسل  ولم   ،«Girls

في المسلسل في قصة ناجحة مع شخص يحبها.
في حين، لعبت غابوري سيديبي في مسلسل «Empire» دور 

بيكي، مساعدة أحد أباطرة صناعة موسيقى الهيب هوب.
شخصيتها  إن  المسلسل  مشاهدي  من  الكثير  يقول  وبينما 
تندرج تحت الصورة النمطية للسكرتيرة السمراء المرحة، نرى 
تطور  مع  مثابرة  قوية  شخصية  بيكي  أن  المسلسل  تقدم  مع 

عملها في الشركة.
أما شارون روني فجسدت دور راي في مسلسل «مذكرات بدينة 
عالقتها  عن  ناجمة  نفسية  متاعب  تعاني  والتي  مجنونة»، 
المضطربة بالطعام، لكن مع تقدم المسلسل تبدأ شارون في 

التعافي وتقبل ذاتها.
كما قدمت النجمة جوي ناش، ضمن هذا اإلطار، شخصية بالم 
مسلسل  وهو  الغذائية)  الحمية  (أرض  «دايتالند»،  في  كيتل 

كوميديا سوداء مقتبس من رواية بنفس االسم لسارا ووكر.
في  صحافية  وهي  كيتل،  بالم  حول  المسلسل  أحداث  وتدور 

إلى  تسعى  التي  نيويورك،  في  األزياء  مجالت  أهم  من  واحدة 
مسارين،  بين  متحيرة  نفسها  تجد  أنها  كما  الذات،  اكتشاف 
يعنفون  من  ضد  عنف  أعمال  تنفذ  لجماعة  االنضمام  أحدهما 

المرأة، واآلخر هو االنضمام لجماعة لتمكين المرأة.
 «Drop Dead Diva» وفي اإلطار نفسه، أدت بروك إليوت في
من  الرغم  وعلى  عملها،  في  المتفوقة  بينغوم  جين  شخصية 
أن  إما  النساء  أن  يفترض  ألنه  للمسلسل،  انتقادات  توجيه 
ينقذ  للدور  المتميز  إليوت  أداء  فإن  نحيفات،  أو  متفوقات  يكن 

المسلسل.
مثل  قضايا،  يناقش  ألنه  المسلسل  على  مشاهدون  وأثنى 

مخاطر الحمية الغذائية والتمييز على أساس الوزن والحجم.

Netflix تواجه انتقادات الذعة 
Insatiable بسبب مسلسلها

ريهام حجاج
«رغبة  عــىل   تعيش 
ــــوحــــشــــة» مــع  مــــت

«الكربيت األحمر»..! 
 

وتبرر  النجمة المصرية ريهام حجاج، تواريها عن خارطة الدراما 
التلفزيونية في الموسم الماضي، عازية األمر إلى أن انشغالها 
بتصوير هذين العملين جعلها تتغيب عن ماراثون الدراما في 
شهر رمضان الفائت، معبرةً في الوقت ذاته عن سعادتها بردود 
العملين  عرض  خالل  الجمهور،  جانب  من  تلقتها  التي  األفعال 

في مطلع العام الحالي.
 حجاج قالت لـ «الراي» في تصريح خاص: «دخلت مرحلة جديدة 
منذ  تصويره  في  شرعت  حيث  كارمن،  مسلسل  مع  حياتي  في 
أسبوعين»، معتبرة أن المسلسل خطوة مهمة بالنسبة إليها، 
المطلقة.  البطولة  أدوار  أول  خالله  من  تجسد  أنها  السيما 
ولفتت إلى أن العمل يضم كوكبة كبيرة من الفنانين، بينهم 
محمد كيالني وليلي عز العرب، في حين يتكفل بإخراجه حسين 

شوكت.
 ٦٠ الـ  ذات  األعمال  فئة  إلى  ينتمي  «كارمن   : قائلةً وتابعت 
حلقة، وسيعرض في الموسم الدرامي المقبل، خارج المنافسة 
للمسلسل  المنتجة  الجهة  تواصل  حيث  رمضان،  في  الدرامية 
الوقت  الختيار  الفضائيات  من  عدد  مع  مفاوضات  األيام  هذه 
األنسب لعرضه»، كاشفةً الغطاء عن تحضيرها لفيلم سينمائي 
الحالي،  الوقت  في  اإلفصاح عن تفاصيله  رفضت  لكنها  جديد، 

إلى حين استكمال فريق العمل والبدء في تصويره.
يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج هو الجزء الثاني من مسلسل 
«الكبريت األحمر»، الذي اقتسمت بطولته مع أحمد السعدني 

وسيمون وعبدالعزيز مخيون، وهو من تأليف عصام الشماع.
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تكن  لم  ان  مصر  في  العظيمة  الفن  قامات  من  شادية  تعتبر    
بحرفية  االدوار  كل  أدت  التي  العظيمة  الممثلة  فهى  اهمهم.. 
وتحد كبير والمطربة االعظم التي جددت في اسلوب الموسيقى 
نظرا لطاقتها الصوتية التي تتمتع بالشقاوة والحنية والشجن 
في ذات الوقت بدأت شادية حياتها الفنية وهى في السادسة 
محمد  مع  إجازة)  في  (العقل  فيلم  خالل  من  عمرها  من  عشرة 
فوزى وليلى فوزى إخراج حلمى رفلة ثم توالت أفالمها مع محمد 
العديد  بها  أدوار  خالل  من  الدلوعة  البنت  شخصية  في  فوزى 
فيلم  ببطولة  تقوم  أن   ١٩٥٩ عام  قررت  أن  إلى  األغنيات  من 
الفقار  ذو  محمود  إخراج  حمدى  عماد  مع  المجهولة)  (المرأة 
والذى قدمت نفسها فيه كممثلة ثقيلة دون غناء لتكون األفالم 

التالية لممثلة كبيرة وليست لبنت دلوعة فقط..
وتعتبر شادية من الممثلين األقوياء حيث تتمتع بجرأة كبيرة 
وأيضا قلب كبير فحينما كان عبد الحليم حافظ مطربا جديدا 

الممثلة  وهى  أمامه  بالتمثيل  شادية  قامت  يعرفه  أحد  ال 
المشهورة انذاك في فيلم (لحن الوفاء) ١٩٥٥ وأيضا مع كمال 
حسنى في فيلم (ربيع الحب) صاحب أغنية غالي علي ولكنه لم 
(أنت  فيلم  في  مراد  لمنير  بطولة  أول  وأيضا  الفن  في  يكمل 
فنانين  أمام  الوقوف  من  اسمها  على  تخش  لم  فهى  حبيبي) 
الحال  وبطبيعة  اليهم  يديها  تمد  كانت  بالعكس  بل  جدد 
المدق)  في (زقاق  حميدة  مثل  الخالدة  األدوار  من  العديد  لها 
وفؤادة في (شيء من الخوف) وسيدة في (نحن ال نزرع الشوك) 
في  وعايدة  المدينة)  (اضواء  في  وسعاد  (ميرامار)  في  وزهرة 
(ال  أفالمها  آخر  حتى  الشخصيات  من  والعديد  ال١٣)  (الزوجة 
تسألنى من أنا) ١٩٨٤ في شخصية (عائشة) التي تبيع ابنتها 
لتستطيع بثمنها تربية بقية أوالدها.. لتثبت شادية انها من 
أعظم ممثالت جيلها.. حتى المباراة الفنية التي جمعتها بفاتن 
أن  بعد   ١٩٦٣ عام  (المعجزة)  فيلم  في  كبرتا  بعدما  حمامة 

مثلتا معا (ظلمونى الناس) ١٩٥٠ والعديد من االفالم كانت 
ألنها  ولكن  الثقيل..  العيار  من  ممثلة  فهى  شادية  ل  النتيجة 
منها  أكثر  مغنية  أنها  صنفت  الغناء  في  القوة  بنفس  كانت 
ممثلة.. شادية في الغناء قامت بالتحديث في األغنية القصيرة.. 
فهى صاحبة أغنية دبلة الخطوبة التي لن تجد لها مرادفا في 
كما  الوطنية  باألغاني  تغنت  التي  الوحيدة  أيضا  الغناء  أزمان 
قبلها  مغن  يستطع  لم  شيء  وهو  العاطفية  باألغاني  تتغنى 
يجد  لم  التي  مصر  يا  حبيبتى  يا  أغاني  مثل  عمله  بعدها  وال 
وأغنية  يناير  ثورة  وقت  منها  أقوى  أغنية  واإلذاعة  التليفزيون 
أن  كما  الحب  بطعم  ولكنها  وطنية  أغان  الزمان..  من  أقوى 
هناك أغاني أخرى إذا تم سماعها االن لن يصدق المستمع لها 
محمد  مع  القمر  بوست  مثل  موسيقاها  روعة  من  قديمة  أنها 
الموجى أو تعاونها مع بليغ حمدى وحتى عمار الشريعى وحتى 
عيد)  في  اليوم  (مصر  سالمة  جمال  مع  لها  وطنية  اغنية  آخر 
وآخر اغانيها على المسرح وكانت أغنيتها الدينية (خد بايدي) 
لتعتزل بعدها اعتزاال ليس فيه أى ظهور وال تبرؤ من الفن كما 
ردد البعض بعد موتها هذا الكالم العارى من الصحة بل إنها 
اهللا  رحم  يخجل..  ما  هناك  فليس  أعمالها  بكل  فخورة  كانت 

األسطورة الباقية شادية. 

 ريك بنتيل*

يفرض دنزل واشنطن كامل سيطرته على الشاشة، سواء كانت 
الشخصية التي يؤديها هادئة في البداية قبل أن تتفجر الحقاً، 
العاصفة.  التطورات  وراء  الدافعة  القوة  إلى  يتحول  كان  أو 
يحظى هذا الممثل بفرص متعددة إلثبات هذين الجانبين من 
التابع   (٢ (المعادل   ٢  The Equalizer فيلم  في  شخصيته 
للجزء األول الذي صدر في عام ٢٠١٤ واقتبِس من المسلسل 
التلفزيوني من بطولة إدوارد وودوارد خالل الثمانينيات. يعطي 
التي  ماكول  روبرت  شخصية  إلى  نفسها  القوة  واشنطن  دنزل 

أداها ببراعة في الجزء األول.
إلى   ٢  The Equalizer في  واشنطن)  (دنزل  ماكول  يتحول 
رجل منتقم يضع نفسه في خدمة البائسين في محاولة منه 
لتصحيح المسار الخاطئ، كذلك يحاول في الوقت نفسه التعامل 

مع الفراغ العاطفي الذي يشوب حياته.
وسط المهام التي كلّف نفسه بها والتي تتسم بالعنف والرحمة 
إلى  يفتقر  لكنه  صالحاً.  وصديقاً  وجــاراً  عامالً  يبدو  آن،  في 
األصدقاء في حياته، إذ ال يعرفه بما يكفي إال ربة عمله السابقة 
سوزان بالمر (ميليسا ليو) وزوجها (بيل بولمان) كي يتقاسما 
ماكول  أصدقاء  يبقى  لذا  آخر.  إلى  وقت  من  طعام  وجبة  معه 
محدودين (يعتبره معظم الناس ميتاً)، لكن عالقته باألشخاص 

الذين يحبهم تبدو عميقة وغير مشروطة. لهذا السبب، تحول 
الحبكة الرئيسة في فيلم The Equalizer ٢ القصة من مجرد 

أعمال لطيفة وعشوائية إلى وضعٍ شخصي جداً.

حبكة مثيرة لالهتمام
يستعيد خط القصة األساسي الذي يتمحور حول ماكول توازنه 
شابة  مع  التعامل  بين  تتراوح  أخرى  صالحة  أعمال  إضافة  عبر 
عالم  إلى  االنجرار  من  ساندرز)  (آشتون  مراهق  ومنع  مخطوفة 

العصابات القاتل.
ماكول  يقدم  لكن  لالهتمام،  مثيرة  الرئيسة  الحبكة  تبدو 
دوماً أفضل ما لديه عند التعامل مع أبسط المواقف. نظراً إلى 
رنا هذه  الطابع الشخصي الذي تحمله القصة المحورية، ستذكّ
الحكايات الصغيرة في النهاية بسبب النجاح الالفت للمسلسل 

التلفزيوني األصلي: إنه الميل إلى مساعدة الغرباء.
يحمل المخرج أنطوان فوكا ودنزل واشنطن تاريخاً طويالً من 
(يوم   Training Day فيلم  إلى  يعود  الذي  المشترك  التعاون 
لواشنطن  وسمح   ٢٠٠١ عام  في  العمل  هذا  صدر  التدريب): 
بتقديم أداء شبه مثالي. يتسم الرجالن بأسلوب عملي فاعل 
يسمح لواشنطن بإعطاء ثقل عاطفي للشخصية التي يؤديها، 
بينما يمأل فوكا الفراغات بمشاهد الحركة المؤثرة والمدروسة.

على  التعديالت  بعض  وينك  ريتشارد  والكاتب  فوكا  أحدث 
أن  بدل  ماكول.  عمل  تغيير  خالل  من  األول  الفيلم  تفاصيل 

يعمل في متجر معدات ويجد من يحتاجون إليه عبر اإلنترنت، 
بات يعمل سائقاً لصالح شركة «ليفت». ال تسهل عليه هذه 
الخطوة استكشاف حاجات الغرباء فحسب، بل إنّ ضيق مساحة 
جداً  قريبة  تكون  الكاميرا  ألن  واشنطن  أداء  يضخم  السيارة 

من وجهه.
أي  نناقش  أن  يمكن  ال  السينما،  رواد  مع  منصفين  لنكون 
الفيلم  أحداث  إفساد  لعدم  الكتابة  في  األخطاء  بشأن  تفاصيل 
عليهم. لكن عندما يحين وقت التحول المحوري في الفيلم، لن 
بشكل  المستعملة  الحبكة  على  يرتكز  العمل  ألن  خطأ  أي  يقع 

متكرر في السابق.
كان الفيلم ليغرق في الفوضى لو كان بطل القصة ممثالً آخر. 
ينجح واشنطن في الحفاظ على الجوانب المشوقة من الفيلم، 
حتى عندما تتخذ القصة منحى باهتاً. عند جمع هذه العوامل 
يسهل  كافية،  بدرجة  تتضح  ولم  بالحبكة  ترتبط  نقاط  مع 
يستعمل  كونه  قوته  نقاط  تفوق  وينك  أخطاء  أن  نستنتج  أن 
جدوالً زمنياً غير محدد ويلوح بإعصار وشيك كتجسيد صريح 

لالضطرابات الحاصلة.

دعم ليو وساندرز
الكتابة،  أخطاء  مع  نتساهل  أن  يستحيل  العادية  الحاالت  في 
بفضل  هدفه  تحقيق  في   ٢  The Equalizer فيلم ينجح  لكن 
القوة التي يمنحها واشنطن لهذا العمل. ال يحمل واشنطن هذا 
كانت  وساندرز.  ليو  من  هائل  بدعمٍ  يحظى  بل  وحده،  العبء 
الكتابة  أخطاء  من  الفيلم  إلنقاذ  كافية  معاً  الممثلين  جهود 

المريعة.
الدراما  في  متخصص  بريطاني  سينمائي  ..ناقد  *بنتلي 

الكالسيكية

شادية أسطورة الفن.. أعظم ممثالت جيلها
مش عبد الله

كان رحيل الفنانة املرصية  شادية (فاطمة احمد شاكر ١٩٣١ ـ ٢٠١٧) عن عمر ٨٦ عاما بعد حياة فنية مع 
النجومية و حافلة بتاريخ كب يف فن التمثيل والغناء عىل حد سواء،كان محفزا لكبار الكتاب والنقاد 
عن  مهمة  دراسة  كتب  الذي  عبدالله  مش  الناقد  ومنهم  السين  مع  وفنها  حياتها  الستعراض 

: شادية يف السين

.. e Equalizer 2
قوة « دنزل واشنطن»..
تعيد االعتبار للسلسلة   
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 الدكتور عبد الفتاح البستاني
واللثة  الفم  جراحة  مستشار 
جامعة  من  االسنان  وزراعــة 

لندن

العناية بالفم واللثة واالسنان 
ولالطفال  االســرة،  في  تبدأ 
مراحل  وفي  المدارس،  في 
بالمشاكل  االهتمام  البلوغ 
الناشئة عن  انطمار اضراس 
العناية  وتــقــديــم  الــعــقــل، 
في  ــســيــدات  ــل ل ــاصــة  ــخ ال
الذين  وعند   ، الحمل  فترة 
بكل  التدخين  يتعاطون 
بشكل  والعناية  اشكاله. 
واللثة  الفم  بصحة  افضل 
العمر  اواسط  في  واالسنان 
بعد  وما  الجنسين،  كال  عند 
من  العمر  مــن  االربــعــيــن 
بالسيرة  االهتمام  الواجب 
عن  والــبــحــث   ، المرضية 
ــاع  ــف امــــراض الــقــلــب وارت
ان  والسكري  ــدم   ال ضغط 
االمــراض  هذه  مثل  وجــدت 
من  يصبح  كما  غيرها،  او 
ــة  االدوي معرفة  ــضــروري  ال
 . المريض  يتناولها  التي 
بشكل  االهتمام  ويتوجب 
المتقدمين  بالمرضى  خاص 
الخدمة  بتقديم  العمر  في 
عما  للتعويض  ــضــل  االف
يفقدونه من االسنان بشكل 
بالتركيب  كامل  او  جزئي 
المناسب بدال عنها، وتأمين 
لهؤالء  مناسب  غذائي  نظام 

المرضى المسنين.
اهمية  لنا  يتضح  وبــذلــك 
االفضل  الــخــدمــة  تقديم 
للعناية بالفم واللثة واالسنان 
ولجميع   ، ــار  ــم االع لكافة 
بشكل  السكانية  الفئات 
فعال ، بشرح اساليب الوقاية 
العالجية  الخدمة  وتقديم 
وال  كله...  العمر  مدى  على 
الى  اشير  ان  هنا  يفوتني 
التجميلية  المعالجات  اهمية 
المبالغة  بــدون  الضرورية 
يحصل  كما  الجانب  هذا  في 

لالسف هذه االيام...!! 
قبل  االســنــان  طبيب  على 
السنية  بالمعالجات  البدء 
القيام  عليه  ــه  ــضــروري ال
بفحص داخل الفم كامال بما 
اللثوية،  االنسجة  ذلك  في 
وباطن الخدين وسقف الحلق 

واللسان وما تحت 
عند  خـــاصـــة  ـــســـان،  ـــل ال
في  والمتقدمين  المدخنين  
العمر للبحث عن اية اورام او 
آفات مرضية داخل الفم،  كما 
االسنان  طبيب  على  يتوجب 
للفم  العمل  خطة  يضع  ان 
المريض  بمشاركة   ، كامال 
الذي يطلب الخدمة العالجية 

ويصبح   ، الفائدة  خالله  من 
اكثر  عندها  االسنان  طبيب 
خدمة  في  وفعالية  ايجابية 
ان  الضروري  ومن  المجتمع. 
الدراسية  المناهج  تتضمن 
نحو  التوجه  الجامعات  في 
واساليب  الصحية،  العناية 
والمجتمعية  الفردية  الوقاية 
الى   ، التعليم  مساقات  في 
على  العمل  اتــقــان  جــانــب 
واللثة  الفم  امراض  معالجة 
االساليب  بأحدث  واالسنان 

واالخصائيين   ، ــان  االســن
االطفال...  اسنان  بمعالجة 
ارتقت  االختصاصات  هــذه 
لتقديم  االسنان  طب  بمهنة 
والعالجية  الوقائية  الخدمة 
االعمار  لكافة  افضل  بشكل 

من السكان. 
مهنة  على  ان   : الخالصة 
ترتقي  ان  ــان  ــن االس طــب 
التغيرات  لمواكبة  بخدماتها 
الخدمة  وتقديم  االجتماعية، 
بشكل  والعالجية  الوقائية 

الخطة،  هذه  على  وموافقته 
وتكاليف  واالتــعــاب  وقيمة 

هذه الخدمة مقدما.
االسنان  طبيب  مهمة  ان 
على  تقتصر  ال  ان  يــجــب 
واللثة  الفم  امراض  معالجة 
يجب  بل  فحسب،  واالسنان 
المشاركة  لتشمل  تمتد  ان 
الثقافة  بتقديم  االجتماعية 
اساليب  ونــشــر  الصحية 
ــة بــكــل الــوســائــل  ــاي ــوق ال
تعم  الذي  االمر  المتاحة... 

للحصول على افضل النتائج .
اطباء  اعداد  في  التوسع  ان 
االسنان خالل العقود االربعة 
االخيرة في المملكة، وتقديم 
مراكز  في  االســنــان  خدمة 
الصحة  وزارة  ومستشفيات 
جعل  المسلحة  ــوات  ــق وال
بشكل  متوفرة  الخدمة  هذه 
المواطنين...  لكافة  جيد 
توفر  فإن  كله  لهذا  اضافة 
االخصائيين في طب وجراحة 
وتقويم  وزراعة  واللثة  الفم 

افضل لتحسين نوعية الحياة، 
المرضى  عمر  مــراعــاة  مــع 
وما  الصحية  واوضــاعــهــم 
كما   ، ادوية،  من  يتناولونه 
االسنان  طبيب  على  يتوجب 
كامال  الفم  بفحص  القيام 
وان  السنية،  المعالجات  قبل 
وفعالية  ايجابية  اكثر  يكون 
في  عــيــادتــه  خـــارج  للعمل 

خدمة المجتمع.

 Facebook:A.F.Bustani

نحو خدمة افضل
لصحة الفم واللثة واالسنان

الخمسة  العقود  مدى  عىل  واالسنان  واللثة  الفم  لجراحة  رستي  وم مواكبتي  خالل   من 
املاضية، فانني ارى بأن مهنة طب االسنان يف بالدنا يجب ان تستمر يف التقدم والتطور، ومن 
اذ   ، املجتمع  يف  الحاصلة  ات  التغ مع  يتوافق  الذي  املستمر  للتغ  تخضع  ان  لها  الرضوري 
يتوجب تقديم رعاية الفم واللثة واالسنان بشكل فعال لتعزيز الصحة العامة، ومنع حدوث املرض، 

ر. وتحس نوعية الحياة يف كافة االع

من  العديد  بين  متزايد  بشكل  يتنامى  اتجاه  من  األسنان  صحة  خبراء  حذر 
مستخدمي معجون األسنان، حيث بات كثيرون يستخدمون معاجين خالية من 

مادة الفلورايد، مما يزيد من مخاطر التسوس.
السنوات  في  لكن  الفلورايد،  مادة  على  األسنان  معاجين  معظم  وتحتوي 
ضرورية،  غير  الكيماوية  المادة  هذه  أن  األسنان  أطباء  بعض  اقترح  األخيرة، 

بل ربما تكون ضارة.
األسنان،  لحماية  ضرورية  الفلورايد  مادة  إن  الخبراء  يقول  الذي  الوقت  وفي 
على  تحتوي  ال  أسنان  لمعاجين  تروج  التي  اإلنترنت،  على  اإلعالنات  تزايدت 
هذه المادة، أو تقدم عالجات بديلة لألسنان، يزعم المروجون لها أنها تحمي 

من التسوس.
وتشير مراجعة أجراها باحثون من جامعة واشنطن، إلى أن االكتفاء بتنظيف 
مادة  توفر  من  بد  وال  التسوس،  من  للحماية   كاف غير  بالفرشاة  األسنان 
بحسب  عليها،  والحفاظ  األسنان  لحماية  منيعاً  حاجزاً  تشكل  التي  الفلورايد، 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.
مجلة  في  مقالة  خالل  من  الجاري،  األسبوع  في  الرأي  هذا  على  التأكيد  وتم 
علم أمراض األسنان والتي استعرضت األدبيات العلمية حول نخور األسنان، 
واستنتجت أنه من دون الفلورايد، فإن جهود تنظيف الفم ال تؤثر على معدالت 

التسوس.» وكاالت».

 معجون األسنان معجون األسنان
بدون الفلورايد بدون الفلورايد 

يزيد من تسوس يزيد من تسوس 
األسناناألسنان

صحة
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المفتوحة  األحذية  دائما  ترتبط 
عام  كل  وفــي  الصيف  بموسم 
السابق.  عــن  الموضة  تختلف 
كانت  الماضية  السنوات  فخالل 
موضة األحذية الصيفية مقتصرة 
بشكل كبير على الصنادل. أما مع  
هناك  فكان   ٢٠١٨ صيف  بداية 
 Slippersانتشار واسع الرتداء الـ
ــشــاراً واســعــاً  ــت ــتــي القــت ان وال
لتصميمها  الفتيات،نظراً  بين 
ال  أنــه  كما   ، والبسيط  المريح 
موسم  ــالل  خ القدمين  تــؤذى 

الصيف.«وكاالت»

عالية  ياقات  الفكتوري:  العصر  من  فمستوحاة  القصات،   أما 
فضفاضة  وعقد  واسعان،  وكمان  محددتان  وكتفان  غنية، 
من المخمل تحدد اإلطالالت وتزيد في حضورها األخاذ، كما 
في لوحات الرسام الفرنسي رينوار. وأضافت الفساتين الفضية 
الماسية الالمعة والبدالت المخملية األنيقة لمسة راقية إلى 

المجموعة.
األكسسوارات  تطوير  على  المستمر  الــدار  عمل  إطار  وفي 
لتحاكي حاجات المرأة العصرية األنيقة، كشفت المجموعة عن 
أحذية بكعوب مستوحاة من قارورة عطر إيلي صعب، وحقائب 
بألوان  مزينة  االستخدامات  متعددة  الفاخر،  الجلد  من  عملية 
أشكاالً  فتتخذ  النظارات  أما  األبيض.  اللؤلؤ  من  أو  الذهب 

دائرية هذا الموسم، بإطارات لؤلؤية خفيفة. 

إييل صعب يث الجدل 
يف  ذوق إمرأة

خریف وشتاء ٢٠١٨-٢٠١٩ 

الجاهزة  لألزیاء  مجموعته  صعب  إييل  العاملي  األزياء  مصمم  أطلق 
والغرب  الرشق  يف  املوضة  عا  زوابع  ا  ٢٠١٩-٢٠١٨،مث وشتاء  لخریف 

ل. من خالل رؤيته ملا عليه املرأة االنثى يف دنيا املوضة والج

عليها  یسیطر  انطباعي  لفنان  تشكيلية  لوحة  كأنها  التصامیم  تبدو 
األسود واألبیض اللؤلؤي، مع ملسات من الزهري والبورغندي واألزرق. 
ركّز املصمم عىل تطبیعات األزهار يف السرتات والفساتین، والتطریزات 
ت الدانتیل التي ترتك مساحات ألنوار  تحت طبقات التول األسود وتخری
باقته  استنباط  يف  بعیداً  صعب  إیيل  ويذهب  فيها.  تتغلغل  الشتاء 
الطبقات  املتعددة  املخملية  األزهار  تقطیعات  خالل  من  هذه،  الزهریّة 
. والتدرجات اللونیة، التي تزیّن السرتات الجلدیة والتنانیر وكنزات املوه

 Marwan & Khaled دار  مجموعة  تنسج 
لخريف وشتاء ٢٠١٩-٢٠١٨ التاريخ برؤية 
باألناقة  غنية  لحقبة  تجسيداً  عصرية، 
وخالد  ماضي  مروان  المصممان  استلهمها 
القديمة،  اليونانية  األساطير  من  الصيفي 

.Hera وحكايا اإللهة
جاءت التصاميم في مجموعة Hera بمنزلة 
أقمشة  على  المصممان  رسمها  فنية  قطع 
والـ«بروكار»  الحرير  أبرزها  تقليدية،  غير 
وفضية،  ذهبية  بخيوط  المطرز  و«التول» 
و«الكريستال»  «الدانتيل»  استبعدا  فيما 
تقديم  في  تميزهما  يؤكد  جريء  قرار  في 
القدرات  إبراز  يتيح  وبما  مدهشة،  تصاميم 
تطلعات  محاكاة  في  يمتلكانها  التي  الفنية 

المرأة األنيقة.
قصيرة  فساتين  بين  المجموعة  وتنوعت 
الـ  عن  فضالً  بقصاتها،  مميزة  وطويلة 
السهرة  فستان  فوق  والمعطف   Jumpsuit
الذي يحاكي دفء الشتاء. ويجمع بين تطريز 
عنها  منبثقة  وشعاعات  شمس  شكل  على 
وسنابل قمح، تجسد الحب والجمال والعطاء 
المستوحى من الحضارة اليونانية. فضالً عن 
الريش والتقصيب بخيوط الفضة والذهب، 
فيما تداخل بعض األحزمة على شكل سنابل 
مطلية بالذهب والفضة. أما األلوان تحاكي 
الفاتح  واألخضر  الـ«تيفاني»  عبر  الزمن 
الحقبة  جماليات  من  الموروث  (الباستيل) 
واألســود،  الذهبي  جانب  إلــى  اليونانية، 
فضالً عن ألوان أكثر حداثة مثل الـ«سومو» 

والـ«أوف وايت».

الروح الملكية اليونانية نفسها في المجموعة 
المؤلفة من ٣٣ قطعة، تنسحب على فستان 
وامتداداً  ملوكياً،  الدار   أرادته  الذي  الزفاف 
في  حضوراً  األوسع  والفخامة  الجمال  لحقبة 
الـ«أوف  بلون  المصممان  فاختاره  التاريخ، 
وتفاصيله  اليدوي  بشغله  وتميز  وايــت»، 

الدقيقة التي أضفت عليه طابعاً ملوكياً.

Marwan & Khaled   مجموعة 
لخريف وشتاء ٢٠١٨ - ٢٠١٩

Slippers
موضة أحذية النساء 

يف صيف ٢٠١٨

أزياء
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سهير بشناق 
أوراق متعبة

 قسوة من نحب . 
ال تعلم كيف تغيرت احالمها واخذت مسارا اخر 
اال انها كانت تحلم بحياة مختلفة مع رجل جاء 
الى حياتها بشيء ما اسمه الحب .. ليكون هذا 

الحب محمال بقسوة ذكورية غيرت حياتها . 
االنسان  يغير  ان  على  ،وبقدرته  بالحب  امنت 
ذكورياً  فكراً  باعماقه  يحمل  انه  تعلم  كانت 
،لكنها  يحبها  انه  برغم  القسوة  من  يخلو  ال 
اعتقدت ان االيام ستغيره وسيكون اقل قسوة 

وفهما للمراة ومشاعرها لكنه لم يتغير 
لم يتمكن الحب ان يغير فكر عاش به لسنوات 

طويلة بحياته يشترك هو ورجال كثيرين به 
فالرجل عليه اال يتنازل للمراة وان كان يحبها . 
الرجل ال يستطيع ان يظهر حبه للمراة ويعبر 

عن مشاعره ولو ملكت عمره كله 
وفهما خاطئاً  رجولته  فهذا يعتبر انتقاصا من 
والحنان  العطف  حيا  ليبقي  يحتاج  الذي  للحب 

والقدرة على التعبير عنه ...
بقسوة  محملة  اياما  معه  تعيش  كانت  لكنها 

تؤلمها وتضعفها عاما تلو االخر 
لم يكن قادرا على االعتذار لها ان اخطأ. 

في  منه  االالمها  تبديد  على  قادرا  يكن  ولم 
كل مرة يزداد بها قسوة ليبقي على رجولة ال 

تعني ابدا بحياتها ان يكون قاسيا 
لم تحيا معه كما كانت تريد وتتمنى :

..ولو  لها  حبه  عن  التعبير  من  يخجل  كان 
بتفاصيل صغيرة تفرح كل امراة . 

حق  تمتلك  التي  هي  المراة  بان  يؤمن  كان 
على  القدرة  تمتلك  التي  ،وهي  فقط  االعتذار 
ال  بعالمه  فالرجل  حياتها  على  لتبقي  التنازل 
من  مشاعر  تلمس  على  قــادرا  انسانا  يكون 
الحب  بقيم  واشعارها  آالالمها  وتبديد  يحب 

والحنان والعطف . 
اتعبها هذا الحب :

لتشعر بانه يتهاوي من قلبها شيئا فشيئاً دون 
ان تتمكن من فعل شيء النقاذه 

اتعبها هذا الرجل :
وهي التي تنازلت كثيرا لتبقي عليه وعلى هذا 

الحب الذي جمعهما سوية . 
سوى  يشعرها  لم  الذي  الرجل  هذا  ..واتعبها 
عن  وتتنازل  دوما  تحتاجه  ضعيفة  امراة  انها 

اشياء كثيرة بحياتها كي ال تخسره 
لكن هذا التعب اوصلها لمرحلة الخيارات بين 
شيء  كل  وراءها  تاركة  الرحيل  او  االستمرار 

علها تشعر بالراحة ....
المزيف  وكــبــريــاءه  قسوته  تلمست  كلما 
المتوارث من عادات تجرد الرجل من المشاعر 

ادركت كم يخطئون بتنشئة الرجل الشرقي .
كم يعلمونه ان الحب جميل لكن التعبير عنه 

يضعفه ويتعارض مع رجولته...
وهي  التنازل  طبيعتها  من  المراة  ان  يعلمونه 
كرامتها  يمس  ال  هذا  وان  االعتذار  فن  تتقن 

على  لتبقي  به  مطالبة  هي  بل  ووجــودهــا 
حياتها وعلى من تحب .. 

يعلمونه ان البكاء في محراب الحب والجل من 
عنه  بمنأى  يبقي  ان  الرجل  على  ضعف  نحب 

ليحتفظ برجولته حية . 
بتفاصيل  المشاعر  عن  التعبير  ان  يعلمونه 
يليق  ال  وانــهــزام  ضعف  نحب  لمن  صغيرة 

بالرجولة 
دوما  منتصرا  يكون  ان  يجب  بانه  يعلمونه 
نحب  من  خسارة  وان  الحب  مراحل  بجميع 

بسبب عنادنا وكبريائنا ال تزيدنا اال قوة ....
وهي  االضعف  الكائن  هي  المراة  ان  يعلمونه 
لتشعر  وللرجل  تحب  لمن  دوما  تحتاج  التي 

باآلمان واالستقرار 
كما  الحب  يكتشف  ان  اال  شيء  كل  يعلمونه 

هو :
الحب  طقوس  ويتجاهلون  شيء  كل  يعلمونه 
صادقة  ومشاعر  محب  لقلب  اال  تحتاج  ال  التي 
ان  منا  يستحق  الحب  ذاك  بان  تؤمن  ونفس 
نكون مختلفين نمتلك قدرا كبيرا من العطف 
مساحة  الى  وياخذنا  بقلوبنا  ليستقر  والحنان 

اخرى غير التي نحياها ..  
بكل  بالحب  تحيا  امراة  تكون  ان  تمنت  كم 
تجد  وال  الحب  هذا  يتعبها  ان  ال  تفاصيله 
بما  لتحافظ  االبتعاد  خيارات  سوى  امامها 
ان  بعد  االستمرار  على  قدرة  من  لها  تبقي 

تعلمت كيف تكون القسوة لمن نحب 
وكيف نستبدل طقوس الحب الجميلة بكل ما 
ويبدد  والتعب  االلم  بقلوبنا  يزرع  ان  يمكنه 

آمالنا بالعمر 
كم تمنت ان تحيا معه وبه لكن بفكر مختلف 
ال  التي  وللمرأة  للحب  عمقا  اكثر  وبنظرة 
تخلو  وبحياة  مستمرة  بقسوة  العيش  يمكنها 

من كل معاني الحب ....
فالحب بنهاية االمر ال يحيا بالقلوب فقط هو 
نعبر  ،وبان  ليعيش  الحرية  نمنحه  الن  يحتاج 
نشعرهم  بان  بقلوبنا  بمكانتهم  نحب  لمن 
اكثر  بدونهم  الحياة  وان  نملك  ما  كل  بانهم 
مسكونين  نكون  ان  ودون  خوف  دون  شقاءا 
ذاك  تسلبنا  ان  تفعله  ما  كل  وعــادات  بفكر 
خلقت  التي  الجميلة  المشاعر  وتلك  الحب 
بهذا  وتشقينا  نحب  عمن  لتبعدنا  ال  لتعاش 

العمر .
وهي ال تملك اليوم سوى قرار االبتعاد وخيارات 
لكن  اتخاذها  على  تقوي  ال  انها  تعتقد  كانت 
قسوة من نحب وابتعادهم عن قلوبنا ونفوسنا 
وغربتهم عن ايامنا واصرارهم على عدم منحنا 
سوى  امامها  نملك  ال  مشاعر  من  نستحق،  ما 
الرحيل فالعمر ال يتسع لكل هذا التعب وااللم 

والحياة تعاش مرة واحدة فقط .

 «FACEBOOK » اوراق متعبة

شطبوا رضيبة الدخل .

حثت رئاسة الوزراء المواطنين على اإلجابة على إستبيان نشرته على موقعها 
إستجاب  بالفعل   , عام  بشكل  والضرائب  الدخل  ضريبة  حول  اإلنترنت  على 
عدد كبير من المواطنين لدرجة أن الرئاسة الجليلة تباهت بالعدد في خبر 

صحافي .
تضمنها اإلستبيان  أستطيع أن أقرر سلفا أن اإلجابة على كل األسئلة التي 
أن  تريد  ال  وهي  الضرائب  دفع  تكره  والناس  الضريبة  مع  أحد  فال   , سلبية 
أن  يجب  الدخل  ضريبة  ومنها  الضرائب  أن  والنتيجة   , دفعها  في  تستمر 

تشطب تلبية لنتائج اإلستبيان المحسومة سلفا .
ما هكذا تورد اإلبل يا حكومة , هل يسأل الناس إن كانوا يرغبون في تسديد 

إلتزاماتهم للخزينة بالطبع هم يتهربون .

من األسئلة مثال : هل تعتقد أن العبء الضريبي في األردن عادل (مقارنة مع 
مستوى دخل الفئات محدودة الدخل والفقيرة واألعلى دخالً . طبعا ستأتيك 

اإلجابة بال .
زيادة  مع  الضريبة  نسبة  (زيادة  التصاعدية  مبدأ  تفضل  هل   : آخر  سؤال 
على  مقطوعة  ثابتة  نسبة  تحديد  أم  الدخل،  ضريبة  تطبيق  في  الدخل) 
سيفضل  فالجميع   , نسبة  تحديد  وال  تصاعدية  ال  اإلجابة   , الفئات  مختلف 

اإلعفاء .
ضريبة  قيمة  أن  تعتقد  هل   : وهو  كثيرا  عنده  توقفت  الذي  السؤال  أما 
المبيعات عادلة , ال وألف ال , يمكن قراءة هذه اإلجابات من كل من شارك 

في تعبئة اإلستبيان .
كانت  حال  في  الضرائب  ستشطب  هل   : الحكومة  أسأل  أن  أريد  بدوري 
بأن  تعهدت  وقد  الناس  رأي  ستخالف  هل  أم  ؟..  سالبة  كلها  اإلجابات 

تستجيب لهم في كل شيء .. هذه شعبية مفرطة .

فرص عمل بالجملة واملفرق .  •

أنها  العمل  وزارة  في  الوافدة  العمالة  عن  التفتيش  مديرية  انجازات  من 
وخالل األشهر السبعة االولى من العام الحالي،قامت بتسفير ٤٩٨٧ عامال 

وافدا لمخالفتهم أحكام قانون العمل.
لتصويب سوق العمل ما دام الهدف هو إحالل  نؤيد بشدة هذه اإلجراءات 
هذه  راعي  العمل  وزير  أسأل  أنني  على   , الوافدة  محل  المحلية  العمالة 
الحمالت العرمرمية التي أسفرت عن هذا الصيد الثمين , هل شغل ٤٩٨٧ 

عامال أردنيا محل هؤالء أم ترك المقاعد للفراغ وقال « دبروا حالكم .
حكاية إحالل العمالة المحلية في محل الوافدة تشبه قصة إبريق الزيت في 
لكن  قدمه،  سوى  اإلبريق «  في «  عيب  فال   , تنفع  لم  التي  الحلول  تجريب 
استبداله بآخر جديد بعد كسره فاقم المشكلة ، فكان كلّما جيء بآخر جديد، 

ظل الزيت منه يرشح وهكذا فلم يبق اال الندم على اإلبريق القديم.

مع وزيرة الطاقة يف الكهرباء .  •

األردن  ان  زواتي  هالة  المهندسة  المعدنية  والثروة  الطاقة  وزيرة  قالت 
٩٩ ٪، وان  نسبة التغطية الكهربائية  فيها  التي وصلت  الدول القليلة  من 
فلس الريف اسهم في الوصول الى الفئات المستهدفة في مختلف مناطق 

المملكة.
بقي ١٪ , في الحقيقة فتشت عن مساحة ال ١٪ التي لم تصلها الكهرباء في 
التمام  تمام  التيار الكهربائي واصل  والحقيقة أن  أجد ,  فلم  المملكة  أرض 
لكل بقعة وكل بيت وشارع في المملكة , وهذا إنجاز , يرد على سؤال البنية 

التحتية والخدمات ومنها « وين بتروح المصاري « .
لعل الوزيرة ال تريد أن تبالغ أو ال تريد أن تقع في خطأ التقدير , لكن أقول 

لها , قولي بالفم المآلن أن الكهرباء واصلة بنسبة ١٠٠٪ .
لبنانية  تلفزيون  محطة  على  أشاهد  بينما  الخبر  هذا  أقرأ  كنت  بالمصادفة 
في ذلك البلد  الحصول على الكهرباء  في  معاناة الناس  يتحدث عن  تقريرا 
منها  يبيعون  مولدات  يمتلكون  عاديين  أفرادا  أن  وكيف  الجميل  السياحي 
نقص  لتغطية   , الوقود  دعم  فرق  دون  ومن  كبيرة  بمبالغ  للناس  الكهرباء 

الكهرباء في إستغالل بشع لحاجات الناس .
وزيرة الطاقة , قولي نعم الكهرباء تغطي المملكة ١٠٠٪ ودون إنقطاع .

سياح الشنطة .  •

هذه تسمية أطلقتها أنا على نوع من السياح ربما ترغب وزيرة السياحة في 
رؤيتهم يتكاثرون في المملكة , على شاكلة الهيبيين , قلت ذلك وأنا أقرأ 
خبرا يقول أن الدخل السياحي لنهاية تموز إرتفع إلى ٩ر٢ مليار دوالر (١ر٢ 
مليار دينار) وبنسبة ٧ر١٣ ٪ مقارنة مع ٥٥ر٢ مليار دوالر للفترة ذاتها من 

.٢٠١٧
بأن  قناعتي  على  زلت  ال  أنني  مع  الخبر  هذا  مثل  صدري  أثلج  الحقيقة  في 
السياحة إن لم تجلب ١٠ مليارات دوالر هي ليست سياحة , طالما أن ذلك 
واألجواء  والقدرة  اإلمكانات  الى  بالنظر  ومتاحا  بل  فحسب  ممكنا  ليس 

والمواقع واألمن والسالمة .
تتبعت رحلة سياح الشنطة من األوروبيين في وسط البلد , هؤالء ال فائدة 
أكثر  يبتعدون  وربما   , البلد  وسط  يجولون   , عبء  إنهم  بل  منهم  ترجى 
فيصعدون المدرج الروماني أو القلعة وفي حال وجدوا من يوجه لهم دعوة 
الى  ليس  لكن  جرش  الى  وربما  رم  ووادي  البتراء  الى  سيذهبون  مجانية 

العقبة وال البحر الميت .
وسط  في  نجمة  فندق  في  وغرفة   , لشهر  مالبس  فيها  الكتف  على  شنطة 
البلد بخمسة أو عشرة دنانير في الليلة , كعكة وبيضة فطور الصباح وسيخ 

شاورما للغداء وصحن حمص وفول للعشاء وربع وقية كنافة تحلية .
خالصة  في  والمطارات  المعابر  تسجلها  التي  األوروبية  السياحة  هي  هذه 

إحصاء عدد السياح.

 معان:عصام قضمانيكل جمعة
يف هذا املكان

نور وعبق وروح .. 
قرص امللك املؤسس  

عبدالله االول  طيب الله ثراه.  
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 قبيل عيد االضحى املبارك:
منظمة «رشق غرب» لدمج الحضارات يف النمسا تطلق بازارها التطوعي ملنتوجات الرشق يف فيينا. 

 اخر االسبوع 
منظمة  تقيم  المبارك  االضحى   عيد  بمناسبة 
"شرق غرب"  لدمج الحضارات في  النمسا،  اليوم 
الجمعة    بازارها التطوعي الخيري من منتوجات 

الشرق  األول في فيينا.
الروابط  لدمج  بازارها  ضمن  المنظمة  وتعد   
خالل  من  والثقافي  التطوعي  والعمل  االجتماعية 
العربية  الجالية  ابناء  مبادرات   ورعاية  تشجيع 
اإلعالم   يتابعها   التي  النمساوية  والجمعيات 
ما  واسع  بإهتمام  والنمساوي  والعربي  الغربي 

والمشاريع  البازارات  هذه  ريع  زيادة   الى   يؤدي 
التي تستهدف   دعم السيدات العربيات ،القائمات 
المأكوالت  صناعة  في  إبداعهم   تقديم  على 
من  والمشغوالت  والفنون   الشرقية  والحلويات 
شعبي   وتطريز  وحرفية  يدوية  واشغال  رســم 

وغيرها من المهارات .
الفنية  لــالعــمــال  اجنحة  الــبــازار  يضم  كما 
الموسيقية  اللوحات  و  الثقافية  والمطبوعات 
الفنون  هــواة  من  الجاليات  لشباب  والغنائية 

والموسيقى والدبكات الشعبية .

 تساعد هذه الخطوة على فتح أبواب االندماج  مع 
المجتمع المضيف ومع الجاليات األخرى مساهمة 
صورة  بأفضل  العربية  حضارتنا  بإظهار  منا 
ممكنة ،بعيدا عما نسب إليها من  عنف وارهاب  
منظمة   ان    ،ويذكر  ومرفوض  منبوذ  وتطرف 
من  النمسا   في  الحضارات  لدمج  غــرب  شــرق 
المؤسسات الرائدة في النمسا وكل اوروبا وتعمل 
بوماد،  سونيا  واإلعالمية   الروائية  إدارتها  على  
المقيمات  عجميه  ابو  ريم  االردنية  والمهندسة  

في النمسا. 
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