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س تعلن قرب التوصل   3 شهداء وح
التفاق تهدئة مع ارسائيل

االراضي الفلسطينية - الرأي - وكاالت

خالل  امــس  االحتالل  جنود  برصاص  فلسطينيان  استشهد 
شرق  الــحــدودي  السياج  قــرب  االحتجاجات  فــي  مشاركتهما 
غزة. كما استشهد فلسطيني من عرب 48 بالقرب من الحرم 
القدسي بعد أن حاول مهاجمة شرطي بسكين. الى ذلك أعلن 
قرب  عن  غزة  قطاع  في  حماس  حركة  رئيس  نائب  الحية  خليل 

التوصل التفاق تهدئة مع اسرائيل. 

جانب من المركز الوطني للعمليات االمنية الموحدة ( 911 ) في السعودية  (الرأي)

 األردن يدين إغالق السلطات اإلرسائيلية 
ألبواب املسجد األقىص 

 عمان - الرأي

دانت وزيرة الدولة لشؤون اإلعالم الناطقة بإسم الحكومة 
إغالق  على  اإلسرائيلية  السلطات  إقدام  غنيمات  جمانة 
القدسي  الحرم  المبارك/  األقصى  المسجد  أبواب  جميع 
إدارة  وطــواقــم  المصلين  وإخـــراج  امــس،  عصر  الشريف 

أوقاف القدس منه.

17419 العدد   - 2018م  آب    18 املوافق    - هـ   1439 الِحّجة  ذو   7 السبت 

 مكة المكرمة – محمد المعايطة

ــون ســعــوديــون  ــي أكـــد مــســؤولــون أمــن
رفــيــعــون، ومــســؤولــون مــدنــيــون، على 
على  كـــوادرهـــم  ــقــدرة  ب الــتــامــة  ثقتهم 
محاوالت  اي  ومنع  الحج،  موسم  تأمين 
لتسييسه او العبث بأمنه وأمن المملكة 
بيت  حجاج  وحماية  السعودية،  العربية 
وصولهم  اجــراءات  وتسهيل  الحرام  الله 
وادائهم العبادات في المشاعر المقدسة 

وبوسائل الكترونية ومتطورة.
مقرات  عدة  واعالمي  صحفي  وفد  وزار 
الدارة  واخــــرى  أمــنــيــة،  ســيــطــرة  ــز  ــراك وم
والعمليات  والموحد،  واالتصال  االزمات 
طبية، في نهج سعودي  الجوية، ومدينة 
يعبر عن انفتاح غير مسبوق على االعالم 
يسمح  وجــديــد،  شفاف  عمل  واســلــوب 
أماكن  مع  المباشر  بالتعامل  للمراقب 

كانت تعد قديما "مناطق مغلقة".
االحمدي  وصــل  بــن  محمد  الــلــواء  ــد  وأك

الحج  أمن  لشؤون  الداخلية  وزير  مساعد 
ألمن  الخاصة  القوة  لمقر  الزائر  للوفد 
المسجد الحرام، على قدرة كوادره تولي 
وسالمة  أمــن  على  الحفاظ  مسؤولية 
مــدار  على  كــذلــك  والمعتمرين  الــحــجــاج 

العام.
ــــرض االحـــمـــدي الـــيـــات الــكــتــرونــيــة  وع
ــطــورة مــتــبــعــة فـــي تــنــظــيــم دخـــول  مــت
مــرورهــم  مــســارات  وتحويل  المصلين 

االكتظاظ،  حين 

 السعودية وموسم الحج.. ثقة أمنية - مدنية 
وانفتاح غ مسبوق 

 افتتاح النفق السفيل لتقاطع الصحافة 
أمام حركة الس 

 عمان - نسرين الكرد

امس  الكبرى  عمان  أمــانــة  افتتحت 
تقاطع  لــمــشــروع  السفلي  الــنــفــق 
فيما   ، السير  حركة  أمــام  الصحافة 
الذي  النفق  في  اإلنجاز  نسبة  بلغت 

سيفتتح الشهر المقبل %96.
يوسف  الدكتور  عمان  أمين  وتفقد 
الــشــواربــه امـــس حــركــة الــســيــر في 
التكميلية  ــمــال  واألع النفق  جسم 
تجريها  التي  النهائية  والتشطبيات 
المشروع  النــجــاز  المعنية  الــكــوادر 
بصورته النهائية ضمن الحزمة الرابعة 

لمشروع الباص سريع التردد.
المشروع  هــذا  أن  الــشــواربــه  وأكـــد 
العمل  فــتــرة  ضــمــن  إنــجــازة  سيتم 
مع  ويتزامن  المقبل  الشهر  المحددة 
المدينة  تقاطع  بمشروع  العمل  بدء 
الرياضية مما يمكن من العمل بأريحية 
ويخفف من حدة األزمة المرورية في 

المنطقة.
وتبلغ كلفة إنشاء المشروع 5 ماليين 
إنشاء  وشملت  ــنــار،  دي ألــف  و489 
الباص  لمسار  علوي  خرساني  جسر 
شــارع  مــن  للقادمين  ــردد  ــت ال ســريــع 
تقاطع  باتجاه  الله  العبد  رانيا  الملكة 
محطة  إيــجــاد  مــع  الرياضية  المدينة 
أعلى  الــعــام  للنقل  مغذية  خــدمــات 

افتتاح نفق الصحافة  (تصوير: نادر داود)نفق الصحافة.

 عمان - بترا

االول  امـــس  مــعــدلــة  تــعــلــيــمــات  صــــدرت 
ــخــاصــة  ــتــعــلــيــمــات وثــيــقــة الــتــأمــيــن ال ل
بالمسافرين الى خارج المملكة لسنة 2018 
في  نشرها  تاريخ  من  اعتبارا  بها  ليعمل   ،

الجريدة الرسمية.
السياحة  شركات  الزام  التعليمات  وتتضمن 
بتأمين المسافر بوثيقة تأمين عند شرائه او 

اشتراكه في برنامج السفر.
وتشمل المنافع التأمينية المصاريف الطبية 
ــادة  اع او  االنــتــقــال  وتكاليف  السفر  اثــنــاء 
المصاب في حالة المرض او االصابة بحادث 
االردنــي،  لغير  االقامة  بلد  او  االردن  الــى 
اضافة الى تكاليف نقل الجثمان الى االردن 
او بلد االقامة بغض النظر عن سبب الوفاة.

المنفعة  تقل  ال  ان  التعليمات  واشترطت 
تقل  ال  وان  دينار  االف  عشرة  عن  التأمينية 
تغطية عالج وجراحة اللثة واالسنان الناجمة 
وذلك  دينارا   250 عن  الطارئة  الحاالت  عن 

ضمن مبلغ العشرة االف دينار.
ــذكــر ان هـــذه الــتــعــلــيــمــات جــــاءت لــرعــايــة  ي
والــذيــن  المملكة  خـــارج  الــى  المسافرين 
الخارج،  الى  الرحالت  برامج  في  يشتركون 
الصحية  بالرعاية  تتعلق  مشاكل  وتواجههم 
في بلد المقصد والحوادث التي يتعرضون 

لها بما في ذلك حاالت الوفاة. 

وثيقة تأم للمسافرين 
خارج اململكة

جاللة الملك عبدالله الثاني يطلق عبر موقع تويتر تغريدة تحيي الجيش العربي

 عمان - محافظات - الرأي وبترا

صالة  بعد  المملكة  مساجد  فــي  اقيمت 
على  الغائب  صــالة   ، الجمعة  أمــس  ظهر 
في  ارتــقــوا  الــذيــن  الــواجــب  شــهــداء  ارواح 
الفحيص  فــي  الجبانة  االرهــابــيــة  العملية 
الشهداء  قافلة  الــى  وانضموا  والسلط، 
ــاع عن  ــدف ــاء تــأديــتــهــم واجــبــهــم فــي ال ــن اث

وأمتهم. وطنهم 
وكانت وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات 
على  الغائب  صــالة  إلــى  دعــت  اإلســالمــيــة 
ارواح الشهداء من نشامى القوات المسلحة 

واالجهزة االمنية.

الجمعة  خطبة  فــي  المساجد  خطباء  وركـــز 
على تحريم دم المسلم على المسلم وماله 
الحرام  الشهر  في  عرفة  يوم  كحرمة  وعرضه 

في البلد الحرام.
واكدوا ان ما قام به خوارج هذا العصر يدخل 
ان  على  مشددين  المطلق  التحريم  باب  في 
ولو  مسلم  قتل  على  مسلما  يساعد  "من 
اخبر  كما  النار  من  مقعده  تبوأ  كلمة  بشطر 
وان   ، وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رســول 
بالباطن  ولو  والمجرمين  القتلة  مع  التعاطف 
والسر يعد معصية كبيرة واثم كبير ، الن رب 
العالمين يعلم السر وما اخفى ، وسفك دم 
عز  عنده  الحرمات  اشد  من  حق  بغير  المسلم 

وجل، ووعد بعذاب اليم لمن يرتكب مثل هذه 
االفعال او يساعد عليها".

في  فاعليات  نظمت  عالقة  ذي  صعيد  على 
مع  تضامنية  وقفات  المحافظات  من  عــدد 
أكد  اذ  األمنية،  واالجهزة  المسلحة  القوات 
على  تشكل  االمنية  االجهزة  أن  المشاركون 
في  والمواطنين  الوطن  ثقة  محط  ــدوام  ال
عبدالله  الملك  جــاللــة  األعــلــى  القائد  ظــل 

الثاني.
ورفع المشاركون، يافطات كتب عليها عبارات 
الجبانة،  اإلرهابية  االعمال  وتشجب  تستنكر 
واالجهزة  الوطن  شهداء  مع  تتضامن  واخرى 

االمنية. 

خطباء المساجد يؤكدون حرمة دم المسلم على المسلم

صالة الغائب عىل أرواح شهداء الواجب
ووقفات تضامنية مع األجهزة األمنية

 دمج املؤسسات املستقلة ب 
الوالية العامة وخفض اإلنفاق 

 عمان – سرى الضمور

تــوجــهــت الــحــكــومــة نــحــو دمـــج الــهــيــئــات والــمــؤســســات 
المستقلة التابعة للوزارات الحكومية لخفض عجز الموازنة 
التي  والخدمات  المهام  على  اليؤثر  بما  للدولة،  العامة 
العامة"،  الــواليــة  "مفهوم  ويــعــزز  للمواطنين  تقدمها 
مصير  وما  المؤسسات  تلك  ماهية  حول  السؤال  ليبقى 

الموظفين فيها؟.
تصريح  في  اكدت  شويكة  مجد  العام  القطاع  تطوير  وزيرة 
دمج  عملية  اولــت  المتعاقبة  الحكومات  ان  "الــرأي"  الى 
واتخذت  كبيرا  اهتماما  المستقلة  والهيئات  المؤسسات 
العديد من القرارات كان اخرها قرار مجلس الوزراء بمنح مدة 

زمنية مقدرة بمئة يوم.

 55% ارتفاع أعداد سياح العقبة خالل 
النصف األول من العام الجاري 

 العقبة - رياض القطامين

العقبة  منطقة  سلطة  مــفــوضــي  مجلس  رئــيــس  أكـــد 
االقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، ان مؤشرات االداء في 
القطاع السياحي تشير الى تقدم ملحوظ في هذا القطاع 

في العقبة.
النصف  خالل  العقبة  الى  القادمين  السياح  عدد  وارتفع 
بنفس  مقارنة  نسبته %55.6  ما  الحالي  العام  من  االول 

الفترة من العام الماضي.
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 عمان - بترا

المواطنين  والــجــوازات  المدنية  ـــوال  االح دائـــرة  دعــت 
اخر  بان  وذكرت  الذكية  البطاقة  على  بالحصول  لالسراع 
التمديد  يتم  ولن  المقبل  ايلول  شهر  نهاية  هو  موعد 
عطلتهم  استغالل  يمكنهم  بانه  بالمغتربين  وأهابت   ،

الصدار بطاقاتهم بعد عطلة عيد األضحى المقررة.
وذكرت بانه تم اصدار ما يقرب من 7ر3 مليون بطاقة.

جــوازات  إصــدار  خدمة  تقديم  ستواصل  بانها  واعلنت 
السفر للمواطنين خالل عطلة عيد األضحى المبارك.

في  الكائن  المستعجلة  الخدمة  مكتب  ان  الدائرة  وبينت 
يوم  صباح  من  اعتبارا  الخدمة  تقديم  سيواصل  طبربور 
الساعة  من  الجمعة  يــوم  ظهر  وحّتى  المقبل  االثنين 
سيواصل  فيما  ظهرا،  الثانية  وحتى  صباحا  التاسعة 
المقررة  العيد  عطله  خالل  عمله  المطار  جــوازات  مكتب 

وعلى مدار الساعة. 

 "الجوازات" تواصل عملها
خالل العيد  

  

 الطراونة يدعو نقابة األطباء 
للرتاجع عن قرار الئحة األجور
عمان - طارق حميدي وبترا

عاطف  المهندس  ــواب  ــن ال مجلس  رئــيــس  دعــا 
قرارها  عن  التراجع  إلى  األطباء  نقابة  الطراونة 

المتعلق بالئحة أجورها الجديدة.
امس  مساء  صحفي  تصريح  في  الطراونة  وقال 
إال  منحازًا  يكون  لن  النواب  مجلس  إن  الجمعة، 
ذات  وهــو  األردنــــي،  الــمــواطــن  مصلحة  لجانب 
به،  معنية  األطباء  نقابة  أن  نؤمن  الذي  اإلنحياز 
أجور  في  كبير  ارتفاع  من  لمسناه  ما  ضوء  وفي 
فيه  القرار  عن  التراجع  فإن  األطباء،  وكشفيات 

6مصلحة وطنية.
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 اشتراط "التفرغ" و"الشفافية والعدالة"   

"الرأي" تنرش مسودة نظام مساءلة 
ية  وتقييم القيادات األكاد

 عمان- حاتم العبادي

مساءلة  نظام  مسودة  "الــرأي"  تنشر 
في  االكاديمية  القيادات  اداء  وتقييم 
الرسمية،  العالي  التعليم  مؤسسات 
على  أخيرًا  الــوزراء  مجلس  وافق  الذي 

له. الموجبة  االسباب 
ـــــى االرتــــقــــاء  ـــظـــام ال ـــن ويــــهــــدف ال
لمهامها  تنفيذها  وضــمــان  بــأدائــهــا، 
الحاكمية  مبادئ  وتعزيز  ومسؤولياتها 

الفرص. وتكافؤ  والشفافية 
على  النظام  مــســودة  أحــكــام  وتطبق 
جــمــيــع الـــقـــيـــادات االكـــاديـــمـــيـــة في 
الرسمية،  العالي  التعليم  مؤسسات 
توليها  مـــدة  طيلة  بــأحــكــامــه  وتــلــتــزم 
عــرف  إذ  ــيــاتــهــا،  ومــســؤول لــمــهــامــهــا 
تتولى  التي  هي  الــقــيــادات:  النظام 
التعليم  مــؤســســات  شــــؤون  إدارة 

ونوابه. الرئيس  وتشمل:  العالي 
يشكل  الــنــظــام،  هــذا  أحــكــام  ولتنفيذ 
تسمى  لجنة  العالي  التعليم  مجلس 
القيادات  اداء  وتقييم  مساءلة  لجنة 
االكـــاديـــمـــيـــة بـــرئـــاســـة نـــائـــب رئــيــس 
وزارة  ــام  ع أمــيــن  وعــضــويــة  المجلس 
اعتماد  هيئة  ورئيس  العالي  التعليم 
ورؤســاء  العالي  التعليم  مؤسسات 
ـــة  االداري واللجنة  االكــاديــمــيــة  الــلــجــان 
مجلس  واللجنة القانونية في  والمالية 
أعضاء  مــن  واثنين  العالي،  التعليم 
هيئة التدريس في مؤسسات التعليم 
االستاذية  رتبة  يحملون  ممن  العالي 

االقل. على  سنوات  لخمس 
وأوكــــل الــنــظــام الـــى الــلــجــنــة اقــتــراح 
المساءلة  لعلميات  العامة  السياسة 
فـــي مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
مجلس  الــــى  ورفــعــهــا  وإجـــراءاتـــهـــا 
ــعــالــي القـــرارهـــا ووضـــع  الــتــعــلــيــم ال
القياس  وادوات  والمؤشرات  المعايير 
المساءلة  بعمليات  الخاصة  والتقويم 

لذلك. الحاجة  دعت  كلما  وتطويرها 
ــى جــانــب دراســـة الــتــقــاريــر الــدوريــة  ال
مؤسسات  بأداء  المتعلقة  والسنوية 
االكاديمية  وقياداتها  العالي  التعليم 
وأي تقارير أخرى ذات عالقة والتوصية 
بإتخاذ  العالي  التعليم  مجلس  الــى 
إضافة  بشأنها،  المناسبة  الــقــرارات 
ممارسات  إنسجام  من  التحقق  الــى 
ــادات االكــاديــمــيــة مع  ــقــي وقـــــرارات ال
لمؤسسات  العليا  والمصالح  االهداف 
مقترحات  وتــقــديــم  الــعــالــي  التعليم 

ــعــالــي  ــتــعــلــيــم ال ــيــس مــجــلــس ال ــرئ ل
لمجلس  التوصيات  ورفع  بخصوصها، 
يلزم  لــمــن  لــاليــعــاز  الــعــالــي  التعليم 
ــالزمــة فــي حــال  ــخــاذ االجـــــراءات ال الت
أخــرى  مــهــام  واي  مخالفة،  اي  ثــبــوت 

المجلس. او  الوزير  بها  يكلفها 
وتوصياتها  ــهــا  قــرارات اللجنة  وتــتــخــذ 
الحاضرين،  اعضائها  اصــوات  بأغلبية 
وللجنة دعوة اي شخص من ذوي الخبرة 
اللجنة  اجتماعات  لحضور  واالختصاص 
حق  له  يكون  ان  دون  برأيه  لالستئناس 
تجتمع  اللجنة  ان  حين  في  التصويت، 
االجتماع  ويــكــون  رئيسها  مــن  بــدعــوة 
على  أعضائها  ثلثي  بحضور  قانونيا 
نائبه  او  الرئيس  يكون  ان  على  االقل 

بينهم. من 
يشترط  انــه  النظام،  مسودة  ونصت 
من  اي  تعيين  تجديد  او  تعيين  عند 
ــة الــعــلــيــا في  ــي ــم ــادي الـــقـــيـــادات االك
االلتزام  العالي  التعليم  مؤسسات 
ــام  ــمــه ــمــمــارســة الــصــالحــيــات وال ب
ـــه قـــانـــونـــيـــا، بــمــا فــيــه  الــمــنــوطــة ب
وعدالة  بشفافية  المؤسسة  مصلحة 
والتفرغ  قراراته،  كل  في  وموضوعية 
التي  المؤسسة  خدمة  فــي  للعمل 
يقوم  ال  بأن  يلتزم  وان  فيها،  سيعين 
ــعــارض مـــع الــقــوانــيــن  ــت بـــأي عــمــل ي
بها،  المعمول  والتعليمات  واالنظمة 
تلك  لخدمة  وجهده  وقته  يكرس  وان 
عن  ذاتي  تقييم  وتقديم  المؤسسة، 
العالي  التعليم  لمجلس  المؤسسة 
من  مقرة  ومؤشرات  معايير  على  بناء 
نفسه،  العالي  التعليم  مجلس  قبل 
الجسم  وتماسك  وحدة  على  والعمل 
يكون  ان  عــلــى  والـــحـــرص  الــجــامــعــي 
منتسبيها  بجميع  للمؤسسة  قــائــدا 
أداء  ومؤشرات  تقييم  معايير  ووضع 
في  العاملين  لكافة  للقياس  قابلة 
بما  العالي  التعليم  مؤسسة  إدارة 
حسب  كل  والشفافية  النزاهة  يحقق 

الوظيفي. ومركزه  اختصاصه 
تتولى  ان  الــنــظــام  مــســودة  وطلبت 
االجـــراءات  جميع  إتــخــاذ  التقييم  لجنة 
االكاديمية  القيادات  التزام  من  للتأكد 
التنسيب  ذلك  في  بما  النظام  باحكام 
قبل  مـــن  لــلــتــحــقــيــق  ــان  ــج ل بــتــشــكــيــل 
ــلــى تــنــســيــب من  ــمــجــلــس بـــنـــاء ع ال
اليها  الـــواردة  المخالفات  في  اللجنة 
القرارات  بإتخاذ  للمجلس  والتنسيب 

بشأنها.  المناسبة 

 املعايطة:معنيون بإنجاح الالمركزية وسنطلق 
حوارا وطنيا لتجذير التجربة 

معمق  حوار  فتح  قال  كما  ذلك   ومن 
من  وغيرها  المحافظات  مجالس  مع 
الهيئات االهلية ذات العالقة الدخال 
قانون  على  المناسبة  التعديالت 
مراجعة  اطــار  في  وذلــك  الالمركزية 
في  للحياة  الناظمة  للقوانين  شاملة 
االردن وادخال ما تحتاجه من تعديالت 
لمواكبة المستجدات كقانون االحزاب 

وغيرها من القوانين.
حفل  رعايته  خــالل  المعايطة  واشــار 
اطالق مجلس شباب الكرك التنموي 
الـــذي يــتــبــنــاه مــركــز االمـــيـــرة بسمة 
في  وحــديــثــه  ــكــرك  ال فــي  للتنمية 
ــدوة الــحــواريــة حــول (الــالمــركــزيــة  ــن ال
( التنمية  فــي  الشباب  دور  وتعزيز 

بحضور محافظ الكرك صالح النصرات 
وفعاليات رسمة واهلية وشبابية الى 
التجربة  نجاح  على  الحكم  اليمكن  انه 
تطبيقها  على  عام  بمرور  فشلها  او 
في  الــثــغــرات  بــعــض  ظــهــرت  وان 
القانون ما يعني الحاجة الى تعديلها 
المنشودة  المحلية  التنمية  الحــداث 
في  محلي  اقتصاد  خلق  خــالل  من 
المملكة  محافظات  من  محافظة  كل 
بالتركيز  محافظة  كل  وواقع  يتناسب 
على  وليس  التنموية  الجوانب  على 
كما  فالخدمات  الخدماتية  الجوانب 
مقومات  من  اساسي  مقوم  قــال 

التنمية.
في  الحكومة  جدية  المعايطة  واكــد 
انجاح تجربة الالمركزية باعتماد الوسائل 
الحكومة  بان  معترفا  المتاحة  المعنية 

المركز  من  الصالحيات  بنقل  تقم  لم 
الى المحافظات ما تسبب في عرقلة 
تنفيذ العديد من المشاريع في هذه 
يجري  التي  الحالة  وهي  المحافظات 
رئيس  وجــه  حيث  لتصويبها  العمل 
االخير  لقائه  فــي  قــال  كما  الــــوزراء 
الى  المحافظات  مجالس  رؤساء  من 
تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة 
المحافظة  مجالس  ورؤســاء  الخدمية 
من  العالقة  الفنية  القضايا  لدراسة 
المركز  مــن  الــصــالحــيــات  نقل  حيث 
مشكالت  ومــعــالــجــة  الــمــيــدان  الـــى 
في  المقررة  المشاريع  عطاءات  تعثر 
اخطاء  من  فيها  ظهر  وما  المحافظة 
الــى  اضــافــة  تنفيذها  ـــرت  اخ فنية 
العمل  عطاءات  احالة  مهمة  تسهيل 
من  ذلك  يتطلبه  ما  توفير  حيث  من 
كوادر فنية ومخصصات مالية لترتفع 
تنفيذ  لــغــايــات  االنــفــاق  صــالحــيــات 
المشاريع التنموية والخدمية من 200 
الف دينار الى اكثر من مليوني دينار.

وبين المعايطة اهمية الدور الشبابي 
مجتمعاتهم  في  التنمية  احداث  في 
يحتاج  محوري  دور  انه  وقال  المحلية 
يحتاجونه  مــا  الــشــبــاب  ايــــالء  ـــى  ال
مــن رعــايــة واهــتــمــام البــعــادهــم عن 
المجتمعية  الــظــواهــر  و  السلوكات 
السلبية التي تؤثر على بنية المجتمع 
المتطرفة  االفكار  وتبني  كالمخدرات 
وقدراتهم  طاقاتهم  تنمية  خالل  من 
مجتمعهم  ــخــدم  ي بــمــا  وتــوظــيــفــهــا 
ــة جــاللــة الــمــلــك عبد  ــرؤي اســتــجــابــة ل

الــلــه الــثــانــي فــي هــذا الــمــجــال وما 
اهتمام  من  العهد  ولي  سمو  يوليه 
بالقطاع الشبابي ، داعيا الشباب الى 
المبادرات  وتقديم  المبادرة  زمام  اخذ 
تحقيق  فــي  تسهم  الــتــي  الــخــالقــة 

النهضة المجتمعية المنشودة.
علي  بسمة  األميرة  مركز  مدير  وقال 
على  حــريــص  الــمــركــز  ان  الــصــعــوب 
العملية  فــي  الــشــبــاب  دور  تفعيل 
لتكون  جوانبها  كافة  في  التنموية 
مشاركة نوعية وليست شكلية وذلك 
وبين  بينهم  التواصل  جسور  بفتح 
الــمــؤســســات الــرســمــيــة واالهــلــيــة 
الــمــعــنــيــة فـــي اطــــار تــطــبــيــق مــبــدا 
الحاكمية الرشيدة التي تحفظ الحقوق 
الشفافية  نهج  وتــكــرس  والــحــريــات 

والمساءلة.
المجلس  ان  ــصــعــوب  ال واضـــــاف 
محافظة  فــي  الــتــنــمــوي  الــشــبــابــي 
الــذي  الـــدور  يحاكي  كمجلس  الــكــرك 
يضم  المحافظات  مجالس  به  تقوم 
شبابا من مناطق الكرك ممن لديهم 
الرغبة والقدرة على تقديم جهد مميز 
المجلس  ــات  ــاي وغ اهـــداف  لتحقيق 
الرسمية  الجهات  مع  بالتعاون  وذلك 

واالهلية ذات العالقة.
توفير  سيتم  انـــه  الــصــعــوب  وبــيــن 
المجلس  عــمــل  انـــجـــاح  مــتــطــلــبــات 
ــتــدريــب والــتــأهــيــل في  مــن حــيــث ال
واالستراتيجيات  الخطط  اعــداد  مجال 
وحاجات  اولــويــات  وتحديد  التنموية 
الموازنات  اعــداد  والية  مجتمعاتهم 

الى  ،ولفت  لتنفيذها  الالزمة  المالية 
حقيقية  لشراكة  يتطلع  المجلس  ان 
لتبني  السياسية  التنمية  وزارة  مع 
جزءا  تعتبر  التي  المجالس  هذه  مثل 
والتنموية  السياسية  المشاركة  من 

للشباب.
وقالت رئيسة مجلس الشباب الكرك 
وان  البــد  الجعافرة  انتصار  التنموي 
ياخذ الشباب دورهم في صناعة القرار 
تجسيدا  مجتمعاتهم  في  التنموي 
لتطلعات جاللة الملك عبدالله الثاني 
الذي يؤكد باستمرار بأن يكون للشباب 
مجتمعاتهم  مسيرة  في  فاعل  دور 
،واكدت  التنموية  متطلباتها  وخدمة 
يعد  ـــذي  وال المجلس  ان  الــجــعــافــرة 
ومن  المحافظة  لشباب  حاضنة  بيئة 
كافة  فــي  المتخصصة  لجانه  خــالل 
ترسيخ  على  سيعمل  العمل  مناحي 
المحلي  والعمل  الالمركزية  مفهوم 
خدمة  في  البناء  للعمل  بتوجيههم 
االبداعية  افكارهم  وتحفيز  مجتمعهم 
المصلحة  تحقيق  فــي  وتوظيفها 

العامة.
والطفل  المرأة  لجنة  رئيسة  وقدمت 
عرضا  الحباشنة  تهاني  المجلس  في 
والمهام  المجلس  لجان  عن  مفصال 
ــم عـــرض فلم  الــمــنــوطــة بــهــا كــمــا ت
قصير اعده اعضاء المجلس تم خالله 
الكرك  فــي  الشباب  اراء  استطالع 
اضافة   ( والالمركزية  التنمية  حــول( 
الى تقديم عرض تقديمي يوضح الية 

مأسسة عمل المجلس الشبابي. 

المعايطة خالل اطالق مجلس شباب الكرك التنموي

الكرك – نسرين الضمور

قال وزير التنمية السياسية 
والشؤون البرلمانية موسى 
المعايطة ان الحكومة جادة 
بمراجعة تعاطيها مع قانون 
الالمركزية وبصدد اعادة 
تقييم هذه التجربة وتجذيرها 
الهميتها كمتطلب وطني 
من خالل توفير آليات نجاحها 
والوقوف عند الصعاب التي 
واجهت تطبيقها.
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 "الصحة" تضع خطة لتقديم الخدمات 
العالجية خالل عطلة عيد األضحى 

 الحركة الرشائية يف الطفيلة دون 
املستوى مع اقرتاب عيد االضحى 

 انطالق قافلة املصاب العسكري 
ألداء الحج 

   وفاة و6 إصابات بحاد تصادم 
منفصل 

   عمان-احمد النسور

محمود  ــور  ــت ــدك ال الــصــحــة  وزيــــر  قـــال 
خطة  وضــعــت  الــــــوزارة  ان  ــشــيــاب  ال
مستشفياتها  في  الجاهزية  لضمان 
ومراكزها المنتشرة في المملكة خالل 
وتقديم  المبارك  االضحى  عيد  عطلة 
بالشكل  للمرضى  العالجية  الخدمات 

االمثل.
بها الدكتور  ــارة قــام  جــاء ذلــك خــالل زي
مــديــريــة  الـــى  االول  امـــس  الــشــيــاب 
على  للوقوف  والمشتريات  التزويد 
على  واالطمئنان  فيها  العمل  سير 
من  ــوزارة  ال ومخزون  الدوائي  الوضع 
وغير  الطبية  والمستلزمات  االدويـــة 

الطبية.

في  يتوفر  انه  الشياب  الدكتور  وقال 
مخزون  المركزية  الـــوزارة  مستودعات 

جيد من االدوية يكفي االحتياحات.
والتزويد  المشتريات  ادارة  الى  واوعز 
مستودعات االدوية في اقليم  بامداد 
يكفل  بما  باالدوية  والشمال  الجنوب 
الصحية  والمراكز  المستشفيات  تزويد 

باحتياجاتها الكافية.
العطلة  خــالل  الـــوزارة  خطة  وتتضمن 
طيلة  الــطــوارئ  عمليات  مركز  تفعيل 
اتصاالت  ايــة  واستقبال  العطلة  ايــام 
على الخط الساخن 0797485846 على 
المراكز  من  عدد  ومناوبة  الساعة  مدار 
الــصــحــيــة وتــعــزيــز اقــســام االســعــاف 
وتمريضية  طبية  ــكــوادر  ب والــطــوارئ 

وتكثيف الرقابة الصحية. 

 70 % وفر يف فاتورة كهرباء  "أردنية العقبة" 
بتحولها اىل الطاقة الشمسية 

 العقبة–كايد تخاينة

العقبة  منطقة  سلطة  رئيس  عن  مندوبا 
االقتصادية الخاصة ناصر الشريدة وبحضور 
رئيس الجامعة االردني فرع العقبة الدكتور 
مــوســى الـــلـــوزي وعــضــو مــجــلــس امــنــاء 
البيئة  مفوض  رعى  ياسين  عبيد  الجامعة 
سليمان  السلطة  في  االقليم  وشــؤون 
النجادات حفل تدشين المرحلة االولى من 
بواسطة  الكهربائية  الطاقة  انتاج  مشروع 
الجامعة  نفذته  الــذي  الشمسية  الطاقة 
موازنة  من  ممولة  دينار  الف   300 بكلفة 
 500 تبلغ  انتاج  وبطاقة  األردنية،  الجامعة 
ما  للجامعة  سيوفر  مما  ذروة  واط  كيلو 
السنوية  الكهرباء  فاتورة  من   ٪  70 نسبته 
البالغة 350 الف دينار وبقيمة تقدر بـ 240 

الف دينار سنويا.
ــجــادات بــان  ــن وفـــي هـــذا الــســيــاق قـــال ال
بعدا  تشكل  العقبة  فرع  االردنية  الجامعة 
استراتيجيا ذا اهمية كبيرة بالنسبة لمشروع 
بــإرادة  انشاؤها  جاء  حيث  الخاصة  العقبة 
تنمويا  رافــدا  لتكون  سامية  ملكية  ورؤيــة 
المشروع  نجاح  ركائز  من  اساسية  وركيزة 
برمته انطالقا من الدور المحوري للجامعات 

في احداث التنمية.
وبين النجادت بان تحدي الطاقة بات يشكل 
ويستنزف  الفرع  امام  التحديات  وابرز  اهم 

الحصيفة  بالمبادرة  مشيدا  موازنته  جل 
االستثمار  نحو  الجامعة  ادارة  تبنتها  التي 
في انتاج الطاقة الصديقة للبيئة واستثمار 
الطاقة الشمسية إلنتاج الطاقة الكهربائية 

وصوال الى فاتورة تساوي صفرا.
هذا  ــة  ــي االردن للجامعة  الــنــجــادات  ـــارك  وب
من  بالمئة   70 ب  يتكفل  الـــذي  ــاز  ــج االن
السنة  فــي  الكهربائية  الــفــاتــورة  قيمة 
الى  القيمة  لتصل  طموحة  خطة  ضمن 
وذلــك   ، الثانية  المرحلة  انــجــاز  بعد  صفر 
للطاقة  الوطنية  االستراتيجية  مع  انسجاما 
الى  بــاإلضــافــة  المملكة  مستوى  على 
االستراتيجية البيئية لالعتماد على الطاقة 
المنطقة  سلطة  وقــوف  مؤكدا  النظيفة 
االقتصادية الخاصة وبتوجيهات من رئيس 
السلطة ناصر الشريدة الى جانب الجامعة 
مسيرتها  مواصلة  اجــل  مــن  قــوة  وبــكــل 
واستثمار قدراتها لخدمة المجتمع المحلي 

في محافظة العقبة واقليم الجنوب.
مشاريع  من  جملة  الــى  النجادات  واشــار 
العقبة  فــي  تنفذ  التي  والبيئة  الطاقة 
 105 ينتج  الــذي  الــقــويــرة  مــشــروع  ومنها 
ميجا  ينتج 10  شمسنا  ومشروع  واط  ميجا 
واط ومشروع واحة ايله ينتج 5.8 ميجا واط 
وينتج  هاشم  االمير  مستشفى  ومشروع 
ينتج 500  االردنية  والجامعة  واط  ميجا   1.5
ميجا واط. ولفت الى الورشة التي عقدت 

محطة  مــشــروع  حــول  مــؤخــرا  العقبة  فــي 
كلفتها  تبلغ  والتي  العقبة  في  التنقية 
نوعها  من  الوحيدة  وهي  دينار  مليون   35
في المنطقة بحيث سيكون اعتمادها على 
تقدم  في  يسهم  مما  النظيفة  الطاقة 
ضمن  النظيفة  الطاقة  في  وتأمينه  بلدنا 

منطقة العقبة الخاصة.
بــــدوره قـــال الــدكــتــور الــلــوزي فــي حفل 
الحيوي  الــريــادي  االنــجــاز  هــذا  ان  االفتتاح 
الجامعة  كاهل  عن  ثقيال  ماليا  حمال  ازاح 
ويضغط  موازنتها  معظم  يستنزف  كــان 
مما  االخــرى  الجارية  التشغيلية  النفقات 
الجامعة  تمكين  في  صعوبة  يشكل  كــان 
من االنطالق لتنفيذ برامج وخطط التوسع 

االفقي والعمودي.
وبين د. اللوزي بان الوفر المالي المتحقق 
جراء  سنويا  دينار  مليون  ربــع  نحو  والبالغ 
حاجة  مــن  بالمئة   70 نسبته  مــا  تــوفــيــر 
والمقدرة  الكهربائية  الطاقة  من  الجامعة 
توجيهه  سيتم  سنوي  دينار  الف   350 ب 
الى مسارات اخرى استراتيجية كانت مؤجلة 

بسبب عدم توفر مخصصات كافية.
في  االردنية  الجامعة  بان  اللوزي  د.  وأكد 
الجامعة  رئاسة  من  ودعم  وبتوجيه  العقبة 
العمل  ستواصل  عمان  في  االم  االردنية 
من اجل تنفيذ المرحلة الثانية واألخيرة من 
كليا  واالعتماد  الطاقة  استبدال  مشروع 

الطاقة  انتاج  في  الشمسية  الطاقة  على 
االعــبــاء  ــدة  ح لتخفيف  وذلـــك  الكهربائية 
ولكي  يواجهها  التي  والتحديات  المالية 
البرامج  تنفيذ  فــي  التوسع  مــن  نتمكن 
التدريسية وإنشاء الكليات وتحسين اوضاع 
العالمين مشيرا الى بدء االجراءات لتوفير 
مخصصات استكمال المرحلة الثانية والتي 
بعد  الصفر  الى  الكهربا  بفاتورة  ستصل 
انتاج  محطة  تركيب  خــالل  من  استكمالها 
ثانية بقدرة انتاج تبلغ 350 كيلو وات ذروة.

الجامعة  امــنــاء  مجلس  عضو  ــه  وج بـــدور 
االردنية االم عبيد ياسين الشكر الى جميع 
االردنــيــة  الجامعة  لفرع  الداعمة  الجهات 
منطقة  سلطة  مقدمتها  وفــي  العقبة 
اتجاه  واضحة  جهود  وهي  الخاصة  العقبة 
تنفيذ رؤية جاللة الملك نحو تخفيض كلف 
الطاقة وخاصة على الجامعات والمشاريع 

االستثمارية بمختلف انواعها.
انجاز كبير إلدارة الجامعة االردنية ونأمل ان 
النفقات  تخفيض  لدعم  الجهد  هذا  يستمر 
الجامعة  تتحول  حتى  االستهالك  وترشيد 
البديلة  الطاقة  على  االعتماد  الــى  كليا 
متمنيا النجاح لهذا الفرع الذي يعد مشروعا 
الخاصة  والمنطقة  الجنوب  ألبناء  ممكنا 
وزيادة التخصصات وتنوعها وخاصة الطب 
والهندسة والصيدلة التي يحتاجها السوق 

المحلي. 

   الطفيلة - أنس العمريين

لجأ  الــتــي  األســعــار  تخفيضات  رغــم 
بيع  محال  اصحاب  من  العديد  اليها 
األلبسة لجذب المواطنين للشراء، إال 
أن الحركة التجارية في الطفيلة تشهد 
اقتراب  مع  خصوصا  ملحوظًا،  تراجعًا 

عيد األضحى المبارك.
في  التجارية  المحال  اصحاب  ويعلل 
عيد  أن  الى  التراجع،  هذا  المحافظة 
الفطر  عــيــد  عــن  يختلف  االضــحــى 
المواطنون  يــقــوم  حيث  السعيد، 
ثمن  لتوفير  مشترياتهم  بتقليل 
البعض  ان  عــلــى  ـــالوة  ع األضــحــيــة 
من  مستلزماته  بشراء  يكتفي  منهم 
لجوء  رغم  الفطر،  عيد  خالل  األلبسة 
المحال التجارية الى تخفيض االسعار 
بلد  في  اسعارها  الــى  تصل  لدرجة 
يترتب  ما  التجار  يسدد  كي  المنشأ، 

عليهم من التزامات.
ـــرى الــعــديــد مــن الــمــواطــنــيــن ان  وي
فيها  يتوفر  الطفيلة  في  االســواق 
جميع انواع االلبسة واالحذية بأسعار 
مالئمة للجميع، لكنهم ال يستطيعون 
للعيد  المستلزمات  جميع  تــوفــيــر 
االوضــاع  بسبب  منها  الضرورية  إال 
على  عــالوة  الصعبة،  االقتصادية 

كسوتهم في عيد الفطر السابق.
صاحب  المرايات،  ياسر  التاجر  وأكــد 

المواطنين  جيوب  ان  لاللبسة،  محل 
لخروجهم  خاوية  الحالية  الفترة  في 
وعيد  رمــضــان  شهر  مــصــاريــف  مــن 
الدراسي  العام  دوام  وقــرب  الفطر 
الى  الطلبة  فيه  يحتاج  الــذي  الجديد 
وكل  ومــالبــس،  وقرطاسية  حقائب 
ذلك ادى الى اضعاف الحركة التجارية 

قبيل عيد االضحى المبارك.
الخلفات  قــيــس  ــمــواطــن  ال واشــــار 
كثرة  لتجاوز  حلول  عن  يبحث  انه  الى 
ــمــصــروفــات فـــي مــوســم شهر  ال
ـــدء الــعــام  رمــضــان وعــيــد الــفــطــر وب
اللجوء  خــالل  من  الجديد،  الــدراســي 
جودة  ذات  بضائع  فيها  اســواق  الى 
من  األســرة  متطلبات  لتغطية  أقــل 

المالبس وكسوة العيد.
الصناعة  غرفة  رئيس  يرى  حين  في 
والتجارة في الطفيلة عارف المرايات، 
كاهل  اثــقــلــت  عــديــدة  ــزامــات  ــت ال ان 
بــدء  عــلــى  ومقبلين  الــمــواطــنــيــن، 
الــمــدارس  فــي  التدريسية  العملية 
كله  ــك  ذل يـــؤدي  حيث  والــجــامــعــات، 
المالية  الــســيــولــة  تــوفــر  عـــدم  الـــى 
في  التجارية  الحركة  لتنشيط  الكافية 
وصفها  الــتــي  المحافظة  اســــواق 
المواطنين  ان  مؤكدًا  بالمتواضعة، 
الصعبة  المادية  لظروفهم  ونــظــرا 
بتوفير  اإلكتفاء  الى  يلجأون  فإنهم 

الحاجات األساسية الضرورية يومياً. 

   عمان-بترا

قافلة  االول  امـــس  مــســاء  انــطــلــقــت 
ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من 
للمصابين  الهاشمية  الهيئة  منتسبي 
الحرمين  خــادم  نفقة  على  العسكريين 
العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
ســفــارة  وتــنــظــيــم  ــة  ــاي ــرع وب ســعــود  آل 

بعّمان. المملكة 
األردن  لــدى  السعودي  السفير  ــرب  وأع

عن  تــركــي  بــن  فيصل  بــن  خــالــد  األمــيــر 
امنياته بوصول ضيوف الرحمن سالمين 
فريضة  وأداء  المقدسة  المشاعر  الــى 
عز  الله  داعيًا  وسهولة،  يسر  بكل  الحج 
وجل ان يتقبل منهم طاعاتهم، ويجزيهم 
باألجر  محملين  يــعــودوا  وأن  الــجــزاء  خير 

والمثوبة.
عن  الرحلة  هــذه  في  المشاركون  وعبر 
ــادم الــحــرمــيــن عــلــى اتــاحــة  ــخ شــكــرهــم ل

الفرصة لهم الداء فريضة الحج. 

 محافظات - الرأي

تــوفــي شــاب واصــيــب 6 أشــخــاص 
وقعا  منفصلين  تــصــادم  بــحــادثــي 

امس في كفرنجة وعوجان.
نتيجة  عاما)   13  ) شاب  توفي  فقد 
كهربائي  بعامود  مركبته  اصــطــدام 
مدير  وقـــال   ، كفرنجة  مــديــنــة  فــي 
هاني  العقيد  عجلون  مدني  دفــاع 
الدفاع  المديرية  كوادر  ان  الصمادي 
الالزمة  االسعافات  بتقديم  قامت 
مستشفى  ـــى  ال ونــقــلــه  لــلــشــاب 
،لكنه  عجلون  في  الحكومي  االيمان 

وصوله  عند  الفور  على  الحياة  فارق 
المستشفى.

ستة  اصــيــب  متصل  صعيد  عــلــى 
اشــخــاص فــي حـــادث تــصــادم وقع 
أمس.  عوجان  بمنطقة  مركبتين  بين 
المدني  الــدفــاع  مديرية  واوضــحــت 
ــوا  ــب اصــي الــســتــة  االشــــخــــاص  ان 
أنحاء  مختلف  في  ورضــوض  بجروح 
اإلسعاف  فرق  قامت  حيث  الجسم، 
الالزمة  األولية  اإلسعافات  بتقديم 
مستشفى  إلى  ونقلهم  للمصابين 
العامة  وحــالــتــهــم   ، فيصل  االمــيــر 

متوسطة. 

 وقفات تضامنية مع القوات املسلحة واألجهزة 
األمنية وأرس شهداء الواجب 

 محافظات - الرأي

مع  وشعبية  رسمية  فاعليات  تضامنت 
من  األمنية  واألجــهــزة  المسلحة  الــقــوات 
المحافظات  مــن  عــدد  فــي  وقــفــات  خــالل 
الوطن  بأمن  العبث  مــحــاوالت  استنكرت 
صوره  بكافة  اإلرهاب  رافضين  والمواطن، 

وأشكاله باعتباره خروجا عن المألوف.
القيادة  حول  التفافهم  المشاركون  وأكــد 
في  واصطفافهم  الحكيمة  الهاشمية 
جنب  الــى  جنبا  الــوطــن  عــن  الــدفــاع  خندق 
مع االجهزة االمنية مقدمين مشاعر العزاء 

والمواساة السر شهداء الواجب.
فقد استنكر حراك المزار الجنوبي االحداث 
 ، السلط  مدينة  شهدتها  الــتــي  ــرة  االخــي
نظمها  التي  االحتجاجية  وقفته  واستهل 
بعد صالة ظهر امس الجمعة، بتالوة سورة 

الفاتحة على أرواح شهداء الوطن.
حراك  فإن  القطاونة  كمال  الناشط  ووفق 
استنكار  على  الوقفة  خــالل  شــدد  الــمــزار 
العبث  لمحاولة  الوطن  أبناء  كافة  ورفض 
أن  ،مؤكدين  ومكتسباته  وأبنائه  بالوطن 
االولــويــة  يمثل  واســتــقــراره  الــوطــن  أمــن 
جميع  تــكــاتــف  مــن  البـــد  الــتــي  الحقيقية 
الجهود في سبيل الحفاظ عليها والتصدي 

الي محاوالت من شانها العبث بها.
في  المساجد  وخطباء  أئمة  استنكر  كما 
األعمال  لهم  بيان  في  والرصيفة  الزرقاء 

االرهابية في الفحيص والسلط.
وأكدوا في البيان ان تلك االعمال االرهابية 
تشتمل على مجموعة من انواع المحرمات 
وغــدر  قتل  مــن  االســـالم  فــي  المعلومة 

وخيانة وبغي وعدوان وترويع اآلمنين.
ـــاء فــي الــبــيــان ان مــديــريــتــي اوقـــاف  وج
من  منتسبيها  بجميع  والرصيفة  الــزرقــاء 
ومؤذنين  وواعظات  ووعــاظ  وخطباء  أئمة 
الخسيسة  االجرامية  االعمال  تلك  تستنكر 
التي قامت بها فئة فاسدة من خوارج هذا 

العصر.
وفي اربد نظمت جمعية المرصد الوطني 
تضامنية  وقفة  االنسان،  لحقوق  االردني 
ارواحهم  ارتقت  الذين  الواجب  شهداء  مع 

في سبيل حفظ امن الوطن واستقراره.
عليها  كتب  يافطات  الــمــشــاركــون،  ورفـــع 
اإلرهابية  االعمال  وتشجب  تستنكر  عبارات 
الجبانة، واخرى تتضامن مع شهداء الوطن 

واالجهزة االمنية.
ودان رئيس الجمعية المحامي فارس كريزم، 
استهدف  ــذي  ال الجبان  االرهــابــي  العمل 
دورية أمنية اثناء قيامها بواجبها في حماية 
الوطن  ان  على  مشددا  الفحيص،  مهرجان 
وأمنه واستقراره خط أحمر، وسيبقى عصيا 
تحاول  التي  والشر  الظالم  قوى  وجه  في 

النيل من أمنه.
ــــال عــضــو مــجــلــس الــمــحــافــظــة بــالل  وق
افكارا  تحمل  فئة  استهداف  ان  الشرايري، 
بصلة  االسالمي  للدين  تمت  ال  متطرفة 

لالجهزة االمنية امر مستنكر شرعًا وشعبيًا، 
الشعب  مــكــونــات  كــافــة  وقـــوف  ــدا  مــؤك
االردني صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية 
التحديات  كافة  لمواجهة  األمنية  واالجهزة 

التي تواجه الدولة االردنية.
وقال نائب رئيس الجمعية يحيى جمعة، ان 
هذه األفعال االجرامية لن تزيد االردنيين اال 
تماسكا وعزيمة وإصرارا في الوقوف جنبا 
الى جنب لمحاربة االرهاب والتطرف وخوارج 
العصر الذين باتوا يشكلون خطرا على امن 

الشعوب التي تنعم باالمن واالمان.
عبدالرحيم  للجمعية  الفخري  الرئيس  وأشار 
الجمال، الى ان القوات المسلحة واالجهزة 
محط  تــزال  وال  ــدوام  ال على  كانت  األمنية 
تجفيف  على  قدرتها  في  الوطن  ابناء  ثقة 
من  به  تتمتع  لما  واجتثاثه  االرهــاب  منابع 

خبرات عالية في مجال مكافحة االرهاب.
الدكتور  النقابي  الناشط  من  كل  والقى 
طاهر  االجتماعي  والناشط  قواسمه  عمر 
الحوراني كلمات أعربوا فيها عن تضامنهم 
مع شهداء الوطن واالجهزة األمنية، داعين 
الى الضرب بيد من حديد كل من تسول له 

نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.
الكبرى  جــرش  بلدية  نظمت  جــرش،  وفــي 
بالتعاون مع الشرطة المجتمعية وبمشاركة 
وقفة  المحافظة  في  الشعبية  الفعاليات 
الشهداء  أســر  مــع  االول  امــس  تضامنية 
واألجهزة األمنية في ميدان الشهداء حيث 
جرش  مدينة  في  ميدان  أكبر  على  أطلق 

تخليدا لتضحيات شهداء الوطن.
وأعــلــن رئــيــس الــبــلــديــة عــلــي قــوقــزة عن 
تسمية عدد من الشوارع في مدينة جرش 

بأسماء شهداء الوطن، مبينا اننا في هذا 
للوطن  فــداء  شهداء  مشاريع  كلنا  الوطن 
الوطن  أبناء  اعــتــزاز  على  مؤكدا  وقــائــده، 
الذين  المسلحة  والقوات  األمنية  باألجهزة 

يذودون عن حمى الوطن.
وعبر المشاركون في الوقفة عن اعتزازهم 
كافة  األمنية  واألجــهــزة  العربي  بالجيش 
امنه  وحفظ  الوطن  حمى  عن  الــذود  في 

واستقراره.
بريء  اإلسالم  دين  ان  الوقفة  في  واكدوا 
مــن خـــوارج العصر الــذيــن شــوهــوا صــورة 
التسامح  إلى  يدعو  الذي  الحنيف  اإلسالم 
وفي  النفس،  قتل  وتحريم  التعصب  ونبذ 
البنا  قيس  الــشــاب  القى  الوقفة  نهاية 
الــوطــن  بــشــهــداء  تغنت  وطــنــيــة  قــصــيــدة 

وبطوالتهم. 

 وقفة تضامنية مع أسر الشهداء في جرش 

 من الوقفة التضامنية  في إربد ( تصوير: انس جويعد )

عمان - منال القبالوي

اكدت دائرة االفتاء ان تكفير المسلم 
من اكبر الكبائر وذلك ردًا على سؤال 
ورد اليها بهذا الخصوص.
وبينت ان اإلسالم دين الله تعالى 
الذي ارتضاه للناس كافة ، خاتمًا 
للشرائع السماوية ، متممًا به 
مكارم األخالق، ومراعيًا به فطرة 
اإلنسان وكرامته، وقاصدًا إلى 
تحقيق المقاصد العامة للشريعة 
اإلسالمية، والتي منها حفظ 
النفس البشرية، فحرم االعتداء 
عليها بأي صورة من الصور، سواء 
بتكفير أو قتل أو شتم أو إيذاء.

 "االفتاء": تكف املسلم من أكرب الكبائر 
من  وسلم  عليه  الله  صلى  النبّي   وحــّذر 
فتنة التكفير لما تتركه من أثر شديد في 
تسببه  ولما  قوتها،  وتمزيق  األمة  تفريق 
عليه  فقال  للبالد،  ودمار  للعباد  قتل  من 
الصالة والسالم: «... َوَمْن َقَذَف ُمْؤِمًنا 
ِبُكْفٍر َفُهَو َكَقْتِلِه» رواه البخاري، وقال عليه 
ِخيِه َيا  ُجُل ِألَ الصالة والسالم: «ِإَذا َقاَل الرَّ

َكاِفُر، َفَقْد َباَء ِبِه َأَحُدُهَما» رواه البخاري.
هذا  والسالم  الصالة  عليه  النبي  ــد  وأّك
والتفسيق،  التكفير  فتنة  مــن  التحذير 
َيْرِمي  «َال  والسالم:  الصالة  عليه  فقال 
َرُجٌل َرُجًال ِبالُفُسوِق، َوَال َيْرِميِه ِبالُكْفِر، ِإالَّ 
ْت َعَلْيِه، ِإْن َلْم َيُكْن َصاِحُبُه َكَذِلَك» رواه  اْرَتدَّ
البخاري، وما كل ذلك التحذير إال حرص من 
النبي على أمته، وتقرير ألهمية اإلنسان 

وكرامته عند الله تعالى.
المسلم  دم  بعصمة  اإلسالم  حكم  وقد 
وماله وعرضه، وجعل من نطق بالشهادتين 
قال  مسلمًا،  اإلســـالم  بأحكام  ــتــزم  وال

ى  النبّي صلى الله عليه وسلم: (َمْن َصلَّ
َذِبيَحَتَنا  ــَل  َوَأَك ِقْبَلَتَنا،  َواْسَتْقَبَل  َصَالَتَنا 
ُة  َوِذمَّ ِه  اللَّ ُة  ِذمَّ َلُه  ِذي  الَّ الُمْسِلُم  َفَذِلَك 
رواه  ِتِه)  ِذمَّ ِفي  َه  اللَّ ُتْخِفُروا  َفَال  َرُسوِلِه، 
البخاري، وقال اإلمام العيني في "عمدة 
اس  النَّ أُمــور  َأن  "ِفيِه   :(125/4) القاري" 
َفمن  َباِطنها،  دون  اهر  الظَّ على  َمحُموَلة 
أظهر َشعاِئر الّدين أجريت َعَليِه َأْحَكام َأهله 
َما لم يظهر ِمنُه خالف َذِلك...، وذلك ألن 
الصالة  هي  التي  الثالثة  الصفات  تلك 
المسلمين  ذبائح  وأكل  القبلة  واستقبال 
بالتوحيد  مقر  مسلم  في  إّال  تجتمع  ال 

والنبوة، معترف بالرسالة المحمدية".
وينبغي العلم بأّن تكفير المسلم من أكبر 

الكبائر.
بالله  يؤمن  مسلم  ُيـكفر  أن  يجوز  فــال 
والرسول واليوم اآلخر، وقد حّذرنا النبّي 
صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع 
الفرقة  من  يجلبه  وما  التكفير  خطورة  من 

َه َتَباَرَك  وسفك الدماء، حيث قال: «َفِإنَّ اللَّ
َم َعَلْيُكْم ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم  َوَتَعاَلى َقْد َحرَّ
َها، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا،  َوَأْعَراَضُكْم ِإالَّ ِبَحقِّ
ِفي َبَلِدُكْم َهَذا، ِفي َشْهِرُكْم َهَذا، َأَال َهْل 
َنَعْم.  َأَال،  ُيِجيُبوَنُه:  َذِلَك  ُكلُّ  َثَالًثا،  ْغُت»  َبلَّ
َقاَل: «َوْيَحُكْم، َأْو َوْيَلُكْم، َال َتْرِجُعنَّ َبْعِدي 
رواه  َبْعٍض»  ِرَقاَب  َبْعُضُكْم  َيْضِرُب  اًرا،  ُكفَّ

البخاري.
على  والجماعة  السنة  أهل  علماء  واتفق 
على  التكفير  حــكــم  إطـــالق  صــّحــة  عـــدم 
من  التكفير  حــكــم  فــي  لــمــا  الــمــســلــم، 
واألعـــراض  واألمــــوال  للدماء  استحالل 
التي عصمها الله تعالى بكلمة اإلسالم، 
في  وإفساد  فساد  من  ذلك  في  ولما 

األرض.
التكفير  في  المسارعة  من  علماؤنا  وحّذر 
على  التجّرؤ  أّن  وبينوا  المضاّد،  والتكفير 
محرم  الــنــاس  على  الكفر  أحــكــام  إصـــدار 
شرعًا؛ لما في ذلك من استهانة بالشرع 

وإفــســاد  الــدمــاء  استحالل  على  وتــجــّرؤ 
ال  الصحيح  الحكم  فــإّن  والــعــبــاد،  للبالد 
والتدقيق  المسألة  من  بالتأّكد  إال  يكون 
واإلثباتات،  باألدلة  وشرعيًا  علميًا  فيها 
ينبغي  "تنبيه:  المليباري:  اإلمــام  يقول 
أمكنه  ما  التكفير  في  يحتاط  أن  للمفتي 
سيما  قصده،  عــدم  وغلبة  خطره  لعظم 
ذلك  على  أئمتنا  زال  ومــا  الــعــوام،  مــن 
 (573/1) المعين"  "فتح  وحديثًا"  قديمًا 
ممن  "وليحذر  الدمياطي:  اإلمــام  وقــال 
المسائل...،  هذه  في  التكفير  إلى  يبادر 
مسلمًا"  كفر  ألنه  يكفر؛  أن  عليه  فيخاف 

"إعانة الطالبين" (156/4).
الفكري  االختالف  أّن  إلى  علماؤنا  ونّبه 
بين الناس من طبيعة البشر، وال يجوز أن 
هي  بالتي  والمجادلة  بالمحاورة  إال  يعالج 
قال  بالتكفير،  ال  بالتفكير  وذلــك  أحسن، 
ابن دقيق العيد: "وهذا وعيد عظيم لمن 
كذلك"  وليس  المسلمين،  من  أحــدًا  كفر 

"إحــكــام اإلحــكــام شــرح عــمــدة األحــكــام" 
.(210/2)

وإنما منع اإلسالم التكفير وحذر منه لما 
وسفك  وإفساد  فساد  من  عليه  يترتب 
ــألعــراض واألمــــوال،  لــلــدمــاء وانــتــهــاك ل
داعيًا  للعالمين،  رحمة  اإلسالم  جاء  وقد 
واألعراض،  واألموال  النفوس  حفظ  إلى 
"الخطأ  تعالى:  الله  رحمه  الغزالي  قــال 
من  أهون  الحياة  في  كافر  ألف  ترك  في 
الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم" 

"االقتصاد في االعتقاد" (135/1).
يسفكون  الــيــوم  التكفيريين  نــرى  ونحن 
وهم  مسلم،  حرمة  يــراعــون  وال  الــدمــاء 
الذين  ــخــوارج  ال سلفهم  خلف  يسيرون 
كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
واستباحوا  األمــة،  هذه  وصالحي  وسلم 
بالد  وجميع  األردن  الله  حفظ  دمــاءهــم، 
منها  ظهر  ما  الفتن  هذه  من  المسلمين 

وما بطن. 
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كل تتوقع محادثات صعبة   م
مع بوت حول سوريا 

 برلين - أ.ف.ب

إنها  امس  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  قالت 
خصوصا  وأوكرانيا  سوريا  حول  صعبة  محادثات  تتوقع 
وصوله  المنتظر  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  مع 

السبت إلى المانيا.
في  الجمعة  امـــس  صــحــافــي  مــؤتــمــر  فــي  وقــالــت 
دوسكو  مونتينيغرو  وزراء  رئيس  زيارة  بمناسبة  برلين 
ستكون  وبالتأكيد،  جدل،  هناك  "سيكون  ماركوفيتش 
هناك أيضا نقاط يمكننا التفكير في طريقة دفعها في 

التعاون الثنائي أو الدولي وتحسينه".
أوكرانيا  من  تقلقنا،  التي  المشاكل  أن "عدد  وأضافت 
إلى سوريا مرورا بمسألة التعاون، بما في ذلك التعاون 
في  نكون  أن  تبرير  يمكن  بحيث  جدا  كبير  اإلقتصادي، 
التوصل  المتوقع  من  ليس  أنه  واوضحت  دائم".  حوار 

إلى "أي نتيجة" محددة من اجتماع السبت.
وفرنسا والمانيا هما عرابا عملية السالم في اوكرانيا 

التي تبدو اليوم في طريق مسدود.
انفصاليي  بدعم  روسيا  الغربية  والبلدان  كييف  وتتهم 

الشرق األوكراني عسكريا، إال أنها تنفي ذلك.
وتضطلع برلين من جهة أخرى بدور ثانوي في التحالف 
الذي يتدخل في سوريا ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، 
المنطقة  في  فاعلين  مع  وثيقة  عالقات  تقيم  لكنها 
مثل تركيا أو أكراد العراق. وتستضيف أيضا مئات آالف 

الالجئين السوريين.
حول  قمة  الــى  الدعوة  عن  الجمعة  ميركل  وتراجعت 
الفرنسي  والرئيسين  بوتين  مــع  تركيا  فــي  ســوريــا 

ايمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان.
ثمة  ليس  لذا،  جيد.  بشكل  ذلك  إعداد  "يتعين  وقالت 
موعد محددا". وقد ذكرت تركيا أنها حددت السابع من 

أيلول موعدا للقمة.
في  السبت  وبوتين  ميركل  تلتقي  أن  المقرر  ومــن 
قصر ميزبرغ، وهو مقر للحكومة األلمانية يبعد 70 كلم 
أي  صدور  المقرر  من  وليس  الريف.  في  برلين  شمال 

بيان رسمي بعد اللقاء. 

 استجواب نتانياهو مجدداً 
بقضية فساد 

 القدس المحتلة - رويترز

استجوبت الشرطة اإلسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين 
نتانياهو امس في إطار ما تقول وسائل إعالم إنها 
وذلك  إسرائيلية  اتصاالت  شركة  أكبر  تشمل  قضية 
ضمن ثالثة تحقيقات فساد ورد فيها اسم نتانياهو 

كمشتبه به.
الرابعة  فترته  اآلن  يقضي  الــذي  نتانياهو،  ونفى 

رئيسا للوزراء، ارتكاب أي مخالفة في كل القضايا.
تنظيمية  مزايا  قــدم  نتانياهو  أن  السلطات  وتزعم 
عنه  إيجابية  تغطية  مقابل  لالتصاالت  بيزك  لشركة 

وعن زوجته على موقع إخباري تملكه الشركة.
استجواب  جلسة  بعد  متحدث  عبر  نتانياهو  وقــال 
باسم  يعرف  ما  إطــار  في  ساعات  أربــع  استغرقت 
القضية  أن  فــي  ثقة  على  ــه  إن  "4000 "القضية 

"انهارت أخيرا".
تغطية  لطريقة  تمت  مراجعة  إن  المتحدث  وقــال 
المذكورة  الفترة  خالل  الــوزراء  رئيس  ألخبار  الموقع 
على  تتغير  لــم  ســلــبــيــة...  "بــقــيــت  أنــهــا  وأظــهــرت 

اإلطالق".
وسبق استجواب نتانياهو فيما يتعلق بتلك القضية 

عدة مرات من قبل.
والتغطية  الثالث  القضايا  لتصوير  نتانياهو  وسعى 
اإلعالمية لها على أنها مالحقة ذات دوافع سياسية.
"القضية  باسم  المعروف  الثاني  التحقيق  وفــي 
رشا  نتانياهو  تلقي  في  السلطات  تشتبه   "1000
في صورة هدايا تقول الشرطة إن قيمتها تصل إلى 

300 ألف دوالر من رجال أعمال أثرياء.
فيتعلق   "2000 "القضية  وهي  الثالث  التحقيق  أما 
أكبر  فــي  إيجابية  تغطية  على  الــحــصــول  بمحاولة 
صحيفة إسرائيلية مقابل اتخاذ إجراءات للحد من توزيع 

جريدة يومية منافسة.
لنتانياهو  االتهام  بتوجيه  فيهما  الشرطة  وأوصــت 
بشأن  النهائي  القرار  ويظل  رشوة.  على  بالحصول 
المالحقة الجنائية في يد المدعي العام اإلسرائيلي. 
وقد يستغرق األمر شهورا مما يثير تساؤالت بشأن 
في  المقررة  العامة  االنتخابات  على  المحتمل  التأثير 

.2019
انتخاب  إلعادة  قويا  تأييدا  الرأي  استطالعات  وتظهر 
الدعم  حشد  في  ساعدت  التحقيقات  لكن  نتانياهو 

للمعارضة التي تنتمي ليسار الوسط.
السكن  مقر  إلى  للشرطة  تابعون  محققون  ووصل 
الجمعة  اليوم  القدس  في  الــوزراء  لرئيس  الرسمي 
وأحاط بسيارتهم محتجون مناهضون لنتانياهو رفعوا 

الفتات كتب عليها "رئيس الوزراء المجرم".
وهيئة  الشرطة  قالت  مقتضب  مشترك  بيان  وفي 
األوراق المالية اإلسرائيلية إن نتانياهو استجوب في 

إطار الجهود ضد "الجرائم المالية". 

 مقتل 18 داعشياً يف قصف جوي يف دير الزور 
 بيروت - أ.ف.ب

قتل 18 عنصرًا على األقل من داعش ليل الخميس 
جراء قصف جوي استهدف آخر الجيوب الواقعة تحت 
سوريا،  شرق  في  الزور  دير  محافظة  في  سيطرته 

وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
السوسة  بلدة  ليًال  الجوية  الضربات  واستهدفت 
المرصد  بحسب  الــشــرقــي،  ـــزور  ال ــر  دي ريــف  فــي 
الطائرات  كانت  اذا  ما  تحديد  من  يتمكن  لم  الــذي 
التي شنت الضربات تابعة للتحالف الدولي بقيادة 
الجيش  وأعــلــن  الــعــراقــيــة.  ــقــوات  ال أو  واشــنــطــن 
العراقي، الذي يشن بين الحين واآلخر ضربات ضد 
داعش في شرق سوريا قرب الحدود المشتركة مع 
البلدين، ليل الخميس استهدافه لـ"غرفة عمليات" 
تابعة للجهاديين. ولم يتبين ما اذا كانت هي الحادثة 

نفسها التي أفاد عنها المرصد السوري.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الضربات 
على بلدة السوسة أسفرت عن "مقتل 18 عنصرًا 
غير  الجنسية  من  غالبيتهم  داعش  من  األقل  على 
عراقي  المستوى  رفيع  قيادي  وبينهم  السورية، 
المرصد  وفــق  بجروح،  آخــرون  وأصيب  الجنسية". 
من  طــرده  وبعد  القتلى.  حصيلة  ارتفاع  رجح  الــذي 
داعش  يزال  ال  سوريا،  في  سيطرته  مناطق  غالبية 
دير  شــرق  في  أبرزها  محدودة  جيوب  في  يتواجد 
الزور قرب الحدود العراقية وفي البادية في وسط 

البالد.
قوات  واشنطن  بقيادة  الدولي  التحالف  ويدعم 
سوريا الديموقراطية (تحالف فصائل كردية وعربية) 
الذي  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ضد  معاركها  في 
وأعلن  الزور.  دير  في  له  جيب  آخر  من  طرده  تحاول 
الجيش العراقي ليل الخميس في بيان أن طائراته 
نفذت "ضربة جوية موفقة داخل االراضي السورية 
لعصابات  عمليات  غرفة  خاللها  استهدفت   (...)
داعش اإلرهابية حيث تم تدميرها بالكامل". وأشار 
البيان إلي إلى مقتل عناصر من التنظيم المتطرف 
من دون تحديد عددهم، كما لم يحدد البيان المنطقة 
المستهدفة. وأوضح أنهم كانوا يحّضرون "لعمليات 

إجرامية باالحزمة الناسفة" في العراق. 

 أيزيدية: هربت من أملانيا اىل العراق بعد لقاء خاطفي هناك 
 العراق - أ.ف.ب

عادت أشواق حاجي، الشابة األيزيدية التي تؤكد 
أنها قابلت خاطفها في أحد أسواق ألمانيا في 
فرت  كانت  الــذي  العراق  الــى  الماضي،  شباط 
على  والسبي  الخطف  مــن  نجت  أن  بعد  منه 
أيدي االرهبيين. وخطف داعش آالف النساء من 
األقلية األيزيدية بعد سيطرته على ثلث مساحة 
ببيع  عناصره  وقــام   .2014 صيف  في  الــعــراق 

النساء في سوق الرقيق كسبايا.
من  عاما   19 العمر  من  البالغة  أشــواق  وكانت 
الثالث  في  األسر  في  وقعن  اللواتي  الفتيات 
 22 في  الفرار  من  تمكنت  لكنها  آب 2014،  من 
ارهابي  منزل  من  ذاته،  العام  من  االول  تشرين 
الذي  الرجل  وهــو  همام،  أبــو  اســم  عليه  يطلق 
تقول  حسبما  أميركي"،  دوالر  ب"مئة  اشتراها 
الديانة  معابد  أبرز  اللش،  معبد  الى  زيــارة  خالل 
األيزيديين  مئات  يتواجد  المعبد،  في  األيزيدية. 

تعرضت  التي  المجازر  أبــرز  من  واحــدة  الستذكار 
االرهابييون  اضطهدها  التي  مجموعتهم  لها 

معتبرين أفرادها كفارا.
لفترة  باألسر  وشقيقها  أشــواق  والــدة  ووقعت 
كذلك. لكن في العام 2015، استقر الثالثة في 
في  شتوتغارت،  عن  كلم   50 تبعد  ألمانية  بلدة 
إطار برنامج للحكومة األلمانية لالجئين العراقيين. 
في  بقي  عــامــا)   53) حميد  حاجي  الــوالــد  لكن 
اللغة  تــدرس  كانت  إنها  أشــواق  وتقول  العراق. 
األلمانية وترغب في الحصول على وظيفة. في 
في  رجًال  شاهدت  أنها  تروي   ،2018 شباط   21
باسمها  ويناديها  سيارة  من  ينزل  سوبرماركت 

قبل أن يخاطبها باأللمانية.
ال  إنني  له  فقلت  همام،  أبــو  إنــه  "قــال  وتتابع 

اعرفه وبدأ في ما بعد يتحدث معي بالعربية".
وتضيف "قال لي: ال تكذبي علّي، أنا أعلم جيدًا 
أمك  مع  ألمانيا  في  تعيشين  وأنك  أشواق  أنك 
وأخيك، حتى انه أعطاني عنواني وتفاصيل أخرى 

ال  التي  الفتاة  وقامت  ألمانيا.  في  حياتي"  عن 
أشقائها  على  حزنا  االســود  اللون  ترتدي  تــزال 
أيدي  على  خطفوا  اللذين  وشقيقتها  الخمسة 
اإلرهابيين، وال يزال مصيرهم مجهوال، باالتصال 

بالشرطة المحلية على الفور.
ألمانيا  في  مثلي  الجئ  أنه  "أخبروني  وتقول 

وأعطوني رقًما لالتصال بهم إذا تعّرض لي".
وتتابع "ال أستطيع أن أصف حالتي النفسية وأنا 
علي  واالعتداء  باغتصابي  قام  شخصا  أشاهد 
وتركت  الوحشية  األساليب  كل  معي  ومــارس 
التقيه  ثم  أنساه...  أن  أجل  من  وعائلتي  وطني 

في أوروبا مرة أخرى. شيء ال يصدق".
فورتمبرغ،  بادن  في  القضائية  الشرطة  وفتحت 
"تــويــتــر"،  على  حسابها  على  أعلنت  حسبما 
"تحقيقا في 13 آذار" في القضية، لكنها أكدت 
ال  ألنــه  حاليا،  بــه  االســتــمــرار  تستطيع  "ال  أنها 
لإلجابة  (أشــواق)  الشاهدة  الى  الوصول  يمكن 
على األسئلة". وأكد متحدث باسم النيابة العامة 

الفيدرالية في المانيا ان النيابة "نظرت في األمر 
(...) ولكن حتى اآلن، في ضوء األدلة المتاحة، 
لم نتمكن من تحديد هوية الجاني المزعوم على 

وجه اليقين".
تحقيقات  األلماني  العام  المدعي  مكتب  وفتح 
اإلنسانية  ضد  وجرائم  إرهــاب  قضايا  في  عدة 
وجرائم حرب ضد الجئين أو طالبي لجوء مشتبه 
فــي تــورطــهــم فــي االنــتــهــاكــات الــتــي نفذتها 
أو  ســوريــا  أو  ــعــراق  ال فــي  إرهــابــيــة  مجموعات 
أفغانستان. وتستخدم بانتظام شهادات الالجئين 
اآلخرين، وكذلك منشورات على شبكات التواصل 
االجتماعي للمتهمين أنفسهم، في التحقيقات.

وتقول أشواق إنها شاهدت مع الشرطة أشرطة 
السوبرماركت  في  مراقبة  كاميرات  من  فيديو 
إلعطاء  مستعدة  إنها  وتقول  اللقاء.  حصل  حيث 
االتصال  وكيفية  وجــودهــا  مكان  عــن  تفاصيل 
آذار  نهاية  في  ألمانيا.  إلى  ترجع  لن  لكنها  بها، 
شمال  الــى  عــائــدة  وشقيقها  أمها  مــع  غـــادرت 

لكنها  مجددا.  بخاطفها  االلتقاء  من  خوفا  العراق 
أيضا.  العراق  في  خوف  في  تعيش  إنها  تقول 
حيث  العراق  كردستان  في  النازحين  مخيم  في 
من  طلب  بأنه  جميد  حجي  والدها  يقول  يعيش، 
زوجته العودة وترك المانيا بشكل نهائي، موضحا 
"عندما أبلغتني والدتها بقصة مالحقة داعشي 
لها، طلبت منهم العودة ألنني اعتبرت أن ألمانيا 
أصبحت غير آمنة". لكن حتى اليوم، الحياة ليست 
إلى  بالنسبة  كما  أشــواق،  إلى  بالنسبة  سهلة 
الجهاديين،  من  الهرب  من  تمكّنن  أيزيدية   3315
في حين أن 3000 ما زلن قيد األسر أو في عداد 

المفقودين، وفقا لألرقام الرسمية.
ســارة  النفس  علم  فــي  االختصاصية  وتــؤكــد 
ناجية  كل  داخل  في  بركانا  "هناك  أن  سموقي 
لم  إن  النها  جــذورهــا،  من  الشجرة  قطع  ويجب 
وعائلتها  أشـــواق  ـــرى.  أخ مــرة  ستنبت  تفعل، 
وضعهم صعب جدا، وهناك آالف أخريات يعشن 

األوضاع نفسها". 

(أ.ف.ب )  سوريون يف الشوارع وسط حلب 
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مواجهات بقمع مسيرات بالضفة

شهيدان وإصابات بجمعة "ثوار من أجل القدس واألقىص"
مستوطنون يقطعون 200 شجرة زيتون جنوب نابلس

 القدس المحتلة - كامل ابراهيم ووكاالت

ـــرصـــاص جــنــود  اســتــشــهــد فــلــســطــيــنــي ب
االحتجاجات  في  مشاركا  امس  إسرائيليين 
المنطقة  فــي  جمعة  يــوم  كــل  تجري  التي 
الحدودية شرق قطاع غزة، وفق وزارة الصحة 

الفلسطينية.
وقال مسؤول في الوزارة ان الشهيد يدعى 
وأصيب  عاما   30 وعــمــره  فطاير  أبــو  كريم 
بالرصاص الحي قرب مخيم البريج في وسط 

القطاع.
بــرصــاص  ثـــان  فلسطيني  استشهد  كــمــا 
الحدودي  السياج  قرب  االسرائيلي  الجيش 
شرق رفح في جنوب قطاع غزة على ما أفاد 

الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع.
"استشهد  الــقــدرة  أشـــرف  الطبيب  وقـــال 
برصاصة  عــامــا)   26) معمر  أكـــرم  ســعــدي 
وهو  برأسه  وأصابته  االحتالل  جنود  أطلقها 

يشارك في مسيرات العودة في رفح".
صالة  بعد  الــمــواطــنــيــن،  مــن   ١٨ وأصــيــب 
بالرصاص  االحتالل،  قوات  باعتداء  الجمعة 
السلميين  المتظاهرين  صوب  الغاز  وقنابل 
المشاركين في جمعة "ثوار من أجل القدس 
واألقصى" في مخيمات العودة شرق قطاع 
الفلسطيني  االحمر  الهالل  وحسب  غــزة، 
قطاع  شرق  مناطق  من  بالوصول  تتوالى 

غزة، إثر قمع االحتالل الحراك السلمي.
صوب  النار  بإطالق  االحتالل  قوات  وبــدأت 
فعاليات  فــي  الــمــشــاركــيــن  المتظاهرين 

الجمعة الـ21 لمسيرة العودة الكبرى.
مسيرة  لمخيمات  الوطنية  الهيئة  وكــانــت 
الجماهير  دعــت  قــد  الحصار  وكسر  الــعــودة 
فعاليات  فــي  لــلــمــشــاركــة  الفلسطينية 
عصر  بعد  ستنطلق  التي  العودة  مسيرات 
حدود  شرقي  الــعــودة  مخيمات  في  امــس 

القطاع.
في  الثابت  بحقه  شعبنا  تمّسك  وجـــددت 
غير  وحقوقه  فلسطين،  عاصمة  الــقــدس 
تقرير  حق  مقدمتها  وفي  للتصرف،  القابلة 
المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها 

القدس.
"شعبيًة  المسيرات  استمرار  الهيئة  وأكدت 
العالم،  إلى  شعبنا  رسالة  تحمل  وسلميًة" 
المعاناة  كل  رغم  العودة  في  حقنا  لحماية 
رفع  إلــى  إضــافــة  ــالل،  ــت االح سببها  الــتــي 

عدد  إجمالي  وبلغ  غــزة.  قطاع  عن  الحصار 
شــهــيــًدا،  الــعــودة 158  مــســيــرات  شــهــداء 

باإلضافة لنحو 17 ألف جريح.
فجر  االحــتــالل  قــوات  نفذت  الضفة  وفــي 
امس الجمعة، مناورات عسكرية شرق جنين 

واقتحمت قرية رمانة.
في  كبيرة  بــأعــداد  االحــتــالل  جنود  وانتشر 
السفوح الجبلية الواقعة بين بلدتي المطلة 
والمغير شرق مدينة جنين، ونفذوا مناورات 
بلدة  لــشــوارع  امــتــدت  عسكرية  وتــدريــبــات 

المطلة وبين منازل مواطنيها.
نحو  ومنذ  االحتالل  جنود  أن  إلى  وأشــارت 
تدريب  عمليات  يــجــرون  وهــم  تقريبا  شهر 
مكثفة في هذه المنطقة الجبلية التي تقع 
المنطقة  في  العنصري  الفصل  جدار  قرب 
الشرقية لجنين؛ ما يتسبب بالتشويش على 

حياة المواطنين في المنطقة.
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، اقــتــحــمــت قـــوات 

وسيرت  جنين،  غــرب  رمانة  قرية  االحــتــالل 
مركباتها العسكرية في شوارع القرية بطريقة 

استفزازية.
كذلك اندلعت عقب صالة الجمعة مواجهات 
مدينة  شــرق  قــدوم  كفر  بلدة  في  واسعة 
والتي  المحتلة،  الضفة  شــمــال  قلقيلية 
الجمعة  تنظم  أسبوعية  مسيرات  تشهد 

ويتخللها مواجهات.
أطلقوا  االحتالل  جنود  إن  مواطنون  وقــال 
ــدمــوع بــكــثــافــة بــاتــجــاه  ــل الـــغـــاز الــمــســيــل ل
التي  المسيرة  انــطــالق  فــور  المتظاهرين 
عند  مواجهات  إلــى  معتاد  هو  كما  تحولت 

مدخل البلدة.
وبينهم  الــمــتــظــاهــريــن  أن  إلـــى  وأشـــــاروا 
المصادرة  األراضــي  نحو  توجهوا  صحفيون 
انتشر  فيما  العنصري  الفصل  جـــدار  عند 
الجنود بين كروم الزيتون وال تزال المواجهات 

مستمرة.

وقمعت قوات االحتالل مسيرة قرية نعلين 
األسبوعية  السلمية  الله،  رام  مدينة  غرب 
بعد  فيها  المواطنين  عشرات  شــارك  التي 

صالة الجمعة.
كما  بالحجارة،  االحتالل  جنود  الشبان  ورشق 
الفلسطيني،  العلم  ورفعوا  الجدار  اعتلوا 
بجرائم  والمنددة  الغاضبة  الهتافات  ورددوا 

االحتالل، واستمرار االستيطان.
وأقدم مستوطنون فجر امس الجمعة على 
اللبن  بــلــدة  فــي  زيــتــون  شــجــرة   200 قطع 
الشرقية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة 
االستيطان  ملف  مسؤول  وأفــاد  المحتلة. 
فـــي شــمــال الــضــفــة غــســان دغــلــس بــأن 
المستوطنين قطعوا 200 شجرة زيتون في 
الشرقية،  اللبن  ببلدة  علي"  "واد  منطقة 

تعود ملكيتها للمواطن نائل عوايسة.
جريمتهم  نفذوا  المستوطنين  أن  وأضــاف 

تحت جنح الظالم. 

االحتالل يلقي قنابل الغاز على الغزيين خالل مسيرات العودة (أ.ف.ب)
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55% ارتفاع أعداد سياح العقبة خالل النصف األول من العام الجاري

الطراونة يدعو نقابة األطباء للتراجع عن قرار الئحة األجور
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يوسف  الدكتور  عمان  امين  تفقد  كما 
الشواربه ووزير الشباب مكرم القيسي 
ســيــر الــعــمــل فـــي تــقــاطــع الــمــديــنــة 
بانشاء  العمل  يتواصل  حيث  الرياضية 

المحاذية  المنطقة  في  استنادي  جدار 
للمدينة الرياضية.

أعمال  والقيسي  الــشــواربــه  ونــاقــش 
واألعمال  البديلة  والمداخل  التوسعات 

التنظيمة التي تكفل سير العمل داخل 
على  التأثير  وعــدم  الرياضية  المدينة 
الــذي  والمجتمعي  الــريــاضــي  الــــدور 

تؤديه.

منتصف  نهاية  حتى  السياح  عدد  وبلغ 
مع  مقارنة  سائحا   477332 العام  هذا 
من  الفترة  نفس  خالل  سائحا   306588
السياحة  ان  الى  الفتا  الماضي  العام 
االجنبية شكلت منهم ما يقارب 54 %.

خالل  الفندقي  االشــغــال  نسبة  ــا  ام
فقد  الحالي  العام  من  االول  النصف 
نفس  خالل  مع %49  مقارنة   51.1 %
ارتفعت  كما  الماضي  العام  من  الفترة 
امضاها  التي  الليالي  عــدد  مــعــدالت 
السياح في العقبة لتصل الى 3.7 ليلة 
مقارنة ب 3.4 ليلة خالل النصف االول 

من العام 2017.
فــي  هـــدفـــنـــا  ان  ـــدة  ـــشـــري ال وقــــــال 
عدد  يرتفع  ان  لعام 2018  االستراتيجية 
ويقيموا  سائح  الف   750 الى  السياح 
ليلة واحدة، وان ما تحقق خالل النصف 
االول من هذا العام بوصول نحو 477 
الف سائح الى العقبة اقاموا 3.7 ليلة 
يؤكد ان جميع الجهود تسير في الطريق 

الــى  ســتــصــل  الــعــقــبــة  وان  الــصــحــيــح 
المؤشر المحدد لهذا العام.

في  االجنبية  السياحة  روسيا  وتصدرت 
العقبة دول اوروبية خاصة المانيا واميركا 
والصين. واكد الشريدة بان هناك نموا 
عربيا  والبولندي.اما  الفرنسي  بالسوق 
فقد تصدرت السعودية المرتبة االولى 

ومن ثم فلسطين.
ــفــاع عــدد الــرحــالت  وبــيــن الــشــريــدة ارت
الحسين  الملك  مــطــار  عبر  الــعــارضــة 
الدولي بعد االنتهاء من مراحل تطويره 
خالل  عــارضــة  طــائــرة   341 الــى  لتصل 
النصف االول من العام الحالي بنسبة 
من  الفترة  نفس  عن  بلغت 55.1  زيادة 
العام الماضي الذي استقبل 213 رحلة.
متنها  عــلــى  الـــرحـــالت  هـــذه  وحــمــلــت 
 23101 ب  مقارنة  العام  هــذا   44037
الماضي  العام  من  الفترة  نفس  خالل 
عدد  في  النمو  نسبة  ان  الــى  مشيرا 
 49 الى  وصل  عام  بشكل  المسافرين 

بلغت  الطيران  حركة  في  ونمو  بالمائة 
طيران  رحلة   414 بمجموع  بالمائة   51

محلي و369 رحلة طيران اجنبي.
السياحية  السفن  عــدد  ان  الــى  واشــار 
النصف  خالل  العقبة  ميناء  امت  التي 
االول من العام الحالي بلغ 30 سفينة 
النصف  خــالل  سفينة   22 بلغت  فيما 
االول من العام الماضي، فيما بلغ عدد 
السياح القادمين عبر البحر خالل النصف 
سائحا   39725 الحالي  العام  من  االول 
بنسبة ارتفاع بلغت 35.5 %عن النصف 
عدد  بلغ  اذ  الماضي  العام  من  االول 

السياح فيها 29310 سائح.
وادي  منطقة  الى  السياح  اعداد  وحول 
السياح  عدد  ارتفاع  الشريدة  اوضح  رم 
الحالي  العام  من  االول  النصف  خالل 
بنسبة  سائحا  عددهم 94933  بلغ  حيث 
النصف  عن   %  24.1 مقدارها  ارتفاع 
العدد  بلغ  اذ  الماضي  العام  من  االول 

76487 سائحا.

ــيــس مــجــلــس الـــنـــواب إن  وأضــــاف رئ
المجلس ينظر إلى تعاون كبير مع نقابة 
النقيب  أن  يقين  على  ونحن  األطباء، 
ومــجــلــس الــنــقــابــة لــديــهــم مــن الحس 
الــوطــنــي والــشــعــور مــع الــمــواطــن ما 

يدفعهم إلى إعادة النظر بالقرار.
من جهته قال رئيس لجنة الصحة النيابية 
الدكتور ابراهيم البدور إن اللجنة ستعقد 
اجتماعا طارئًا األحد المقبل، لبحث قرار 

نقابة األطباء رفع أجور منسوبيها.
عددًا  ستدعو  اللجنة  إن  البدور  وأضاف 
في  والمعنيين  الحكومة  وزراء  مــن 
عــدة  عــن  وممثلين  الــصــحــي  الــقــطــاع 
نقابة  أمــام  ليس  أنــه  مــؤكــدًا  نقابات، 
القرار  هــذا  عن  التراجع  ســوى  األطــبــاء 

الذي يمس كل بيت أردني.
وقال إننا في لجنة الصحة النيابية وبعد 
الــنــواب  مجلس  رئــيــس  مــع  الــتــواصــل 
للتشاور  الــطــراونــة  عاطف  المهندس 
ــيــة الــتــعــاطــي مــع قـــرار نقابة  فــي آل
األطباء، بدأنا منذ مساء الجمعة بتوجيه 

الدعوات للجهات المعنية.
الــمــواطــن  أن  بالتأكيد  ــدور  ــب ال وخــتــم 
من  مــزيــدًا  يحتمل  يــعــد  لــم  ــــي  األردن
ينظر  إذ  وهو  والضرائب،  األسعار  رفع 
عن  دفــاع  خط  بوصفها  النقابات  إلــى 
مصالحه، ال يقبل منها اليوم بأي صيغة 

أو مبرر أن ترفع عليه األجور.
بـــادرت  النيابية  الــصــحــة  لجنة  وكــانــت 
أرضية  خلق  إلى  بالتحشيد  الفور  على 
قرارها،  عن  للتراجع  األطباء  نقابة  تدفع 
لمصالح  الــقــرار  مساس  مــن  انطالقًا 

ومعيشة المواطنين مباشرة.
الئحة  اقــر  االطباء  نقابة  مجلس  وكــان 
تعرفة جديدة باألجور الطبية بدأ العمل 
ــا في  ــاريــخ صــدوره بــهــا اعــتــبــارا مــن ت
الخميس  يــوم  الرسمية  الجريدة  عــدد 
اجور  الئحة  آخر  كانت  أن  بعد  الماضي، 

تم تعديلها عام 2008.

وبحسب الئحة االجور الجديدة تم إضافة 
عدد من العمليات التي لم تكن مضافة 
عمليات  أهمها  اجـــور  الئــحــة  ــر  آخ فــي 
والعمليات  واالورام  والغدد  المنظار 
والتي  القسطرة  وعمليات  المستحدثة 
الى  أدى  ما  مرجعية  السعارها  يكن  لم 

استغالل عدد من االطباء للمرضى.
وبين المصدر أن الالئحة الجديدة تسعى 
آن  في  والطبيب  المريض  حماية  الى 
من  حقوقهم  تحصل  أنها  كما   ، واحــد 
بعضها  استفرد  التي  التأمين  شركات 
معا،  االثنين  أو  الطبيب  أو  بالمريض 
كشفية  رفــع  البعض  انتقد  حين  فــي 
ذوي  من  المريض  أن  معتبرين  الطبيب 
على  ـــادرا  ق يعد  لــم  الــمــحــدود  الــدخــل 
ارتفاع  بسبب  الطبية  بالتزاماته  الوفاء 

االجور والكلف االخرى.
واكد مصدر مطلع في النقابة ، رفض 
ـــرأي" أن  الكشف عــن اســمــه، الــى "ال
االعتبار  بعين  اخــذت  الجديدة  الالئحة 
في  تبالغ  لــم  أنها  اال  الكلف،  ارتــفــاع 
ومتلقي  للمرضى  حــمــايــة  ــار  االســع
تم  مــرة  آخــر  ان  مبينا  الطبية،  الخدمة 
تعديل االجور فيها كانت قبل 10 أعوام.
ـــال الــمــصــدر أن الــالئــحــة الــجــديــدة  وق
"البكج"  نظام  على  للقضاء  تسعى 
يمارسها  كـــان  الــتــي  ــمــقــاوالت  ال أو 
بعض االطــبــاء مــن خــالل االتــفــاق مع 
في  له  معينة  عملية  بــاجــراء  المريض 
مبلغ  على  واالتــفــاق  المستشفى، 
التي  االجــراءات  عن  النظر  بغض  معين 
الطبيب  محاسبة  ويتم  العملية  ترافق 
زادت  مهما  عليه  المتفق  المبلغ  على 
وجود  لعدم  وذلك  نقصت  أو  التكاليف 

الئحة سعرية لهذه العمليات.
يعتبر  البكج  نظام  أن  ذاته  المصدر  واكد 
تحايال على التسعيرة و "غير قانوني"، 
ومع  الضريبة،  مــن  تهربا  فيه  أن  كما 
مقنعا  ــر  االم اصبح  التسعيرة  تعديل 

مبديا  االجــور،  بالئحة  لاللتزام  للطبيب 
استعداد النقابة لتلقي أي شكوى بحق 
أي طبيب يمارس هذا النظام لمتابعته 

واجراء الالزم بحقه ضمن القانون.
يتقاضى  كــان  االطباء  بعض  أن  وبين 
مبالغ كبيرة لقاء القيام ببعض العمليات 
االجور  الئحة  في  مدرجة  تكن  لم  التي 
النقابة  يجعل  ما  مرجعية  أي  لها  وليس 
حال  في  الطبيب  محاسبة  عن  عاجزة 

تقدم المريض بشكوى للنقابة.
العام  الطبيب  بكشفية  يتعلق  وفيما 
فتبلغ بحدها االدنى 8 دنانير فيما ترتفع 
أما  ديــنــارا   12 الــى  االعلى  حدها  في 
فتتراوح  االختصاصي  الطبيب  كشفية 

بين 15 دينارا الى 25 دينارا.
يصب  البند  هــذا  أن  المصدر  وأضــاف 
وأن  خــاصــة  الــمــرضــى  مصلحة  فــي 
الطبيب  تحاسب  كانت  التأمين  شركات 
على كشفية المريض بـ 8 دنانير أو بالحد 
عزوف  الــى  أدى  ما  للكشفية  االدنــى 
الدخول  عن  الكبار  االطباء  من  كبير  عدد 
مع شركات التأمين، ما يدفع المرضى 
الى العالج ودفع الكشفيات نقدًا االمر 

الذي يشكل عبئا ماديا عليهم.
اإلجــــراءات  أســمــاء  الــالئــحــة  وتتضمن 
الطبية لكل اختصاص وقد تم تقييمها 
على  ــحــتــوي  ت ـــــى  األول بــطــريــقــتــيــن، 
واإلشــراف  واإلستشارات  الكشفيات 
الطبي وبعض اإلجراءات في العيادات 
لبعض التخصصات بالدينار األردني، اما 
الطريقة الثانية، بوضع نقاط تعطي كل 
إجراء وزنه، يحتسب الحد األدنى للنقطة 
اما  فلس،  وثمنمائة  بدينارين  الواحدة 
فيحتسب  الواحدة  للنقطة  األعلى  الحد 
فيما  فلس،  وخمسمائة  دنانير  بثالثة 
تسعير  بإعادة  النقابة  مجلس  سيقوم 

النقطة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
-----------------------———————

---

وضعت  ـــــوزارة  ال ان  شــويــكــة  وكــشــفــت 
هيكلة  العادة  المهنجية  حول  اوليا  تصورا 
تشاركية  اسس  وفق  بني  المؤسسات 
للتطبيق  وقــابــل  الـــحـــوار،  عــلــى  قــائــمــة 
للخروج باستراتيجية كفيلة بترشيق القطاع 

العام دون المساس بالخدمات.
بدراسة  العمل  بوشر  انه  شويكة  واكدت 
على  بناًء  مستقلة  مؤسسات  هيكلة (6) 
العام،  القطاع  تطوير  وزارة  أعدتها  دراسة 
حيث تم إلغاء مؤسستين منها على أرض 
إعــداد  على  جــار  العمل  زال  ومــا  الــواقــع، 
باقي  الستكمال  الــالزمــة  التشريعات 

القرارات.
التكليف  كتاب  مضامين  إلى  واستجابة 
الحكومي،  الــجــهــاز  بترشيق  الــســامــي 
اكدت شويكة ان الوزارة انتهت من إعداد 
تناولت  جــديــدة  لــدراســة  اولــيــة  مــســودة 
قطاعي  منظور  مــن  الحكومي  الــجــهــاز 
ودوائــر  وزارات  من  مكوناته  كافة  شمل 
ومؤسسات مستقلة، وتضمنت الدراسة 
ومدى  المؤسسات  مهام  لطبيعة  تحليال 
الحاجة لها وإمكانية الغائها او دمج بعضها 
التي  والخدمات  المهام  على  يؤثر  ال  بما 
ــزز مــن مــفــهــوم الــواليــة  ــع تــقــدمــهــا، وي

العامة.
النظر  ــادة  اع ضــرورة  الــى  شويكة  ودعــت 
ـــة والـــتـــكـــرار فـــي الــهــيــئــات  ـــي ـــاالزدواج ب
المستقلة والعمل على توحيد المرجعيات 
المتوفرة،  للموارد  األمثل  واالستثمار 

خدمات  وتقديم  االنفاق،  ضبط  وبالتالي 
كفؤة للمواطنين.

وعرضت شويكة التصور األولي لمخرجات 
الدراسة حيث ان على الفريق االقتصادي 
عمر  الدكتور  الوزراء  رئيس  برئاسة  الوزاري 
الرزاز، وضع منهجية للتنفيذ تضمنت في 
محاورها التشاور مع الجهات ذات العالقة، 
ــضــاج الــمــقــتــرحــات مــن جميع  بــهــدف إن
الجوانب واألبعاد (االجتماعية والسياسية 
التوافق  وضمان  واالقــتــصــاديــة،...الــخ)، 
وبالشكل  النهائية  بالصيغة  بها  والخروج 

االنسب.
العامة  االدارة  معهد  مدير  قال  جانبه  من 
ــقــضــاة ان  ــور عــبــدالــلــه ال ــت ــدك ســابــقــا ال
دراسة  اعادة  الى  بحاجة  الحكومية  االدارة 
لمتطلبات حاجة هذه المؤسسات وقياس 
سعيا  العام  القطاع  على  تاثيرها  مــدى 
على  تكون  جديدة  مؤسسات  لخلق  منها 

مستوى العمل في القطاع العام.
الحالية  الحكومة  على  ان  القضاة  واوضح 
لديها  الــتــي  القطاعات  ابـــرز  الــى  النظر 
تعد  والــتــي  خاصة  وتشريعات  قوانين 
العائق  ان  اال  الدولة،  ميزانية  على  عبئًا 
المؤسسات  في  يتمثل  به  ستقع  الذي 
وربحيا  تجاريا  بعدا  تاخذ  التي  الحكومية 

وبالتالي يصعب دمجها.
الــوزارات  عدد  يقتصر  ان  القضاة  واقترح 
في  دولة،  وزراء  ثالثة  مع  وزارة  على 19 
االمر  وزارة،   28 من  يقارب  ما  وجود  ظل 

الجهاز  ترشيق  وسياسة  يتنافى  الــذي 
الحكومي.

ووجد القضاة ان بعض هذه المؤسسات 
تولت  حيث  الـــوزارات  عن  بديًال  أصبحت 
مهمة رسم السياسات وتسببت في رفع 
القطاع  تشوهات  من  وزادت  المديوينة، 

العام.
في حين اكدت مصادر رسمية أن الحكومة 
ودمج  هيكلة  إعــادة  دراســة  نتائج  ستعلن 
بعد  المستقلة  والهيئات  المؤسسات 
المتبقية  الفترة  وهي  االن،  من  شهرين 
من مهلة 100 يوم التي طلبتها الحكومة.
تعمل  الحكومة  أن  المصادر  وأوضــحــت 
خالل  من  الدمج  دراســة  إعــداد  على  حالًيا 
العمل  وان  والمختصة،  المعنية  الجهات 
قائم إلجراء دراسة شاملة لضّم عدد من 
المستقّلة  والهيئات  والــدوائــر  ـــوزارات  ال
في سياق ترشيق األداء، وضبط اإلنفاق، 
المؤسسات،  كفاءة  رفــع  على  والعمل 
وتذليل العديد من اإلجراءات البيروقراطّية 

وإلغاء مزايا اإلدارات العليا فيها.
في حين اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية 
الدكتور خلف هميسات انه في حال دمج 
المؤسسات والهيئات المستقلة لن يتم 
التخلي عن اي موظف، بل سيتم العمل 
حقوقهم  للموظفين  يحفظ  ــراء  اج على 
مواقع  في  بهم  واالستعانة  الوظيفية 
بديلة، واستثمار قدراتهم وتاهيل الكوادر 

التي يتطلب اداؤها مراجعة وتقويما.

هـــذه  مـــثـــل  أن  غــنــيــمــات  ــــت  وأوضــــح
تنتهك  والمرفوضة  الُمدانة  الممارسات 
وتستفز  الــمــقــّدس  الــمــكــان  هــذا  حــرمــة 
مشاعر الُمصلّين والمسلمين في جميع 
إللتزامات  إنتهاكًا  تمثل  كما  العالم،  أنحاء 
في  بــاإلحــتــالل  قائمة  كــقــوة  إســرائــيــل، 
الــقــدس الــشــرقــيــة، بــمــوجــب الــقــانــون 

الــدولــي،  اإلنساني  والــقــانــون  الــدولــي 
والمواثيق  األعــراف  لكافة  أيضًا  وإنتهاكًا 
إحترام  ضــرورة  على  تؤكد  التي  الدولية 

أماكن العبادة للديانات كافة.
الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  وحّملت 
ــيــل كــامــل الــمــســؤولــيــة عــن هــذه  إســرائ

اإلستفزازات، وطالبت بوقفها فورًا.

وقالت غنيمات إن المملكة تجري اتصاالت 
وتقوم بتحركات مكثفة من أجل إعادة فتح 
/الحرم  األفصى  المسجد  ــواب  أب جميع 
أن  إلــى  ولفتت  فــورا.  الشريف  القدس 
في  األشقاء  مع  اتصال  على  المملكة 
للتشاور  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

والتنسيق.

خــالل  مــن  طـــــارىء،  اي  حــــدوث  حـــال  او 
كاميرات ووسائل الكترونية وخرائط رقمية 
قادرة  مؤهلة  كــوادر  تحليلها  على  يقوم 
على اتخاذ القرار المناسب بادارة الحشود، 
خاصة في ساعات الذروة بموسمي الحج 
ورمضان، او في االيام العادية التي يبلغ 
عدد مؤدي الصوات الخمس باليوم الواحد 

فيها اكثر من مليون مصلي.
من جهته عرض قائد القوة الخاصة المن 
الحرم اللواء عبد الله بن أحمد العصيمي، 
ملخصا  كوادره،  تواجه  التي  التحديات  ابرز 
من  خــــروج 80 %  وهـــي  بــثــالثــة  ايــاهــا 
من  دقيقة   18 عقب  مباشرة  المصلين 
الــحــارة،  لــالجــواء  اضــافــة  الفريضة،  اداء 
الثقافية  وخلفياتهم  الزوار  ثقافات  وتنوع 
استيعابهم  عدم  على  احيانا  يتعكس  مما 
على  ــهــم  قــدرت ـــدم  ع او  لــلــتــوجــيــهــات، 
تسهل  التي  التنقل  وســائــل  استخدام 
الــعــربــات  كــاســتــخــدام  للمنسك  ــهــم  ادائ

الحديثة للنقل او الساللم الكهربائية.
المتطورة  ــيــات  االل العصيمي  وعـــرض 
المتبعة لتجنب الزحام عند مداخل ومخارج 
التبريد  ووســائــل  المكي،  الحرم  بــوابــات 
وطرق التعامل مع حاالت االجهاد الحراري، 
بسالسة  للمصابين  الــوصــول  وكيفية 
االرشــــادات  لتقديم  بــاالضــافــة  ويــســر، 
للمصلين من خالل كوادر تجيد العديد من 
اللغات، عالوة على رصد محاوالت العبث 
على  والــتــعــرف  الــســرقــات،  او  ــاالمــن،  ب
صور  تتبع  خالل  من  المطلوبين  هويات 
التائهين  تأمين  على  عــالوة  وجوههم، 
الى  واعادتهم  واالطفال  المسنين  من 

ذويهم.
مركز  واالعالمي  الصحفي  الوفد  زار  كما 
العام  لالمن  التابع  والسيطرة  القيادة 
في مشعري عرفات ومنى والذي يحوي 
شرح  حيث  االزمــات،  الدارة  متطورا  مركزا 
صالح  بن  العزيز  عبد  العميد  المركز  مدير 
الحج  أمــن  على  الحفاظ  اليات  المغلوث 
رقمية  كاميرا   5800 خــالل  مــن  والحجيج 
عالية الدقة ترصد كل ما يمر في المسجد 
وتتيح  ومزدلفة،  وعرفات  ومنى  الحرام 
التدخل بكفاءة وسرعة وفعالية، حين رصد 
اي محاولة لخرق لالمن او محاولة لزعزعته.
المتبعة  ــيــات  االل المغلوث  عــرض  كما 
فـــي حــــال حـــــدوث ازمــــــات او حــــوادث 
خالل  الله–من  قــدر  طبيعية–ال  وكـــوارث 

حديثة  تكنولوجية  ووسائل  وكوادر  قوات 
لصناع  المعلومات  نقل  تتيح  ومتطورة، 
القرار بساللسة ويسر في مركز االزمات، 
ناجعة  قـــرارات  اتخاذ  في  يسهم  بشكل 

بسرعة وبكفاءة وباقل خسائر.
المشاعر  امــن  طيران  قاعدة  الوفد  وزار 
العميد  القاعدة  قائد  باستقباله  كان  حيث 
المهام  عن  ايجازا  قدم  حيث  العاكور  بندر 
حماية  في  وواجباتها  بقواته  المنوطة 

المدينة المقدسة من الجو.
حسين  العقيد  العمليات  مدير  شرح  كما 
القحطاني عن اليات تأمين ورصد المدينة 

المقدسة من الجو.
فوق  بالزائرين  عمودية  طائرات  وحلقت 
المكرمة  مكة  فــي  المقدسة  المشاعر 
ومزدلفة  ومــنــى  الــشــريــف  الــحــرم  فــوق 
توسعة  منطقة  الوفد  زار  كما  وعرفات، 
جسر الجمرات، باالضافة الى زيارة مدينة 
الملك عبد العزيز الطبية التي تقدم خدمة 
اجراء عمليات معقدة للحجاج مجانا، تشمل 
القسطرة والقلب المفتوح ، وتضمن لهم 
التواجد في عرفات الكمال حجهم، بعربات 
اسعاف مجهزة بكوادر طبية وفنيةمؤهلة.
واطلع الوفد على مركز العمليات االمنية 
والذي  المكرمة (911)  مكة  في  الموحدة 
عشرات  مــع  الحج  موسم  خــالل  يتعامل 
االف االتصاالت يوميا، والتي يتم فرزها 
يميز  ذكي،  نظام  عبر  للمعنيين  وتحويلها 
او  وامنه،  الحج  بشوؤون  يتعلق  ما  بين 

بحوادث المرور والقضايا الجنائية.
بن  الرحمن  عبد  اللواء  المركز  قائد  وقال 
المدربة  المركز  كــوادر  ان  الصالح  محمد 
االساسية  اللغات  جميع  تتقن  والمؤهلة 
المحكية في العالم، الستقبال المكالمات 
لوجود  باالضافة  كانت،  جنسية  اي  من 
نظام يتيح االطالع على كافة المعلومات 
المتصل  بــهــويــة  المتعلقة  الشخصية 

وسجله الجنائي والمدني.
وأكد الصالح ان المركز يحوي قسم خاص 
تعمل فيه موظفات، الستقبال مكالمات 
خاصة  قضايا  طرح  من  يتحرجن  نساء  من 

وشكاوى شخصية عبر الهاتف للرجال.
ــعــمــرة  وال الــحــج  وزارة  أعــلــنــت  ــا،  ــي ــدن م
اللمسات  وضع  من  وانتهائها  السعودية 
الحج  لموسم  التشغيلية  للخطة  االخيرة 
تتوافق  عالية  جودة  مقايس  وفق  الحالي 
الحج  ــر  وزي ــد  وأك  .2030 المملكة  ورؤيـــة 

مؤتمر  في  بنتن  صالح  محمد  والعمرة 
صحفي، تسهيل اجراءات الحجاج القادمين 
وسائل  عبر  والبرية  الجوية  المنافذ  من 
تكنولوجية متطورة ودقيقة تشمل اصدار 
من  او  الدول،  لبعض  الكترونية  تأشيرات 
خالل تطبيقات على الهواتف االلكترونية 
اداء  الــحــجــاج  عــلــى  تسهل  "مــنــاســكــنــا" 

مناسكهم.
شركات  تقيد  ضــرورة  على  بنتن  وشــدد 
الحج داخل السعودية وخارجها بالتعليمات، 
مراقبة  اليات  فعلت  وزارتـــه  ان  موضحا 

وتتبع عالية الدقة لرصد اي تجاوزات.
بدوره ، اوضح وكيل وزارة الثقافة واالعالم 
لالعالميين  الحجيالن،  ناصر  السعودية 
االعالم  وسائل  نقل  ضرورة  والصحفيين 
لالحداث المتعلقة بالحج بشفاقية وامانة، 
لقطع  لــلــحــدث،  تسييس  اي  عــن  بعيدا 
الطريق على كل من تسول نفسه العبث 
ضــرورة  الــى  باالضافة  المملكة،  بامن 
االسالم  صورة  لنقل  وتفان  بجد  العمل 
والقضاء  والسمح  المعتدل  الوسطي 

على اي محاوالت لتشويه صورته.
السعودية  االجــهــزة  ثقة  الحجيالن  ــد  وأك
وعسكرية،  مدنية  بنفسها،  بالحج  المعنية 
وقدرتها على التصدي الي مخطط يهدف 
"ال  مــؤكــدا  والحجيج،  الحج  صفو  لتعكير 
يوجد ما نخشاه.. ونن على اتم االستعداد 

والجاهزية".
ـــك، اكـــد رئــيــس مــركــز الــتــواصــل  الـــى ذل
على  الحامد،  حامد  بن  فهيم  االسالمي، 
بين  التوصل  قنوات  جميع  فتح  ضــرورة 
تعاون  شبكة  خالل  من  االسالمية  الدول 
االســـالم  ــل  رســائ بــث  تضمن  اعــالمــيــة 
الى  الوصول  وتسهل  السمح  الوسطي 
المسلمين في كافة انحاء المعمورة، عبر 
والمسموعة  المقروءة  االعــالم  وسائل 
والمرئية، والتحدث اليهم بلغاتهم لتجسير 
يحاول  سلبية  فكرة  اي  ولدحض  هوة  اية 

البعض الصاقها بالدين الحنيف".
وناشد الحامد الصحفيين الزائرين للمملكة 
على ضرورة كشفهم اي ثغرات لمسوها 
الي  ونقدهم  الميدانية،  زياراتهم  خالل 
تشكل  بحيث   ، واجهتهم  سلبية  ظاهرة 
في  للمعنيين  ــعــة  راج عكسية  تــغــذيــة 
السعودية تتيح تصويب اي خلل، وبشكل 
يتوائم مع رؤية المملكة 2030 بطرح نهج 

جديد سمته االنفتاح والشفافية.

 واشنطن وأنقرة تتبادالن تهديدات جديدة والليرة تتراجع 

 حضور بوتين حفل زواج وزيرة خارجية النمسا يثير البلبلة 

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

عجوز كوري من الجنوب يلتقي شقيقه المقيم في الشمال ألول مرة منذ 68 عاما
ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

شطرين  كوريا  صــارت  الحين  ذلك  ومنذ 
ببعض  سكانهما  يختلط  ال  متناحرين 

وُيحظر عليهم االتصال ببعض.
سلطات  نّظمت   ،2000 العام  منذ  لكن 
الشطرين عشرين مجموعة من اللقاءات 
بين  المنقسمة  العائالت  جمعت  التي 
الــشــمــال والــجــنــوب، وذلـــك مــع تحّسن 

العالقات بين سيول وبيونغ يانغ.
يشعر  التقسيم،  من  عاما   65 بعد  لكن 
قد  أنهم  الحياة  قيد  على  ــوا  زال ما  من 

يموتون قبل أن يحظوا بفرصة اللقاء.
وكان عدد المرشحين لهذه اللقاءات في 
لكن  الجنوب،  سكان  من  ألفا   130 البدء 
ومعظم  ماتوا  منهم  الساحقة  الغالبية 
الباقين على قيد الحياة تجاوزوا الثمانين 
بعد  األول  عامه  بلغ  من  ومنهم  عاما، 

المئة.
الحرب  فصلتهم  الذين  األشخاص  ومن 
عن عائلتهم الصغيرة كيم وشقيقه، لكن 
لم تعد هناك الكثير من الحاالت المماثلة.

فكثير من الذين اختيروا ليلتقوا بأقاربهم 
هذه السنة علموا أن الوالد أو الوالدة أو 
وأنهم  ماتوا،  قد  الشقيقة  أو  الشقيق 
سيلتقون أفرادا من العائلة الواسعة لم 

يسبق أن التقوا بهم.

ويقول كيم "كنت سعيدا جدا حين علمت 
أن شقيقي ما زال على قيد الحياة".

الجنوب  باّتجاه  يهرب  أن  قرر  والده  وكان 
أطــفــالــه  ــع  م ــام 1950  ــع ال ــــر  أواخ فــي 
القوات  بأن  شائعات  سريان  بعد  األربعة 

الشمالية ستدخل قريتهم.
الثالثة  بعمر  كيم  كان  الوقت،  ذلك  في 

عشرة، وشقيقه كوانغ في التاسعة.
سنتفرق  أنــنــا  نــّظــن  كــيــم "كــنــا  ويــــروي 
األقصى،  بالحّد  ألسبوع  أيــام،  لبعضة 
في  يبقون  واألطــفــال  النساء  فكانت 

البيوت لحمايتها".
أما الرجال والشباب فكانوا يغادرون من 
دون أن يأخذوا معهم أي متاع، متوّقعين 

أال يطول غيابهم.
في  الكيلومترات  مئات  مشوا  لكنهم 
استمرت  جماعية  رحــلــة  فــي  الــشــتــاء، 
قــوات  تــراجــع  مــع  ترافقت  عــدة  أسابيع 
األمم المتحدة بقيادة الواليات المتحدة.

ضمن  من  كانوا  المطاف،  نهاية  وفي 
مئات اآلالف من الالجئين الذين نقلتهم 
أميركية  عسكرية  عملية  هونغنام  إلــى 
إجالء  في  التاريخ  في  األكبر  من  هي 

المدنيين.
مون  أجلي  نفسها  العملية  هذه  وفي 

لكوريا  رئيسا  اآلن  أصبح  الــذي  إن  جــاي 
الجنوبية.

ظهر  إلــى  صــعــدت  كيم "حــيــن  ويـــروي 
السفينة، أدركت أني لن أعود إلى هناك 

مجددا".
وبعد سبع سنوات، ما زال يشعر باأللم 
من االنفصال، وهو اليوم يواجه صعوبة 

في تذّكر الوجوه.
قتل  حين  أمــه  ــوع  دم يذكر  كيم  زال  مــا 
القرية،  تركه  من  أشهر  قبل  أشقائه  أحد 
وجهها،  مالمح  يذكر  أن  يستطيع  ال  لكنه 
ويــقــول "هــنــاك شــيء فــي رأســـي ال 

يعمل".
كيم  مثل  الشمال،  من  المهاجرون  بنى 
الجنوب،  في  حياتهم  واشقائه،  ووالده 
األم  عــن  االنــفــصــال  مــن  الــحــســرة  لكن 

واألشقاء األصغر كانت تحرق قلوبهم.
ويقول "الحديث عن هذا األمر كان يزيدنا 
في  الحسرة  فكتمنا  حـــزن،  على  ُحــزنــا 

قلوبنا".
ساعات  عشر  الشقيقين  أمام  وسيكون 
على مدى ثالثة أيام للحديث معا، ويقول 
كيم إنه ال يريد أن يفّكر اآلن بالوقت الذي 
مجددا،  شقيقه  يــوّدع  أن  عليه  سيتعّين 

بعد انقضاء وقت اللقاء.

األزمة  في  تهدئة  ال  أن  يبدو  حين  وفي 
في  الحليفين  البلدين  بين  الدبلوماسية 
قيمة  تراجعت  األطلسي،  شمال  حلف 
أن  بــعــد  الجمعة  مــجــددا  الــتــركــيــة  الــلــيــرة 

تحسنت بشكل طفيف هذا األسبوع.
خسرت  غ  ت   09,30 الساعة  قــرابــة  عند 
الليرة التركية حوالى 5% من قيمتها أمام 
حققتها  التي  األربـــاح  وبالتالي  الـــدوالر 
لــيــرات   6,1246 إلـــى  ــراجــعــت  وت أمـــس 

للدوالر.

محور  يشكل  ـــذي  ال بــرانــســون  والــقــس 
العاصفة الدبلوماسية بين البلدين، وضع 
في اإلقامة الجبرية الشهر الماضي بعد 
اعتقاله ألكثر من عام ونصف عام بتهمة 
"ارهابية"،  أنشطة  وممارسة  التجسس 

وهو ما ينفيه.
ومساء الخميس كتب الرئيس دونالد ترمب 
في تغريدة على تويتر أن "تركيا استغلت 
الواليات المتحدة لسنوات. إنهم يحتجزون 
قسنا المسيحي الرائع الذي سأطلب منه 

وأكد  وطني".  كرهينة  بلدنا  يمثل  أن  اآلن 
ترمب "لن ندفع شيئا لقاء اإلفراج عن رجل 

بريء".
وكان وزير المال التركي براءة البيرق صهر 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سعى 
الخميس إلى طمأنة األسواق خالل مؤتمر 

بالدائرة المغلقة مع آالف المستثمرين.
أزمة  من  أقــوى"  بــالده "ستخرج  أن  وأكــد 
الليرة التي تراجعت قيمتها بنسبة أربعين 

بالمئة مقابل الدوالر هذه السنة.

األعمال  رجل  من  السبت  ستتزوج  وهي 
ولفغانغ ميلنغر في قرية قرب غراتز، في 

جنوب النمسا.
وأكد الكرملين االربعاء قبول بوتين الدعوة 

المستشارة  لقائه  قبل  العرس  لحضور 
األلمانية أنغيال ميركل مساء السبت قرب 

برلين.
طابع  ذات  بوتين  زيارة  أن  البدء  في  أعلن 

استنفار  تستدعي  أنها  رغم  "شخصي" 
ــادت  أع ــــوزارة  ال لكن  الشرطيين،  مــئــات 
عن  يعلن  لم  وإن  عمل"  "زيــارة  تصنيفها 

لقاء مع الصحافة بعد.

المناصير يبيع كامل حصته في البنك العربي
ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

أسهم  بيع  كــان  إذا  ما  يتأكد  لم  وفيما 
المناصير جرى لصالح رئيس مجلس إدارة 
البنك العربي صبيح المصري أو آلخرين، 
على  تغيرًا  اإليداع  مركز  بيانات  تظهر  لم 

المصري. مساهمة  نسبة 
واظهرت بيانات مركز اإليداع أن المناصير 
الجاري  الشهر  من  األول  في  يملك  كان 
العربي،  البنك  أسهم  من  بالمئة   1.71

المناصير  اسم  من  القائمة  خلت  فيما 
الخميس. جلسة  نهاية  مع 

للضمان  الــعــامــة  المؤسسة  وتمتلك 
ملكيات  فــي  حصة  اعــلــى  االجتماعي 
تلتها  بالمئة،   16 بواقع  العربي  بالبنك 
 4.99 بـــ  شــومــان  عبدالحميد  مؤسسة 
المصري  درويــش  طاهر  صبيح  بالمئة، 
المملكة  مــالــيــة  وزارة  بــالــمــئــة،   4.53

مسلم  بالمئة،   4.49 السعودية  العربية 
االتصاالت  شركة  بالمئة،   3.54 علي  بن 
دار  شركة  بالمئة،   2.97 الفلسطينية 
واالســتــشــارات  للتصميم  الــهــنــدســة 
الــشــرق  شــركــة  بــالــمــئــة،   2.12 الــفــنــيــة 
المالية  وزارة  بالمئة،   1.79 القابضة 
إبراهيم  بن  وناصر  بالمئة   1.64 القطرية 

بالمئة.  1.39
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عية  رصاع الطبقات االجت
نشرت في (2017/6/30) مقاًال بعنوان (ال للصدام بل 
للشراكة والحوار بين الحضارات) وهنا أتحدث عن صدام 
(الطبقات االجتماعية). نظرية الصراع االجتماعي تعني 
كل  تجعل  لطبقات،  الُمنقسمة  المجتمعات  تــوتــرات 
طبقة تتحدى قوانين الدولة لتحسين وضعها االجتماعي 
القرن  بداية  ظهر  قديم،  المفهوم  هذا  واالقتصادي. 
الفرنسيين  المؤرخين  من  موثقًا  وكــان  عشر،  التاسع 
اما  تيير)،  و(أدولــف  امينيه)  (فرنسوا  مثل  الليبراليين 
مفهوم  فاستعار  االلماني  الفيلسوف  ماركس  كــارل 
الفلسفة  ضمن  الرئيسي  واصبح  االجتماعي  الصراع 
داخل  االقتصادية  التوترات  لُمراعاة  وسعت  الماركسية 
مجتمع ُمنقسم لطبقات معادية لبعضها البعض. واكد 
فريدريك انجلز الفيلسوف االلماني ان صراع الطبقات 
والطبقة  الــيــوم.  حتى  االجتماعية  للتغيرات  مــحــرك 
الحاكمة (الرأسمالية) تسيطر على (طبقة العمال). خالل 
القرون 21/20/19 اعتمدت هذه النظرية على المذهب 
معيشية  ظروف  لتحسين  استراتيجية  وكونت  النقابي. 
للعمال. المجتمع ُمكون من طبقات متنافسة، تتعارض 
المجتمعات  وظهرت  ودينية.  عسكرية  أنشطة  بوظائف 
مختلفة:  صراعها  ومفاهيم  روما.  في  قديمًا  الطبقية 
(1) بين العبيد واألسياد في مجتمعات الرقيق. (2) بين 
العامة وُمالك األراضي. (3) بين طبقة الشعب والنبالء 
عشية الثورة الفرنسية. (4) بين العمال وأصحاب العمل 
في  والمرأة  الرجل  بين   (5) الرأسمالي.  المجتمع  في 
المدن  مجتمعات  بين   (6) البطريركية.  المجتمعات 
الثقافية. ومع ذلك فأساس مفهوم الطبقية االقتصاد. 
وتجانس الطبقة عبر اآلليات االجتماعية، وليس عن طريق 
الطبقات  لصراع  المنظرين  أوائل  اما  القانونية.  القيود 
االجتماعية هم (شارل كومت وشارل دونويه) وميزا بين 
الضرائب (2)  يدفعون  الذين  العمال:  طبقتين: (1)  أكبر 
متعاكسة  فمصالحهم  للضرائب.  المستهلكين  النبالء: 
زيادتها.  و(الــنــبــالء)  الــضــرائــب  تقليل  تــريــد  (الــعــمــال) 
المجتمع  في  الطبقي  االنقسام  َيعكس  والمجتمع 
ومواجهاتهم المتعارضة بين (الرجل الحر والعبد، والنبالء 
والعامة، والرقيق، والظالم والمظلوم). واليوم انقسم 
الحاكمة  متناقضتين:  لطبقتين  الرأسمالي  المجتمع 
وُمعاَرضة  اإلضرابات  بشكل  الطبقات  صراع  والعاملة. 
انشئت  العشرين  القرن  وفي  القاسية.  العمل  ظروف 
للتعاون  ُيمكنها  الطبقات  بين  للعالقات  قوانين  آليات 
االجتماعي. ان كوارث التنمية البشرية للسنوات 1980 
السابق،  السوفيتي  واالتــحــاد  أفريقيا  فــي  و1990 
ــنــاس عــلــى تقليل  واألزمـــــات االقــتــصــاديــة اجــبــرت ال
يتملكون  و٪50  الجياع  عدد  ازداد  الغذائي،  استهالكهم 
يعني"حرب  وهــذا   .٪1 ســوى  يمتلكون  و٪50  الــثــروة، 
الطبقات االجتماعية"، وظهور طبقات جديدة: ووسائل 
الطبقات  لمفهوم:"صراع  االنــتــقــادات  تــروج  ــالم  االع
ومفهوم  لـــألخـــرى".  طبقة  واســتــغــالل  االجــتــمــاعــيــة 
االجتماعي  لالنقسام  ــؤدي  وي االمــة  ُيضعف  الصراع 
مفهوم"صراع  الوطنية.  مفهوم  وإلغاء  واالقتصادي 
الطبقات االجتماعية"يقوم على صحة تعريف"الطبقات 
االجــتــمــاعــيــة"نــفــســهــا: ومــفــهــوم"صــراعــهــا"تــقــســيــم 
المجتمع بين العمال والرأسماليين وذلك غير واقعي".
القرن  نهايات  في  فظهرت  المتوسطة  الطبقات  اما 
العمال"(منذ 1970),  كمية"طبقة  وانخفضت  العشرين 
التاريخية  الطبيعة  حول  الُنقاد  ِقبل  من  جدًال  أطلق  مما 
االجتماعية".  الطبقات  لمفهوم"صراع  االجتماعية 
االجتماعية  التطورات  فهذه  الُنقاد,  لبعض  بالنسبة 
يجب  التي  االجتماعية"  الطبقات  مفهوم"صراع  ُتبطل 
أن يحل محله حركات سياسية أخرى (كالحركة االصالحية ) 

أو غيرها من الحركات االخرى. 

 (البعض...الكثير) مّمن يعيش في بلدنا في قصور بيوت 
هنا... به  سأخوض  فيما  بينها  فرق  خرابيش...ال  خشش 
تعجبك،  نظرة...ال  هذا،  مقّرك  إلى  ينظر  غريب  يمّر  اآلن. 
والجيران  والمستوظفين  العيال  تستنفر  تصرخ  تستفّزك. 
(حققها)،  من  واألبالسة  والعشيرة  واألهــل  والحيطان 
أجدادك  تستنفر  والبواخر،  الّسفن  وربابنة  الّركبان  تستنفر 
قبورها,  في  والفرسان  القبائل  تستنفر  و...جّر،  عنتر  من 
تستحضر  الدين,  وصالح  وخالد  القعقاع  بسيوف  تستنجد 
أرواح كّل جّالدي العصر وما قبل العصور تستأجرهم, يبّح 
وضاربات  الربع...ربعك,  من  الهّتيفة  وأصــوات  صوتك 
يمّر  الموعود...يوم  لليوم  يستعّدون  والّدفوف,  الّطبول 
خربوشك  بيتك  قصرك  أمــام  من  المجهول  الغريب  هذا 
خّشتك ثانية من قريب من بعد ألف كيلومتر, من هنااااك... 
من شمال من جنوب من شرق من غرب. فأنت وضعت 
طّن  ألف  وألف  شوال(شميمتو),  ألف  ألف  قصرك  في 
لتسليح  يكفي  و...هــنــاك!!  هنا  من  التسليح  حديد  من 
يّصاعد  بيتك  شاهدت  تابعت  أنت  القبيلة.  رجــال  نصف 
بعتها  جّدك  جّد  أراضي  من  بأموال  طابق  دبر  في  طابقا 
أو من دين على أّم رأس نسل نسلك إلى يوم الّدين, أو 
من جيوب جاّن وبشر. أنت قد خششت خّشتك في أرض 
صعبة  عملة  للّم  ألحضار  غاب  مواطن  أرض  لك،  ليست 
من حقول الشوك في بالد األفرنج وأنت (هريت) مصانع 
الكّتان والخيش وذبحت ألف ألف ناقة لتنسج من جلودها 

خربوشا عظيما يليق بك.
قصرك  زاويــة  من  الحدود  عبر  أو  الحّد  جار  قريب,  يمّر  قد 
خربوشك،  خّشتك  بيتك  أمام  من  أّيها(البعض...الكثير) 
ينظر ليرمي عليك تحّية الّصباح أو المساء(ليس صخرة أو 
ثورتك  عن  مّرة  ألف  ألف  تثور  تتخّيل)تهّب  كما  حذاء  فردة 
القريب).  ليسّد(بوز  غريبا  تستحضر  تستنفر  الغريب.  تجاه 
العيال  وعموم  أنت  حذائك  وبوز  رأسك  أّم  حّتى  تتسّلح 

واألقارب في موقعك وفي بالد الغربة حيث تستدعيهم- 
يا رعاك الله- ليدافعوا عن مقّرك مقامك سمعتك, سمعة 
القبيلة, عن سمعتهم سمعة عرضهم وطولهم وخربوش 
سّتك ليلى ذات مكاحل من عظام شباب العشيرة...أيام 

زمان.
أّيها...(البعض  يحتاجك  يحتاجك.  الوطن  أّن  داع  يدعو 
قرشك... يحتاج  صوتك,  صوتك...فيغور  يحتاج  الكثير), 
فيغور قرشك، تعلن إفالسا أحتياليا يرّتبونه لك...صفقة 
ال  يسمعون  ال  بكّم  صــّم  وطـــن!؟  وطــــن...أّي  العصر. 
المطارات  وباحات  ساحات  يفقهون.تمتلئ  ال  يتكّلمون 
الكثير)أمثالك. من(البعض  الكثير  ونقاط(الهروب)بالكثير 
أنت  وطن).  وطن...(شو  الطوفان),  مالي...بعدّي  (وأنا 
الوطن,  يحتاجك  عندما  مسكين  مريض  نحيف  ضعيف 
هزبر عندما تقطع من لحمه، خطيب مفّوه عندما تخوض 
األنس  يستحضر  ضخما  فخما  كرسيا  لك  يجلب  تصويتا 
والجان ليسّبحوا في طاعتك، لتخدمهم في وظيفة في 
منصب في مال ال حّق لك وال لهم فيه. و...يغور صوتك 
والحّس  الــّصــوت  مبحوح  تصبح  الــوطــن.  يناديك  عندما 

والكرامة والوجدان.
داعية  إلى  واالستجابة  لنا  ما  الوطن,  عن  والّدفاع  لنا  ما 
الصامدون  والّنشامى  الجيوش  إذن  ولــمــاذا  دعــى,  أذا 
الباسلون القابضون على الجمر...أليسوا للدفاع والهجوم, 
بع من الكّل الكثير  والكثيرون, الكثيرون من الّنشامى من الرَّ
يقومون معهم, يسندونهم يساندونهم, ما ذنبنا نحن!؟ 
نحن صحيح من كثير, ولكّننا (البعض) ال في العير وال في 

الّنفير.
البعض  -أّيها  خّشتك  خربوشك,  بيتك,  قصرك,  كان  إذا 
معتد,  كّل  كالثور  تناطح  للخطر،  معّرضا  البحر-  كغثاء  الكثير 
فما بالك يا محترم...بالوطن؟!بك أو بدونك, بالنشامى...

كلّ النّشامى...عاش الوطن...عاش الوطن. 

 فواز الخريشا 

الشهيد البطل املقدم الركن معاذ الحويطات.. وداعاً

إشكالية االرهاب/ بنيوية جنينية

 د. جالل فاخوري 

في الثقافة السياسية ان االرهاب يكون بالعادة 
عابرا للحدود ويكون غالبًا من غير اصحاب االرض 
لكننا نلحظ تحوًال نوعيًا في مسيرة االرهاب، بحيث 
بدأنا نشهد ان االرهاب ينام ثم ينشط من جديد، 
فبعد هزيمة االرهاب في العراق وسوريا البلدين 
المجاورين لألردن، بدأنا نلحظ واقعيًا ظهور نشاط 
إرهابي في االردن مما قد يفسر بأنه نائم ثم 
بدأ ينشط، واما انه تسرب من سوريا والعراق اي 
االردنيين الذين قاتلوا في صفوف االرهاب وفي 
كال الحالين فإن نشاطه في االردن لن يكون ناجحًا 
بسبب يقظة االمن والجيش والشعب وبصرف 
النظر عما كان وال يزال يحدث في االردن من 
عمليات إرهابية لم ينجح اي منها في إحداث الفتنة، 
او محاوالت تقسيم الشعب إلى فئات متطاحنة.

البطل  الشجاع  العسكري  والقائد  البدوي  الفارس   ترجل 
معاذ  الركن  المقدم  البطل  المحترف..الشهيد  والقدير 
قائد  واقفًا..ورحل..رحل  الحويطات  الدماني  فرج  خميس 
كتيبة 17 للمهمات الخاصة وهو يردد"أنا ال أخاف الموت 
إذا الموت حان فالموت سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة 
الدفاع  سبيل  في  الشهادة  أتمنى  لكنني  تبديال"  الله 
المظفرة  الهاشمية  والقيادة  الغالي  األردن  وطني  عن 
وعز  معاذ  البطل  الشجاع  المقدام  الشهيد  المطهرة..رحل 
واألجهزة  العربي  الباسلة/الجيش  المسلحة  القوات  على 
األمنية العين الساهرة والشعب األردني الوفي المناضل 

المرابط رحيله.
الشهيد البطل الشجاع معاذ الحويطات قائد عسكري خبير 
ومناصبه.  دوراته  في  مبرزًا  كان  ومتميز  ومحترف  وقدير 
الشهيرة  العريقة  الحويطات  قبيلة  من  معاذ  البار  الشهيد 
(الناسكون) بكل صدق في حب القيادة الهاشمية المظفرة 
الرأي  واحترام  العنصر  وكرم  بالنسب  شرفًا  تجد  المطهرة. 
يصدر  والذي  العفو  الصفو  حديثهم  اآلخر..يبهرك  والرأي 
بدون تكلف وبدون تعال..كريمو النفس واليد.. ال يدخرون 
ينقضـون  صديقًا..وال  يخونون  شيئًا..ال  الخير  فعل  عن 
حاضرة.. وبديهة  وقــاد..  ذكــاء  ودًا..  يضيعون  وال  عهـدًا 
بالحق.. بسيطة..أوفياء  وحياة  مهذبة..  وألفاظ  جم  حياء 
حفيون بالفضيلة..وقد تعلم شهيدنا البطل معاذ من جو 
البادية الصافي الرحب في الجفر الشجاعة والوالء للقيادة 
الهاشمية المظفرة المطهرة.. درس شهيدنا في مدارس 
التحق  جدًا..ثم  مبرزًا  وكان  الجفر  في  العسكرية  الثقافة 
في  لتميزه  ونتيجة  العسكري  الجناح  مؤتة  جامعة  في 
للمراسم  قائدًا  تعيينه  تم  فقد  ولشجاعته  المواد  جميع 
الشرف"  هي "سيف  تقديرية  جائزة  نال  حيث  عام 2006 
الله.  أعزه  الثاني  الله  عبد  الملك  األعلى  القائد  يدي  من 
ونتيجة  العسكرية  المناصب  مختلف  فــي  تـــدرج  وقــد 

عين  فقد  المتميزة  وإدارتــه  وشجاعته  العسكرية  لسيرته 
شهيدنا  ساهم  وقد  الخاصة.  للمهمات  للكتيبة 17  قائدًا 
البطل بعمليات بطولية عديدة نالت أعجاب قائدنا األعلى 
المقدس  الواجب  استدعاه  وعندما  العسكريين.  والقادة 
السلط  في  الظالمي  والفكر  الخوارج  (ثلة)  على  للقضاء 
متميزًا  شجاعًا  بطًال  قائدًا  جنوده  مقدمة  في  كعادته  كان 
يتمنى الشهادة وال يخاف الموت..حيث قضي شهيدًا بارًا 
رحمه الله وتم القضاء على (ثلة) الخوارج اإلرهابيين محبي 
وراغبي  القالقل  ومحبي  والفتن  والنعرات  التعصب 
والقرى  المدن  عليك  بكت  السوابق..لقد  وأصحاب  التوتر 
من  أعز  المغوار  الشجاع  البطل  شهيدنا  يا  والبوادي..إنك 
كل نعي وأغلى من كل دمع فنم قرير العين في مثواك 
الطاهر وإلى جنات الخلد أيها الشهيد البطل الشجاع..وها 

هم رفاق السالح يرددون بكل وفاء:
منزلـه األرض  فـــي  فــمـــــا  ــوه  ــدفــن ت ال 

يحمله رضــــــوان  ــــى  إل الــــبــــراق  ـــوا  ـــات ه
ـــإن الـــمـــــــاء يــخــدشـــــه ــوه فــــ ـــ ــغــســل ال ت

ـــــزمـــــزم مـــــع جـــبـــريـــل يــغــســلــه اتــــــو ب
كفـن فــي  الــجــســـــم  مهيب  تــلــفــوا  وال 

يثقله الــجــســم  ــطــهــر  ل الـــقـــمـــاش  إن 
محتشمًا الــجــيــش  ضــلــوع  فـــوق  ســجــوه 

ــيــش مـــوئـــلـــه والـــشـــعـــب مــنــزلــه  ــج ــال ف

 المهندس باهر يعيش 
m b y a i s h @ g m a i l . c o m

قرصك، بيتك، خّشتك، خربوشك يف خطر! ما بال الوطن!؟ آه... يا الوطن

 فالسؤال االكثر اهمية في الحديث عن االرهاب هو ماذا 
استعداد  رغم  ينجح  لم  ولماذا  االردن  من  االرهــاب  يريد 
االرهابيين لعمل المزيد من العمليات المقلقة وظهورهم 
فاالرهابيون  وباطن  ظاهر  للسؤال  واالخــرى؟  الفينة  بين 
اعمالهم،  خطورة  يعون  ال  كونهم  السبيل  هذا  يسلكون 
العقل  فانتزاع  واضــح  للخطورة  المدرك  العقل  فغياب 
العقل  ان  يعني  محله،  المريضة  السيكولوجية  وإحــالل 
للفوضى  تلقائيًا  ــؤدي  ي سلبيًا  فــكــرًا  احــدث  قــد  بغيابه 
الفكرية التي تقود إلى السلوك غيرالواعي وهذا السبب 
بالغ االهمية اذا نظرنا إلى ان العقل الفردي هو حالة شاذة 
هو  بطبيعته  الجماعي  العقل  ان  اي  الجماعي  العقل  عن 
عقل واع للسلوك السلبي، اما الفردي فهو حالة منفردة 

منعزلة شاذة.
فاالرهاب من ناحية سيكولوجية علمية هو حاالت فردية ال 
صلة لها بالمجتمع او العقل الجماعي واالكثر خطورة في 
النصائح  عن  الدائم  ابتعاده  هو  المنفرد  االنعزالي  العقل 
تأثيرًا  واالكثر  االسلم  هو  فكره  ان  العتقاده  والتوجيهات 

في الحاالت الجمعية.
الشاذ  السلبي  السلوك  إلى  تلقائيًا  يقود  السبب  هذا 
ان  هــو  االرهـــاب  قيام  فــي  ايــضــًا  مهم  ــر  االخ والسبب 
تتسلط  ما  غالبًا  له  والحاضنة  الفكر  لهذا  المنتجة  البيئات 

عليها مناخات ال صله لها بالعلم او الثقافة اي بعيده عن 
الوعي وعلى طبيعة السلوك السالب وهذا الفكر هو فكر 
متنوع المصادر الموبوءة اساسًا والتي تغذي هذا الفكر 
االسالمي  الفكر  قيام  اوائــل  في  نشأ  فكر  وهو  بالشر 
الداحض لظالم ظل يخيم على البشر فترة طويلة خاصة 
مع قيام ثورات كان لها في اوائل العهد االسالمي تأثير 
والقرامطة  واالزارقة  الغجر  اي  (الزط)  النَور  كثورة  سلبي 
والزنادقة... الخ فاالرهاب الحالي متأثر بهذه الثورات التي 
قضى عليها االسالم واعتقادًا من االرهاب المعاصر انه 
يمكن العودة بالعالم إلى تلك الفترة المظلمة والظالمة. 
والحقيقة التي تستوجب التوقف عندها هي هل يكفي 

استخدام القوة للقضاء على االرهاب؟. 

اليومية  الجرائد  في  االخبار  تتصفح  وانــت  صباح   كل 
هذا  في  والمجانين  الحمقى  باسماء  تفيض  تجدها 
العالم ليس هتلر وموسليني فقط وانما اخرون جلبوا 

لشعوبهم الويالت واالالم والدمار..
من هؤالء الحمقى بنيامين نتانياهو فقد اوقف رسام 
كاريكاتير في صحيفة جيروسالم بوست عن عمله النه 
قام بانتقاده وكثيرا ما يقوم نتانياهو بهذه التصرفات 

المعادية للحريات الصحفية.
اكثر من صحيفة اسرائيلية كشفت ان دافيد بن غوريون 
 1948 الــعــام  فــي  ــان  ك الســرائــيــل  وزراء  رئــيــس  اول 
المسلمين  الفلسطينيين  العرب  تحويل  في  يفكر 
والمسيحيين الى الديانة اليهودية بهدف انشاء دولة 
بروتوكالت  وفق  غير  ليس  اليهود  من  خالصة  يهودية 
حكام صهيون..لكن الفكرة لم تنل الموافقة من رئاسة 

الوزراء والكنيست االسرائيلي في حينه..
مذابح  عن  المسؤول  هو  نفسه  غوريون  بن  واعتبر 
اكبر  تهجير  وبهدف  وغيرها  قاسم  وكفر  ياسين  ديــر 

وبخاصة  الفلسطينيين  من  عدد 
حول القدس التي اعتبرتها جميع 
المتعاقبة  االسرائيلية  الحكومات 
ــــة لــلــشــعــب  ــــدي الـــعـــاصـــمـــة االب

اليهودي
العقل  هو  غوريون  بن  ُأعتبر  كما 
العراق  من  اليهود  لتهجير  المدبر 
وســــوريــــة والـــمـــغـــرب والــيــمــن 
بالمال  الترغيب  وبوسائل  ومصر 
والتهديد بالقتل وقد تم كل ذلك 
بعلم وموافقة العديد من الدول 

العربية...
مجنون  كشف   1967 حرب  وبعد 
الخارجية  وزيـــر  ايــبــان  ــا  اب هــو  ــر  اخ
جرى  قد  اتفاقا  بــان  االسرائيلي 
وبدعم  والــبــرازيــل  اسرائيل  بين 
فلسطينيي  تهجير  على  اميركي 
الى  وبالطائرات  جميعهم  الضفة 
ووافق  قليلة  ايام  خالل  البرازيل 
ليفي  بــرئــاســة  الـــــوزراء  مجلس 
باستثناء  ــوزراء  ال وجميع  اشكول 
الفكرة  اعتبر  الـــذي  الــعــدل  وزيـــر 
اسرائيل  ُيــعــرض  عرقيا  تطهيرا 

للمساءلة امام المحاكم الدولية فصرف مجلس الوزراء 
االسرائيلي انذاك النظر عن الفكرة..

ايهود باراك رئيس الحكومة االسرائيلية االسبق شرب 
حليب السباع قبل ايام فدعا مجددا الى احتالل قطاع 
االسرائيليين  الــقــادة  امهر  كــان  انــه  علما  كامال  غــزة 

الهاربين من غزة وتحت جنح الظالم..! 
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مجان وحمقى
إرسائيليون..

ــدهــم ــي ـــة واســــتــــجــــازوا ك ـــي ـــرع  ظـــلـــمـــوا ال
"المعري" أجــراؤهــا.  وهم  مصالحها  وتحدوا 

نحن اليوم في هذا الوطن الصامد نعيش زمن التحديات، منها 
ما صنعناه"بأيدينا"ومنه ما هو خارجي فرض علينا. ملك البالد 
الصادقة  بعزيمته  جاهدًا  يحاول  الثاني  عبدالله  الملك  جاللة 
التخفيف من وطأة هذه التحديات، ما استطاع الى ذلك سبيًال.

طاهر  األسبق  األردن  وزراء  رئيس  ألقاها  جامعة  محاضرة  في 
بعمق  استعرض  الدولية،  الشؤون  جمعية  في  اخيرا  المصري 

هذه التحديات التي أحصاها في ثالثة:
-التحدي االول: يتعلق باالصالحات.

-التحدي الثاني: يتعلق بالقضية الفلسطينية.
والثاني.  األول  التحدي  تداعيات  من  مزيج  الثالث:  -التحدي 

تحديات تأخذ برقاب بعض.
السياسي  بالشأن  فخاصة  اليها،  أشــار  التي  االصالحات  أما 
واالقتصادي واالداري واالجتماعي. وهو يرى محقًا ان مثل هذه 
االصالحات لن تتم اال بتغيير"النهج"،وهذا أوانه، دون ذلك، نحن 

سائرون الى المجهول.
وهنا اقول ُمعلقًا: إن تغيير النهج لن يتم بالوعود التي أدمنت 
أرض  على  تفعيلها  دون  إطالقها  على  السابقة  حكوماتنا 
الواقع. وفي هذا السياق يقول طاهر المصري:"..ولو ان هذه 
األردن  حال  لكان  وبهدوء،  بالتدريج  حينه  في  تمت  االصالحات 

واألردنيين أقوى وأفضل في مواجهة هذه التحديات".
فهو"القضية  ــــي،  رأي فــي  واالخـــطـــر  ــثــانــي  ال ــتــحــدي  ال أمـــا 
يقف  القرن"التي  بمشروع"صفقة  يتعلق  الفلسطينية"وما 
التسريبات  تشير  كما  وهي  ترمب،  االميركي  الرئيس  وراءهــا 
التاريخية  فلسطين  أرض  اسرائيل"تكّرس  لصالح  تمامًا  منحازة 
بكاملها لتصبح دولة اسرائيل ذات الصفة اليهودية وعاصمتها 

القدس".
إن انعكاسات هذه الصفقة إن تّمت ال على فلسطين العربية 
وحدها، بل ستنعكس سلبياتها على األردن، فهو الشريك في 
وفلسطين  األردن  الفلسطيني.  الشعب  مع  والضّراء  السّراء 

كشقي الِمقص.
فيتعلق  المصري  طاهر  اليه  أشــار  الــذي  الثالث  التحدي  وأمــا 
على"تماسك  ذلــك  وتأثير  والثاني  االول  التحدي  بتداعيات 
المجتمع االردني وقواه السياسية واالجتماعية، ويقع معظمه 

في خانة االقتصاد".
ــحــت  ــضــيــف"..واصــب وبـــصـــراحـــة أكـــثـــر ي
الــُســلــطــات الــدســتــوريــة الــثــالث موضع 

نقاش واتهامات". أليس هذا مؤلمًا؟
الثقة  الى"فقدان  أّدى  رأيه  في  ذلك  كل 
افقار  عن  والمحكوم"ناهيك  الحاكم  بين 
مهمة  الفقراء  اطعام  حيث"اصبح  الناس، 
االهلي  القطاع  بها  يقوم  ُملحة،  انسانية 

والحكومي معًا"
الشعب  ــة  حــرك ـــى  ال الــمــحــاضــر  يــتــطــرق 
كانت –وكما  التي  أيــار،  في 30  االردنــي 
المقاييس"فهي"نقلة  بكل  ناجحة  يقول- 
الشعبي  ــجــاج  االحــت نــهــج  فــي  نــوعــيــة" 
وعريض  طويل  لميراث  تحتكم  ــي،  االردن

لنضاالت الشعب االردني".
مطالب  تجاهل  من  المصري  طاهر  ُيحذر 
الرابع  الدوار  على  احتشدوا  الذين  الناس 
هذه  تجاهل  ومدني.  سلمي  نحو  على 

المطالب سيؤدي الزمة ثقة.
التي –كما  السابقة  الحكومة  شعار  انتقد 
ف"،"..وَفهم  ِب"التكيُّ تنادي  كانت  يقول- 

الحكومة  استقواء  يعنيه  فيما  يعني  بانه  المبدأ  هذا  الشعب 
على مداخيلهم بالقوة واالكراه". وهذا ما كان.

اعتمدتها  التي  الحلول  أنصاف  المصري"سياسة  طاهر  يرفض 
الحكومات السابقة" فهي لم تعد ُتجدي نفعًا، أنصاف الحلول 

تزيد الُجرح اتساعًا.
االستمتاع  لنا  تسمح  لن  وسريعة  ُمتدحرجة  مرحلة  في  "نحن 

بترف التمتع بأنصاف الحلول، والتسويف والمماطلة".
التي  النقاشية  الملك  أوراق  عند  يتوقف  تقدم  ما  كل  بعد 
قرأها  من  كل  أجمع  ُمقبل  لزمن  أفكار  جوهرها  "في  انها  يرى 
وناقشها بأنها تصلح ألن تكون بمجملها عقدًا اجتماعيًا جديدًا، 
ُتبنى على اساسها تطلعات األردنيين لوطن ديمقراطي يستند 

لدولة القانون والمؤسسات ولديمقراطية شجاعة".
عن"الترهل"الذي  القيمة  محاضرته  في  المصري  طاهر  تحدث 
والمجتمع"وهو  ــة  ــدول ال مــفــاصــل  كــل  فــي  ــيــوم  ال نــشــهــده 

"ترهل"يدخل في خانة الفساد.
تحدث عن"الواسطة والمحسوبية"وهما علتان اذا تمكنتا من اي 

وطن من االوطان اوصلتاه الى الحضيض.
حياته  امتداد  على  بها  ُعرف  الرجل  لهذا  ميزة  اذكر  ان  اود  وهنا 
وهي تدل بحق على"ذهنية"متقدة تتنبأ باالخطار قبل وقوعها 

اعتمادًا على المؤشرات التي تسبقها.
عجزت  الضريبي"والتي  مشكلة"التهرب  المصري  طاهر  ُيحاكم 
الحكومات السابقة عن التصدي لها بالرغم من دعم جاللة الملك 

لها لمالحقة كل من يتسبب في افقار الوطن من الفاسدين.
السابقة  الــحــكــومــة  وبـــالـــذات  الــحــكــومــات  لــهــذه  نــقــد  وفـــي 
يقول:"الحكومة –ويعني الحكومة السابقة- لم تعمل على سد 
اقناع  والاستطاعت  الضريبي  العائد  إنفاق  اوجه  في  الثغرات 
على  الصارمة  الرقابة  وفرض  الدخل،  ضريبة  بوجود  المواطن 
وجوه إنفاق العائد الضريبي، وانعكاس ذلك على المواطن من 
تعليم جيد، وتأمين صحي جيد، وضمان شيخوخة كريمة صالحة، 

والحق في العمل وفي التنافس".
وقد تمنى على الحكومة الحالية تالفي هذا التقصير ومعالجة 

الخلل سريعًا قبل"أن يتسع الخرق على الراتق".
ينبغي  الذكر  آنفة  محاضرته  في  المصري  طاهر  ذكره  ما  وبعد، 
ان تتنبه اليه الحكومة الحالية التي يرأسها صاحب قامة وطنية 
منحه  الضمير،  نقي  اليد،  نظيف  به،  ُيشاد  نضاليًا  ارثًا  يمتلك 
لمحاسبة  والدعم  الصالحيات  كل  الوطن  قائد  الملك  جاللة 

الفاسدين أيًا كانوا.
على  قلبك  قلت،  ما  كل  في  ُمقنعًا  حقًا  كنت  المصري،  طاهر 

وطن احببت. 

 يوسف عبدالله محمود 

"تحديات ثالثة تواجه الوطن" كيف 
نواجهها؟

نشاط االرهابي يف األردن لن يكون ناجحاً 
بسبب يقظة األجهزة األمنية والجيش 

والشعب

معاذ الحويطات قائد عسكري خب وقدير 
ومحرتف ومتميز كان مربزاً يف دوراته 

ومناصبه

أوراق 
امللك 

النقاشية 
أفكار لزمن 
ُمقبل تصلح 

ألن تكون 
جملها 

عقداً 
عياً  اجت

جديداً

اعترب بن 
غوريون 

نفسه هو 
املسؤول 
عن مذابح 

دير ياس 
وكفر قاسم 

ها  وغ
لتهج اكرب 

عدد من 
الفلسطيني
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 ليىل األطرش ورواية الحياة 
 أحمد علي هالل
ي ر ســو يــمــي  د كــا أ و مــي  عــال إ و تــب  كــا

أمام  ستضعنا  الــروائــي-اإلعــالمــي،  ثنائية  لعل 
في  يعمل  الــذي  الــروائــي  جدلية  مثيرة،  جدلية 
-وال  اإلعــالم  تقنية  يوظف  كيف  اإلعــالم،  حقل 
سيما المرئي منه- لخلق فضاءات جديدة للرواية، 
لقمة  بين  ما  المفقود  التوازن  إحــراز  عن  فضًال 
دون  الحال  وبطبيعة  األدبــيــة،  والكتابة  العيش 
والتجديد،  التجريب  في  اإلبداعية  الشروط  تجاوز 

ومصالحة الفن بالحياة! 
بل يمكن القول إن ما ينجزه الروائيون اإلعالميون، 
على  اتكائهم  لجهة  ليس  للنظر،  الفتًا  سيبقى 
الروائي  لفنهم  كمعطيات  اإلعالمية  موادهم 
أدائهم  بتطوير  الخاصة  لطريقتهم  بل  فحسب، 
الفن.  بواسطة  الحياة  يحاكي  ما  على  واالنفتاح 
هنا يكمن جوهر تلك الجدلية، في مضاعفة وعينا 
في  نفسها،  بالحياة  معرفتنا  وتعميق  الجمالي، 

تغذيتها للفن، وبصفتها مرجعًا ال ينضب.

تقنية غير مسبوقة
تسجل الروائية واإلعالمية ليلى األطرش ريادتها 
باسم  ُعرفت  رواية  في  المرئي،  اإلعالم  لتقنية 
مجموعة  إلــى  تضاف  والتي  الوهم"  "مرافئ 
أعمالها الروائية والقصصية: "وتشرق غربًا"، "يوم 
عادي وقصص أخرى"، "امرأة للفصول الخمسة"، 
"ليلتان وظل امرأة"، "صهيل المسافات"، "نساء 
على المفارق"، و"رغبات ذاك الخريف" التي كانت 
وزارة  من  منحة  في  اإلبــداعــي  تفرغها  حصيلة 

الثقافة األردنية.
معّدة  قَطر  تلفزيون  في  األطــرش  ليلى  عملت 
الفنية  الشخصيات  أللــمــع  ومــحــاورة  ومــذيــعــة 
في  تجّلى  وذلك الفضاء  والسياسية،  والثقافية 
اإلعالم،  خطف  فهل  الوهم"،  "مرافئ  روايتها 
مشوارها  وسلطتها،  الصورة  نفوذ  من  له  بما 

اإلبداعي؟!
الحّق أن ليلى األطرش ذهبت لتستثمر معرفتها 
ورحالتها وحواراتها ومذكراتها في صوغ محكياتها 
سؤال  من  تتخفف  أن  دون  والسردية،  الروائية 
خبرته  لما  المعادل  واكتشاف  والفن،  المغامرة 
من  تذهب  مغامرة  بشغف  سردياتها  لتنتج  هي 
إبداعية  شواغل  الكلمة،  سحر  إلى  الصورة  سحر 
وبنزوعها  بــهــا،  لصيقة  عــوالــم  لتشكل  تــوالــت 
مألوفة  لقواعد  كسرًا  فنها  إلى  الحياة  باستدخال 
كامرأة  شغلتها  عميقة،  لقضايا  متلقيها  تقرب 
بقول  تكتفي  ال  ووجودية،  كبرى  بأسئلة  مثقفة 
سردي قد يبدو مألوفًا، لكنها طريقتها في قول 
الكشف  أداتــهــا  رؤيــويــة  أبــعــاد  فثمة  تــعــرف،  مــا 
مشكالت  تعي  كامرأة  يؤرقها  لما  واالستبصار 
المرأة على مساحة وافرة ال تختزل بأمكنة وأزمنة 

بعينها.

فضاءات روائية
األولــى  المعرفة  تــخــوم  يشكل  ــواقــع  ال كــان  إذا 
لليلى األطرش، خصوصًا واقع المرأة العربية، فإن 
وصورها  المرأة  حضور  لتراجيدية  ستتسع  ذاكرتها 
ذاكرتها  لـ"نبش"  الروائية  ستذهب  ومعها  الظليلة، 
تستبطن  الــتــي  رؤيــتــهــا  لتشيد  واســتــنــطــاقــهــا، 
كقضية  الــمــرأة  عن  الدفاعي  بعمقها  مواقفها، 
في  للنساء  يحصل  ما  رأت  التي  فهي  بامتياز، 
الحرب على غزة والعراق والصومال ومناطق الحروب 
والصراع والفقر، لتبرز المرأة في الذاكرة. فـ "نساء 
من  نساء  وحيوات  قصص  يقارب  المفارق"  على 
عملها  أثناء  التقتهّن  مختلفة،  وأزمان  مختلفة  بالد 
تأسيسًا  الرحالت،  أدب  ضمن  ف  ويصنَّ اإلعالمي، 
على "الوصف الجميل" للمواقع المختلفة، أو من 
خالل  من  أو  وأفعالها،  الشخصيات  تحليل  خــالل 
كتبت  وقد  ورمـــوزه".  بأحداثه  معين  "تاريخ  توثيق 
التلفزيونية  لقاءاتها  خالل  هذه  تجربتها  األطــرش 

ورحالتها الشخصية. 
برنامج  شكل  اتخذت  التي  الــوهــم"  "مــرافــئ  أمــا 
كتابة  في  لمشروعها  استمرار  فهي  تلفزيوني، 
بحفاوة  الرواية  وحظيت  اإلعالم.  عالم  في  تجاربها 
نماذجها  لخصوصية  النقدية،  واستجابتهم  النقاد 
الفلسطينية،  شــادن  سيما  وال  الــدالــة،  النسوية 
لتلفزيون  تابع  فريق  يغادر  حيث  العراقية.  وسالف 
يضم  لندن  إلــى  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  ــة  دول
وســالف  شـــادن  أبــرزهــم  العاملين  مــن  مجموعة 
وسيف العدناني (المخرج اإلماراتي)، لتصوير حلقة 
مع الفلسطيني والكاتب والمحلل السياسي كفاح 
(الراوية)  شادن  بين  قديمة  عالقة  ثمة  غليون.  أبو 
في  وتنشر  تكتب  التي  شــادن  كــفــاح..  والــكــاتــب 
صحف مقدسية.. هي عالقة حب لم يثمر، ويذهب 
كالهما في دروب الحياة إلى أن تتاح لشادن فرصة 
إلنجاز برنامجها الذي سيكون حوارًا مع الكاتب كفاح، 
ذكية  أسئلة  بوساطة  والمصائر  الوجوه  لتكتشف 
هي ثيمة الرواية وجانبها المعرفي واألخالقي، إذ 
"صحفي  هو  أحبته  الذي  الرجل  أن  شادن  تكتشف 
بالشهرة  أحالمها  فيه  رأت  الــذي  ذلــك  قلمه"  بــاع 
ويحلو  أناقته.  ســوى  تــَر  فلم  اإلعــالمــي،  والعمل 
ليلى  الكاتبة  سيرة  الرواية  في  يقرأوا  أن  لكثيرين 
شــادن  بشخصية  شخصيتها  لتشابه  األطــــرش، 
هي  الــروايــة  لكن  واإلعــالمــيــة،  والكاتبة  الــروائــيــة 
على  حياتها  األطــرش  وزعت  إذ  آخر،  بمعنى  سيرة 
شخوصها، وتركتهم لمطلق حريتهم في تحوالتهم 
فصل  يمكن  "ال  ذلــك:  فــي  تقول  ومصائرهم. 
كل  في  األبــرز  ولكن  المتراكمة،  خبراته  عن  الكاتب 
هنا  ومن  الطفولة،  هي  المكتسبة  الخبرات  هذه 
يكون بروز الزمكانية األولى عادة في معظم أعمال 
عن  بالبحث  ويبدأ  الكاتب  يتجرد  ثم  األولى،  الكاتب 

تجارب اآلخرين".
شاعرية  كفاح  الحَظ  روايتين،  أصــدرت  التي  شادن 

المشترك  عن  هنا  النقاد  ويتساءل  الثانية.  روايتها 
ما بين ليلى األطرش وشخصيتها شادن، من حيث 
الكاتبة  أن  إال  (القدس)،  والمكان  الشاعرية،  اللغة 
البشرية  التجربة  شخصياتها: "إن  لسان  على  تجيب 
فهناك  الكاتب،  لخبرات  الوحيد  األســاس  ليست 

تماّسه مع الحياة وفهمه للطبيعة اإلنسانية". 
"شــادن"  بأن  تعترف  األطــرش  ليلى  الروائية  لكن 
نتيجة  فقط  الورق  على  مغامراتها  أن  في  تشبهها 
موروثها االجتماعي وسطوة التقاليد وثقافة العيب، 
فهي جريئة جدًا على الورق وتستنطق شخصياتها 
للشخصيات  ألن  حياتها،  في  تلفظها  لم  بكلمات 
منطقها ولغتها التي تناسبها، فهي ليست شادن 
أن  بد  ال  ليلى-  تقول  -كما  الكاتب  لكن  سالف،  أو 
يظهر بشكل متفاوت في شخصياته، والرواية هي 
ذلك  وخبراته.  ومحيطه  الكاتب  بين  التماّس  حصيلة 
أوًال،  الفن  لشرط  االنحياز  يستبطن  الــذي  الدفاع 
هو في حقيقته إعالء لشأن المرأة دون أن ينّزهها 
الخوف  ثقافة  مفرداته  من  قائم  واقع  إكرهات  عن 
المرأة  مشكلة  أن  واعتبار  الوهم،  وثقافة  والعيب، 
األطــرش-  ليلى  -تقول  فعليها  نفسها،  مع  بداية 
عنها،  وتدافع  حقوقها  وتعرف  واقعها  ترفض  "أن 

فالحقوق ال تعطى ولكنها تؤخذ".

نماذج نسوية داّلة
تعاضد  التي  امـــرأة"،  وظــل  "ليلتان  روايتها  في 
األبطال  يسترجع  يومان،  ليلتان/  هي  زمنية  بنية 
الــمــدة،  تلك  بعد  جــرى  عــّمــا  ويتحدثون  ماضيهم 
فهم أسرى ماٍض يهربون من حاضرهم وخيباتهم، 
إّن  المرأة.  ظل  هي  فالمرأة  باألوهام،  يصطدمون 
لنرى  تقودنا  التي  هي  بالوهم  الماضي  معادلة 
تقترب  أخرى.  امرأة  أجل  من  تفقد "عــادل"  "آمــال" 

أسئلة  من  الوهم"  "مرافئ  في  كما  الشخصيات 
واألحالم:  الواقع  بصراع  تبتدئ  والمصير،  الوجود 
"لو يملك اإلنسان زمام ما فات، أن يقبض براحتيه 
يفّصلها  ثم  األيــام  يعتصر  أن  الليالي،  زمن  على 
على مقاس األحالم واألماني، لكن الحقيقة دائمة 
فتهدمها  التمني  بقصور  تعصف  مجنونة،  التمرد، 

وتذرو بقاياها في ثنايا الريح".
امتداد  على  النسوية  األطــرش  ليلى  نماذج  تبدو 
على  انفتاحها  في  بالحياة،  نابضة  حّية  سردياتها، 
روايتها  في  كشخصياتها  مختلفة،  وأزمنة  أمكنة 
من  ربى  أميركا،  من  مريم  المفارق"؛  على  "نساء 
الرباط،  من  عزة  الجزائر،  من  بوباشا  جميلة  لبنان، 
امرأة من األردن، وأخرى من فرانكفورت، ما يعني 
قــوًال  تقول  ألن  تسعى  ســرديــة  لخريطة  رسمها 
فقط  الشخصيات  سلطة  فليست  مختلفًا،  سرديًا 
وإنما األمكنة التي تجوبها الروائية، بحثًا عن مشترك 
نسوي-إنساني، وليست مسافة على الورق، إنها 
مسافة رؤيا تغاير في "نسويتها" وطريقة خطابها 

باالستفادة من الواقع. 
العمل المهني كمرجع، يجري التنويع عليه، ليحاكي 
تجربة إنسانية عميقة ومتفردة عاشتها الروائية وهي 
خصوصية  على  لتقف  وتـــدّون،  مكان،  غير  تجوب 
فأثناء  أمكنتها،  خصوصية  كما  النسوية  نماذجها 
كتابة  في  فاستعارته  المكان  سَحَرها  لليمن  زيارتها 
البركانية،  جباله  لتبدو  المسافات"  "صهيل  روايتها 
"كاتبة  بأنها  األطــرش  وُوصفت  أهله.  خصوصية 
في  للعراق  زيارتها  فإن  وكذلك  للجنسيات".  عابرة 
العام  نهاية  مرة  ألول  الحصار  كسرت  التي  الطائرة 
2000 أفادتها في فهم طبيعة سالف وجواد في 
"مرافئ الوهم". تقول: "إن القراءة في الموضوع 

تلهب المخّيلة وتخدم الشخصيات".

البحث عن المرأة
وبطبيعة الحال، ودون تجاوز الشغف بالمكان األول 
(القدس) وتجلياته في روايتها "وتشرق غربًا" كرواية 
الذي  للنقد  األطــرش  ليلى  تتصدى  بامتياز،  مكان 
عن  البحث  بمعنى  فقط،  المرأة  صــورة  على  يركز 
المرأة مما تكتبه النساء، فهي ال تتنصل من وجود 
وتصفها  أعمالها  في  محورية  كشخصية  الــمــرأة 
بنصف الحياة، لكنها كما تقول، طرحت صورة الرجل 
بالتساوي، عدا ما جاء في "ليلتان وظل امرأة"، ألن 
ومكاشفة  بوح  في  تلتقيان  ومنى)  (آمال  األختين 
أوالدهما.  حتى  أحــدًا  معهما  تحتمل  ال  واسترجاع 
شخصية  ثمة  الخمسة"  للفصول  ـــرأة  "ام وفــي 
باهتمام  حظيت  الفقيه،  نادية  هي  نسائية  محورية 
النقاد، فيما ظل زوجها يسير في الرواية في خط 
مواٍز لها. وفي "صهيل المسافات"، تروى الحكاية 
عالمه  تغيير  في  كمثقف  طموحه  عن  رجل  بلسان 
"مرافئ  وفي  المعايير.  بانقالب  ليواَجه  العربي، 
متساويًا؛  فريقًا  والنساء  الرجال  يشكل  الوهم" 
أبو  وكفاح  العدناني  سيف  مقابل  وسالف  شادن 

غليون الصحفي وجواد الجبالي. 
تقول  كما  مــحــوريــة  ــرجــال  ال يحتله  مــا  مساحة  إن 
ذاكرتها  انفتاح  هو  الالفت  لكن  األطـــرش،  ليلى 
أعمالها  في  فهي  ينضب"،  ال  "منبعًا  بوصفها 
األهازيج  قــرأت  أنها  تعترف  غربًا"  "وتشرق  ومنها 
"امـــرأة  وفــي   ،1967 حــرب  ــاريــخ  وت الفلسطينية 
للفصول الخمسة" قرأت ما ُكتب عن تاريخ التنقيب 
ودور  الــعــربــي  الخليج  منطقة  فــي  الــبــتــرول  عــن 
فضًال  للعمال،  شهادة  فيه  وكتابًا  فيها،  المواطن 
شركة  مكتبة  في  قديمة  ألفــالم  مشاهدتها  عن 
قبل  المكان  وجغرافية  الحياة  طبيعة  لتفهم  "شل" 
تلك  بأفكارها  لتعمق  الــروايــة،  شخوص  تحرك  أن 

العوالم المتناقضة وتخرج برواية مرآة كاشفة.

مفارقات إعالمية
تقول الروائية ليلى األطرش إن اإلعالم الفضائي 
لبرنامج  مذيع  تكريس  أن  ــرى  وت العصر،  لغة  هــو 
العريضة،  جماهيريته  على  القضاء  يعني  ثقافي 
من  عــادة   %5 تتجاوز  ال  التي  النخبة  مذيع  ويصير 
المشاهدين، وما زال البرنامج الثقافي هو المركب 
الثقافية  بالمنوعات  خلطه  من  بد  ال  الذي  الصعب 
قابلت  عندما  لكنها  المتلقي.  ليستقطب  والفنية 
عملها  أثناء  وفنية  وفكرية  وأدبية  سياسية  رمــوزًا 
"ليلة  أشهرها  تلفزيونية  برامج  ومعدة  كمقدمة 
فهمي  حسين  فالفنان  كثيرون،  أدهشها  ليلى"، 
مع  لقاؤها  وكان  تعامله،  وأناقة  ثقافته  اكتشفت 
التجاوب  رفضت  ألنها  فاشًال  حمامة  فاتن  النجمة 
وعمر  حسني  سعاد  عن  سؤالها  على  إصرارها  مع 
الشريف، فيما تناولت الصحافة لقاءها مع الشاعر 
شاكست  الروائية  بــأن  ووصفته  نجم  فــؤاد  أحمد 
نزار  الراحل  الشاعر  تحّمل  فيما  المشاكس،  الشاعر 
الراحل  األديــب  وتضايق  القاسية،  أسئلتها  قباني 
من  يعاني  بأنه  له  مواجهتها  من  محفوظ  نجيب 
الفنان  أن  األطــرش  ليلى  وتذكر  الطيران،  (فوبيا) 
الشاعر  وأن  والتوتر،  الغضب  سريع  كان  زكي  أحمد 
الله  عبد  أما  المقابلة،  أثناء  بكى  درويــش  محمود 

البردوني فقد وصفته بأنه مبصر (رغم عماه). 
تجاوزها،  في  األطــرش  ليلى  عوالم  تتنوع  وهكذا 
ونــوال  ــادة  زي (مــي  األديــبــات  من  غيرها  تجاوز  كما 
ــخــوري وغـــادة الــســمــان...  الــســعــداوي وكــولــيــت ال
وسواهن)، ليؤّسسن مرحلة ألدب يرتقي بالشكل 
في  ليس  الفتة،  كفاءة  على  ويدّلل  والمضمون 
المحتفية  الطريقة  في  بل  (التابو)،  المحّرم  تجاوز 
بالفن وعمق القضايا التاريخية والفكرية واالجتماعية 

وثقافة أسئلتها.
معرفتها  تفيض  الــقــدس  ســادنــة  األطـــرش  ليلى 
أسئلة  يحاكي  الذي  اإلبداعي  منجزها  ضفاف  على 
الحياة نفسها ويلج قضاياها ببصيرة ناقدة ال تجعل 
من "النسوية" مجرد شعار بّراق سرعان ما ينخطف 
وهجه. هي في صلب قضيتها حّكاءة أمكنة وأزمنة 

حميمة، وشخصيات تشبهها وتكتمل بها. 

ة طويلة يف النضال الفكري  .. مس    سم أم
د.أيوب ابودية

في  أمين  سمير  والعالمي  العربي  المفكر  ُولــد 
مصري  األب  طبيبين،  لوالدين   1931 عام  القاهرة 
واألم فرنسية. حصل على دبلوم العلوم السياسية 
الحقوق- شــهــادة  وُمــنــح  فرنسا،  مــن   1952 عــام 
االقتصاد في العام الذي يليه، ُثّم نال دبلومًا في 
في  اإلحــصــاءات  معهد  من   1956 عــام  االقتصاد 
جامعة باريس؛ وأخيرًا، دافع عن ُأطروحة دكتوراه دولة 
السوربون  جامعة  من  السياسي  االقتصاد  في 
في حزيران عام 1957 بعنوان "التراكم على صعيد 

عالمي: نقد نظرية التخلف".
عمل منذ عام 1958 في "المؤّسسة االقتصادية" 
الله،  عبد  صبري  إسماعيل  رأسها  التي  بالقاهرة، 
غادر  ثم  الدولة.  قطاع  إدارة  في  مهمتها  وتمّثلت 
العسل  شهر  انقضاء  إثــر   1960 عــام  مطلع  مصر 
قناة  تأميم  بعد  الناصري،  والنظام  الشيوعيّين  بين 

السويس.
وقد عمل بعد ذلك في قسم الدراسات االقتصادّية 
كانون  من  باريس،  في  المالّية  وزارة  لدى  والمالّية 

الثاني حتى أيلول 1960.
ــإّن  ــرغــم مــن هـــذه الــفــرصــة فــي الــعــمــل، ف ــال  وب
الثالث،  عالمه  في  للعمل  يطمح  ظّل  أمين  سمير 
اإلفريقي والعربي، إلى أن تحقق هذا الطموح في 
مساعدة  في  منخرطًا  نفسه  وجد  حيث  "مالي"، 

التجربة االشتراكية الجديدة فيها.
عمل سمير أمين بعد ذلك في المعهد اإلفريقي 
األمم  أنشأته  الذي  والتخطيط  االقتصادية  للتنمية 
كما  "داكـــار"،  السينغالية  العاصمة  في  المتحدة 
منذ  الفرنسية  الجامعات  في  التدريس  في  عمل 
عام 1966. وأخيرًا، َقِبل عرضًا إلدارة معهد التنمية 
االقتصادية والتخطيط التابع لمنظمة األمم المتحدة 
كما  حزيران 1980.  لغاية  له  مديرًا  وظّل  عام 1970، 
لمنتدى  اإلفــريــقــي  المكتب  إنــشــاء  فــي  أســهــم 
المؤّسسة  مــن  بدعم  ـــار،  داك فــي  الثالث  العالم 
االجتماعي  البحث  شؤون  في  للتعاون  السويدّية 
عن  بحوث  برنامج  على  أشرف  كما   .(.S.A.R.E.C)
التابع  واإلفريقي"  العربي  للمستقبل  "استراتيجيا 
يوم  باريس  في  وتوفي  المّتحدة.  األمم  لمنّظمة 

وبعيد  المرض  مع  صــراع  بعد   2018 آب   12 األحــد 
صدور كتابه األخير "مئتا عام على رحيل ماركس".

الرأسمالية  المنظومة  مواجهة  أّن  أمين  سمير  رأى 
وآليات  تطورها،  مراحل  معرفة  تستلزم  العالمية 
بها  تدفع  التي  تلك  الداخلية؛  وتناقضاتها  عملها، 
نحو  أو  أعلى،  إنتاج  نمط  نحو  ــا  إّم اتجاهين:  في 
معرفة  شــأن  فمن  األطـــراف.  إلــى  أزمتها  تصدير 
الصعيد  على  لذاتها،  الرأسمالية  إنتاج  إعادة  آليات 
التحرر  لقوى  العمل  خطط  معالم  تحديد  العالمي، 
ــبــدأ بــدراســة  ــك، ي ــذل ـــــراف؛ ل الــوطــنــي فــي األط
من  انــطــالقــًا  التاريخّية،  االجتماعية  التشكيالت 
أنه  مفادها  عالمية  نظرية  وُيقّدم  التاريخّية،  المادية 
يتم تجاوز النمط الَخراجي من أطرافه (نظرية المراكز 
واألطراف). ففيما كانت التشكيلة الَخـراجية العربية 
اإلقطاع  كان  المثال،  سبيل  على  الطابع،  مركزية 
مرونة  سمحت  التي  الطرفية،  مناطقه  األوروبــي 
حيث  أميركا  فتح  من  بــدءًا  المتسارع  بالتطور  بنيته 

اتخذت الرأسمالية طابعًا تجاريًا.
الُمنَجزة  صيغته  في  الرأسمالي  اإلنتاج  نمط  تبلور 

مع بداية القرن التاسع عشر. فقد دخلت الرأسمالية 
المال  رأس  غلبة  ومرحلة  الصناعية،  الثورة  مرحلة 
الصناعي، والصيغة التنافسية للسوق الرأسمالية. 
بتحّول  ــارات،  ــك ــت االح رأســمــالــيــة  مرحلة  بـــدأت  ثــم 
احتكارية،  رأسمالية  إلــى  التنافسية  الرأسمالية 
اإلمبريالية،  ظهرت  إذ  1880؛  عام  بداية  مع  وذلك 
بالمعنى اللينيني، عندما استنفدت إمكانيات النمو 
في  الصناعية  الثورة  إنجاز  طريق  عن  الرأسمالي، 
أوروبا وأميركا الشمالية. فاضطرت الرأسمالية إلى 
غزو  شكل  على  األطــراف،  في  الجغرافي  التوسع 
بحيث  للعمل،  دولي  تقسيم  وبغرض  استعماري، 
تجعلها  هيئة  على  التابعة  الكولونيالية  البنية  ُتصاغ 
بصورة  إنتاجها  عــالقــات  إنــتــاج  إعـــادة  على  قـــادرة 

متواصلة.
يمكنها  األطــراف  دول  أن  فكرة  أمين  سمير  جابه 
دامت  فما  بالغرب؛  "اللحاق"  درب  على  تسير  أن 
األطراف ما تزال إقطاعية الطابع، فال بد أن تعتمد 
االنتقال  مرحلة  تحقق  كي  الغربية  الرأسمالية  على 
إلى الرأسمالية. جاء سمير أمين وغيره من أصحاب 

المتمحورة  التنمية  ضــرورة  إلبــراز  التبعية،  مدرسة 
من  تبدأ  االشتراكية  الثورة  أن  ولتأكيد  الذات،  حول 
األطراف وتنداح ببطء نحو المراكز. إنه منظور يتكلم 

عن همومه من داخل العالم الثالث نفسه.
الوطنية  البرجوازيات  أن  إلى  المفكر  هذا  توّصل 
تحقيق  على  البنيوية،  تركيبتها  بحكم  قــادرة،  غير 
ــبــرجــوازيــات  ال حققتها  الــتــي  الــكــبــرى  الــمــهــمــات 
األوروبية في سياق صعودها التاريخي؛ المهمات 
ما  النظم  قيود  من  المجتمع  تحرير  في  المتمثلة 
وبناء  القومية،  السوق  وتوحيد  الرأسمالية،  قبل 
توّصل  كذلك،  إلخ.  الديمقراطية...  القومية  الدولة 
التقليدية،  اليسار  وقوى  السلفية،  القوى  أن  إلى 

قد أثبتت فشلها.
قدرة  على  الثالث  العالم  مستقبل  يعتمد  لــذا، 
ولكن،  جديدة.  شعبية  ثورات  تحقيق  على  اليسار 
ليس تكرارًا للماوية كما هي، ألن الماوية نفسها 
اللينينية  إنجازات  تكرار  حاولت  لو  لتنجح  تكن  لم 
فقط. أال يمكننا القول إن أحد أسباب نجاح الثورة 
تتمثل  جاهز  نــمــوذج  تــوافــر  عــدم  هــو  الفرنسية 
وفقًا  بها  الخاص  نموذجها  خلقت  قد  وإنها  به، 

للظروف الموضوعية القائمة!
تشّكل  العربية  القومية  أن  أمين  سمير  ويعتقد 
الطويل-  المدى  -على  كبيرة  دولــة  إلقامة  قاعدة 
في  المرور  من  بد  ال  ولكن  لها،  التحضير  ينبغي 
النزاعات  فيها  تتصارع  ــة)  ــن (دول انتقالية  مرحلة 
في  قال  أنه  من  وبالرغم  والرأسمالية.  االشتراكية 
إال  االشتراكية،  إلى  سريعة  انتقال  بمرحلة  البداية 
أنه أخذ يميل مؤخرًا إلى القول بمرحلة طويلة من 
باشتراكية  وتنتهي  االرتــبــاط،  بفك  تبدأ  االنتقال، 
النقيض  بوصفها  قرون،  بعد  رّبما  الطابع،  عالمية 

التاريخي للرأسمالية عالمية الطابع.
ال ينكر سمير أمين المخاطَر التي قد تنجم عن فك 
ع الرأسمالي  االرتباط، إنما يرى أّن خطر تدمير التوسُّ
العالمي للحضارات غير األوروبية، وللبيئة العالمية 
كما نشاهد اليوم في ضرب اتفاقيات تغير المناخ 
عرض الحائط وما إلى ذلك، يجعل من فّك االرتباط 
خيارًا ال مفّر منه. وال يعني فكُّ االرتباط -في نظره- 
قطَع عالقات التبادل كافة مع الخارج، بل هي مرحلة 
تمهيدية لها. ويعترف بوجود عوائق تعترض مشروع 

ولغياب  دة،  موحَّ استراتيجيات  لغياب  االرتباط،  فك 
إطار أيديولوجي مرجعي موحد... إلخ. لذلك، يدعو 
إلى التحضير لهذه المرحلة، ودراسة العوامل التي 
والنفسية،  الثقافية،  العوائق  تزيل  أن  شأنها  من 
تمّهد  كــي  وغــيــرهــا،  واالقــتــصــاديــة   والسياسية 
إلنجاز هذا المشروع. وهو يدرك أن مهمة تسييس 
الطبقات الشعبية ديمقراطيًا تتطلـَّب نَفسًا طويًال، 
أســاس  خلق  نحو  السعي  عــن  ينفك  ال  ــه  أن بيد 
للذات  وعٍي  الحرية؛  نحو  يطمح  جديد  لوعٍي  نظري 
يسعى نحو تحليل أسباب التخلف الحقيقية، تمهيدًا 
لعقلنتها، وذلك كي يتّم تجاوزها. ومن الواضح أننا 
الفكر  مع  التعامل  نستطع  لم  العربي  العالم  في 
الدولة  تدمير  إلــى  يسعى  نجده  لذلك  السلفي، 
فشلها  سبب  الوطنية  البرجوازيات  وتجعله  القائمة 

في إنجاز أّي تقدم.
اد  النقـّ يالحظ  الفكر  هذا  أهمية  من  الرغم  وعلى   
أن نظرية المراكز واألطراف تضع األطراف جميعها 
في جهة واحدة تقابل المراكز، وال تمّيز بين التنّوع 
الشديد في أحوال األطراف، بل ال تميز بين بعض 
األطراف التي تسعى لبناء مرحلة انتقال اشتراكية، 
الرأسمالي  بالنظام  ارتباطها  فك  عدم  من  بالرغم 
العالمي، كأنغوال، مثًال. ففي هذا إهمال لنضاالت 
االشتراكية.  نحو  االنتقال  في  وتجاربها،  الشعوب، 
بين  ُيمّيز  مؤخرًا  بدأ  قد  أمين  سمير  أن  نجد  ولكننا 
األطراف، كتصنيفه دول األطراف إلى فئات، عندما 
الشعبية  الوطنية  التحالفات  نجاح  احتماالت  درس 
فيها. وبالرغم من ذلك، فإننا نعترف للنقاد بأن ذلك 
أو  شخص  من  دائمًا  ُيتوقع  لماذا  ولكن،  يكفي.  ال 
من مجموعة محدودة من المفكرين، أن تقوم بكل 

هذا الدراسات الهائلة؟ 
امتدادها  لها  مدرسة  أمين  سمير  فكر  شّكل  لقد 
التحرر  حركات  على  آثارها  ولها  عالمي  صعيد  على 
غير  العالقات  فهم  دون  ومن  الثالث.  العالم  في 
يمكن  ال  بــاألطــراف  المراكز  تربط  التي  المتكافئة 
إدراك سبل التحرر في دول العالم الثالث. لقد عاش 
سمير أمين مناضًال في الفكر وسعى إلى تطوير 
ورحل  النامية  الــدول  هموم  داخــل  من  الماركسية 
األخير  كتابه  في  ماركس  ذكرى   يحيي  وهو  مبدعًا 

"مئتا عام على رحيل ماركس".  عاش سمير أمين مناضًال في الفكر ورحل مبدعًا وهو يحيي ذكرى ماركس

ليلى األطرش حّكاءة أمكنة وأزمنة حميمة
وشخصيات تشبهها وتكتمل بها
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 رصد الرأي االسبوعي 

 11 صفقة مالية بـ 22 مليون دينار والبورصة تفقد 5 نقاط 
   عمان - فيصل التميمي

تعامالت  نهاية  فــي  عمان  لبورصة  الــعــام  المؤشر  فقد 
األسبوع الماضي 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 1987 نقطة، 

مقارنة مع 1982 نقطة لألسبوع الذي سبقه.

اسهم:  تراجع  الماضي،  األسبوع  لالنخفاض  المؤشر  دفع 
بالمئة،   2.03 الكويتي  األردنــي  بالمئة،   7.26 الفوسفات 
البنك العربي 1.82 بالمئة، البنك اإلسالمي األردني 1.52 
 1.20 العربية  والبوتاس  بالمئة   1.22 االتحاد  بنك  بالمئة، 

بالمئة.

0.61 % تراجع القطاع المالي
وتراجع الرقم القياسي للقطاع المالي 0.61 بالمئة األسبوع 
الماضي، بانخفاض اسهم: الشامخة العقارية 7.23 بالمئة، 
رم للوساطة 7.10 بالمئة، االحداثيات العقارية 6.45 بالمئة، 
 4.55 جوردانفست  بالمئة،   5.07 لالستثمارات  العربية 
لتطوير  االتحاد  بالمئة،   4.51 اإلسالمية  التأمين  بالمئة، 
األراضي 4.32 بالمئة، حدائق بابل 4.27 بالمئة، نور كابيتال 
3.88 بالمئة، المعاصرون 3.80 بالمئة، االنماء العربية 3.57 
بالمئة، المتكاملة لتطوير األراضي واالستثمار 2.67 بالمئة، 
 2.35 لالستثمار  عمد  بالمئة،   2.61 لالستثمارات  االتحاد 
لضمان  األردنية  بالمئة،   2.14 االستثماري  البنك  بالمئة، 
القروض 2.13 بالمئة، األردني الكويتي 2.03 بالمئة، البنك 
العربي 1.82 بالمئة، البنك اإلسالمي األردني 1.52 بالمئة، 

بالمئة،   1.22 االتحاد  بنك  بالمئة،   1.33 عمان  القاهرة  بنك 
 0.74 العربي  االستثمار  وبنك  بالمئة   1.11 بنك  كابيتال 

بالمئة.

0.78 % ارتفاع قطاع الصناعة

 0.78 الصناعة  لقطاع  القياسي  الرقم  ارتفع  وبالمقابل، 

بالمئة األسبوع الماضي، بدعم من ارتفاع اسهم: األردنية 
لصناعة االنابيب 8.77 بالمئة، األساس 5.26 بالمئة، االقبال 
لالستثمار 4.40 بالمئة، االقبال 2.19 بالمئة، مصانع الكابالت 
المتحدة 2.08 بالمئة، البتروكيماويات الوسطية 1.92 بالمئة، 
للصلب  الوطنية  بالمئة،   1.11 اإلنتاج  بالمئة،   1.14 عقاري 

0.63 بالمئة والعصر لالستثمار 0.43 بالمئة.

استقرار الرقم القياسي لقطاع الخدمات
واستقر الرقم القياسي لقطاع الخدمات في نهاية تعامالت 
ــفــاع اســهــم: الجنوب  ــوع الــمــاضــي، بــدعــم مــن ارت األســب
 4.65 االستقالل  مستشفى  بالمئة،   7.14 لإللكترونيات 
بالمئة، ناقل 3.57 بالمئة، مدارس االتحاد 1.29 بالمئة، جت 
األردنية  الكهرباء  بالمئة،  األردني 0.82  المركز  بالمئة،   1.05
والدولية  بالمئة   0.58 األردنــيــة  االتــصــاالت  بالمئة،   0.79

للتعليم 0.40 بالمئة.

11 صفقة مالية
مالية  صفقة   11 الماضي  األسبوع  عمان  بورصة  وسجلت 
ُنفذت على 3.4 مليون سهم من اسهم البنك العربي بحجم 

تداول سجل 21.8 مليون دينار.

األسهم والتداول
وسجل حجم التداول اإلجمالي األسبوع الماضي حوالي 48 
مليون دينار مقارنة مع 67 مليون دينار لألسبوع الذي سبقه.

 أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة األسبوع 
الماضي فقد بلغ 18 مليون سهم، نفذت من خالل 7853 

عقدًا.
ارتفاع  نسبة  اعلى  األنابيب  لصناعة  االردنية  سهم  وسجل 
االستثمارية  التجمعات  بالمئة،   9 بـــ  الماضي  األســبــوع 
المتخصصة 8 بالمئة، الشرق العربي لإلستثمارات العقارية 
8 بالمئة، الجنوب لإللكترونيات 7 بالمئة واتحاد المستثمرون 

العرب للتطوير العقاري 7 بالمئة. 

 تجمع الفعاليات االقتصادية: قانون 
الرضيبة يحتاج لحوار معمق قبل اقراره 

نطقة اليورو فوق املستهدف   التضخم 
وز  من املركزي األورو يف 

 النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بفعل 
مخاوف بشأن التجارة 

 عمان - بترا  

للفعاليات  الوطني  التجمع  اكد 
قانون  مشروع  ان  االقتصادية 
ضريبة الدخل المقبل يحتاج الى 
حوار عميق مع مختلف مكونات 
المجتمع قبل صياغته من قبل 

الحكومة بشكله النهائي.
وقال التجمع ان الحوار الوطني 
الــحــقــيــقــي يــكــون بــالــجــلــوس 
الحكومة  مــع  االطـــراف  جميع 
ومــنــاقــشــة مــســودة الــقــانــون 
االخر  يقنع  ان  طرف  كل  وعلى 
باعلى  والــخــروج  نظره  بوجهة 
الدفع  قبل  التوافق  من  نسبة 
مجلس  الى  القانون  بمشروع 

النواب.
واضاف التجمع في بيان امس 
الجمعة ان ما جرى بين الحكومة 
المجتمع  فعاليات  ومختلف 
جلسات  وانـــمـــا  حـــــوارا  لــيــس 
مالحظات  وتــدويــن  اســتــمــاع 
المقبل،  القانون  شكل  حــول 
مـــقـــدرا لــلــجــهــد الـــــذي بــذلــتــه 

الحكومة بهذا الصدد.
التجمع  مــطــلــب  ان  واوضـــــح 
ــحــكــومــة حــول  بـــالـــحـــوار مـــع ال
ارساله  قبل  القانون  مسودة 
الى مجلس النواب ليس تجاوزا 
صاحب  فــهــو  المجلس  ـــدور  ل
الوالية بموجب الدستور باقرار 
مجلس  جــانــب  الـــى  ــقــانــون  ال
الضريبة  ان  وبخاصة  االعــيــان 
والــخــالف  عــاديــا  قــانــونــا  ليس 

عليه كبير.
واســتــشــهــد الــتــجــمــع بــمــا جــاء 
ــاب الــتــكــلــيــف الــســامــي  ــت ــك ب
ـــرزاز  ال عــمــر  ــدكــتــور  ال لحكومة 
حوار  باطالق  عليها  والتشديد 
األمــة  مجلس  مــع  بالتنسيق 
والنقابات  األحـــزاب  بمشاركة 
المجتمع  مؤسسات  ومختلف 
قانون  مشروع  إلنجاز  المدني، 
ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا 

اقتصاديا واجتماعيا مفصليا.
قانون  اصــدار  ان  التجمع  ورأى 
اولوية  ليس  جديد  دخل  ضريبة 

في المرحلة الحالية.

ينضوي  الـــذي  الــتــجــمــع  واكـــد 
وجمعية  نقابة  مظلته 38  تحت 
ــمــواد  ــجــار ال ويـــرأســـه نــقــيــب ت
توفيق  الــحــاج  خليل  الغذائية 
الضريبي  التهرب  مكافحة  ان 
وزيــادة االيــرادات يمكن ان تتم 
النافذ،  الحالي  القانون  وفــق 
االصالح  تحقيق  ان  الــى  الفتا 
وتشجيع  والضريبي  المالي 
االســتــثــمــار ال يــتــم مــن خــالل 
الدخل  ضريبة  قــانــون  تعديل 

فقط.
التجمع  رأى  الصدد،  هذا  وفي 
ضرورة ان يتم االصالح المالي 
ــزامــن مع  ــت ــال واالقـــتـــصـــادي ب
اهمها  قــوانــيــن  عـــدة  تــعــديــل 
والــجــمــارك  المبيعات  ضريبة 
والتنموية  ــحــرة  ال والــمــنــاطــق 
ــخــاصــة،  ومــنــطــقــة الــعــقــبــة ال
مــطــالــبــا الــحــكــومــة بــالــوضــوح 
النظر  ــــادة  اع بــخــصــوص  ــر  ــث اك
وتصريحاتها  الضريبي  بالعبء 
تخفيض  حــــول  الــمــتــنــاقــضــة 

ضريبة المبيعات. 

   بروكسل - رويترز 

االتحاد  إحصاءات  مكتب  قال   
امس  (يوروستات)  األوروبي 
السنوي  التضخم  إن  الجمعة 
في دول منطقة اليورو التسع 
بالمئة   2.1 إلى  ارتفع  عشرة 
في تموز مؤكدا المعدل فوق 
البنك  قبل  من  المستهدف 

المركزي األوروبي.
التضخم  معدل  ارتفاع  وتأكيد 

ــزي  ــمــرك ــد لــلــبــنــك ال ــي ــر ج ــب خ
إلى  يسعى  الــذي  األوروبــي 
لشراء  لبرنامج  نهاية  وضــع 
العام  نهاية  بحلول  السندات 
أسعار  رفع  احتمال  إلى  ولمح 

الفائدة العام المقبل.
األساسي  التضخم  وتسارع 
المستهلكين  أســـعـــار  فـــي 
أساس  على  بالمئة   2.1 إلى 
اثنين  مــن  تموز  فــي  سنوي 
بقيادة  ــران  ــزي ح فــي  بالمئة 

ارتفاع أسعار الطاقة.
وباستثناء الطاقة واألغذية غير 
ينظر  مؤشر  وهي  المصنعة، 
األوروبي  المركزي  البنك  فيه 
األساسي،  التضخم  لقياس 
بالمئة   1.3 األسعار  ارتفعت 

على أساس سنوي.
وكان التضخم السنوي األعلى 
في إستونيا والتفيا وبلجيكا، 
بينما شهدت اليونان وايرلندا 

زيادات أقل في األسعار.  

   طوكيو/موسكو - رويترز

امس  النفط  أسعار  ارتفعت 
الجمعة، لكنها تتجه النخفاض 
أســبــوعــي آخـــر فــي الــوقــت 
من  المخاوف  فيه  زادت  الذي 
وتباطؤ  التجارية  النزاعات  أن 
العالمي  االقتصادي  النمو 
الطلب  على  سلبا  يؤثران  قد 

على المنتجات البترولية.
 1118 ـــســـاعـــة  ال ـــول  ـــحـــل وب
ارتفعت  جرينتش،  بتوقيت 
القياس  لخام  اآلجلة  العقود 
سنتا  برنت 65  مزيج  العالمي 

للبرميل.  دوالر   72.09 إلــى 
لخام  اآلجــلــة  العقود  وزادت 
األمير  الوسيط  تكساس  غرب 
 65.82 إلـــى  ســنــتــا   36 كــي 

دوالر للبرميل.
صــوب  يتجه  بــرنــت  زال  ومـــا 
ــع واحــــد بــالــمــئــة هــذا  ــراج ــت ال
انخفاض  ثالث  في  األسبوع، 
في  التوالي.  على  أسبوعي 
غرب  خــام  يتجه  ذلــك  غضون 
تكبد  إلــى  الوسيط  تكساس 
مع  السابع،  لألسبوع  خسائر 

انخفاض يتجاوز اثنين بالمئة.
ــار ومــحــلــلــون إن  ــج ويــقــول ت

العائق األكبر لألسعار هو زيادة 
االقتصادية  التوقعات  قتامة 
على خلفية توترات تجارية بين 
والصين،  المتحدة  الــواليــات 
وضــعــف عــمــالت األســــواق 
على  يضغط  مــمــا  الــنــاشــئــة 

النمو واستهالك الوقود. 
وقــــــال بـــنـــك دي.بــــــــي.إس 
السنغافوري إن بيانات صينية 
ــفــاضــا مــطــردا"  ــخ تــظــهــر "ان
"االقتصاد  وإن  النشاط  في 
يــــواجــــه عــــوامــــل مــعــاكــســة 
إضافية بسبب تزايد التوترات 

التجارية".  

وزارة الطاقة تقدم خدمة الحصول عىل 
املعلومات الكرتونياً 

"إيجل هيلز"تستكمل مرشوع شقق 
ن ّ "رزيدنسز سانت ريجيس" ع

   عمان  - بترا 

والـــثـــروة  ــطــاقــة  ال وزارة  أنـــجـــزت   
المعدنية أتمتة خدمة الحصول على 
المعلومات بارسال اشعار الكتروني 
طلبه  على  واالجابة  الطلب  لمقدم 
خـــالل الــفــتــرة الــقــانــونــيــة الــتــي تم 
تقليصها من 30 يوما الى 15 يوما.

جاء ذلك لدى استعراض وفد الوزارة 
ملتقى  فــعــالــيــات  فــي  الــمــشــارك 
والــحــق  الــشــفــافــيــة  لتعزيز  (اعــــرف 
بالمعرفة) الذي نظم أول من امس .

عام  امين  قالت  الخصوص  وبــهــذا 
ان  العزام  اماني  المهندسة  الــوزراة 
فيما  المؤسسية  اعتمدت  الـــوزارة 
حق  ضــمــان  قــانــون  بــانــفــاذ  يتعلق 
وذلــك  المعلومات  على  الحصول 
المعرفة  ادارة  قــســم  خـــالل  مــن 
المؤسسي  العمل  تطوير  بــوحــدة 
وأن االجرءات بهذا الخصوص موثقة 
برفع  المتعلق  الوزارة  هدف  لتحقيق 

كفاءة االداء المؤسسي.
تطوير  وحدة  مدير  قالت  جانبها  من 
الــعــمــل الــمــؤســســي فــي الــــوزارة 
انه  الغني  عبد  شــروق  المهندسة 

القانون  النــفــاذ  إجــــراءات  اتــخــاذ  تــم 
تشمل اربعة محاور (مأسسة العمل 
والتوعية وتبسيط االجراءات وقياس 
جودة الخدمة) وذلك انطالقا من قيم 
واستخدام  بنشر  المتعلقة  الـــوزارة 

المعرفة والنزاهة والشفافية.
ـــرز االنـــجـــازات الــتــي قامت  ومــن اب
بعد  القانون  انفاذ  في  ــوزارة  ال بها 
تصنيف الوثائق المتوفرة لديها هي 
تسمية مسؤول معلومات وإضافة 

الوظيفي  ــوصــف  ال الـــى  مــهــامــه 
بهدف  المعرفة  إدارة  قسم  لرئيس 
وعقد  الــعــمــل،  ــدامــة  اســت ضــمــان 
ورشات توعية على كافة المستويات 
الرد  صالحيات  وتفويض  الوظيفية، 
للوحدات  المعلومات  طلبات  على 
مع  وبالتنسيق  المعنية  التنظيمية 

مسؤول المعلومات في الوزارة.
على  الحصول  خدمة  أتمتة  تم  كما 
المعلومات بشكل كامل منذ تقديم 
الطلب الى االجابة، بحيث يتم ارسال 
الطلب  لمقدم  الــكــتــرونــي  اشــعــار 
ــن طــلــبــه خـــالل الــفــتــرة  واالجـــابـــة ع
المحددة، وقياس رضى مقدم طلب 
خالل  من  االلكتروني  المعلومات 

استبانة صممت لهذه الغاية.
واختصرت الوزارة الفترة المسموحة 
للرد على طلبات المعلومات والبالغة 
30 يوما بقانون ضمان حق الحصول 
الى المعلومات الى 15 يوما، وبلغ 
على  للـــرد  الزمنيــــة  الفترة  معـــــدل 
للوزارة  الواردة  المعلومات  طلبــــات 
 5 االلكتروني)  (الورقي/  بنوعيــها 
الخدمة  متلقي  رضى  ونسبة  أيــام 

عن هذه الخدمة 91 بالمئة. 

   عّمان - الرأي 

األردن،  هيلز"-  "إيجل  شركة  أعلنت 
المملكة،  فــي  عــقــاري  مــطــّور  أكبر 
امـــــس عــــن اســـتـــكـــمـــال مـــشـــروع 
عمان،   - ريجس"  سانت  "ريزيدنسز 
ـــدء عــمــلــيــة تــســلــيــم بعض  وعـــن ب
خــالل  وذلـــك  السكنية،  الـــوحـــدات 
موقع  فــي  أقــيــم  صحفي  حـــدث 

المشروع يوم الخميس .
المدير  الفريحات،  الله  عبد  وقــال 
التنفيذي في "إيجل هيلز" األردن،ان 
المشروع "ريزيدنسز سانت ريجس" 
خالل  من  للنخبة  فاخرًا  مالذًا  عمان 
توفير تجارب سكنية فاخرة لصاحبي 
مميز  عنوان  في  السكنية  الوحدات 

في قلب العاصمة. 
 ويقدم المشروع تجربة حياة عصرية 
الغني  التراث  من  مستمدة  راقية 
لــعــالمــة ســانــت ريــجــيــس الــتــجــاريــة 
خاص  سكني  مشروع  ثاني  ويعتبر 
األوســط.  الشرق  منطقة  في  لها 
هيلز"-  شــركــة "إيــجــل  قــامــت  وقــد 
ــمــشــروع  ال هــــذا  بــتــطــويــر  األردن 
لــتــوفــيــر نــمــط حــيــاة بــمــســتــويــات 

رفاهية عالمية في المملكة تعكس 
التي  للتجارب  الحقيقي  المعنى 
"سانت  التجارية  العالمة  توفرها 

ريجس".

سانت  "ريزيدنسز  مشروع  ويضم 
ريجس" برجين سكنيين مكونين من 
خاصة  شقة   79 يضّمان  طابقًا،   17
بــإطــالالت خــالبــة عــلــى الــمــديــنــة، 

ــة  ــة ســكــنــيــة راقــي ــجــرب ويــــوفــــران ت
ونمط  الرفيع  الــذوق  عن  للباحثين 
أعلى  يعكس  مترف  عــصــرّي  حياة 

مستويات الرفاهية والرقي. 
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 الوحدات والجزيرة يبحثان عن صدارة "ذهاب سلة الممتاز" غداً 

" األهيل واألرثوذكيس اليوم   لقاء مزدوج ب "القطب

 عمان - نديم الظواهرة

دخل النجم صالح راتب بديًال، ليسجل هدفًا قاتًال 
في الدقيقة األخيرة .. منح خالله فريقه الوحدات 
افتتاح  فــي  -المناصير-،  الــكــؤوس  كــأس  لقب 

الموسم الكروي 2019-2018.
الفني  للمدير  "الــصــالــح"،  أو  الموفق  الخيار 
للوحدات جمال محمود، منح ثاني أهداف اللقاء 
الذي انتهى وحداتيًا (٢-١) وجمعهما أمس على 

ستاد عمان الدولي.
دقيقتين،  بعد  به  تقدم  للجزيرة  مميز  أول  شوط 
واستبدله  رداءه  "األخضر"  نزع  "الثاني"  وفي 
ومنصة  الــكــأس  عــن  يبحث  الــذي  البطل  بثوب 
التتويج، ليسجل هدفين منحاه الميدالية الذهبية.
ارواح  على  صمت  بدقيقة  بــدأت  المباراة  وكــان 
الشهداء من االجهزة االمنية والذين ارتقوا اثناء 
اداء الواجب، فيما جاء حفل التتويج بسيطًا ومعبرًا 
بغياب العبي الجزيرة احتجاجًا على احتساب هدف 
الملعب  لخط  الكرة  تجاوز  بداعي  االول  الوحدات 

قبل وصولها الى مرجان الذي سجل.
هــادي  الــســوري  صــالــح،  تامر  ــوحــدات:  ال مثل   
ــوس، أحــمــد الــيــاس،  ــارل الــمــصــري، الــبــرازيــلــي ك
مرجان  سعيد  السمرية،  عبيدة  القرشي،  ادهم 
أنس  راتــب)،  (صالح  ثلجي  يزن  السالمة)،  (ورد 
حمزة  فيصل،  بهاء  عــايــد)،  (رجــائــي  العوضات 

الدردور.
 مثل الجزيرة:  أحمد عبد الستار، مهند خير الله، 
مناصرة،  عمر  شلباية،  فــراس  الــنــاطــور،  فــادي 
محمد  سمير،  أحمد  عواطة،  محمد  الروابدة،  نور 
طنوس، اسالم البطران، عبدالله العطار (محمود 

مرضي).

قصة األهداف
الجزيرة

ومرر  الجزاء  منطقة  داخل  البطران  توغل  د.٢:   
الكرة الى سمير الذي سددها مباشرة على يمين 

الحارس.

الوحدات

الذي  ــدردور  ال الى  بينية  كرة  عبيدة  مرر  د.٦٥:   
اودعــهــا  الـــذي  مــرجــان  المندفع  امـــام  وضعها 

المرمى.
منطقة  حافة  على  كــرة  صالح  استلم  د.٩٠:   
الجزاء راوغ الدفاع وسدد كرة قوية استقرت في 

المرمى.

شريط الفرص
الجزيرة

منطقة  خارج  من  قوية  كرة  طنوس  سدد  د.٨:   

الجزاء حولها الحارس الى ركنية.
وسدد  المدافع  وتجاوز  البطران  انطلق  د.١٢:   
تصدى  مجددًا  سددها  الحارس  من  ارتــدت  كرة 

صالح. لها 
عرضية  كــرة  لمتابعة  البطران  ارتقى  د.٧٩:   
ثم  ومن  الحارس  ابعدها  قوية  رأسية  وسددها 

الدفاع.

الوحدات

منطقة  حافة  على  كــرة  بهاء  استلم  د.٤٣:   
الجزاء وسدد كرة بالزاوية البعيدة علت العارضة.
 د.٦٩: استلم الدرور كرة طويلة وانطلق سريعًا 

بين المدافعين وسدد كرة فوق المرمى.

التكتيكي الرسم 
منذ  الملعب  عــلــى  سيطرته  الــجــزيــرة  فـــرض 
 ٤-٥-١ االسلوب  نهج  ان  بعد  اللقاء  انطالقة 
وهذا  الهجومية  الحالة  في   ٣-٤–٣ الى  يتحول 
الشقين  فــي  والـــتـــوازن  الــســيــطــرة  منحه  مــا 

والهجومي. الدفاعي 
وتــحــديــدًا  الملعب  على  ــجــزراويــة  ال السيطرة 
وسط الملعب منعت الوحدات من التقدم الى 
على  والرقابة  المساحات  لغياب  نظرًا  المرمى 

مفاتيح لعب الوحدات في االمام.
الــجــزيــرة  نــهــج  مــن  عـــزز  المبكر  الــجــزيــرة  هـــدف 
وسط  من  تبدأ  التي  الدفاعية  الواجبات  بتأمين 
التي  المرتدة  الهجمات  على  واعتمد  الملعب، 
والتي  الملعب  وعمق  االطراف  بين  ما  تنوعت 

دفاعات األخضر. اربكت 
ليهدأ  ذاتـــه  االســلــوب  على  الــفــريــقــان  حــافــظ 
وسط  فــي  ــكــرات  ال معظم  وتنحصر  ــقــاع  االي
وسير  الحلول،  الوحدات  فقد  ان  بعد  الملعب 
الجزيرة المباراة في شوطها األول حيث ما آراد.
من  وعزز  الشوط  في  ثوبه  من  الوحدات  بدل 
المدير  واجـــرى  الملعب  وســط  فــي  حــضــوره 
وسط  لتنشيط  تبديل  محمود  جــمــال  الفني 

الهجومية. النزعة  من  المزيد  واعطاءه  الميدان 
للضغط  القدرة  منحه  للوحدات  الجديد  الشكل 
ما  العابه  تنوعت  ان  بعد  الجزيرة  دفاعات  على 
العمق  على  التركيز  مع  واالطــراف  العمق  بين 
باالرتداد  االطراف  وعلى  الهجومي،  البناء  في 

للهجوم. السريع 
ليضغط  الجزيرة  وعــاد  التعادل  الوحدات  سجل 
عادت  البدني  المجهود  استنزاف  ومع  مجددًا 

الملعب.  وسط  في  لتنحصر  االلعاب 

 عمان - منير طالل

اليوم  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  يقام 
في صالة األمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.
لقاء القطبين األرثوذكسي "6 نقاط" واألهلي 
"6 نقاط" ضمن ختام الجولة الخامسة واألخيرة 
من  األولـــى  المرحلة  مــن  الــذهــاب  مرحلة  مــن 

الدوري الممتاز لكرة السلة.
الفريقين  قدامى  يجمع  لقاء  المباراة  ويسبق 
العادة الذكريات "العبقة" التي كانت دومًا تحفل 
باالثارة بين المنافسين الرئيسين على األلقاب 

والذي قرر االتحاد فتح أبوابه مجانًا للجماهير.
عند  األحـــد  غــد  يـــوم  ــذهــاب  ال مــرحــلــة  وتختتم 
السابعة والنصف مساًء في صالة األمير حمزة 
بلقاء البحث عن الصدارة بين الوحدات والجزيرة.

برصيد  بالصدارة  حاليًا  المنفرد  األخضر"  "المارد 
الجولة  في  خسارته  سريعًا  طوى  حيث  نقاط   7
-100 األرثوذكسي  أمام  التمديد  بعد  األولــى 
104، بتحقيق ثالثة انتصارات متتالية بدأها على 
حساب األهلي 80-74 ثم على حساب الرياضي 
على  الماضية  الجولة  في  كان  واألخير   69-81

حساب كفريوبا وبعد التمديد 75-80.
الدوري  اآلخر  هو  الحمر"  بدأ "الشياطين  بدوره   
يحقق  ان  قبل   ،89-91 الرياضي  أمام  بخسارة 
ثم   48-75 كفريوبا  حساب  على  متتالين  فوزين 
وخسر   69-97 أيضًا  كبيرة  بنتيجة  األهلي  على 
في الجولة األخيرة أمام األرثوذكسي وفقد من 

خاللها الصدارة 79-64.
على  مثير  بفوز  الجولة  افتتح  كفريوبا  وكــان 
الى  رصــيــده  خالله  مــن  رفــع   51-55 الرياضي 
يملكه  أصبح  الــذي  الرصيد  ذات  وهــو  نقاط   7
الرياضي بعد ثالث خسائر متتالية بعدما استهل 
الدوري بانتصارين، وكفريوبا أخيرًا ضمن مغادرة 
األربــعــة  الــجــوالت  فــي  بــه  احتفظ  الــذي  الــقــاع 

األولى وان كان بفارق المواجهات المباشرة.

األرثوذكسي+األهلي
الساعة 7:30 / صالة األمير حمزة

الفوز  نغمة  الماضية  الجولة  استعاد  األهلي 
منذ  فقدها  التي  الرياضي 62-63  حساب  على 
خسر  حيث   78-89 كفريوبا  أمام  األولى  الجولة 
في الجولتة الثانية أمام الوحدات 74-80 وفي 
نجم  لمشاركة  وكان   97-69 الجزيرة  أمام  الثالثة 
لسكة  العودة  في  كبير  أثر  عباس  زيد  المنتخب 
العب  استقطاب  الــى  باالضافة  االنــتــصــارات 
محمد  الــســابــق  واألهــلــي  الــوطــنــي  المنتخب 
محمد  العمالق  تركه  الــذي  الفراغ  لسد  حمدان 

شاهر بسبب االبتعاد لالصابة.
مع  الـــدوري  فــي  مــســاره  تشابه  األرثــوذكــســي 
على  بفوز  المنافسات  استهل  حيث  األهلي 
عنه  غــاب  ثم  ومــن   100-104 الــوحــدات  حساب 
 73-72 الرياضي  أمام  الثانية  الجولة  في  الفوز 

ثم في الثالثة أمام كفريوبا 73-74 وفاز بالجولة 
األخيرة على حساب الجزيرة 64-79.

حواس  أبو  أمين  األرثوذكسي  ألعاب  ولصانع 
الرابع  بالمركز  أنه  حيث  الفريق  في  محوري  دور 
بمعدل  اآلن  حتى  الــدوري  هدافي  قائمة  في 
األول  بالمركز  ويأتي  المباراة  في  نقطة   20.25
نقطة   26 بمعدل  عابدين  محمود  الجزيرة  نجم 
الرابع  بالمركز  حواس  أبو  يحل  كما  المباراة،  في 
تمريرة   4.5 بمعدل  الحاسمة  التمريرات  في 
األول  بالمركز  ويــأتــي  الــمــبــاراة  فــي  حاسمة 
حاسمة  تمريرة   5.75 بمعدل  مــجــددًا  عابدين 
في اللقاء، ويحتل أيضًا المركز الرابع في قطع 
الكرات بمعدل قطع 2.25 كرة في المباراة فيما 

بالمركز  وزنة  أبو  يوسف  الرياضي  عمالق  يأتي 
األول بقطع 3.5 كرة في المباراة.

ارتكاز  نجم  أهمية  تظهر  الثانية  المرتبة  وفي 
الفريق أحمد عبيد بذات المعدل النقطي مع أبو 
كما  المبارة  في  نقطة   20.25 بتسجيله  حواس 
في  في الدوري حتى اآلن  األول  المركز   يحتل 
اللم والمتابعة بمعدل 15 متابعة في المباراة.

ويقود ألعاب الفريق متري بوشة  ويتواجد ايضا 
الى جانبه وجانب أبو حواس على العاب الدائرة 
تحت  العاب  في  عبيد  يساند  الهندي،  أشــرف 

السلة كال من أحمد الخطيب وابراهيم بسام.
في  حمدان  ومحمد  عباس  زيد  الثنائي  وتميز 
األهلي  وقــادا  الرياضي  أمــام  األول  لقاءهما 

للفوز كما يبرز دور ابراهيم حماتي الذي نقطتي 
الفوز أمام الرياضي بعد قطع الكرة حيث يتميز 
 2.25 بمعدل  فيها  الخامس  المركز  حاليًا  ويحتل 

كرة في المباراة.
بمسادة  كنعان  مالك  حوزة  في  األلعاب  قيادة 
من رامي الخطيب فيما يمتاز مالك خشان في 
من  والتصويب  التمرير  أو  واالختراق  االقتحام 

مسافات متوسطة أو بعيدة.

األساطير لقاء 
ضمن توجه االتحاد العادة ذكريات "كالسيكو كرة 
السلة األردنية" يقام لقاء أساطير األرثوذكسي 
ــوم عــنــد الــســادســة  ــي مــع أســاطــيــر األهــلــي ال

والنصف مساًء في صالة األمير حمزة.
السعيد،  عماد  اللقاء:  فــي  األهــلــي  سيمثل 
زغلول،  يوسف  معتوق،  مروان  مرقص،  سمير 
الــنــســور،  فيصل  مــاضــي،  نــهــاد  ــخــص،  ال زيـــد 
سلطان أبو مريم، رأفت ضراغمة، فادي يغمور، 
الفريق  ويقود  الشمالي،  تيمور  عايش،  رياض 

الجعفري. ابراهيم  المدرب 
بركات،  هالل  من:  كال  األرثوذكسي  وسيمثل 
غازي  السقا،  فادي  بسام،  ناصر  دعيس،  أيمن 
أمجد  الــعــمــش،  صليبة  ســاحــلــيــة،  جــان  الــنــبــر، 
أبو  عبدالله  مسيح،  ايهاب  نينو،  سامر  طنبور، 
حسام  د.  المدرب  ويقوده  دغلس  وسام  قورة 

بركات. 

 الجزيرة تقدم مبكراً بهدف سمير.. قبل ان يخسر اللقاء   

 الوحدات يحتفل بلقب كأس الكؤوس (أحمد العساف)   

 متري بوشة صانع ألعاب األرثوذكسي    ابراهيم حماتي نجم األهلي    من عبق الماضي .. إحدى قمم األرثوذكسي واألهلي   

 الوحدات يتفوق على الجزيرة ويتوج بطال لـ "السوبر"  الوحدات يتفوق على الجزيرة ويتوج بطال لـ "السوبر" 

 النجم "الصالح" 
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 اختتام النهائيات اآلسيوية لناشئي كرة الطاولة 

 مشوار العبي املنتخب يف "الزوجي" 
يتوقف من الدور األول 

 تواصل بطولة كرة الطاولة ألندية الدرجة الثانية 

 عقد الفرق املتأهلة للدور الثا يكتمل اليوم 

 عمان - غازي القصاص

المنتخب  العبي  مشوار  امس  انتهى 
في  الطاولة  لكرة  للناشئين  الوطني 
ضمن  الــزوجــي  مسابقة  منافسات 
في  ُتقام  التي  اآلسيوية  النهائيات 
ميانمار من الدور االول عقب خسارتهم 

في المباراة االولى.
وحسن  خضر  خالد  الثنائي  خسر  فقد 
ـــام ثــنــائــي كــازاخــســتــان  ــحــورانــي ام ال
ساجيان  وبيبول  اكيمالي  بــاكــادولــت 
و11-8   11-9 االشـــواط   ،3-1 بنتيجة 
و11-9 و10-12، والثنائي ليث ابويمن 
ورائد الدميسي امام الثنائي الياباني 
 ،3  0- بنتيجة  تاناكا  ويــاتــا  ــودا  ي يوكيا 

االشواط 2-11 و4-11 و11-8.
عمان  الـــى  ــيــوم  ال المنتخب  ــعــود  وي
التي  اآلسيوية  النهائيات  ختام  عقب 
واشتملت  الماضي  ــد  االح انطلقت 
منافساتها على ثالث مسابقات هي: 

الفرق والفردي والزوجي.
عقب  الفرق  مسابقة  الصين  واعتلت 
تغلبها في المباراة النهائية على الهند 
بنتيجة 3-0، وكانت الفرق الـ (12) التي 
تأهلت عن المناطق الجغرافية الخمس 
على  مناصفة  وزعت  اآلسيوية  للقارة 
ثالث مجموعات وجرت المباريات بينها 
واحـــدة،  مرحلة  مــن  الــــدوري  بطريقة 
في  المتأهلة  الستة  للفرق  وانضم 
دور الثمانية الذي جرت مبارياته بطريقة 
حامل  الصين  فريقا  المغلوب  خــروج 
لقب النسخة الماضية وكوريا الجنوبية.
للناشئين  الــوطــنــي  المنتخب  وودع 
المجموعات  دور  من  الفرق  مسابقة 
سلم  على  الثالث  بالمركز  مجيئه  عقب 
المنظم  على  فوزه  إثر  فرقها،  ترتيب 
امــام  وخسارته   ،1-3 بنتيجة  مينامار 
منتخب اليابان بنتيجة 0-3، وامام ايران 

بنفس النتيجة.
وكان المنتخب الوطني تأهل للمشاركة 
لمجيئه  ــة  ــوي اآلســي الــنــهــائــيــات  فــي 
آسيا  غرب  بطولة  في  االول  بالمركز 
بقاعة  الماضي  آذار  خالل  جرت  التي 
األميرة سمية بنت الحسن في مدينة 
الى  معه  مصطحبًا  للشباب  الحسين 
حل  الــذي  االمــارات  منتخب  النهائيات 

بالمركز الثاني لنفس البطولة. 
العبو  ُوزع  الــفــردي  مسابقة  وفـــي 
اآلسيوية  للنهائيات  المتأهلة  الفرق 
بينهم  المباريات  جرت  مجموعات  على 
بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، وقد 
منافسات  المنتخب  العبي  كافة  ودع 
خالد  االول،  دورهــــا  مــن  المسابقة 
منهما  كل  حل  الحوراني  وحسن  خضر 
في  فــوزه  عقب  مجموعته  في  ثالثًا 
وليث  إثنتين،  فــي  وخــســارتــه  مــبــاراة 

ابويمن ورائد الدميسي حل كل منهما 
مجموعته  في  واألخير  الثالث  بالمركز 
اللتين  المباراتين  في  خسارته  عقب 

خاضهما.
الفني  المدير  مكناي  ايـــاد  د.  وقـــال 
عقب  "الــــرأي"  لـــ  الوطني  للمنتخب 
ختام المشاركة االردنية في النهائيات 
اآلسيوية: مستوى النهائيات كان عاليًا 
للناشئين  آســيــا  ابــطــال  يضم  لكونه 
وهؤالء ُيشكلون أيضًا نخبة من ابطال 

العالم".
على  اطلعت  مــدربــًا  كوني  واضـــاف: 
عند  الموجود  الحديث  اللعب  اساليب 
اللعبة،  بهذه  المتطورة  الـــدول  هــذه 
التي  والخطط  التدريبات  نوعية  وعلى 
بشكل  الالعبين  لتطوير  وضعها  يتم 
طويلة  فترات  وعلى  وعلمي  ممنهج 

من االعداد. 

 عمان - غازي القصاص

يــكــتــمــل مــســاء الـــيـــوم عــقــد الــفــرق 
بطولة  مــن  الــثــانــي  لــلــدور  المتأهلة 
اندية الدرجة الثانية عقب ختام مباريات 
والخامسة  والثالثة  الثانية  المجموعات 
من البطولة التي تجري بقاعة اليرموك 

في مدينة الحسين للشباب.
ـــــان االرثــــوذكــــســــي تـــصـــدر فــرق  وك
المجموعة االولى ورافقه في التأهل 
للدور الثاني فريق شباب بشرى ثاني 
المجموعة، وتصدر اقصى عمان فرق 
التأهل  في  ورافقه  الرابعة  المجموعة 

للدور الثاني فريق الفرذخ.
وستجري قرعة الدور الثاني عقب ختام 
تعليمات  ووفق  االول،  الدور  مباريات 
البطولة التي ُعممت على الفرق قبل 
الدور  مباريات  ُتقام  البطولة،  إنطالق 
مرحلة  مــن  الــــدوري  بطريقة  الــثــانــي 
واحدة لتحديد المراكز من االول ولغاية 
العاشر، حيث سيصعد الفريقان االول 
والــثــانــي الــى مــصــاف انــديــة الــدرجــة 

االولى.
وفي نتائج مباريات المجموعات الثالث 
المتبقية، فاز امس : دير يوسف على 
شباب الثقة 3-0، االولمبي على سمر 
الجليل  على  اربد  بلدية  موظفو   ،1-3
3-1، عجلون على كفرابيل 3-1، منشية 

ابوحمور على شباب الثقة 0-3.

على  ارحابا  الماضية:  قبل  الليلة  وفاز 
الحرية  عــلــى  مليح   ،0-3 االولــمــبــي 
 ،0-3 ارحابا  على  معدي   ،0-3 بالتغيب 
موظفو بلدية اربد على سمر 3-1، دير 
 ،2-3 ابوحمور  منشية  على  يوسف 

بشرى على النهضة 2-3.
وتم إعتبار فريقا الحرية ولب منسحبين 
مبارياتهما  وُشــطــبــت  الــبــطــولــة  مــن 
اول  عن  منهما  كل  لتغيب  المتبقية، 
المجموعات  دور  فــي  ــه  ل مــبــاراتــيــن 
مصنفًا  فــريــقــًا   (30) فيه  وزع  الـــذي 
مجموعات  خمس  على  الثانية  بالدرجة 
بينهم  ــاريــات  الــمــب جـــرت  بــالــتــســاوي 

بطريقة الدوري من مرحلة واحدة.

مباريات اليوم
اليوم  المجموعات  دور  مباريات  ُتختتم 

الــجــدول  وفـــق  ــاراة  ــب م  (12) بــإقــامــة 
الصادر عن االتحاد موزعة على فترتين 

وعلى النحو اآلتي:
االولمبي  مساء:  الرابعة  عند  يلتقي 
مع  والجليل  اربــد  بلدية  موظفي  مع 
ام  الثالثة،  المجموعة  ضمن  ارحــابــا 
جوزه مع دير يوسف وشباب الثقة مع 

بشرى ضمن المجموعة الخامسة.
مليح  مساًء:  السادسة  عند  ويلتقي 
مع كفرابيل وعجلون مع نشامى معان 
مع  معدي  الثانية،  المجموعة  ضمن 
االولمبي والجليل مع سمر ورحابا مع 
المجموعة  ضمن  اربد  بلدية  موظفي 
الثالثة، والنهضة مع ام جوزه وشباب 
وبشرى  ابوحمور  منشية  مــع  الثقة 
المجموعة  ضــمــن  يــوســف  ديـــر  مــع 

الخامسة. 

 حسن الحوراني   

 فريق أقصى عمان حجز مقعده في الدور الثاني   

 منافسة كبيرة في سباق الكارتينج الرابع 

 حجاوي وناشخو وقمق وحبش أبطال 
الفئات 

 اختتام دورة التدريب اآلسيوية 
للمستوى الثالث لكرة القدم 

 عمان - الرأي

على  المنافسة  فتيل  السائقون  أشعل 
ألقاب سباق الكارتينج- الجولة الرابعة وقبل 
األخيرة من بطولة األردن، والذي أقيم أمس 
في حلبة جوردن سبيد سنتر- طريق المطار، 
الحسين،  بــن  فيصل  األمــيــر  سمو  برعاية 
لرياضة  لــألردنــيــة  الــمــديــريــن  هيئة  رئــيــس 
منهم  متسابقا   19 وبمشاركة  السيارات، 

متسابقا من أندونيسيا.
وفاز مناف حجاوي (فئة السينيور) وفيصل 
(فئة  قمق  وحمزة  الميني)  (فئة  ناشخو 
الماسترز)  (فــئــة  حبش  وعـــالء  الــجــونــيــور) 
بألقاب فئاتهم، وسط حضور عشاق سباق 
خالل  من  المتسابقين  وأهالي  الكارتينج 

جوالت السباق التشويقية.
ــرون  ــم الــســبــاق بــدعــم مــن زيـــوت ك ــي وأق
وفيستيل لألجهزة الكهربائية وإذاعتي "هال 

إف إم" و"بليس إف إم".
ماكس   - مــايــكــرو  لفئة  الــســبــاق  ــون  ــك وت
والــمــيــنــي مــاكــس مـــن عــمــلــيــة اإلحــمــاء 
 (1 للسباق  (بريفاينل  وجولة  والتصفيات 

وضمت 12 لفة وجولة ومن ثم جولة (فاينل 
للسباق 2) وضمت 15 لفة، فيما سباق فئة 
الجونيور والسينيور - ماكس فقد تكون من 
عملية اإلحماء والتصفيات وجولة (بريفاينل 
للسباق 1) وضمت 15 لفة ، ومن ثم جولة 

(فاينل) وضمت 20 لفة.
التنفيذي  الــمــديــر  الــســبــاق،  نهاية  وفــي 
ناصيف  عثمان  السيارات  لرياضة  لألردنية 
وفيستيل  كـــرون  زيـــوت  شــركــة  ــدوب  ومــن
لألجهزة الكهربائية جاد نباص بتتويج الفائزين 

في السباق وهم كالتالي:
  فئة السينيور- ماكس: مناف حجاوي، أمير 

هشام النجار، هشام أمير النجار.
ناشخو،  فيصل  ماكس:   - الميني  فئة    

أركان مكالدة، سند الحموي.
عبد  قمق،  حمزة  ماكس:  الجونيور-  فئة    

الرحمن فريج، عبد الله الدسوقي.
  فئة الماسترز: عالء حبش.

مي  جير  أندونيسا:  من  المشاركة  كأس    
لي.

  كأس المبتدئين: يزن جمعة. 

 عمان - الرأي

اآلسيوية  الــتــدريــب  دورة  اعــمــال  اختتمت 
للمستوى الثالث لكرة القدم، التي اقيمت 
األردني  االتحاد  بين  التعاون  اتفاقية  وفق 
ــوي فــي مــجــال الــــدورات  واالتـــحـــاد اآلســي
التدريبية وبإشراف المحاضرين صالح دغش 

وديان صالح.
صوبر  سيزار  لالتحاد  العام  االمين  وشــدد 
مؤكدا  الــدورات  من  النوع  هذا  اهمية  على 
انها خطوة مهمة في اإلتجاه الصحيح لدعم 
رئيس  لتوجيهات  تحقيقا  وتطويرها  اللعبة 

االتحاد سمو االمير علي بن الحسين.

بدوره اشاد عضو مجلس إدارة االتحاد محمد 
ــدورة،  ال في  النسوية  بالمشاركة  سمارة 
الكرة  لدعم  االستمرارية  ألهمية  منوها 

النسوية قدر االمكان في هذا الجانب.
االتــحــاد  الــمــحــاضــران  شكر  جانبهما  ومــن 
النجاح  الالزمة  المتطلبات  كافة  توفير  على 
المشاركين  لجميع  التوفيق  وتمنيا  الــدورة، 

في المرحلة المقبلة.
النسوية  القدم  كره  لتطوير  الدورة  وتهدف 
التدريبي  المنهاج  يخدم  حيث  االردن،  في 
القدرات  لدعم  الفنية  الدائرة  رؤيــة  الجديد 
االتحاد  مع  المبرمة  االتفاقية  حسب  الفنية 

االسيوي لتطوير المناهج. 

 الفائزون بألقاب الفئات بعد التتويج   

 المشاركون والمشاركات في الدورة بعد تسلم الشهادات 

 عدوس يعود إىل 
"كرة البقعة" 

 عمان - الرأي

عاد الالعب الدولي بكرة 
القدم عدنان عدوس الى 

فريقه االصلي البقعة، بعد 
تجربة خاضها رفقة الرمثا 

الموسم الماضي.
ووقع عدوس رسميا على 

عقده مع البقعة، بعدما 
كان مؤخرًا فسخ ارتباطه 

بالتراضي مع الرمثا.   

 اختبارات عملية 
لالعبي والعبات 

القوى 

   عمان - الرأي

يقيم اتحاد العاب القوى، 
اليوم، على ستاد عمان 
الدولي، اختبارات عملية 

لالعبين والالعبات ضمن 
خطته االستعدادية للموسم 

القادم.  
وتأتي االختبارات ضمن 

منظومة مبنية على اسس 
علمية، وللوقوف على 

الحالة البدنية الفسيولوجية 
لالعبين حتى يتسنى 

للطاقم التدريبي وضع 
الخطة التدريبية المثلى لكل 

الالعبين.
الجدير بالذكر أن اتحاد 

اللعبة استطاع خالل فترة 
الماضية إعادة البريق 

لرياضة ام االلعاب من خالل 
اإلنجازات التي تحققت على 

الصعيدين العربي والقاري. 

   فوز الطا عىل 
الرمثا وديا بالكرة 

 الرمثا- ايهاب الشقران 

تغلب امس الطائي 
السعودي على الرمثا ٢-١، 
في اللقاء الودي الذي جرى 
على ملعب األمير هاشم، 

في إطار استعدادات الرمثا 
لدوري المحترفين. 

سجل للطائي سعيد رزيقي 
وسلطان الشمري، وللرمثا 
خالد الدردور من ركلة جزاء.

ووقف المدير الفني 
للرمثا اسالم ذيابات 

على جاهزية الفريق قبل 
انطالقة الدوري، مثلما 

تختبر النيحيريين لقمان عزيز 
وديفيد الوبا، حيث قدم 
الفريق أداء قويا، ونفذ 

جمال تكتيكية تنوعت حسب 
معطيات اللقاء.

ويلتقي الرمثا في الرابعة 
مساء اليوم مع السلط على 

ملعب األمير هاشم. 

 عمان-الرأي 

أكد الجهاز الطبي للبعثة األردنية المشاركة في 
عشرة  الثامنة  بنسختها  اآلسيوية  األلعاب  دورة 
والتي ستفتتح اليوم في العاصمة اإلندونيسية 
الوطني  المنتخب  العـــب  مــشــاركــة   ، جــاكــرتــا 
للتايكواندو ، أحمد أبو غوش ، في اآلسياد بعد 
تعافيه من اإلصابة واكتمال جاهزيته للمشاركة.

لعالٍج  غــوش"  ــو  "أب األولمبي  البطل  وخضع 
أجل  مــن  الماضيين  األسبوعين  خــالل  مكثف 
اإلصابة  من  المناسب  الوقت  في  التعافي 
التي ألمت به مؤخرًا وأبعدته عن المشاركة في 
جولة  الكبرى  الجائزة  بطولة  من  الثانية  الجولة 

موسكو.
التعافي  أجــل  مــن  كبيرًا  جــهــدًا  الــالعــب  وبـــذل 
في  األردن  تمثيل  على  وأصـــر  اإلصــابــة  مــن 
إلتزامه  خــالل  من  الكبير  الرياضي  الحدث  هــذا 

بتعليمات الجهاز الطبي.
العب   ، األردنــيــة  األولمبية  اللجنة  اختارت  كما 
المنتخب الوطني للتايكواندو ، أحمد أبو غوش 
، لرفع العلم األردني خالل حفل افتتاح النسخة 
الثامنة عشرة من دورة األلعاب اآلسيوية والذي 

سيقام اليوم في ملعب غيلورا بونغ كارنو.
وكان "أبو غوش" قد ادخل الرياضة األردنية من 
لألردن  ميدالية  بــأول  توج  عندما  أبوابها  أوســع 
في تاريخ األلعاب األولمبية الصيفية خالل دورة 
من  كغم   ٦٨ ت  وزن  ذهبية  بــإحــرازه   ٢٠١٦ ريــو 

منافسات التايكواندو.
وعبر أبو غوش عن سعادته لرفع العلم األردني 
كبير  بفخر  أشعر   ": قــائــًال  االفتتاح  حفل  فــي 
افتتاح  حفل  فــي  الــوطــن  علم  لرفع  الختياري 
إليها  يسعى  اللحظة  هذه   . اآلسيوية  األلعاب 

كل رياضي ، كما أنني سعيد جدًا الني اصبحت 
جاهزًا للمشاركة وتمثيل األردن في هذا الحدث 

الكبير".

إجراء قرعة منافسات التايكواندو 
في  التايكواندو  منافسات  قرعة  امس  أجريت 

دورة األلعاب اآلسيوية.
كغم)   ٦٧ ت  (وزن  الصادق  جوليانا  وستخوض 
أوقعتها  حيث  المقبل  اإلثنين  يوم  المنافسات 
نيسانساال  السريالنكية  مواجهة  في  القرعة 
وسيشارك  النهائي  ثمن  الدور  في  ساندمالي 
في الوزن ١٦ العبة، وفي حال نجحت "الصادق" 
ستواجه  فإنها  السريالنكية  عقبة  تخطي  في 
في الدور ربع النهائي الفائزة من لقاء اإليرانية 

ميليكا والفيتنامية تاهي.
وسيلعب في نفس اليوم  زيد مصطفى ، في 
يلدوس  الكازاخستاني  مــع    ، كغم   ٥٨ ت  وزن 
يسك في دور الـ ٣٢ وسيشارك في هذا الوزن 
من  "مصطفى"  تمكن  حــال  وفــي  العــب،   ٢٦
تجاوز عقبة الكازاخستاني فإنه سيواجه في الدور 
األفغانستاني  مواجهة  من  الفائز  النهائي  ثمن 

محسن رضا والعب منتخب ميانمار زاو لين.
فوق  وزن  في  المنتخب  العب  القرعة  وأوقعت 
الماليزي  مواجهة  في   ، قطان  حمزة   ، كغم   ٨٠
يوم  النهائي  ثمن  ـــدور  ال فــي  ــان  ت مينغ  ــان  ي
الثالثاء المقبل وسيشارك في الوزن ١٥ العب، 
الماليزي  على  الفوز  من  "القطان"  تمكن  وإذ 
مواجهة  من  الفائز  أمــام  للعب  سينتقل  فإنه 
تايبيه  الصين  والعب  أنوجرا  رزكي  اإلندونيسي 

تسونغ يانغ.
كما سيلتقي يوم الثالثاء ، راما أبو الرب ، وزن 
ت ٥٧ كغم مع العبة الصين تايبيه يا شينغ لين 

في  سيشارك  حيث  النهائي  ثمن  ــدور  ال في 
الشرباتي  صالح  وسيخوض  العبة،   ٢٠ ــوزن  ال
منافسات وزن ت ٨٠ كغم يوم األربعاء المقبل 
حيث أوقعته القرعة في مواجهة الفائز من لقاء 

الياباني هيدينوري إباتا واإلندونيسي أدريان.
غوش  أبو  أحمد   ، األولمبي  البطل  وسيختتم 
الوطني  المنتخب  مشاركة   ، كغم)   ٦٨ ت  (وزن 
الدور  في  سيواجه  حيث  المقبل  الخميس  يوم 
هونغ  العــب  نــزال  من  الفائز  مع  النهائي  ثمن 

كونغ كي تشانغ والعب فيتنام فوك لي.

منتخب السباحة يباشر تدريباته
في  تدريباته  للسباحة  الوطني  المنتخب  باشر 
العاصمة اإلندونيسية جاكرتا استعدادًا للمشاركة 
دورة  من  عشرة  الثامنة  النسخة  منافسات  في 

األلعاب اآلسيوية.
وكان المنتخب الوطني قد وصل إلى جاكرتا يوم 
علي  الدكتور  المدرب  ويضم  الماضي  األربعاء 
البدور  ومحمد  بقلة  خضر  والالعبين،  النوايسة 

وعمرو الور.
الذي  المسبح  في  المنتخب  تدريبات  وأقيمت 
ــدرب  م هـــدف  حــيــث  الــمــنــافــســات  سيحتضن 
الذي  التمرين  هذا  خالل  من  الوطني  المنتخب 
إلى  ومسائية  صباحية  فترتين  على  اشتمل 

التأقلم مع األجواء ودرجة حرارة المياه.
المشاركة  للسباحة  الوطني  المنتخب  وسيفتتح 
عبر  غــد  ــوم  ي إندونيسيا  آســيــاد  فــي  ــة  ــي األردن
منافسات  سيخوض  الــذي  بقلة  خضر  السباح 

٢٠٠ متر سباحة حرة.

منتخب كرة السلة يواصل استعداداته
 3x3 السلة  لــكــرة  الوطني  المنتخب  استهل 

جاكرتا  اإلندونيسية  العاصمة  فــي  تدريباته 
استعدادًا للمشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية.
الصحي  النادي  في  الوطني  المنتخب  وتــدرب 
بهدف تفكيك العضالت جراء السفر الطويل، كما 
التسديدات  خالل  من  الملعب  أرض  في  تدرب 
على السلة وتطبيق بعض الخطط ليتم تطبيقها 

في المباريات.
ــاد  ــوطــنــي فـــي آســي وســيــمــثــل الــمــنــتــخــب ال
إندونيسيا أربعة العبين وهم ، عمر البخاري ، ريان 

جراد ، حنا جحا وشاكر شبير.
تظهر  التي  األولــى  المرة  هي  هذه  وستكون 
األلعاب  دورة  في   3x3 السلة  كرة  رياضة  فيها 

اآلسيوية، حيث سيشارك في منافسات الرجال 
٢٠ منتخبًا وزعت على أربع مجموعات.

ــوطــنــي في  ــقــرعــة الــمــنــتــخــب ال وأوقـــعـــت ال
 ، اليابان  منتخبات  جانب  إلى  الثالثة  المجموعة 

مالديف ، نيبال وقطر.
كرة  منافسات  في  مبارياته  األردن  وسيستهل 
 ٢١ يــوم  الياباني  المنتخب  بلقاء   3x3 السلة 
المالديف  مع  يلتقي  اليوم  نفس  وفي  الجاري 

في مباراته الثانية.
مع   ٢٤ يـــوم  الــوطــنــي  المنتخب  وسيلتقي 
في  مواجهاته  يختتم  أن  قبل  القطري  المنتخب 

دور المجموعات مع نيبال في ذات اليوم. 

 أبو غوش جاهز للمشاركة يف اآلسياد ويحمل العلم يف حفل االفتتاح اليوم 

 ابو غوش جاهز للمشاركة في آسياد اندونيسيا   
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أمس،  انطلقت  التي  القدم  كرة  في  إسبانيا  بطولة  تدخل 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجمين  رحيل  بعد  جديدة  حقبة 
وأندريس إنييستا، وسط توقعات بتهديد أتلتيكو مدريد لهيمنة 

العمالقين برشلونة وريال مدريد.
الموسم  القاري  المسرح  على  اإلسبانية  القدم  كرة  هيمنت 
الثالثة  للمرة  أوروبا  أبطال  دوري  بلقب  ريال  توج  اذ  الماضي، 
تواليا والثالثة عشرة في تاريخه (رقم قياسي)، بينما أحرز جاره 
أتلتيكو لقب الدوري األوروبي "يوروبا ليج". والتقى الفريقان 
التفوق  وكــان  األربــعــاء،  ليل  األوروبــيــة  السوبر  الكأس  على 

للنادي الثاني في العاصمة بفوز 4-2 بعد التمديد.
في  اللقب  على  سيطرا  االسبانية  الكرة  عمالقا  كــان  وإذا 
بالمستوى  يظهرا  لم  فإنهما  األخــيــرة،  الخمسة  المواسم 

المعهود في اآلونة األخيرة.

 لوبيتيجي تحت الضغط 
ويتعين على المدرب الجديد لريال لوبيتيجي الذي أدى اختياره 
اإلسباني  المنتخب  تدريب  من  إقالته  الــى  ــدان  زي من  بــدال 
عشية انطالق نهائيات كأس العالم، اعادة الفريق إلى السكة 
فريقه  يحرز  لم  حيث  المحلي  الــدوري  في  سيما  ال  الصحيحة 
تكون  لن  حين  في  األخير،  العقد  في  مرتين  ســوى  اللقب 
اللقب  عن  الدفاع  عليه  يتعين  حيث  قاريا  أيضا  سهلة  مهمته 

في دوري األبطال. 
مدريد  أتلتيكو  أمام  بسقوطه  صفعة  أول  لوبيتيجي  وتلقى 
بأن  المدرب  وأقر  األوروبية.  السوبر  الكأس  مباراة  في   4-2
فوز أتلتيكو في مباراة األمس كان "مستحقا"، مشيرا الى أن 
فريقه تخطيها واالستعداد "جيدا" للمباراة األولى في الدوري 

المحلي عندما يستضيف خيتافي األحد.
على  قدرته  لتبيان  الموسم  هذا  المجهر  تحت  ريال  وسيكون 
تعويض غياب رونالدو، السيما وأن الفريق لم يعوضه بالعب 
التي  الصيفية  االنتقاالت  فترة  في  بعد  كبير  مستوى  من 

تستمر في إسبانيا حتى آخر آب.

 ميسي القائد الجديد
عند  لقبه،اليوم،  عن  الدفاع  سيبدأ  برشلونة  اللقب  حامل  أما 
مواجهته لـ أالفيس، فيدخل أيضا حقبة ما بعد إنييستا، معوال 
على قائده الجديد ميسي وزميله البرازيلي فيليبي كوتينيو، 
إضافة الى العبين جدد. وبدأ برشلونة "الموسم" اإلسباني 

بإحراز لقب الكأس السوبر بفوزه على إشبيلية (1-2).
وعزز الفريق الكاتالوني صفوفه بالعبين بارزين كصانع األلعاب 
البرازيلي أرثور ميلو ومواطنه الجناح مالكولم، باإلضافة إلى 
والعــب  الــدفــاع  خــط  فــي  النجليه  كليمان  الفرنسي  قــدوم 

الوسط التشيلي المخضرم أرتورو فيدال.
عثمان  والفرنسي  كوتينيو  العباه  يكون  أن  الفريق  ويأمل 
انتقالهما  بعد  سيما  ال  الفريق  أجواء  مع  تأقلما  قد  ديمبيلي 

الى صفوفه منتصف الموسم الماضي.
وتعهد ميسي قبيل الفوز 3-0 في المباراة الودية ضد بوكا 
إلحراز  بالسعي  جامبر،  جوان  كأس  على  األرجنتيني  جونيورز 
لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، للمرة األولى منذ عام 

.2015
لنا  تسمح  جديدة  تشكيلة  لدينا  أن  أعتقد  السنة  "هذه  وقال 
بأن نحلم. الالعبون الجدد سيساعدوننا لنكون أفضل من قبل 
الكأس  لقب  أحرز  ألننا  جدا  جيدا  كان  الماضي  الموسم   (...)
(المحلية) والليجا، اال أن دوري األبطال ال يزال حسرة في قلبنا 

السيما بسبب الطريقة التي خرجنا بها".
عام  األخيرة  للمرة  المحلي  بالدوري  الفائز  مدريد  أتلتيكو  أما 
في  المحلي  اللقب  على  بقوة  المنافسة  فيريد   ،2014

الموسم الجديد.
دييجو  األرجنتيني  مدربه  بقيادة  أتلتيكو  أظهر  المقابل،  في 
سيميوني، والذي حل ثانيا الموسم الماضي بفارق 14 نقطة 
عن برشلونة، أنه قادر على المنافسة جديا على اللقب، وذلك 

بفوزه المشوق على ريال.
ونجح أتلتيكو في االحتفاظ بهدافه الفرنسي أنطوان جريزمان 
المتوج مع فرنسا بلقب المونديال (سجل أربعة أهداف)، وتاليا 
اإلسباني  مع  يشكله  الذي  الهجوم  خط  في  الخطر  بالثنائي 

دييغو كوستا.
على  للحصول  يورو  مليون   72 إنفاق  في  الفريق  يتردد  ولم 
خدمات العب وسط موناكو ومنتخب فرنسا توما ليمار، في 
حين احتفظ بكامل خط دفاعه بقيادة األوروجوياني المخضرم 

دييغو جودين.
الموسم  هذا  فرنسا،  مثل  مثلها  إسبانيا،  بطولة  وستنضم 
الى البطوالت األوروبية التي تعتمد تقنية المساعدة بالفيديو 

في التحكيم ("في ايه آر").

الدوري اإلنجليزي
بدايتين  الجديدين  مدربيهما  مــع  وآرســنــال  تشلسي  حقق 
متفاوتتين في الدوري اإلنجليزي لكرة القدم، بيد أن لقاءهما 
اليوم، في المرحلة الثانية على ملعب ستامفورد بريدج يشكل 

اختبارا حقيقيا لموقع قطبي لندن.
أبطال  دوري  إلــى  بالتأهل  العاصمة  فريقي  فشل  أدى 
معتادا  تشلسي  كان  وقت  وفي  جذرية.  تغييرات  إلى  أوروبا 
رومان  الروسي  الملياردير  عهد  في  مدربيه  تبديالت  على 
أبراموفيتش، ال يزال أرسنال يتأقلم مع رحيل ملهمه الفرنسي 

أرسين فينجر بعد 22 عاما على رأس إدارته الفنية.
فيما أكد اإليطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي أنه يحتاج 
الى شهرين على األقل لتطبيق فلسفة هجومية جعلت منه 

مدربا مطلوبا في نادي نابولي.
متعثرة تسبب بها الرحيل المتأخر للمدرب  برغم بداية موسم 
اإليطالي أنطونيو كونتي والحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى 
ريال مدريد اإلسباني فضال عن تكهنات حول رحيل عدد آخر من 
النجوم، استهل "البلوز" موسمه بفوز صريح عل هادرسفيلد 

.0-3
البلجيكي  األول  لنجمه  كاملة  عودة  على  تشيلسي  ويعول 
ضد  فقط  دقيقة  مشاركته 15  بعد  األسبوع،  هذا  هازار  إدين 
لمنتخب  الناجح  المشوار  تلت  التي  إجازته  بعد  هادرسفيلد، 

بالده في المونديال األخير حيث حل ثالثا.
فاز كونتي مرتين في 8 مباريات ضد أرسنال خالل موسمين 
له مع تشلسي، وانقالب في الموازين هذا األسبوع سيؤشر 

إلى اتجاه صحيح يسير به ساري.

ملعب توتنهام البيتي 
االنتقاالت  فترة  فــي  العــب  أي  مــع  بالتعاقد  فشله  وبعد 
الصيفية، استمرت األنباء المخيبة بالتتالي على توتنهام، بعد 
ارجاء انتقاله إلى ملعبه الجديد، لعدم جاهزيته بسبب مشكالت 

تقنية تتعلق بأنظمة السالمة.
ماوريسيو  األرجنتيني  الــمــدرب  العبي  أن  ذلــك  وسيعني 

ملعب  على  البيتية  مبارياتهم  أولــى  سيخوضون  بوكيتينو 
الذي  وهــو  السبت،  فولهام  جارهم  ضد  الشهير  ويمبلي 

اعتمدوه في الموسم الماضي أيضا.
ووعد بوكيتينو بتحقيق الفوز للمشجعين المحبطين من عدم 

االنتقال إلى الملعب الجديد.
ولن تعكر المزيد من المباريات في الملعب العريق معنويات 
مباريات  ثالث  أول  في  الفوز  بتحقيق  فشله  فبعد  توتنهام. 
 13 لندن  شمال  فريق  حقق  الماضي،  الموسم  أرضه  على 

فوزا في 16 مباراة بعد تأقلمه مع ويمبلي.

 سيتي لمزيد من التألق 
من  الكثير  بذل  دون  من  أرسنال  على  سيتي  مانشستر  فوز 
الجهد كان نذير شؤم لمنافسيه الطامحين اليقاف المد الرائع 
الطامحة  جــوارديــوال  جوسيب  اإلسباني  الــمــدرب  لتشكيلة 
تحتفظ  الزمن  من  عقد  في  تشكيلة  أول  تصبح  أن  بدورها 

بلقبها.
ويمتلك جوارديوال بتصرفه العبين آخرين من المستوى الالمع 
ضد  مركزي  بدور  المتألق  سيلفا  برناردو  البرتغالي  غرار  على 
التقليدية،  المجتمع  درع  مباراة  في  تشلسي  وقبلها  أرسنال 
إلى القادم الجديد من ليستر الجزائري الدولي رياض محرز على 

الجهة اليمنى.
الموسم،  هذا  دقيقة  أية  سيلفا  دافيد  اإلسباني  يخض  ولم 
فودن (18  فيل  الشاب  أن  الى  ووكر  كايل  الظهير  أشار  فيما 
وأوضــح  بروين.  دي  إصابة  ظل  في  فرصته  ينال  قد  عاما) 
"لفيل سلوك رائع، هو العب رائع، واألهم هو شاب رائع. ال 
نعتمد على العب واحد فقط. هذه مباراة فرق وكل من يدخل 
يلعب جيدا. بالطبع هي خسارة كبيرة، لكن لدينا ما يكفي وأكثر 

للتعويض"".
ضد  بــرويــن  دي  دون  مــن  مبارياته  أولـــى  سيتي  ويــخــوض 

هادرسفيلد غدا األحد.
افتتحها  نظيفة  برباعية  هام  وست  على  العريض  فوزه  وبعد 
مانيه  ساديو  السنغالي  وعززها  صالح  محمد  المصري  نجمه 
اإلثنين،  غٍد  بعد  المرحلة  المتصدر  ليفربول  يختتم  بثنائية، 

بحلوله على كريستال باالس الفائز على فولهام افتتاحا.
وبعد فوزه االفتتاحي على ليستر سيتي بهدفي الفرنسي 
برايتون.  على  يونايتد  مانشستر  يحل  شو،  ولوك  بوجبا  بول 
جيسي  المهاجم  أن  مورينيو  جوزيه  البرتغالي  مدربه  وأكــد 

لينغارد قد يشارك في المواجهة.

الدوري اإليطالي 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  يبدأ  وانتظار،  ترقب  بعد 
مغامرته الجديدة، اليوم، عندما يستهل يوفنتوس مسعاه نحو 
لقب ثامن تواليا في الدوري اإليطالي لكرة القدم من ملعب 
كارثة  خلفية  على  سائدة  ستكون  الحزن  أجــواء  أن  إال  كييفو، 

انهيار الجسر في جنوى.
وتصدر إبن الـ33 عاما عناوين هذا الصيف بعد قراره تركه ريال 
مدريد اإلسباني الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في 
مقابل  يوفنتوس  الى  واالنتقال  األخيرة،  الثالثة  المواسم 

100 مليون يورو.
وكان يوفنتوس وسائر فرق "سيري آ" تمني النفس بأن تكون 
بداية الموسم احتفالية، لكن كارثة انهيار جزء من جسر موراندي 
الثالثاء في جنوى ما أدى الى سقوط ما ال يقل عن 38 قتيًال، 

ألقى بظالله على افتتاح البطولة.
المقررتين  المباراتين  إرجــاء  الخميس  ــدوري  ال رابطة  وقــررت 
،غدا األحد، لفريقي مدينة جنوى، متجاوبة مع طلب تقدم به 
الناديان، وسط دعوات أيضا بإرجاء مباريات المرحلة ككل. وكان 
فيما  ميالن،  على  ضيفا  األحد  جنوى  يحل  أن  المفترض  من 

يلعب سمبدوريا على أرضه ضد فيورنتينا.
الرسمية  الجنازات  يوم  في  الوطني  الحداد  ايطاليا  وستعلن 
للضحايا. وبحسب وسائل إعالم عديدة، من المفترض أن ُتجرى 

الجنازات صباح أمس.

  تأثير رونالدو على "الكالتشيو" بأكمله
 ورغم أجواء الحزن، ستكون األنظار موجهة بطبيعة الحال الى 
المباراة األولى لرونالدو مع فريق "السيدة العجوز" الذي خرج 
عن تقليده وأنفق أمواال طائلة هذا الصيف في محاولة منه 
للفوز بدوري أبطال أوروبا بعدما هيمن تماما على المنافسات 

المحلية.
وعزز فريق المدرب ماسيميليانو أليغري صفوفه بضمه أيضا 
الظهير البرتغالي جواو كانسيلو (فالنسيا اإلسباني) والحارس 

ماتيا بيرين (جنوى) والعب الوسط األلماني إيمري جان (العب 
حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول اإلنجليزي)، كما عاد اليه قلب 
الى  رحيله  على  فقط  عــام  بعد  بونوتشي  ليوناردو  دفاعه 
ميالن الذي حصل بدوره من غريمه على المهاجم األرجنتيني 

جونزالو هيجواين (إعارة) وقلب الدفاع ماتيا كالدارا.
وسيبدأ رونالدو مشواره اإليطالي أساسيا في مباراة،اليوم، 
المباراة  تشكيلة  أسماء  بعض  كاشفا  أليجري،  أكد  ما  بحسب 
هم  األســاســيــون  الــالعــبــون  ــوم-،  ــي بالقول "غــدا-ال األولـــى 
رونالدو، (الحارس البولندي فويسييتش) تشيسني، (جورجيو) 
كانسيلو  (البرتغالي)  بيانيتش،  ميراليم)  (البوسني  كييليني، 

و(البرازيلي) أليكس ساندرو".
وتمرن رونالدو مع يوفنتوس منذ بداية الشهر الحالي وخاض 
في  معه  يكن  لم  لكنه  معه،  وديتين  مباراتين  األسبوع  هذا 

جولته األميركية االستعدادية.
وكشف أليجري أن "كريستيانو يشعر بالفضول بشأن بطولته 
بسيط  فتى  إنــه  لعبهم.  وطريقة  الجدد  خصومه  الجديدة، 

ويتأقلم بشكل جيد جدا".
األبرز  الغائب  بوفون  جانلويجي  المخضرم  الحارس  وسيكون 
الــدوري  الى  انتقاله  بعد  اإليطالي  ــدوري  وال يوفنتوس  عن 
خسر  كما  جرمان،  ســان  باريس  ــوان  أل عن  للدفاع  الفرنسي 
الذي  ماركيزيو  كالوديو  الوسط  العب  رمــوزه  أبرز  أحد  الفريق 
الذي  النادي  عاما  الـ32  إبن  وودع  "وديا"  عقده  الجمعة  فسخ 

دافع عن ألوانه منذ أن كان في السابعة من عمره.

 نابولي يعيد أنشيلوتي الى إيطاليا 
لوصيف  بالنسبة  النقاط  لعدد  القياسي  الرقم  حطم  وبعدما 
الموسم  هذا  مهددا  نابولي  يبدو  نقطة،   91 بجمعه  الدوري 
بوصافته وليس فقط بتضاؤل حظوظه بالمنافسة على لقبه 
من  المتوقعة  المنافسة  ظل  في  وذلك   ،1990 منذ  األول 

روما وإنتر ميالن وروما والتسيو.
انتقل  الــذي  ســاري  ماوريتسيو  مدربه  عن  نابولي  وافــتــرق 
لالشراف على تشلسي اإلنكليزي، وتعاقد مع المدرب الفذ 
كارلو أنشيلوتي الذي يسجل عودته الى "سيري آ" بعد ترحال 
وسان  تشلسي  على  أشــرف  حيث  الزمن  من  عقد  لحوالى 
جرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ األلماني بين 2009 و2017.

ويبدأ أنشيلوتي رحلة العودة الى الدوري اإليطالي الذي أحرز 
صعب  باختبار  ميالن،  مع  عام 2004  كمدرب  واحدة  مرة  لقبه 
التي  العاصمة  في  األخير  ملعب  على  بالتسيو  فريقه  يجمع 
يبدأ فريقها اآلخر روما، ثالث الموسم الماضي، مشواره غدا 

األحد من ملعب تورينو.
ميالن،  إنتر  أوروبــا  أبطال  دوري  في  اآلخر  إيطاليا  ممثل  أما 
بولونيا  يلعب  فيما  ساسوولو،  على  ضيفا  األحد  غدا  فيحل 

مع سبال.
ويحتفل بارما بعودته الى دوري األضواء بعد ثالثة أعوام على 
الى  أدت  مالية  مشاكل  بسبب  الرابعة  الدرجة  الى  هبوطه 
اآلخران  العائدان  يلعب  فيما  أودينيزي،  ضيفه  بلقاء  افالسه، 
مع  واإلثنين  كالياري  مع  األحــد،  ،غــدا  وفروزينوني  أمبولي 

أتاالنتا على التوالي.

الدوري الفرنسي
يحل سان جيرمان ضيفًا على جانجان،اليوم، في وقت يتوقع 
أن يغيب عن صفوفه مجددا بعض الالعبين العائدين من تجربة 

المونديال أو المصابين.
وتتركز األنظار على وضع العب وسط سان جرمان أدريان رابيو 
من  سنة  قبل  جيرمان  سان  من  باالنتقال  الراغب  عاما)   23)
انتهاء عقده، وذلك بعد رفضه المشاركة في الئحة احتياطية 

للمنتخب الفرنسي المتوج بلقب مونديال روسيا 2018.
وعلق مدربه االلماني توماس توخل "أريده أن يبقى، لكنه قرار 
أعتقد  سويا.  نعمل  أن  أريده  أنني  ذلك،  وآمل  يعلم،  أدريان. 
أن لديه إمكانات كبيرة للتطور وأن يصبح العبا من المستوى 

األول".
وتابع "يجب أن يؤكد رغبته بالبقاء في سان جرمان".

كما عاد إلى التشكيلة الهداف األوروجوياني ادينسون كافاني 
بعد تعرضه إلصابة خالل المونديال أبعدته عن الخسارة أمام 

فرنسا في ربع النهائي.
وهيمن الفريق المملوك قطريا وصاحب القدرة المالية الكبيرة 
بلقب  فتوج  الماضي،  للموسم  المحلية  المنافسات  على 
كبير  بفوز  موسمه  وافتتح  الرابطة،  وكــأس  الكأس  الــدوري، 
بتشكيلة رديفة على موناكو 4-0 في كأس األبطال في مدينة 

شينزين الصينية.

الماضي  الموسم  مباريات   3 سوى  جرمان  سان  يخسر  ولم 
نهايته  على  مراحل  خمس  قبل  به  تــوج  ــذي  ال الـــدوري  في 

رسميا، متفوقا بـ13 نقطة على موناكو.

- مرسيليا لفوز ثان -
 من جهته، يحوم الشك حول مشاركة نجم الفريق نبيل فقير 
الذي تأخر بالعودة من عطلته بعد احرازه لقب المونديال، وقال 
شعوره  لمعرفة  بحاجة  أنا   ، (مشاركته)  القرار  "سنتخذ  مدربه 

الخاص".
يختتم  الترتيب،  وتــصــدره  تــولــوز  على  الساحق  فــوزه  وبعد 
القوية  العودة  صاحب  نيم  أرض  على  غدا،  المرحلة  مرسيليا 

ضد أنجيه.
الموسم  ــع  وراب مــرات  تسع  اللقب  حامل  مرسيليا،  ويعول 
المونديال  عن  الغائب  باييت  دميتري  نجمه  على  الماضي، 
بسبب اإلصابة وصاحب هدفين ضد تولوز ومهاجمه الدولي 
والهدف  الماضي  الموسم  هدفا  صاحب 22  توفان  فلوريان 

الرابع للفريق المتوسطي الجمعة الماضي.
أما موناكو وصيف الموسم الماضي والفائز على نانت 1-3 
افتتاحا، فيستقبل ليل في مباراة قوية بعد تحقيق األخير فوزا 

صريحا على رين 1-3.
وخسر موناكو نجوم وسطه الدولي توما ليمار المنتقل الى 
فابينيو  البرازيلي  كبيرة،  بصفقة  اإلسباني  مدريد  أتلتيكو 
إلى  موتينيو  جـــواو  والبرتغالي  اإلنجليزي  ليفربول  إلــى 

وولفرهامبتون واندررز االنجليزي. 

مفكرة المباريات

الدوري اإلسباني

 7.15 مساء beIN 3 إسبانيولسيلتا فيجو

 9.15 مساء beIN 3 سوسييدافياريال

 11.15 مساء beIN 3 أالفيسبرشلونة

الدوري اإلنجليزي

 2.30 عصرا beIN 2 نيوكاسلكارديف

 5 مساء beIN 1 ساوثهامتونإيفرتون

 5 مساء beIN 5وولفرهامبتونليستر 

 5 مساء beIN 2فولهامتوتنهام 

 5 مساء beIN 7 بورنموثوست هام

 5 مساء beIN 9واتفوردبيرنلي

 7.30 مساء beIN 2 آرسنالتشيلسي

الدوري اإليطالي

 7 مساء beIN 4يوفنتوسكييفو 

 9.30 مساء beIN 4 نابوليالتسيو

الدوري الفرنسي 

 6 مساء beIN 6 سان جيرمانجانجون

 9 مساء beIN MAX 7 ليلموناكو

 9 مساء beIN MAX 8أنجيهرين 

 9 مساء beIN MAX 5 نيسكان

 9 مساء beIN MAX 4مونبلييهأميان 

 9 مساء beIN MAX 6 نانتديجون

 جولة كروية في المالعب األوروبية 

 برشلونة يبدأ الدفاع عن لقبه أمام أالفيس.. وقمة تجمع 
تشيليس بـ آرسنال 

مان ضيفاً ثقيًال عىل جانجان    األنظار تتوجه إىل املباراة األوىل لـ رونالدو.. وسان ج

 ميسي (وسط) يقود تدريبات برشلونة (انترنت)   
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 ماركيزيو يلحق بـ بوفون ويُنهي مشواره 
مع يوفنتوس 

 اإلصابة تُبعد دي بروين ثالثة أشهر عن 
مانشسرت سيتي 

 روما - أ ف ب

ــي كــالوديــو  ــدول لــحــق العـــب الــوســط ال
جانلويجي  المخضرم  بالحارس  ماركيزيو 
بوفون وقرر إنهاء مشواره مع يوفنتوس، 
وذلك بحسب ما أعلن امس الجمعة بطل 

إيطاليا في المواسم السبعة األخيرة.
وأشار يوفنتوس في بيان عشية انطالق 
الموسم الجديد من الدوري وفي اليوم 
الصيفية،  االنتقاالت  فترة  من  األخير 
بطريقة  الطرفين  بين  العقد  فسخ  الى 
الـ32  إبن  مشوار  بذلك  لينتهي  "ودية"، 
الذي  العجوز"  "السيدة  فريق  مع  عاما 
دافع عن ألوانه منذ أن كان في السابعة 

من عمره.
ألوان  عن  يدافع  لم  الذي  ماركيزيو  ولحق 
باستثناء  يوفنتوس  ســوى  فــريــق  أي 
عام  ألمبولي  أعير  عندما  واحــد  موسم 
الذي  بوفون  األربعيني  بالقائد   ،2017
منذ  مرماه  عن  دافع  بعدما  الفريق  ودع 
مع  للعب  فرنسا  ــى  ال وانــتــقــل   2001

باريس سان جرمان.
نيسان  مــنــذ  مــاركــيــزيــو  مــشــوار  وتــأثــر 
التشكيلة  في  مركزه  يفقد  وبــدأ   2016
األساسية نتيجة إصابة خطيرة تعرض لها 

في ركبته.
خاض  الــذي  األنيق  الوسط  العب  وتــوج 
55 مباراة دولية بقميص إيطاليا، بألقاب 
عدة مع "بيانكونيري" أبرزها سبعة على 
إضافة  المحلي،  الــدوري  في  التوالي 
الى ثالثة في الكأس وأربعة في الكأس 
من  أيضا  كان  وهو  المحليتين.  السوبر 
مع  استمروا  الذين  القليلين  الالعبين 
الفريق بعد إنزاله الى الدرجة الثانية عام 
بالنتائج  التالعب  فضيحة  بسبب   2006

"كالتشوبولي".
الصغير"  "األمـــيـــر  يــوفــنــتــوس  وشــكــر 
قائال  األعــوام،  هذه  طيلة  خدماته  على 
مسيرته  في  مرافقته  من  نتمكن  "أن 
يتحول  يوم  بعد  يوما  واكتشافه  المهنية 
وشرف.  امتياز  من  أكثر  كان  بطل،  الى 

سيكون من دواعي سرورنا أن نتابعه مرة 
سيرتديه،  الذي  القميص  كان  أيا  أخــرى، 
(لونا  واألســود  األبيض  بأن  نعلم  الننا 
جزءا  دائما  سيبقيان  يوفنتوس)  قميص 

ومن قصته".
وتابع "شكرا على كل شيء كالوديو". 

 لندن - أ ف ب

نجم  بروين  دي  كيفن  البلجيكي  سيغيب 
لقب  حــامــل  سيتي  مانشستر  وســـط 
لثالثة  الــقــدم،  لكرة  اإلنجليزي  ـــدوري  ال
إلصابة  تعرضه  بعد  المالعب  عن  أشهر 
قوية بركبته، بحسب ما أعلن ناديه،أمس.

وأكد النادي في بيان أن "كيفن دي بروين 
عانى تمزقا في الرباط الطرفي الجانبي 
الالعب  أن  الى  مشيرا  اليمنى"،  لركبته 
 16 وصــاحــب  عاما   27 العمر  مــن  البالغ 
في  الماضي  الموسم  حاسمة  تمريرة 
"البرميرليج"، لن يحتاج الى عملية جراحية 
"ويتوقع أن يغيب (...) نحو ثالثة أشهر".
منتصف  فــي  بــريــون  دي  عـــودة  وبــحــال 
تشرين الثاني المقبل، سيكون بمقدوره 
المجموعات  دور  من  جولتين  آخر  خوض 

في دوري أبطال أوروبا.
وكان دي بروين دخل بديال في آخر نصف 
في  االفتتاحي  سيتي  فــوز  من  ساعة 
األحد   0-2 أرسنال  مضيفه  على  الدوري 
في  إلصابة  تعرض  بأنه  علما  الماضي، 
اضطر  عندما  عامين  قبل  عينها  الركبة 
لالبتعاد عن المالعب لنحو عشرة أسابيع.
وانضم دي بروين الى صفوف مانشستر 
سيتي في صيف 2015 قادما من نادي 
صفقة  فــي  ــمــانــي،  فــولــفــســبــورغ األل
قياسية في حينها للنادي وصلت قيمتها 

الى 54 مليون جنيه أسترليني. 
ويعد الالعب عنصرا محوريا في تشكيلة 
غوارديوال،  جوسيب  اإلسباني  المدرب 
تتويج  فــي  أســاســي  بشكل  وســاهــم 
الموسم  "البريمرليغ"  بلقب  الــفــريــق 
أفضل  جائزة  لنيل  رشــح  كما  الماضي، 
ليفربول  نجم  الــى  آلــت  والــتــي  العــب، 

المصري محمد صالح.
أساسي  بشكل  بروين  دي  ساهم  كما   

نصف  الـــدور  بـــالده  منتخب  بــلــوغ  فــي 
في   2018 ــم  ــال ــع ال لــكــأس  ــنــهــائــي  ال
المنتخب  أمام  الخسارة 1-0  قبل  روسيا، 
الثالث  المركز  في  الحلول  ثم  الفرنسي 

على حساب انجلترا (0-2).
ــغــوارديــوال  ل يمكن  غــيــابــه،  ظــل  وفـــي 
سيلفا،  برناردو  البرتغالي  على  التعويل 
اإلسباني دافيد سيلفا، األلماني إيلكاي 

جوندوجان أو حتى الشاب فيل فودن. 

 "  األمطار تتحكم بس منافسات "تنسية سينسينا
 سينسيناتي - أ ف ب

هاليب  سيمونا  الــرومــانــيــة  األمــطــار  ســاعــدت 
المصنفة اولى في العالم (امس بتوقيت أميركا) 
على تخطي الدور الثاني من دورة سينسيناتي 
األميركية الدولية للتنس، خامسة دورات البريميير 
للسيدات، في حين عطلت أبرز منافسات الرجال 

في سابع دورات الماسترز لاللف نقطة.
حققت  اآلولــــى،  المجموعة  خــســرت  أن  وبــعــد 
ساعتين  وفي  يومين  مدار  على  الفوز  هاليب، 
آيال  االسترالية  حساب  على  دقــائــق  وثماني 
المباراة  االمطار  اوقفت  ان  بعد  تومليانوفيتش 
الى  تشير  النتيجة  كانت  عندما  االخــيــرة  للمرة 
الثالثة  في  وتعادلهما  بمجموعة  منهما  كل  فوز 

الحاسمة 3-3.
التي  الغزيرة  األمطار  بفعل  المباراة  وتوقفت 
لتعطل  عــدة  مــرات  والخميس  االربــعــاء  تدخلت 

البرنامج وتضع المنظمين في موقف حرج.
وكان مقررا أن تلعب هاليب التي فازت في ستة 
ساعتين  في  المباراة  وانهت  متتالية  اشــواط 
والــدور  المسائية  الفترة  في  دقائق،  وثماني 
دورة  نهائي  نصف  فــي  ضحيتها  مــع  الــثــالــث 
ان  قبل  الماضي  األســبــوع  الكندية  مونتريال 
أشلي  األخــرى  األسترالية  باللقب،  الحقا  تتوج 
بارتي السادسة عشرة التي بلغت ثمن النهائي 
على حساب االستونية كايا كانيبي الصاعدة من 

التصفيات 7-5 و3-6.
حالت  التي  لألمطار  كانت  األخيرة  الكلمة  لكن 
سيما  ال  الفترة  هذه  مباريات  من  اي  إقامة  دون 
لدى الرجال وأبرزها بين السويسري روجيه فيدرر 
المصنف ثانيا واالرجنتيني لياندرو ماير في ثمن 

النهائي.

تساقط المصنفات
نهائي  في  ثقيلة  بخسارة  منيت  هاليب  وكانت 

ــيــة جــاربــيــنــي  ــان ــمــاضــي امــــام االســب الـــعـــام ال
اللقب  فــقــدت  الــتــي  و6-0)   6-1) موجورتسا 
الدور  من  وخروجها  االول  الحاجز  عند  بسقوطها 
التي  تسورنكو  ليسيا  االوكرانية  يد  على  الثاني 

بفوزها  النهائي  ربــع  وبلغت  مشوارها  اكملت 
على الروسية ايكاترينا ماكاروفا 7-6 (7-5) و2-6.

المصنفات  تساقط  الصباحية  الفترة  وشهدت 
مشوار  وانتهى  االخــرى،  تلو  الواحدة  االوليات 

االميركية سلون ستيفنز الثالثة وبطلة فالشينج 
ميدوز االميركية، آخر بطوالت الجراند سالم االربع 

الكبرى التي تنطلق في 27 من الشهر الجاري.
االســبــوع  مــونــتــريــال  بطلة  وصيفة  وسقطت 

ايليز  البلجيكية  امام  الثالث  الدور  في  الماضي 
االلمانية  تكن  ولــم  و6-2،   (10-8)  7-6 مرتنز 
انجيليك كيربر الرابعة وبطلة ويمبلدون االنجليزية 
مونتريال  في  كما  مبكرا  وخرجت  حــاال،  افضل 
االميركية  ـــام  أم ـــه  ذات الــــدور  فــي  بسقوطها 
 (7-3) و7-6   2-6 عشرة  الخامسة  كيز  ماديسون 

و6-4.
البيالروسية  مع  النهائي  ربع  في  كيز  وتلتقي 
مفاجآتها  واصلت  التي  سابالنكا  ارينا  الشابة 
السادسة  جارسيا  كارولين  الفرنسية  وأزاحـــت 
تأهلت  فيما  و5-7،  و6-3   4-6 عليها  بفوزها 
النهائي  ربع  الى  الثامنة  كفيتوفا  بترا  التشيكية 
كريستينا  االخــــرى  الــفــرنــســيــة  عــلــى  بتغلبها 

مالدينوفيتش 6-4 و2-6.
ايضا  الصباحية  الــفــتــرة  مــبــاريــات  تكتمل  ــم  ول
وأهمها في ثمن النهائي  بين الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش العاشر والبلغاري جريجور ديميتروف 
و1-2  و3-6  والنتيجة 6-2  اللقب  وحامل  الخامس 

لصالح المصنف اول في العالم سابقا.
الكرواتي  مباراة  ذاتــه  الــدور  في  توقفت  كذلك 
ــع والــــروســــي كـــارن  ــســاب مـــاريـــن ســيــلــيــتــش ال
في  و1-1  منهما  لكل  (مجموعة  خاتشانوف 
ستانيسالس  الــســويــســري  ومــبــاراة  الــثــالــثــة)، 
 1-2) فوتشوفيتش  مارتون  والمجري  فافرينكا 

لالول في المجموعة االولى).
وفـــي ثــمــن الــنــهــائــي، حــقــق الــكــنــدي ميلوش 
الجزيري  مالك  التونسي  اقصى  الذي  راونيتش 
من الدور الثاني، فوزه الثالث تواليا على حساب 
مواطنه الشاب والواعد دينيس شابوفالوف (19 
عاما) 7-6 (8-6) و6-4، فيما فاز االسباني بابلو 
روبن  الهولندي  على  عشر  الثالث  بوستا  كارينيو 

هازه 6-4 و2-6.
خوان  االرجنتيتني  تغلب  الثاني،  الــدور  وفــي 
الجنوبي  الــكــوري  على  الــرابــع  بوترو  دل  مارتن 
مع  مــوعــدا  وضــرب  و3-6،   2-6 هيونج  تشونج 

وصيف البطل في ثمن النهائي. 

 "األوملبية الدولية" 
ترفع اإليقاف عن 

الكويت مؤقتاً 

   الرأي - انترنت

رفعت اللجنة األولمبية 
الدولية أمس اإليقاف عن 
الكويت مؤقتا قبل يومين 
على انطالق دورة األلعاب 

اآلسيوية ما يسمح لرياضييها 
بالمشاركة في الحدث تحت 

راية العلم الكويتي.
وعبرت الكويت عن ترحيبها 

بقرار رفع اإليقاف لحين 
استكمال "خارطة الطريق" 

المتفق عليها مع اللجنة 
األولمبية الدولية.

وتعرضت الكويت لإليقاف 
منذ 2015 بسبب التدخل 

الحكومي في عمل اللجنة 
األولمبية المحلية بعد صدور 

قانون للرياضة.
ونتيجة لذلك اضطر 

الرياضيون الكويتيون 
للمنافسة تحت العلم 

األولمبي في أولمبياد 
ريو دي جانيرو 2016 كما 

لم تحصل اللجنة األولمبية 
المحلية على تمويل من 
اللجنة األولمبية الدولية.
وقال وزير اإلعالم ووزير 
الدولة الكويتي لشؤون 

الشباب محمد الجبري في 
تصريحات نقلتها وكالة 

األنباء الكويتية (كونا) إن رفع 
اإليقاف جاء "بعد اجتماعات 
مثمرة مع اللجنة األولمبية 

الدولية".
وشدد الجبري على مواصلة 

التعاون وتنسيق الجهود 
لتطبيق ما تم االتفاق عليه 

بخارطة الطريق حتى رفع 
اإليقاف بشكل كامل.

وعوقبت الكويت باإليقاف 
في 2010 بسبب خالف 

مشابه إال أنها عادت 
للمنافسات قبل أولمبياد 

لندن 2012.
ورفع االتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) اإليقاف عن 
الكويت في كانون االول 

2017 والذي تم فرضه في 
2015 بسبب مزاعم التدخل 

الحكومي في شؤون 
اللعبة، وفي نفس الشهر 

استضافت الكويت منافسات 
كأس الخليج (خليجي 23). 

ء جديدة لتعويض رحيل   أس
رونالدو عن ريال مدريد ! 

 الربازييل سانتوس يغادر برشلونة 
إىل ساسوولو 

   الرأي - إنترنت

اإلسباني  مــدريــد  ريـــال  نـــادي  يسابق 
الزمن أمال في تدعيم خطه الهجومي، 
لــتــعــويــض رحـــيـــل نــجــمــه الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو، إلى نادي يوفنتوس 

اإليطالي.
أن  ذكـــرت  اإلســبــانــيــة  "آس"  صحيفة 
بديلة  أســمــاء  وضــع  الملكي  ــادي  ــن ال
من  "الــــدون"،  رحيل  تعويض  يمكنها 
بينهم كيليان مبابي وإيدنسون كافاني 
ــاريــس ســـان جــيــرمــان،  ـــادي ب العــبــي ن
بايرن  العــب  ليفاندوفيسكي  ــرت  وروب
ــخ، وهـــــاري كــيــن مــهــاجــم نـــادي  ــون مــي

توتنهام اإلنجليزي.
للظفر  الـــريـــال  مـــحـــاوالت  أن  ويـــبـــدو 
تواجه  الالعبين  هـــؤالء  ــد  أح بــخــدمــات 
النادي  يتمسك  إذ  الصعوبات،  بعض 
إلى  ليفاندوفيسكي،  بنجمه  البافاري 
حالة  في  الصفقة  قيمة  ارتفاع  جانب 
من  بالبقاء  مبابي  ورغبة  كين،  هــاري 

النادي الباريسي.
أتلتيكو  أمام  الريال  سقوط  بعد  ولكن 
-4) األوربــي  السوبر  كأس  في  مدريد 
2)، أدرك النادي الملكي ضرورة التعاقد 
سوق  إغـــالق  قبل  قـــوي،  مهاجم  مــع 
شهر  بنهاية  الصيف  هــذا  االنتقاالت 

أغسطس الجاري.

ووفقا للصحيفة اإلسبانية، فقد أضاف 
ريال مدريد ثالثة أسماء أخرى إلى قائمة 
المرشحين لتدعيم صفوف الفريق على 
ريد  نادي  نجم  وهم:  الهجوم،  مستوى 
تيمو  األلماني  الدولي  اليبزيج،  بــول 
والذي  عاما    22 العمر  من  البالغ  فيرنر 
شارك فيرنر أساسيا في جميع مباريات 

المنتخب األلماني بمونديال روسيا.
ــضــا العــب  وضــمــت قــائــمــة الـــريـــال أي
رودريجو  اإلسباني  الدولي  فالنسيا، 

مورينو، ذو األصول البرازيلية.
جولين  اهتمام  جذب  في  مورينو  ونجح 
منتخب  يـــدرب  كــان  عندما  لوبيتيجي 
لخوض  باستدعائه  قام  حيث  إسبانيا، 
مع  جيد  أداء  وقــدم  روســيــا،  مونديال 
"الماتادور"، وتمّكن الموسم الماضي 
مباراة   44 خالل  هدفا   19 تسجيل  من 

خاضها مع فالنسيا.
ضم  في  اإلسباني  النادي  يأمل  كما 
يعتبر  الــذي  إيكاردي  مــاورو  األرجنتيني 
من أكثر الالعبين تهديفا في المواسم 
 98 تسجيل  من  تمّكن  حيث  الماضية، 
اإليطالي،  ميالنو  إنتر  نادي  مع  هدفا 

خالل األربع مواسم الماضية.
إلى  باالنتقال  مــؤخــرا  اســمــه  وارتــبــط 
الريال وكذلك أتلتيكو مدريد، بالرغم من 
عدم مشاركته في مونديال روسيا حيث 

استبعده المدرب سامباولي. 

   مدريد - أ ف ب

الـــدوري  بطل  بــرشــلــونــة،  نـــادي  أعــلــن 
الموسم  في  القدم  لكرة  اإلسباني 
التوصل  عــن  االول  امــس  الماضي، 
ــقــال مــدافــعــه  ــت ـــول ان ـــى اتـــفـــاق ح إل
ــلــي مـــارلـــون ســانــتــوس الــى  ــرازي ــب ال
ستة  االيــطــالــي مــقــابــل  ســاســوولــو 

يورو. ماليين 
بيان  في  الكاتالوني  النادي  وأضــاف 
من  الالعب  شراء  في  بحقه  احتفظ  ان 
من   %50 بنسبة  االحتفاظ  مع  جديد 

مستقبال. بيعه  حقوق 
واوضح "ان البند المتعلق ببيع الالعب 
يلعب  ان  بعد  باطال  يصبح  مستقبال 
مارلون مع ساوسوولو 50 مباراة في 
سيدفع  وعندها  االيــطــالــي،  ـــدوري  ال
يــورو  ماليين  ستة  االيطالي  الــنــادي 

إضافية".
بالعمالق  عاما)   22) سانتوس  والتحق 
عقد  بموجب   2016 في  الكاتالوني 
واحد،  لموسم  فلوميننزي  من  إعــارة 
ثم اشتراه في نهايته وأعاره الى نيس 

الفرنسي حيث لعب معه 26 مباراة. 

 هاليب خالل المنافسات (أ ف ب)   

 تيمو فيرنر نجم ريد بل اليبزيج   

 كالوديو ماركيزيو   

 دي بروين   
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وتعتبر  ومختلفة  عــديــدة  المعدة  مشاكل 
نواجهها،  التى  المشاكل  أبــرز  من  القرحة 
وقــىء،  وغثيان  شــديــدا  ألــمــا  يسبب  مما 
بجرثومة  اإلصابة  هى  أسبابها،  أبــرز  ومــن 
المعدة أو التوتر والقلق واإلفراط فى تناول 

المشروبات الكحولية والغازية.
المعدة،  قرحة  لعالج  محددة  أدويــة  وهناك 
على  وبناء  الطبيب  يصفها  أن  يجب  ولكن 
الجرعة  تكون  الصحية  وحالته  المريض  سن 
ونوع العالج ، و بعض األشخاص يستمرون 
العالج  بعد  حتى  القرحة  أدويــة  تناول  فى 
المعدة  فــى  ألــم  بــأى  اإلحــســاس  فبمجرد 
للطبيب  الرجوع  دون  القرحة  دواء  يتناولون 

المعالج.
وقـــال الــدكــتــور أحــمــد مـــراد هــاشــم استاذ 
القصر  طــب  الهضمى  والــجــهــاز  الباطنة 
العينى، أن هناك أنواع عديدة ألدوية القرحة 
وليس لها أى اثار جانبية وليس لها مشاكل 
على المدى البعيد ، ولكن بعض الدراسات 
الحديثة أثبتت أن بعد 6 سنين من تنال أدوية 
القرحة يتعرض المريض لمشاكل صحية فى 
وسهولة   ، العظام  هشاشة  ابرزها  العظام 
ـــة الــمــفــاصــل   ـــة بــالــكــســور وإصـــاب االصـــاب

والعضالت.
وتابع ، أن هناك طرق آمنة عند تناول أدوية 
قــرحــة الــمــعــدة وهــى تــنــاول الــجــرعــة التى 
يحددها الطبيب مع التقليل التدريجى للدواء 
النتيجة  لتحقيق  جــرعــات  أقــل  واســتــخــدام 

المطلوبة.
وكاالت

ا عىل العظام  االفراط يف أدوية املعدة يحمل تاث

االكتئاب.. مرض العرص الذي يصيب املالي

مئات  منه  يعاني  حيث  العصر  بمرض       سمي 
رجًال  صغيرًا،  وال  كبيرًا  يستثني  وال  الماليين، 
وال امرأة، حتى األطفال يمكن أن يصيبهم ....

االكتئاب.

مرض الـ300 مليون
مليون   300 عــن  يقل  ال  مــا  يصيب  االكــتــئــاب 
شخص حول العالم. وهو ليس قسوة يفرضها 
المرء على نفسه. بل اضطراب مزاجي ذو تأثير 

على الشعور والتفكير ويختلف بأنواعه.
المصابين  عـــالج  دون  ــحــول  ت كــثــيــرة  أســبــاب 
باالكتئاب قد يكون أكثرها شيوعًا الشعور بالخجل 
أو وصمة العار وكثيرون ال يعون أعراضه، ولذلك 

ال يدركون إصابتهم.

نساء الشرق األوسط.. الضحايا األكبر
ووجـــدت دراســــات أن نــســاء الــشــرق األوســط 
لالصابة  العالم  حول  نظيراتهن  من  عرضة  أكثر 

باالكتئاب، بل بنسب أعلى من الرجال. إحصائية 
استقاللية  وعدم  الشرقية  التقاليد  وراءها  تقف 
مسؤولية  إلقاء  إلــى  إضافًة  اقتصاديًا  المرأة 
المنزل على عاتقها حتى وإن كانت امرأة عاملة.

2030.. المعيق األول
تحول  إلــى  ستؤدي  المرتفعة  االكتئاب  نسب 
الــعــام  بــحــلــول  األول  الــمــعــيــق  إلـــى  الــمــرض 
االجتماعية  اإلنسان  حياة  على  تأثير  ذي   2030
نشوب  إلـــى  دفـــع  مــا  والمهنية  والــعــاطــفــيــة 
بعضها  المرض.  من  للوقاية  توعوية  مبادرات 
في  تساهم  التي  البيئات  على  الضوء  سلطت 
خلق نفسية خصبة لالكئتاب بينما أظهرت أخرى 
أسباب  داء  فلكل  دواء  داء  لكل  يكون  عندما  أنه 

وعادات واالكتئاب ليس االستثناء.

هل عملك يصيبك باالكتئاب؟
لو  مــاذا  لكن  يحتمل.  ال  عــبء  عمل  بــال  الحياة 

مختلفة  دراسات  كشفت  اكتئابك؟  سبب  عملك 
أصحابها  تــعــرض  الــتــي  الــوظــائــف  قــائــمــة  أن 
لعوامل  تبعًا  تتغير  والكآبة  النفسي  لالضطراب 
تحتل  واقتصادية.  واجتماعية  ومناخية  جغرافية 
أصبح  التي  الوظائف  تلك  حاليًا  األول  المركز 
الموظف فيها يرى يومًا بعد يوم أن عمله على 

المحك بسبب التكنولوجيا.
مناطق  في  أولئك  خاصة  الصحافيون..  حتى 
ــزاع عــرضــة لــالصــابــة بــاالكــتــئــاب خــاصــة بعد  ــن ال
تذهب  مؤلمة..  لتجارب  تعرضهم  أو  رؤيتهم 
المتعمد  االستهداف  إلى  الحاالت  أقصى  في 
يضعون  الذين  العمل  رواد  هناك  ثم  والخطف. 
إثر  باالكتئاب  لإلصابة  أكبر  فرص  أمام  أنفسهم 
بعد  هذه  أو  التجربة  تلك  في  الفشل  صدمات 

استثمار مالهم ووقتهم فيها.

االكتئاب.. في قبة الهرم
العالم  قــادة  بعض  أحــدًا.  يستثني  ال  االكتئاب 

اتخاذهم  أثــنــاء  الــمــرض  مــع  صــارعــوا  نفسهم 
قرارات غيرت مجرى التاريخ. من آبراهام لينكولن 
إلى  بريطانيا  قاد  الذي  تشرتشل  ويسنتون  إلى 
معاناته  رغم  الثانية  العالمية  الحرب  في  انتصار 

من إضرابات عقلية معظم حياته.
ضريبة  االكتئاب  دفعوا  الذين  العباقرة  عن  ماذا 
لفنهم وفكرهم مثل فان غوخ الذي رجح البعض 
إلى  دفــعــه  هــوس  وأعــــراض  باكتئاب  إصــابــتــه 
التحليلي  العلم  عراب  حتى  لوحاته.  أجمل  رسم 
إضرابات  من  عانى  فرويد  سيغموند  النفسي 

نفسية ونوبات قلق لم يستطع معالجتها.

الدواء.. داء؟
األدوية المضادة لالكئتاب أحد طرق التعامل مع 
والحوار.  السلوكي  العالج  جانب  إلى  المرض 
لكن مع اقتراب معظم أدوية عالج االكتئاب من 
بإمكان  سيصبح  االختراع،  براءات  صالحية  نهاية 
أي شركة تصنيعها بثمن بخس ما قد يؤدي إلى 

انتشار غير مسبوق ألدوية االكتئاب ذات عوارض 
جانبية خطيرة مع ما لذلك من آثار اجتماعية.

عالج  طرق  إلى  بالنظر  بــدؤوا  األخصائيين  لكن 
تتخطى التقليدي ذاهبين باتجاه عالجات مختلفة 

مثل عالج الحركة والتمارين الذهنية.
شعوب سعيدة.. شعوب مكتئبة

باتت  بل  الفرد  على  تقتصر  ال  االكتئاب  مشكلة 
الجزائر  لحلها.  التدخل  إلى  دول  اضطرت  مسألة 
إلسعاد  أساليب  بدراسة  بدأت  الجنوبية  وكوريا 
االكتئاب  نسب  مصائب  تجنب  محاولة  شعوبها 
غير  وبطرق  االنتحار  إلى  تؤدي  التي  المرتفعة 

مباشرة تؤثر على االقتصاد.
بمقدار  ســحــريــة  وصــفــة  فــي  يكمن  ال  الــحــل 
ــا هــو عــامــل إنــســانــي يــتــمــحــور حـــول شبكة  م
تسألوا  أن  إال  عليكم  ما   16 اجتماعية..  أمــان 

االسكندنافيين. 

العربية

هرمون الكورتيزول يساعد عىل الوقاية من رسطان الدم
ــــن الــعــلــمــاء  تـــمـــكـــن فــــريــــق م
األمريكيين من تحديد دور هرمون 
ــمــعــروف  ــشــرى وال ــب اإلجـــهـــاد ال
رئيسى  كعامل  بـ"الكورتيزول"، 
يفشل  ـــاذا  ـــم ول مــتــى  لــتــحــديــد 
اإلصابة  تجنب  فى  المناعة  نظام 
على  السيطرة  من  الدم  بسرطان 

المريض.
برئاسة  البحثى،  الفريق  وكشف 
الـــدكـــتـــور" فـــاديـــم ســومــبــايــف" 
ـــة الــــصــــيــــدلــــة فــى  ـــي ـــل ـــــن ك م
جــامــعــة"مــيــدواى" األمــريــكــيــة، 
أن  مرة  ألول  وجد  أنه  عن  النقاب 
سرطان الدم (اللوكيميا) أو النخاع 
الشوكى - سرطان الدم النخاعى 
دفاعات  من  يتهرب   (AML) الحاد 
ــاعــى فـــى جــهــاز  ــمــن ــشــاط ال ــن ال
المناعة البشرية من خالل توظيف 

هرمون الكورتيزول البشرى.
وأوضحت األبحاث أسباب سرطان 
وهو   (AML) الحاد  النخاعى  الدم 
أشد أنواع سرطان الدم أو سرطان 
تستخدم  حيث  العظمى،  النخاع 
الحاد  النخاعى  الدم  سرطان  خاليا 
الــمــرض،  لتطوير  فــريــدا  مــســارا 
باستخدام أنظمة وظيفية للجسم 
بقائها  دعـــم  أجـــل  مــن  الــبــشــرى 
تقليل  وكذلك  الحياة،  قيد  على 

للسرطان،  الــمــضــادة  األنــشــطــة 
استخدام  طــريــق  عــن  ذلــك  ويــتــم 
إفراز  إلجبار  "الكورتيزول"  هرمون 
والذى   ،"-1 "الليثوفيلين  بروتين 
بروتين  إفــراز  فى  بــدوره  يتسبب 
 ،"-9 "جليستين  باسم  يعرف  آخر 
الطبيعية  المناعة  آلية  يقمع  الذى 

المضادة للسرطان فى الجسم.
الدكتور"سامباييف"،  وتــوصــل 
ــة من  ــمــوع بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــج
ألمانيتين،  جامعتين  من  الباحثين 
خاليا  أن  من  الرغم  على  أنه  إلى 
تتأثر  ال  البشرية  البيضاء  الـــدم 
قادرة  تصبح  فإنها  بالكورتيزول، 
بروتين "الليثوفيلين  إطالق  على 

1-" عندما يحد التحول الخبيث .
ألول  األمريكيون  العلماء  وشــدد 
تحديد  بإمكانهم  بات  أنه  على  مرة 
لتطوير  محتمل  مستقبلى  مسار 
آليات  باستخدام  فعال  جديد  عالج 
الجسم،  فــى  الطبيعية  المناعة 
ــهــم اكــتــشــفــوا آلــيــة  ــن أن ــدي مــؤك
جديدة  أساسية  حيوية  كيميائية 
داخل الجسم البشرى تسمح لخاليا 
مــكــافــحــة فــســيــولــوجــيــة لــــألورام 

الخبيثة للبقاء على قيد الحياة.

وكاالت
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2أشبال «يكتبها األطفال»
سوسو البطلة الصغيرة

عمر خالد أبو عيطة

بقطع  همت  وعندما  المنزل  من  سوسو  خرجت 
صغيرة  قطة  لها  المقابلة  الناحية  في  رأت  الشارع 
تريد قطع الشارع، خافت سوسو كثيرًا على القطة 
ركضت  الــفــور  وعــلــى  المسرعة،  الــســيــارات  مــن 
وأخبرته  منها  القريب  الشرطة  كشك  إلى  بسرعة 
وحملها  القطة  باتجاه  الشرطي  ركض  القطة،  بأمر 
إلى الناحية األخرى وأصبحت بأمان، فرحت سوسو 
أخبرت  المساء  وفــي  الشرطي،  وشــكــرت  كثيرًا 
أحسنت  وقالت:  أمهاأيضا  فرحت  حصل  بما  أمها 
سوسو  لقب  تستحقين  اليوم  ســوســو...أنــت  يا 

البطلة الصغيرة.

الفائز بقصة العدد املايض

وثب النمر برسعة عندما 
...............................

أكمل القصة

من الحكايات العامليةاألنف العجيب
يحكى أّن ثالثة من الجنود المحبين للوطن، وأسماؤهم: فائز 
بالدهم.  إلى  الرجوع  فأرادوا  الحرب،  من  انتهوا  وغالب  ونادر 
من  ينتقلون  وأخــذوا  طويلة،  مسافة  طريقهم  في  فساروا 
بسبب  متألمون  وهــم  بلد،  إلــى  بلد  ومــن  أخــرى،  إلــى  قرية 
المعاملة السيئة التي ُعوملوا بها بعد القتال سنوات طويلة، 
واالنتصار في ُمحاربة العدو وطرده من البالد. واضطروا إلى 

السير على األقدام مسافات طويلة.
وتناوبوا  فيها،  ليلتهم  وقضوا  الغابات،  من  غابة  وصلوا 

الحراسة خوفًا من أن تهجم عليهم الحيوانات المفترسة.
الخشب،  بعض  يجمع  غالب  وقــام  ليستريحا،  ونــادر  فائز  نام 
وجلس  األشجار،  إحدى  تحت  نفسه  ليدفئ  كبيرة  نارًا  وأوقد 

بجانب النار يحرس رفيقيه.
وبعد فترة قصيرة أقبل عليه قزم يلبس معطفًا أحمر وسأله 

وهو بعيد: من هناك تحت الشجرة؟
فأجابه غالب: صديق من األصدقاء.
فسأله القزم: ومن هذا الصديق؟

فأجابه غالب: هو جندي خدم الوطن وهو اآلن متقاعد، وهو 
اآلن ال يجد مسكنًا له، فلجأ إلى الغابة لينام فيها هو واثنان 
من أصدقائه الجنود. تعال واجلس معي لتدفئ نفسك من 

البرد.
في  ما  وسأعمل  ولصديقيك،  لك  أتألم  إني  القزم:  فقال 
استطاعتي لمساعدتك في هذه الحياة القاسية وأعطاه رداًء 
عجيبًا وقال له: احتفظ بهذا الرداء، واحذر أن يضيع منك، ألنه 
ثمين جدًا. وإذا لبسته في أي وقت من األوقات، وتمنيت أي 

شيء، تحققت رغبتك في الحال.
فشكر له غالب معروفه، ووّدعه القزم، ثم ذهب إلى حاله.

وبعد قليل أتى دور فائز في الحراسة، فاستيقظ، ونام غالب 
مكانه. وبعد ساعة حضر القزم ثانية، فاستقبله فائز استقباًال 
حسنًا، فأهدى إليه القزم كيسًا عجيبًا، مملوءًا نقودًا ذهبية، ال 
ينقص ما فيه مهما ينفق اإلنسان منه. فكانت هديته ثمينة 

ال تقدر بمال.
الثالثة،  للمرة  القزم  حضر  الحراسة،  في  نادر  دور  أتى  وحينما 
موسيقيًا  بوقًا  القزم  إليه  فأهدى  حسنة،  مقابلة  نادر  فقابله 
وتمتعوا  حوله  الناس  تجمع  واحــدة  مــرة  فيه  نفخ  إذا  عجيبًا، 
كبيرة  فرق  حضرت  مرات  ثالث  نفخ  وإذا  العذبة.  بموسيقاه 
من الجيش، مزّودة باألسلحة، مستعدة لتنفيذ أوامره. فشكر 

القزم.
في الصباح، حكى كل منهم حكايته مع القزم وعرض هديته 
نعمه  على  الله  وحمدوا  ففرحوا،  فوائدها.  وبّين  الثمينة، 
في  بعضهم  ويشاركوا  معا  يعيشوا  أن  واتفقوا  عليهم، 
العالم،  حول  برحلة  القيام  على  واتفقوا  العجيبة.  ثرواتهم 
آخر،  إلــى  بلد  ومــن  أخــرى،  إلــى  مدينة  من  ينتقلون  فأخذوا 
الجياد  تجرها  التي  العربات  وفي  مرة،  البحر  في  ويسافرون 
مرة أخرى. وعاشوا مثل األغنياء من السائحين، ينتقلون شتاًء 
إلى البالد الدافئة، ويتفرجون على اآلثار في كل بلد يزورونه.

هادئة.  حياة  ويعيشوا  كبير  بيت  في  يستقروا  أن  فكروا  ثم 
فلبس غالب الرداء العجيب، وتمنى أن يكون له ولرفيقيه قصر 

جميل، فيه كل وسائل الراحة.
وفي الحال وجدوا أمام أعينهم قصرًا عظيمًا تحيط به حدائق 
مراع  القصر  من  بعد  وعلى  منظمة.  واسعة  ومالعب  غّناء، 
ثالث  القصر  أمام  ووقفت  للخيل.  واصطبالت  كثيرة،  وحظائر 

عربات جميلة للرياضة والخروج للتمتع بالهواء الطلق.
ولم  أحــدا  ــزوروا  ي لم  ألنهم  الحياة،  سئموا  فترة  بعد  لكنهم 
يخبره  رسوًال  فأرسلوا  الحاكم.  زيارة  في  ففكروا  أحد،  يزرهم 
برغبتهم في زيارته، فرحب بهم، واستقبلهم استقباًال عظيمًا، 
وأكرمهم ألنه حسبهم من أبناء الملوك لمظاهر األبهة التي 

تحيط بهم. ودامت زيارتهم عدة أيام.
وهي  األميرة،  مع  يسير  العجيب،  الكيس  صاحب  فائز،  كان 
عنه،  فسألته  الكيس،  يده  في  فرأت  للحاكم،  الوحيدة  البنت 
فأجابها بحسن نية عن الكيس العجيب، وأن ما فيه من ذهب 

ال ينفد.

الكيس  قيمة  تعرف  وهي  ذكية،  ماكرة  ساحرة  األميرة  كانت 
العجيب والرداء العجيب والبوق الغريب. وتمنت أن تحصل على 
هذه كلها. فعملت كيسًا شبيهًا بالكيس السحري، دعت األميرة 
يقدم  أن  الخادم  وأوصت  األيــام،  من  يوم  في  لزيارتها  فائزًا 
ُمنّومة.  مادة  فيه  يضع  حضوره،  لدى  الشاي،  من  فنجانًا  له 
ففعل، فشرب فائز الشاي، ونام في الحال، فأخذت األميرة 

الكيس الثمين منه، ووضعت مكانه الكيس الذي صنعته.
في الصباح ترك الجنود القصر، وعادوا إلى بيتهم، واحتاجوا 
لشراء بعض الحاجات، فأخذوا ما في الكيس من نقود، لكنه 
لم يمتلئ ثانية كما كان يمأل، على غير عادته. فعرف الجنود 
منه  الكيس  وانتزعت  فائز  على  احتالت  األميرة  أن  الحال  في 

أثناء نومه. فحزن فائز حزنَا عميقَا.
قال غريب: ال تحزن، ال يزال لدينا الرداء العجيب والبوق الغريب. 
ووضع الرداء السحري فوق كتفيه، وتمنى أن يكون في غرفة 
غرفتها،  في  الحال  في  نفسه  ووجــد  قصرها.  في  األميرة 
تصرخ  صارت  رأته  ولما  الذهبية.  الجنيهات  تعد  وحدها  وهي 
الخدم  فحضر  بالسارق.  أمسكوا  لصوص!  صوتها:  بأعلى 
أن  وحاولوا  حجرتها،  ودخلوا  القصر  من  ناحية  كل  من  يجرون 
السحري،  الرداء  يلبس  أن  ونسي  كثيرًا،  فخاف  عليه،  يقبضوا 
ــرداء  ال علق  الحظ  ولــســوء  منها،  وقفز  النافذة  إلــى  ــرى  وج
بمسمار، فتركه وهرب قبل أن يقبضوا عليه. وفرحت األميرة 

بالرداء فرحًا شديدًا. فقد فازت بالرداء العجيب من غير تعب.
ردائه!  وضياع  حظه،  سوء  يندب  ماشيًا،  البيت  إلى  غالب  عاد 

فقال له نادر: ال تحزن، ال يزال لدينا البوق!.
لها،  عدد  ال  الجنود  من  فرق  فحضرت  مرات،  ثالث  فيه  ونفخ 
وأخبر  نادر.  سيدهم  أوامر  لتنفيذ  وذخائرها،  أسلحتها  ومعها 
وأخذت  خدعتهما  األميرة  وأن  صديقيه  مع  حصل  بما  القائد 

الكيس والرداء.
الحاكم  إلى  القائد  وأرســل  الحال،  في  القصر  الجنود  حاصر 
وهدده  بنته.  عند  اللذين  والرداء  الكيس  بتسليم  يأمره  رسوًال 

بهدم القصر إذا لم ينفذ ما أمره به.
أن  وحــاولــت  ألحــد.  ـــرداء  وال الكيس  تسليم  األمــيــرة  رفضت 
مالبس  فلبست  والمكر.  الحيلة  بحسن  المشكلة  من  تتخلص 

فتاة فقيرة، وأخذت سلة بها عقود وحلي لبيعها في معسكر 
الجيش،  خيام  حول  تلف  وأخــذت  جاريتها.  مع  وخرجت  العدو، 
مسرعين  وجاؤوا  خيامهم،  الجنود  فترك  عذبة،  أغاني  وتغني 
معهم،  العجيب  البوق  صاحب  نــادر  وجــاء  غناءها.  ليسمعوا 
وتأخذ  خيمته  إلى  خفية  تذهب  أن  جاريتها  مع  اتفقت  وكانت 
منها البوق السحري المعلق في الخيمة، وتذهب إلى القصر 

بسرعة، وتنفخ فيه ثالث مرات، عندما تعطيها إشارة خاصة.
ذهبت الجارية ونفذت الخطة، فانصرف القائد والجنود وتركوا 
حصار القصر، ورجعت األميرة منتصرًة، وصارت تملك الهدايا 
الثالث العجيبة. وصار الجنود الثالثة فقراء مفلسين، وافترقوا 
فائز  وسافر  الشرق,  إلى  غالب  وســار  بعضًا  بعضهم  ووّدع 

ونادر معًا إلى الشمال.
الحظ  صديقيه  مع  فيها  وجد  قد  كان  التي  الغابة  غالب  وصل 
السعيد، وكان متعبًا فجلس يرتاح تحت شجرة، لكنه نام، وفي 
ناضجًا،  تفاحًا  مملوءة  تحتها  ينام  التي  الشجرة  وجد  الصباح 
وثالثة،  وثانية  تفاحة  فقطف  جدًا،  جائعًا  وكان  الشكل.  جميل 
فلمسه بيده، فوجد  غريبًا في أنفه،  إحساسًا  وأكلها. وأحس 
أنفه قد كبر، وأخذ يكبر ويمتد حتى وصل إلى األرض، واستمر 
ينمو، ويمتد على أرض الغابة حتى وصل إلى آخرها، وامتد 

في الطريق خارج الغابة.
كان رفيقاه فائز ونادر يمشيان في الطريق. فعثرت رجل فائز 
بشيء على األرض، ولم يعرفا ما هو، وتتبعا أثره حتى يصال 
إلى أوله، ووجداه أخيرًا ينتهي عند صاحبهما المسكين غالب، 

النائم الحزين، تحت شجرة التفاح.
جلس الثالثة وهم في حيرة من األمر، ودعوا الله أن يخلصهم 
من هذا الموقف. وبعد قليل وجدوا صاحبهم القديم القزم ذا 
األنف  صاحب  وسأل  عليهم،  وسلم  مقبال،  األحمر  المعطف 

الطويل، وهو يضحك:
وقال  الدواء.  ويعرف  السبب،  يعرف  أنه  مع  هذا؟  حدث  كيف 
في  مرضه  من  يشفيه  دواء  على  سأدلكم  تقلقوا،  ال  لهم: 

الحال.
من  (اإلجاصة)،  الكمثرى  بعض  له  أحضرا  لصديقيه:  قال  ثم 
عالجه  الكمثرى  في  فإن  التفاح،  شجرة  من  القريبة  الشجرة 

وشفاءه.
جرى فائز ونادر، وقطفا مقدارًا من الكمثرى، وأكل غالب منها، 
فبدأ طول أنفه ينقص بالتدريج، حتى رجع إلى حالته الطبيعية. 
الكثيرة،  خدماته  للقزم  وشكروا  كثيرًا،  وصديقاه  غالب  فرح 

وأخبروه بما فعلته األميرة.
يسترجعوا  أن  بواسطتها  يستطيعون  خطة  على  القزم  دلهم 
هداياهم القيمة. فقال غالب: خذ شيئًا من هذا التفاح وهذه 
الكمثرى، وبعها التفاح أوًال، فإذا أكلت تفاحة طال أنفها وكبر 

كما حصل ألنفك، فشكروه على فكرته.
مملوءة  سّلة  معه  وأخــذ  البستانيون  يلبس  كما  غالب  لبس 
عنده  ما  وعــرض  الحاكم،  قصر  إلى  وذهــب  العجيب،  بالتفاح 
لهم:  فقال  يذوقه.  أن  التفاح  رأى  من  كل  وتمنى  تفاح.  من 
كله،  التفاح  اشترى  الذي  خادمها  فأرسلت  باألميرة.  خاص  إنه 
وغسله وقدمه لألميرة، فأخذت تفاحة فوجدتها لذيذة الطعم، 

فأكلت تفاحتين أخريين.
عليه،  يدها  ووضعت  أنفها،  في  بألم  تشعر  بدأت  ذلك  بعد 
الطبيب  فجاء  بأبيها،  استغاثت  بسرعة،  وينمو  يطول  فوجدته 
الطبيب  تعجب  األرض.  وصــل  حتى  أنفها  وطــال  بسرعة، 

وأعطاها دواء، فشربته ولم تجد له نتيجة.
والجراحين  األطباء  يستدعي  البالد  جميع  في  الحاكم  أعلن 
مرضها  من  األميرة  يشفي  من  بإعطاء  ووعد  األميرة.  لعالج 

العجيب جائزة ثمينة.
حضر األطباء والجراحون، وجّربوا كل ما عندهم من أدوية. لكن 
األميرة لم تتحسن، وبقيت على هذه الحال أسبوعين. ثم جاء 
لعالجها،  القصر  إلى  وحضر  طبيب،  مالبس  لبس  وقد  غالب 
وكان في حقيبته شيء من الكمثرى. وفحص األميرة، وقال 

إنه يستطيع شفاءها، لكنها تحتاج إلى كثير من الزيارات.
تفاحات،  ثالث  أكلت  أنها  فأخبرته  مرضها،  سبب  عن  وسألها 

فحدث لها ما حدث.
التفاحات  إحدى  من  قطعة  فقطع  التفاح،  تريه  أن  إليها  طلب 
الصباح  وفي  التالي.  اليوم  في  النتيجة  ليرى  بأكلها  وأمرها 

وجد أنفها قد طال.
الكمثرى  من  صغيرة  قطعة  غالب  فأعطاها  األميرة،  قلق  زاد 
وأنفها  تتحسن  أنها  ووجد  التالي،  اليوم  في  وزارها  لتأكلها، 
هو  إياه  أعطيتك  الذي  الدواء  إن  لها:  فقال  طوله.  يقصر  أخذ 
العالج الوحيد لمرضك، وال يعرفه أحد غيري، ثم أعطاها قطعة 

من التفاح.
ولما زارها في اليوم التالي، وجد أن أنفها قد طال، وحالتها 
يتم  ولن  أذنبت،  قد  أنك  لي  يبدو  لها:  فقال  ســوءًا.  ازدادت 

العالج إال إذا طهرت نفسك من الذنوب.
فأنكرت األميرة بشدة أنها ارتكبت ذنبًا، وقالت إنها لم تفعل 
المرض  بهذا  وستموتين  ُمذنبة،  أنت  غالب:  لها  فقال  شيئًا. 
إلى  وتتوبي  بذنبك  وتعترفي  الحق،  تقولي  لم  إن  الخبيث 

ربك.
ثم أخبر الطبيب الحاكم بأن حالتها ساءت بعد أن تحسنت كثيرًا، 
وأنها لن تشفى إال إذا اعترفت بما فعلت، وتابت عن ذنبها. 
فنصحها أبوها أن تعترف بالحقيقة، حتى ُتشفى ويزول عنها 

الخطر.
منهم  وأخذت  الجنود  بعض  على  احتلت  لقد  األميرة:  فقالت 
ذنوبي.  كل  هي  هذه  غريبًا؟  وبوقًا  عجيبًا،  ورداًء  ثمينًا،  كيسًا 
إلى  تسلمها  وأن  أصحابها،  إلــى  تعيدها  أن  أبوها  فطلب 

الطبيب ليرسلها إليهم، ويكمل عالجها.
الثالثة،  األشياء  هــذه  تحضر  أن  الجارية  إلــى  األميرة  طلبت 
فأحضرتها، وقدمتها األميرة إلى الطبيب، راجيًة أن يرجعها إلى 
أصحابها، ووصفتهم له. لما تسلم الهدايا الثمينة، لبس الرداء 
العجيب، وأعطاها حبة كمثرى كاملة، فأكلتها، وعاد أنفها إلى 
حالته الطبيعية، وشفيت من مرضها تمامًا، ولم ينتظر الطبيب 

شيئًا من المكافأة.
وتمنى أن يكون مع صديقيه، وفي الحال وجد نفسه معهما. 
وعاش األصدقاء الثالثة معًا عيشة سعيدة، كلها تعاون ومحبة 

وإخالص.

هل تعرف جزيرة بورا بورا؟

الهادئ  المحيط  في  بــورا  بــورا  جزيرة  َتقع 
في  وتحديدًا  والبيرو،  أستراليا  دولتي  بين 
جزئين  إلى  تنقسم  التي  المجتمع،  جزيرة 
رئيسيين، وهما: جزر ليوارد، وجزر ويندوارد، 
جزر  مجموعة  ضمن  بورا  بورا  جزيرة  وتندرج 
ويندوارد. تبُلغ مساحة جزيرة بورا بورا 29.3 
َنوعها،  من  فريدة  بجغرافيا  وتتمتع  كم2، 
وتتمّيز بأّنها ذات طبيعة ُبركانّية. تقع الجزيرة 
في وسط بحر فيروزي، وُتحيط بها عدد من 
رمال  ذات  بكونها  توَصف  الصغيرة،  الجزر 
بيضاء وُمنبسطة، بينما توجد َجزيرة بركانّية 

.Motu Toopua واحدة وهي جزيرة

يتمّيز  مداري،  بُمناخ  بورا  بورا  جزيرة  تتمّتع 
السنة؛  أشهر  مــدار  على  ولطفه  بدفئه 
الُمحيط  من  َلطيفة  جنوبّية  رياٌح  تُهّب  حيث 
الشرقية.  الشمالّية  التجارة  ورياح  الهادئ، 
إلى  للجزيرة  الحرارة  درجــة  ُمتوّسط  َيصل 
الجزء  في  وقوعها  بسبب  سيليزية   °26
الصيف  فصل  ويمتّد  األرضية،  الكرة  من 
وحتى  دسيمبر،  شهر  من  بــورا  بــورا  في 
شهر مارس، ويتمّيز فصل الصيف بارتفاع 
فصل  يمتّد  بينما  قليًال،  حــرارتــه  درجـــات 
أكتوبر،  شهر  حتى  يونيو  شهر  من  الشتاء 
الجزيرة  تكون  بينما  الغيوم،  بكثرة  ويتمّيز 

فيه مشرقًة بشكل قليل. 
ظهر  على  الحيوانات  من  نوٍع  أّي  يوجد  ال   
البركانية؛  طبيعتها  بسبب  بورا،  بورا  جزيرة 
منها:  كثيرة،  بحرّية  مخلوقاٍت  تضّم  لكّنها 
البحرية،  والسالحف  الملّونة،  األسمالك 

والدالفين، وغيرها.
الحالي  اسمها  على   Bora Bora حصلت 
في عام 1769م، عندما استطلع القبطان 
لــيــوارد.  ــزر  ج واكــَتــَشــف  الَمنطقة،  ــوك  ك
الرّحالة  سّيطر  عشر  الثامن  القرن  خــالل 
تبعًا  واعتبروها  الجزيرة،  على  األوروبيون 
احتّلها  مــن  أّول  ــان  ك ــــي.  األوروب للُحكم 

المالح صموئيل واليس نيابًة عن بريطانيا 
الفرنسي  المّالح  بعدها  تبعه  العظمى، 
تتابع  ومــع  بوغنفيل،  دو  أنــطــوان  لويس 
بورا  بورا  جزيرة  وقفت  األوروبي  االحتالل 
عندما  1888م،  عــام  حّتى  االحــتــالل  ضــد 
1958م  عام  وفي  رسمّيًا،  فرنسا  احتّلتها 
تّم  الفرنسية.  بولينزا  تتبع  رسمّيًا  أصبحت 
ِقَبل  من  بحرّية  كقاعدة  الجزيرة  استخدام 
عــام 1941م  ففي  الــــدول؛  مــن  الــعــديــد 
عام  وفــي  أميركّية،  كقاعدة  اسُتخدمت 
عسكرّيًة  ــدًة  قــاع ــزيــرة  ــَج ال كــانــت  1946م 

فرنسّيًة إلى جانب أرخبيل.

سهم وأرسار الكون
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تلفت األنظار إليك في 
محيط العمل لقدرتك 

على القيادة بحكمة، ال 
تتسرع في خطوة االرتباط 

فأنت شخص حساس 
وليس من السهل إيجاد 

من يناسبك.

ابحث عن فرصة عمل 
جديدة تجد شغفك بها، 

خذ خطوة االرتباط الفترة 
المقبلة، أكثر من أكل 

األسماك فجسمك يحتاج 
إلى ذلك كثيرا.

راعي اآلخرين في 
العمل، عليك أخذ فترة 
هدوء بعيدا عن شريك 

حياتك، وقم بإعادة 
التفكير في عالقتكما، 

قلل من أكل الفواكه.

ستتحقق جميع األهداف 
التي تسعى إليها في 

عملك، ولكن عليك 
استشارة الممارسين 

القانونيين قبل توقيع 
أي اتفاق، سيعبر لك أحد 

األصدقاء المقربين عن 
مشاعره تجاهك.

انتهاء الخالف بينك وبين 
زمالء العمل، تبحث عن 
شريك مناسب، وهناك 

فرصة لمقابلته خالل األيام 
المقبلة، احذر العقاقير 

الطبية التي تتناولها دون 
استشارة الطبيب.

قم بواجباتك في العمل 
وإال سينفضح أمرك 
أمام الجميع، احترس 

من الدخول في عالقات 
متعددة حتى ال تفقد من 

يحبك حقا، راجع نظامك 
الغذائي.
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ابدأ في التخطيط 
إلجازتك السنوية، حتى 

تجدد طاقتك، ال تدع أحدا 
يتدخل بينك وبين شريك 

حياتك، نم جيدا ألنك 
تبذل جهدا في العمل.

ستحصل على ترقية 
في العمل، فكر بحلول 

لمشاكلك األسرية 
بعيدا عن التوتر، التزم 

بإرشادات طبيبك.

ستدرك اليوم ضرورة 
تطوير أدائك في إنجاز 

مهام عملك، وستتعرف 
على شخصيات جديدة 

تفيدك خالل الفترة 
المقبلة، حافظ على 
االستقرار العاطفي، 

عليك ممارسة الرياضة.

ستغير وظيفتك أو مكان 
عملك وهذا سيكون 
لصالحك، ستشتعل 
الخالفات بينك وبين 
شريكك اليوم، هذا 

هو الوقت المناسب 
إلجراء الفحوصات الطبية 

الروتينية.

فكر جيدا في قرار تركك 
للعمل، تقرب من شريك 

حياتك واعطه فرصة 
للتخفيف عنك، صحتك 

مهددة لإلصابة باألمراض 
بسبب ضعف جهازك 

المناعي ولذا عليك تناول 
الفيتامينات.

عليك تصحيح وضعك 
في العمل، ووضع خطة 

متكاملة لتطوير أدائك، 
اهتم بشريكك ألنه يبحث 
عن تواجدك بجانبه بشكل 
أفضل، عليك اتباع نظام 

غذائي صحى مناسب 
لك.
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لحل مسابقة كاكورو عليك ادخال رقم من 1-9 في 

المربعات الفارغة.
مفاتيح الحل هي االرقام الموجودة في المربعات 

السوداء وهي التي تعطي حل لمجموع االرقام.
االرقام الموجودة فوق الخط تعطي الحل االفقي 
واالرقام الموجودة تحت الخط تعط الحل العامودي.
 1 ورقم   2 لرقم  الحل  سيكون   3 رقم  الحل  مفتاح 
 2 رقــم  او   1 ورقــم   4 لرقم  حال  سيكون   5 ورقــم 

ورقم3.
تعتمد  الصحيح  بالشكل  ستحل  المربعات  من  اي 

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

االرقام 1 و3.

حل العدد السابق

Kakuro

حل العدد السابق
قم باستكمال 

الشبكة، حتى يصبح 
كل صف وعامود 

والمربع الذي يتكون 
من ٣ صفوف 

وأعمدة (باللون 
الغامق) يحتوي 

على كل رقم من 
١ - ٩

1234567891011
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11

1 - البحرين – حلب 2 - لهو - قاوم – صد 3 - جبان – نرجس 4 - رجوع – أرعن 5 - يم 
- رد – لندن 6 - لبنى - حي – يقع 7 - سان جرمان 8 - دمع - لبان – خل 9 - وعي – 

سفير 10 - شارع - جو – ضبع 11 - قمة – مدلول.

1 - كاتب فرنسي من آثاره "الملك 
يلهو" 2 - احترام واعتبار - مكان اللعب  

3 - قطع المسافة – مدينة سورية 
على العاصي - ضد ضالل 4 – سرب 

من الطيور – هزة أرضية شديدة 5 
- شقيق - غير ناضج – طمأنينة 6 – 

جوهر مضيء ومحرق – اتجاه - نقيض 
ميت 7 - عاصمة محافظة البحيرة في 
مصر - بارز 8 - كذب – ارتفاع 9 - حبيبة 

الشاعر قيس بن ذريح – أرق 10 - بسط 
- جفاف11 – مال مدفون في األرض- 

لهو وتسلية – علة.
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1 – روائي فرنسي من مؤلفاته  
"األحمر واألسود" 2 – عظم عريض 

خلف المنكب – غير ُمصّنع – جسم 
3 - ثبت الرأي على أمر – طّنان 4 - حب 

- متشابهان – والدة 5 - نسيم - عدم 
الحركة - أرشد 6 - مضيق يصل الخليج 
ببحر ُعمان - من الورود 7 - ضد فساد 
- حر النار 8 - حزن وكرب - وقت – والد 

9 - متحّير من شدة الوجد - تنفيذ عقوبة 
الموت في محكوم عليه 10 - إنصاف - 

جمع من الناس - ما يكتمه اإلنسان 11 - 
َهَدَف - عاصمة عربية على المتوسط.

1 - الجليل – دمشق 2 - لهب - مبسم – أم 3 - بوار – ناعورة 4 - نجران - ع ع 5 - رق 
- ود – جلي 6 - يانع - حرب – جد 7 - نور – ليماسول 8 - مجان – أنف 9 - سردين – 

يضل 10 - لص - عنق – خرب 11 - بدين - عسل – عم.

تفيد الحكايات عن الحيوانات وخاصة 
الكالب والقطط انها تقوم بدور 

الحارس االمين ويحسن معاملتها 
وذكر في مجلة عربية ان لصا حاول 
التسلل الى منزل بعيد عن البلدة 

في غياب اصحابه فهاجمه كلب 
المنزل بشراسة فسقط على االرض 

وراح الكلب ينهش بلحمه وعظمه 
مما اضطره لطلب النجدة وسيارة 

االسعاف وكان الكلب على حق.
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املدينة اليابانية التي 
اسقط عليها أول قنبلة 

ذرية يف الحروب العاملية 
من مقطع و(8) احرف

أفقياً

أفقياً

عامودياً

عامودياً
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جزيرة كورسيكا تحيي ذكرى والدة نابليون باملعارك والرقص

ئية غالباً ما تيسء استغالل نظرية النسبية العامة  األفالم السين

كورسيكا  جــزيــرة  فــي  أجاكسيو  مدينة  تــعــود 
من  قرنين  من  أكثر  األيام  هذه  في  الفرنسية 
الزمن مع احتفاالت ذات طابع تاريخي وتقليدي 
بالذكرى التاسعة واألربعين بعد المئتين لوالدة 

نابليون بونابرت فيها.
فمنذ مطلع األسبوع الحالي، تكتسي المدينة 
الــواقــعــة فــي جــنــوب كــورســيــكــا، والــتــي ولد 
فيها نابليون في الخامس عشر من آب 1769 
من  الحقبة  ألجواء  استعادات  مع  تاريخيا  طابعا 
الطبول  وقــع  على  ورقـــص،  ومــهــن  مــعــارك 
ودوّي المدافع والبنادق القديمة والموسيقى 
شــوارع  فــي  معركة  فــي  ويــتــواجــه  األنــيــقــة. 
فرنسيون،  وآخــرون  نمسويون  جنود  أجاكسيو 

وتعلو الصيحات "هيا أيها الرفاق، اصطفوا".
في  بعيد  زمـــن  إلـــى  التقليد  هـــذا  ــعــود  وي  
أطفال  وهم  شاهدوه  من  إن  بحيث  كورسيكا، 
أوغنو  نيكوال  غــرار  على  اليوم،  فيه  يشاركون 

البالغ من العمر 54 عاما.
في  كنت  حين  الطفولة،  حلم  "إنـــه  ويــقــول 
الخامسة من العمر كنت أشاهدهم، واليوم أنا 

أرتدي الزّي" للمشاركة في هذا الحدث".
في اإلجمال، يشارك 500 شخص، من بينهم 
300 أوروبي من خارج فرنسا، في هذا الحدث، 
فيش  قصر  في  ويرقصون  الشوارع،  يجوبون 

أو يعسكرون على الشاطئ.
المناسبة  هذه  في  المقامة  النشاطات  ومن 

أيضا عروض مسرح ومؤتمرات.

أنا نابليون
في المعسكر البحري الذي يضّم خمسين خيمة 
اللمسات  وضــع  على  الــرجــال  يعمل  بيضاء، 
لباس  تحاكي  التي  مالبسهم  على  األخــيــرة 

الجنود النمسويين.
مواطنة  وهــي  ســوفــوفــوا،  بــاربــورا  وتــقــول 
ذلك  لباس  يشبه  طويال  لباسا  ترتدي  تشيكية 

الزمن "نحن نعيش هناك فعال".

 17 عمره  فيزر  جوزيف  يدعى  لها  قريب  ويجّهز 
عاما بندقيته، ويقول "الجزء المفّضل عندي هو 
المعارك" وقد رافقه عدد كبير من أفراد عائلته 

في هذه الرحلة.
المعارك  أوروبــــا  فــي  عـــّدة  مــدن  وتستعيد   
في  الــزمــن،  ذلــك  فــي  جــرت  الــتــي  التاريخية 
وبولندا  وسلوفاكيا  والمجر  والنمسا  فرنسا 

وإيطاليا ومالطا.
معركة  استعادت  فقد  أجاكسبو،  مدينة  أمــا 
ريغنسبورغ التي دارت رحاها في العام 1809، 

بعد استعراض جاب شوارعها.
الشاطئ،  على  المعسكر  جــوانــب  أحــد  فــي   
ذات  خــوذة  معتمرا  نابليون،  دور  رجــل  يجّسد 
منهمك  وهــو  الــصــوف،  من  ومعطفا  قرنين 

في نقاش تفاصيل المعركة مع ضباطه.
وهو  الرسين  جيرالد  جان  الرجل،  هذا  ويقول 
من  الخمسين  في  بلجيكي  مجوهرات  صانع 
العمر لوكالة فرانس برس "أنا أشارك في هذه 
االحتفاالت منذ 22 عاما، وقد أصبحت نابليون 

الرسمي، ال يوجد في العالم سوى اثنين".
كل  فــي  نابليون  دور  أجــّســد  "أنـــا  ويضيف   
السلطات  من  معتمد  وأنــا  أوروبـــا،  احتفاالت 

الفرنسية".
قوية،  رائحة  مجاورة  حــدادة  ورشة  من  تنبعث   
أو  قالئد  يصنعوا  أن  للصغار  يمكن  وهــنــاك 

زهورا معدنية.
 تجذب هذه الورشة ليلي البالغة سبع سنوات 
فيها  يتعّرفان  وهما  عاما،  عشر  األحد  ذا  وتيو 

على بعض المهن التي كانت سائدة في ذلك 
الزمن.

 35 العمر  من  البالغة  سونيا  والدتهما  وتقول 
أشياء  صنع  من  األطفال  يتمكن  أن  عاما "جّيد 

بأيديهم، نحن اآلن بعيدون عن هذا تماما".
تماما،  الجّو  يختلف  فيش،  متحف  باحة  في   
بأناقة  يتمايلون  ونساء  رجال  من  فالراقصون 

على أنغام الموسيقى المنبعثة في المكان.
فيليكس  ـــرار  غ عــلــى  ــاضــرون،  ــح ال كـــان  وإذا   
ــنــي الــمــتــقــاعــد حــديــثــا، يـــقـــّدرون هــذه  ــورازي ك
سائدة  كانت  التي  التاريخية  لألجواء  االستعادة 
أن  يأملون  كانوا  أنهم  إال  نابليون،  عهد  في 

يشاركوا هم أيضا في هذه الرقصات. 
(أ ف ب) 

ــلــت نــظــريــة الــنــســبــيــة الــعــامــة  شــّك
األوساط  في  كبيرة  ثورة  آلينشتاين 
في  غالبا  استخدمت  لكنها  العلمية، 
السينما للتغطية على الضعف في 
باحثون  يــرى  مــا  بحسب  السيناريو، 
في  للسينما  مهرجان  هامش  على 

فرنسا.
الفلكية  ــاء  ــزي ــفــي ال ــم  ــال ع ويـــقـــول   
لوكالة  ــوهــوك  ل روالن  الــفــرنــســي 
تالميذ  هناك  "ليس  بــرس  فــرانــس 
مجال  في  النسبية  لنظرية  جــّيــدون 
السينما، هناك من هم سيئون ومن 

هو أسوأ".
ويؤّيده كانتان الزاروتو المسؤول عن 
والمسموعة  المرئية  الفنون  قسم 
في  بــوانــكــاريــه  هــنــري  معهد  فــي 
الكّل  الجماعي،  الخيال  "في  باريس 
العامة  النسبية  نــظــريــة  أن  يــعــرف 
الزمكان  عن  بآخر  أو  بشكل  تتحّدث 
(الزمان + المكان)، وأن ال أحد يفهم 

منها شيئا".
أي  على  السهل  من  "لــذا  ويضيف 
فيلمه  يصّوره  ما  إن  يقول  أن  مخرج 

يستند على نظرية النسبية".
 ففي فيلم "العودة إلى المستقبل" 
يستخدم   ،1985 العام  في  المصّور 
"الُعذر"  هذا  زميكيس  روبرت  المخرج 
بواسطة  الماضي  إلى  السفر  لُيبّرر 
هائلة...لكن  بسرعة  تسير  ســيــارة 

نظرية النسبية ال تقول بهذا.
في  الشهيرة  نظريته  آينشتاين  نشر 

العام 1905، وشّكلت ثورة في علوم 
أن  عنه  تحّدثت  ما  أبرز  ومن  الفيزياء، 
سرعة  باختالف  يختلف  الزمن  مــرور 

حركة الجسم.
يمّر  مثال،  قطار  فــي  يسافر  فمن 
في  ينتظرون  ممن  أبطأ  الزمن  عليه 
المحطة، لكن هذا الفرق ضئيل بحيث 

إنه ال ُيالحظ.
 ولكي يشعر اإلنسان بالفرق، ينبغي 
سرعة  ثلث  سرعته  تبلغ  أن  نظريا 

ذلك  أن  األقــل..وبــمــا  على  الــضــوء 
مستحيل حاليا فإن تطبيقات النظرية 
الخيال  أفالم  على  حاليا  تقتصر  تكاد 

العلمي.
ــا مـــا تــســيء  ــب ــال ــكــن األفــــــالم غ  ل
استخدامها وتستغلها بشكل مغلوط 
كانتان  بحسب  الــســيــنــاريــو،  لتبرير 

الزاروتو.
 وهو يقول إن األفالم التي تنطوي 

على أخطاء فيزيائية كثيرة جدا.

احترام العلم مصدر إبداع
ويرى الباحث أن تناول نظرية النسبية 
في السينما أكثر تعقيدا من تناولها 
بحثا  يتطّلب  ذلــك  ألن  األدب،  فــي 

غالبا ما يبّرد حماسة المنتجين.
 ويضيف "األفالم تخاطب حواّسنا"، 
لكن  الخيال،  تطلق  فهي  الُكتب  أما 
"العدل" في تناول النظرية "ضروري 

على كّل حال".

"إنترستلر"  فيلم  أن  الباحث  ــرى  وي
ــركــي  ــي ــي األم ــطــان ــري ــب ــمــخــرج ال ــل ل
ألنــه  ــجــابــي"  "إي ـــوالن  ن كريستوفر 
حتى  جّيد"،  بشكل  النظرية  "تناول 

وإن انطوى على بعض األخطاء.
إشكالية  ــد  جــّي بــشــكــل  صــــّور  وهـــو 
عبر  يسافر  الـــذي  ــد  ــوال ال يصبح  أن 
روالن  بحسب  ابنه،  من  أصغر  الزمن 
الذين  فئة "التالمذة  ومن  لوهوك.  
النسبية  لنظرية  جدا"  سيئين  ليسوا 
الزاروتــو  كانتان  يذكر  السينما،  في 
ــفــضــاء"  ال مــلــحــمــة   2001" فــيــلــم 
كوبريك  ستانلي  فيه  تــنــاول  الــذي 

المستقبل الفلسفي للنظرية.
ومن بين األفالم الجّيدة أيضا "كوكب 
العام 1968  في  صدر  الذي  القرود" 

للمخرج فرانكلين شافنر.
المخرجين  "بعض  الزاروتـــو  ويقول   
العلمية  الــتــفــاصــيــل  مــن  يــخــافــون 
اهتمام  يخسروا  أن  يريدون  ال  ألنهم 
الُمشاهد". لكنه يعارض هذا التوّجه، 
ال  إبـــداع  "مــصــدر  الفيزياء  أن  ــرى  وي

ينضب للقصص القوية".
الفنانين  بعض  "هــنــاك  ويضيف   
احترام  مثل  لديهم،  االلتزام  يشّكل 
إبـــداع...  مصدر  الحقيقية،  الفيزياء 
الفيزيائية  النظريات  فهم  ينبغي 
الحديثة حتى نستطيع أن نقول أشياء 

جديدة عن عالمنا".

(أ ف ب)

 امللفوف يوقف خطر 
رسطان األمعاء

قدرة  أسباب  اكتشفوا  إنهم  علماء  قال 
بعض النباتات، مثل الملفوف والبروكلي، 
سرطان  بمرض  اإلصابة  خطر  تقليل  على 

األمعاء.
الخضراوات  هذه  أن  إلى  العلماء  وتوصل 
بالنسبة  مفيدة  الصليبيات  فصيلة  من 
لألمعاء بدون شك، لكن تفسير ذلك مازال 

غير واضح.
لمعهد  الــتــابــع  الــعــلــمــاء  فــريــق  وخــلــص 
ثمة  أن  إلى  لندن  في  كريك  فرانسيس 
هضم  أثناء  ُتنتج  للسرطان  مضادة  مــواد 

الخضراوات.
تغيير  كــيــفــيــة  عــلــى  الــــدراســــة  ـــــزت  ورك
الخضراوات جدار األمعاء، وذلك من خالل 
وأمعاء  الفئران  على  بتجارب  االستعانة 

مصغرة تنمو في المختبر.
األمعاء،  سطح  أن  إلــى  العلماء  وخلص 
عملية  في  باستمرار  يتولد  الجلد،  مثل 
وأن  أيام،  خمسة  إلى  أربعة  من  تستغرق 
إلى  تحتاج  هذه  المستمرة  التجديد  عملية 
األمر  يــؤدي  قد  وإال  للغاية،  دقيق  تحكم 
التهاب  حدوث  أو  بالسرطان  اإلصابة  إلى 

في األمعاء.
دوريــة  نشرتها  التي  الــدراســة  وأظــهــرت 
أن  المناعة  بأمراض  المعنية  "إميونيتي" 
المواد الكيميائية التي تنتجها الخضراوات 

من فصيلة الصليبيات مهمة جدا.
باسم  تعرف  كيميائية  العلماء مادة  وبحث 
عن  الجسم  في  ُتنتج  "إندول3--كاربينول" 

طريق مضغ مثل هذه الخضراوات.
الباحثين  إحــدى  ستوكينغر،  غيتا  وقالت 
من  تــأكــدوا   " الــدراســة  على  المشرفين 
يكون  وأال  طهيها،  فــي  المبالغة  عــدم 
البروكلي رطبا". ويحدث تعديل في المادة 
المعدة،  في  حمض  طريق  عن  الكيميائية 

ويواصل رحلته في الجهاز الهضمي.
(بترا) 

فيسبوك يبث بعض مباريات 
كا  دوري األبطال يف أم

الالتينية
موقع  إن  القدم   لكرة  األوروبــي  االتحاد  قال 
سيكون  االجــتــمــاعــي  لــلــتــواصــل  فيسبوك 
بإمكانه بث بعض مباريات دوري أبطال أوروبا 
في دول أميركا الالتينية المتحدثة باإلسبانية 

مجانا على مدار المواسم الثالثة المقبلة. 
الذي  االتفاق،  أن  بيان  في  االتحاد  وأضــاف   
يبدأ اعتبارا من الموسم الحالي وحتى 2021، 
كل  في  مباراة  بث 32  حقوق  فيسبوك  يمنح 
مجاني  وبشكل  مباشرة  الهواء  على  موسم 
وكأس  األبطال  دوري  نهائي  مباراة  بينها  من 

السوبر األوروبية.
بين  األوروبية  السوبر  كأس  نهائي  وسيكون 
أتليتيكو مدريد وريال مدريد أول مباراة يتم بثها 

على اإلنترنت وفق االتفاق.
التسويق  مدير  ابشتاين  لــوران  جاي  ووصــف 
االتفاق  القدم  لكرة  ـــي  األوروب االتــحــاد  في 
لبث  االستخدام"  وسهل  للغاية  "مبتكر  بأنه 

المباريات إلى المنطقة.
في  الالتينية  أميركا  العبي  معظم  ويلعب   
أندية أوروبية ويشارك العديد منهم في دوري 

األبطال كل عام.
إعالن  من  واحد  يوم  بعد  االتفاق  هذا  ويأتي 
القدم  لكرة  االسباني  األولــى  الدرجة  دوري 
ستسمح  فيسبوك  مــع  تاريخية  صفقة  عــن 
للمتفرجين في شبه القارة الهندية بمشاهدة 
المقبلة  الثالثة  المواسم  خالل  المباريات  كل 

مجانا على شبكة التواصل االجتماعي.
بيان  فــي  االسباني  ـــدوري  ال رابــطــة  وقــالــت 
وعددها  الجديد  الموسم  مباريات  جميع  إن 
في  لــلــمــشــاهــديــن  مــتــاحــة  ســتــكــون    ،380
ونيبال  وبوتان  وبنجالدش  وأفغانستان  الهند 

والمالديف وسريالنكا وباكستان.
(رويترز)

الظهور  المسلمون  يتجنب  ما  عــادة 
البوذية  األغلبية  ذات  ميانمار  في 
فيو  الي  وين  لكن  الترهيب،  خشية 
من  قليلة  قلة  بين  من  وهي  سين، 
المختصين  المسلمين  المدونين 
بالعناية بالجمال اختارت االتجاه اآلخر.

 فقد كانت الشابة البالغة من العمر 
إطالق  خالل  االنتباه  محط  عاما   19
في  يــانــجــون  فــي  تجميل  منتجات 
مساحيق  كانت  حيث  األخيرة،  اآلونة 
األلوان  والمتعددة  الالفتة  التجميل 
مالبس  مع  تتعارض  تضعها  التي 
األخضر  باللونين  األكــمــام  طويلة 
عن  عبارة  متناسق  وحجاب  واألبيض 
غطاء رأس تضعه بعض المسلمات.

على  نادمة  "لست  المدونة  وقالت 
ــداء الــحــجــاب. الــلــه يفتح  ــارت قـــراري ب
الحجاب  ــواب.  األب من  الكثير  أمامي 
يمكنني  لــي.  بالنسبة  مفتاح  هــو 
أردت،  حيثما  لــلــذهــاب  اســتــخــدامــه 

وفعل ما يحلو لي".
يشكلون  الذين  المسلمون  ويقول 
سكان  مــن  بالمئة  خمسة  حــوالــي 
مليونا   50 نحو  عددهم  البالغ  البلد 
مساجد  فتح  على  قادرين  غير  إنهم 
جديدة منذ عقود ويواجهون مصاعب 
أصحابها  مــن  شقق  استئجار  فــي 

البوذيين.
ــة إن  ــظــمــات حــقــوقــي ـــول مــن ـــق وت
للمسلمين  المنهجي  االضــطــهــاد 
أن  بــرغــم  ــد،  ــزاي ت فــي  ميانمار  فــي 
الروهينجا  على  يتركز  العالم  اهتمام 
المسلمين الذين ال يحملون جنسية، 
حيث تقول األمم المتحدة ومنظمات 
منهم  ألــف   700 مــن  أكثر  إن  إغــاثــة 
بعد  المجاورة  بنجالدش  إلى  طــردوا 
حملة قام بها الجيش العام الماضي.

في  ــســان  اإلن حــقــوق  شبكة  لــكــن   
ــام  ــع ــر ال ــري ــق ـــورمـــا قـــالـــت فـــي ت ب

الماضي إن كثيرا من المسلمين من 
الحصول  من  ُمنعوا  األعـــراق  جميع 
على وثائق هوية وطنية وُحرموا من 

الوصول إلى بعض أماكن العبادة.
الي  ويــن  تالميذ  لبعض  وبالنسبة 
تتعلق  ال  دروســهــا  فــإن  سين  فيو 
فقط بوضع ظل الجفون أو استخدام 
أيضا  تهدف  وإنما  التحديد،  أقــالم 
بهوية  ـــزاز  ـــت واالع الــثــقــة  ــنــاء  ب إلـــى 
المواطنون  فيها  يشكك  مــا  دائــمــا 

البوذيون.
عاما)  ــج (20  أون مــان  هــاي  وقــالــت   
التجميل  مــســاحــيــق  تــضــع  ــهــا  ــت "رأي

وترتدي الحجاب وهو رائع الجمال".
جميلة  أكـــون  أن  "أردت  وأضــافــت 
مثلها". واجتذبت وين الي فيو سين 
إلضفاء  لمساعيها  الكثيرين  إعجاب 
صـــورة  عــلــى  ـــة  وراقـــي ــيــقــة  أن روح 
ارتــداء  خــالل  من  ميانمار،  مسلمي 
الموضة  خطوط  على أحدث  مالبس 
تــتــنــاســق مـــع حــجــابــهــا والــمــســكــرة 
الموضوعة  الجفون  وظالل  الدقيقة 

بألوان جريئة.
على  مــتــابــع   6000 ــة  ــراب ق ولــديــهــا 
طالبة   600 حضرت  كما  فيسبوك 
بشأن  تعليميا  فصال   150 من  أكثر 

استخدام مستحضرات التجميل.

 انتقادات
لكن ظهور وين الي فيو سين سبب 
للتمييز:  وعرضها  بل  انتقادات  لها 
بعدما  بــوذيــة  امـــرأة  تــراجــعــت  فــقــد 
لها  تعليمي  فــصــل  فــي  ســجــلــت 

عندما اكتشفت أنها مسلمة.
على  المعلقين  بــعــض  وهــاجــمــهــا 
فيسبوك بسبب استخدامها الالفت 
يعتبره  ـــذي  ال التجميل  لمساحيق 
غير  محظورا،  المسلمون  المتدينون 
تلك  تضيع  أن  ترفض  المدونة  أن 

االنتقادات وقتها.
الناس  يهاجمني  "عــنــدمــا  وقــالــت 
وعلى  الـــخـــارج  فــي  ويــنــتــقــدونــنــي 
لدي  تجاهلهم.  أفــضــل  االنــتــرنــت، 

الكثير من العمل".
دعمتها  متنامية،  شــهــرة  وحققت 
حول  االنترنت  عبر  الــدروس  عشرات 
مــراكــز  فــي  والــفــعــالــيــات  التجميل 
برحالت  القيام  لها  أتاح  مما  تجارية، 
ــرى مــدن  ــب ــانــي ك ـــداالي ث ـــى مـــان إل
لــزيــارة  أيــضــا  تخطط  كــمــا  مــيــانــمــار، 

العاصمة الماليزية كوااللمبور.
(رويترز)

ل ار تكافح التمييز بحملة للعناية بالج مدونة محجبة من ميا
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العدد
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٠ ٨ ٠ ٠ ٢ ٢ ٨ ٨ ٦ شكاوى االشرتاكات: 
شارع امللكة رانيا العبدالله

السنة الثامنة واألربعون - عّمان - األردن

رئيس مجلس اإلدارة/ أيمن المجالي

يومية عربية سياسية تصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية

رئيس التحرير

طارق المومني

األخيرة
الجزء األول
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دن ألر ا لرأي. ا   w w w . a l r a i . c o m

 سكان تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات في والية كيراال  (ا ف ب )

24 1 7 4 1 9

 عمان - الرأي

خلت قائمة المساهمين الذين يملكون اكثر من واحد بالمئة 
زياد  األردنــي  االعمال  رجل  اسم  من  العربي  البنك  في 
إيداع  لمركز  اإللكتروني  الموقع  على  والمعلنة  المناصير 

األوراق المالية، حيث قام ببيع كامل حصته في البنك.
ومنذ األول من الشهر الجاري وحتى نهاية جلسة الخميس، 
سجلت السوق المالية صفقات نفذت على 18.55 مليون 
سهم من Hسهم البنك العربي بواقع 120.6 مليون دينار 

من خالل 21 عقدا.
 11 الماضي  األســبــوع  عمان  بــورصــة  سجلت  وتــحــديــدا، 
اسهم  من  سهم  مليون   3.36 على  نفذت  مالية  صفقة 

البنك العربي بحجم تداول بلغ 21.84 مليون دينار.
التي  الشراء  حركات  أن  اإليداع  مركز  لحركة  مراقبون  وأبلغ 
البنك  في  ألسهم  األخيرة  الفترة  في  المناصير  نفذها 
في  تخصه  التي  لألسهم  تحويل  حقيقة  هي  العربي، 
بعضها  اســمــه،  إلــى  العربي  سهم  على  أخــرى  شــركــات 
ألسهمه،  تجميعا  كانت  أنها  أي  المملكة،  خــارج  مسجلة 

ليتسنى له بيعها جملة واحدة.

املناص يبيع كامل حصته يف البنك العر

 عجوز كوري من الجنوب يلتقي 
ل ألول  شقيقه املقيم يف الش

مرة منذ 68 عاما 
 سيول - أ ف ب

عندما غادر كيم كوانغ-هو منزله هربا من تقدم القوات الكورية 
الشمالية، كان هذا الكوري الجنوبي مقتنعا بأنه سيعود سريعا 
لدرجة أنه لم يودع شقيقه األصغر... لكنهما سيلتقيان مجددا 

اإلثنين للمرة األولى منذ 68 عاما.
من  قّلة  من  واحد  وهو  عاما،   81 اليوم  العمر  من  كيم  يبلغ 
المقبل  األسبوع  للذهاب  اختيروا  الذين  الجنوبيين  الكوريين 
شّتتها  التي  للعائالت  جديد  لقاء  في  الشمالية،  كوريا  إلى 

التقسيم منذ الحرب الكورية.
ففي ذلك النزاع الذي ضرب شبه الجزيرة الكورية بين العامين 
اضطر  شطرين،  إلــى  تقسيمها  عن  وأسفر  و1953   1950

الماليين للنزوح عن مناطقهم.

تفضل  الحكومة  تزال  ال  اإلقتصادي  اإلصالح  موضوع   في 
وربطه  ــادل  ع ضريبة  قــانــون  ومنها  بالعموميات  الحديث 

بتحسين الخدمات.
القانون جاهز أو يفترض أنه كذلك في إطاره العام وما بقي 
التوافق على النسب لكن الحكومة تريد أن تتمهل قليال الى 
ما  التسويق  من  أكبر  مساحة  القانون  حول  أفكارها  تمنح  أن 
يعني أن قرارات الحكومة فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل 

ما زالت موضوعًا مفتوحًا.
والنواب من جهتهم يسدون النصائح للحكومة بتأجيل إرسال 
سبيل  على  العام  نهاية  في  العادية  ــدورة  ال الى  القانون 

كسب الوقت وتأجيل المواجهة.
ماليتها  في  مــحــدودة  و  الوقت  بعامل  مــحــدودة  الحكومة 
والمجازفة في اإليرادات ليس مطلوبا في المرحلة الراهنة، 
وموازنتها محكومة بنفقات محددة، وعليها في نهاية السنة 
الناتج  مــن   %  2.8 بعجز  الــمــوازنــة  أهـــداف  تحقيق  المالية 
المحلية  دينار  مليون   8496 قدرها  إيرادات  وتحقيق  المحلي 

منها 7796 مليون دينار.
نفقات الحكومة البالغة 9039 مليون دينار منها 7886 مليون 
وخدمة  وتقاعدات  رواتب  منها  مليارات  جارية 6  نفقات  دينار 
ودعم  المعونة  صندوق  لدعم  يذهب  تبقى  وما  مديونية 
نقدي للخبز والطالب والجامعات أي أنها حرة الحركة في أقل 

من نصف مليار تريد بها أن تحسن الخدمات !!.
بكتاب  الـــرزاز  عمر  الدكتور  الـــوزراء  رئيس  جمع  الــذي  اللقاء 
أو  أخبارًا  يقدم  ولم  بمفاجآت،  يأت  لم  األول  وهو  صحفيين 
دردشة  لقاء  كان  قادمه،  لقرارات  تمهيد  هو  وال  معلومات، 
تحسين  مثل  إجماع  عليها  لقضايا  عامة  أفكار  حــول  مريحة 
معيشة  لتحسين  وسائل  عن  والبحث  الحكومية  الخدمات 

المواطن وقدرته الشرائية وتحفيز االستثمار والتشغيل.
الحكومة  خطوات  الثقة  من  بقدر  الرئيس  عرض  عام  بشكل 
ورؤيتها للمستقبل وتجنب استعراض المؤشرات االقتصادية 
والمالية والنقدية الراهنة والتوقعات حيالها للمستقبل ولم 
يعرض خطة أو برنامج بل محاور عمل ربما ستحتاج ألن توضع 
في قالب خطة أو إجراءات في وقت قريب، إن كان القصد 
هو وضع برنامج إصالح إقتصادي في مقابل برنامج موجود 

ومعمول به وضع باإلتفاق مع صندوق النقد..
وهي  المبادرات  إبتكار  على  قدرته  في  هي  الرئيس  ميزة 
لكن  عليه،  يطرح  ما  بين  منها  مقنع  هو  ما  وتبني  كثيرة 
ذلك ليس كافيا ولهذا الزحام سلبياته والمطلوب في هذه 
ليس  والوقت  للتجريب  فالمجال  األولويات  تحديد  المرحلة 
رفعت  أن  بعد  الكثير  منها  يرتجى  التي  الحكومة،  صالح  في 
الى  ستحتاج  فيها  التوقعات  عبء  وهو  التوقعات  سقف 

ترشيد وواقعية. 

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

لقاء الرئيس بالصحفي

 التسجيل يف كلية الطب بجامعة 
نيويورك سيصبح مجانيا ً

 نيويورك - أ ف ب

سيصبح التسجيل في كلية الطب في جامعة "نيويورك 
يونيفرسيتي" (أن واي يو) العريقة في نيويورك مجانيا 
لجميع طالبها اعتبارا من السنة الجامعية المقبلة، في 
خطوة الفتة لهذه المؤسسة بعدما كانت تكلفة التعلم 

فيها تفوق 220 ألف دوالر للبرنامج الكامل.
وقد أعلم المسؤولون عن الجامعة بهذا النبأ المفاجئ 
للحصول  الخميس  أتــوا  الذين  األولــى  السنة  طــالب 

على ستراتهم البيضاء خالل مراسم تقليدية سنوية.
النغون  يو  واي  "أن  الطب  كلية  لجنة  رئيس  وأوضــح 
هيلث" كينيث النغون أن هذا األمر بات ممكنا بفضل 

هبات من جهات محسنة.
كلية  نجعل  أن  ونتوقع  "نأمل  بيان  في  النغون  وقال 
نكون  وأن  المتقدمين  من  أكبر  لمجموعة  متاحة  الطب 
أنحاء  ســائــر  فــي  الــطــب  دراســـات  فــي  لتحول  محركا 

البالد".
غير أن هذا القرار ال يشمل رسوم التعليم وغيرها من 
المصاريف اإلدارية ورسوم السكن، وهي بقيمة تقرب 

من 27 ألف دوالر سنويا ستبقى على عاتق الطالب. 

مرصع 324 شخصاً جراء فيضانات 
جنو الهند

 الهند - أ ف ب

الجمعة  امـــس  اإلنـــقـــاذ  عــمــال  هـــرع 
إلــى واليـــة كــيــراال فــي جــنــوب الهند 
مصرع  عــن  فيضانات  أســفــرت  حيث 

جديدة  حصيلة  بحسب  شخصا،   324
بينارايي  الوالية  حكومة  رئيس  أعلنها 
هطول  تجدد  مــن  ــّذر  ح ــذي  ال فيجايان 
في  فيجايان  وأعلن  الغزيرة.  األمطار 
الهند  جنوب  فــي  واليــتــه  أن  تغريدة 

قــرن"،  منذ  فيضانات  "أســوأ  تشهد 
عشرة  خالل  أزهقت"  حياة   324" وأن 
أيام من الفيضانات في الوالية التي 
الحصيلة  وكانت  سياحية.  وجهة  تعد 
السابقة تشير إلى مصرع 164 شخصا. 

  

 فتى أسرتايل 
يخرتق أنظمة 

مجموعة "آبل" 

 سيدني - أ ف ب

تمّكن فتى في 
السادسة عشرة 

يحلم بالعمل في 
مجموعة "آبل" من 

قرصنة أنظمتها 
المعلوماتية، 

لكنه لم يسرق أي 
بيانات شخصية، 
بحسب ما أعلنت 

الشركة امس 
الجمعة.

وُأبلغت محكمة 
القاصرين في 

فيكتوريا (جنوب 
شرق) أن الفتى 

اخترق الوحدة 
المركزية، وهو 

نظام قوّي لمعالجة 
المعلومات، من 

منزله في ملبورن، 
وتمّكن من تحميل 

90 غيغابايت من 
الملفات، بحسب 
ما نشرت صحيفة 

"ذي آيج" مساء 
الخميس. 

 واشنطن وأنقرة تتبادالن تهديدات جديدة 
ة ترتاجع  والل
 واشنطن - أ ف ب

بالرد  الجمعة  امــس  تركيا  تــوعــدت 
تنفيذ  المتحدة  الــواليــات  قــررت  إذا 
عليها  العقوبات  بتشديد  تهديداتها 
ما لم تفرج عن قس أميركي، والتي 

أثرت كثيرا على الليرة التركية.
التركية  الــحــكــومــة  تــســعــى  وفــيــمــا 
متانة  بشأن  األســـواق  طمأنة  إلــى 

اقتصادها، حّذر وزير الخزانة األميركي 
الواليات  أن  من  منوتشين  ستيفن 
إضافية  عقوبات  ستفرض  المتحدة 
القس  عن  تفرج  لم  إذا  أنقرة  على 

أندرو برانسون.
عن  ــاضــول  األن أنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
بكجان  روهصار  التركية  التجارة  وزيــرة 
قولها الجمعة "رددنا على (العقوبات 
ــيــة) بــالــتــوافــق مــع قــواعــد  ــرك األمــي

وسنستمر  العالمية  التجارة  منظمة 
في القيام بذلك".

الجمعة  امس  التركي  القضاء  ورفض 
ــالفــراج عــن القس  الــتــمــاســًا جــديــدا ل
األميركي بعدما رد األربعاء طلبا سابقا 
هاالفورت  جيم  محاميه  وقال  مماثال، 
إن المحكمة قضت ببقاء برانسون قيد 
سيستأنف  أنه  مؤكدا  الجبرية،  اإلقامة 

القرار بعد 15 يومًا.
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 حضور بوت حفل زواج 
وزيرة خارجية النمسا 

يث البلبلة 
 فيينا - أ ف ب

ــروســي  ــيــس ال ــرئ يــثــيــر حــضــور ال
وزيرة  زواج  حفل  بوتين  فالديمير 
كنايسل  ــاريــن  ك النمسا  خــارجــيــة 
ــيــمــيــن  ـــمـــحـــســـوبـــة عـــلـــى ال (ال
النمسا  فــي  بلبلة  الــمــتــطــرف) 
االتحاد  رئاسة  حاليا  تتولى  التي 

األوروبي.
ــيــن  ــي ــراك وتــــســــاءل زعـــيـــم االشــت
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــيـــن الـــمـــعـــارض 
يمكن  "كــيــف  شــيــدر  أنــــدريــــاس 
النمسوية  ــاســة  ــرئ ال تــلــعــب  أن 
تدعي  مثلما  األوروبــــي  لالتحاد 
موسكو  (بين  النزيه  الوسيط  دور 
وزيـــرة  كــانــت  إذا  االتـــحـــاد)  ودول 
الخارجية والمستشار اختارا بوضوح 

معسكرهما؟"
عن  األوروبـــيـــة  النائبة  ووصــفــت 
ريجر  ايفلين  االشــتــراكــي  الــحــزب 
و"معيب"  "استفزاز"  بأنه  األمــر 

لصورة النمسا.
ــمــعــارض  ــخــضــر ال ودعـــــا حــــزب ال
أن  معتبرا  الــوزيــرة  استقالة  الــى 
لالتحاد  اللدود  الخصم  هو  "بوتين 
األوروبي في السياسة الخارجية".

ــرة  وزي عــامــا)   55) كنايسل  عينت 
اليميني  الحرية  حزب  عن  للخارجية 
إليه  تنتمي  ال  الـــذي  المتطرف 
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 بوتفليقة 
يعزل اثن 

من كبار قادة 
الجيش 

 الجزائر - رويترز

قالت الرئاسة 
الجزائرية إن الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة 

عزل امس الجمعة 
اثنين من كبار قادة 

الجيش ليجري تغييرا 
جديدا في هيكل 

السلطة بالبالد 
قبل انتخابات 

الرئاسة التي تجري 
العام القادم.

كان اللواء سعيد 
باي قائدا للناحية 
العسكرية الثانية 
بينما كان اللواء 
لحبيب شنتوف 

قائدا للناحية 
العسكرية األولى. 

وتنقسم الجزائر 
وهي واحدة 

من موردي الغاز 
الرئيسيين ألوروبا 
إلى ست مناطق 

عسكرية.

 

توقيف حدث 
متهم برسقة 

أموال من صناديق 
تربعات مسجد

 عمان - غازي مرايات

قــبــض الــبــحــث الــجــنــائــي على 
مبالغ  بسرقة  متهمين  حدثين 
مالية من صناديق تبرعات داخل 

مسجد في عمان.
وقال مصدر امني، ان بالغا ورد 
العاصمة  جنائي  بحث  لشعبة 
تعرض  حول  الماضي  الخميس 
صــنــاديــق الــتــبــرعــات داخـــل احد 
الــمــســاجــد لــلــســرقــة مــن قبل 
بدخول  قاموا  ان  بعد  مجهولين 
احدى  كسر  طريق  عن  المسجد 
الصناديق  اقفال  وخلع  النوافذ 
وســرقــة الــمــبــالــغ الــمــالــيــة من 
لتحديد  التحقيق  وبوشر  داخلها، 
هــويــة الــمــتــورطــيــن والــقــبــض 

عليهم.
قادت  التحقيقات  ان  واضــاف، 
ــا  ــرك ــيــن اشــت ــحــدث لــالشــتــبــاه ب
في  عليهما  وقبض  بالسرقة 
ــظــات الــشــمــال  ــاف ــح احـــــدى م
في  العاملين  مــع  بالتنسيق 
هناك،  الجنائي  البحث  شعبة 
وبــالــتــحــقــيــق مــعــهــمــا اعــتــرفــا 
ـــا زالـــت  ــســرقــة وم ــاب ال ــك ــارت ب

التحقيقات جارية. 
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