
األردن  - ن  ّ عـــ  - واألربــعــون  الثامنة  السنة 
w w w . a l r a i . c o m يومية عربية سياسية - تصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية   

فلساً  250

راك
اشت

لبيع
ص ل

مخص
غير 

|        48 صفحة        | ــــــزءان ج

 األطباء تعلق العمل بالئحة األجور 
 عمان - طارق الحميدي

العمل  تعليق  العبوس  علي  الدكتور  األطباء  نقيب  أعلن 
الطبية  بالجمعيات  االجتماع  لحين  الطبية  ــور  االج بالئحة 
المتخصصة وإعادة النظر فيها. وقال العبوس عقب اجتماع 
طارئ دعا له مجلس النقباء أن "األطباء" تشعر مع المواطن 
المواطنين  على  المالية  األعباء  زيادة  وال تقصد  والمريض 
وأنها ستعيد النظر بمختلف بنود الالئحة وتعديلها بما يحفظ 

حقوق كل من المريض والطبيب. 

17420 العدد   - 2018م  آب    19 املوافق    - هـ   1439 الِحّجة  ذو   8 األحد 

بعد رفع المصانع ألسعاره 

"الصناعة والتجارة":  سنتدخل لضبط أسعار 
اإلسمنت

دورة تكميلية شتوية لطلبة "التوجيهي" 
الراغب برفع معدالتهم

   عمان – الرأي 

والتجارة  الصناعة  وزارة  قالت 
اسعار  تراقب  انها  والتموين 
االســـمـــنـــت فــــي الـــســـوق 
التي  والمتغيرات  المحلي 
انها  الى  مشيرة  عليها  تطرأ 
لـــن تــســمــح بــــاي اخــتــالالت 
سعرية في سوق االسمنت.

تصريح  في  الوزارة  واضافت 

ــســبــت  صـــحـــفـــي امــــــس ال
انــهــا تــرصــد يــومــيــا االســعــار 
ــقــوة الــقــانــون  وســتــتــدخــل ب
لــضــبــط االســـعـــار فـــي حــال 

رفعها بدون مبرر.
ـــرفـــة صــنــاعــة  وأصــــــــدرت غ
اســتــرشــاديــة  نــشــرة  االردن 
جــديــدة ألســعــار االســمــنــت 
والمصنع  المكيس  االســود 
آب  نهاية  حتى  سارية،  محليا 

الحالي.
سعر  تــراوح  النشرة،  وحسب 
االسمنت  من  الواحد  الطن 
ارض  مــن  المكيس  االســـود 
ضريبة  دون  مــن  الــمــصــنــع 
و  65ر64  بــيــن  الــمــبــيــعــات، 
75و85  مقابل  دينار،  28ر73 
دينارا للطن الواحد مع ضريبة 

المبيعات.

 عمان - سرى الضمور 

اكـــد مــديــر االمــتــحــانــات في 
وزارة التربية والتعليم الدكتور 
نواف العجارمة في تصريحات 
ستمنح  الــــوزارة  ان  صحفية 
فرصة تكميلية لطلبة الثانوية 
شتوية  "التوجيهي"  العامة 
للذين لم يحققوا شرط دخول 

الــدراســي  للعام  الجامعات 
االمتحان  وان   2018-2017
من  مــحــدد  بــعــدد  مقيد  غــيــر 

المواد.
الطلبة  ان  العجارمة  واوضــح 
متطلبات  مستكملي  غــيــر 
التقدم  لهم  اليــجــوز  الــنــجــاح 
بــعــد  اال  ـــدل  ـــع ـــم ال لــــرفــــع 
النجاح  متطلبات  استكمال 

وباعادة مادتين فقط.
النظام  أن  الــعــجــارمــة  وبــيــن 
طلبة  لجميع  يسمح  الجديد 
الــثــانــويــة الــعــامــة "ســــواء 
باعادة  ال"  أم  حّقه  استنفد 
تــقــديــم االمــتــحــان فــي عــدة 
معّدالتهم  رفع  بهدف  مــواد 

في االمتحان.

91 ٪ من المواطنين لن تشملهم الضريبة

"مسودة القانون": الدخل الخاضع للرضيبة 
10 آالف دينار للفرد و20 ألفاً للعائلة 

     اإلعفاءات تصاعدية يف حال تزويد الرضيبة بالفوات للحد من التهرب 
     توقيف النشاط التجاري أو الخدمي ملزود الخدمة اذا تهرب رضيبياً

   عمان – عالء القرالة

كشف مصدر مطلع  ان نسب 
الشرائح  على  الدخل  ضريبة 
وضمن  والعائلة)  (االفـــراد 
مسودة قانون الضريبة الذي 
اللمسات  وضع  على  قارب 
مروره  قريبا  وسيبدأ  االخيرة 
حددت  التشريعية،  بالقنوات 
و20  للفرد  دينار  االف   10 بـ 

الفا للعائلة. 
وبين المصدر الى"الرأي" أن 
ستناقش  القانون  مسودة 
ليصار  ـــوزراء   ال مجلس  في 
مجلس  الـــى  ارســـالـــه  الـــى 
النواب مشيرا إلى أن نسب 
ــة حـــــددت وضــمــن  ــب ــضــري ال
مـــســـودة الـــقـــانـــون بــطــرق 
عــلــمــيــة وضـــمـــن دراســـــات 
واالقتصادي  المالي  لالثر 
للمواطنين  الشرائية  والقوة 

الضريبي  التهرب  ومكافحة 
من خالل ربط االعفاءات التي 
بــتــزويــده  للمكلف  ستمنح 
الشرائية  بالفواتير  الضريبة 
التي  القطاعات  من  للعديد 
دفع  في  تهربا  االكثر  تعتبر 
الضرائب التي وصل حجمها 
خالل  دينار  مليون   600 الى 

السنوات الماضية .
 91 أن  إلــى  المصدر  وأشــار 
لن  المواطنين  مــن  بالمئة 
دخل  وأن  الضريبة  تشملهم 
الفرد الذي يتجاوز 883 دينارا 
بالضريبة  مشموال  سيكون 
وبــنــســب تــصــاعــديــة مــحــددة 
وسيحصل  المسودة  حسب 
على اعفاء 1000 دينار ضمن 
ــدخــل الــســنــوي فــي حــال  ال
للقطاعات  فــواتــيــر  تــقــديــم 
ويرتفع  والصحية  التعليمية 
ما  اذا  تـــصـــاعـــدي  بــشــكــل 

بفواتير  الـــدائـــرة  ــد  ــزوي ت تــم 
بخصوص القطاعات المهنية 
التهرب  من  للحد  المختلفة 

الضريبي فيها .
وبين المصدر ان دخل العائلة 
اللذين  فقط  والزوجة  للزوج 
الشهري  دخلهما  سيتجاوز 
شموله   سيتم  دينارا   1666
تصاعدية  وبنسب  بالضريبة 
وستحصل  المسودة  حسب 
بقيمة  اعفاءات  على  العائلة 
الــدخــل  ـــن  ع ـــار  ـــن دي  2000
ـــال تــزويــد  الــســنــوي فـــي ح
الـــدائـــرة بــفــواتــيــر قــطــاعــات 
وسيتم  والــصــحــة  التعليم 
الدائرة  تزويد  حال  في  رفعه 
المهنية  القطاعات  بفواتير 
المكلف  حصول  يتم  التي 
وتشمل  خــدمــة  على  منها 
والعقود  الــمــنــازل  ــارات  ــج اي

الموقعة مع المالك .

فرد  كــل  أن  الــمــصــدر  وبــيــن 
على  يحصل  الــعــائــلــة  فــي 
منفردا  معاملته  سيتم  دخل 
واالم  االب  عــــن  بـــعـــيـــدا 
كل  ان  اي  الدخول  باجمالي 
له  سيكون  العائلة  في  فرد 
عن  منفصل  ضريبي  ملف 

العائلة .
وأضاف المصدر أن مسودة 
الــــقــــانــــون اشــــــــارت الـــى 
بتزويد  الخدمة  مــزود  الـــزام 
بقيمة  بفواتير  المواطنين 
الــمــبــالــغ الــمــالــيــة الــتــي تم 
ولمتلقي  منهم  تحصيلها 
حال  فــي  الشكوى  الخدمة 
ــخــدمــة عن  ــاع مــــزود ال ــن امــت

تزويده بالفاتورة  .
وأشـــــار الــمــصــدر إلــــى أن 
مسودة القانون الغت عقوبة 
بمقترح  واستبدلتها  الحبس 
ــنــشــاط الــتــجــاري  تــوقــيــف ال

الخدمة  لــمــزود  الخدمي  او 
اشهر   3 الـــى  اســبــوع  مــن 
حال  فــي  استبدالها  ويــتــم 
بغرامة  الدائرة  مع  المصالحة 
مــالــيــة عـــن قــيــمــة الــتــهــرب 
الى  العودة  بعدم  والتعهد 

التهرب الضريبي .
لـ"الرأي"معرفة  يتسن  ولم 
على  ونسبها  الدخل  ضريبة 
ــة  ــصــادي ــت الـــقـــطـــاعـــات االق
من  االنتهاء  لعدم  المختلفة 

النقاش حولها. 
اعلنت  قد  الحكومة  وكانت 
حوار  اجــراء  عن  تكليفها  منذ 
المجتمع  اطياف  مختلف  مع 
االردنـــــــــي مــــن قــطــاعــات 
وخدمية  وشعبية  اقتصادية 
ــداد  اع امكانية  فــي  للبحث 
العدالة  يحقق  ضريبة  قانون 
والـــمـــســـاواة  بــيــن دافــعــي 

الضرائب. 

مصدر: فتح معرب جابر ليس باملدى املنظور
   المفرق – حسين الشرعة

 
مركز  في  مطلع  مصدر  توقع 
افتتاح  اعـــادة  ان  جــابــر،  حـــدود 
معبر  باتجاه  وتشغيله  المركز 

السوري   الجانب  ضمن  نصيب 
لن يكون بالمدى القريب. وقال 
المصدر الى "الرأي " ان المركز 
الدخول  وان   ، عسكرية  منطقة 
اليه ال يتم اال من خالل تصاريح 

امنية مشيرا الى ان المركز جهز 
سياسي  قــرار  بانتظار  للعمل 
والسوري   االردني  الجانبين  من 
المدى  ضمن  يكون  لن  ــذي  وال

المنظور . 

   الزرقاء - د. ماجد الخضري 

الدكتور  ــــوزراء  ال رئــيــس  زار 
ــقــه وزيـــر  ــراف عــمــر الــــــرزاز ي
الدكتور  والــتــجــارة  الصناعة 
طارق الحموري، امس مدينة 
من  عدد  في  وجال  الزرقاء، 
الملك  وشــــارع  اســواقــهــا 

حسين " السعادة ".
ـــــرزاز عــــددا من  ــتــقــى ال وال
المواطنين والتجار، وهنأهم 
واستمع  االضــحــى،  بعيد 
واقتراحاتهم  لمالحظاتهم 
التجارية  بالحركة  يتعلق  فيما 
وتــنــشــيــط االســــــواق في 
من  تعاني  الــتــي  المدينة 

الركود.
عددا  ــوزراء،  ال رئيس  زار  كما 
تبيع  الـــتـــي  ــر  ــحــظــائ ال مـــن 
ــمــواشــي فـــي الــمــديــنــة  ال
واســـتـــفـــســـر عــــن اســـعـــار 
اصحابها  داعــيــا  االضــاحــي، 
الى االلتزام بشروط الصحة 

والسالمة العامة. 

الرزاز يتفقد أسواق الزرقاء

 

"البلقاء التطبيقية" 
تعلن إنشاء كلية 

"بوليتكنك حقيقية"

عمان - حاتم العبادي

كشف رئيس جامعة 
البلقاء التطبيقية 

الدكتور عبدالله سرور 
الزعبي عن إجراءات 
قامت بها الجامعة 
إلنشاء كلية تقنية 

جديدة في مركز 
الجامعة تحت مسمى 

"كلية السلط التقنية"، 
موضحا انها ستكون  
"بوليتكنك حقيقية"، 
ستكون االولى من 
نوعها في المملكة.

وقال الزعبي في 
تصريح الى "الرأي" ان 

الجامعة خاطبت مجلس 
التعليم العالي ألخذ 

الموافقة على إنشاء 
الكلية، التي انتهت 

الجامعة من جميع 
االجراءات المتعلقة 

بإنشائها. 

معظم متقاعدي 
املعلولية من الشباب

3

أحزاب تطالب بحملة 
ملواجهة أفكار اإلرهابي 

ومحارصتها
13

موك.. متى تُحّل؟   أزمة نقل طلبة ال
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 لحين االجتماع بالجمعيات الطبية وإعادة النظر فيها 

 "االطباء" تعلق العمل بالئحة األجور الجديدة بعد موجة 
من االعرتاضات 

 عمان - طارق الحميدي

العبوس  علي  الدكتور  األطباء  نقيب  أعلن 
عن تعليق العمل بالئحة األجور الطبية لحين 
المتخصصة  الطبية  بالجمعيات  االجتماع 

وإعادة النظر فيها.
دعا  طـــارئ  اجتماع  عقب  العبوس  وقـــال 
مع  تشعر  "األطباء"  أن  النقباء  مجلس  له 
المواطن والمريض وال تقصد زيادة األعباء 
المالية على المواطنين وأنها ستعيد النظر 
يحفظ  بما  وتعديلها  الالئحة  بنود  بمختلف 

حقوق كل من المريض والطبيب
ــيــس مــجــلــس الــنــواب،  ــر رئ ــّب الـــى ذلـــك ع
تقديره  عــن  الــطــراونــة،  عاطف  المهندس 
لمجلس النقباء، ولنقابة األطباء على وجه 
تعليق  امــس،  مساء  قــرارهــا،  الخصوص، 
األطــبــاء  وكشفيات  أجـــور  بسلم  العمل 

الجديد.
وقال الطراونة، "لقد كنا نعول منذ البداية 
لدى  والكبير  العالي  الوطني  الحس  على 
رئيس وأعضاء مجلس نقابة األطباء وكذلك 
مزيد  إلى  األمل  ويحدونا  النقباء،  مجالس 
من التعاون والحوار في قابل األيام، حيال 
تماس  فــي  تقع  الــتــي  القضايا  مختلف 

مباشر مع حياة المواطنين.
واعتبر أن قرار األطباء األخير نابع من إدراك 
المواطن،  ومعيشة  لواقع  وتفهم  عميق 
مساء  اتصالي  من  تلمسته  ما  هذا  قائًال: 
امس بنقيب األطباء الدكتور علي العبوس.
وتابع: لقد عبر الجميع في الموقف األخير 
من  سواء  الوطنية،  بالمسؤولية  حس  عن 
الصحة  ولجنة  وكتله  النواب  مجلس  قبل 
النيابية ومن مجلس النقباء ونقابة األطباء، 
وكذلك وسائل اإلعالم التي تناولت الملف 
رأس  على  وطــنــيــًا  ومــلــفــًا  هــمــًا  بوصفه 

األولويات.
النيابية  الصحة  لجنة  رئيس  أعلن  جهته،  من 
الذي  االجتماع  إلغاء  البدور  ابراهيم  الدكتور 
للتباحث  األحـــد  ــيــوم  ال عــقــده  مــقــررا  كــان 
األجور  سلم  حيال  األطباء  نقابة  قرار  في 

والكشفيات الجديد.
وقال البدور: نقدر قرار نقابة األطباء، وفي 
دفاع  خط  النقابات  أن  تأكيد  هذه  خطوتهم 

أول عن قضايا المواطنين.
لجنتي  رئيس  عقده  صحفي  مؤتمر  وخالل 
االجور واطباء القطاع الخاص د.اسعد غزال 
مجلس  فــي  ـــور  االج ضبط  لجنة  ورئــيــس 
النقابة د.طارق التميمي ورئيس لجنة ضبط 
الفتياني  د.هشام  المجلس  عضو  المهنة 
وعضو المجلس د.بالل العزام، قالت نقابة 
االطباء ان الئحة االجور الطبية للعام 2018 

الخميس  نشرها  بعد  بها  العمل  بدأ  التي 
ساهمت  الرسمية،  الجريدة  في  الماضي 
الطبية  االجـــراءات  مئات  اجــور  خفض  في 
التي لم تكن مدرجة في الئحة اجور 2008.

على  حافظت  الالئحة  ان  النقابة  وقالت 
العام  في  اقــرت  التي  الكشفيات  اسعار 
االجراءات  بعض  اسعار  رفع  مع  الماضي، 
بما يعادل التضخم الذي طرأ على االسعار 
من الئحة اجور عام 2008 او اقل من نسبة 

التضخم.
للتعامل  االطباء  استعداد  النقابة  واكــدت 
والمحتاجين  للفقراء  الطبية  الــحــاالت  مع 
بما يجنبهم اي ارتفاع على تكاليف العالج، 
كبيرة  نسبة  ان  نفسه  الوقت  في  مشيرة 
هذه  مــن  اجـــورا  اليتقاضون  االطــبــاء  مــن 
الشريحة  تلك  على  يوفر  الذي  االمر  الفئة، 

مانسبته 25% من كلفة العالج.
يعالجون  الـــذي  الــمــرضــى  ان  واكـــد.غـــزال 
كانوا  الخاصة  التامين  شركات  طريق  عن 
ــعــالج بـــاالجـــراءات  يــحــرمــوا مــن امــريــن، ال
القديمة  الالئحة  في  المدرجة  غير  الجديدة 
اال بــعــد الــحــصــول عــلــى مــوافــقــات من 
شركات التامين تؤخذ بشق االنفس، ومن 
االستفادة من خدمات عدد كبير من االطباء 
الذي عزفوا عن التعامل مع مرضى شركات 

التامين بسبب تغولها عليهم.
وقال ان الالئحة تنصف الطبيب والمريض 
االجــراءات  لمئات  مرجعية  ايجاد  خالل  من 
الذي  االمــر  مسعرة  تكن  لم  التي  الطبية 
بين  تنشأ  التي  الكثيرة  للخالفات  حدا  يضع 
المريض والطبيب حول االجور والتي تصل 

كشكاوى اجور الى النقابة.
الــجــديــدة  الــالئــحــة  تطبيق  عــنــد  انـــه  وبــيــن 
شركات  مع  التعامل  على  االطباء  سيقبل 
التامين بشكل أفضل بما يعود بالنفع على 

المرضى.
التي  الطبية  الخدمات  على  غــزال  واثنى 
والتي  العام  القطاع  مستشفيات  تقدمها 

تضاهي مايقدم في القطاع الخاص.
ومن جانبه قال التميمي ان الالئحة اخذت 
على  طــرأ  الـــذي  التضخم  االعــتــبــار  بعين 
الماضية،  سنوات  العشر  خــالل  االســعــار 
الالئحة  باسعار  مغاالة  اليوجد  انه  معتبرا 
الذي  باالرتفاع  مقارنة  منطقية  تعد  وانها 
المعيشة  وتــكــالــيــف  ــار  االســع عــلــى  طـــرأ 

لالطباء والمواطنين.
واضاف ان الالئحة من شأنها دعم السياحة 
في  لالجتهاد  مجاال  التدع  كونها  العالجية 
تم  التي  الطبية  االجـــراءات  مئات  اسعار 
أكبر  ثقة  يولد  كما  الالئحة  في  تضمينها 
في  ــعــالج  وال الــخــاص  الصحي  بالقطاع 

المملكة.
اي  اليــوجــد  ــه  ان الــعــزام  قــال  ناحيته  ومــن 
كما  الالئحة  القـــرار  الحكومة  مــع  صفقة 
بحته  مهنية  الالئحة  وان  البعض،  تــداولــه 
دور  اطــار  فــي  وتــأتــي  سياسية،  وليست 
النقابة في تنظيم وضبط المهنة ومواكبة 
خالل  حصل  الــذي  الهائل  الطبي  التطور 

االعوام العشرة الماضية.
عامين  منذ  بــدأ  الالئحة  اعــداد  ان  واضــاف 
ضريبة  قانون  مشروع  عن  الحديث  وقبل 
النيابية  الصحية  اللجنة  رئيس  وان  الدخل، 

كان جزء منها وعلى اطالع عليها.
ومن ناحيته قال الفتياني ان الالئحة كانت 

موجودة في ادراج وزارة الصحة منذ عام.

كتل نيابية ترفض قرار رفع األجور 
الطبية

و رفضت كتلتا "الحداثة والتنمية" و"وطن" 
بزيادة  االطباء  نقابة  مجلس  قرار  النيابيتان 
وطالبتا  الطبية  األجــــور  كشفية  تــعــرفــة 
بالتراجع عنه ألنه سيزيد من األعباء المالية 

على المواطنين.
نعبر  بيان:  في  والتنمية  الحداثة  وقالت 
عن رفضنا التام لقرار مجلس نقابة االطباء 
العامين  ــاء  االطــب كشفية  اســعــار  ــادة  ــزي ب
واالختصاصيين لما لهذا القرار من عوامل 

سلبية على صحة المواطنين.
االعباء  من  سيزيد  القرار  هــذا  ان  وأكــدت 
الفقراء  وخاصة  المواطنين  على  المالية 
سيؤدي  انه  كما  الوسطى  الطبقة  وابناء 
الذهاب  من  الفقراء  من  الكثير  امتناع  الى 
نتائج  لــه  سيكون  مــا  وهــو  ــاء  األطــب الــى 

سلبية على صحة المواطنين.
على  سيعمل  الــنــواب  مجلس  ان  وبينت 
مناقشة القرار مع المعنيين من خالل لجنة 
الصحي  القطاع  على  اثره  ودراسة  الصحة 
من  الطلب  بهدف  وصحتهم  المواطنين  و 

النقابة التراجع عن الزيادة.
عن  الـــدفـــاع  منطلق  مــن  أنـــه  وأضـــافـــت 
السبل  بدراسة  سنقوم  فإننا  المواطنين 
االطــبــاء  نقابة  على  للضغط  القانونية 

للتراجع عن قرار الزيادة".

اغلب  الن  مجحف  القرار  ان  وطن:  وقالت 
وان  والفقراء،  الكادحين  من  الوطن  أبناء 
من  حالة  ويشكل  فيه  مبالغ  الرفع  حجم 

االستقواء على المواطنين.
مع  تزامنًا  يأتي  الــقــرار  ان  الــى  وأشـــارت 
به  يمر  الــذي  الصعب  االقتصادي  الوضع 

األردن واألعباء المالية على المواطنين.
قادت  التي  األطباء  نقابة  ان  الى  ولفتت 
محاربة  شعار  رفــع  في  النقابات  مجلس 
هي  الدخل  ضريبة  وقانون  األسعار  رفع 
على  الطبية  االجور  برفع  تقوم  التي  ذاتها 

المواطينن.

"الوسط االسالمي" رفع أجور 
األطباء غير مقبول

أن  االسالمي  الوسط  حزب  أكد  ذلك  الى 
على  األطباء  أجور  رفع  األطباء  نقابة  قرار 
غير  الصعبة  الظروف  هذه  في  المواطنين 

مقبول.
توقيع  حمل  امس  بيان،  في  الحزب  وقال 
في  انــه  الــطــراونــه  مــدالــلــه  الــعــام  أمينه 
ــه نــقــابــة األطــبــاء  ــوقــت الـــذي قــامــت ب ال
ورئيس  ــاء  األطــب نقيب  برئيسها  ممثلة 
بقية  مـــع  ــعــاون  ــت ــال وب ــاء،  ــنــقــب ال مــجــلــس 
واالحــتــجــاج  بالتظاهر  المهنية  الــنــقــابــات 
وقيادة  الدخل  ضريبة  قانون  مشروع  على 
تحرك جماهيري أدى الى استقالة الحكومة 
رفع  األطباء  نقابة  بقرار  فوجئنا  السابقة، 
أجور االطباء بموجب الئحة أجور االطباء، ما 
دوافع  حول  كبـيرة  استفهام  اشارات  يضع 
النقابة في تحركها لمقاومة مشروع قانون 

ضريبة الدخل.
من  التحرك  هذا  جاء  "هل  البيان،  وتساءل 
أجل المواطن األردني الذي يعيش ظروفًا 
عن  الدفاع  أجل  من  أم  صعبة؟  اقتصادية 

مكتسبات النقابة ومنتسبيها؟".
هذه  في  األطباء  أجور  رفع  أن  الى  واشار 
الظروف الصعبة ليس مقبوًال ، الفتا إلى 
أوضــاع  مع  النقابة  تتعاطف  أن  "بــدل  أنــه 
الخناق  لتضيق  الــيــوم  تــأتــي  المواطنين 
كبيرة  شريحة  أن  البيان  واوضــح  عليهم". 
بنظام  مشمولة  ليست  المواطنين  من 
لمراجعة  يضطرها  مــا  الصحي،  التأمين 
أطباء القطاع الخاص، مطالبا نقابة األطباء 

بالتراجع الفوري عن هذا القرار.
في  المالية  اللجنة  رئيس  نائب  اعتبر  و 
مجلس النواب النائب معتز أبو رمان ان قرار 
مرفوض  الطبية  األجور  رفع  األطباء  نقابة 
الظروف  ظل  في  وخصوصا  مبرر،  وغير 
الــمــواطــن،  منها  يــعــانــي  الــتــي  الصعبة 

مطالبا بالعودة الفورية عنه. 

لجان في األطباء خالل مؤتمر صحفي للحديث عن الئحة األجور الجديدة

 الطفيلة - أنس 
العمريين

أنــقــذت كــــوادر الــدفــاع 
الطفيلة  في  المدني 
ضـــلـــوا  أشـــــخـــــاص   4
منطقة  فــي  طريقهم 
ــربــي  ــة غ ــشــل ــمــشــل ال
مــحــافــظــة الــطــفــيــلــة، 
ـــدفـــاع  ـــر ال وفـــــق مـــدي
المدني المقدم اسامة 

الكسراوي.
إلى  الكسراوي  وأشــار 
العلميات  غرفة  تلقي 
المدني  الــدفــاع  فــي 
الجمعة  عــصــر  ــصــاال  ات
ــــن قـــبـــل أشـــخـــاص  م
أثــنــاء  طريقهم  ضــلــوا 
ــهــيــة في  ــرفــي رحـــلـــة ت
ذات  وعــــــرة  ــطــقــة  مــن
تقع  مقعدة  طبوغرافية 
بعد  المحافظة،  غربي 
ولم  الطريق  ضلوا  أن 
يتمكنوا من االستدالل 

على المكان.
ــســراوي،  ــك وأضــــاف ال
"على الفور هرعت الى 
اإلنــقــاذ  ـــوادر  ك المكان 
المتخصصة في الدفاع 
ــي، وتــواصــلــت  ــمــدن ال
مـــعـــهـــم مــــــن خــــالل 
التي  الخلوية  الهواتف 
كــانــت بــحــوزتــهــم، وعن 
طريق استخدام مكبرات 
الصوت، حيث تم تحديد 
وإنقاذهم"،  مواقعهم 
عملية  أن  إلـــى  الفــتــا 
نحو  استمرت  اإلنــقــاذ 

أربع ساعات.
واشـــــــار الـــــى اصـــابـــة 
ـــــة  احـــــــدهـــــــم اصـــــاب
متوسطة نتيجة اصابته 
وتم  والتعب  بــاالرهــاق 
تحويله الى مستشفى 
العسكري،  ــد  زي االمــيــر 
بحالة  كانوا  البقية  فيما 
من  وجميعهم  جــيــدة، 

العاصمة عمان. 

إ نقاذ 4 أشخاص 
ضلوا طريقهم 
نطقة وعرة

يف الطفيلة 
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 ال عالقات على مستوى السفراء مع دمشق حتى اآلن 

 السف الكايد: متمسكون بعودة 
طوعية و ليست إجبارية لالجئ  

السوري

 دراسية اكتوارية لتقاعد 
املمرض 

 1.2 مليون لبناء مركز صحي يف 
وادي موىس 

   معظم متقاعدي املعلولية من 
الشباب 

 المفرق - توفيق أبوسماقه

الخارجية  وزارة  بإسم  الناطق  قــال 
عالقات  ال   ، الكايد  محمد  السفير 
سوريا  و  األردن  بين  دبلوماسية 
عــلــى مــســتــوى الــســفــراءبــعــد رغــم 
في  الــجــانــبــيــن  ــخــدم  ت عــودتــهــا  أن 
الجانب  خاصة  و  المستويات  جميع 

اإلقتصادي.
و قال الكايد في تصريح خاص الى 
بعودة  متمسك  األردن  ،إن  "الرأي" 
بالدهم  الــى  السوريين  الالجئين 
بشكل طوعي و ليس إجباري إليمان 
على  تسمح  بيئة  ايجاد  بمبدأ  األردن 
العودة الطوعية بالتعاون و التنسيق 
ــخــاصــة الــجــانــب  مـــع الـــشـــركـــاء و ب

الروسي.
و أشــــار الـــى "الــــــرأي" إلـــى عــدم 
الالجئين  على  ضغوطات  أية  وجود 
أجل  مــن  المملكة  فــي  السوريين 
عودتهم  أن  و  لــبــالدهــم  الـــعـــودة 
وأمن  وكرامة  بحرية  العيش  تعني 
ذاته  الوقت  في  واستقرار،مشددا 
الــتــزامــاتــه  يــحــتــرم  األردن  أن  عــلــى 
االنسان،موضحا  وحقوق  القانونية 
أنه تم التباحث مع الجانب الروسي 
المطروحة  بــاألفــكــار  يتعلق  فيما 
السوريين  الالجئين  عـــودة  بــشــأن 

لبالدهم.
كشفت  اعــالمــيــة  وســائــل  كــانــت  و 
الالجئين  إلعــادة  روسية  مساع  عن 
روسيا  أن  و  ديارهم  إلى  السوريين 
مبادرتها  لتسويق  بــقــوة  تسعى 
بشأن عودة الالجئين السوريين إلى 
تجرى  السياق  هــذا  وفــي  ديــارهــم، 
روس  لمسؤولين  مكوكية  مباحثات 
لقاء  وآخرها  الصلة،  ذات  الدول  مع 

الــدفــاع  ـــري  وزي جمع  موسكو  فــي 
الروسي والتركي.

قد  الروسية  الــدفــاع  وزارة  وكــانــت 
إرسال  عن  سابقة  فترة  في  اعلنت 
ولــبــنــان  األردن  إلـــى  عــمــل  فـــرق 
الالجئين  عودة  على  للعمل  وتركيا، 

السوريين إلى وطنهم.
تقديم  الـــروســـي  الــجــانــب  ــن  ــل وأع
للواليات  المقترحات  من  مجموعة 
المتحدة تشمل وضع خطة مشتركة 
التي  األماكن  إلى  الالجئين  لعودة 
الــنــزاع  قبل  فيها  يعيشون  كــانــوا 
عمل  مجموعة  تشكيل  الى  اضافة 
مشتركة روسية أميركية أردنية برعاية 
مركز عمان للمراقبة، وكذلك تشكيل 
لبنان  فــي  مماثلة  عمل  مجموعة 
روسية  مجموعة  تشكيل  ايــضــا  و 
أميركية مشتركة لتمويل إعادة إعمار 

البنية التحتية السورية.
العالقات  بــعــودة  يتعلق  فيما  أمــا 
الــدبــلــومــاســيــة األردنـــيـــة الــســوريــة 
أكد  الطبيعي،فقد  وضعها  ــى  ال
وسورية  األردن  أن  على  سياسيون 
على  حافظا  األزمة  سنوات  وطيلة 
خالل  مــن  الدبلوماسي  التمثيل 
بالحد  كـــان  ولـــو  حــتــى  ــارات  ــســف ال

األدنى من التمثيل الدبلوماسي.
سالمة  بني  محمد  الدكتور  لفت  و 
في  السياسية  الــعــالقــات  اســتــاذ 
الفرص  أن  الــيــرمــوك،الــى  جامعة 
السياسية  العالقات  إلعــادة  متاحة 
عهدها  سابق  الى  الدبلوماسية  و 
يريد  ســوريــا،فــاألردن  و  األردن  بين 
و  سيادة  ذات  دولــة  مع  يتعامل  أن 
هذا ما هو متحقق االن بعد أن دحر 
الجانب  قبل  من  أتباعه  و  اإلرهــاب 

السوري. 

 عمان - طارق الحميدي

أعــــلــــنــــت نــــقــــابــــة الـــمـــمـــرضـــيـــن 
والممرضات والقابالت القانونيات، 
اكتوارية  دراســـة  اجـــراء  بصدد  أنها 
لــلــوقــوف عــلــى اوضــــاع صــنــدوق 

التقاعد.
خالد  الممرضين  نقيب  واضــــاف 
ربــابــعــة خــالل الــلــقــاء الـــذي عقدته 
مع  النقابة  في  االجتماعية  اللجنة 
بناء  انــه  المغتربين،  الممرضين 
على نتائج الدراسة االكتوارية سيتم 
خالل  من  المناسبة  االجراءات  اتخاذ 
الصندوق  يخدم  بما  النظام  تعديل 

ومنتسبية.
النقابة  واقـــع  ربــابــعــة  واســتــعــرض 
تعمل  والــتــي  العالقة  والملفات 
انجاز  وتسهيل  حلها،  على  النقابة 
خالل  من  النقابة  في  المعامالت 
برنامج الكتروني يتيح لعضو النقابة 
 ٢٤ خالل  معاملته  وانجاز  التواصل 

ساعة.
تــولــي  ــة  ــقــاب ــن ال ان  الــــى  ولـــفـــت 
بالغة  اهمية  المغتربين  الممرضين 
النقابة  مع  تفاعلهم  زيــادة  بهدف 
جديد  هــو  مــا  كــل  على  واطالعهم 
واستثمارات  واعمال  نشاطات  من 
من خالل قسم خاص بهم، ودراسة 
ايجاد تامين صحي خاص بهم خالل 
بعض  مع  بالتعاقد  اجازاتهم  فترات 

المستشفيات.
واوضح ان النقابة تسعى للتواصل 
ــة  ــي االردن الــخــارجــيــة  مــع  المستمر 
التي  ــدول  ال في  السفراء  وكذلك 
لتلبية  الــمــمــرضــون  فــيــهــا  يــعــمــل 
احتياجاتهم وحل المشاكل التي قد 

تعترضهم.
ــمــمــرضــيــن قد  ــة ال ــاب ــق ـــت ن ـــان وك
خاصة  وحـــدة  تأسيس  عــن  أعلنت 
بالممرضين المغتربين في النقابة، 
لها  ارتباط  لجان  ايجاد  عزمها  واكدت 

في الدول التي يعملون فيها. 

 البترا- زياد الطويسي

ــبــتــرا الــدكــتــور  ــر صــحــة ال قـــال مــدي
بناء  إدراج  تــم  أنــه  الــخــوالــدة،  خالد 
الشامل  البترا  صحي  لمركز  جديد 
موازنة  على  موسى،  وادي  في 

الالمركزية خالل العام القادم.
وقال الخوالدة، ان القيمة االجمالية 
إلقامة بناء المركز تبلغ نحو (مليون 
إقامته  وسيتم  دينار،  ألف)  و200 
الــمــحــاذيــة  األرض  قــطــعــة  عــلــى 
للمركز الصحي الحالي، والتي تبلغ 

مساحتها نحو (2 دونم).
وأضاف، أن إقامة بناء جديد للمركز 
ظل  في  يأتي  وتطويره،  الصحي 
مطالب األهالي، وفي ضوء قدم 
يقدر  ــذي  ال الحالي  المركز  مبنى 

عمره بنحو (50 عاما).
صحة  مديرية  حرص  الخوالدة  وجدد 

البترا على النهوض بواقع الخدمات 
بالكوادر  ورفده  المركز  في  الطبية 
واالحتياجات الالزمة، خصوصا وأنه 
يخدم ما يزيد عن (20 ألف) نسمة، 
القادمين  المدينة  زوار  إلى  إضافة 

من شتى أنحاء العالم.
موسى  وادي  مدينة  أهالي  وكان 
ونــوابــهــا قــد طــالــبــوا وعــلــى مــدار 
العمل  بــضــرورة  طويلة،  ســنــوات 
ــث الــمــركــز  ــدي ــح عــلــى تــوســعــة وت
الصحي الحالي، لتمكينه من تقديم 

للمراجعين. المثلى  الخدمات 
فترة  بتمديد  األهالي  يطالب  كما 
دوام المركز، حيث يغلق أبوابه في 
يدفعهم  ما  مساء،  الثامنة  الساعة 
الملكة  مستشفى  مراجعة  إلــى 
مركز  عن  يبعد  الذي  العبدالله  رانيا 

كيلومترات).  نحو (10  المدينة 

 عمان – بترا

للضمان  العامة  المؤسسة  قالت 
ــات  إصــاب مــعــظــم  ان  االجــتــمــاعــي 
العمل سجلت لدى الفئات العّمالية 
ــة حــيــث بــلــغ مــتــوســط عمر  ــشــاّب ال
مــتــقــاعــدي الــعــجــز اإلصـــابـــي عند 
بلغ  فيما  سنة   (36) االســتــحــقــاق 
ــوفــاة  مــتــوســط عــمــر مــتــقــاعــدي ال

اإلصابية (35) سنة.
المؤسسة  بــاســم  الــنــاطــق  وقـــال 
تصريح  فــي  الــصــبــيــحــي  مــوســى 
للمؤمن  التراكمي  العدد  ان  أمس 
رواتــب  على  حصلوا  الذين  عليهم 

العمل  إصابة  عن  الناشئة  الــوفــاة 
 (4426) حصل  ــمــا  (3139)،فــي بلغ 
مؤمنًا عليه على راتب اعتالل العجز 

اإلصابي الكلي أو الجزئي الدائم.
وأصحاب  المنشآت  الصبيحي  ودعا 
شروط  توفير  ضــرورة  الــى  العمل 
المهنية  والصحة  السالمة  ومعايير 
وأدواتــــهــــا فـــي مـــواقـــع الــعــمــل 
مستوياتها،  وتحسين  المختلفة، 
والعمل على تدريب العاملين لديهم 
للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث 
على  إيجابًا  ينعكس  وبما  العمل، 
منشآتهم  فــي  اإلنتاجية  تحسين 

وعلى صحة العاملين لديهم. 

 تحمل اسم "السلط التقنية" وتضم 5 تخصصات 

"البلقاء التطبيقية" بانتظار موافقة  "التعليم 
العايل" لإلعالن كلية "بوليتكنك حقيقية" 

ل بناء أول وقف تعليمي يف املفرق   استك

 عمان- حاتم العبادي

التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئيس  كشف 
إجراءات  عن  الزعبي  سرور  عبدالله  الدكتور 
قامت بها الجامعة إلنشاء كلية تقنية جديدة 
"كلية  مسمى  تحت  الجامعة  مركز  فــي 
ستكون  انها  موضحا  التقنية"،  السلط 
من  االولى  ستكون  حقيقية"،  "بوليتكنك 

نوعها في المملكة.
ان  الى "الرأي"  تصريح  في  الزعبي  وقال 
العالي  التعليم  مجلس  خاطبت  الجامعة 
التي  الكلية،  إنشاء  على  الموافقة  ألخذ 
انــتــهــت الــجــامــعــة مــن جــمــيــع االجـــــراءات 
الجانب  مع  بالتعاون  بإنشائها  المتعلقة 
الدبلوم  درجة  الكلية  ستمنح  إذ  الفرنسي، 
ثالث  لــمــدة  فيها  والـــدراســـة  المتوسط 

سنوات.
كليات  غــرار  على  ستكون  الكلية  ان  وأكــد 
يأتي  إنشائها  وان  العالمية،  البوليتكنك 
تضمنته  وما  الملكية  للتوجيهات  تنفيذا 
الــمــوارد  لتنمية  الوطنية  االستراتيجية 
الكليات  ضمن  ستكون  وانــهــا  البشرية، 

التابعة لمركز الجامعة في السلط.
موافقة  حــال  في  الكلية  إنشاء  ان  وبين 

الخطوة  ستكون  العالي،  التعليم  مجلس 
خطة  ان  إذ  الــمــجــال،  هـــذا  فــي  االولــــى 
النوعية  ذات  كليات  اربــع  إنشاء  الجامعة 

"بوليتكنك" حتى العام 2022.
الجامعة  جــاهــزيــة  الــزعــبــي  الــدكــتــور  واكـــد 
تخصصات  خمسة  في  الطلبة  الستقبال 
وهندسة  الذكية  االبنية  هندسة  تشمل: 
وهندسة  الطاقة  وهندسة  المياه  معالجة 
ـــاء  ـــذك االنـــظـــمـــة الـــذكـــيـــة وهـــنـــدســـة ال

االصطناعي و الروبوتات الذكية.
المقررة  االستيعابية  الطاقة  أن  وأوضــح 
كل  في  طالبا  بـــ(50)  حددت  تخصص  لكل 
تخصص في حدها االعلى، في حين قدر 
بين  يتراوح  بواقع  الجامعية  الرسوم  ثمن 
تحديد  أن  الى  الفتا  تقريبا،  دينارا   (40-35)
امناء  مجلس  من  بقرار  سيكون  الرسوم 

الجامعة صاحب الصالحية في ذلك.
وحول الكادر التدريسي، أوضح ان الجامعة 
هيأت اعضاء هيئة تدريس للعمل في هذه 
كليات  من  استقطابهم  خالل  من  الكلية 
لبناء  واخضاعهم  تدريبهم  وتم  الجامعة، 
مع  بالتعاون  الكلية  في  للعمل  القدرات 

خبراء فرنسيين.
ثالثة  ســتــطــرح  الــجــامــعــة  أن  الـــى  واشــــار 

إنشاؤها  المنوي  الكلية  في  تخصصات 
تشمل:  الفرنسي  الجانب  مع  بالتعاون 
االبنية الذكية والروبوتات واالنظمة الذكية، 
اخــرى  تخصصات  هنالك  ان  الــى  منوها 
بالتعاون مع الجانب الفرنسي ستكون في 

كليات موجودة.
سيتم  التي  التخصصات  أن  الــى  ولفت 
وخططها  ــجــديــدة  ال الــكــلــيــة  فــي  طــرحــهــا 
الـــدراســـيـــة، جــــاءت فــي ضـــوء دراســــات 
الحــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل، وبــمــا يخدم 
المصلحة الوطنية والقدرة التنافسية لدى 

الشباب االردني.
البلقاء  جامعة  أن  الصدد  هــذا  في  وبين 
تقنية  محطة  تملك  اصبحت  التطبيقية 
المياه في منطقة الفحيص، والتي بنيت 
من قبل الجانب االلماني بالكامل، مشيرا 
الى ان الجامعة سوف تستخدمها لتدريب 

الطلبة على معالجة المياه.
مجلس  موافقة  بإنتظار  الجامعة  ان  وقال 
االنشاء  بإجراءات  للسير  العالي  التعليم 
واالعـــــالن الســتــقــبــال طــلــبــات االلــتــحــاق 
الجامعة  واستطاعة  قــدرة  مؤكدا  بالكلية، 
الجامعي  الــعــام  بــدايــة  مــع  طلبة  قــبــول 

الحالي 2019-2018. 

 المفرق – توفيق أبوسماقه

استكملت في محافظة المفرق أعمال بناء 
الحسبان  الصايل  محمد  المرحوم  مدرسة 
الصحة  وزيــر  والــد  المختلطة  األســاســيــة 
األسبق الدكتور ياسين الحسبان الذي تبرع 
الخاصة  نفقته  على  كامال  المدرسة  ببناء 

لتكون وقفا باسم والده.
وتعد المدرسة التي من المتوقع أن يلتحق 
بها الطلبة مطلع العام الدراسي المقبل، 
تبرع  الــمــفــرق،  فــي  تعليمي  وقــف  أول 
مع  بالتنسيق  الحسبان  الدكتور  بتكلفتها 
علم  منارة  لتكون  والتعليم  التربية  وزارة 
في  والمعرفة  العلم  منارات  الى  تضاف 

المفرق.
وبحسب مدير تربية قصبة المفرق الدكتور 
رياض الشديفات، فإن المدرسة التي تقع 
المفرق،  بمحافظة  المدينة  أحياء  أحد  في 
هي سابقة على مستوى المفرق والتبرع 
له  يسجل  الحسبان  به  قام  الذي  السخي 
في حب العطاء واالنتماء وخدمة الوطن، 
داعيا أبناء الوطن من القادرين والميسورين 
ان يحذوا حذوه في خدمة الوطن والمجتمع 

خصوصا في قطاع التربية والتعليم التي 
مشكلة  حل  في  المساهمة  شأنها  من 
أكبر  وخدمة  المستأجرة،  المدرسية  األبنية 
عنهم  تبعد  الــذيــن  المواطنين  مــن  عــدد 

المدارس.
وكانت وزارة التربية رحبت بفكرة التبرع الذي 
تم بداية شهر شباط من العام الحالي وتم 

مع  الحسبان  الدكتور  مكتب  في  لقاء  عقد 
المعنيين لتوقيع االتفاقية مع وزارة التربية 
حكومية  مدرسة  بناء  على  نصت  والتي 
الخاصة  نفقته  وعلى  متكاملة  أساسية 
حي  فــي  لـــلـــوزارة  مــمــلــوكــه  أرض  عــلــى 
الحسبان بمدينة المفرق بتكلفة تصل إلى 

225 الف دينار. 
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 شويكة: نعمل عىل 
تطوير معهد اإلدارة 

العامة 

 عمان - سرى الضمور

ــت وزيـــــرة تــطــويــر الــقــطــاع  ــال ق
العمل  ان  شويكة  مجد  الــعــام 
االدارة  معهد  تطوير  على  جــار 
تولي  على  قادرًا  ليصبح  العامة 
كونه  عالية  بــجــودة  ـــدور  ال هــذا 
الجهة الحكومية المعنية بتدريب 
العام  القطاع  موظفي  وتأهيل 
بجميع المستويات والمواضيع.

واكدت ان "القطاع العام" يتمتع 
قادرة  بها)  يستهان  (ال  بخبرات 
أنها  إال  بالواقع،  النهوض  على 
تحتاج متابعة األداء وتطويره من 
التدريب  عمليات  تكثيف  خــالل 

والتأهيل.
ــى  ــح إل ــصــري واشـــــــارت فـــي ت
تتطلب  المرحلة  أن  إلى  "الرأي" 
العامة"  "الخدمة  ثقافة  ترسيخ 
لرفع  الــحــكــومــي  ــجــهــاز  ال فــي 
الحكومي  الجهاز  وفعالية  كفاءة 
المقدمة  الــخــدمــات  وتحسين 

للمواطنين.
تبنت  الــوزارة  ان  شويكة  واكدت 
ــامــج الــحــكــومــة  ــرن خــطــة عــمــل ب
مجموعة  تأهيل  الــى  الساعي 
والقادرين  المميزين  القادة  من 
على التعاون لصنع التغيير في 
على  والتغلب  الــعــام  الــقــطــاع 
التي  تعقيدا  األكــثــر  التحديات 
تعيق تحقيق األولويات الوطنية.
على  يــركــز  البرنامح  ان  وبينت 
واحد  وطني  لتحٍد  حلول  إيجاد 
من  دورة  ـــل  ك تـــحـــديـــده  يــتــم 
التحدي  ان  حيث  البرنامج  دورات 
االولــى  الـــدورة  على  المطروح 
عنوان  تحت  وضع  البرنامج  من 
"خدمة تسجيل نشاط اقتصادي 

في االردن".
 وفيما يتعلق بالوظائف القيادية، 
"القيادات  برنامج  مؤخرا  اطلق 
رائد  تدريبي  كبرنامج  الحكومية" 
يــســتــهــدف مــوظــفــي الــقــطــاع 
تأهيل  الـــى  الــســاعــي  الــعــام، 
وتــزويــدهــم  المستقبل  ـــادة  ق
ـــداث  ــمــهــارات الـــالزمـــة إلح ــال ب
رفع  فــي  ايجابي  أثــر  ذو  تغيير 
ومستوى  الحكومي  الجهاز  أداء 

الخدمات التي يُقدمها.  

ية   الزعبي: "اكاد
هندسية" للوصل ب 

الجامعات وسوق العمل 

 عمان - بترا

قال نقيب المهندسين االردنيين 
المهندس احمد سمارة الزعبي، 
اكاديمية  ستطلق  النقابة  ان 
حلقة  تكون   ، هندسية  علمية 
وســوق  الــجــامــعــات  بين  وصــل 
مستوى  على  وتــكــون  العمل 
تساعد  دولية،  معايير  وفق  عال 
لسوق  المهندسين  تأهيل  في 
واالقليمي  المحلي  الــعــمــل 

والدولي.
خالل  الزعبي  المهندس  ــد  واك
اللجنة  اجتماعات  اول  افتتاحه 
العلمية  لألكاديمية  التحضيرية 
ــضــور رئــيــس  ــح ــة، ب ــدســي ــن ــه ال
العبيني  محمد  الدكتور  اللجنة 
هـــذه  ان  الـــلـــجـــنـــة،  ــــضــــاء  واع
من  معتمدة  ستكون  االكاديمية 
خدماتها  وتــقــدم  دولــيــة  جهات 
للمهندسين بكفاءة عالية وتتميز 
بفكرتها  االخرى  االكاديميات  عن 

واسلوبها ومخرجاتها.
شكلت  النقابة  ان  الــى  واشـــار 
مركز  لتأسيس  تحضيرية  لجنة 
حيث  والـــبـــحـــوث،  لـــلـــدراســـات 
يــقــدم الــمــركــز خــبــراتــه لــلــدولــة 
والمهندسين،  والمؤسسات 
علمية  مجلة  النقابة  وستصدر 
لجنة  عــلــيــهــا  تــشــرف  مــحــكــمــة 
متخصصة، مستعرضا المشاريع 
النقابة  تسعى  التي  والغايات 
الفترة  خالل  النور  الى  الخراجها 
المقبلة. بدوره، اكد رئيس اللجنة 
العبيني  الــدكــتــور  التحضيرية 
العملي  ــانــب  ــج ال اهـــمـــال  ان 
ــجــامــعــات  الــتــطــبــيــقــي فـــي ال
التدريب،  بــرامــج  فعالية  ــدم  وع
التعليم  مخرجات  جودة  على  أثر 
ــهــنــدســي، مــشــيــرا الـــى ان  ال
االكــاديــمــيــة ســتــقــدم أنــمــوذجــا 
يمكن االعتماد عليه لجسر الهوة 
الجامعي  التعليم  مخرجات  بين 

وسوق العمل.
خالل  العبيني  الــدكــتــور  وقــدم 
ــحــدث فيه  االجــتــمــاع، عــرضــا ت
وبــنــاء  الــجــامــعــي  التعليم  عــن 
الحوار  باب  فتح  فيما  القدرات، 
واالقتراحات  المالحظات  وابداء 

للحضور. 
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ثل عنفاً موجهاً  ل األطفال انتهاك   إه
ويعاقب عليه القانون بالحبس 

ــالهــمــال   فــــي صــــــورة اخــــــرى ل
في  طفليها  برفقة  ام  جلست 
اال  امامها  يلعبان  الثقافة  شارع 
النقال  بهاتفها  انشغلت  االم  ان 
واخرى  فترة  بين  نظرات  تسترق 
من  للهاتف  وتعود  طفليها  على 
يبلغ  ــذي  ال طفلها  ليقوم  جديد 
تجاه  بالركض  عامين  العمر  مــن 
الوقت  في  بالكرة  ليلحق  الشارع 

بالسيارات. الشارع  يمتلئ  الذي 
اال  لطفلها  االم  تــلــتــفــت  ـــم  ول
ابنتها  صــــراخ  ســمــعــت  ان  بــعــد 
ـــاوالت الــجــالــســيــن النــقــاذ  ـــح وم
طفلها من الدهس وانتشاله من 

السيارات. بين 
وتستمر صور اهمال االطفال.

في  الصويفية  منطقة  في  ام 
عن  تنشغل  المالبس  لبيع  مكان 
ثالث  العمر  من  البالغة  طفلتها 
سنوات وهي تختار المالبس في 
بالمواطنين  المكان  يمتلئ  وقت 
عيد  قــبــل  ــرة  ــت ــف ال هـــذه  ــاصــة  خ
يدخل  بمواطن  لتتفاجأ  االضحى 
لمن  صوته  باعلى  صارخا  المحل 
نظرات  وســط  الطفلة...؟.  هــذه 
هــذه  االم  فتجيب  الــمــواطــنــيــن 
تعنيفها  الــى  فتبادر  ابــنــتــي.... 
خــارج  عليها  الــعــثــور  تــم  ان  بــعــد 
المحل بالشارع العام تبكي.... ؟.
ــمــواقــف لــيــســت ســوى  هـــذه ال
التي  االهمال  حاالت  من  واحــدة 
يتم  فيما  االطــفــال  لها  يتعرض 
بمفردهم  االطــفــال  تــرك  ايــضــا 
او  االم  تقوم  ان  بعد  بالسيارة 
رغبتهم  لعد  ذلــك  باختيار  االب 
باصطحاب اطفالهم معهم سواء 
اخــرى  امــاكــن  او  ــمــوالت  ال على 
لــدقــائــق  الــغــيــاب  ان  معتقدين 
ولــن  عليهم  يــؤثــر  ــن  ل مــعــدودة 

يلحق اي اذى بهم.
مستشار  جهشان  هاني  الدكتور 
الطب الشرعي والخبير في مجال 
لدى  العنف  من  االطفال  حماية 
مؤسسات االمم المتحدة قال ان 
االساءة  اشكال  احد  هو  االهمال 
حيث  شيوعا  االكثر  وهو  لالطفال 
يــنــتــج عــنــه حــــوادث يــتــعــرض لها 
المراقبة  غــيــاب  بسبب  الطفل 
وقد يفضي الى الوفاة  الوالدية 

في العديد من الحاالت.

الــدراســات  اثبتت  لقد  واضـــاف: 
االهــمــال  اشـــكـــال  ان  الــعــلــمــيــة 
توفير  عدم  بين  تتراوح  الشائعة 
ــرك  الـــطـــعـــام والـــكـــســـاء الــــى ت
االطـــفـــال وحــدهــم بــالــمــنــزل او 
توفير  عدم  الى  العامة  االماكن 

لهم. الصحية  الرعاية 
هـــذه  مـــثـــل  ان  الـــــى  واشــــــــار 
التجاوز  امامها  يمكن  ال  الحوادث 
وقدرا  قضاًء  باعتبارها  والتساهل 
العلمي  تصنيفها  يقع  ما  بقدر 
كما  لالطفال  قاتل  اهمال  بانها 
منها  عــديــدة  حـــوادث  فــي  وقــع 
الحصر  وليس  المثال  سبيل  على 
عبث  اثــنــاء  اختناقا  رضــيــع  وفـــاة 
وعــدم  رقــابــة  دون  معه  شقيقه 
السيارات  في  االطفال  مراقبة 
يعرضهم  مما  االســـرة  داخــل  او 

كبيرة. لمخاطر 
من   289 ـــمـــادة  ال ان  واضـــــاف 
انه  على  نصت  العقوبات  قانون 
يكمل  لم  قاصرا  تــرك  من  كل   "
دون  عمره  مــن  عشرة  الخامسة 
ويؤدي  معقول  او  مشروع  سبب 
الـــى تــعــريــض حــيــاتــه لــلــخــطــر او 
ضررا  يسبب  ان  يحتمل  وجه  على 
بالحبس  يعاقب  لصحته  مستديما 

من ثالثة اشهر الى سنة".
سنة  من  الحبس  العقوبة  وتكون 
الى ثالث سنوات اذا كان القاصر 
عمره  من  عشرة  الثانية  يكمل  لم 
من   343 الــمــادة  ان  الــى  مشيرا 
انه(  على  نصت  القانون  نفس 
من سبب موت احد عن اهمال او 
قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين 
من  بالحبس  عــوقــب  واالنــظــمــة 

ستة اشهر الى ثالث سنوات).
الدولة  تراخي  ان  جهشان  وبين 
فــي عــقــاب مــرتــكــبــي االهــمــال 
من  من  شكال  يشكل  باالطفال 
اشـــكـــال االفــــالت مـــن الــعــقــاب 
كما  بالحياة  الطفل  لحق  وانتهاكا 
نصت االتفاقيات الدولية، مشيرا 
بين  يــفــرق  لــم  الــقــانــون  ان  الــى 
وحياة  الرضيع  الطفل  حياة  اهمية 
من   30 المادة  نصت  حيث  البالغ 
القانون المدني انه تبدا شخصية 

االنسان بتمام والدته حيا.
ــمــراجــع  ال ان  جــهــشــان  واوضـــــح 
الممكن  من  انه  بينت  المعرفية 

ــات االطــفــال  ــي ــة مــن وف ــوقــاي ال
الناتجة عن االهمال حيث ان هذه 
المسؤولية  تتجاوز  المسؤولية 
راعــي  او  لــلــوالــديــن  الــمــبــاشــرة 
المجتمع  مسؤولية  الى  االطفال 
على  مؤكدا  الــدولــة  ومسؤولية 
واقعا  يعد  االطــفــال  اهــمــال  ان 
كبيرة  فئة  فــي  منتشرًا  وبــائــيــا 
اصابات  عنه  وينتج  المجتمع  من 
وامـــــراض عـــديـــدة ويــــؤدي الــى 

اعاقات والى الموت.
وتــــرى اخــصــائــيــة الــتــربــيــة وعــلــم 
رقــابــة  ان  عــــودة  روان  الــنــفــس 
واالماكن  المنازل  في  االطفال 
الوالدين  مسؤولية  هي  العامة 
بــالــدرجــة االولـــــى وعــلــيــهــم اال 
كــان  ســبــب  الي  فــيــهــا  يــتــراخــوا 
عدم  او  بمفردهم  االطفال  كترك 
مما  الــعــامــة  بــاالمــكــان  رقابتهم 
تعريض  او  ضياعهم  في  يتسبب 
حوادث  او  كالغرق  للخطر  حياتهم 

الدهس.
االســاســيــة  القضية  واضــافــت: 
ينتج  ال  التي  االهمال  حوادث  ان 
عــنــهــا مـــوت الــطــفــل ال تــالقــي 
بحق  صــارمــة  عــقــوبــات  ــعــادة  ــال ب
اطــار  فــي  تبقي  النــهــا  االســـرة 
قبل  من  التبليغ  عدم  او  االســرة 
من  بالرغم  وقوعها  عن  االخرين 

خطورتها.
واشارت ان اية اسرة تهمل برعاية 
تنال  ان  يجب  ومراقبتهم  اطفالها 
نجاة  ــون  ك العقوبة  مــن  جــزاءهــا 
تكرار  عدم  يعني  ال  مرة  االطفال 
سلوكات االهمال ونجاتهم مرات 
العقوبات  تقتصر  ال  بحيث  اخرى 
باطفالها  االســر  تلحقه  ما  على 
فــي بــعــض الـــحـــاالت مــن ايـــذاء 
االهمال  من  انواع  فهناك  بدني 
على  العقوبات  فــرض  تستحق 
االذى  الـــحـــق  عــلــى  يـــقـــدم  مـــن 

باالطفال باي شكل كان.
رقابة  الــى  االســـر  عـــودة  ودعـــت 
العامة  باالمكان  خاصة  االطفال 
وعـــلـــى وجــــه الــخــصــوص خــالل 
ـــى بــســبــب  ــة عــيــد االضـــح عــطــل
االمكان  على  المواطنين  ازدحام 
االطفال  ضياع  وامكانية  العامة 
او تعرضهم الي اذى جسدي في 

بمراقبتهم.  التراخي  حال 

 فريحات يبحث التطورات مع فريق 
أم 

 القبض على متورطين في العديد من القضايا 

 إحباط تهريب ربع مليون حبة مخدرة تورط 
فيها ٧ أشخاص 

 منتدى يدعو لترشيع يلزم املدارس بدمج 
طلبة االحتياجات الخاصة 

 عمان–بترا

ــيــس هــيــئــة األركــــان  بــحــث رئ
ــق الــركــن  ــفــري الــمــشــتــركــة ال
فريحات  عبدالحليم  محمود 

مطار  فــي  الــســبــت،  أمـــس 
رئيس  مــع  العسكري  مــاركــا 
أركان القوات البرية األميركي 
ميللي  ـــارك  م أول  الــفــريــق 
والوفد المرافق آخر التطورات 

اإلقليمية  الساحتين  على 
ــة، وأوجــــه الــتــعــاون  ــي ــدول وال
ــتــنــســيــق فـــي عــــدد من  وال
القوات  تخص  التي  القضايا 

المسلحة في البلدين. 

 عمان _ غازي المرايات

المخدرات  مكافحة  أحبطت 
تهريب ربع مليون حبة مخدرة 
وقبضت  شحن،  مركبة  داخل 
بــتــرويــج  مــتــهــمــًا   ١٤ عــلــى 
مختلف  في  المخدرة  المواد 

المملكة. مناطق 
ـــي ان  وقــــــال مـــصـــدر امـــن
لمكافحة  وردت  معلومات 
ــــدرات حـــــول قــيــام  ــــخ ــــم ال
مــجــمــوعــة مـــن االشـــخـــاص 
الحبوب  مــن  كمية  بتجهيز 
لتهريبها  تمهيدا  الــمــخــدرة 
بعد  الــمــمــلــكــة  خــــارج  الــــى 
في  سرية  بمخابئ  اخفائها 

شحن،. مركبة 
جهود  ان  المصدر  واضـــاف 
من  الفريق  مكنت  التحقيق 
اشخاص  سبعة  هوية  تحديد 
اضافة  القضية  في  تورطوا 
للحبوب  نقلهم  موعد  الــى 
مركبة  ــواســطــة  ب ــدرة  ــمــخ ال
الكمائن  خــالل  من  الشحن، 
تـــم ايـــقـــاف الــمــركــبــة وعــثــر 
فيها  ســريــة  مــخــابــئ  ـــل  داخ

مخدرة  حبة  مليون  ربع  على 
والقي القبض على السبعة 
في  تورطوا  الذين  اشخاص 

القضية.
مع  المكافحة  أفــراد  وتعامل 
مناطق  في  اخرى  قضايا   ١٠
القت  المملكة  من  مختلفة 
ــهــا عــلــى ١٤  الــقــبــض خــالل
ومروجي  حائزي  من  شخصا 
ابرزها  من  المخدرة،  المواد 
القي  عــمــان  فــي  قضيتان 
على  االولـــى  فــي  القبض 
مركبة  داخــل  اشخاص  ثالثة 
من  ــفــوف  ك  ٧ ــهــم  ــحــوزت وب
مـــادة الــحــشــيــش الــمــخــدرة، 
في حين القي القبض خالل 
المروجين  احــد  على  الثانية 
وبحوزته  منزله  مداهمة  بعد 
نص كف من مادة الحشيش 
الــمــخــدر وكــمــيــات اخـــرى من 

الحبوب والمواد المخدرة.
وفـــــي احــــــدى مــحــافــظــات 
ــعــامــل مع  ــت الـــوســـط تـــم ال
القي  منفصلتين  قضيتين 
الـــقـــبـــض خـــاللـــهـــمـــا عــلــى 
الــمــواد  مــروجــي  مــن  اثنين 

االول  بحوزة  وضبط  المخدرة 
والــمــواد  الحبوب  مــن  كمية 
بحوزة  ضبط  وفيما  المخدرة 
حبوب  من  حبة   ١٥٠٠ الثاني 

المخدرة. الكبتاجون 
وفــــي اقــلــيــمــي الــشــمــال 
والــجــنــوب تــم الــتــعــامــل مع 
القبض  الــقــي  قضايا  اربـــع 
مروجين  اربعة  على  خاللها 
ـــهـــم كـــمـــيـــات مــن  ـــحـــوزت وب
المخدرة  والــمــواد  الــحــبــوب 
للبيع،  ــمــعــدة  وال الــمــجــهــزة 
سالح  احدهم  بحوزة  وضبط 

اوتوماتيكي. ناري 
المخدرات  مكافحة  ونفذت 
مــداهــمــتــيــن لــمــنــزلــيــن في 
ـــاديـــة  ـــب احـــــــدى مـــنـــاطـــق ال
على  حملة  خالل  الوسطى 
مـــروجـــي الـــمـــواد الــمــخــدرة 
ــــقــــي الـــقـــبـــض  ــــاك ال هــــن
مروجين  اربعة  على  خاللها 
ـــهـــم كـــمـــيـــات مــن  ـــحـــوزت وب
المخدرة،  والــمــواد  الحبوب 
كافة  مــع  بالتحقيق  وبــوشــر 
الحالتهم  عليهم  المقبوض 

لمدعي عام امن الدولة . 

 عمان–الرأي

الدامج  التعليم  منتدى  دعــا 
الى  والتعليم  التربية  وزارة 
المدارس  يلزم  تشريع  اصدار 
بقبول  والــخــاصــة  الحكومية 
 ، االحــتــيــاجــات  ذوي  الطلبة 
فكرة  مناقشة  الــى  اضــافــة 
اعتمادا  تمنح  لجنة  تأسيس 
اكاديميا اردنيا للدمج من وزارة 
لهؤالء  الفرصة  تتيح  التربية 
السوق  في  للعمل  الطلبة 

المحلي بكفاءة وفاعلية.
عقدته  الذي  المنتدى  وطالب 
بحضور  االلــيــانــس  اكاديمية 
ــر  ــد ووزي االمــيــر مــرعــد بــن رع
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــدكــتــور 
ومختصين  محافظة  عزمي 
الــمــدارس  وتشجيع  بتحفيز 
للبدء  والــحــكــومــيــة  الــخــاصــة 
بطالب  ولــو  الــدمــج  بعملية 
الدعم  يتلقوا  ان  على  واحــد 
ــــمــــي الــــــــالزم مــن  ــــادي االك
سبقتهم  ــتــي  ال ـــمـــدارس  ال

بالدمج.
على  الــتــوصــيــات  وشــــددت 
بنشر  االســـتـــمـــرار  ضـــــرورة 
ــة الــدمــج  ــأهــمــي الــتــوعــيــة ب

ـــاره حـــقـــا اســـاســـيـــا  ـــب ـــت ـــاع ب
لالطقال بمختلف احتياجاتهم 
تلفزيونية  برامج  ،وتخصيص 
لنشر  االعـــالم  وســائــل  وعبر 
الطلبة  حقوق  حــول  التوعية 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 

بالقبول في المدارس.
ـــك تــبــنــت اكــاديــمــيــة  ـــى ذل ال
حكومية  مدارس   4 االليانس 
الــدمــج  عملية  فــي  ريـــاديـــة 
االصعدة  جميع  في  لدعمها 
وزارة  مــع  بالتنسيق  وذلـــك 

التربية.
وكان المنتدى قد ناقش خالل 
يومي عمل تمكين المعلمين 
في  االحتياجات  ذوي  وحــق 
التعلم وتفعيل آليات التعليم 
الدامج في المدارس ،وكيفية 
الصفي  الجو  ليكون  العمل 
المتمايز  ،والتعليم  محفزا 
،والتعريف  الحسي  ،والدمج 
الــمــراعــي  الــصــف  بمفهوم 
المقاربة  ،وأهمية  للحواس 
العلمية في جمع المعلومات 

قبل التحدث الى األهل.
وتحدث في المنتدى الدكتور 
قسم  مدير  ايستيمن  دنيس 
جامعة  في  الثانوي  التعليم 

والدكتورة   ، االميركية  بايوال 
عالج  اخصائية  وليمز  جيني 
في  ومستشارة  ولغة  نطق 
باتشليدر  ،وكريستي  التعليم 
ــيــة عـــالج وظــيــفــي– اخــصــائ
لمركز  االكلينيكي  الــمــديــر 

النمو وصحة الطفل.
الوطني  اليوم  منسق  وكان 
الصعوبات  ذوي  للتالمذة 
الدكتور  لبنان  في  التعلمية 
عن  اعــلــن  قــد  قسطة  نبيل 
"استراتيجيات  كتاب  اطــالق 
لمجتمع  التربوي  الدمج  في 
ــــاء لــكــنــهــم  ــــي ــــضــــل..أذك أف
لفكرة  عـــارضـــا  مــخــتــلــفــون" 
ضمن  جــــاء  الـــــذي  الـــكـــتـــاب 
في  بـــدأت  متواصلة  حملة 
في  انتشارها  ويأمل  لبنان 
ذوي  لخدمة  العربية  الـــدول 
االحتياجات من الطلبة والتركيز 
على ادماجهم في الصفوف 
على  العمل  مــع  المدرسية 
تأهيل المعلمين للتعامل مع 
المجتمع  من  الشريحة  هــذه 
في  وتوعيتهم  لتمكينهم 
تحكم  التي  المجاالت  جميع 
العالقة بين المعلم والطالب 

ومع المجتمع ايضا . 

رئيس االركان يستقبل ميللي

مخدرات مضبوطة في مخابئ سرية 

 القبض عىل 
معتدي 

الحافلت يف 
إربد 

 عمان - الرأي

قبضت قوة 
أمنية من شرطة 

اربد والبحث 
الجنائي على احد 

المطلوبين بقضية 
االعتداء على 

حافلتين داخل احد 
المجمعات في 

محافظة اربد خالل 
مداهمة لمنزله.

وقال مصدر أمني 
إن بالغا ورد الجمعة 

الماضي لشرطة 
اربد يفيد بقيام 
احد االشخاص 

المطلوبين (بحقه 
طلبين) ومن 

ذوي االسبقيات، 
بالحاق اضرار مادية 
بحافلتين داخل احد 
المجمعات والفرار 
من المكان وبوشر 

التحقيق والبحث عن 
ذلك الشخص.

وتابع المصدر انه 
جرى تحديد مكان 

تواجد ذلك الشخص 
المطلوب أمس، 
وقامت قوة من 
الشرطة والبحث 
الجنائي واالمن 

الوقائي بمداهمته 
والقت القبض عليه 

وبوشر التحقيق 
معه. 

 

كتبت – سهير بشناق

اثار منشور على الفيس بوك 
لصورة طفلة تركت في باص 
اربد عمان قبل يومين وهي 
نائمة وبجانبها زجاجة الحليب 
استياء مواطنين الذين 
اعتبروا ان تركها بالباص 
ليتم العثور عليها بعد فترة 
من الوقت من قبل سائق 
الباص اهماال واضحا من 
قبل أسرتها.
وقضية اهمال االطفال 
من القضايا االجتماعية 
الخطيرة التي تلحق االذى 
الجسدي والنفسي باالطفال 
وتعرضهم لمخاطر جسيمة 
كان يمكن تفاديها برعاية 
االسر واهتمامها باطفالها.
ويندرج االهمال ما بين 
عدم رقابة االطفال كما 
يجب وبين تركهم بالمنزل او 
باالماكن العامة بمفردهم 
الى اجبارهم على التسول 
او العمل وهم في اعمار ال 
تسمح لهم بذلك.
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 الكورة ـ الرأي

اربعة  منذ  الكورة  لواء  في  جامعة  استحداث  مطلبية  راوحت 
وسط  الواقع،  ارض  على  تتحقق  ان  دون  مكانها  عاما  عشر 
التعليم  ووزارتــي  الــوزراء  رئاسة  بين  المخاطبات  من  حالة 
مدى  على  اللواء  ونــواب  وجهاء  خالل  من  والزراعة  العالي 

سنوات خدمتهم.
بعريضة  تقدمت  الــلــواء  ابناء  من  شخصية   (120) وكانت 
موقعة الى رئيس الوزراء في عام (2004) بهذا الخصوص 
الجامعة  بانشاء  والمباشرة  الموافقة  قرار  بانتظار  زالت  وال 

الى اليوم.
كتابه  في   2015 العام  اواخــر  في  الحكومة  رئيس  وخاطب 
رقم 40496/1/11/70 تاريخ 15 /9 /2015 وزير المالية ومدير 
عام االراضي والمساحة انشاء كلية جامعية في لواء الكورة 
غرار  على  والبكالوريوس  المتوسط  الدبلوم  درجتي  تمنح 
ان  على  التطبيقية،  البلقاء  لجامعة  وتتبع  الجامعية  الكليات 
يتم تخصيص 200 دونم لها وتوفير التمويل المالي، لرفع 
التنسيب الالزم بهذا الخصوص، ثم توقفت االجراءات التي 

اصطدمت بمسألة االرض الحرجية في منطقة جفين.
وقال النائب السابق ياسين بني ياسين " اننا قطعنا شوطا 
على  الميدانية  والجوالت  واللقاءات  المخاطبات  من  طويال 
تخصيص  هي  واجهتنا  التي  المشكلة  ان  اال  سنوات،  عدة 
قطعة ارض حرجية في منطقة جفين غرب لواء الكورة التي 

حالت دون تحقيق المطلبية الى االن ".
وفي هذا االطار، ال زال اهالي اللواء يطالبون وزارة التعليم 
العالي بانشاء كلية جامعية في ديرابي سعيد تتبع لجامعة 
المادية  الكلف  االمور  اولياء  عن  لتخفف  التطبيقية  البلقاء 

المترتبة على تعليم ابنائهم.
وأوضحوا لـ "الرأي"، ان ظروفهم المعيشية آخذة بالتعقيد ما 
لم يتم انشاء كلية جامعية الن انفاقهم على تعليم ابنائهم 
دخولهم  ارهقت  اللواء  خــارج  مجتمع  وكليات  جامعات  في 
زراعية  ومشاريع  حكومية  وظائف  على  المعتمدة  المادية 
وبين  بينها  التوفيق  باستطاعتهم  يعد  لم  بحيث  صغيرة، 

مصاريف اسرهم المعيشية.
وقال المواطن حكمت الشريدة " ان انشاء كلية جامعية في 
ماديا،  عليهم  ويوفر  علميا،  االهالي  يخدم  سعيد  ديرابي 
في  االقــتــصــادي  االستثمار  ظــروف  تحسين  الــى  اضــافــة 
منطقتنا، واثره علينا معيشيا، كما انه يسهم في ربط لواء 
الكورة مع الوية الطيبة واالغوار الشمالية والمزار الشمالي 

بدائرة تنموية واحدة".
 (7) من  اكثر  الكورة  لواء  في  يوجد  فانه  مراقبين،  وبحسب 
اولياء  يكلفون  الــدراســة  مقاعد  على  جامعي  طالب  االف 

امورهم كل فصل دراسي قرابة (2) مليون دينار.
وقال الدكتور احمد مقدادي "ان اقامة جامعة باللواء يصب 
ابناء  من  المئات  تشغيل  اهمها  كثيرة  فوائد  تحقيق  باتجاه 
النهضة  وزيــادة  المجاورة  االلوية  ابناء  واستيعاب  الــلــواء، 
العمرانية والمداخيل المادية والتعريف بالمنطقة ومميزاتها 

بالنسبة للطلبة القادمين اليها من شتى مناطق االردن ".
التخفيف  في  سيسهم  انشاءها  ان   " مــقــدادي  واضــاف 
االقتصادي  االداء  ويحسن  االخرى  الحكومية  الجامعات  عن 
متاخم  الكورة  لواء  ان  خصوصا  المنطقة  في  واالستثماري 
ان  بجامعتنا  لاللتحاق  ابناءها  سيشجع  ما  فلسطين  لحدود 

اقيمت لقرب المسافة ".
جامعية  كلية  انشاء  في  االسراع  الى  شرادقة،  راضي  ودعا 
دائرة  توسيع  على  سيعمل  اقامتها  ان  مبينا  اللواء،  في 
الطالب  وتمكين  االلوية،  البناء  المجتمع  وخدمة  التدريب 
الحصول  في  تساعدهم  متخصصة  ــدورات  ب االلتحاق  من 
اتساع  من  الحد  وبالتالي  االردن،  وخارج  داخل  وظائف  على 
دائرة البطالة التي تشكل تحديا لحوالي (30) الف اسرة في 

المنطقة.
باللواء،  واالجتماعي  التعليمي  للشأن  متابعون  ويقدر 
االف  الـ (8)  يتجاوز  انه  اللواء  في  العمل  عن  العاطلين  عدد 
شهادتي  على  الحاصلين  عــدد  يتجاوز  حين  فــي  شخص، 
الدكتوراة والماجستير الـ 650 شخصا في كافة التخصصات. 

 جامعة الكورة املنتظرة.. شاهد عىل 
توقف إجراءات الحكومة بتنفيذها 

 تشجيع االستثمار هل هو حبر على ورق؟ 

 تراجع حاد بحجم النشاط العقاري والتجاري 
يف إربد 

      دعوات إلعادة النظر بسياسة قبول الطلبة العرب واالجانب عىل"املوازي الدويل" 

االستثماري  البناء  معامالت  ان  هــانــي،  بني   ويــؤكــد 
الواحدة  اليد  اصابع  تتجاوز  لم  عام 2018  خالل  المقترح 
بها  تمر  التي  المالية  الضائقة  لمدى  يؤشر  ما  وهــو 
جملة  تنفيذ  في  قدراتها  على  انعكست  والتي  البلدية 
والخدمية  واالستثمارية  التنموية  الحيوية  المشاريع  من 
المرحلة  فــي  لعملها  طــريــق  كخارطة  وضعتها  الــتــي 
من  انخفضت  البلدية  موازنة  ان  الــى  الفتا  القادمة، 
تستنزف  دينار  مليون   40 حوالي  الى  دينار  مليون   51

الرواتب حوالي %50 منها.
في  البناء  حركة  ان  القواسمة،  خالد  المقاول  واعتبر 
الجانب السكني المنزلي غيراالستثماري تراجعت بشكل 
حاد السيما في االبنية المضافة على بناء قائم نتيجة 
القائمة  االبنية  عن  غرامات  دفع  الجديد  النظام  اشتراط 
النظام  في  عليها  المنصوص  الغرامات  وفق  سابقا 
الجديد وهو ما حد من قدرة ذوي الدخل والمتدني من 

البناء.
بقطاع  مستثمر  وهــو  التميمي  زيــد  المهندس  وقــال 
االسكان وعضو مجلس ادارة لجمعية المستثمرين الكثر 
من دورة، انه على الرغم من ان النظام عالج الكثير من 
المخالفات الحرجة التي يجب التشدد فيها كما هو في 
تأمين المواقف والحفاظ على االرتدادات اال انه لم يراِع 
التي  االراضــي  وقطع  االحــواض  في  التقسيم  عملية 
ضربت واصبحت ال تلبي اشتراطات النظام الجديد، داعيا 
المضروبة  االراضــي  لقطع  خاصة  تسهيالت  منح  الى 
الطابق  يكون  ان  شريطة  اضافي  طابق  ببناء  والسماح 

االرضي "التسوية" بالكامل عبارة عن مواقف.
تجار  من  وعدد  محمد الشوحة  غرفة التجارة  رئيس  وقال 
االعالنية  اللوحات  رسوم  في  الهائلة  القفزة  ان   " اربد 
التي وصل في بعض انواعها الى حوالي 2000 ضعف، 
الى  المدينة،  في  مسبوقة  غير  ركــود  بحالة  ساهمت 
جانب تشويه الطابع البصري للمدينة ووسطها التجاري"، 
مشيرا الى ان العديد من بنود النظام الجديد لالبنية يجب 
اعادة النظر بها في ظل انعكاساتها المباشرة والخطيرة 
على القطاعات االسكانية واالنشائية، الفتا الى ان اكثر 
حاد  تراجع  الى  ادى  فيها  متداخلة  وحرفة  مهنة   45 من 

في الحركة والنشاط التجاري بشكل مسبوق.
بخروج  تسببت  االنظمة  هذه  ان  الى  الشوحه،  ولفت 
عدد  وتناقص  السوق  من  اسكان  شركة   250 من  اكثر 
الشركات المنضوية تحت مظلة الغرفة التجارية الى الربع 
من اصل اكثر من 320 شركة كانت نشطة وفاعلة في 

السوق.
وزاد الشوحة، ان من المشاكل والمعيقات التي تواجه 
محكمة  نقل  والــخــدمــي  والصناعي  الــتــجــاري  القطاع 

الضريبة الى عمان، ما عطل العديد من القضايا المختلف 
عليها ضريبيا، مطالبا باعادة انعقاد المحكمة في اربد كما 
كان سابقا، متعهدا بتحمل الغرفة نفقات هذه العلمية، 
بحقوقه  المطالبة  من  التجاري  للقطاع  وتمكينا  توفيرا 

الضريبية.
وفي موازاة ذلك ورغم شكوى البلدية من تراجع مداخيلها 
تبعا لهذه االنظمة، اال ان مستثمرين حملوها جزءا كبيرا 
من تراجع حجم االستثمار في المحافظة ضمن مناطق 
وتعليمات  قوانين  بفرض  تشددها  نتيجة  امتيازها، 
ورسوم وصفت بالمبالغ فيها وبغير المشجعة والمحفزة 
على االستمثار بدل ان تكون هي الجهة االكثر حرصا على 
دعم االستثمار وتشجيعه بالقدوم الى المحافظة ومنحه 

مزايا تشجيعية تساهم باستقراره ونموه لتوطينه.
وفي هذا االتجاه، يشير المستثمر جالل ابو حسان مدير 
عام اربد سيتي سنتر وهو اكبر مشروع استثماري في 
الى  اضافة  عمل  فرصة   3000 من  اكثر  يوفر  الشمال 
على  ايجابيا  تنعكس  التي  المضافة  القيمة  تحقيقه 
مليون  على 27  يزيد  عوائد  بحجم  القطاعات  من  العديد 
دينار سنويا، الى انه يعاني من فرض رسوم مسقفات 
يرى انها مبالغ فيها وال تتسق مع طبيعة تحفيز االستثمار 

وتوطينه بالمحافظة بمنحه مزايا تشجيعية.
ويرى مستثمر سوري في اربد، ان التشدد بفرض قيود 
من  غيرها  او  البلدية  من  كــان  ســواء  االستثمار  على 
وعدم  وغيرها  والمياه  كالكهرباء  العالقة  ذات  الجهات 
جعلته  لالستثمار  والجاذبة  الالزمة  التسهيالت  تقديم 
الى  مشيرا  اخر،  بلد  الى  ونقله  استثماره  باغالق  يفكر 
ان مناخ االمن واالستقرار الذي يتميز به االردن ال يقابله 
والحرص  االستثمارات  الستقطاب  تشجيعية  اجــراءات 
بمالغ  لتحصيل  لضغوطات  تتعرض  فهي  نموها  على 
تمنحها  التي  المضافة  القيمة  مع  تقارن  ال  اضافية 

للحركة والنشاط االقتصادي على مستوى المحافظة.
لم  التنموية  اربــد  منطقة  ان  واكاديميون،  خبراء  ويــرى 
على  الفارق  باحداث  منها  المطلوب  الــدور  بعد  تحقق 
الصعيد التنموي واستثمار الميزات النسبية للمحافظة 
التاخر  بعضهم  وعزا  مدروسة،  نوعية  استثمارات  بجذب 
في مالمسة اثر المنطقة التنموية الى الخالفيات التي 
سواء  لها  المخصصة  االراضي  قطع  تخصيص  رافقت 
او  والتكنولوجيا  العلوم  لجامعة  منها  مملوك  هو  ما 

لمواطنين.
عماد  الشمال  فــي  المطاعم  نقابة  فــرع  رئيس  وزاد 
النشاط  وضعت  التي  المعيقات  مــن  ان  المحمود، 
وجه  على  والعقاري  والتجاري  عام  بشكل  االقتصادي 
هو  طــرق  مفترق  على  ــد  ارب محافظة  في  الخصوص 

اربد  جامعات  في  واالجانب  العرب  الطلبة  عدد  تناقص 
خصوصا طلبة عرب الداخل الفلسطيني"عرب 48" الذين 
شرائية  دفع  قوة  والخليجيين  العرب  الطلبة  مع  شكلوا 
في النشاط العقاري والتجاري خالل السنوات الماضية 
التي ازدهر معها حجم الحراك االقتصادي بشكل الفت 

وشجع على مزيد من االستثمارات العقارية والتجارية.
من  ضربا  اصبح  المشهد  هــذا  ان  المحمود،  ويضيف 
الى  والتجاري  العقاري  النشاط  حجم  وتراجع  الماضي 
ان  الى  الفتا  الجمود،  حد  احيانا  ووصل  الدنيا،  حــدوده 
بالطلبة  يعج  كــان  ارشــيــدات"  "شفيق  الجامعة  شــارع 
والمتسوقين من طلبة الجامعات وزوارهم لكن الواقع 

الحالي يشير الى انه اصبح شبه مهجور.
في  مسؤولين  من  استقيناها  التي  االرقـــام  وتؤكد 
او  حكومية  كانت  سواء  اربد  في  الموجودة  الجامعات 
اهلية، الى تراجع اعداد الطلبة العرب واالجانب فيها الى 
اكثر من %50 خالل السنوات الثالث االخيرة وهي في 
رسوم  ارتفاع  الى  التناقص  مرجعين  مستمر،  تناقص 
اساسه  على  يقبلون  الــذي  الدولي  الــمــوازي  ساعات 
والذي زاد على 500 دوالر للساعة الدراسة الواحدة، ما 
الدراسة  الى  والتوجه  بالتفكير  الطلبة  من  بالعديد  دفع 
من  اقل  او  تساوي  كلفتها  االردن  خــارج  جامعات  في 
الطالب  يؤكده  ما  وهو  االردنية  الجامعات  في  نظيرتها 
من  كبير  وعـــدد  ــه  ان مــن   48 عــرب  طلبة  مــن  رزق  عمر 
زمالئه يفكرون باالنتقال للدراسة في جامعات اميركية 
وأوروبية ما دامت كلفتها ال تقل شيئا عن كلفة التعليم 

في الجامعات االردنية على برنامج الموازي الدولي.
ولم يقلل خبراء اقتصاديون من انعكاس اغالق المعابر 
التجاري  الوضع  على  والشمالية  الشرقية  الحدودية 
الكلف  من  زاد  والــذي  ــد  ارب محافظة  في  والصناعي 
او  للبضائع  ســواء  النقل  كلفة  ارتفاع  جــراء  التشغيلية 

مدخالت االنتاج او حتى الصادرات.
الشطناوي  هــانــي  اربـــد  صناعة  غــرفــة  عضو  ويشير 
وصاحب مصنع في مدينة الحسن الصناعية، ان توقف 
المنافذ  عبر  وسوريا  والعراق  االردن  بين  البينية  التجارة 
المعهودة احدث خلال وفجوة في كلف مدخالت االنتاج 
او في تصدير المنتج الصناعي نفسه الذي كان يعتمد 
يصل  او  والسورية  العراقية  السوقين  االولى  بالدرجة 

عبرهما الى االسواق االقليمية.
بالمقابل، أمل العديد من الصناعيين والتجار والحرفيين 
تحسنا  اربد  تشهد  ان  العقاري،  بالقطاع  والمستثمرين 
ظل  في  فيها  االقتصادي  النشاط  حجم  على  ملحوظا 
وطريبيل  نصيب  معبري  فتح  العــادة  المتبعة  االجــراءت 

بشكل كامل في المرحلة القادمة. 

مشهد من مدينة إربد (ارشيفية)

 املسابح العالجية يف الحمة.. بانتظار رسعة اإلجراءات 
الحكومية لرتخيصها 

االشتراطات،  جميع  مع  ايجابيا  تفهما  ابــدوا  انهم  الــى   واشــار 
وتقدموا بطلبات ترخيص، إال ان تأخر وزارة الصحة في ايفاد لجنتها 
المعنية بالكشف الحسي على المسابح أعاق استكمال ترخيصها.

من  تطلب  اللجنة  ان  براهمة،  عبدالله  آخر  مسبح  صاحب  واوضح 
المتقدم بالترخيص مراجعة سلطة وادي االردن أوال الجراء اعمال 

وزارة  مراجعة  الحقة  مرحلة  في  ليصار  معها  التنظيمية  التسوية 
الصحة وتقديم االوراق للجنة المعنية لتتولى تحديد موعد الجراء 

الكشف، ما يؤخر استكمال تراخيصهم.
من جانبه، أوضح متصرف لواء بني كنانة زياد الرواشدة لـ " الرأي"، 
ان بطء لجان الكشف في وزارة الصحة المعنية بمنح الموافقات 

على ترخيص المسابح في منطقة الحمة االردنية في لواء بني 
كنانة يحول دون حصول تلك المسابح على التراخيص.

الحاكمية  موافقة  يتطلب  المسابح  ترخيص  ان   " الرواشدة  وقال 
تتطلب  فيما  الصحة،  ووزارة  الوليد  بــن  خالد  وبلدية  االداريـــة 
من  الصحة  وزارة  في  المعنية  اللجان  قدوم  النهائية  الموافقة 

عمان للمنطقة واجراء الكشف الحسي على المسبح واصدار قرار 
بالموافقة او عدم الموافقة على الترخيص ".

وبين الرواشدة، ان معظم اصحاب المسابح البالغ عددها نحو 45 
تقدموا بطلبات ترخيص بعد ان اختصرت الحاكمية االدارية والبلدية 
الجهد  لتوفير  للترخيص  الضرورية  غير  الروتينية  الخطوات  عديد 

والوقت والمال عليهم.
بها  تتسبب  الترخيص  تأخر  في  الثانية  االعــاقــة  ان  الــى  واشــار 
سلطة وادي االردن لكون بعض االراضي المقام عليها المسابح 
اصحابها،  مع  بتسويات  قيامها  يتطلب  مما  حدودها  ضمن  تقع 

ليتمكنوا من استكمال السير باجراءات الترخيص.
بالكشف  المعنية  الــكــوادر  ان   " الصحة  وزارة  في  مصدر  وقــال 
المخيبة  بمنطقة  كنانة  بني  لــواء  في  المسابح  على  الحسي 
اصحاب  من  عدد  وجــود  على  يعتمد  وبرنامج  آلية  وفق  يعملون 
باستثناء  الترخيص  متطلبات  جميع  استكملوا  الذين  المسابح 
الكشف الصحي" مضيفا ان المسافة بين العاصمة والمخيبة تبلغ 
اكثر من 100 كيلومتر وهي رحلة شاقة، وليس من المنطق حضور 
كوادر الوزارة للكشف على قليل من المسابح وانما يتم تجميعها 

لتكون الرحلة ذات جدوى.
وفي االطار ذاته، اكد مصدر في سلطة وادي االردن، ان االرض 
واستمالكات  تداخالت  فيها  حولها  وما  المياه  منها  تنبع  التي 
كانت  ان  المسبح  ارض  لتبيان  الالزمة  التسويات  اجــراء  تتطلب 
كذلك  شائكة  المسألة  الى  الفتا  للسلطة،  او  لصاحبها  مملوكة 
لوجود منازل سكنية مقامة منذ عقود من الزمن وليس من االمر 

البسيط ازالة المنزل، النه يقع ضمن حدود سلطة وادي االردن.
وفي اطار متصل، اوضح الرواشدة، ان جميع االجراءات التنظيمية 
زارة  شركة  بين  عالقة  كانت  التي  االراضي  وتسويات  والقانونية 
لبناء  جاهزة  وباتت  تسويتها  تمت  االردن  وادي  وسلطة  والبلدية 

منتجع سياحي تنوي شركة زارة اقامته في المنطقة. 

مسبح في الحمة

اربد  -  جهاد دراوشة

شكا اصحاب المسابح في منطقة الحمة 
االردنية، من التأخير في ترخيص مسابحهم، 
نتيجة تأخر مجيء لجنة الكشف الحسي في وزارة 
الصحة الى المنطقة للكشف عليها، وكذلك 
نتيجة بطء عمل سلطة وادي االردن باقامة 
تسويات مع اصحاب االراضي المقامة عليها 
المسابح.
وقال احد اصحاب هذه المسابح، محمد ابو حرب 
" ان الحاكمية االدارية والبلدية أعدتا نموذجا 
للترخيص اوضحتا فيه االشتراطات الواجب 
توافرها في المسبح لجهة النظافة وعمق المياه 
ولوحة ارشادات وبيان اعماق المياه وتوفير منقذ 
وغيرها من االشتراطات الهادفة الى تنظيم 
العمل".

دير ابي سعيد

اربد – محمد قديسات

أكد مختصون، تراجع الحالة االقتصادية 
واالستثمارية والعقارية والتجارية على وجهيها 
بيعًا وشراًء في محافظة اربد، بعد ان كانت 
حتى عهد قريب مركزا اقتصاديا وتجاريًا نشطًا.
ويرى رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين 
بني هاني، ان نظامي تنظيم االبنية واللوحات 
االعالنية ساهما بحد كبير الى توقف شبه 
تام في قطاعي االسكان واالنشاءات اللذين 
يعتبران الركيزة االساسية في دفع الحركة 
باالقتصادية والتجارية وتحقيق معدالت نمو 
حقيقية فيها.
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 بدء تحويل مدينة الجبيهة الرتويحية إىل 
حديقة عامة 

 تشكل 22 % من المعروض عليها 

 مكاتب التوفيق األرسي تعيد 4238 أرسة 
لحياتها الطبيعية 

 عمان - نسرين الكرد

إجــراءات  عمان  امانة  باشرت 
تـــحـــويـــل مـــديـــنـــة الــجــبــيــهــة 
عامة،  حديقة  إلى  الترويحية 
وبما يعزز المساحات الخضراء 
في  الطبيعية  والمتنفسات 

المدينة.
وأكــــد أمــيــن عــمــان الــدكــتــور 
يوسف الشواربة، خالل لقائه 
أبــو  منطقة  أهــالــي  امـــس 
المدينة  تحويل  قرار  أن  نصير 
ويأتي   ، نهائي  حديقة  إلــى 
إســتــجــابــة لــمــطــالــب أهــالــي 

المنطقة.
وأكد أن منظومة النقل العام 
عليها  ــة  األمــان تعمل  الــتــي 
الرصيف  إستعادة  بوابة  هي 
من  إلنــتــقــال الــمــواطــنــيــن  ؛ 
والعمل  ـــرى،  أخ ــى  إل نقطة 
لخدمة  فنيا  تأهيلها  عــلــى 
االحتياجات  وذوي  السن  كبار 
الخاصة ، وبتحرير الرصيف من 
تعترض  التي  العوائق  كافة 

المشاة.

األبــنــيــة  ــظــام  ن أن  وأضــــاف 
الــجــديــد غـــّلـــظ الــمــخــالــفــات 
واإلجـــراءات  التجاوزات  على 
سائدة  كانت  التي  التقليدية 
، مؤكدا أن المخالفات ليست 
إحتراما  وإنما  الجباية  بهدف 
اآلخرين  لحق  واحتراما  للنظام 

في المدينة.
من جانبه طالب رئيس اللجنة 
المهندس  للمنطقة  المحلية 
الحد  يكون  أن  العواملة  زيــاد 
مناطق  لتقسيم  الــفــاصــل 
الرئيسية  ــشــوارع  ال األمــانــة 
التسهيل  شأنه  من  ما  وهو 
الفتا   ، التنظيم  عملية  في 
السعي  إلى  آخر  سياق  في 
الشامل  المجمع  يكون  ألن 
رياضية  قرية  نصير  أبو  لنادي 
إستاد  إقامة  تحقق  حال  في 

رياضي.
مطالبات  عــلــى  رده  وفـــي 
األهالي بإنشاء قاعة متعددة 
بين  لــلــمــنــطــقــة  األغـــــــراض 
قامت  األمــانــة  أن  الشواربه 
إلنشاء  زمني  برنامج  بوضع 

العاصمة  مناطق  لكل  قاعات 
اللجان  رؤســاء  مع  وبالتنسق 

المحلية.
على  تعمل  األمانة  أن  وبين 
وقوانينها  تشريعاتها  تطوير 
وبما يتالءم مع حداثة الدولة 
وتطور  اإللكتروني  والتحول 
المدينة من خالل دفعها إلى 
الــخــاص  بنظامها  الــحــكــومــة 
المهن  لرخص  جديد  وقانون 
التي  للتطورات  تلبية  يأتي 
األشغال  توسع  على  طــرأت 

والمهن في عمان.
ــي  ـــركـــزت طــلــبــات األهــال وت
الرقعة  بزيادة  االهتمام  على 
ــحــدائــق ، وحــل  الــخــضــراء وال
االزدحامات المرورية ، وتزويد 
 ، عام  نقل  بخطوط  المنطقة 
محطة  حول  مالحظات  وعدة 
الجمعيات  ودعـــم   ، التنقية 
البيئية لرعاية الحدائق ، وإزالة 
الطرق  تعترض  التي  العوائق 
، ووضع حد للباعة المتجولين 
، فضال عن مطالب بفتح باب 

منح إيصال الخدمات. 

 عمان–بترا

قال قاضي القضاة عبدالكريم 
االصالح  مكاتب  ان  الخصاونة 
االسري  والتوفيق  والوساطة 
أسرة   4238 إعادة  في  نجحت 
تشكل  الطبيعية،  حياتها  الى 
الحاالت  من  بالمئة  حوالي22 

المعروضة أمامها.
اإلصــالح  مكاتب  واستقبلت 
حالة   22259 الماضي  العام 
أسرية  استشارة  بين  تنوعت 
المحكمة  مــن  قضايا  وإحــالــة 
للمكتب  ذاتــيــة  مــراجــعــة  أو 
من  محالة  طــالق  طلبات  او 
محاكم التوثيقات او نظر في 

طلبات الزواج دون سن 18.
هــذه  ان  الــخــصــاونــة  واكـــــد 
 9893 نــظــمــت  الـــمـــكـــاتـــب 
االصالح  لنظام  وفقا  اتفاقية 

االسري.
واضاف ان العمل في مديرية 
اإلصالح األسري يتم من خالل 
مكاتبها المنتشرة في مناطق 
الشرعية  المحاكم  اختصاص 
حماية  ـــى  ال ــهــدف  ت والــتــي 
استقرارها  وضــمــان  األســـرة 
نوعية  وتحسين  وديمومتها 
العالقة بين أفرادها واالرتقاء 
بــهــا مــن خـــالل إيــجــاد حلول 
باألسرة  تنأى  مبتكرة  رضائية 
ــى الــقــضــاء ما  عــن الــلــجــوء إل
التراضي  شعار  وفــق  أمكن 

بدل  والوفاق  التقاضي  قبل 
الشقاق.

وقال ان دائرة قاضي القضاة 
شعارها  خــالل  ومــن  حرصت 
قبل  الــوفــاق   ) رفعته  الـــذي 
قبل  والـــتـــراضـــي  ــشــقــاق  ال
تلك  بــإنــشــاء   ( ــقــاضــي  ــت ال
رسم  تتولى  والــتــي  الــدائــرة 
و  للعمل  الــعــامــة  السياسة 
تنظيمه و توفير الدعم الفني 
البشرية  ــوادر  ــك وال والــمــالــي 
لمكاتبها العاملة في الميدان 
المحافظات  في  والمنتشرة 
األسري  اإلرشــاد  الى  اضافة 
العالجي  و  الوقائي  بشقيه 
ــم شــمــل األســـرة  مــن أجـــل ل
معالجة  و  اســتــمــراريــتــهــا  و 

الخالفات األسرية.
وشــــــدد قـــاضـــي الــقــضــاة 
تجتمع  االصـــــالح  هــيــئــة  ان 
لمحاولة  المتنازعة  باألطراف 
وفق  بينهم  والتوفيق  الصلح 
وبالكيفية  الشرعية  القواعد 
أن  على  مناسبة  تراها  التي 
تكون مداوالت وإجراءات هذه 
في  غاية  والهيئات  المكاتب 
حفاظًا  والخصوصية  السرية 

على حرمات البيوت واألسر.
عمل  ان  ــة،  ــخــصــاون ال وذكــــر 
بالخصوصية  يتمتع  المكاتب 
االسرة  اســرار  على  والحفاظ 
طائلة  وتحت  القانون  ضمن 
إلعطاء  القانونية  المساءلة 

األطراف الحرية في بحث النزاع 
السليم  والتشخيص  وأسبابه 
الــحــلــول  ووضــــع  للمشكلة 
األســرة  ولتشجيع  الــنــاجــعــة، 
حل  و  المكاتب  هذه  لمراجعة 
رفع  عن  عوضًا  عبرها  نزاعاتها 
األسرة  تاريخ  ووضع  الدعاوى 
فـــي ضـــبـــوطـــات الــمــحــاكــم 
ان  الــى  الفــتــا  وتحقيقاتها، 
عمل اإلرشاد والوساطة في 
مجاني  هو  اإلصــالح  مكاتب 
رســوم  أي  تقاضي  يتم  وال 
عملية  على  المراجعين  مــن 
اإلرشـــاد أو االســتــشــارات أو 
جلسات اإلصالح و الوساطة.

وصل  حال  وفي  بانه  وافــاد، 
ــفــاق على  األطـــــراف الـــى ات
رغبوا  و  عليها  المتنازع  األمور 
ــفــاق و  فــي تــوثــيــق هـــذا االت
تنفيذي  سند  اتفاقية  تنظيم 
فــقــد أوجـــــب نـــظـــام رســـوم 
الـــمـــحـــاكـــم الـــشـــرعـــيـــة دفـــع 
على  المصادقة  على  رسوم 
هذا  مــقــدار  ولكن  االتفاقية 
إلــى  تخفيضه  جـــرى  ــرســم  ال
كان  الذي  الرسم  من  النصف 
المحكمة  في  دفعه  يتوجب 
من  محاًال  النزاع  كان  إذا  واما 
دعــوى  عــلــى  ــنــاء  ب المحكمة 
كــانــت  و  أمــامــهــا  مــرفــوعــة 
هناك  دفــعــت  قــد  الـــرســـوم 
واالتــفــاقــيــة  الــســنــد  فينظم 

دون دفع أية رسوم إضافية.

 أحزاب تطالب بشن حملة ملواجهة أفكار 
اإلرهابي ومحارصتها 

 حزب اإلصالح يقر رؤيته لتحس االقتصاد 
الوطني  

 إطالق مهرجان اليتيم األول يف راجب 

 عمان - محمد الخصاونة

شن  ضــرورة  سياسية  أحــزاب  أكــدت 
اإلرهــاب  جماعات  لمواجهة  حملة 
الجانب  على  تقتصر  ال  والتطرف 
لتشمل  تتعداه  بل  فقط،  األمني 
الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة والــفــكــريــة 
التعليمية  والــمــنــاهــج  والــثــقــافــيــة 
تسلل  ومحاصرة  الجامعية  والحياة 

التكفيري. الفكر 
الى  حديثهم  خــالل  احـــزاب  ودعـــت 
نشر  الى  المجتمع  اطياف  "الــرأي" 
على  لــلــقــضــاء  الــوطــنــيــة،  االفــكــار 
لإلرهاب  منتمية  بيئة  تكوين  أسباب 
ـــدرة  ــــدم ق ــعــنــي ع ـــــذي ي األمـــــر ال
تكون  عندما  االســتــمــرار  اإلرهــــاب 
وقت  بكل  تلفظه  االجتماعية  البيئة 

تفتيته. على  وتعمل 
الملتقى  مــتــابــعــة  لجنة  وطــالــبــت 
واالحزاب  للقوى  االردنــي  الوطني 
واليسارية،  القومية  والشخصيات 
بالمشروع  وفــعــًال  ــوًال  ق بــااللــتــزام 
في  الشامل  الديمقراطي  الوطني 
مــواجــهــة األرهــــاب، والــعــمــل على 
االقــتــصــاديــة  اســتــحــقــاقــاتــه  تنفيذ 

والثقافية. والسياسية 
االكتفاء  ان  ثبت  لقد  اللجنة:  وقالت 
عند  ــة  ــي االرهــاب ــجــرائــم  ال بمعالجة 
وبصورة  تكرارها  يمنع  لم  وقوعها، 
االوان  آن  وقــد  وألــمــًا،  تأثيرا  اشــّد 
ــجــابــة الـــفـــوريـــة لــمــوجــبــات  لــالســت
االصـــالح عــلــى كــل الــصــعــد، حتى 
البالد  في  الداخلية  الجبهة  نحمي 
ــا ومــجــتــمــعــنــا من  ــن ــاب ونـــقـــي شــب
من  بدءًا  وتداعياته:  األرهــاب  شرور 
والتعليمي  الثقافي  االستحقاق 
واالقــتــصــادي  بالمعيشي  مــــرورًا 
السياسية  بــالــمــشــاركــة  ــاء  ــه ــت وان
والقوانين  المؤسسات  واصـــالح 

الــنــاظــمــة لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة في 
البالد.

اجراءات  اتخاذ  على  اللجنة  وشددت 
ـــلـــعـــودة عــن  حــكــومــيــة عـــاجـــلـــة، ل
المجحفة  االقــتــصــاديــة  االجـــــراءات 
على  السابقة  الحكومة  اقرتها  التي 
آخرها  وكان  ماضيين،  عامين  امتداد 
 162 بـ  تتعلق  وضرائب  اسعار  رفع 
فوري  اصالح  على  والعمل  سلعة، 
باتخاذ  للمنظومة الضريبية بشقيها: 
حزمة اجراءات ضريبية واحدة تتضمن 
الــدواء  عن  المبيعات  ضريبة  الغاء 
والصناعة  الزراعة  ومدخالت  والغذاء 
من  الزراعي  للقطاع  شامل  وإعفاء 
تصاعدية  ضريبة  مقابل  الضرائب، 

على ضريبة الدخل.
فتح  ضـــرورة  الــى  اللجنة  واشـــارت 
ــفــســاد بــــدًء من  جــمــيــع مــلــفــات ال
ــخــصــخــصــة وإعـــــادة  اتـــفـــاقـــيـــات ال
حساب  عــلــى  الــمــنــهــوبــة  ــــوال  االم
ظاهرة  استنزفت  لقد  الدولة،  خزينة 
والمالي  االداري  الفساد  استشراء 
إفقار  في  واسهمت  الدولة،  موارد 
حقوقهم  وسلبتهم  الــمــواطــنــيــن 
الدولة  بقدرة  الناس  ثقة  وزعزعت 
استعادة  اجل  فمن  حمايتهم،  على 
جميع  فتح  مــن  بــد  ال  الــدولــة  هيبة 
الــمــلــفــات ومــحــاســبــة الــفــاســديــن، 
شاملة  موضوعية  مراجعات  واجراء 
ــذلــك  لــلــمــلــفــات االقـــتـــصـــاديـــة وك
ــاظــمــة لــالقــتــصــاد  ــن ــيــن ال ــلــقــوان ل

الوطني.
اجــراءات  باتخاذ  اللجنة  وطالبت  كما 
عملية والشروع في بناء واعادة بناء 
"صناعة  الوطني:  االقتصاد  اركــان 
الموارد  واستثمار  وتجارة،  وزراعــة" 
وامكانياتها  الــبــالد  فــي  المتوفرة 
خزينة  لــرفــد  والتاريخية  السياحية 
الــدولــة وتــوفــيــر الــبــنــيــة الــقــاعــديــة 

اشتراطات  عــن  لالنفكاك  الــالزمــة 
الدوليين  والــبــنــك  النقد  صــنــدوق 
منظمة  فــرضــتــهــا  الــتــي  والــقــيــود 
تآكل  إلــى  وادت  العالمية  التجارة 

الوطني. االقتصاد  مقومات 
ــجــنــة ضـــــرورة شن  ــل واوضـــحـــت ال
لمواجهة  ومثابرة  جادة  جدية،  حملة 
على ان  جماعات اإلرهاب والتطرف 
الجانب  على  الحملة  هذه  تقتصر  ال 
لتشمل  تتعداه  بل  فقط،  األمني 
الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة والــفــكــريــة 
التعليمية  والــمــنــاهــج  والــثــقــافــيــة 
تسلل  ومحاصرة  الجامعية  والحياة 
الخطاب  وإصـــالح  التكفيري  الفكر 
تتبناه  الــذي  المتطرف  التحريضي 
الثقافية  المؤسسات  من  كبير  عدد 

واالهلية. الرسمية  والدينية 
الوسطية  االحــزاب  تيار  رئيس  ودعا 
محاربة  محور  لوضع  عربيات  نظير 
وطنية  اولوية  ومكافحته  اإلرهــاب 
ــدات الــدولــة  ــن أولـــى فــي ســلــم أج
كــقــضــيــة يــتــوجــب الـــتـــصـــدي لــهــا 
على  الطاقات  وشحذ  استراتيجيا 
اختالفها إلعالن حرب مستمره على 

مستوى الجذور واجتثاث البذور
العالية  الحرفية  أن  الــتــيــار  ويــؤكــد 
تحقيق  دون  تحول  األمنية  الجهزتنا 
واالقتصادية  السياسية  االهــداف 
لها  اإلرهاب  يسعى  التي  واألمنية 

عال. بتخطيط 
اإلرهـــاب  تصاعد  أن  عربيات  وأكـــد 
حد  إلى  وصل  العربي  العالم  في 
تحت  مــن  انــتــقــل  إذ  مــســبــوق  غــيــر 
اإلعالن  إلى  والكتمان  السرية  جناح 
الصاخبة  والمباهاة  لنفسه  الظاهر 
وتطوره  وتدمير  قتل  من  يفعل  بما 
مــن جــمــاعــات وتــنــظــيــمــات مــوزعــة 
إقليم  أو  واحـــدة  دولــة  أرض  على 
للحدود  عابرة  أخرى  إلى  منها  واحد 

وموجوده في بلدان عدة
ــــات مــن  ــــه ب واوضــــــح عـــربـــيـــات إن
استراتيجية  وضع  الملحة  الضرورات 
وطــنــيــة شــامــلــة لــمــحــاربــة اإلرهـــاب 
عملية  ــلــى  ع ــمــة  ــائ ق ــقــه  ــطــوي وت
مــخــرجــات  ذات  مــنــضــبــطــة  فــكــريــة 
بوضوح  مــحــددة  ووســائــل  وغــايــات 
الوطني  السياسي  الهدف  وتخدم 
الــدولــة  مــصــالــح  بــخــدمــة  المتمثل 

وأبنائها.
الجميع  على  انه  الى  عربيات  ولفت 
أن يدرك أن التصورات والخطط التي 
مكافحة  سبيل  في  الدولة  تضعها 
المستويين  على  ســواء  اإلرهـــاب 
تــهــدف  ــا  ــم إن الــبــعــيــد  أو  ــب  ــقــري ال
وأشــكــالــه،  مــواطــنــه  على  للقضاء 
األردني  الشعب  وقوف  أن  مؤكدا 
األردنية  الدولة  خلف  مكوناته  بكل 
الحرب  فــي  الملك  جــاللــة  بــقــيــادة 
على اإلرهاب يشكل هزيمة حقيقية 
لإلرهاب خصوصا وأنه ال يوجد في 
في  الحياد  على  يقف  من  الــدولــة 

معركة األردن مع اإلرهاب.
وقال عربيات انه يتعين العمل بمبدأ 
المؤسسات  كــافــة  مــع  التشاركية 
الــســيــاســيــة واألمـــنـــيـــة والــحــزبــيــة 
القدرات  كافة  لتوظيف  والوطنية 
ـــة اإلرهـــاب  ــطــاقــات لــعــبــور أزم وال
تفكيره  طــريــقــة  فــي  ومــداهــمــتــه 
ــل تــدمــيــره عــلــى حــد ســواء  ووســائ
ويحبط  اإلرهابيين  جهود  يشتت  بما 
للقيام  األحــــزاب  داعــيــا  أعــمــالــهــم، 
الوطن  ــراب  ت امــتــداد  على  بــدورهــا 
للعمل  الــوطــنــيــة  ــارهــا  افــك لــنــشــر 
بيئة  تكوين  ألسباب  القضاء  على 
يعني  الذي  األمر  لإلرهاب  منتمية 
عدم قدرة اإلرهاب االستمرار عندما 
بكل  تلفظه  االجتماعية  البيئة  تكون 

تفتيته.  على  وتعمل  وقت 
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لتحسين  ــه  ــت رؤي اإلصــــالح  حـــزب  اقـــر 
تهدف  والــتــي  األردنــــي،  اإلقــتــصــاد 
سياسية  وحياة  جاد  وطني  عمل  إلى 
عانت  المملكة  أن  إلــى  الفتا  فاعلة، 
مــنــذ قــيــامــهــا كــكــيــان ســيــاســي، من 
مشكلة اقتصادية دائمة، القت بآثارها 
داخليا  الدولة  وسلوكيات  قرارات  على 
بمحدودية  تتمثل  والــتــي  ــا،  وخــارجــي
المتواترة  والزيادة  الطبيعية،  الموارد 
نتيجة  أو  طبيعي  بشكل  لــلــســكــان 

للهجرة القسرية.
األردن  ان  رؤيته  في  الحزب  وأضــاف 
استمر باالعتماد كل عام في موازنته 
وأشكال  الضرائب  على  امــا  العامة، 
المعونات  على  أو  االخـــرى  الجباية 
لهذه  ووفــقــا  االجــنــبــيــة،  أو  الــعــربــيــة 
االردن  يوصف  ان  يمكن  ال  الظروف 
أو  زراعــــي  بــلــد  بــأنــه  رئــيــســي  بشكل 
أو  خــدمــي  أو  صــنــاعــي  أو  ســيــاحــي 
أي شــكــل اخـــر مــن أشــكــال الــوصــف 
يبقى  ســـوف  وعــلــيــه  االقـــتـــصـــادي، 
الكلفة  كبيرين  تحديين  أمــام  االردن 
العالية الدارة الدولة، وارتفاع مستوى 

البطالة وتدني مستوى الدخل.
القطاع  يخص  فيما  الحزب  وأوصــى 
قطاع  تنمية  على  بالتركيز  الصناعي 
صــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــا والــحــوســبــة، 
مجال  في  االستثمار  على  وبالتشجيع 
المتجددة،  الطاقة  توليد  أجهزة  صناعة 
تعتمد  الــتــي  الــصــنــاعــات  وبتشجيع 
واستغاللها،  النفايات  تــدويــر  على 
الصغيرة  الكيماوية  الصناعات  وبتنمية 
الصناعات  وبتشجيع  والمتوسطة، 
الطاقة  اســتــخــدام  وبــدعــم  الــغــذائــيــة، 
أداء  مــســتــوى  وبـــرفـــع  الــمــتــجــددة، 
وغيرها  والــتــدريــب،  المهني  التعليم 
القطاع  تــعــزز  الــتــي  الــتــوصــيــات  مــن 

الصناعي.
رؤية  أوصــت  الــزراعــي  القطــاع  وفــي 
الـــحـــزب بــالــتــشــجــيــع عــلــى اســتــخــدام 
أعمال  وتكثيف  الحديثة،  الري  أساليب 
مياه  جمع  آبار  وحفر  المائي،  الحصاد 
االمطار، ووضع التشريعات للمحافظة 
أساليب  وإدخال  الزراعية،  الرقعة  على 
البحوث  على  والتركيز  للزراعة  حديثة 
مستلزمات  تكاليف  ودعــم  الــزراعــيــة، 
في  العاملين  كــفــاءة  ورفــع  ــاج،  ــت االن
وإكثار  الحبوب  زراعـــة  ودعــم  ــزراعــة،  ال
إدارة  ـــدوق  صـــن وإنــــشــــاء  ــــذور،  ــــب ال
االتحادات  وتأسيس  الزراعية،  المخاطر 
غرفة  وتأسيس  النوعية،  والجمعيات 

التي  التوصيات  من  وغيرها  للزراعة، 
تعزز القطاع الزراعي.

وحول القطاع السياحي قال الحزب في 
رؤيته انه بالرغم من توفر البنية التحتية 
محافظات  فــي  السياحية  للمواقع 
المنشآت  تتوزع  أن  يفترض  المملكة، 
توظيف  في  يساهم  مما  السياحية، 
في  المحافظات  أبناء  من  كبيرة  أعداد 
حل  في  والمساهمة  المنشآت  هذه 
مشكلة البطالة ومحاربة الفقر، وال بد 
السياحة،  وتنويع  وتسويق  تعزيز  من 
وايالء  متنوعة،  سياحية  برامج  ووضع 
ــمــام االكــبــر وتــأهــيــل  ــقــطــاع االهــت ال
واالســراع  الوطنية،  الــكــوادر  وتــدريــب 
يأخذ  للسياحة  جديد  قانون  وضع  في 

بعين االعتبار تنويع السياحة باألردن.
اوصى  النقــل  قطــاع  يخص  وفيما 
العام،  النقل  وسائل  بتطوير  الحزب 
لشبكة  الجذرية  الحلول  إيجاد  وضــرورة 
حوادث  ارتفاع  أسباب  ومعالجة  النقل، 
النقل  حافالت  ــداد  أع وزيــادة  الــطــرق، 
العام، واالسراع في تنفيذ العديد من 

المشاريع االستراتيجية.
قطاعاتها  بكافة  التحتية  البنية  وعــن 
وعمودها  التنمية  أســاس  هي  التي 
أنشطة  لجميع  الحياة  وشريان  الفقري 
ــاة االقــتــصــاديــة اوصــــت رؤيـــة  ــي ــح ال
مرافق  جميع  في  النظر  بإعادة  الحزب 
التشريعات،  وتعديل  التحتية،  البنية 
في  الترشيد  سياسة  ثقافة  ونشر 
ــهــالك، ووضـــع الــمــواصــفــات  االســت
في  تستخدم  التي  لالدوات  الدقيقة 

استعمال المياه.
الحزب  أوصــى  الطاقة  قطاع  ــول  وح
بتبني برامج توعوية، وتوظيف مصادر 
السياسات  ووضع  المتجددة،  الطاقة 
لتطوير  والتنظيمية  القانونية  واالطر 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة، وبــالــعــمــل على 
تنويع مصادر استيراد الطاقة، واالرادة 
التنقيب  في  الحكومة  من  الصادقة 
االدارات  وتطوير  وتأهيل  النفط،  عن 
قطاع  فــي  العاملة  والمالية  الفنية 
الطاقة، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، 
ودعــم   ، االستثمار  على  والتشجيع 
وتحديث  المتجددة،  الطاقة  استخدام 

خطوط نقل الكهرباء.
اوصــت  االقتصادية  المشاركة  وعــن 
رؤية الحزب بالدعم الحكومي المستمر 
التشريعات  خالل  من  الخاص  للقطاع 
وتــســهــيــالت الــتــمــويــل واالعـــفـــاءات 
المتوسطة  للمؤسسات  خصوصا 
والصغيرة الحجم حيث يؤدي ذلك إلى 
استيعاب اكبر، وايجاد عدالة وشفافية 

الكفاءة  مبدأ  وتطبيق  فرص  وتكافؤ 
في التعيين لطالبي الوظائف، وتعزيز 
االقتصاد  في  المرأة  مشاركة  نسبة 

الوطني.
ولــتــحــســيــن جــــودة الــتــعــلــيــم اوصـــت 
للتعليم  مؤسسات  ببناء  الحزب  رؤية 
عالميا،  المنافسة  على  قادرة  الثانوي 
الالزمة  المالية  المخصصات  وتوفير 
لــتــطــويــر الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي، وبــنــاء 
المعلم  لدى  للوطن  االنتماء  مفهوم 
والطالب، وبإصالح عملية القبول في 
وتعزيز  المهني،  والتدريب  الجامعات 
اإلقبال على التعليم المهني بدال من 

التعليم األكاديمي.
الرؤية  اوصــت  المالية  الخدمات  وعن 
بالبنوك  الخاصة  القوانين  بتعديل 
التامين  وقــانــون  الــمــركــزي  والــبــنــك 
ومــراقــبــة أعــمــال الــصــرافــة وضــمــان 
االوراق  قــانــون  وبــتــعــديــل  الـــودائـــع، 
لتوعية  ــمــالت  ح وتــنــفــيــذ  ــة،  ــي ــمــال ال
المجتمع المحلي للتعريف بسوق رأس 
المتاحة  االستثمارية  والفرص  المال 
فيه، وبالتعاون مع البنوك االسالمية 
الصـــدار صــكــوك إســالمــيــة، وبــإعــادة 
لشركات  المالية  المتطلبات  دراســة 
المالية  مالئتها  تعزيز  بهدف  التامين 
ــهــا عــلــى االحــتــفــاظ بــاالخــطــار  وقــدرت

بنسبة أعلى.
االردن  فــي  ــان  االســك قــطــاع  وحـــول 
ــــة الـــحـــزب انــــه يــفــتــرض  أشـــــارت رؤي
ــاســة وطــنــيــة  ــالــحــكــومــة وضــــع ســي ب
متكاملة لالسكان بالتعاون مع القطاع 
الخاص بحيث يبقى االردن مجتمعا امنا 
مضطربة  منطقة  وســط  ومتسامحا 
ويــعــتــبــر الــمــجــتــمــع االردنــــــي حسب 
مستقرا  مجتمعا  الــدولــيــة  المعايير 
عاما  شــعــورا  لمواطنه  يــوفــر  نسبيا 
ويحتل  العامة  االماكن  في  بالسالمة 

مرتبة عالية في عدة مجاالت.
ــاســة الــمــالــيــة  ــســي ــخــص ال ــمــا ي وفــي
بإتخاذ  الحزب  ــة  رؤي اوصــت  والنقدية 
االجراءات الكفيلة لزيادة الناتج المحلي 
لزيادة معدل النمو االقتصادي، وباتخاذ 
كافة االجراءات لتخفيض نسبة البطالة 
وبدعم  االجتماعي،  االستقرار  لتعزيز 
التجاري،  الميزان  لتحسين  الــصــادرات 
االجنبية،  االستثمارات  دعم  وبتشجيع 
بتخفيض  الكفيلة  االجــــراءات  واتــخــاذ 
التطورات  جميع  ومتابعة  العام،  الدين 
االقتصادية المحلية والعالمية من قبل 
االحتياطات  لتعزيز  وبالتوجه  الحكومة، 
وتحديث  المركزي  البنك  لدى  االجنبية 

االطار التشغيلي للسياسة النقدية. 

 عجلون – علي فريحات

راجب  وصــدقــات  زكــاة  لجنة  اطلقت 
متنزه  في  امــس  عجلون  بمحافظة 
اليتيم  مهرجان  ف  السياحي  راجــب 
معنا. الله  حملة  مع  بالتعاون  االول 

السابق  الــكــويــتــي  الــســفــيــر  وثــمــن 
المبادرات  الدعيج  حمد  المملكة  لدى 
االنسانية التي تسهم في مساعدة 
ودور  وااليتام  والمحتاجين  الفقراء 
ــا" فـــي تــقــديــم  حــمــلــة "الـــلـــه مــعــن

يحتاجون  الذين  لاليتام  المساعدات 
العون  لتقديم  الجميع  تكاتف  الــى 

لهم. والمساعدة 
معنا"  "الله  حملة  ادارة  مدير  واكــد 
ــمــاد الــمــعــلــوانــي اهــمــيــة رعــايــة  ع
والمساعدة  العون  وتقديم  اليتيم 
تحتاج  الــتــي  الــشــريــحــة  هـــذه  لمثل 
معربا  ــا،  ومــادي معنويا  دعمها  منا 
ــه بــتــضــافــر جــمــيــع الــجــهــود  عــن امــل
الخدمات  هذه  مثل  لتقديم  الخيرية 

االنسانية.

الحملة  ان  الــى  المعلواني  واشــار 
ــاقــامــة الــمــهــرجــان كل  ســتــســتــمــر ب
وااليات  الدالالت  مبينا  اشهر،  ثالثة 
الشريفة  النبوية  واالحاديث  الكريمة 
وتقديم  اليتيم  بكفالة  توصي  التي 
اليتيم  يكفل  من  ومكانة  له  الرعاية 
صلى  الرسول  من  وقربه  الله،  عند 

وسلـم. عليه  الله 
طرود  توزيع  تم  الحفل  نهاية  وفي 
والحقائب  المالبس  من  المساعدات 

يتيم.   100 من  اكثر  على  المدرسية 

تحديد دوام كوادر النظافة والسوق المركزي

ل البناء خالل   األمانة تحذر من مزاولة أع
العيد 

 عمان - الرأي

ــة عــمــان شــركــات  ــان دعـــت أم
ــــــــورش  ـــــاوالت وال ـــــمـــــق ال
إلى  العمرانية  والــمــشــاريــع 
الوطني  البناء  بقانون  التقيد 
العمل،  وقـــانـــون  وكـــوداتـــه 
بعدم مزاولة أية أعمال طيلة 
ــــام عــطــلــة عــيــد األضــحــى  أي
ـــحـــت طــائــلــة  الــــمــــبــــارك، وت

المسؤولية.
وبـــيـــن الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
المهندس  اإلعــمــار  لــرقــابــة 
بأية  القيام  أن  حدادين،  رائــد 
أعمال خالل عطلة العيد يعتبر 
مخالفة صريحة لما يسببه من 
عطلة  خالل  للمجاورين  إزعاج 

العيد بيئيا وبصريا وسمعيا.
ـــة  األمـــان أن  الـــــى  وأشـــــــار 
من  مــيــدانــيــة  فــرقــا  شكلت 
ـــة وأقـــســـام  ـــرقـــاب دائــــــرة ال
األمانة  مناطق  في  الرقابة 
الساعة  مـــدار  على  للعمل 
بالتعاون  المخالفات  لرصد 
ـــام، مــؤكــدا  ـــع ــــن ال مـــع األم

الشكاوى  لتلقي  االستعداد 
األمانة  طـــوارئ  أرقـــام  على 
 (  5359971 و   5359970)
ألمانة  اإللكتروني  والموقع 
www.ammancity. ــمــان ع
األمانة  gov.jo  وصفحات 
عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

االجتماعي.
ــمــقــاوالت  ودعــــا شــركــات ال
ـــى  ـــعـــمـــل إل ـــــاب ال وأصـــــح
عـــدم ارتـــكـــاب الــمــخــالــفــات 
بوضع مواد البناء على جسم 
ليتسنى  الشارع والرصيف 
استعمال الطريق بأريحية من 

قبل المواطنين. 
 وأعلنت دائرة السوق المركزي 
للخضار والفواكه التابع ألمانة 
عيد  عطلة  أن  الكبرى  عمان 
ستقتصر  المبارك  األضحى 

على أول أيام العيد فقط.
أعماله  الــســوق  ويــســتــأنــف 
استقبال  فــي  ــة  ــادي ــي ــت االع
الــمــنــتــجــات الــبــســتــانــيــة من 
العيد  أيـــام  ثــانــي  ظهر  بعد 
الــيــوم  صبيحة  لتسويقها 

الثالث. 
الكبرى  عمان  أمــانــة   وقــالــت 
النظافة  جهاز  كوادر  جميع  ان 
في جميع مناطقها ستداوم 
وأول  العيد  وقفة  يــوم  في 
أيام العيد ، وفي باقي ايام 
من  بالمائة   75 بواقع  العيد 
ضمان  بهدف  الــكــوادر  هــذه 
الرئيسية  ُحسن سير األعمال 

وديمومة تقديم الخدمة.
مدراء  على  األمانة  وشددت 
الترتيبات  ــاذ  ــخ ات مناطقها 
وعطلة  وقفة  خــالل  الــالزمــة 
عــيــد األضـــحـــى مـــن تــأمــيــن 
مــنــاوبــيــن الســتــقــبــال أي 
شكاوي أو مالحظات، وعمل 
أيــام  طيلة  مــنــاوبــات  برنامج 
العطلة على أن تستمر أعمال 

فرق الطوارئ كالمعتاد.
وقــالــت األمــانــة انــه ستكون 
ـــاك مـــنـــاوبـــات لــجــمــيــع  هـــن
مــديــريــات ووحــــــدات قــطــاع 
تنفيذ  الســتــمــرار  األشــغــال 
بالقطاع  الــمــنــاطــة  الــمــهــام 

خالل عطلة العيد. 

  

ية الهاشمية"   "الخ
توزع مساعدات عىل 

أرس يف القرص 

 عمان - بترا

وزعت الهيئة الخيرية 
االردنية الهاشمية 

بالتعاون مع صندوق 
المعونة الوطنية في 
لواء القصر بمحافظة 

الكرك، مساعدات 
انسانية على أسر أردنية 

عفيفة، اشتملت على 
طرود غذائية وعبوات 

مياه صحية.
واكد أمين عام الهيئة 

أيمن رياض المفلح، انه 
تم التعاون مع صندوق 

المعونة الوطنية في 
لواء القصر للوصول الى 

900 عائلة أردنية عفيفة 
مسجلة لديه، الدخال 

بهجة عيد األضحى 
المبارك في نفوسهم، 

في ظل الظروف 
االقتصادية الصعبة 

الراهنة، الفتا الى أنه 
تم في وقت سابق 

توزيع معونات مماثلة 
على 500 اسرة اردنية 

عفيفة، في لواء الموقر 
بمحافظة العقبة.

واضاف المفلح أن 
التنسيق والتعاون 

مع صندوق المعونة 
الوطنية االردني مستمر 

في توزيع المعونات 
االنسانية المختلفة، 

ليتم الوصول الى اكبر 
عدد من االسر االردنية 

العفيفة في محافظات 
المملكة كافة. 

٫
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غزة: إعالن اتفاق التهدئة مع إسرائيل األسبوع القادم

االحتالل يعيد فتح أبواب "األقىص" إثر اغالقها بعد 
عملية الطعن بالقدس

 القدس المحتلة - الرأي

امس  اإلسرائيلي  االحتالل  شرطة  أعــادت 
ــــواب الــمــســجــد األقــصــى  الــســبــت فــتــح أب
المبارك بمدينة القدس المحتلة بعد إغالقها 
المصلين  من  العشرات  وأدى  ساعات،  لعدة 

صالة (فجر امس) داخل األقصى.
أبواب  جميع  أغلقت  االحتالل  قوات  وكانت 
الــمــســجــد األقـــصـــى بــعــد عــصــر الــجــمــعــة، 
دائــرة  وموظفي  المصلين  جميع  وأخــرجــت 
من  وحرمتهم  بالقوة  اإلسالمية  األوقــاف 

أداء صالتي المغرب والعشاء داخله.
واعتدت تلك القوات بالضرب على المصلين 
األسباط  باب  أمام  العشاء  صالة  أداء  أثناء 
واعتقلت  بالقوة،  المنطقة  من  وأخرجتهم 

أربعة شبان من داخل المسجد.
في  واالستنفار  التوتر  مــن  حالة  وســـادت 
محيط  فــي  اإلسرائيلية  الــقــوات  صــفــوف 
بالقدس  القديمة  والبلدة  وداخله  األقصى 
باب  خارج  وقعت  التي  الطعن  عملية  عقب 
الشاب  استشهاد  عن  وأسفرت  المجلس، 
األراضي  داخل  الفحم  أم  من  محاميد  أحمد 

المحتلة عام 1948.
عــمــر  ـــصـــى  األق ــمــســجــد  ال مـــديـــر  وأدان 
واالعتداء  المسجد  أبواب  إغالق  الكسواني 
إلفشال  إليه  الــرحــال  شد  إلــى  داعــًيــا  عليه، 

مخططات االحتالل ضده.
محمد  الشيخ  الــقــدس  مفتي  نــدد  ـــدوره،  ب
ــات  ــواب حــســيــن بــإغــالق قــــوات االحـــتـــالل ب

المسلمين. أمام  األقصى  المسجد 
بعد  المصلين  أمام  ألقاها  كلمة  خالل  وقال 
صالة العشاء "ال نقبل بأي حال من األحوال 

أن يغلق األقصى".
ــقــدس  ــه، قــــال وزيـــــر شـــــؤون ال ــت ــه مـــن ج
إغــالق  إن  الــحــســيــنــي  عــدنــان  ومــحــافــظــهــا 
األقصى هو عمل مفتعل من أجل السيطرة 

وتنفيذ  المصلين،  وطـــرد  المسجد  عــلــى 
والسيطرة  االحتالل،  قبل  من  بداخله  أعمال 

عليه.
تنفيذ  بزعم  تم  المسجد  إغــالق  أن  وأضــاف 
القيام  هدفه  حصل  ما  لكن  طعن،  عملية 
االحتالل،  سلطات  قبل  من  مسح  بعمليات 
أن  دون  المسجد  داخل  معدات  وضع  وربما 
المصلين  جميع  طــرد  بعد  ذلــك  أحــد  يالحظ 
المسجد  فــي  والــعــامــلــيــن  والــمــوظــفــيــن 

األقصى.
هنا  تحصل  ترتيبات  هو  يجري  ما  أن  وأوضح 
أثرية  مسح  وعمليات  المسجد  في  وهناك 
جًدا  خطيرة  إغالقات  وهذه  أخرى،  وإجــراءات 

جًدا. خطير  واستمرارها 
السبت،  فجر  اإلسرائيلية،  الشرطة  واعتقلت 
محمد  أحمد  الشهيد  عائلة  أفــراد  من  عــددا 
في  الشهيد  منزل  مداهمة  بعد  محاميد، 

بلدة أم الفحم داخل أراضي الـ 48.
األقصى  مــن  بالقرب  محاميد  واستشهد 
بعد أن ادعت قوات االحتالل أنه حاول طعن 

إسرائيلي. جندي 
عائلة  أفــراد  إن  اإلسرائيلية  اإلذاعــة  وقالت 
نقلوا  اعتقالهم  تم  الذين  محاميد  الشهيد 
للتحقيق  اإلسرائيلي  المخابرات  جهاز  إلى 

معهم.
من جهتها، شيعت جماهير فلسطينية غفيرة 
والشهيد  فطاير،  كريم  الشهيدين  جثماني 
الجمعة  يوم  استشهدا  اللذين  معمر  سعدي 
من  "ثوار  جمعة  بفعاليات  مشاركتهما  أثناء 
فعاليات  ضمن  واألقــصــى"  الــقــدس  أجــل 
ومدينة  البريج  مخيم  شــرق  العودة  مسيرة 

رفح وسط وجنوب قطاع غزة.
كلِّ  الشهيدين  على  المشيعون  وصــلــى 
مقابر  إلى  بهما  انطلقوا  ثم  ومن  حدا  على 
رفح  ومدينة  البلح  ــر  دي بمدينة  الــشــهــداء، 

القطاع. جنوب 

فلسطينية  مصادر  اعلنت  ــرى،  اخ جهة  من 
تتوسط  ــذي  ال التهدئة  اتــفــاق  أن  ومصرية 
وإسرائيل،  حماس  حركة  بين  القاهرة  فيه 
ــه األســبــوع الــمــقــبــل" بعد  ــتــوقــع إعــالن "ُي
ظل  فــي  عليه  األخــيــرة"  "اللمسات  وضــع 
في  الفلسطينية  الفصائل  من  وفود  وجود 

القاهرة، بمن فيها "فتح".
ومصري  إسرائيلي  حديث  وسط  ذلك،  أتى 
عن صفقة تبادل أسرى تندرج ضمن االتفاق 
الشامل، فيما نفت أوساط فلسطينية في 
مقايضة،  شأن  في  محادثات  أي  وجود  غزة 

وأكدت أن حماس ترفض خلط القضايا.
ــضــع الــلــمــســات  ـــا ن ـــن وقـــــال الــمــصــدر "إن
من  التهدئة  بــنــود  على  للتوقيع  ــرة  األخــي
األسبوع  نعلنها  أن  ونتوقع  كافة،  األطراف 
لكن  ذلــك"،  على  فتح  ساعدتنا  إذا  المقبل 
منها  وفدا  إن  قال  فتح  في  قياديا  مصدرا 
بالفصائل  لاللتحاق   " القاهرة  إلــى  "توجه 
اجتماعًا  أنــهــت،  والــتــي  هــنــاك،  الــمــوجــودة 
المصرية  االستخبارات  مسؤولي  مع  مطوًال 
معهم  ولقاءاتها  مشاوراتها  و"ستواصل 
عيد  بعد  تستكملها  أن  على  األحــد،  اليوم 
اإلعالمي  الناطق  قال  ما  وفق  األضحى"، 
"للجان المقاومة في فلسطين" أبو مجاهد.
األسبوع  االتــفــاق  إعــالن  توقعات  ووســط 
"التهدئة  إن  مصري  مصدر  قــال  المقبل، 
مدتها عام يتم خالله التواصل إلى تمديدها 
ـــى أنــهــا  ـــــرى"، وأشـــــار إل أربــــع ســـنـــوات أخ
إلى  غزة  من  بحري  ممر  فتح  أيضًا  ستشمل 
إلى  إضافة  إسرائيل،  عليه  تشرف  قبرص 
مئات  إسرائيل  إطــالق  يشمل  أســرى  تبادل 

الفلسطينيين". المعتقلين 
اجتماعاتها  الفلسطينية  الفصائل  واختتمت 
من  سلسلة  بعد  السبت  امــس  بالقاهرة 
خاللها  تــم  مــصــر  رعــايــة  تــحــت  االجــتــمــاعــات 
 ، غزة  عن  الحصار  لرفع  الكفيلة  السبل  بحث 

وتثبيت وتطوير إتفاقية التهدئة التي وقعت 
عام 2014 ، وملف المصالحة الفلسطينية.

ــفــصــائــل  ــأنــف ال ــســت ومــــن الــــمــــقــــررات ت
عيد  بعد  بالقاهرة  اجتماعاتها  الفلسطينية 
والمصالحة  التهدئة  لبحث  المبارك  االضحي 

واالنتخابات. الفلسطينية 
وقال عزت الرشق القيادي في حركة حماس: 
الــمــشــاورات  جــولــة  الــقــاهــرة  فــي  اختتمنا    
التهدئة  حــول  الفلسطينية  الفصائل  مــع 
والمصالحة، وأكدنا حرصنا على أن تكون أية 
حول  رؤيتنا  عرضنا  الوطني،  باإلطار  خطوات 
التهدئة، واستمعنا ألفكار ومالحظات مهمة 
استئناف  وسيتم  الفصائل،  في  األخوة  من 
الله  نسأل  الله،  شاء  إن  العيد  بعد  الجهود 

التوفيق
وقال حسام بدران عضو وفد حركة المقاومة 
عقد  لقد  القاهرة  إلى  "حماس"  اإلسالمية 
الثنائية  اللقاءات  من  سلسلة  الحركة  وفد 
الفصائل  كل  ومع  المصريين،  األشقاء  مع 
حــول  الــمــبــاحــثــات  وتــركــزت  الفلسطينية، 
على  الفلسطينية  المصالحة  إنجاز  ضــرورة 
يحقق  بما  الكاملة  الوطنية  الشراكة  قاعدة 
صموده  ويعزز  الفلسطيني  شعبنا  وحــدة 

في وجه المحتل الغاصب.
بيئة  ــنــاء  كــمــا تــنــاولــت الــمــبــاحــثــات ســبــل ب
وِفــي  ذلــك،  لتحقيق  مناسبة  فلسطينية 
المفروضة  العقابية  اإلجراءات  رفع  مقدمتها 
عــلــى شــعــبــنــا فـــي غــــزة، وتــطــبــيــق اتــفــاق 
 ،2011 عــام  الــمــوقــع  الــشــامــل  المصالحة 

ومخرجات اتفاق بيروت 2017.
كما ركزت المباحثات على آليات تثبيت وقف 
يحقق  بما   2014 عــام  المعلن  النار  إطــالق 
رفــع  يضمن  وبــمــا  غـــزة،  عــن  الــحــصــار  كــســر 
اتسمت  ولقد  الصامد،  شعبنا  عن  المعاناة 
على  الكبير  والــحــرص  بالجدية  المباحثات 

وآماله.  شعبنا  طموحات  تحقيق 
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ــــن  ــــي قــــــــدم األم
الـــــعـــــام لـــألمـــم 
أنطونيو  المتحدة، 
الليلة  غــوتــيــريــس 
ــة  ــمــاضــي قـــبـــل ال
جديد،  تقرير  فــي 
أربـــعـــة مــقــتــرحــات 
المدنيين  لحماية 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
ـــحـــت االحــــتــــالل  ت
تراوح  اإلسرائيلي 
بــيــن إنــشــاء قــوة 
عسكرية أو شرطة 

األمم  وجود  تعزيز  أو  مدنيين  مراقبين  نشر  الى  مسلحة 
المتحدة على األرض وزيادة المساعدات االنسانية.

 13 في  دعــت  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  وكانت 
المدنيين  للسكان  حماية  توفير  الــى  الماضي  حــزيــران 
في  ذلك  في  بما  المحتلة،  األرض  في  الفلسطينيين 
قطاع غزة وطلبت من غوتيريس، في الدورة االستثنائية 
"األعمال  المعنون  الخامس  البند  تحت  العاشرة  الطارئة 
المحتلة  الشرقية  القدس  في  القانونية  غير  اإلسرائيلية 
مقترحات  تقديم  المحتلة  الفلسطينية  األرض  وبقية 
لحماية المدنيين الفلسطينيين وتوصياتهم، فيما يتعلق 

بآلية الحماية الدولية."
وطلبت الجمعية اتخاذ خطوات فورية من أجل انهاء سياسة 
االغالق والقيود التي تفرضها اسرائيل على حركة التنقل 
والوصول الى قطاع غزة ومنه، حيث صوت لصالح القرار 
 120 الفلسطينيين"  المدنيين  السكان  "حماية  المعنون 

عضوا وعارضه 8 وامتنع 45 عن التصويت.
هي:  العام  االمين  قدمها  التي  االربــعــة  والمقترحات 
حقوق  بخبراء  وتعزيزه  األرض  على  األممي  الوجود  زيادة 
السياسية  والشؤون  والتعاون  التنسيق  وخبراء  اإلنسان 
مكّلفين بتقييم األوضاع في االراضي المحتلة، وتقديم 
مساعدات انسانية وانمائية اضافية تهدف لتحسين سبل 
مهمتهم  تكون  مدنيين  مراقبين  ونشر  المدنيين،  عيش 
يتواجدون  الحماية  بتوفير  تتعلق  تقارير  ــداد  واع اإلبــالغ 
و"سياج"  التفتيش  نقاط  مثل  الحساسة  المناطق  في 
غزة والمناطق القريبة من المستوطنات والمعابر، وأخيرا 
الفلسطيني  للشعب  المادية  او  الطبيعية  الحماية  توفير 
عن طريق نشر قوات مسلحة أو قوات شرطية مسلحة، 
إذا وافق مجلس األمن على ذلك، مهمتها الردع وضمان 

سالمة السكان المدنيين.
وقال غوتيريس في التقرير، انه يمكن ان تقوم مجموعة 
المتحدة  األمم  من  تفويض  بموجب  بالعمل  الــدول  من 
المتحدة،  األمم  مهمة  من  بدًال  المادية  الحماية  بتوفير 
العسكري  االحتالل  من  عاما   50 من  أكثر  ان  الى  الفتا 
وضعف  المستمرة  األمنية  والتهديدات  اإلسرائيلي 
سيجعل  السالم  عملية  وتعثر  السياسية  المؤسسات 
السياسية  النواحي  من  للغاية  معقدا  تحديا  الحماية  من 

والقانونية والعملية.
يكون  الفلسطينيين  المدنيين  حماية  حل  أن  على  وشدد 
الفلسطيني  اإلســرائــيــلــي  للصراع  سياسية  بتسوية 

المستمر منذ عقود.
مراقبين  بعثة  أن  الــى  تــقــريــره،  فــي  غوتيريس  واشـــار 
مدنيين تابعين لألمم المتحدة او بعثة عسكرية او شرطة 
جديدة تعمل بموجب تفويض من األمم المتحدة سوف 
تتطلب موافقة مجلس األمن، موضحا أن مهمات األمم 
الحماية  توفر  ال  المنطقة  في  حالًيا  تعمل  التي  المتحدة 
لتوسيع  المجلس  ألعضاء  متروك  األمر  وأن  للمدنيين، 

نطاق الواليات لتشمل الحماية. 

يس" يقدم 4 مقرتحات   "غوت
ية الفلسطيني  لح

 غزة تودع الشهيد كريم فطاير ( اف ب)

غوتيريس

توقعات بقصر العمليات العسكرية على مناطق استراتيجية بالمدينة

الجيش السوري يواصل تعزيز قواته قرب إدلب
الجيش الــســوري إرســال  ب–يــواصــل   بــيــروت–أ ف 
التعزيزات العسكرية نحو محافظة إدلب في شمال 
آخر  الستعادة  قريب  بهجوم  يوحي  ما  البالد،  غرب 
أبرز معاقل هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة، 
العمليات  تقتصر  أن  يتوقعون  محللين  أن  إال 
الى  بالنسبة  استراتيجية  مناطق  على  العسكرية 

القوات الحكومية.
وتقع المحافظة على الحدود التركية، ويرجح أن تحدد 
روسيا،  خصوصا  ترسمها  دولية  اتفاقات  مصيرها 
حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة، ال الهجوم 

العسكري فحسب.
وحققت دمشق خالل السنتين الماضيتين انتصارات 
ميدانية متتالية على حساب الفصائل التي لم تعد 
تسيطر سوى على ثمانية في المئة من األراضي 
اإلنسان.  لحقوق  السوري  المرصد  وفق  السورية، 

وبين هذه الفصائل هيئة تحرير الشام.
السورية  القوات  تستهدف  آب  من  العاشر  ومنذ 
الجوية،  بالغارات  أقل  وبوتيرة  المدفعي  بالسالح 
مناطق عدة تحت سيطرة الفصائل تمتد من جنوب 
حماة  وريف  (شمال)  الغربي  حلب  ريف  إلى  إدلب 

الشمالي (وسط).
إلى  عسكرية  تعزيزات  إرسالها  بعد  ذلــك  ويأتي 
من  المقربة  "الــوطــن"  صحيفة  قالت  المنطقة، 
الحرب  تاريخ  في  "األضخم  إنها  السورية  الحكومة 

السورية".
ويقول الخبير في مؤسسة "سنتشري فاونديشن" 
شــمــاًال،  تتجه  ــات  ــاب ــدب "ال لــونــد  آرون  األمــيــركــيــة 
طبول  يقرعون  والسوريون  الروس  والمسؤولون 
الحرب إعالميًا (...) األرجح أن تكون هناك عملية ما".

من  األكبر  الجزء  على  الشام  تحرير  هيئة  وتسيطر 
محافظة إدلب بينما تتواجد فصائل أخرى في بقية 
الريف  في  الحكومية  الــقــوات  وتنتشر  المناطق 
والفصائل  الهيئة  تتواجد  كما  الشرقي.  الجنوبي 
وريف  الغربي  حلب  ريف  في  محاذية  مناطق  في 

حماة الشمالي والالذقية الشمالي (غرب).
وتأخذ الفصائل أي هجوم مرتقب على محمل الجد. 
السواتر  ووضع  الخنادق  بحفر  مقاتلوها،  وينهمك 
تحت  الواقعة  تلك  من  قريبة  مناطق  في  الترابية 

سيطرة النظام.
ويرجح محللون بينهم لوند أن تكون العملية المقبلة 
إدلب  أطراف  عند  مناطق  على  وتقتصر  "محدودة" 
التي تستضيف أيضًا اآلالف من مقاتلي المعارضة 
الذين تم إجالؤهم على مراحل من مناطق عدة، إثر 

رفضهم اتفاقات تسوية مع دمشق.
لألمن  األمــيــركــي  المعهد  فــي  الــبــاحــث  ويــقــول 
نيكوالس هيراس "دمشق تسير في طريق الحرب.. 
يمكنها   (...) ضــروريــة  أجـــزاء  هناك  دمشق  بنظر 
(الساحلية)  الالذقية  أمن  لضمان  عليها  السيطرة 

والطريق (الدولي) بين دمشق وحلب".
ويشير المحللون إلى مناطق عدة سيتم استهدافها 
عند األطراف، بينها تلك الممتدة بين جسر الشغور 
بين  الواصلة  الغاب  وسهل  إدلب  غرب  جنوب  في 
إدلب وشمال حماة، وأخرى تقع على جانبي جزء من 

الطريق الدولي حلب–دمشق.

وتطلق تسمية سهل الغاب على منطقة زراعية تقع 
معظمها في شمال حماة وتمتد إلى جنوب غرب 

إدلب بمحاذاة جسر الشغور.
الدولية  األزمـــات  مجموعة  فــي  الباحث  ويــقــول 
من  الطائرات  بأن  مقتنعون  إن "الروس  هيلر  سام 
(في  الجوية  قاعدتهم  تستهدف  التي  طيار  دون 
المنطقة  هذه  من  تنطلق  الالذقية  في  حميميم) 

حول جسر الشغور".
"أهمية  قوله،  وفــق  الــغــاب،  سهل  لمنطقة  كما 
تشكل  مناطق  تهدد  كونها  لدمشق  بالنسبة  خاصة 

نواة الموالين لها" في الساحل السوري.
أما الهدف الثاني من العملية فقد يكون استعادة 
حلب– الــدولــي  األوتــوســتــراد  كامل  أمــن  وضمان 

دمشق الذي يمر في جنوب وشرق إدلب.
النظام  قوات  على  سيكون  أمنه  ضمان  أجل  ومن 
استعادة قرى جنوب غرب حلب وصوًال إلى جنوب 

إدلب.
تشارلز  األوسط  الشرق  معهد  في  الباحث  ويقول 
في  ضرورة  النظام  فيه  يرى  وقت  ليستر "سيأتي 
(...) السيطرة على كامل طريق (أم 5)–االوتستراد 
الدولي- وكل المعابر التي تصل الشمال بالجنوب 

بين دمشق وحلب".
استعادة  تشكل  السورية،  الحكومة  الى  وبالنسبة 
المعارضة  نهاية  ستعني  ألنها  رمزية،  أهمية  إدلب 

المسلحة ضدها.
وتندرج إدلب مع أجزاء من المحافظات المحاذية لها 
ضمن آخر مناطق اتفاقات خفض التوتر التي ترعاها 
أستانا. وإلدلب  وتركيا بموجب اتفاق  روسيا وايران 
تحرير  لهيئة  األخــيــر  المعقل  كونها  خصوصيتها 
فيها  وتنتشر  تركي،  نفوذ  منطقة  ُتعد  كما  الشام. 

نقاط مراقبة تركية تطبيقًا التفاق خفض التوتر.
ويتفق محللون على أن أي عملية عسكرية محتملة 
التي  أنقرة  بموافقة  تحظى  أن  يجب  إدلــب  في 

تخشى موجات جديدة من الالجئين إليها.
على  تركيا  توافق  أن  المحتمل  "من  ليستر  ويقول 
أن  بشرط  األطـــراف  عند  المناطق  بعض  خــســارة 
إدلــب  وســط  على  سيطرتها  اســتــمــراريــة  تضمن 

والمنطقة الحدودية" شماًال.
وتطلب روسيا من تركيا إيجاد حل إلنهاء وجود هيئة 
تحرير الشام المصنفة "إرهابية" في إدلب لتفادي 

عملية واسعة.
الفصائل  صفوف  توحيد  على  حاليًا  أنقرة  وتعمل 
(جبهة  الشام  تحرير  هيئة  مع  محتملة  مواجهة  ألي 
بتنظيم  ارتــبــاطــهــا  تفك  أن  قبل  سابقا  الــنــصــرة 

القاعدة).
ويوضح هيراس أن "روسيا كانت واضحة (...) إما أن 
تجد تركيا حًال لمشكلة القاعدة في إدلب الكبرى أو 

يفعل الرئيس السوري ذلك بأي طريقة مناسبة".
"تحمل  أن  في  يكمن  لذلك  الوحيد  الخيار  أن  ويرى 
المجموعات التي عملت على مر سنوات مع هيئة 
في  نفوذها  وتنهي  ضدها  السالح  الشام  تحرير 

إدلب الكبرى مرة واحدة وإلى األبد".
مقتل  هو  إدلب  إنقاذ  "ببساطة  هيراس  ويضيف 

هيئة تحرير الشام". 

 القدس المحتلة - الرأي

ومقاومة  األرض  عن  للدفاع  الوطني  المكتب  قــال   
إجــراءات  هناك  إن  التحرير  لمنظمة  التابع  االستيطان 
مدينة  تهويد  عمليات  لتسريع  مسبوقة  غير  إسرائيلية 
االسرائيلي  االحتالل  دولة  أن  مؤكًدا  المحتلة،  القدس 
بتشجيع  استيطانية  مشاريع  عبر  ضم  مخططات  تنفذ 

أمريكي.
السبت  امــس  األسبوعي  تقريره  في  المكتب  وأكــد 
الضم  سياسة  في  قدًما  تمضي  االحتالل  حكومة  أن 
المشاريع  من  وسلسلة  جديدة  يومية  وقائع  خلق  عبر 
األرض،  على  تنفذها  التي  المتتالية  االستيطانية 
األمريكي  واالنحياز  الدعم  مظلة  بشع  بشكل  مستغلة 

لالحتالل وسياساته االستعمارية التوسعية.
وأوضح أن موافقة ما تسمى بـ "لجنة التخطيط والبناء" 
التابعة لبلدية االحتالل في القدس على بناء 20 ألف 
من  الضوء  ليسلط  يأتي  بالمدينة  استيطانية  وحــدة 
جديد على استثمار حكومة وبلدية االحتالل قرار االدارة 
ونقل  إسرائيل  لـ  عاصمة  بالقدس  االعتراف  األميركية 
سفارتها إليها لتسريع وتيرة العمل والمخططات التي 

تستهدف تهويد المدينة.
وقال إن هذا االتفاق يؤكد على استثمار مبلغ 1.4 مليار 
شيقل إسرائيلي (نحو 380 مليون دوالر)، في مشاريع 
تهدف لتطوير البنية التحتية وبناء فنادق ومناطق تجارية 

وصناعية في أنحاء مختلفة من مدينة القدس.
ويترافق هذا النشاط االستيطاني مع سعي االحتالل 
في  القدس  شرقي  الفلسطينية  التجمعات  لتهجير 
منشئات  ببناء  للبدء  تمهيًدا  األحمر"  "الخان  منطقة 
إلى  يهدف  ــذي  وال  ،"E1" مخطط  ضمن  استيطانية 
ألف   50) أدوميم“  ”معاليه  االستيطانية  الكتلة  ضم 

مستوطن) للمدينة المقدسة.
سلطات  كثفت  فــقــد  الــوطــنــي،  المكتب  وبــحــســب 
وهدم  االستيطان  عمليات  من  االسرائيلية  االحتالل 

المنازل الفلسطينية في شرقي القدس المحتلة.
على  والبناء"  التخطيط  "لجنة  صادقت  السياق،  وفي 
خطة لبناء كليات عسكرية على أراٍض فلسطينية واقعة 
معارضة  رغــم  الــقــدس.  فــي  كـــارم“  ”عين  قرية  فــي 
ورعاياها،  الفرنسيسكانية  الكنيسة  قبل  من  شديدة 
بسبب مخاوف من احتمال تسبب البناء بجفاف المياه 
بالنسبة  مقّدس  موقع  وهــو  مريم“؛  ”عين  نبع  في 

للمسيحيين.
وأوضح التقرير أنه في تحد جديد للقانون الدولي الذي 
ال يجيز تحويل المواقع العسكرية التي اقامها االحتالل 
المخطط  إيداع  االحتالل  سلطات  أعلنت  أخرى،  لغايات 
معسكر  تحويل  يستهدف  الذي  رقم (323)  التفصيلي 
االحتالل المعروف باسم "روش هبكعا“ في محافظة 
ومنح  "بــتــرونــوت"،  باسم  مستوطنة  إلــى  طــوبــاس، 

تراخيص بناء فيها. 

 حكومة اليم االرسائييل 
تسابق الزمن بالتوسع 

االستيطا وتهويد القدس 
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أين الخلل في مكافحتنا لظاهرة التطرف؟

 "األوقاف " تستكمل االستعداد لتصعيد الحجاج 

 من ريغان إلى خان.. مشاهير يتحولون للسياسة 

واثق الخطوة يمشي ملكاً

أ ردوغان: لن نرضخ ألميركا 

 وفاة كوفي عنان 

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

يقول  مــن  ثمة  لدينا،  السجون  ثانيا: 
عبر  التطرف،  لتفريخ  خصبة  بيئة  إنها 
النزالء  بعض  يقيمها  التي  الحلقات 
لألفكار  ينتمون  الذين  أولئك  وتحديدا 
غيرهم  على  يؤثرون  والذين  المتطرفة 

من المساجين.
وفي الحقيقة كان ثمة تجربة مهمة لدى 
ادارة السجون في التعامل مع مثل هذه 
ومن  كثيرا،  تجربتها  نجحت  وقد  الحاالت 
المهم اإلستمرار في مثل تلك البرامج 
الدولة  مؤسسات  بقية  إلى  وتصديرها 
معالجة  فــي  التجربة  مــن  لالستفادة 

ظاهرة التطرف واإلرهاب.
ثالثا: المناهج الدراسية والجامعية تحتاج 
إلى تطوير باتجاه أن تشتمل على دروس 
ومحاضرات ُتعلي من قيمة قبول اآلخر 
ونحتاج  والتطرف،  العنف  ونبذ  والحوار 
المنهجية  برامج  إلى  السياق  هذا  في 
بهم  يبتعد  بأسلوب  الطلبة  لتثقيف 
عن المجال الدراسي حتى ال يكون عبئا 
عليهم وبالتالي ال يستقبلون المعلومة 
المبحث  في  النجاح  غاية  أجــل  من  إال 
فقط، بل نحتاج إلى تمرير ما نهدف إليه 
تشويقي  بأسلوب  الحصص  تلك  من 
ممتع وهذا يحتاج من واضعي المناهج 
والمدرسين إلى مهارات إبداعية فائقة.
الكيفية  في  مليا  التفكير  يجب  رابــعــا: 
في  األسر  على  بها  العمل  يجب  التي 

خاص  بشكل  األمهات  وعلى  المنازل 
من  االطفال  مع  جلوسا  أكثر  باعتبارهن 
تعاليم  لبث  عليهم  تأثيرا  وأكــثــر  األب 
والتطرف  العنف  ونبذ  السمح  االسالم 
وقبول  والحوار  االختالف  قيم  وتعزيز 
اآلخر وما إلى ذلك من مفاهيم اعتدالية 

تبث قيم التسامح.
النشاطات  ومــراكــز  األنــديــة  خــامــســا: 
تجمع  مــراكــز  ــرهــا مــن  الــشــبــابــيــة وغــي
للشباب يجب عدم تغييبها عن البال من 
ناحية أن يكون لها دور في التوعية من 
خطر التطرف واإلرهاب، فجميع األندية 
أنها  عناوينها  في  تكتب  لدينا  الرياضية 
ثقافية اجتماعية، وهنا نتساءل أين هو 
الدور الثقافي واالجتماعي الذي تقدمه 
تلك األندية؟، بل أين دور وزارة الشباب 

حيال ذلك؟.
المدني  المجتمع  مؤسسات  سادسا: 
وعلى رأسها االحزاب، ليس لها أي دور 
إذا  التطرف،  ظاهرة  معالجة  حيال  ظاهر 
لماذا نقدم لها الدعم من أموال دافعي 
أو  أثر  له  ليس  منها  والغالبية  الضرائب 
تأثير على االرض وليس لها جهد ظاهر 

حيال مكافحة ظاهرة التطرف؟.
الفقر  نــوع  مــن  مشاكل  حتى  سابعا: 
ما  كثيرا  الــتــي  والتهميش  والــبــطــالــة 
أسباب  من  انها  على  الباحثون  يرددها 
أجــل  مــن  فعلناه  ـــذي  ال ــا  م ــتــطــرف،  ال

أنها  نعلم  ونحن  الظواهر  تلك  معالجة 
التطرف  غير  أخــرى  مشاكل  في  سببا 

كانتشار الجريمة مثال؟.
الدينية  الــمــؤســســة  غــيــاب  إن  ثــامــنــا: 
ــات الــتــابــعــة لها  ــري ــمــدي الــرســمــيــة وال
بالدور  القيام  عن  واإلرشــاد"  "كالوعظ 
المجال  فتحت  بها  المناطة  والمهام 
ليأخذوا  المتطرف  الفكر  أصحاب  أمــام 
البعض  عــقــول  فــي  ويــؤثــروا  مكانها 
وغسل أدمغتهم بما هو بعيد عن جوهر 

االسالم الوسطي.
لمعركة  التصدي  إن  عام  بشكل  تاسعا: 
األمــن  يهدد  ــذي  ال واإلرهـــاب  التطرف 
مهمة  الــى  يحتاج  الدوليين  والــســالم 
االقليمي  الــمــســتــوى  عــلــى  حقيقية 
سريعا  مــحــددة  وخـــطـــوات  ـــدولـــي  وال

للقضاء عليهما.
إلى  االنــزيــاح  أســبــاب  أن  قوله  أود  مــا 
الــتــطــرف كــثــيــرة غــيــر تــلــك الــتــي اعــتــاد 
نحتاج  وبالتالي  ترديدها،  على  الباحثون 
من  لدينا  ما  وتطوير  تقييم  إعــادة  إلى 
حتى  الظاهرة  لمكافحة  استراتيجيات 
يعمل  أن  إلى  ونحتاج  نجاعة  أكثر  تكون 
وهيئات  حكومية  مؤسسات   , الجميع 
مجتمعية وأفرادًا من أجل حصر الظاهرة 
في أضيق نطاق ومن أجل بناء مجتمع 
الــحــوار  بثقافة  يــؤمــن  صــالــح  وســطــي 

واالختالف ويقبل اآلخر

ستقوم  الــوزارة  ان  البصل  ابو  وأوضح 
للحجاج  الــحــج  رحــلــة  برنامج  باستكمال 
االعــاشــة  توفير  ــالل  خ مــن  االردنــيــيــن 
في  والساخنة  الــبــاردة  والمشروبات 

مخيمات عرفات ومنى.
ــر عـــام دائـــــرة الــحــج  ــدي بـــــدوره قـــدم م
البطوش  مجدي  المهندس  والعمرة 
المتعلقة  الترتيبات  حول  مفصال  شرحا 

بمخيمات عرفات ومنى مؤكدا على ان 
فريق  خالل  من  تابعت  االردنية  البعثة 
الفنية  التجهيزات  كافة  متخصص  فني 

والكهرباء.

ريغان وترمب في اميركا
النجم  هــو  ــان  ــغ ري رونـــالـــد  ــركــي  األمــي
رئيس  أصبح  الــذي  األول  السينمائي 
اوال  عمل  الــذي  ريغان،  وانتخب  دولــة. 
ثم  اإلذاعــات،  إحدى  في  رياضيا  معلقا 
ممثال في افالم الدرجة الثانية أكثر من 
 1966 في  لكاليفورنيا  حاكما  عاما،   20
وأصبح رئيسا في 1981 ثم فاز بوالية 

ثانية.
الثاني  كانون  في  عقود،  بضعة  وبعد 
دونالد  العقاري  القطب  دخــل   ،2017
الواقع  لتلفزيون  السابق  النجم  ترمب، 
سياسية،  خبرة  أي  الــى  يفتقر  ــذي  وال
الخامس  الرئيس  وكان  األبيض.  البيت 
اثار  الذي  المتحدة،  للواليات  واألربعون 
برنامج "ذي  أحيا  العالم،  دهشة  انتخابه 
أبرنتس" بين 2004 و2015 على شبكة 

أن.بي.سي.

برلوسكوني في إيطاليا
االيطالي  اإلعالم  وسائل  قطب  شغل 
الــمــعــروف  ــرلــوســكــونــي،  ب سيلفيو 
ثالث  الفضائحية،  التلفزيونية  ببرامجه 
(سبعة  الــــوزراء  رئــيــس  منصب  مـــرات 
الى   2001 ومــن   ،1994 فــي  اشــهــر 

وعلى   .(2011 الى   2008 ومن   2006
تولى  القضاء،  مع  متكررة  متاعب  رغم 
اإليطالي  اليمين  قيادة  برلوسكوني 

طوال 25 عاما.

موراليس في غواتيماال
جيمي  ــدي  ــومــي ــك ال الــمــمــثــل  ــتــخــب  ان
ــس، الــــذي اســتــفــاد مــن حركة  ــي ــورال م
والطبقة  الــفــســاد  ضــد  شعبية  تــذمــر 
 2015 األول  تشرين  فــي  السياسية، 
رئيسا لغواتيماال. وحقق موراليس الذي 
تلفزيونيا،  ومقدما  سينمائيا  منتجا  كان 
الشهرة في 2007 عندما جسد شخصية 
"نيتو" الكاوبوي الساذج الذي يوشك أن 

يصبح رئيسا من طريق الصدفة.

مارتيلي في هايتي
ــــرأس الــمــغــنــي الــشــعــبــي مــيــشــال  ت
"سويت  بــاســم  الــمــعــروف  مارتيلي، 

ميكي"، هايتي من 2011 إلى 2016.
-إسترادا في الفيليبين-

دخــل جــوزف اســتــرادا الــذي كــان ممثال 
طوال 35 عاما ومعبود الفقراء، المجال 
بلدية،  كرئيس   1969 في  السياسي 
وبلغ  للرئيس  فنائبا  سيناتورا  أصبح  ثم 

سدة الرئاسة في 1998. وأطاحت ثورة 
السينمائي  النجم   2001 في  شعبية 
السابق الذي مثل في نحو مئة فيلم، 

بعد اتهامات بالفساد.

الندسبيرجيس في ليتوانيا
عازف  الندسبيرجيس  فيتوتاس  انتخب 
في  لليتوانيا  رئيسا  الشهير،  البيانو 
1990. وكان دخل ميدان السياسة قبل 
قومية  حركة  تأسيس  خالل  من  سنتين 
تنفصل  جمهورية  اول  بــالده  ستجعل 

عن االتحاد السوفياتي.
السياسي  المجالين  بين  آخــرون  مــزج 
سنغور  سيدار  ليوبولد  مثل  واألدبــي، 
الذي أصبح لدى اإلستقالل في 1960 
أول رئيس للسنغال، أو فاكالف هافل 
انتخابات  بـــأول   1989 فــي  ــاز  ف الـــذي 
بعد  ما  تشيكوسلوفاكيا  في  رئاسية 

الشيوعية.
كان  انتخابية،  عملية  أي  مــن  وبعيدا 
ــدي أمــيــن  ــي ـــدي ع ـــن ــاتــور األوغ ــكــت ــدي ال
في  الحكم  على  استولى  ــذي  ال دادا 
في  سابقا  بطال  انقالب،  نتيجة   1971
المالكمة في فئة الوزن الثقيل (1951-

.(1960

بحضرة  تقريبًا  الساعة  ونصف  ساعة 
كانت  الــثــانــي  عبدالله  الملك  جــاللــة 
لما  أعــمــق  ـــة  رؤي تعطينًا  كــي  كــافــيــة 
مع  األردن  يتعامل  وكيف  حولنا  يــدور 
على  الرهان  حجم  ولندرك  التحديات، 
الرسالة  صاحب  الرصين  اإلعــالم  دور 
المجتمعي  الــنــقــاش  بـــاب  فــتــح  فــي 
حول العديد من القضايا، ولنكون على 
الضحك  إال  تثير  ال  الشائعات  أن  يقين 

عند جاللة الملك الذي يستغرب سرعة 
انتقال وتصديق الشائعة دون التدقيق 

بمصدرها وبمصداقية مضمونها.
أن  اللقاء  خالل  الملك  جاللة  استطاع 
قد  الحقائق  من  مجموعة  على  يضيء 
فهم  على  يعيننا  وأن  عنا،  غائبة  تكون 
محيط  في  أردنــيــًا  ــور  األم إدارة  كيفية 
أن  األردن  استطاع  وكيف  مضطرب، 
اإلقليمية  القضايا  في  مقارباته  يطور 

لــلــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــه الــعــلــيــا دون 
أن  استطاع  وكيف  بتحالفاته،  اإلضــرار 
أطــراف  مختلف  عند  مصداقية  يبني 

الصراع في المنطقة.
عبدالله الثاني ببساطة تعامله وصدقه 
أن  نؤمن  يجعلنا  أن  قادرًا  كان  وعفويته 
أفضل،  المستقبل  وأن  أقــدر  األردن 
أجله،  من  وعملنا  وطننا  أحببنا  ما  إذا 

وأسكتنا صوت الشائعات واألكاذيب.

واندلعت األزمة عندما فرضت واشنطن 
في أول آب عقوبات غير مسبوقة على 
وزيرين تركيين ورّدت أنقرة عليها. وأدى 
انهيار  إلى  التوترات  في  التصعيد  هذا 

العملة التركية األسبوع الماضي.
وبعد أن شهدت استقرارًا لبضعة أيام، 
سّجلت الليرة التي خسرت حوالى %40 
بداية  منذ  ــدوالر  ال مقابل  قيمتها  من 
هددت  أن  بعد  الجمعة  تراجعًا  الــعــام، 
على  جديدة  عقوبات  بفرض  واشنطن 

أنقرة.
وإضــافــة إلــى الــتــوتــرات مــع الــواليــات 
بسبب  التركية  الليرة  ضعفت  المتحدة، 
قبضة الرئيس التركي المتصاعدة على 
المراقبين،  بحسب  ورفضه  االقتصاد 
معدالت  برفع  المركزي  للبنك  السماح 

الفوائد.
وأكد إردوغان أثناء مؤتمر الحزب امس، 
عملياتها  وتوّسع"  "ستواصل  تركيا  أن 

العسكرية خارج حدودها.

في  جنودا  عامين  منذ  أنقرة  ونشرت 
وحدات  لتوسع  للتصدي  سوريا  شمال 
تدعمها  التي  الكردية  الشعب  حماية 

واشنطن.
األشهر  فــي  الــتــركــي  الجيش  وكــثــف 
الخلفية  القواعد  على  الضربات  األخيرة 
شمال  في  الكردستاني  العمال  لحزب 
العراق. وأعلنت أنقرة األربعاء أنها قتلت 
مسؤوال في الحزب في منطقة سنجار 

في شمال غرب العراق.

وابناءهما  ناني  "زوجته  أن  البيان  وأكد 
في  جانبه  إلى  كانوا  ونينا  وكوجو  أما 

أيامه األخيرة".
السويسرية،  االنــبــاء  وكــالــة  وبحسب 
في  مستشفى  فــي  ــان  عــن تــوفــي 
ــاطــق بــاأللــمــانــيــة في  ــن ــتــون ال ــكــان ال

سويسرا.
لألمم  الحالي  الــعــام  األمــيــن  وأعـــرب 
حزنه  عن  غوتيريش  انطونيو  المتحدة 
العميق لوفاة عنان الذي حيا فيه "قوة 

محركة للخير".
ايمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  وكــتــب 
أبــدًا  ننسى  "لــن  تغريدة  في  ماكرون 
نظرته الهادئة والحازمة، وال روح القتال 

القوية لديه".
فالديمير  ــروســي  ال الــرئــيــس  وصــــّرح 
"معجبًا  كـــان  بــأنــه  جهته  مــن  بــوتــيــن 

بإخالص بحكمة وشجاعة" أنان.
بدورها أشادت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي بـ"القائد الكبير واالصالحي" 
تحدث  حين  في  المتحدة  األمــم  في 
عن  سانشيز  بيدرو  االسباني  نظيرها 

"رجل مفعم باالنسانية".
للمنظمة  عام  أمين  أول  أنان  وكوفي 
االفريقية  الصحراء  جنوب  من  الدولية 
الحداد  غانا  أعلنت  وقد  ولد  حيث  وغانا 
ألسبوع على وفاته اعتبارًا من اإلثنين. 
أن  اكــوفــو-ادو  نانا  غانا  رئيس  وصــّرح 
إعــالء  فــي  كبير  بشكل  "ســاهــم  أنــان 
اسم بلدنا من خالل منصبه وتصرفاته 

وسلوكه على الساحة العالمية".
في جنوب أفريقيا، تذّكر حزب "المؤتمر 

بارزا  "ابنا  الحاكم  االفريقي"  الوطني 
شأن  "إعــالء  على  عمل  أفريقيا"  من 
األمم  أجندة  في  األفريقية  القضايا 

المتحدة".
أفريقيا  جنوب  أساقفة  رئيس  وتحدث 
ــز جـــائـــزة نــوبــل  ــحــائ ــو ال ــوت ــد ت ــون ــزم دي
للسالم، عن إنسان ملحوظ مثل القارة 

والعالم بلباقة ونزاهة وتمّيز".
بأنان  الدولية  العفو  منظمة  وأشــادت 
واصفة إياه بأنه "بطل العدالة والسالم 

والكرامة".
ــســامــي لــحــقــوق  ــمــفــوض ال وعــبــر ال
االنسان زيد رعد الحسين عن بالغ حزنه، 
اإلنسانية  مثال  كان  "كوفي  إن  وقال 
مليء  عالم  وفــي  والنبل.  والــكــرامــة 
االن بقادة ليسوا من ذلك في شيء، 
أكثر  العالم  وخــســارة  خسارتنا  تصبح 

إيالمًا".
الدبلوماسي  السلك  في  عنان  عمل 
وساهمت شخصيته الالفتة في تعزيز 
الساحة  على  المتحدة  األمــم  حضور 
الى   1997 من  واليتيه  خالل  الدولية 

.2006
فترة  خــالل  المتحدة  األمــم  قــاد  وقــد 
باضطراب  اتسمت  التي  العراق  حرب 
كبير. لكن حصيلة أدائه شابتها اتهامات 
مقابل  "النفط  فضيحة  في  بالفساد 

الغذاء".
ــح بــســرعــة وجــهــا مــألــوفــا على  وأصــب
اسمه  واحــتــل  الــتــلــفــزيــون،  شــاشــات 
عناوين الصحف. وكان يدعى باستمرار 
إلى الحفالت والوالئم التي تقام في 

نيويورك.
وبرأت لجنة تحقيق عنان من اي مخالفة، 
وادارية  اخالقية  تجاوزات  وجدت  لكنها 
فيما يتعلق بعالقات ابنه كوجو بشركة 
سويسرية حازت على عقود مربحة في 

برنامج "النفط مقابل الغذاء".
وأقر عنان في وقت الحق بأن الفضحية 
لم تؤثر على مركزه كأمين عام فحسب، 

بل كأب أيضا.
ورغـــم ذلـــك كـــان عــنــدمــا غـــادر االمــم 
المتحدة، كان أحد األمناء العامين األكثر 
"نجم  بأنه  اليه  أشير  ما  وكثيرا  شعبية، 
الدبلوماسية  الدوائر  في  دبلوماسي" 

الدولية.
يحاول  العالم  كان  عندما   ،2001 وفي 
تجاوز هجمات 11 ايلول، منح عنان جائزة 
المنظمة  مع  مشاركة  للسالم  نوبل 
الدولية "لعملهما من أجل عالم أفضل 

تنظيما وأكثر سالما".
عاصمة  كــومــاســي،  فــي  عــنــان  ولـــد 
ــتــي فـــي غـــانـــا. وكـــان  مــنــطــقــة اشــان
اوروبية،  تجارة  شركة  في  مديرا  والده 
(افريقيا  افريكا"  "يونايتد  شركة  هي 
يونيليفر  شركة  عن  المتفرعة  المتحدة) 

االنكليزية-الهولندية.
رأس  على  الثانية  واليته  انتهاء  وبعد 
ــان بــــأدوار  االمــــم الــمــتــحــدة، قـــام عــن

وساطة مهمة في كينيا وسوريا.
خصصت  مؤسسة  بعد  فيما  وانــشــأ 
دول  رؤساء  إلى  وانضم  النزاعات  لحل 
تلفت  التي  "الحكماء"  مجموعة  في 

باستمرار إلى قضايا دولية.

"الصناعة والتجارة": سنتدخل لضبط أسعار اإلسمنتدورة تكميلية شتوية لطلبة "التوجيهي" الراغبين برفع معدالتهم

مصدر: فتح معبر جابر ليس بالمدى المنظور

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىلتتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تجريها  دراســة  عن  العجارمة  وكشف 
الذين  الطلبة  قبول  بهدف  ـــوزارة  ال
من  الفترة  خــالل  حّقهم  استنفدوا 
يستكملوا  لم  ممن   (2018–2006)
فاقل  مــواد   5 في  النجاح  متطلبات 
حيث  القادمة،  الشتوية  الــدورة  في 
استقبال  مسبقا  قررت  الوزارة  كانت 
خالل  حقهم  استنفدوا  الذين  طلبات 

الفترة (2010–2018).

ولفت العجارمة إلى أن آلية التسجيل 
الــعــامــة  ــانــويــة  ــث ال لطلبة  ــدة  ــدي ــج ال
بشكل  الــطــالــب  حــضــور  تــشــتــرط  ال 
شــخــصــي، بـــل ســيــتــمــكــن الــطــالــب 
مــن تــقــديــم طــلــبــه الــكــتــرونــيــا دون 
التربية  مديريات  إلى  للذهاب  الحاجة 

والتعليم.
حيث من المرجح ان تكون في موعدها 
من  ثاني  كــانــون  شهر  مــن  السابق 

العام الدراسي المقبل 2018/2019
الــقــرارات  جملة  على  بناءا  ذلــك  جــاء 
والتعليم  التربية  وزارة  تجريها  التي 
ابرزها  مــن  التربوي  النظام  لتطوير 
واحدة  لدورة  التوجيهي  امتحان  عقد 
حوسبة  والعمل  المقبل،  العام  في 
نهاية  عند  المباحث  لكافة  االمتحان 
تخزينها  عام 2022 و بناء فقرات يتم 

في بنك اسئلة.

على  المصانع  ان  الــغــرفــة  وقــالــت 
للمستهلك  مباشرة  للبيع  استعداد 
المعتمد  والموزع  الوكيل  خالل  من 
لها وبالسعر المدرج بالنشرة، لكنها ال 

تشمل محافظة العقبة.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الـــســـوق أن 
شــركــات مــصــانــع اإلســمــنــت قــررت 
رفــع اســعــار مـــادة االســمــنــت محليا 
بحيث   ، اعتبار  للطن  دينارا   16 بواقع 

ارض  من  االسمنت  طن  سعر  يصبح 
الــمــصــنــع عــلــى االســـعـــار الــجــديــدة 
الضريبة  شامال  للطن  دينارا  حول81 
العامة على المبيعات، في حين كان 
سعره سابقا حول 65 دينارا للطن من 

ارض المصنع.
رفعت  قد  االسمنت  مصانع  وكانت 
السوق  في  االسمنت  مــادة  اسعار 
المحلي خالل الشهر الماضي بواقع 

ارض  مــن  ــواحــد  ال للطن  ديــنــاًرا   30
ارض  من  يباع  اصبح  حيث  المصنع، 
المصنع بواقع 65 دينارا للطن الواحد، 
يزيد  ال  سابقا  سعره  كــان  حين  في 
كافة  من  وذلك  للطن،  دينارا   35 عن 
العاملة  االسمنت  ومصانع  شركات 
خمسة  عددها  والبالغ  المملكة  في 
االنتاجية  طاقتها  والمقدرة  مصانع 

بحوالي 27 الف طن يوميا.

من  المستقاة  المعلومات  وتشير 
جهات متطابقة ان قرار فتح المعابر 
تتجاوز  السوري  الجانب  مع  الحدودية 
القرار السياسي الى " السيادي " ما 
يوجب حال اتخاذ القرار ان يستند الى 
المسألة االمنية التي تهم المملكة 

،ومن ثم يتخذ القرار السياسي . 
وحــــســــب الــــنــــاطــــق االعــــالمــــي 

المتحدة  لالمم  السامية  للمفوضية 
محمد  االردن  في  الالجئين  لشؤون 
الحواري فان الحدود االردنية السورية 
المفوضية  سجالت  وان   ، مغلقة 
خلت من العودة الطواعية ألي الجئ 
الظروف  بسبب  الماضي   الشهر 
الداخل  في  المتوفرة  غير  االمنية 

السوري . 

الجئا   (657628) االردن  في  ويقيم 
كشوفات  فــي  مسجلين  ــا  ســوري
ــشــؤون  ــة ل ــي ــســام ــمــفــوضــيــة ال ال
في   %  (28.3) منهم  الــالجــئــيــن 
في   % و(24)  ــمــان   ع الــعــاصــمــة 
في   (20.6) و  الــمــفــرق  محافظة 
 (16.6) يقيم  فيما   ، اربــد  محافظة 

في محافظة الزرقاء .



ن–األردن  واألربعون–ع الثامنة   السنة 
a r a a @ a l r a i . c o m

w w w . a l r a i . c o m
16آراء

 أحمد ذيبان 
T h e b a n 1 0 0 @ g m a i l . c o m

 األمن والخبز
ثمة  لكن  طبيعي،  بشكل  الحياة  لممارسة  ضــروري  شــرط  األمــن 
شقًا آخر اليقل أهمية وهو توفر"الخبز".. ليس بمعناه الحرفي، بل 
بمفهومه الواسع،أي توفر متطلبات العيش الكريم، وهما شرطان 
في  الكريم  القرآن  ولخصهما  البشرية،  بدء  منذ  للحياة  أساسيان 

ِذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف ". سورة قريش ".. الَّ
السلط  لمدينة  وامتدادها  الفحيص  في  االرهابية  العملية  كانت 
والتنظير،  والخطابات  التحليالت  من  مفتوح  لفضاء  أخرى  ،مناسبة 
شبهات  تدورحولهم  من  حتى  واالدانـــة،  الشجب  بيانات  وإصــدار 
فساد، والمسؤولين الحاليين والسابقين، الذين ساهموا بخلق بيئة 
اجتماعية واقتصادية محبطة للناس، انتهزوا الفرصة الثبات الحضور 
األمنية،  واالجهزة  المسلحة  القوات  ببطوالت  واالشادة  والمزايدة 
رغم أن ال أحد من أبناء هؤالء منخرط،في صفوف هذه المؤسسات 
أو استشهد دفاعا عن الوطن، بل تتوفر لهم ظروف الحياة المرفهة، 
وفرص عمل مفصلة على قياساتهم ومع كثرة الحديث عن ظاهرة 
الجذور  المنظرين،تحليل  من  العديد  أذهــان  عن  يغيب  االرهـــاب، 
السطحية  المظاهر  على  والتركيز  للظاهرة،  الحقيقية  واألسباب 
أصابع  لتوجيه  بسرعة  تذهب  مسبقة"،  على"مواقف  المبنية 

االتهام الى"االسالم السياسي"
ال شك بأن اإلرهاب أعمى، ال يفرق بين مدني وعسكري، يستهدف 
األطفال والنساء كما الشباب وكبار السن، وعلى سبيل التذكير فإن 
من  المتطرفة  ضحايا"داعش"والتنظيمات  من  العظمى  الغالبية 

المسلمين.
واالجهزة  استراتيجي،  محلل  بأنني  أزعــم  وال  أمنيا،  خبيرا  لست 
االمنية صاحبة االختصاص ولديها الخبرة الكافية، في التصدي ألي 
أن  الالفت  لكن   ! البعض  ونفاق  لمزايدات  والحاجة  إرهابي  خطر 
المقاالت  كتابة  وعبر  الشاشات،  الفزعات"على  من"محللي  العديد 
االجتماعي،  التواصل  منصات  وعلى  الصحف  في  والتعليقات 
سارعوا لربط العملية بتنظم"داعش"، رغم أنه لم تتبن العملية أية 
جهة،ولم يصدر بيان عن الخلية االرهابية،أو مؤيدين مفترضين لها 
العملية،  وأهــداف  أسباب  عن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
أكدوا  الرسمييين،الذين  المسؤولين  لسان  على  هو  رشح  ما  وكل 
لكنهم  "داعشيين"  ليسوا  االرهابيين،  أن  التحقيقات  نتائج  حسب 
مؤيدون للتنظيم، ولم يأتوا من خارج الحدود وهم أردنيون، انتسبوا 

للفكر التكفيري اخيرا.
وبظني أنه ليس من الصواب،تناسي خطر الفساد و"أبطاله "الذين 
من  عملية  أول  ليست  فهذه  الشهداء،  على  الترحم  في  يزايدون 
أميركا  في  موجود،  االرهاب  أن  بحقيقة  التذكير  من  بد  وال  نوعها، 
والدول االوروبية وفي كثير من دول العالم، وهو غير محصور بدين 

معين أو عرق أو جنسية.
ويمكن القول أن ثمة حبال سريا بين االرهاب والفساد، وعليه فإن 
التركيز  الحكومة  من  يتطلب  والفساد،  "االرهــاب  مواجهة"ثنائية 
لمكافحة  جدية  اجـــراءات  واتخاذ  االجتماعية،  العدالة  تحقيق  على 
التي  الضريبي،  التهرب  أمــوال  تحصيل  ذلــك  ويضمن  الفساد، 
تقدر ب"650"مليون دينار كما يقول نائب رئيس الوزراء، وهذا أحد 
جيوب  من  المبالغ  هذه  تعويض  ويتم  الصارخة،  الفساد  مظاهر 
الضرائب  وعشرات  االسعار  رفع  خالل  المواطنين"الغالبى"،من 
والرسوم، وهناك عشرات االمثلة على الفساد الذي يقدر بمليارات 
الدوالرات منذ عام 1999، وتعزيز الثقة بتغيير النهج يتطلب الكف عن 
سياسة "الترضيات"،وإسقاط بعض االشخاص بـ "المظالت" في 
غالبية  رواتب  معدالت  مع  مقارنة  خيالية  برواتب  مفصلة،  وظائف 
قرارات  وهي  دينار،  و500"  بين"250  تتراوح  الدولة،التي  موظفي 

مستفزة لعامة الناس. 

 د. أحمد يعقوب المجدوبة 
a m a j d o u b e h @ y a h o o . c o m

 إشكاليتا التعددية وثقافة 
االختالف

المجتمعات  تخبرها  التي  التمزق  حالة  من  ــزءًا  ج لعّل 
في  تسود  أخذت  التي  الخطاب  فوضى  وحالة  العربية 
من  تمكننا لآلن  عدم  يعود إلى  اخيرا  المجتمع األردني 

التعامل باحتراف مع التعددية وإدارة االختالف.
وهم  تحت  تعيش  اإلنسانية  المجتمعات  كانت  عالميًا، 
بهذا  وتتمسك  والتناغم  والتجانس  التفكير  أحــاديــة 
المجتمع  لتماسك  السبيل  ــه  أن ظــانــة  بــقــوة  الــوهــم 
القرن  من  الثاني  النصف  حلول  ومع  أفــراده.  وتعاضد 
العشرين، وبعد تجارب غير سارة واختالالت كبيرة، بدأت 
معظم الدول المتحضرة تدرك أهمية االعتراف بتعددية 
والدينية  والثقافية  واالجتماعية  العرقية  مكوناتها 
والمذهبية والسياسية، وبأهمية االختالف في األفكار 

والرؤى والمواقف.
في  تتمثل  اإلنساني  الجمعي  الفكر  في  حدثت  نقلة 
بكافة  التعددية  وأن  صحي  أمر  الرأي  في  االختالف  أن 

أبعادها هي أمر طبيعي ومخزون إيجابي.
بأهميتها  والتوعية  بالتعددية  االعتراف  بدأ  هنا  ومن 
طرق  ورســم  لحمايتها،  والتعليمات  القوانين  وســن 
كله،  لذلك  نتيجة  وحكمة.  بحنكة  وإدارتها  معها  التعامل 
المجتمعي  السلم  تحقق  ــذات،  ال مع  التصالح  ونتيجة 
وغربًا  شرقًا  المجتمعات  من  العديد  في  واالستقرار 

ونجحت التنمية وكان االزدهار.
دول  عدة  وفي  األردن  في  ونحن 
عربية – بعكس دول عربية أخرى ال 
يزال الوضع فيها غير مقبول قط – 
قطعنًا أشواطًا كبيرة في االعتراف 
ــة واحـــتـــرامـــهـــا، وفــي  ــعــددي ــت ــال ب
التعايش والتسامح واالنسجام بين 
إثنيًا  المختلفة،  المجتمع  مكونات 
واجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا ومذهبيًا.

العاصمة  عــّمــان  ــإن  ف والحقيقة 
والـــعـــديـــد مـــن الـــمـــدن األردنـــيـــة 
روح  تجسد  العقبة  إلــى  ــد  إرب مــن 
ــســامــح واحـــتـــرام  ــت ــتــعــايــش وال ال
التعددية واالنسجام بين المكونات 
متميز؛  نــحــو  عــلــى  المجتمعية 
ومع  الــمــيــزة.  بــهــذه  دومـــًا  ونفخر 
المزيد  فعل  منا  فالمطلوب  ذلك 
والبناء  االختالالت  بعض  لمعالجة 

على المكتسبات.
في  االختالف  إلدارة  بالنسبة  أما 
الرأي، فالوضع على نحو عام أقل 
في  وبــالــذات  المرجو،  مــن  بكثير 
وتعاظم  الكثيرة  المستجدات  ظل 
والجماعات  لألفراد  التعبير  وسائل 
والــتــي أتــاحــت لهم اإلفــصــاح عن 
مسبوق  غير  نحو  على  أفكارهم 
حالة  قبل  من  نخَبر  لم  كما  وأبرزت 
وجهات  وتنافر  الــرأي  فوضى  من 
النظر والتشاحن والتوتر والتراشق.

وهذا أمر مضّر بالمجتمع. فاألصل 
مدروسة  آراٍء  عن  الناس  يعّبر  أن 
والمالحظة  المنطق  على  مبنية 
والفكرة  بعناية  المنتقاة  والكلمة  والتمحيص  الدقيقة 
المسؤولة بهدف إثراء الحوار وإتاحة التوصل إلى اتفاق 
أو  بالتزكية  إما  ُتحسم  خطوات  أو  قرارات  أو  نتائج  على 

بالتصويت.
فقد أصبح جليًا أن أفضل القرارات هي ليست المبنية 
واحــدة  نظر  وجهة  فــرض  أو  اإلسكات  أو  الكبت  على 
على اآلخرين، بل التي تقوم على إتاحة المجال للجميع 
التوصل  ثم  بدلوهم  واإلدالء  بحرية  آرائهم  عن  للتعبير 

إلى مواقف توافقية.
 – نتحدث  ال  فإننا  بالرأي،  االختالف  عن  نتحدث  وعندما 
فهذا  اآلخر"،  والرأي  عن "الرأي  البعض –  يظن  قد  كما 
عن  نتحدث  بــل  المشكلة،  مــن  جــزء  هــو  ثنائي  تفكير 

"اختالف اآلراء"، أي الجمع ال المثنى.
االعتراف  منه  المرجو.  لتحقق  كثير  فعله  المطلوب 
الصريح من قبل الجميع، رسميًا وشعبيًا، بأن االختالف 
عن  للتعبير  للناس  آمنة  مساحة  إتاحة  ومنه  صحي؛ 
لألفراد  توعية  يسبقه  أو  ذلك  يــوازي  أن  على  آرائهم، 
وتهيئة لهم بامتالك مهارات التعبير والتواصل الفاعلة 
وأساليب  والجامعية  المدرسية  المناهج  تنميها  التي 
الحفظ  على  تركز  ال  التي  المواتية  والتعلم  التعليم 
والفكرة  "الصحيحة"  المعلومة  ــة  ــادي وأح والتلقين 
وجهات  واختالف  المعنى  تعددية  على  بل  "الصائبة"، 

النظر ونسبية الحقيقة.
للتعامل  ــخــاص،  وال الرسمي  اإلعـــالم،  تهيئة  ومــنــه 
ثقافة  ومــع  مكوناتها  بكافة  التعددية  مــع  بــاحــتــراف 
االختالف في الرأي. فمع األسف الشديد، فلقد أخفق 
التعامل  في  والخاص،  العام  عمومًا،  العربي  اإلعالم 
قصد  عن  كثيرة،  أحيان  في  وساهم  المستجدات  مع 
وإشاعة  األزمــات  وتفاقم  النعرات  إثــارة  في  جهل،  أو 
الفوضى والتمزق والتشرذم، ولقد أدت "حواراته" وآراء 
وضبابيتها  القضايا  تسطيح  إلى  و"محلليه"  "خبرائه" 
وإلى الجهل والفوضى. ومن هنا فال بد من إعادة بناء 
وتأهيل العديد من الوسائل اإلعالمية لتكون على قدر 

التحدي ولتتمتع باآلهلية والمهنية المطلوبتين. 

 فيرا خميس جبران 
g e r a l d i n e g o u b r a n @ y a h o o . c o m

 
مرة أخرى: شعار "األردن أوًال "...اليوم وأمس وغدًا 
انه  والمحبة  الوحدة  هو  فقط.بل  شعارًا  ليس  أنه 
حر...وانني  بلد  حرة...في  مواطنة  بأنني  الشعور 

جزء ال يتجزأ من هذا الوطن..
يفصل  ال  الذي  الواحد  النسيج  هو  أوًال:  األردن  ان 
األديان  في  تطالب  التدين  قمة  اآلخــر.ان  عن  أحدنا 
هي  لآلخر..كذلك  الواحد  بالمحبة..محبة  السماوية 

قمة حب األردن.
هي  الحقيقي..كذلك  االيمان  ثمرة  التدين  قمة  ان 
على  التغلب  ان  نجد  لذلك  لـــألردن  االنتماء  قمة 
الشائعات هو أهم شعار "األردن أوًال " ألن ال شئ 
المغرضة  الشائعات  سوى  والناس  بالمجتمع  يضر 
صفوف  بين  طريقًا  ولألسف  تجد  التي  والكاذبة 
المواطنين فهنالك من يسوقون الناس للضاللة....

وال  تقدم  فال  للشائعات  خاضعين  الناس  كان  واذا 
بناء وال رخاء بل تحطم األسس والمبادئ في أردننا 
لذا يجب ان نهب هبة واحدة للتغلب على الشائعات 
ونفيها.. بدون ان نكون اعضاء في الجهاز الحكومي 
كأفراد  نوابًا..بل  أو  أعيانًا  أو  وزراء  نكون  ان  وبدون 
في  صامدين  عاديين  الشعب  من  العريضة  للقاعدة 
عليها  للقضاء  مستميتين  الشائعات.راغبين  وجــه 
أينما ظهرت أو وجدت لها طريقًا وال نسمح لآلخرين 
المستطاع  قدر  ترديدها  نمنع  بل  وراءها  باالنسياق 
جميعًا.. لنا  األردن  أوًال "..يبقى  يبقى"األردن  حتى 

ال يستباح أرضه أو عرضه..
هذا هو واجب أي مواطن يعيش على تراب األردن..
السالم  رب  ونطلب"من  نصلي  أن  جميعًا  وعلينا 
ما  ننسى  أن  يجب  السالم"وال  البلد  هذا  يمنح  أن 
األخيرة  اآلونة  في  وحروب  مآس  من  وشاهدنا  رأينا 
عربية... لوحدة  جميل....  حلم  من  نستيقظ  جعلتنا 
داره..ولكل  منا  لكل  أن  جديًا  نفكر  اليوم  نجدنا  لذا 
الباقي  األردن  وطننا..هو  ــحــن  أوًال..ون وطنه  منا 
جميعًا  نقول  أن  يجب  أبنائه..لذا  بصمود  الصامد.. 
كان  ولــو  بلدنا،  البلد  بهذا  "ونــؤمــن  أوًال  "األردن 
وكما  بأبنائه  شامخ  أبي  كبير  ولكنه  بمساحته  صغيرًا 

قال:
االيــمــان.. من  بــذرة  اصغر  :"ان  تــورو  دافيد  هنري 
فعًال  هو  وهذا  السعادة  من  ثمرة  اكبر  من  افضل 

بالوطن.  االيمان 

مشاهد من واقعة البلقاء

صفقة القرن هل تنّفذ أم تلغى ؟
 د. سمير قطامي 
q a t a m i s a m i r @ h o t m a i l . c o m

يرّوج  التي  القرن  صفقة  حول  وهناك  هنا  تدور  كثيرة   أحاديث 
كثيرة  ومقاالت  كوشنير،  وصهره  ترمب  األميركي  الرئيس  لها 
فهناك  التفاصيل،  البّينة  غير  السرية  الصفقة  هذه  حول  كتبت 
من يقول إن وثائقها جاهزة، وعرضت على بعض الدول العربية، 
سيعقد  مؤتمرا  هناك  إن  يقول  وبعضهم  بالمباركة،  وحظيت 
قريبا إلعالن تفاصيل تلك الصفقة، وهناك من يقول إن الجانب 
األميركي تخّلى عنها لما واجهه مندوبوه من معارضة من قبل 
الفلسطينيين وبعض الدول العربية، وهناك من يرى أن الصفقة 
قيد التنفيذ بنعومة وسرية، فما الذي يحدث؟ وماذا نستطيع أن 

نفعل تجاه هذه الصفقة التي ستفرض علينا؟
اعتاد العرب في العصر الحديث أن يقبلوا ما كانوا رفضوه في 
السابق، ففي الصراع العربي اإلسرائيلي رفضوا قرارالتقسيم 
فلسطين،  أرض  من   %50 من  أكثر  منحهم  الــذي   1947 سنة 
ليعودوا بعد 1967 للمطالبة به، ورفضوا بعد حرب حزيران إعادة 
األرض التي احتلت سنة 1967، مع بعض التعديالت، ليغدو ما 
كمنطقة  األرض  من  أوسلو %3  باتفاقيات  السلطة  أيدي  بين 
( أ ) و25% كمنطقة (ب) الخاضعة بشكل شبه كامل للسلطة 
لتذهب  تقاسمها،  أو  القدس  تدويل  ورفضنا  اإلسرائيلية!! 
القدس كلها إلسرائيل، وبمباركة أميركية، وها نحن اليوم ننتظر 

ما ستجود به علينا اإلدارة األميركية من فتات ومساعدات!!
إذا تأملنا ما يحدث في منطقتنا من تطورات سنجد أن صفقة 

القرن قيد التنفيذ دون إعالن، وخطوات التنفيذ كاآلتي :
أ – اإلعالن األميركي بأن القدس عاصمة أبدية للدولة اليهودية، 
والتضييق  المستوطنات،  ببناء  األرض  على  ذلك  تنفيذ  وبدء 
على سكان القدس العرب، لدفعهم للنزوح والهجرة، وفتح باب 

الهجرة لهم إلى أميركا وكندا.
ومشاريعها  ب – إيقاف دعم األونروا ودفعها لتصفية أعمالها 

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

 
وانتهت  الفحيص،  بتفجير  ــدأت  ب التي  البلقاء  واقعة 
في  وكرهم  في  اإلرهابية  الخلية  أعضاء  على  بالقضاء 
بعضها  المشاهد،  متعدد  شريط  أمــام  تضعنا  السلط, 
وهي  القلوب،  إلــى  والطمأنينة  الفرح  يدخل  مضيء 
المسلحة  لقواتنا  المتميز  األداء  رسمها  التي  المشاهد 
العامة،  المخابرات  مقدمتها  وفــي  األمنية،  وأجهزتنا 
التي تمكنت بفضل حرفيتها المتميزة وأدائها المبهر من 
الوصول لجحر األفعى خالل أقل من أربع وعشرين ساعة 

لتحاصره القوة األمنية المشتركة.
بالتزامن مع هذا المشهد المضيء كانت هناك مشاهد 
تحويل  قصد  غير  عن  أو  قصد  عن  أصحابها  حاول  قاتمة 

الضوء إلى عتمة، ومن هذه المشاهد :
كل  نترك  أن  ضــرورة  عن  الحديث  نكثر  األردن  في  إننا 
كله،  ذلك  نناقض  سلوكنا  في  لكننا  للمختصين،  شيء 
أهل  إلى  جميعنا  نتحول  بلدنا،  يشهده  حدث  كل  ففي 
اختصاص، ندلي بدلونا عالنية في مجريات الحدث، دون 
واقعة  في  األمــر  هــذا  تجلى  وقــد  للمختصين،  احترام 
تسرعًا  هناك  إن  مقولة  بعضهم  نشر  عندما  السلط، 
هذه  أصــحــاب  فــات  وقــد  اإلرهـــاب  ــر  وك على  بالهجوم 
القوة  لنداء  االستجابة  رفضوا  اإلرهابيين  أن  المقولة 
األمنية باالستسالم، وبادروا بإطالق النار،فكان ال بدَّ من 

الرد هذه واحدة.

أن  المعركة  أرض  على  للقائد  بأن  فتتمثل  الثانية  وأما 
يتصرف، وفق ما يتوفر لديه من معلومات ومستجدات، 
أثبتتها  عالية،  احترافية  لديهم  ضباطنا  أن  يقينًا  ونعتقد 
الكثير من الوقائع، مما ينفي صفة التسرع عن قراراتهم، 
المواطنين،  وحياة  جنودهم  بحياة  األمر  تعلق  إذا  خاصة 
الجنود،  قبل  يستشهدون  الذين  هم  القادة  أن  بدليل 
المواطنين  إلنقاذ  والسعي  الفداء  روح  أن  يعني  مما 
ويقيننا  المعركة،  موقع  في  أبطالنا  حسابات  سيدا  هما 
نحترمه،  أن حساباتهم تجري بهدوء ولكن بحسم يجب أن 
يكتبون  ألنهم  بل  فقط،  اختصاص  أهــل  ألنهم  ليس 
قراراتهم الحاسمة بدمائهم، وينفذونها بأرواحهم، لذلك 
بالكف  والتضحية  الشهادة  مهابة  احترام  واجبنا  من  فإن 
عن ترويج اإلشاعات التي تستند لخياالت مريضة، وليس 

على معلومات.
ألهل  احترامنا  عدم  فيه  تجلى  الــذي  الثاني  •المشهد 
االختصاص، هو التساؤل الذي أطلقه بعضهم عن عدم 
فات  وقد  اإلرهابية،  الخلية  أعضاء  أسماء  عن  اإلعــالن 
تحقيقية،  دواعٍ  هناك  جريمة  كل  في  أنــه  المتسائلين 
تستدعي الكتمان حفاظًا على سالمة التحقيق من جهة، 
وخوفًا من تسرب المعلومات لجهات ذات صلة بالجريمة، 
وكثيرة هي الحاالت التي تؤكد أن سرية التحقيقات، بما 
التي  هي  بهم  والمشتبه  المتورطين  أسماء  ذلك  في 
بحجم  بجريمة  بالك  فما  الجريمة،  خيوط  جميع  إلى  قادت 
أسماء  فيه  تعلن  وقــت  سيأتي  التي  البلقاء،  جريمة 
ولنتذكر  للمحاكمة،  لتقديمهم  تمهيدًا  بها،  المتورطين 
خلية الرصيفة وكيف أثيرت نفس األسئلة، حيث لم تعلن 
أسماء أعضائها إال بعد انتهاء التحقيقات وتحويلهم إلى 

المحكمة المختصة.
أمر آخر يجب أن نأخذه بالحسبان، ونحن نتحدث عن أسماء 
المتورطين بالخليه اإلرهابية، وهو ضرورة اإلعالن بطريقة 
الضرر  نلحق  أن  ودون  االجتماعي،  نسيجنا  في  تؤثر  ال 
المادي والمعنوي، بأقارب وعائالت المتورطين، وهو أمر 
صحفي،  سبق  عن  تبحث  ال  التي  األمنية  أجهزتنا  تراعيه 
كما أنها غير معنية بإشباع فضول بعض المتطفلين على 

اختصاصها، ألن همها الوحيد هو سالمة التحقيق. 

ان بالوطن اال

ـــــــــــــ
يجب ان نهب هبة واحدة للتغلب عىل 

الشائعات ونفيها..

ـــــــــــــ
روح الفداء والسعي إلنقاذ املواطن ه 
سيدا حسابات أبطالنا يف موقع املعركة

ٌشكلت  ــروا  األون بأن  علما  العربية،  والــدول  فلسطين  في 
المهّجرين  إلطعام   ،1948 سنة  الفلسطينيين  تهجير  بعيد 
ــروا  األون لــدى  أن  ذكــره  يجدر  ومما  وعالجهم..  وتعليمهم 
لهؤالء  واإلحصائيات،  والوثائق  والبيانات  المعلومات  (داتا) 
ماليين.. ستة  بــحــوالــي  عــددهــم  يــقــّدر  الــذيــن  المهّجرين 
عن  وثائق  أي  ضياع  يعني  اآلن،  القائم  األونـــروا  وشطب 
الــدول  دعــوة  عن  ناهيك  وحقوقهم،  الفلسطينيين  أعــداد 
الفلسطينيين..وهذه  الالجئين  لتجنيس  المضيفة  العربية 
الخطوة في حال تنفيذها، تشطب حق العودة للفلسطينيين 
ألفا   60 إالبحوالي  والتعترف  فلسطين،  خارج  الموجودين 
كالجئين!! وهذا يعني أنه خالل أقّل من سنتين سيتالشى 
كل ما يتعلق بحقوق الالجئين الفلسطينيين، وستنفض دول 

العالم أيديها من كل ما له عالقة بفلسطين.
الدولة،  يهودية  لمشروع  اإلسرائيلي  الكنيست  إقــرار   – ج 
المسلمين  العرب  لحقوق  هــدر  من  المشروع  يحمله  بما 
من  المستقبل  في  ذلك  يحمل  وبما  والدروز،  والمسيحيين 

تضييق على كل من ليس يهوديا، ودفعه للهجرة.
الضفة  في  الفلسطينيين  على  اإلقتصادي  الضغط   – د 
اقتصادية  بمشاريع  لهم  والتلويح  ــزة،  غ وقــطــاع  الغربية 

ضخمة تجعل الضفة كدبي، وغزة كسنغافورة بربطها بميناء 
سيتّم  وهــذا  أبنائها..  أمــام  واسعة  آفــاق  وفتح  بورسعيد، 
بالمال العربي من دول الخليج، وبشركات أميركية..ألم يقل 
ترمب :" مع عدم رغبة الفلسطينيين في التحّدث عن السالم، 

لماذا يجب علينا أن نوّفر هذه المدفوعات الضخمة؟"
وغــزة،  الضفة  في  اإلدارة  فساد  إن  قلت  إذا  أغالي  هل 
بين  الهائلة  البطالة  وشيوع  الناس،  وفقر  األمــوال،  ونهب 
للبحث  فلسطين  أبناء  من  واسعا  قطاعا  الشباب،أوصلت 
عن الخالص من هذا الواقع السّيء، إلى القبول بالسيادة 
من  وأنظف  وأعــدل  أنــزه  كثيرون،  يراها  التي  اإلسرائيلية 

قياداتهم ؟.
لنكن واقعيين ونعترف بأن صفقة القرن في حالة تنفيذ على 
األرض، ولم يبق منها إال الجزء األخير، وأعني به اإلقتصادي، 
وها  الناس،  وترفيه  المشاريع،  وإقامة  األمــوال،  ضّخ  وهو 
هدنة  على  واالتــفــاق  مصر،  في  حماس  مفاوضات  هي 
أن  من  الرغم  على  بذلك،  يشي  إسرائيل،  مع  األجل  طويلة 
هناك من سيقول: ال يمكن أن تنجح صفقة القرن النعكاسها 
السلبي على الدول المضيفة، فهل الدول المضيفة قادرة 
على الوقوف في وجه أميركا الممول والحامي والضامن؟

عن  فيسك،  روبــرت  المخضرم  البريطاني  الصحفي  يقول 
تكون  ربما  الفلسطينيين:  جيوب  ومــلء  الصفقة،  هــذه 
قلوبهم فارغة، لكن بطونهم ستكون ممتلئة، وربما ستكون 
آمالهم ميتة، ولكن حساباتهم البنكية ستكون عامرة، وبدال 
الفاسدون  الزعماء  يرعاهما  اللذين  والعنف  الكآبة  كل  من 
شعبهم،  يعطوا  أن  وال  يدفعوا،  أن  اليستطيعون  الذين 
يمكن للفلسطينيين أن يسيروا بثقة وفخار، مع فرص جديدة 

وأموال وفيرة ستنهال عليهم.
بالمال  الصفقة  وستنفذ  ــزرة،  ــج وال العصا  سياسة  إنها 
العربي، لطّي صفحة القضية الفلسطينية، وصفحة اللجوء 

الفلسطيني الممتد منذ سنة 1948. 

ـــــــــــــ

ن  ّ ع
والعديد 

من املدن 
األردنية 

تجسد روح 
التعايش 

والتسامح 
واحرتام 

التعددية 
واالنسجام 

ب املكونات 
املجتمعية 

عىل نحو 
متميز

 رحم الله شهداء هذا الشعب المكافح من األبطال المغاوير الذين ارتقوا 
الى العلياء في موقعة السلط وما قبلها، أولئك الفدائيون العسكريون 
بصدورهم  للموت  ذهــبــوا  بــل  مساند،  طبيب  معهم  يكن  لــم  الــذيــن 
أوروبا  ربوع  في  أطفالهم  مع  يقضونها  العيد  إلجازة  يخططوا  أن  دون 
حماية  الدموي  باإلرهاب  أطاحوا  هم  وإذ  األحمر،  البحر  شواطىء  أو 
والصحي  والنفسي  اإلقتصادي  اإلرهاب  يزال  فال  المواطنين  لماليين 
يطارد ماليين المواطنين الكادحين الذين ال يجدون ثمن العالج، فيما ال 
بالتسعيرة  أصال  يلتزمون  ال  الذين  األطباء  أجور  رفع  من  النقابات  تخجل 

المعلنة.
وإذا أردنا أن نفهم تطورات هذا اإلنهيار السياسي واإلرتباط اإلجتماعي 
مراكز  بعض  وتغول  اإلنسانية،  العّرى  وتفكك  المواطنة  أخالقيات  عن 
القوى وشخوصها على المجتمع الشعبي، فعلينا أن نرى كيف يستغل 
الشعب  مأساة  الكبار،  من  الصغار،وبغطاء  القرار  صناع  من  البعض 
لغايات  المواطنين  بين  الخوف  وزرع  لــإلثــراء،  موسما  منها  ليجعلوا 
وتجار  الجوع  وتجار  األلم  تجار  لطبقات  ليتسنى  المجحفة  القرارات  تمرير 
للمواطن  المالي  اإلخضاع  تقنين  في  يبدعوا  كي  الرسمية  السياسات 
وتدريس  والفقر  المرض  أشباح  ثالثة  من  يستعيذ  بات  الــذي  البائس 

األبناء.
جرى  ما  الناس  يتذكر  السياسي  الذكر  حلقات  في 
رمضان  أيــام  من  القاحلة  الــرابــع  الـــدوار  ربــوع  في 
الماضي، وكيف كانت اإلعتصامات تخرج بشكل غير 
مألوف وبتنسيق وإخراج غاية في التقدمية وحسب 
مطالبه  لتحقيق  بعفوية  الشباب  فيه  يتحرك  مخطط 
عن  وعي  دون  للتطبيق،  الجاهزة  القرارات  بإسقاط 
األوسكار  جائزة  يستحق  الــذي  الكبير  الُمخرج  غاية 
الكومبارس  النجوم  مــن  الــعــدد  ذلــك  إلستخدامه 
بالرئيس  وأطــاحــوا  مخرجهم،  على  تفوقوا  الذين 
من  يسألوا  أن  دون   ، اإلقتصادي  والفريق  الملقي 
المستفيد، وما هو دور النقابات الصحية والهندسية 
في الرقص على جراح التهرب الضريبي، وها هي 
نقابة األطباء أخيرا تعلن رفع أجور المراجعات الطبية 
دون أي إحساس بالزلزال العنيف الذي ضرب جيوب 

األردنيين. ماليين 
وهو  فرديا،  قرارا  ليس  الطبية  األجور  رفع  قرار  إن 
عما  سيقّر  الــذي  الضريبة  لقانون  إستباقي  قــرار 
حالة  ورغـــم  خــاصــة،  إستثنائية  دورة  خــالل  قــريــب 
الحكومة  فإن  المواطنين  لجيوب  السريري  الموت 
مارستها  الــتــي  الــنــفــاق  ســيــاســة  فــي  مستمرة 
والتعليم  الطبية  القطاعات  مع  الدولة  أجهزة  كل 
في  تجدها  ال  التي  األجــور  في  خصوصا  الخاص 
أوروبا  في  والتعليم  اإلستشفاء  مؤسسات  أعرق 
بالحدود  أطباء  منظمة  لنا  صدرت  التي  العظيمة، 
النكبات  لضحايا  المجانية  خدماتها  تــقــدم  حيث 
الشعور  عصب  تضرب  ـــراءات  اإلج وهــذه  العربية، 
المناهض  الفكر  نهوض  في  وستساعد  الوطني 
اإلرهابي  الفكر  بمحاربة  المنشغلة  الدولة  ألسس 
غالبيته  أصبحت  مجتمع  في  أسبابه  معالجة  دون 
ذات  لضيق  الطبيب  عند  ال  الصيدلي  عند  يتطببون 

اليد.
نصابها،  الى  األمور  وإعادة  فورية  إجراءات  تتخذ  أن  الحكومة  على  يجب 
فإذا كان الطب مهنة إنسانية، ولننظر الى مستشفيات الخدمات الطبية 
المراجعين،  إستيعاب  بإمكانها  يعد  لم  التي  الصحة  ووزارة  العسكرية 
على  الحبل  تركتم  إذا  ،أما  المحترمين  األطباء  من  خريجيها  الى  وللنظر 
لعامة  المجانية  المقابر  من  المزيد  الحكومة  فلتفتتح  كالعادة،  الغارب 
الشعب الذين تحولوا الى مديونين متسترين، وبالمناسبة لن يفرح أحد 

منهم بعيد األضحى، صدقوني.
وكل عام والفقراء بخير .

أيــ7ــام
 فايز الفايز 
R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l . c o m

وتون األطباء يتنعمون والفقراء 

ـــــــــــــ

نقابة األطباء 
ا تعلن  أخ

رفع أجور 
املراجعات 

الطبية دون 
أي إحساس 

بالزلزال 
العنيف 

الذي رضب 
جيوب مالي 

. األردني

ـــــــــــــ
لنكن واقعي ونعرتف بأن صفقة القرن 

يف حالة تنفيذ عىل األرض، و يبق منها 
إال الجزء األخ
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 الدكتور تيسير عماري 

 التصدي لالرهاب
ــتــصــدي الــعــســكــري لــمــحــاربــة  هـــل يــكــفــي ال
الفكري  التصدي  يواكبه  ان  يجب  أم  االرهــاب 
ألن االرهاب فكر يحارب بفكر مضاد عن طريق 
المناهج المدرسية منذ الصفوف االولى وعن 
واالفتاء  الدين  ورجال  واالرشــاد  الوعظ  طريق 

واالعالم وغيرها.
التنويري  بالفكر  إال  التكفيري  الفكر  يحارب  ال 
فكرية  لــثــورة  بحاجة  أنــنــا  نعترف  ان  فعلينا 
متنورة  جديدة  اجيال  لتربية  وثقافية  تعليمية 
واحــتــرام  والمحبة  بالتسامح  تؤمن  حضارية 
تحارب  والحرية  والــحــوار  والقوانين  اآلخــريــن 

خطاب الكراهية والعنف.
الظروف  تحسين  وهــو  مهم  أمــر  هناك  لكن 
الناس  على  المظالم  وتقليل  االجتماعية 
المجتمع  لدى  الشكوى  عناصر  على  والتغلب 
لكي  الشباب  الى  واالنتباه  وبطالة  فقر  من 
فيتجهون  ــيــأس  وال ــاط  ــب االح فــي  يقعوا  ال 
وعلينا  والفوضى  والمخدرات  التطرف  الى 
والفقر  والمحسوبية  الفساد  ان  نعترف  ان 
وتغول  الشفافة  المعلومة  وغياب  والبطالة 
السلطات على بعضها واحساس عامة الناس 
الى  تحتاج  االسباب  من  وغيرها  بالتهميش 
جدية في المراجعة والحلول وان ال نختبئ وراء 
الشعارات والتي غالبيتها ال تطبق على ارض 
وفقدان  العام  االحباط  من  تزيد  مما  الواقع 

الثقة العامة في مؤسسات الدولة.
75% في المجتمع االردني هم من الشباب 
طريق  تسد  ال  حتى  لهم  حلول  وضــع  عــدم 
االمل أمامهم يلجأ البعض منهم الى التطرف 
وااللتحاق بالمجموعات االرهابية والبعض يلجأ 

الى المخدرات والبعض اآلخر الى الفوضى.
من ال يعترف بهذه الحقائق عن قصد او جهل 
العراقيل  ويضع  المجتمع  تدمير  في  يساهم 

امام تقدمه.
بالشعار  واالكتفاء  والحلول  المشاكل  ترحيل 
وصلنا  ما  الى  أوصلنا  العملي  التطبيق  دون 

اليه.
تتعاقب الحكومات وفي كل مرة تذهب حكومة 
وتأتي جديدة لنكتشف ان المديونية قد زادت 
والبطالة  الفقر  ونسب  الموازنة  عجز  كذلك 
وتعاطي  المعيشية  الــنــاس  معاناة  ـــزداد  وت
المخدرات والمشاكل االجتماعية وغيرها كذلك 
أين  اذا  الــنــواب  مجالس  على  ينطبق  الــحــال 

الخلل؟.
واالقتصادي  السياسي  االصالح  عن  نتحدث 
االوراق  عــن  ونتحدث  وغيرها  واالجتماعي 
عن  فكريًا  متقدمة  وهي  الملكية  النقاشية 
خطوط  عــدة  نضع  وهنا  ولكن  المنظرين  كل 
تحت كلمة ولكن بال تطبيق على ارض الواقع 
اليست الحكومات المتعاقبة ومجالس النواب 
الملكية  االفكار  تطبيق  عن  المسؤولة  هي 
هو  هذا  األولى  الخطوة  نبدأ  متى  المتقدمة 

السؤال. 

   د. شهاب المكاحله /واشنطن 
m a k a h l e h 1 @ g m a i l . c o m

الكثير  في  عسكري  غير  منحى  تأخذ  العالمية  الحروب   باتت 
حرب  إلى  اللجوء  يتم  العسكرة  من  فبدل  األحايين.  من 
اقتصادية قاسية ضد دول بعينها. وتشمل تلك اإلجراءات 
وفرض  البضائع  ومقاطعة  والحظر  العقوبات  االقتصادية 
الــدول  تلك  في  البنوك  على  مالية  وعقوبات  غرامات 
نظر  وجهة  من  سياساتها.  عن  والعدول  لتركيعها  تمهيدًا 
أكثر  مؤلمة  االقتصادية  الحرب  فإن  الخبراء،  من  الكثير 
تهدف  ألنها  والكيماوية  والنووية  العسكرية  الحروب  من 
لتركيع الحكومات عبر األمعاء الخاوية دون أن تلحق بالدولة 
بشرية.  أو  مادية  أضرار  أية  العقوبات  تلك  تفرض  التي 
بشرية. خسائر  دون  خصمها  ضد  عائد  أعلى  ُتحقق  وبذلك 

الطاقة  حروب  هي  االقتصادية  الحروب  أنواع  أبرز  من  إن 
لما  الصرف  وأسعار  العمالت  وحرب  والغاز،  النفط  ومنها 
من شأن ذلك أن يحدث قالقل في الكثير من الدول. كما 
األموال  وغسل  التكنولوجية،  الحروب  األنواع  تلك  من  أن 
الحرب  أن  تخيلنا  فلو  واالقتصادي.  الصناعي  والتجسس 
فإن  عسكريًا،  اندلعت  قد  المتحدة  والواليات  تركيا  بين 
اقتصادية  حربًا  ولكن  وماليًا،  بشريًا  كبيرة  ستكون  الخسارة 
سعر  انهيار  تعني  تركيا  على  المتحدة  الواليات  تفرضها 
التركية  الليرة  في  الثقة  انعدام  وبالتالي  العملة  صرف 
إذ  كــبــيــرة  أمــيــركــيــة  خــســارة  دون  ــمــراد  ال ويتحقق  مــثــًال. 
النقد  مصارد  وتفقد  التركية  المحلية  الصناعات  تتدمر 
وثقة  األجنبي  النقد  من  االحتياطيات  وتستنزف  األجنبي 
تدمير  ُحكمًا  ذلك  ويتبع  الخارجية.  واألسواق  المستثمرين 
ومعدالت  التضخم  وزيادة  االنتاج  مستوى  وخفض  التجارة 
وعمالية.  اجتماعية  اضطرابات  ُيحدث  ذلك  كل  البطالة. 
ُيماِرس  أن  أجل  من  الشعب  على  الضغط  في  وُيسهم 
األنظمة  وتغيير  بها  لإلطاحة  أو  الحكومات  على  ضغطًا 
وطهران  واشنطن  بين  الصراع  في  حاليًا  الواقع  هو  كما 
من أجل إحداث شرخ سياسي واقتصادي كبير بين القيادة 
قد  التي  الفوضى  حالة  من  يزيد  ما  والشعب  اإليرانية 
آخر  خارجيًا.بمعنى  مدعومة  سياسية  النقالبات  ُتمهد 
قدرات  شل  إلى  تسعى  الحديثة  االقتصادية  الحرب  فإن 

الخصم.
استوقفتني  االقتصادية،  الحروب  فكر  الــى  وبالعودة 
االقتصاد  عن  مدة  قبل  كيسنجر  هنري  مع  أجريت  مقابلة 

الدبلوماسي  يــرى  إذ  االقتصادية،  والــحــروب  الليبرالي 
والسياسي المخضرم أن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
يظهر  الذي  التاريخ  في  الشخصيات  تلك  أحدى  يكون  قد 
جديدة  بحقبة  والبدء  حقبة  بنهاية  لالحتفال  آلخر  وقت  من 
بعد أن يتم التخلي عن الذرائع والمسوغات القديمة. وال 
يعني ذلك بالضرورة أنه - ترمب - يعرف ذلك حقًا، أو أنه 
حادثة  مجرد  ذلك  يكون  أن  يمكن  بل  بديل.  أي  في  يفكر 

العالمي. للتغيير  تسعى  كاملة  مؤسسة  لها  خططت 
كانت  االقــتــصــاديــة  للحرب  فعلية  مــمــارســة  أول  ولــعــل 
في  السوفييتي  ــحــاد  االت ضــد  المتحدة  ــات  ــوالي ال مــن 
التدخل  وعقب  آيزنهاور  الرئيس  حكم  إبــان   1956 العام 
السوفييتي في المجر. كما لجأ الى الضغط على بريطانيا 
بعد أن سيطرت على قناة السويس. فما كان من اإلدارة 
من  الدولي  النقد  صندوق  منعت  أن  إال  آنذاك  األميركية 
كما  بريطانية  ديون  لسداد  دوالر  مليون   561 مبلغ  تأمين 
مبلغ  تقديم  من  األميركي  والتصدير  االستيراد  بنك  منع 
إلى  واشنطن  وعمدت  بريطانيا.  إلى  دوالر  مليون   600
قناة  من  االنسحاب  على  بريطانيا  إلجبار  اإلجرائين  فرض 
بالتخلي  بريطانيا  المتحدة  الواليات  هَددت  ثم  السويس. 
وفي  الـــدوالر.  مقابل  االسترليني  الجنية  سندات  عن 
نهاية  وحتى  الماضي  القرن  بداية  منذ  أي  الحديث  العصر 
االقتصادية  للحروب  المتحدة  الواليات  لجأت  يوليو 2018، 
الرؤى  تطبيق  ترفض  التي  الــدول  مع  مرة   120 من  أكثر 

األميركية.
إن الحروب االقتصادية هي إحدى الوسائل التي تفرضها 
أخرى  دول  على  وعسكريًا  وماليًا  اقتصاديًا  القوية  الدول 
أضعف منها تمهيدًا لتغيير في سياسة تلك الدول. وقد 
يكون الهدف من تلك الحرب االقتصادية هو تدمير اُلبنى 
يتطلب  وهذا  الصناعية.  والبيئة  فعليًا  االقتصادية  التحتية 
عمليات تجسس اقتصادي. وهناك أيضًا حروب الشائعات 
االقتصاديين  نظري  وجهة  من  تعتبر  التي  االقتصادية 
وأسواق  اقتصادات  انهيار  إلى  تؤدي  ألنها  األخطر  هي 

مفاجئ. بشكل  دول 
وبما أن العالم يعيش اليوم نظامًا حمائيًا في ظل تصاعد 
ستكون  الثالثة  العالمية  الحرب  فإن  الشعبوية،  التيارات 
لم  إن  المعادية  الشركات  تدمر  مالية  اقتصادية  حــربــًا 
إلى  تفضي  الحصار  تفرض  التي  الدولة  لمطالب  تنصاع 
انهيار حاد في االسواق المالية لتلك الدول ما يؤثر على 
وقيادته.  بالده  باقتصاد  المواطن  وثقة  المحلية  عمالتها 

كية  كية عىل تركيا: الدوافع األم العقوبات األم
والخيارات الرتكية

ء األيديولوجي للهوية املستقلة (تفصيالت جديدة ومهمة) االنت
 د. آية عبدالله األسمر 

أفضلية  حول  بيزنطية  ونقاشات  حوارات  في  ندخل  كثيرة   أحيانا 
المعروفة  الشخصية  فلنقل  أو  الحزبية،  الشخصية  وفضائل 
أو  تيار  أو  لحزب  الفكرية  أو  السياسية  وتوجهاتها  بانتماءاتها 
أو  ترفض  التي  المستقلة  الشخصية  مقابل  محددة،  أيديولوجية 
ال تنسجم مع آليات االلتزام الصارمة ضمن توجه محدد المالمح، 
بناء  سلفا  معد  أنــه  إال  وصريح،  وواضــح  جامد  إطــار  في  مؤطر 
على معايير ورؤى لها ما لها من مسّوغات وذرائع، قد تكون من 
أو  وتقليدية،  نمطية  أو  هالمية،  محددات  المستقل  نظر  وجهة 
ربما ضيقة وخانقة، أو قاصرة، أو في أحسن األحوال ال يناسب 

للمستقل. الفكري  الجسد  تفاصيل  مقاسها 
السؤال الذي يطرح نفسه وصوال للمعالجة:

تشكلت  التي  الخاصة  تجربته  إلى  ينتمي  أن  لإلنسان  يمكن  هل 
لديه؟

هل يمكن للفرد االنتماء لمنظومة قناعاته؟
واالقتصادية  والسياسية  واالجتماعية  الشخصية  الحياتية  لتجربته 

والثقافية؟ والفكرية 
من  لدي  تشكلت  التي  القيمية  للمنظومة  منتميًة  أكون  أن  أريد 

خالل عاملي النضج والتعلم!
حرية  على  بحرصها  تتغنى  ليبرالية  أو  أصولية  فكرية  منظومة  كل 
الرأي  احترام  إلى  وتدعو  بالديمقراطية،  وتنادي  والتعبير،  الــرأي 
وأفكار  آراء  استقالل  تكفل  أن  وجوبًا  عليها  وجب  اآلخــر،  والــرأي 
التعبير  حرية  لهم  تضمن  وأن  بها،  المؤمنين  وعناصرها  أعضائها 

عن أنفسهم دون قمع أو تخوين!
عندما أكون إنسانة وطنية عروبية فأنا أومن باالستقالل الوطني 
للدولة األردنية كما أومن تماما بقوميتي العربية كجزء من الجسد 
الجزء  للوطن  باالنتماء  شعوري  بين  تضارب  بال  الكبير،  العربي 

المستقل عن الوطن الكل في بوتقة والء شاملة.
إشكالية  تناقش  عقيمة  فلسفية  جدلية  في  الخوض  عن  بعيدا 
الثابت  زمن  في  النسبية  والمتغيرات  المطلقة  الثوابت  تعريف 
الثوابت  أن  تمامًا  نعي  نحن  المستمر،  التغيير  هو  فيه  الوحيد 
المطلقة الكبرى ال جدال فيها، إال أنها تتضاءل كّمًا ونوعًا لصالح 
تستجد  التي  النسبية  للمتغيرات  والعامودي  األفقي  التمدد 
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آب،  من  االول  األربعاء  يوم  األميركية،  الخزانة  وزارة   أعلنت 
التركيين،  والداخلية  العدل  ــري  وزي على  عقوباتها  فــرض 
وقالت الوزارة في بيان لها:"إن العقوبات األميركية فرضت 
بطلب من الرئيس دونالد ترمب؛ ردًا على اعتقال السلطات 
أوضحت  فيما  برانسون،  ــدرو  أن األميركي  القس  التركية 
أن  منفصل،  بيان  في  األبــيــض،  البيت  باسم  المتحدثة 
وزير العدل التركي عبد الحميد ُغل، ووزير الداخلية سليمان 
صويلو، كان لهما الدور البارز في توقيف القس األميركي 

واعتقاله.
اعتقال  منوشين،  ستيفن  األميركي،  الخزانة  وزير  ووصف 
أن  ُمضيًفا  مقبول"،  وغير  "ظالم  بأنه  برانسون  الِقس 
الرئيس دونالد ترمب قال بكل وضوح إن "الواليات المتحدة 

تطالب باإلفراج عنه فوًرا".
العمال  بحزب  بعالقته  تتعلق  تهمًا  برانسون  القس  ويواجه 
تركيا  تعدهما  اللذين  غولن  الله  فتح  وجماعة  الكردستاني 
والــواليــات  برانسون  ينفي  حين  في  إرهابية،  منظمات 
حدث  قد  القس  اعتقال  وكان  قاطعًا.  نفيًا  التهم  المتحدة 
في  الفاشلة  االنقالبية  المحاولة  بعد   2016 تموز  في 
قانون  بموجب  تجهيزها  تم  التي  العقوبات  وتشمل  تركيا. 
األميركية،  الِخزانة  وزارة  بحسب   2016 لعام  (ماجنيتسكي) 
الوزيرين  لكال  عقارية  مصالح  أو  ممتلكات  أي  ُمــصــادرة 
على  عام  بشكل  وُيحظر  األميركية،  القضائية  الوالية  تحت 
معهم،  مــعــامــالت  فــي  الــدخــول  األميركيين  األشــخــاص 
وتجميد األصول المالية التابعة لكليهما والُمحتمل وجودها 

في الواليات المتحدة.
العقوبات،  هذه  التركية  الخارجية  وزارة  استنكرت  بدورها، 
الخضوع  لعدم  أو  للرد  تركيا  وتحتاج  القرار"عدائًيا  واعتبرت 
بالحد األدنى"، وليس مستبعدًا أن تكون القرارات األميركية 
موقف  استفزاز  وأسلوبها  توقيتها  في  تعكس  األخيرة 
أتت  األولية  التركية  فالتصريحات  مقابل.  تصعيدي  تركي 
بأن  قال  الــذي  أوغلو  تشاويش  الخارجية  وزيــر  لسان  على 

”العقوبات األميركية لن تبقى دون رد تركي مماثل“. فما 
هي هذه الردود المتوقعة؟

تصعيدًا  ستشهد  التركية  التصريحات  أن  شــك  ال  أوًال، 
واشتباكًا سياسيًا مع واشنطن، سيتضح سقفه خالل األيام 
مماثلة على  عقوبات  لفرض  تركيا  ثانيًا، قد تعمد  القادمة. 
الواليات المتحدة، خصوصًا وأن األخيرة تماطل منذ سنوات 

في التعاون معها في ملف فتح الله كولن.
إيجابية  خطوات  أي  عن  حاليًا  تركيا  تمتنع  أن  األرجــح  ثالثًا، 
األخـــرى،  الملفات  وبــعــض  بــرانــســون  الــقــس  ملف  فــي 
للضغوط  خضعت  أو  استسلمت  وكأنها  تظهر  ال  حتى 
الحالية  األزمــة  عن  ينتج  قد  رابعًا،  األميركية.  والتهديدات 
فصول  لها  أضيف  ما  إذا  خصوصًا  وواشنطن،  أنقرة  بين 
الحقة واستمرت في التفاقم، مزيد من تقارب األولى مع 
موسكو وربما طهران، كعامل توازن وضمانة في مواجهة 

التهديدات األميركية.
لكن ورغم كل ما سبق، تظل تركيا حريصة على عدم وصول 
أزمة  أو  كاملة  لقطيعة  المتحدة  الــواليــات  مع  العالقات 
موازين  في  الكبير  التباين  بسبب  فقط  ليس  مستفحلة، 
على  السلبية  ذلــك  تداعيات  من  خوفًا  فقط  وال  القوى 
االقتصاد تحديدًا، ولكن أيضًا ألن تركيا تدرك أنها ال تستطيع 
واضطرارًا  كثيرًا  معها  تقاربها  وأن  بروسيا  تمامًا  الوثوق 
أي   – لها  سيتيح  المتحدة  الواليات  مع  األزمة  خلفية  وعلى 
أو  سوريا  في  رؤيتها  وفرض  الموقف  استثمار   – لروسيا 
الموقف  يضعف  قد  مما  الثنائية  للعالقات  مجال  في 

التركي أمامها، وهو ما ال تريده أنقرة بالتأكيد.
يمكن القول، أن قضية القس ليست سوى ذريعة للتصعيد 
وليست سببه الحقيقي المباشر،فاألسباب الحقيقية تبدو 
أقرب للملفات الخالفية بين الشريكين االستراتيجيين،والتي 
في مقدمتها الملفات اإلقليمية(الملف السوري،والقضية 
على  األميركية  للعقوبات  تركيا  ومعارضة  الفلسطينية) 
بالذكر  والجدير  موسكو.  مع  أنقرة  تقارب  عن  ناهيك  إيران، 
اخيرا  التركية  الخارجية  السياسة  عن  راضية  غير  واشنطن  أن 

وخصوصاً نزوعها نحو االستقاللية والندية. 

ئية والشعبوية مآالت الحروب االقتصادية والح

وتتغير وتتبدل باستمرار باختالف المدخالت والمعطيات الظرفية 
ومنطقية  وعقالنية  موضوعية  وهــذه  الكلي،  السياق  ضمن 
يدعي  كما  ميكافيلية  أو  براغماتية  وليست  الطرح  في  وعملية 
فاعلية  على  تعتمد  البرغماتية  أن  من  بالرغم  المنّظرين،  بعض 
نجاح  بمدى  النظرية  مصداقية  مدى  وربــط  العملية،  الممارسة 
واألثر  القول،  من  أهم  والفعل  المعيار،  هي  فالنتيجة  التطبيق، 

المنجز على الواقع هو المحدد والمعيار.
كما أن أكثر منظري الطوباوية هم ميكافيلليون بالممارسة!

واالنتماء بوعي يختلف تماما عن سياسة القطيع وهدر الكرامة!
صفة  عنك  يخلع  المنظومة  داخل  المستقلة  بالهوية  واالحتفاظ 

األعمى! واالنقياد  التبعية 
التعبيرعن  أو  بالرأي،  اإلدالء  على  القدرة  فقدان  أو  الرغبة  فقدان 
المهيمنة  المنظومة  لــصــالــح  الــقــنــاعــات  مــمــارســة  أو  الــفــكــر، 
واستقالليته  ــفــرد،  ال كينونة  يـــؤذي  انــصــهــار  هــو  المسيطرة، 
وإنسانيته وحقه في أن يكون حرًا، وهذا المنحى يختلف كليًا عن 
إليديولوجية  ينتمون  وعناصر  أفراد  بين  ينشأ  قد  الذي  االندماج 
ثوابت  حول  متشابهة  أفكارا  يحملون  محددة،  فكرية  أو  سياسية 
على  ويتفقون  مشتركة،  قيمية  بمنظومة  ويؤمنون  أساسية، 
مبادئ جوهرية قد يختلفون جزئيًا في صياغتها، إال انهم يندمجون 
للعنصر  الفردية  باالستقاللية  االحتفاظ  مع  البعض  بعضهم  مع 

داخل المركب دون انصهار.
ظاهرة  الجمعي  االنتماء  ضمن  الفردية  االستقاللية  أن  أعتقد 

صحية سيعمل القيادي على إحيائها وسيخمدها المدير، وسيدعو 
الذي  عليها  وسيشجع  الديكتاتور،  ويقمعها  الديموقراطي  لها 
الذي  ويئدها  سيخشاها  بينما  للمجموع  العام  الصالح  إلى  يهدف 
ثقافة  إذكاء  خالل  من  شخصية  ومكتسبات  مصالح  لتحقيق  يصبو 
مساحة  تمنح  الفكر  استقاللية  أن  ذلك  والخنوع،  والتبعية  اإلذعان 
الصندوق،  خارج  والتفكير  المألوف  عن  والخروج  واإلبــداع،  للخلق 
للمنافسة  خصبة  بيئة  تلقائيًا  بــالــضــرورة  ستتكّون  ثــم  ومــن 
والتميز، مما سينعكس إيجابًا على التطوير واالنفتاح على اآلخر، 
نسل  وتحسين  لألفكار  تالقح  شك  أدنــى  بال  عنه  سينجم  مما 
اإلبــداع  من  مستمرة  حالة  فتتشكل  ككل،  الفكرية  المنظومة 
الصواب،  من  الخطأ  وتمحيص  الخبرات  وتراكم  والتطوير،  والتغيير 
والتصلب  الجمود  حالة  من  وتخرج  الفكرية  األيديولوجية  فتزدهر 
الحرية  تهاب  التي  األيديولوجيات  من  الكثير  منها  تعاني  التي 
والديمقراطية واالستقاللية، وهذا يقودنا لتلمس أحد أهم وأعم 
أسباب تراجع الحياة الحزبية، لن أخوض في تفاصيلها فهي خارج 
يقودني  هنا  الحديث  ولكن  المقال،  هذا  ضمن  المعالجة  نطاق 
الكتل  من  الكثير  إليها  تصل  قد  التي  الفكرية  الشيخوخة  إلــى 
الذي  الفكري  الهرم  نتيجة  واأليديولوجيات  األحزاب  أو  والتيارات 
قد يؤدي لخرف فكري أو إلى"عفن فكري"، بسبب انقطاع هواء 
والتغيرات  يتالءم  بما  الفكر،  هذا  عن  والتغيير  التجديد  وأوكسجين 
خالل  من  التطورات،  ويواكب  المتغيرات،  مع  وينسجم  المحيطة، 
االنحباس  هذا  التطبيق،  وألية  المنظومة  مفاهيم  بين  المواءمة 

الحراري داخل الحزب يحدث عندما تثقب طبقة االستقاللية فيه.
فكرية  منظومة  وجــود  لحتمية  هنا  التنويه  الــضــروري  من  ربما 
من  أسلفنا  كما  تتشكل  المستقلة،  الشخصية  تحكم  وأخالقية 
احتمالية  مدى  عن  النظر  بغض  الشخصية،  تحددها  قناعات  خالل 
هي  ستكون  المطاف  نهاية  في  القناعات،  تلك  خطأ  أو  صواب 
المنظومة  هذه  وغياب  إليها،  ستحتكم  التي  القيمية  المرجعية 
باالنتهازية،  ووصمها  الشخصية  هــذه  ضــالل  تعني  المرجعية 
يحل  لذلك  والعشوائية،  والتخبط  الالمبدئية،  أو  الوصولية  أو 
أو  سياسية  أو  فكرية  قوالب  تتبنى  ال  أن  المستقلة  للشخصية 
يتوفر  أن  شريطة  مسبقا،  معّلبة  قيمية  أو  اجتماعية  أو  ثقافية 
لها بديل خصب من الثوابت المرجعية المبدئية لالحتكام واالرتكاز 

بهدف تحقيق الصالح العام. 

الساحة  على  طارئًا  ليس  اإلرهاب  أن  شك   ال 
األردنية، فلقد اصطلينا بناره واكتوينا به مرات 
عديدة ولكننا لم نركع له ولم نستسلم، وفي 
كل مرة كنا نخرج منها أقوى وأصلب من المرة 

األولى.
من  عدد  بحياة  أودت  التي  البشعة  فالجريمة 
في  والمخابرات  ــدرك  وال العام  األمــن  أفــراد 
تدني  على  تدل  والسلط،  الفحيص  من  كل 
واالجرامية  التكفيرية  العقلية  ورداءة  وحقارة 

للمتطرفين السفلة.
فهذه الجريمة والجرائم المشابهة تفرض على 
جميع األردنيين توحيد صفوفهم ورصها خلف 
وقفة  التاريخية  وقيادتهم  األمنية  أجهزتهم 
المجموعات  لتلك  للتصدي  ورجولية  حقيقية 
وأحقادها  مآربها  تنفيذ  من  ومنعها  اإلرهابية 
كما  ودمــار،  خراب  بؤرة  األردن  بجعل  الدفينة 

فعلوا في العديد من دول العالم.
بسيكولوجية  ولمعرفتي 
يقين  على  فأنا  األردنيين 
من  ينال  لن  اإلرهــاب  بأن 
عــزيــمــتــهــم وصــالبــتــهــم 
مهما ارتفع أعداد الشهداء 
التضحيات،  بلغت  ومهما 
ـــمـــة األردنــــيــــيــــن  فـــعـــزي
ـــهـــم  وتــمــاســكــهــم وإرادت
الصلبة ما النت ولن تلين 
منابع  تجفيف  يتم  حتى 
الغدر واإلرهاب، ومالحقة 
أتباعه وتصفيتهم من كل 
جــحــر وبــقــعــة عــلــى أرض 

الوطن.
ـــوا  ـــه ــــون واج ــــي ــــاألردن ف
تلك  من  أصعب  تحديات 
ــتــي تــمــر عــلــيــهــم هــذه  ال
بوجهها  ووقــفــوا  ـــام  األي
وتحد،  وإصــــرار  ــزم  ع بكل 
رجل  قلب  على  متوحدين 
أو  جبان  يفرقهم  ال  واحد، 
مارق قاتل ال يعرف قيمة 

الوطن.
ــة  ــي ــاب فــالــعــمــلــيــات اإلره
الجبانة يجب أن تدعونا إلى 

لمواجهة  الوطني  االستنفار  حاالت  من  حالة 
الفتنة  دعـــاة  مــن  اإلرهــابــيــة  الجماعات  هــذه 
الشيطانية، والقصاص لشهداء الواجب الذين 
أرض  عــن  بــشــرف  يــدافــعــون  وهــم  سقطوا 

األردن وأمنه ضد قوى الظالم األحمق.
أنهم  يظنون  بحماقتهم  اإلرهابيون  كان  فإذا 
بأفعالهم المتطرفة سيقللون من عزيمة رجال 
األمن والمخابرات والجيش والشعب فى أداء 
واجبهم وبناء وطنهم، فليعلموا جيدًا أن هذه 
األفعال اإلجرامية والجبانة ال تزيدنا إال إصرارًا 
واستكمال  اإلرهــــاب،  ذيـــول  على  للقضاء 

العمل وتنمية وبناء األردن.
فكل نقطة دم تراق من شهيد أو جريح أردني 
داخل وخارج الوطن لن تزيدنا إال عزمًا على عزم 
وإصرارًا على إصرار لتطهير األردن من هؤالء 
والمخابرات  األمــن  رجــال  ــدي  أي على  القتلة 

والجيش الباسل.
من  ينال  فلن  علينا  أشتد  مهما  فــاإلرهــاب 
بعون  القائد  مع  وسنكمل  األردنيين،  عزيمة 
الله مسيرة التنمية التي نسعى ونخطط إليها 

جميعاً. 

 أحمد خليل القرعان 
q u r a a n 1 9 6 4 @ y a h o o . c o m

االرهاب اللع وصالبة 
األردني

 آفة االرهاب على الساحة االردنية جعلت الكثيرين يغوصون 
في اسبابها وطرق عالجها، والبعض منهم ارجع االسباب 
معالجة  فــي  الــحــكــومــات  لفشل  ــالرهــاب،  ل ادت  الــتــي 
والعشائرية،  والمحسوبية،  والواسطة،  الفقر،والبطالة، 
السعي  وعدم  للشباب،  واالستفزاز  االقصاء  وسياسة 
بجدية الحداث اصالحات سياسية او اقتصادية او اجتماعية 
اولغياب  عصري،  انتخابي  قانون  تقديم  او  تعليمية  او 
الديموقراطية الحقيقية وغيرها الكثير. وفي حقيقة االمر، 
اليه  يسعى  ما  ذلك  ان  اال  صحيًا،  النقاش  ظاهر  كان  وان 
االرهابيون وهو التشكيك في كل انجاز اردني واستمرارية 
وقيمها  االردنية  الدولة  مؤسسات  في  الثقة  عدم  نزعة 

االجتماعية لخلق حالة عدم استقرار.
نموذجا  اال  يــوم  أي  في  تكن  لم  االردنــيــة  فالعشائرية 
ألهل  الذاتية  السيرة  يراجع  فمن  االنساني.  للتعايش 
االردن منذ 500 عام او ما يزيد، يجد ان األهل واالجداد من 
يقفون  كانوا  ومسلمين  مسيحيين 
صفا واحدا في وجه المعتدين على 
عثمانيين،  او  صليبيين  من  ارضهم، 
طرف  أي  يستقوي  او  يستعن  فلم 
فلم  ـــر،  االخ ضــد  باألجنبي  منهم 
الدينية،فهذه  معتقداتهم  تفرقهم 
ولهذا  منهم،  الفرد  خصوصية  كانت 
ــال  انــغــرســت الــوطــنــيــة فــي االجــي
شيء  أي  ينازعها  ال  االجــيــال،  تلو 
والقيم  الثوابت  من  واصبحت  اخــر، 

االردنية حتى يومنا هذا.
فآباؤنا  والبطالة،  للفقر  بالنسبة  اما 
لم  والكثيرين  فقراء  كانوا  واجدادنا 
يكن لديهم عمال، لكنهم لم يتحولوا 
عادة  البطالة  او  فالفقر  الرهابيين. 
سلمية  احتجاجات  او  لمطالب  تؤدي 
ــاســات حــكــومــيــة، وفــي  عــلــى ســي
بزيادة  المطالب  تكون  الحالة  هــذه 
الــمــخــصــصــات الــمــالــيــة لــمــشــاريــع 
ذات  الــمــنــاطــق  تــلــك  فــي  التنمية 
نريد  كلنا  غيرها.  مــن  خدمة  االقــل 
الــمــزيــد مــن االصـــالحـــات ومــحــاربــة 
أي  فــي  اسمع  لــم  ولكن  الفساد، 
ارهابي  عمل  أي  برروا  فيه  الرأي  قادة  ان  العالم  في  بلد 
بل  االصــالحــات،  في  النقص  بسبب  امنهم  يستهدف 
طالبوا بتشريعات صارمة تقضي على االرهاب في جحره، 

وزيادة المخصصات المالية للجيش واالمن الوطني.
خلفها،  يقف  ومــن  االرهابية  المجموعات  هــذه  اهــداف 
واضحة ال تحتاج لتأويل، فالعقل المدبر والممول يستخدم 
للبعض،  جاذبية  االكــثــر  ألنــه  كوسيلة  العقائدي  الفكر 
الرهابيين  والمتسامح  الطيب  الشباب  هــؤالء  فيتحول 
تفكير،  ــدون  وب ارادي  ال  بشكل  تتحرك  ودمــى  دمويين، 
وتفكيك  وتدمير  تحطيم  لمصلحة  تطويعهم  يتم  وبالتالي 
الدول العربية ومنها االردن، لتصبح شرذمات بشرية. ليس 
سرا يذاع انه يوجد هناك خمس عشرة دولة اسالمية في 
تعداد  ويتجاوز  دستورها،  نص  بحسب  علمانية  العالم، 
احتجاج  أي  نسمع  لم  ولكننا  نسمة،  مليار  نصف  سكانها 
يتم  بل  الدول،  هذه  ضد  االرهابية  المجموعات  هذه  من 
تركيزهم على الدول العربية ذات الهوية االسالمية، ولهذا 
المحرضين  تعاقب  جديدة،  لتشريعات  الحاجة  بأمس  نحن 
على الكراهية والعنف المجتمعي، والمتسترين على مثل 
هؤالء، ومعاقبة الممولين، واالهم مالحقة خاليا التجنيد 

التي تقف وراء هذا االرهاب وهي االخطر.
الصيغة  هي  المدنية  الدولة  ان  القول  يمكن  االردن  في 
الديني،  العلماني  الصراع  االردن  تخطى  و  لنا،  المناسبة 
النظر  بغض  المهاجرين  من  للكثيرين  اآلمن  المالذ  واعتبر 
من  يرغب  من  ويمارس  عرقهم،  او  الديني  معتنقهم  عن 
مضافة  قيمة  وهي  بحرية،  الدينية  شعائره  المواطنين 
ووجه  وحضاري،  فكري  اشعاع  االردني،ومصدر  للمجتمع 
مختلف  بين  ما  للتعايش  ونموذج  العربية،  لالمة  مشرق 
االديان واالعراق، يحظى بإعجاب شتى االمم، في حقبة 
زمنية يذبح االنسان اخيه االنسان على اساس طائفي او 
ديني اوعرقي. فالكثير ومنهم االرهابيون، يحاولون تغيير 
نمط  ليناسب  المدنية،  الدولة  ظل  في  حياتنا  اسلوب 
تفكيرهم، ولكن االغلبية من االردنين تؤيد الدولة المدنية 
القائمة بصيغتها الحالية، وهذه نعمة نحسد عليها، مكنتنا 
ثمنها  وندفع  العالم،  شعوب  من  الكثير  معاناة  تجاوز  من 

من حين الى اخر. 

 م. وائل سامي السماعين 
w a e l s a m a i n @ g m a i l . c o m

آفة االرهاب يف االردن

ـــــــــــــ

االغلبية من 
االردني 

تؤيد الدولة 
املدنية 
ة  القا

بصيغتها 
الحالية، وهذه 

نعمة نحسد 
عليها

ـــــــــــــ

اإلرهاب 
لن ينال 
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االردني 

وصالبتهم 
مه 

ارتفع أعداد 
الشهداء 

ومه 
بلغت 

التضحيات

ـــــــــــــ
ء الجمعي  االستقاللية الفردية ضمن االنت

ظاهرة صحية سيعمل القيادي عىل إحيائها 
وقراطي  وسيخمدها املدير، وسيدعو لها الد

ويقمعها الديكتاتور
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(تصوير: خالد العودات)

 يف ندوة «الرأي» للدراسات  حول «روسيا وقضايا املنطقة» 

ت األردنية-الروسية أسهمت باستقرار أوضاع الجنوب السوري التفاه

 مرحلة "التغيرات الجيوسياسية"
قال أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية في 
جامعة سيفاستوبل الحكومية د.عّمار قناة إننا نعيش 
اليوم في مرحلة المتغيرات التي عادة في اإلعالم 
"التغيرات  اســم  عليها  يطلق  السياسي  والتحليل 

الجيوسياسية".
وأضاف أنه إذا نظرنا لألمر من وجهة نظر أخرى نجد 
وثقافية  اقتصادية  جذرية  متغيرات  أيضا  هناك  أن 
هذه  أن  وبرأيه  جيوسياسية،  فقط  وليست  وفكرية 
تحول  نقطة  تعّد  أجمع  العالم  بها  يمر  التي  الحالة 
وعي  حالة  الجديد  بالمستقبل  تشكل  أن  لها  يمكن 
البشرية  عليها  تعتد  لم  ومنظومة  جديدة،  سياسية 

من قبل.
إلى  القطبية  أحادية  من  االنتقال  لعملية  وبالنسبة 
إلى  النظر  عند  إنــه  قناة  قــال  القطبية،  التعددية 
موقف روسيا كالعب جديد في الشرق األوسط نجد 
اقتصادية،  وليست  جيوسياسية  كقوة  ظهرت  أنها 
كانت  التي  للقوى  منافس  كالعب  ظهرت  أنها  كما 

وما تزال موجودة في الساحة الدولية.
في  اضطرابات  هناك  أن  نرى  اليوم  أننا  إلى  وأشار 
أسباب  إلــى  ذلــك  ورّد  الدولية  العالقات  منظومة 
االقتصادي  العمالق  وسطوع  روسيا  صعود  منها: 
في  الداخلي  التخبط  إلــى  إضافة  وذلــك  الصيني 
تداعيات  نرى  التي  األميركية  السياسية  المنظومة 
أخطائها اليوم والتي تتحملها منطقة الشرق االوسط 
أكثر من غيرها، إضافة إلى أنه وحتى اآلن يمكن أن 
توزيع  إلعادة  الجيوسياسية  العمليات  مسرح  أن  نعّد 
هي  الحصص  وتقاسم  جديد  من  الدولي  النفوذ 

منطقة الشرق االوسط.
بالشرق  تتدخل  كانت  ما  إذا  وعما  روسيا  دور  وعن 
كان  طــرف  لكل  إن  قناة  قــال  لمصالحها،  االوســط 
واقتصادية  استراتيجية  مصالح  دولــيــًا  أو  إقليميًا 
مضيفًا  الــعــالــم،  فــي  منطقة  أي  فــي  وسياسية 
تظهر  فهناك  ما،  صــراع  وجــود  عن  نتكلم  عندما  أنه 

التضاربات في المصالح اإلقليمية أو الدولية.
ورأى أن دخول روسيا كطرف جيوسياسي في الشرق 
تجربة  كانت  أنها  أو  اعتباطية  مسألًة  يعّد  ال  األوسط 
من التجارب إلثبات الوجود ضمن منظومة العالقات 
االسقرار  مسألة   أوًال:  هي  وإنما  الجديدة  الدولية 

السياسي النسبي للشرق األوسط إذ إنها تعّد من 
للحفاظ  وذلك  الروسية  االستراتيجية  المصالح  أهم 

على توازن منظومة االمن القومي الروسية.
المصالح  ارتــبــاط  فــي  فيتمثل  الثاني  السبب  أمــا 
فاليوم  أوسطية،  والــشــرق  الروسية  االقتصادية 
نرى  والغاز)  (النفط  أي  االقتصادية  النظر  وجهة  من 
إلى  داعيًا  األوسط،  والشرق  روسيا  بين  يقسم  أنه 
مستويات  على  المرحلة  هذه  في  التواصل  وجوب 
المعادلة  في  للخوض  قبل  من  عليه  كانت  مما  أكثر 

االقتصادية الدولية الجديدة.
(أميركا)  واحد  دولي  طرف  تحكم  لمسألة  وبالنسبة 
هذا  إن  قناة  قال  العالم  في  البحرية  المداخل  بكل 
اليوم  أننا  حين  في  سنة،   40 من  أكثر  استمر  األمر 
المعادلة  وهي  تتبلور  بــدأت  معادلة  هناك  أن  نرى 
البرية فالتجارة الدولية اآلن ستخرج قليًال أو جزئيًا من 
المفهوم البحري إلى المفهوم البري، الفتًا إلى أن 
معادلة  ولكنها  روسية  معادلة  ليست  المعادلة  هذه 
بهذه  الصيني  الطرف  وجود  أن  مؤكدًا  بحتة،  صينية 
المعادلة الجديدة يفرض على منطقة الشرق األوسط 
أن تأخذه بجدية أكبر وبعين االعتبار، فالخطوط التجارية 
من  أكثر  القادمة  بالمرحلة  سُتعتمد  التي  و  البرية 

30% منها ستمر بمنطقة الشرق األوسط.
كالعب  الصين  وجود  عدم  من  السائد  القول  ونفى 
اليوم،  الدولية  بالساحة  واقتصادي  جيوسياسي 
مؤكدًا أن الصين اليوم تستخدم أدواتًا وطرقًا خاصة 
الصارخ  التدخل  وجــوب  أو  بضرورة  تشعر  ال  فهي 
الصراع  شكل   في  اآلن  نراه  كما  الدولية  بالسياسة 

القائم بين روسيا والواليات المتحدة.
وأضاف قناة أن المعادلة البرية االقتصادية القادمة 
صراعات  أو  متطلبات  األوســط  الشرق  على  تملي 
على  كنا  إذا  عما  متسائًال  أبينا،  أم  ذلك  شئنا  قادمة 
استعداد لتقبل هذه المعادلة، وإمكانية التعاطي مع 

األطراف الدولية  القادمة.
اليوم  إلى  البداية  منذ  كان  الروسي  الدور  أن  ورأى 
النسبي  االســتــقــرار  حفظ  فــي  يكمن  إيجابيًا  دورًا 
ما  منذ  أنــه  إلــى  مشيرًا  األوســط،  الشرق  لمنطقة 
يسمى بـ"الربيع العربي" كانت هناك تداعيات كثيرة، 
ومواقف دولية وإقليمية متعددة، مضيفًا أن األخطاء 
التي ارتكبت كانت من خالل مراهنة األطراف الدولية 
على  بالسيطرة  روسيا  قدرة  عدم  على  واإلقليمية 
الجغرافية  في  القادم  والعسكري  السياسي  الواقع 

السورية.
كبيرًا،  استراتيجيًا  خطًأ  تعتبر  المسالة  هذه  قناة  وعّد 
فمنذ البداية كانت المراهنة خطأ وبالتالي ولدت شبه 
المعادلة و التي رأيناها أو التصرفات غير المنطقية 
التنظيمات  مــع  أو  الــســوري  النظام  مــع  بالتعامل 
وغير  المسلحة  السياسية  والمعارضة  االرهــابــيــة، 
الروسي  الدور  جاء  هنا  من  أنه  إلى  الفتًا  المسلحة، 
الحالية  المرحلتين  في  استقرار  ضابط  أو  كالعٍب 

والقادمة.
مصالح  بين  والتناقضات  الصراعات  كثرة  أن  وأوضح 
األوسط  بالشرق  جليًا  نــراه  اليوم  اإلقليمية  الــدول 
نذكر  المثال  سبيل  وعــلــى  األردن،  فــي  وبخاصة 
األردنية  والعالقات  اإلسرائيلية،  األردنية  العالقات 
أو العربية (السعودية ومصر)-اإليرانية، فهناك الكثير 
من التفاعالت التي يمكن التعامل معها إلى  اليوم 
من  كعرب  موقفنا  هو  ما  متسائًال:  فقط،  كأسئلة 
األطراف اإلقليمية ممثلة بتركيا وإيران، عما إذا كان 

التصعيد السياسي والعسكري من صالحنا ام ال.
ورأى قناة أن روسيا تعّد الطرف الدولي الوحيد الذي 
يمكن أن يضبط هذه التفاعالت اإلقليمية، وذلك أن 
روسيا تقف على مسافة ثابتة بين كل هذه األطراف 

االقليمية.
إلى  زالــت  ومــا  البداية  منذ  أكــدت  روسيا  إن  وقــال 
العسكرية  الحالة  من  االنتهاء  وجوب  على  تؤكد  اآلن 
الحل  تفعيل  إلى  التوجه  ثم  ومن  بسوريا،  اإلرهابية 
السياسي، والذي كما كان معلنًا منذ البداية ان الحل 

سوري-سوري، و بدون أي تدخالت اجنبية.
جارًا  المنطقة  في  اليوم  تعّد  روسيا  أن  قناة  وشّدد 
وجوب  إلى  داعيًا  آخر،  نوع  من  جارًا  وليس  سياسيًا، 
هذا  أن  مضيفًا  جديد،  سياسي  واقــع  مع  التعامل 
كما  يكون  أن  نافيًا  الجميع،  لــدى  واضحا  بــدا  األمــر 
سياسية  فقط مصالح  لروسيا  يقال في اإلعالم إن 
أن  أثبت  فالواقع  السورية،  األزمة  تجاه  واضحة  وغير 
هناك أطرافًا يجب أن تلتغي، مؤكدًا أن األهم اليوم 
الجغرافية  خارج  العسكرية  العمليات  تمدد  عدم  هو 

السورية.
وذّكر بالمفاوضات الروسية-األميركية بالنسبة لألزمة 
السورية، وإنه وبعد فشل محادثات جنيف المتعددة، 
من  ألكثر  الروسية-األميركية  المباحثات  استمرت 
ثمانية أشهر وانها قد دخلت في  التاريخ السياسي 
كمباحثات كيري-الفروف ولم تفض باي نتائج ايجابية 

لحل االزمة السورية.
إطارًا  استحدثت  الحاسمة  الجوالت  هذه  أن  وأضاف 
آخر لم يستثن إطار جنيف وهو إطار "استانة" وبرأيه 
العسكرية  لألزمة  النهاية  بداية  وضع  اإلطار  هذا  أن 

وبمظلة  سوري-سوري  التفاوض  كان  حيث  السورية 
إلى  الفــتــًا  ـــران،  واي وتركيا  روســيــا  الضامنة  الـــدول 
مع  يتم  كان  التفاوض  أن  هو  األمر  في  ما  أهم  أن 
وبالتالي  األرض،  على  العسكرية  القوة  يملك  من 
خفض  مناطق  إيجاد  عبر  المفاوضات  هذه  نتائج  رأينا 
الجزئي  لالنهاء  خاللها  من  توصلنا  والتي  التصعيد 

للحالة العسكرية في سوريا.
اإلقليمي  التصعيد  من  الكثير  رأينا  أننا  إلى  وأشــار 
كالتصعيد  الــعــربــي،  الــطــرف  مصالح  حساب  على 
الــســوريــة،  المنطقة  فــي  ــرانــي  ــيــلــي-اإلي اإلســرائ
عدم  خالل  من  وذلــك   التركي-األميركي  والتصعيد 

االتفاق على المصالح في المنطقة.
مهمًا  دورًا  تلعب  أن  لها  يمكن  روسيا  أن  قناة  وأكد 
جدًا في المعادالت السياسية واالقتصادية القادمة، 
مع  الروسية  االستراتيجية  المصالح  تتقارب  وهنا 

مصالح منطقة الشرق العربي.
وإعمار  لسوريا،  الالجئين  عودة  مسألتي  وبخصوص 
ليست  سوريا  إعمار  مسألة  إن  قناة  قــال  ســوريــا، 
بالمسألة التي يمكن التعامل معها بسهولة اليوم، 
سنة  فخالل  هنا،  الصيني  الدور  أهمية  على  مؤكدًا 
تقريبا عقد في سوريا والصين أكثر من 12 لقاء على 
المسألة  هذه  أخذ  وجــوب  إلى  داعيًا  عــاٍل،  مستوى 

بعين االعتبار.
وأطـــراف  ودول  كــحــضــارة  ــغــرب  ال أن  إلـــى  ولــفــت 
عن  كــثــيــرًا  تــحــدثــوا  وإقليمية  قيمية  ومــنــظــومــات 
على  ولبنان  األردن  في  معاناتهم  وعــن  الالجئين 
كــأداة  الالجئين  ملف  اسُتخدم  كما  المثال،  سبيل 
ضغط للطرف التركي بعالقته بالمنظومة األوروبية، 
مضيفًا أن الالجئين السوريين في األردن وفي لبنان 
واالجتماعي  االقتصادي  العبء  ــوا  زال ومــا  شّكلوا 
روسيا في الوقت  غير  متسائًال َمن  المنطقة،  على 
لحل  الحثيث  والسعي  المبادرة  زمام  يحمل  الحالي 
أزمة الالجئين؟، مؤكدًا أنها الدولة الوحيدة التي تقوم 
الطاولة،  على  ووضعها  الحل  أدوات  بطرح  اليوم 
مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن ألمانيا ودوًال أخرى 
في  ولكن  الالجئين  أوضاع  تحسين  عن  أيضًا  تتحدث 

مناطق اللجوء.
ورأى قناة أن الدور العسكري في حل األزمة السورية 
قد انتهى، مضيفًا أن هذا الدور أصبح اليوم سياسيًا 
في  جديد  ثقافٍي   دوٍر  إلــى  يتحول  أن  له  ويمكن 
المرحلة القادمة متمثال بإعادة النظر بكيفية التعاطي 

مع األزمات المحدقة في المنطقة.
وشّدد أن كل ما تم ذكره يصب بالمصالح المشتركة 
أننا  مضيفًا  أوسطية)،  (العربية-الشرق  الروسية 
االن أمام حالة جديدة قد تكون محورية بالتعامل مع 

األطراف اإلقليمية والدولية القادمة.
محالة،  ال  قادمة  كثيرًة  أخطارًا  هناك  أن  قناة  وذكــر 
في  منطقة  من  أكثر  استقرار  عدم  أن  إلى  مشيرًا 
العالم ستلعب الدور األهم في شكل الخطر القادم، 
مؤكدًا أننا كعرب باستطاعتنا الخروج من هذا المأزق، 
للمعادالت  ومنطقية  واضــحــة  قـــراءة  عبر  وذلـــك 
في  تتبلور  والتي  والدولية  اإلقليمية  السياسية 

المرحلة الحالية.

القرم

وفي مداخلتها قالت أستاذة العلوم السياسية في 
جامعة القرم الفيدرالية د.تتيانا سينوشكينا إن العام 
2014 شّكل حالة وجودية ألهل القرم وروسيا، وحالة 
جديدة في منظومة العالقات الدولية، حيث انضمت 
ــا، وذلـــك بــنــاء على  ــى روســي شبه جــزيــرة الــقــرم إل
نتائجه  وكانت  الجزيرة  في  استكمل  الذي  االستفتاء 

بنسبة تصويت 97.7% باالنضمام لروسيا.
السياسي  القرم  تاريخ  في  مرة  ألول  أنه  وأضافت 
العملية  في  المشاركة  نسبة  تصل  االنتخابي  و 

االنتخابية إلى %86.
القرم  انضمام  ومنذ  أنه  إلى  سينوشكينا  وأشــارت 
والعالم  روسيا  بين  ما  عدائية  شبه  حالة  تشكلت 
الغربي والتي ما زالت مستمرة إلى اآلن، مؤكدة أن 
ومبينًة  عبثيًا،  وليس  بحتًا  شعبيًا  قــرارًا  كان  حدث  ما 
والمنظومة  العالقة  نفس  تربطهم  القرم  سكان  أن 
فإن  وبالتالي  بروسيا،  والتاريخية  والدينية  الثقافية 
عملية انضمام القرم لروسيا عملية منطقية طبيعية، 
ولذلك نرى اليوم أن شبه جزيرة القرم هي أكثر من 

يعاني من العقوبات االقتصادية نتيجة لهذا القرار.
متعددة  منطقة  تعّد  الــقــرم  منطقة  أن  وأوضــحــت 
أن  مضيفًة  التاريخ،  مدى  على  والثقافات  اإلثنيات 
من  القرم  بمنطقة  يبدأ  الموثق  التاريخ  و  الدراسات 
القرم  تعّد  كانت  إذ  الميالد،  قبل  الخامس  القرن 

وبخاصة مدينة سيفاستوبل كيانا كامال متكامال.
القرم  بتاريخ  محطة  أهــم  أن  سينوشكينا  وقــالــت 
عام  وبخاصة  البيزنطية  باإلمبراطورية  عالقته  هي 
من  كإثنية  الــروس  انتقال  عملية  تمت  حيث   ،1889
الفترة  هذه  ففي  المسيحية،  إلى  الوثنية  الديانة 
المسيحية  باعتناق  وروســيــا  الــقــرم  منطقة  بـــدأت 

األرثوذكسية.
الدولة  حقبة  جــاءت  الفترة  هــذه  بعد  ــه  أن وتابعت 

العثمانية ومن ثم ُأنشأ في المنطقة الجنوبية بالقرم 
الحكومة التترية، مضيفًة أن الحدث الذي يمكن تثبيته 
كتاريخ هو اإلتفاق الرسمي وتوقيع المعاهدة ما بين 
الدولة الروسية برئاسة اإلمبراطورة كاترينا وتتار القرم 
في العام 1737 والتي نصت على انضمام منطقة 
الجزء الجنوبي من القرم إلى اإلمبراطورية الروسية.

تاريخية  مراحل  بعدها  مرت  أنه  سينوشكينا  وذكــرت 
عدة على القرم إلى أن تّم ضم القرم إداريًا ونقلها 
السوفياتية  أوكرانيا  إلــى  السوفياتية  روسيا  من 
وذلك في العام 1954 بقرار من األمين العام للحزب 

الشيوعي السوفياتي انذاك نيكيتا خروتشوف.
تعّد  كانت  الفترة  تلك  منذ  القرم  أن  إلــى  ولفتت   
محافظة سوفيتية، مؤكدة أن المسألة لم تكن على 
قناعة  لديهم  كان  فالجميع  األهمية،  من  القدر  ذلك 
هذه  أن  مبينة  السوفياتي،  باالتحاد  يعيشون  بأنهم 

المسألة تعّد مسألة إدارية وال اكثر.
ــحــاد  وأوضـــحـــت أن الــفــتــرة الــتــي تــلــت انــهــيــار االت
السوفياتي وعودة تتار القرم في التسعينات كانت 
للدولة  وأيضًا  القرم  لتتار  الصعبة  الفترات  من  تعّد 
الحكومة  قدرة  عدم  من  ذلك  وبرز  انذاك،  االوكرانية 
االوكرانية بالتعاطي مع األزمات االقتصادية وتوازيًا 
هناك  يكن  لم  الجزيرة  شبه  إلى  القرم  تتار  عودة  مع 
برامج معينة وظهرت الكثير من المشكالت من أهمها  
الفترة  تلك  ومنذ  أنه  كما  االقتصادية،  المشكالت 
سياسية  كــاداة  الديني  العنصر  تفعيل  عملية  بدأت 

وذلك لخلق توازنات تصب في المصلحة االوكرانية.
وأشارت سينوشكينا إلى مسألٍة قانونيٍة االستفتاء 
أنه  وهي  القرمي  األوكراني  بالقانون  مناطة  كانت 
عام  األوكرانية  السياسية  المنظومة  تزعزع  بدء  عند 
داخل  مجتمعية  رسمية  مطالب  هناك  كانت   2013
بالعودة  المدينة  محافظ  قبل  من  وبخاصة  أوكرانيا 
كانت  حيث   ،1992 لعام  القرم  جزيرة  شبه  لدستور 

النقطة األساسية لتفعيله هو حق إجراء االستفتاء.
وقالت إنه خالل األربع سنوات التي خلت يمكن النظر 
اليوم إلى أن هناك حالة اقتصادية جديدة ومشاريع 
ونظامًا  دولة  هناك  أن  تشعر  بدأت  فالناس  عديدة، 
جديدًا، وأن الحياة بدأت تتبلور أفضل مما كانت عليه 

من قبل.
التاريخ  أن  يعلم  الجميع  أن  سينوشكينا  ـــرت  وذك
لروسيا  ــقــرم  ال ــرة  ــزي ج شــبــه  النــضــمــام  الــرســمــي 
روسيا  دستور  وتعديل  روسيا  قبل  من  واالعــتــراف 
االتحادية كان يوم الثامن عشر من آذارمن عام 2014، 
كما أنه في يوم 21 من نيسان كان القرار الرئاسي 
الدولة  قبل  من  والمعنوي  الرسمي  االعتبار  بــرد 
الروسية تجاه تتار القرم، واألرمن، واأللمان، واليونان 
السوفياتية  القيادة  من  بقرار  قسرًا،  هجروا  الذين 

أواسط القرن العشرين.
وأضافت أنه في الثامن عشر من عام 2018 شارك 
القرم وألول مرة في تاريخه في انتخاب رئيس روسيا 
نسبته  ما  االنتخابية  بالعملية  شارك  حيث  االتحادية، 
صوتوا  منهم  و%92.5  القرم  سكان  من   %71.5

لمرشح الرئاسة فالديمير بوتين.
احصاء  عملية  اجريت   2014 سنة  في  أنــه  وتابعت 
فقط  تكن  لــم  االحصائية  فالنتائج  الــقــرم،  لسكان 
االثني  للتعداد  أيضًا  تعرضت  ولكنها  السكان  بتعداد 
والثقافي  ، فكانت النتائج أنه يعيش بجزيرة القرم 175 
إثنية، يشكل منهم الروس نسبة 68%، واألوكرانيين 
ما نسبته 15%، وتتار القرم يشكلون 10.6%، وهم 

يعّدون إثنية يدينون باإلسالم السني. 
القرم  جزيرة  شبه  انضمام  أن  سينوشكينا  وأكــدت 
اعــتــراف  مــن  وتــؤخــذ  شرعية،  مسألة  يــعــّد  لروسيا 
االربــع  بالسنوات  أنــه  مضيفًة  والــنــاس،  المجتمع 
االقتصادية  الــتــغــيــرات  مــن  الكثير  حــدثــت  ــرة  ــي األخ
تهدئة  ناحية  من  وكذلك  والمجتمعية،  والثقافية 
إذ  للمجتمع،  اإليجابية  السياسات  رسم  أو  العالقات 
يمكن القول اليوم أن الحالة االجتماعية والدينية في 

شبه جزيرة القرم هي حالة مستقرة.

االستثمار في القرم

للتحليل  األســـود  البحر  مــركــز  مــديــر  تــحــدث  وبـــدوره 
المعلوماتي د.أندريه موخوف عن البيئة االستثمارية 
كريمة  أرض  بأنها  الــقــرم  واصــفــًا  الــقــرم  بمنطقة 

ومعطاءة.
للقطاعات  بالنسبة  األمــــور  أهـــم  مــن  إن  وقـــال 
هو  بالقرم  إليها  النظر  يمكن  التي  االستثمارية 
وجود أكثر من ميزة فيها منها: الجو البيئي المعتدل 
تم  حيث  البرية  الــمــواصــاالت  ومسألة  واللطيف، 
إضافة  البرية،  بروسيا  القرم  يربط  الذي  الجسر  انجاز 
إلى وجود كوادر بشرية مهمة، تتمثل بجامعة القرم 

الفدرالية وجامعة سيفاستوبول الحكومية.
في  المصانع  من  الكثير  وجود  إلى  موخوف  وأشار 
وتصليحها،  السفن  بناء  إعــادة  مصانع  منها:  القرم 
له  مهم  قطاع  وجــود  إلــى  إضافة  النبيذ،  وصناعة 
وتقنيات  السمك  صيد  وهو  البحرية  باألمور  عالقة 
التجميد والتقطيع التي يتم التعامل بها مع السمك 

بعد الصيد. 

تكون  أن  يجب  القطاعات  هذه  لتفعيل  أنه  وأضــاف 
وبالتالي  لذلك،  مؤهلة  االستثمارية  البيئة  الحالة 
الواضحة  السياسة  عــن  الــقــرم  جمهورية  أعلنت 
عبر  قانوني  بشكل  االستثمارية  البيئة  مع  للتعامل 
والتي  البيئية  االستثمارات  على  لــإلشــراف  لجنة 
إنشاء  حديثًا  تم  كما  القرم،  جمهورية  رئيس  يرأسها 

هيئة عامة لالستثمار.
وأوضح موخوف أنه منذ عام 2015 تم إنشاء منطقة 
أن  إلــى  مشيرًا  القرم  منطقة  في  حــرة  اقتصادية 
من  العديد  عندهم  المنطقة  هذه  في  المشاركين 
من  ألكثر  الضريبي  االنــخــفــاض  مثل:  االمــتــيــازات 
2%، فالمدفوعات التي تدفع للحكومة لمؤسسات 
فالمستثمر  لــهــم،  مخفضة  االجتماعي  الضمان 
الضرائب  من  معفى  األولــى  سنوات  العشر  في 
الحكومية كافة، إضافة إلى االعفاء الجمركي لآلالت 
العشر،  السنوات  هذه  خالل  المستخدمة  والمواد 
لالستثمار  أراٍض  على  المزايدة  بدون  عرض  وكذلك 
جــدًا،  طويلة  لفترة  باإليجار  تعطى  المصانع  لبناء 
الفتًا إلى ان المواد المنتجة من خالل هذه المنطقة 

االقتصادية معفاة من الضريبة الداخلية للتصدير.
في  االستخدام  من  الممنوع  الشيء  أن  وأضــاف 
باطن  في  عما  أو التنقيب  هو البحث  المنطقة  هذه 
واألهــم  الخام،  المواد  وتصنيع  لالستخراج  األرض 
في هذه المعادلة هو أن تكون الشركة مسجلة في 

منطقة شبه جزيرة القرم.
السنوي  االقتصادي  الحدث  إلــى  موخوف  وأشــار 
يالطا  بمؤتمر  ممثًال  يالطا  مدينة  في  يعقد  الــذي 
الذي  الدولي  بالمنتدى  مباشرة  المرتبط  االقتصادي 
والذي  بطرسبرغ،  سانكت  مدينة  في  سنويًا  يعقد 
يجذب المليارات من االستثمارات لروسيا، فهو يعّد 
العالم  في  االقتصادية  المنتديات  أهم  من  اليوم 

على غرار مؤتمر دافوس.
السابق  المؤتمر  في  المثال  سبيل  على  أنه  وتابع 
اإلعمار  عملية  حول  وسوريا  القرم  بين  جرى  والــذي 
التعامل  لبداية  مبدئية  اتفاقيات  على  التوقيع  تم 

بحوالي 900 مليون دوالر.
وقال موخوف إن هناك الكثير من الدول التي بدأت 
وإيطاليا،  وقبرص  اليونان  مثل  القرم  بمنطقة  تهتم 
إضافة إلى الصين والتي بدأت باالستثمار السياحي 

وبصناعة النبيذ وغيرها من الصناعات.

الدستور السوري الجديد

ومن جهته بدأ الكاتب والمفكر السياسي عدنان أبو 
مؤخرًا  وجده  الذي  الغربي  التخوف  عن  حديثه  عودة 
الغربية  الحضارة  انتقال  من  غربي  لكاتب  مقال  في 
من  أي  الشرق  إلى  الغرب  من  العالمية  والحضارة 
وروسيا،  الصين  إلى  الغرب  ومن  آسيا  إلى  أوروبــا 
فمن المعروف أن العالم يعيش في الحضارة الغربية 

منذ القرن الـ18.
ويربط أبو عودة من تخوف الغرب بانتقال الحضارة مع 
حديث قناة األمر الذي جعله يتساءل عن قدرة روسيا 
على استخدام الفيتو بشأن القضية العربية، موضحًا 
بسوريا،  العسكرية  القصة  تقريبًا  انتهت  أن  بعد  أنه 
فإن روسيا اآلن تعّد أهم شريك بصناعة المستقبل 
فإن  الشخصية  قراءته  بحسب  أنه  مضيفًا  السوري، 
أميركا وبخاصة روسيا تنتظران نتيجة االنتهاء من عمل 
مستورا،  دي  عمله  على  يقوم  لسوريا  جديد  دستور 
ومنها  بالمنطقة  معينة  رغبات  يلبي  ــاه  إي معتبرًا 

الرغبات اإلسرائيلية.
روسيا  لدخول  سعدنا  العربي  بالعالم  أننا  وأضــاف 
أداء  بين  بالمقارنة  وهــو  بسيط  لسبب  المنطقة، 
روسيا وأميركا، فالناس ليست راضية من أداء أميركا، 
بمجلس  الفيتو  باستخدامها  يتعلق  ما  في  وبخاصة 
ضد  الــدولــي  بالقانون  شــيء  أي  لتعطيل  األمــن 
إسرائيل، متسائًال: عما إذا كان يمكن للعرب االعتماد 
على روسيا أن توظف كونها واحدة من حملة الفيتو 

من أجل القضية العربية.
ورأى أبو عودة أن الحديث عن تقسيم سوريا سيظهر 
يشكلونها  اآلن  فسوريا  سيتشكل،  الذي  بالدستور 
أكبر  أن  إلــى  بحديثه  مشيرًا  وأميركا،  لروسيا  وفقًا 
حماقة سياسية بالتاريخ العربي الحديث تتمثل بتبديل 
الرئيسي  العدو  أن  مؤكدًا  لنا،  كعدو  بإسرائيل  إيران 

الذي يهددنا هي إسرائيل فقط.
إيجابي  بشكل  روسيا  تبادر  أن  غريبا  ليس  أنه  وتابع 
يعرف  الجميع  ألن  األوسط،  الشرق  دول  مع  للعمل 
أن الالعبين كثر وروسيا تعّد من أهم الالعبين بسبب 

سوريا.
الماضيين  العامين  خالل  أنه  إلى  عــودة  أبو  وأشــار 
أن  مضيفًا  مرات،  ثماني  من  أكثر  بوتين  نتنياهو  زار 
الخروج  موضوع  تطرح  أنها  في  إسرائيل  تدعيه  ما 
اإليراني ال يتطابق مع الموقف الروسي من إيران، 
فالجميع له مصالحه، متسائًال: عما إذا كانت ستسمح 
تريدها  كما  إيران  مع  لعبتها  تلعب  أن  ألميركا  روسيا 
روسيا  موقف  وعن  التجارية،  الحرب  باسم  إسرائيل 

من الحرب التجارية علمًا بأنها قد تكون أحد الضحايا.

أدارها: د.خالد الشقران

حررتها وأعدتها للنشر: بثينة جدعون

 وقفت الجلسة التي نظمها مركز "الرأي 

للدراسات" حول "روسيا وقضايا المنطقة" 

على معطيات حل األزمة السورية، والتي 

أكد فيها المشاركون على أن انتهاء الدور 

العسكري بسوريا أصبح وشيكًا جدًا، وبأن 

روسيا تعّد اآلن أهم شريك بصناعة 

المستقبل السوري.

ورأى المشاركون في الندوة التي شارك 

فيها من روسيا مدير مركز البحر األسود 

للتحليل المعلوماتي د.أندريه موخوف، 

وأستاذة العلوم السياسية في جامعة 

القرم الفيدرالية د.تتيانا سينوشكينا، 

وأستاذ العلوم السياسية في جامعة 

سيفاستوبل الحكومية د.عّمار قناة مع نخبة 

من السياسيين واالقتصاديين األردنيين 

وبحضور نائب سفير روسيا االتحادية في 

األردن أوليغ ليفين، أن الوجود الروسي 

بالمنطقة يعيد التوازن لها في ظل حالة 

اختالل موازين القوى التي يعيشها العالم 

ومنطقة الشرق األوسط بخاصة.

وناقش المشاركون في الندوة محاور عدة 

من أهمها: الدور العسكري الروسي في 

سوريا، والرؤية الروسية لصفقة القرن 

وتأثيرها على األردن، إضافة إلى تأثير 

انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا على 

قّوتها في المنطقة، وكذلك ملف عودة 

الالجئين السوريين إلى بالدهم، مؤكدين 

على أنهم ضد أي مفهوم للتمدد الجغرافي 

الطائفي المذهبي في المنطقة كونه يعّد 

تهديدًا  وجوديًا للمنطقة ككل.
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تساءل  القرم،  منطقة  في  االستثمار  وبخصوص 
منطقة  إليها  بحاجة  التي  األعمال  نوع  عن  عودة  أبو 

القرم، وعن نوع العمالة التي يحتاجونها.

النفوذ الروسي 

رأى األمين العام لحزب الوسط اإلسالمي م.مدالله 
الطراونة أن روسيا كانت تعّد حليفًا استراتيجيًا للعراق، 
وكانت تشكل موردًا رئيسيًا له باألسلحة، وفي لحظة 
تخلت  وإيــران  أميركا  قبل  من  العراق  احتالل  عند  ما 
روسيا فجأة عن العراق وخلت الساحة منها، كما أنها 
حاولت أن تثأر لنفسها في سوريا، وبرأي الطراونة أن 
روسيا تحتل سوريا وتقتل وتشرد السوريين وبخاصة 
المعارضة السلمية، وبالتالي يوجد في سوريا دمار 

شامل سببه روسيا.
وبحسب رأي الطراونة أيضًا أن سوريا أصبحت مسرحًا 
تدخل  موضوع  إلى  الفتًا  وإيران،  روسيا  بين  للنفوذ 
األميركيين باالنتخابات الروسية، ومؤكدًا أن موضوع 
شبه جزيرة القرم ليست قضية سهلة وأنها أكبر من 
ذلك، فهي منطقة للنفوذ مهمة للجانبين الروسي 

واألميركي.
كما تساءل عن دور روسيا تجاه القضية الفلسطينية 
وبخاصة أن األردن هو الدولة الوحيدة بالمنطقة التي 
تؤيد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وبدولة 

فلسطينية عاصمتها القدس.

العالقات العربية-الروسية

السياسية  العلوم  وأستاذ  األسبق  الخارجية  وزير  أكد 
مع  اإلسالمية  العربية  العالقات  أن  جابر  أبو  د.كامل 
التاسع  بالقرن  أنه  إلى  مشيرًا  جــدًا،  قديمة  روسيا 
بن  أحمد  بقيادة  لروسيا  بعثة  بغداد  خليفة  أرســل 
الثقافة  عن  يكون  ما  أورع  من  كتابًا  وكتب  فضالن 
بالنادر،  إياه  واصفًا  الفترة،  بتلك  الروسي  والمجتمع 
والنسخة  الــلــغــات  مــن  لــعــدد  مــتــرجــم  أنـــه  مضيفًا 
األساسية منه موجودة في جامعة سانت بطرسبرغ.
وأشار أبو جابر إلى أنه كان له شرف مقابلة عدد من 
الشخصيات الروسية بصفته وزير خارجية أردني سابق 
أن  وبرأيه  عــدة،  مــرات  وغورباتشوف  بانكين  منهم 
مؤكدًا  لها،  التوازن  يعيد  بالمنطقة  الروسي  الوجود 
وبالتالي  العالم،  في  وزننا  فقدنا  كعرب  أننا  بأسف 
إننا بحاجة إلى من يعيد التوازن إلى المنطقة وبخاصة 
إلى  الفتًا  معقول،  غير  بشكل  إسرائيل  تمادي  بعد 
هي  والتي  بوتين  مع  نتنياهو  تربط  التي  الصداقة 
من حقه، كما أنه من حقه التصرف كما يشاء، وبرأيه 
أن لدى الرئيس بوتين ما يكفي من الحكمة ليمّحص 

ويقود األمور.
وقال إننا نرحب بروسيا كونه ال تاريخًا استعماريًا لها 
بالنسبة لنا، إضافة إلى أن هناك اآلالف من الشباب 
عددهم  يفوق  روسيا  في  درســوا  الذين  األردنـــي 

الذين درسوا في أميركا وأوروبا.
المياه  إلى  بالوصول  روسيا  حلم  أن  جابر  أبو  وذكــر 
الدافئة موجودة من أيام بطرس األكبر، وتحقق اآلن 

هذا الوجود في فترة االسد األبن وقبله األب.
ورأى أن على الدولة الروسية أن تنتبه لألردن بشكل 
التي  الوحيدة  المسلمة  العربية  الدولة  كوننا  خاص 
حافظت على توازنها خالل ما يسمى بـ"فترة الربيع 
العربي"، فقد حافظنا على عالقات مميزة مع االتحاد 

السوفياتي سابقًا ومع الدولة الروسية.
على  االعتماد  باإلمكان  إذا  عما  جابر  أبــو  وتــســاءل 
ومصلحة  مصلحة  لها  مــؤازرة  عظمى  كدولة  روسيا 
الذي  الثمن  عن  تساءل  كما  منطقتنا؟  في  أساسية 
لها  تسمح  حتى  وإسرائيل  ألميركا  روسيا  دفعته 

بالدخول للمنطقة؟
دولة  تعّد  روسيا  أن  جابر  أبو  أكد  حديثه  ختام  وفي 
الــدولــة  هــذه  بــقــاء  كــعــرب  مصلحتنا  ومــن  عظمى 
كدولة  فروسيا  وجــودهــا،  مصلحتنا  ومــن  عظمى، 
وأميركا،  ــا  وأوروب إسرائيل  مع  عالقاتها  لها  عظمى 
مع  تتعامل  ــة  دول وهــي  الجميع،  مع  مصالح  ولها 
أنها  مؤكدًا  والصداقات،  األحالم  مع  وليس  الواقع 

دولة عظمى ولها مصالح في العالم كافة.

روسيا والمجتمع الدولي

الــروســي  السفير  نــائــب  وصــف  لــه  وفــي مــداخــلــة 
كونها  مهمة  المبادرة  هذه  ليفين  أوليغ  األردن  في 
الجديدة  والفرص  القرم  منطقة  على  الضوء  تلقي 

الموجودة فيها.
وأكد أن استرجاع روسيا االتحادية للقرم يعّد حق في 
إلى  مشيرًا  لألبد،  متخذ  القرار  فهذا  المصير،  تقرير 
وبناء  لالستثمار  الفرص  باستقدام  ترحب  روسيا  أن 

العالقات مع القرم.
الغرب  لدى  موجودة  االستفزازات  إن  ليفين  وقــال 
بموضوع  روسيا  ضد  بالعقوبات  يسمى  ما  حــول 
هذه  عن  النظر  وبصرف  أنــه  مضيفًا  الــقــرم،  عــودة 
الحالة فهناك عالقة بين االتحاد الروسي وشبه جزيرة 
القرم، الفتًا في الوقت نفسه إلى أن أكثر من 700 

طالب أردني يدرسون بالقرم.
الدولي،  المجتمع  من  يتجزأ  ال  جزء  روسيا  أن  وشّدد 
روسيا كانت وستكون دولة كبيرة ومؤثرة في مختلف 
في  مكان  لها  العربية  الشعوب  وأن  العالم،  مناطق 
بالنسبة  ــر  األم وكــذلــك  الــروســي،  االهتمام  دائـــرة 
إلى  المهاجرين  ربــع  أن  حيث  اإلسرائيلي  للشعب 

إسرائيل كانوا من روسيا.
وأضاف أن روسيا ليس لديها تاريخ استعماري، ولهذا 

السبب هي محبوبة من قبل الشعوب العربية.
وبخصوص الدور الروسي في سوريا قال ليفين إن 
تدخل روسيا في سوريا جاء بناًء على دعوة الحكومة 
السورية بذلك، فمشاركة روسيا في سوريا هو في 

إطار الشرعية.

إمكانات القرم السياحية

والدبلوماسي  العام  الدولي  القانون  أستاذ  قــال 
على  جارة  ليست  روسيا  أن  دباح  د.عيسى  السابق 
اإلطالق، إنما هي موجودة بمنطقتنا بصورة مؤقتة 

وجاءت بدعوة من حكومة شرعية بحسب قوله .
منذ  أنــه  إلــى  القرم  منطقة  بخصوص  ــاح  دّب وأشــار 
عامين قام بزيارتها مع وفد أردني، مبينًا أنهم الحظوا 
في القرم إمكانات سياحية هائلة، وبالدا جميلة ذات 
الفندقية  الخدمات  تحسين  إلى  داعيًا  رائعة،  طبيعة 
والجامعية فيها لتجذب عددًا أكبر من السّياح والطلبة.

القوة الروسية

وبدوره قال الباحث الطالب عبد الرحمن العساف إن 
بالمنطقة  روسي  استعمار  وجود  عدم  وراء  السبب 
برئاسة   1955 الــعــام  فــي  بــغــداد  حلف  وجـــود  هــو 
لم  لماذا  متسائال:  الشيوعي،  المد  لمنع  بريطانيا 

تستطع قوة روسيا الضاربة في القضاء على داعش 
إلى األن؟.

روسيا وصفقة القرن 

د.أحمد  الدستوري  الوطني  الحزب  عــام  أمين  أكــد 
يجري  عما  منفصلة  قضية  ليست  سوريا  أن  الشناق 
التاريخية  الــتــحــوالت  ضمن  مــن  فهي  بــاإلقــلــيــم، 
إنما  فقط  سوريا  ليست  القضية  إن  إذ  العالمية، 
وإدخاله  العربي  المسرح  صياغة  إعادة  من  جزء  هي 

لمفهوم منظومة شرق أوسط جديد.
وقال إن روسيا أحدثت توازنًا على األرض بداية ببقاء 
تركية  قواعد  ووجــود  إيــران  ودخــول  السوري  النظام 
الرؤية  عن  متسائًال  وبريطانية،  وفرنسية  وأميركية 

الروسية أو السياسة الروسية في هذا الموضوع.
الملك  بجاللة  ممثًال  األردن  أن  إلى  الشناق  وأشــار 
الــتــوازن  أســـاس  الفاعلة  الخارجية  والدبلوماسية 
أردنية  رؤية  تعّد  هذه  أن  مؤكدًا  الدولية،  بالعالقات 
له  األردن  أن  كما  الجزئية،  التفاصيل  عن  بعيدًا  كبرى 

رؤية لإلقليم برمته والمنطقة العربية برمتها أيضًا.
وقال إننا نعرف أن هناك نظام أمن إقليمي جديد، 
وقد يكون الوجود الروسي ال يشكل تهديدًا ألن له 
مع  اإليرانيين  مجيء  أن  إلى  الفتًا  سياسية،  رؤيــة 
روسيا يزعجنا طائفيًا، ألن هناك بعدًا جغرافيًا كما هو 

الحال بالعراق.
 وأضاف أننا مع المصالح السياسية للدول بنفوذها، 
مشيرًا في الوقت نفسه إلى أننا لسنا مع مفهوم 
التمدد الجغرافي للمفهوم الطائفي المذهبي في 

المنطقة وهذا يهددنا وجوديًا.
وتابع أننا نقدر لروسيا موقفها ومساهمتها بخفض 
للحدود  المتاخم  الــســوري  الجنوب  فــي  التصعيد 

األردنية والمهدد لألمن الوطني األردني.
وبرأي الشناق أن روسيا دخلت إلى سوريا بعد تهيئة 
أن  مــؤكــدًا  واإلرهابيين،  داعــش  وصناعة  المنطقة 
الروسي  االتحاد  رؤية  معرفة  هو  بــاألردن  يعنينا  ما 
الصديق نحو صفقة القرن ومستقبل الحل للقضية 
الفلسطينية في شكل اإلقليم الجديد، متسائًال إذا 
ما كانت روسيا قادرة على ايجاد معادالت توازنية في 
المنطقة كما أوجدتها على األرض السورية، وعما إذا 
على  وتهديداتها  القرن  بصفقة  عالقة  لها  كان  ما 

األردن.
بالسياسة  الـــروســـي  الــمــوقــف  عــن  ــســاءل  ت كــمــا 
على  اإليــرانــي  بالوجود  يتعلق  مــا  فــي  اإلقليمية 
األرض السورية والذي برأيه يعد تهديدًا طائفيًا وليس 
مفهوم دولة بالبعد السياسي، وما هو شكل نظام 
ستجلس  التي  الــدول  هي  ومــن  اإلقليمي  األمــن 
على الطاولة بخاصة وأن العرب أصبحوا ضمن ورق 

األميركيين واالتحاد األوروبي والروس واألتراك.

الحالة الثقافية واأليدولوجية

واستهجن النائب د.مصطفى العساف على ما ورد 
خالل حديث د.قناة وكأن روسيا قدمت الورود للوطن 
العربي، متسائال بسبب من ُهّجر الشعب السوري؟ 
إعمارًا  سيكون  اإلعمار  أن  عادًا  روسيا،  تتدخل  ولماذا 
روسيًا على حساب الشعب السوري، مضيفًا أنه لو 
النتائج  لكانت  السورية  الحكومة  مع  سوريًا  الحل  ترك 

غير ذلك. 
التي  هي  وااليديولوجية  الثقافية  الحالة  إن  وقــال 
إلى  الفــتــًا  للتدخل،  روســيــا  وغــيــر  بــروســيــا  دفــعــت 
والتنسيق  للتدخل  سببًا  لتكون  صنعت  داعــش  أن 
الروسي واألميركي في سوريا، وبرأيه أن روسيا لن 

تكون يومًا من األيام مع العرب. 

اختالل موازين القوى

األردني  الديمقراطي  الشعب  حزب  عام  أمين  رأت 
عبلة أبو علبة أن المشكلة األساسية هي باالختالل 
وأن  والمحلية،  العالمية  القوى  موازين  في  الفادح 

منعت  الــتــي  باألنظمة  يكمن  الرئيسي  السبب 
التعددية والتي حاربت األحزاب وحاربت القوى األخرى 
من غيرها، مؤكدة أن روسيا ليست هي السبب، األمر 
الذي أحدث اختالًال في موازين القوى الداخلية، وبناًء 
عليه اختل ميزان القوى العالمي، مضيفة أن روسيا 
جاءت نتيجة هذا االختالل وأن لديها مشروع مثل أي 
دولة كبرى، فهي تعّد قوة اقتصادية وحضارية كبرى 

ولديها تاريخ عريق في الصراعات الدولية... وغيره.
وحول قول نائب السفير الروسي أوليغ ليفين من أن 
روسيا جاءت بطلب من النظام السوري، رأت أبو علبة 
مفيدة  تكون  قد  القانونية  التفسيرات  هذه  مثل  أن 
عندما  كثيرًا  مفيدة  ليست  ولكنها  العالمي  باإلعالم 
لم  إذا  أنه  إلى  مشيرة  القوى،  موازين  عن  نتحدث 
يكن لروسيا مشروع استعماري في المنطقة وليس 
لديها مشروعًا استعماريًا اآلن، إذن ما عالقة روسيا 

بحقول الغاز في سوريا؟.
يشكل  دائمًا  الصهيوني  العربي  الصراع  أن  وأكدت 
محورًا رئيسيًا بوعينا وهو أداة قياس، فالجميع يعرف 
أن روسيا ليست االتحاد السوفياتي وأن لديها نظامًا 
لعدد  أنظر  ال  فإنني  بالتالي  إرثــًا،  وتحمل  مختلفًا 
الميزان  لحجم  وإنما  وبوتين،  نتنياهو  بين  الزيارات 

التجاري والتبادل العسكري بين روسيا وإسرائيل.
للعالقة  واضح  جواب  هناك  كان  إذا  علبة  أبو  وقالت 
حينها  وإسرائيل،  روسيا  بين  والعسكرية  التجارية 
نستطيع أن نستنتج كيف سيكون موقف روسيا من 
صفقة القرن، األمر الذي يعّد مؤشرًا مهمًا لنا، مؤكدة 
أن روسيا بالنسبة لنا ليس لديها مشروعًا استعماريًا، 
القوى،  موازين  في  حاد  اختالل  حصيلة  جاءت  وإنما 
داعية إلى وجوب االتعاظ وأخذ العبرة مما حدث في 

العراق وما زال يحدث حتى اآلن.

القرم والتراث العربي اإلسالمي

أن  نّفاع  إبراهيم  الروسي  الشأن  في  الباحث  ورأى 
لروسيا،  وجــوده  عدم  من  االستعماري  الــدور  تقييم 
مرده إلى الحوار داخل روسيا بمدرسة بطرسبرغ التي 
انتجت المستشرق الروسي كراتشكوفسكي، مشيرًا 
إلى أن روسيا كانت محايدة كثيرًا بالتعامل مع العرب 
المسلمين  مــع  والتعامل  طشقند  ومخطوطات 
من  الكثير  اكتشاف  تم  فقد  الوسطى،  آسيا  في 

المخطوطات وإظهارها للعلن.
وأشار إلى رحلة المطران مكاريوس الحلبي لروسيا، 
ودوره بوضع تجمع مقدس هناك في العام 1659، 

وفصل الدين عن الدولة.
ودعا نّفاع أن يكون هناك دور ثقافي في جمهورية 
العربي  ــتــراث  ال وبــيــن  بينها  للعبور  وجــســر  الــقــرم 
اإلسالمي، كما دعا إلى إظهار ما تبقى من التراث 
العربي المخطوطي الموجود في روسيا إلى العلن، 

ومطالبًا بأن يفتح المجال هناك للدراسات الشرقية.
وضعت  الــعــام 1804  فــي  روســيــا  أن  إلــى  ولــفــت 
وكانت  الشرقية  اللغات  لتدريس  حكوميًا  مرسومًا 
التركيز  كان  بينما  العربية  اللغة  تدرس  دولة  أول  هي 

في أوروبا على اللغة العبرية.

روسيا وأحادية القطبية

اإلسالمية  الــجــمــاعــات  فــي  والخبير  الــبــاحــث  قــال 
د.مروان شحادة إننا ربما نكون أقرب إلى روسيا من 
العربي  الشرق  بين  الحضاري  التنوع  بسبب  الغرب 

اإلسالمي وروسيا.
وتساءل إذا ما كانت روسيا جادة لتكون قطب فاعل 
وجاد في وجه أحادية القطب الذي مارسته الواليات 
تدخلها  كان  إذا  وعما  التسعينات،  بداية  منذ  المتحدة 
والنفوذ  الهيمنة  صــراع  في  مصالحها  لتحقيق  هو 
واقتسام الثروة، كما تساءل عما إذا ما سيكون هذا 
التدخل استعماريًا بالمستقبل وما سيترتب عليه من 

موقف تجاه قضية القرم وغيرها من التدخالت.

التقسيم في سوريا

وتساءل الزميل مدير وحدة الدراسات هادي الشوبكي 
الدول  ومواقف  سوريا  في  التقسيم  أطروحات  عن 
منها وهل سيواجه التقسيم األزمات الطائفية التي 
سوريا،  في  واألزمــة  الحرب  بعد  ما  فترة  في  تنشأ 
الدولية  القوى  وكل  وإيــران  روسيا  التزام  مدى  وعن 

واإلقليمية باالنسحاب من سوريا.

الحوار الروسي-العربي 

الشرق  أن  المعلوم  مــن  إنــه  سينوشكينا  قــالــت 
األوسط مليء بالتناقضات، مؤكدًة أن هذا جاء نتيجة 
ولألسف  أننا  إلى  ومشيرة  القطبية،  أحادية  النهيار 
أن  نشاهد  أننا  مضيفًة  األمر،  هذا  بارتدادات  نشعر 
وكل  األطــراف  لجميع  ـــدادات  وارت انعكاسات  هناك 
يحاول  واإلقليمية  الدولية  األطــراف  هذه  من  طرف 
االرتــدادات  هذه  خالل  من  األكثر  المصالح  تحصيل 

واالنعكاسات.
وأكدت أننا اليوم نشاهد أن هناك نظامًا دوليًا جديدًا 
يتشكل، مضيفًة أن المهم هو أن نعرف دورنا وكيف 
هو  ذلك  من  واألهم  العالم،  هذا  من  جزءًا  سنكون 
في  للمشاركة  الجميع  داعية  منتظم،  بشكل  الحوار 
على  له  ساحة  القرم  منطقة  تكون  وأن   الحوار  هذا 

سبيل المثال.
وأشارت إلى أنهم في القرم بصدد إطالق "المنتدى 
الروسي العربي" والذي سيكون في شهر  تشرين 
اللقاءات  هذه  أن  مؤكدة  القرم،  في  المقبل  األول 
بها  سنصل  الــتــي  العمليات  مــن  ــزء  ج فقط  هــي 
العالقات  تعميق  خالله  من  يمكن  ايجابي  لمنتدى 

بيننا وفهم بعضنا البعض.

ردود قناة

القضايا  تجاه  البداية  منذ  روسيا  موقف  إن  قناة  قال 
كان  اإلسرائيلية  الفلسطينية  القضية  أو  العربية 
واضحًا قانونيًا، فروسيا كانت وما زالت تدعم القضية 
الفلسطينية ووجهة النظر الفلسطينية من حيث مبدأ 

الدولتين في جميع القرارات الرسمية والشعبية.
وحول موقف روسيا من صفقة القرن، تساءل قناة 
كانت  إذا  وعما  القرن،  صفقة  ماهية  عن  مستنكرًا 
حتى  يوجد  ال  أنه  إلى  مشيرًا  سياسيًا،  مشروعًا  تعّد 
وثيقة تثبت وجود هذه الصفقة، وأنها ليست سوى 
وجهة نظر سياسية تعبر عن جزء من السياسة الخارجية 

األميركية.
 2003 سنة  الــعــراق  مــن  روســيــا  لموقف  وبالنسبة 
كقطب  االتحادية  لروسيا  التكوين  بدايات  كانت  انها 
االتحاد  من  جــزءا  تعّد  لم  أنها  مؤكدًا   ، جيوسياسي 
انتهاء  عند  أنه  يذكر  الجميع  أن  مضيفًا  السوفياتي، 
الحرب العراقية اإليرانية في 1988/8/8 كانت المعادلة 

الدواية آنذاك تختلف تمامًا وبالكامل.
وتعقيبا على سؤال ما هو الثمن الذي دفعته روسيا 
ألميركا، قال قناة إنه بعد فشل المشروع األميركي 
األوســط  بـ"الشرق  يسمى  كــان  والــذي  الجمهوري 
الهدف  وكان  األميركية،  بالسياسة  التخبط  بدأ  الكبير" 
وذلك  األوســط،  بالشرق  أزمــة  أي  تمديد  األميركي 
لعدم وجود أي برامج أو رؤية مستقبلية لهذا الدور في 
السياسي  التحول  بعد  جاء  هذا  أن  مؤكدًا  المنطقة، 
من  المتحدة  للواليات  الجزئي  الخروج  من  الخارجي 

الشرق األوسط والتوجه شرقًا إلى الصين وغيرها.
وبخصوص زيارات نتنياهو لموسكو والتي هي كانت 
أكثر من 8 مرات ، أجاب قناة أنه بالمقابل لم نر الزيارات 
المكثفة للقادة العرب لروسيا وهذا ان دل على شئ 
فهو يدل على التفهم االسرائيلي لخطورة الموقف 
والوعي المستجد لدور روسيا في المنطقة وضعف 

الرؤية العربية للمستجدات في الشرق االوسط
العربي  التخبط  رايــنــا  الــســوريــة  االزمـــة  خــالل  وفــي 
وتناقض  السياسية  المواقف  في  ــدارات  واالســت
وجهات النظر وهذا كله  شكل حالة غير عقالنية في 

التعاطي مع الواقع السياسي الجديد.
مفعمة  بحالة  يمر  الــيــوم  األردن   أن  إلــى  ولــفــت 
وواقــع  اخـــرى  لمرحلة  الــتــحــول  وهــي  بالمتغيرات 
المنظومة  في  الضعف  مع  بالتوازي  وذلــك   جديد 

االقتصادية وعدم وجود برامج سياسية مستقبلية .
إن  قــال  الــروســيــة-اإليــرانــيــة،  العالقات  وبخصوص 
تتقارب  أن  لها  يمكن  اإليــرانــيــة  الروسية  المصالح 
ولكنها ليست مصالح استراتيجية بالمجمل حتى في 
أكثر  استراتيجية  عالقات  لها  إيران  أن  مضيفًا  سوريا، 
مع الطرف الصيني من الطرف الروسي، فهي تعد 
البوابة الصينية للشرق األوسط، مؤكدًا أنه ال يمكن 
قادمة،  أوسطية  شرق  معادلة  أي  في  إيران  استثناء 

فهذا واقع سياسي يجب التعامل معه.
وبخصوص الطائفية التي تطرق لها البعض قال قناة 
إننا اليوم ال نتعامل مع إيران كمشروع ديني، او على 
مع  نتعامل   وإنما  الفارسية،  أو  الشيعية  إيران  أنها 

مشروع إيراني سياسي له جذور وبرامج محددة.
اليران  حلفاء  هناك  الحاضر  الوقت  في  أنه  وأضاف 
ويشّكلون أكثر من طرف، وبالمقابل فإننا نرى هناك 
إسرائيل  ومنها  إيران،  مع  قوى  من  أكثر  بين  تصعيدًا 
والتي حاولت في بداية االزمة السورية تغيير الواقع 
السياسي في المناطق المحتلة من هضبة الجوالن 
الدولية  لالتفاقية  بالعودة  متمسكة  نــراهــا  واالن 
وهذا   المتحدة  االمم  هيئة  قوات  وعودة  لعام 1974 

باعتقادي يعتبر نصرًا جزئيا للطرف العربي.
الروسية-اإليرانية  العالقة  مسألة  إن  إلى  قناة  أشار 
بالمنطقة تشابه حال العالقة الروسية-التركية، فهي 
بواقع  مرتبطة  استراتيجية  سياسية  مصالح  عن  عبارة 
ميزة  أن  مــؤكــدًا  الــســوريــة،  األرض  على  سياسي 
على  يقف  الــذي  الوحيد  الطرف  كونها  في  روسيا 
مسافة واحدة بين األطراف االقليمية المتنازعة وغير 
المتنازعة، مشددًا أنه يتحدث كمحلل سياسي وليس 
الروسية،  الحكومة  او  بوتين  فالديمير  الرئيس  باسم 
وإن جميع القوات األجنبية الموجودة على األراضي 

السورية ستخرج وستبنى سوريا من جديد.
من  شــاء  السورية  المعادلة  أن  نــرى  اآلن  أننا  وأكــد 
الحل  طريقها إلــى  شــاء وأبـــى مــن أبــى هــي فــي 
السياسي، فإما أن تكون هناك المشاركة السياسية 
او الخسارة، مشيرًا أن ما حدث في الجنوب السوري 
للمعارضة  سياسيًا  انتحارًا  يعّد  األخيرة  الفترة  خالل 
أن  موقف   في  تكون  فعندما  السورية،  السياسية 
ــع،  أداف أو  أمــوت  أن  إمــا  والخيار  انتهت،  المعادلة 
القادمة  المعادلة  أن  تابع  مــاذا؟  عن  أدافــع  متسائًال 
هي اتفاق دولي صّرح به من خالل  اجتماع هلسنكي 
بين بوتين وترمب وليس فيه أي مفهوم للتقسيم، 
إذ يجب النظر للمعادلة الدولية التي تتشكل بطريقة 
للشارع  ويمكن  وطروحات  مبادرات  فهناك  عقالنية، 
العربي أن يفرض ويغير الكثير بالمعادلة، مشيرًا إلى 
أنه في السنوات الخمس القادمة ستتبلور المصالح 
دول  على  وويجب  الدولية  لــالطــراف  االستراتيجية 
المرحلة  في  المبادرة  زمــام  واخــذ  التكيف  االقليم 
الموجودة  كافة  االجنبية  القوات  أن  مؤكدًا   ، القادمة 
على األراضي السورية ستخرج بال منازع وأولها إيران.
وحول تهجير الشيشان والشركس، بّين قناة أنهم لم 
ُيهّجروا، فهذه معادلة سياسية تاريخية، مطالبًا الجميع 
بإعادة قراءة ما حدث للشيشان بمنطقة القوقاز التي 
والروس  والفرس  العثمانيين  بين  نزاع  منطقة  كانت 
تاريخيا، وبالتالي كانت هذه مسألة سياسية  ولم تكن 
االثنيات  من  الكثير  وهناك  طوعي  خروج  بل  تهجيرًا، 
منها  يخرج  لم  والتي  المنطقة   تلك  في  المسلمة 

احد.
وبخصوص موضوع السياحة في القرم ذكر قناة أنه 

يجري العمل على تحسين التقنيات السياحية.
وقال قناة إنه عند الحديث عن روسيا وأميركا نجد أنها 
حالة تنافسية، فروسيا ال تريد التصعيد مع أي طرف 
نحو  متجهة  حياة  تبدأ  الجديدة  روسيا  أن  كما  دولــي، 
التعددية القطبية واالقتصادية، مشيرًا إلى أنها طرحت 
مؤخرًا خالل مجريات المباحثات في جوهانسبورغ في 
التوجه  و  التركيز  اهمها  نظر  وجهات   ، بريكس  قمة 
للتعددية االقتصادية، ونوه لها من قبل اإلدارة في 
موسكو وعلى ان العقوبات االقتصادية هي أدوات 
لتحقيق  الدول  على  للضغط  تستخدم   جيوسياسية 

مصالح بعض االطراف الدولية.
اقتصادية  ائــتــالفــات  أمـــام  الــيــوم  روســيــا  أن  وأكـــد 
العالم  أن  اآلن  حتى  يرى  وأنه  مهمة،  وجيوسياسية 
تمتلك  من  هي  المتحدة  الــواليــات  أن  يفكر  زال  ما 
القرار الدولي الوحيد، وهناك اليوم ضعف في األداء 
األميركي وهناك عدم رؤية مستقبلية، في حين أن 
روسيا تسعى للتواصل مع العالم العربي ومع جميع 
األطراف بالعالم بهدف التوصل لمعادلة أو لمشروع 

أو حتى خارطة طريق جديدة.
الشرق  تجاه  أو  بالمنطقة  الروسية  المشاريع  وحول 
األوسط، قال قناة إن المسائل واضحة حتى اآلن وال 
لروسيا  بالنسبة  فالمشروع  متكامل،  مشروع  يوجد 
هو حالة تشاركية مع األطراف اإلقليمية، مضيفًا أننا 
اليوم في حالة أداء سريع للعمليات السياسية، مؤكدًا 
أن األخطر من ذلك هو عملية تسريع هذه العمليات 
السياسية، ولذلك يكرر أنه ال يوجد بالمنطقة مشاريع، 
ومن  تتنافس  سياسية  وقــوى  إرادة  هناك  وإنــمــا 

الممكن التعاطي معها لصياغة رؤية مستقبلية. 

خروج العرب من املأزق الحايل يتم عرب قراءة واضحة ومنطقية 
للمعادالت السياسية اإلقليمية والدولية

قناة: مرشوع روسيا 
يكمن يف كونه حالة 
تشاركية مع األطراف 

اإلقليمية

م  سينوشكينا: انض
شبه جزيرة القرم لروسيا 

يعّد مسألة رشعية

موخوف: الدعوة 
ر يف القرم لالستث
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 "صور السالم العاملي يف اإلسالم" .. التطرف واإلرهاب 
أمر شخيص سببه الجهل بالدين 

 يختتم أعماله في "الثقافي الملكي".. اليوم 

" يعرض "حصة رسم" و"براءة بحار" "مرسح الطفل األرد

ة   "فندق ترانسلفانيا 3"... فيلم الرسوم املتحركة املث

 عمان- الرأي

السالم  (صــور  كتاب  وائــل  مكتبة  عن  صــدر 
العالمي في اإلسالم) للكاتب محمد عوني 
استطاع  اإلســـالم  أن  فيه  أوضـــح  حــجــازي، 
العالم  في  السالم  يحقق  أن  الماضي  في 
أجمع ألنه يجمع البشرية في قافلة إنسانية 

واحدة.
والصحفي  الـــروائـــي  قـــول  حــجــازي  وأورد 
بعض  يراه  الذي  بكثال  مارمادوك  البريطاني 
الناس صاحب أفضل ترجمة إنجليزية لمعاني 
وسياسيًا  دينيًا  قياديًا  ويعتبر  الكريم،  القرآن 
بارزًا، حين قال (يمكن للمسلمين أن ينشروا 
حضارتهم في العالم بالسرعة التي نشروها 
أخالقهم  إلى  يرجعوا  أن  بشرط  سابقًا،  بها 
السابقة، ألن هذا العالم الخاوي ال يستطيع 
واستطرد  حضارتهم"..  روح  أمــام  الصمود 
نفسه  يفرض  ال  اإلســالم  إن  قائًال  الكاتب 
ذلك  فله  به  يؤمن  أن  شــاء  فمن  أحــد  على 
يمس  أن  دون  أيضًا  ذلك  فله  يشأ  لم  ومن 
أو  اإليــمــان  فــي  حقوقه  مــن  حــق  أي  ذلــك 
العبادات. فاإلسالم يتعامل مع من وافقه أو 
خالفه بمبدأ واحد هو العدل والمساواة بعيدًا 
عن كل أشكال التمييز على أساس الجنس أو 
اللون أو الدين، فالجميع في اإلسالم عبيد 

لله متساوون في الحقوق والواجبات.
الدين  هذا  ركائز  أن  كتابه  في  حجازي  ويــرى 
من  مستوحاه  وتشريعاته  أنظمته  وجميع 
مبدأ واحد أال وهو "السالم"، وأن ما يصدر 
أو  وتطرف  غلو  من  المسلمين  بعض  من 
الجهل  عن  ناتج  شخصي  تصرف  هو  إرهاب 
عالقة  ال  وأنــه  السمح،  الدين  هــذا  بحقيقة 

لإلسالم به.
مــن الــكــتــاب الــســالم  األول  ــجــزء  ال يــتــنــاول 
أنه  فيه  الكاتب  يعتقد  والذي  للفرد  الداخلي 

الفرد  ضمير  مجتمع  أي  في  يرجى  سالم  ال 
فيه ال يخلو من الخوف والقلق واالضطراب 
من  أو  صعبه  معيشيه  أحـــوال  مــن  ســـواء 
شك  وال  غيره.  أو  مجهول  غامض  مستقبل 
سوف  واالضطراب  والقلق  الخوف  هذا  أن 
في  وأفعاله  تصرفاته  في  سلبًا  ينعكس 
مجتمعه وتعامله مع الناس, ويؤكد الكاتب أن 
هذا اإلنسان لن يستطيع تجاوز هذا األمر إال 
نفسه.  قرار  في  الداخلي  بالسالم  شعر  إذا 
ويقول إنه اليمكن لهذ السالم أن يحيا في 
على  اإلنسان  هذا  تعرف  إذا  إال  نفسه  قرار 
العالقه  فهذه  أمــره,  ومدبر  ورازقـــه  خالقه 
والرب  الضعيف  اإلنسان  هذا  بين  المباشره 
اإلنسان  هذا  في  تحيي  بأن  لكفيلة  القوي 
واالســتــقــرار،  واألمــــن  بالسكينة  الــشــعــور 
الشعور  ـــراوده  ي ــادة  ع الضعيف  فاإلنسان 
ذي  قــوي  إنسان  مع  وهــو  واألمـــان  بالقوة 
اإلنسان  هــذا  كــان  إذا  فكيف  وقـــوة,  نفوذ 

حجازي  وتطرق  نفسه؟!..  الله  مع  الضعيف 
السالم  إلى  الكتاب  من  الثاني  الجزء  في 
كثيرة  أمثله  وأعطى  المسلم،  المجتمع  في 
على ذلك مثل بر الوالدين وصلة الرحم وحق 
كيف  أيــضــًا  وأوضـــح  المريض  وعــيــادة  الــجــار 
حفظ الله لإلنسان كرامته في ظل اإلسالم 
الحنيف فحرم الشتم والتنابز باأللفاظ وحفظ 
له  وحفظ  كما  الغيبه  أو  بالظن  اليؤخذ  أن  له 
خصوصيته ونهى عن النجوى والمن والهمز 
واللمز والنميمه وحفظ له حقوقه وحرم عدم 
أدائها له, ثم تطرق الكتاب إلى صورة أخرى من 
صور السالم في اإلسالم أال وهي العدل، 
العدل مع المرأه,العدل مع األعداء, العدل مع 
من  المسالمين  مع  العدل   , المسلمين  غير 
غير المسلمين والعدل مع األبناء, العدل في 
بذنب  أحد  أخذ  بعدم  والعدل  االعتقاد  حرية 
أحد ثم العدل في المساواة بين البشر. ثم 
صور  من  أخرى  صورة  إلى  بنا  الكاتب  انتقل 

وهي  أال  المسلم  المجتمع  فــي  الــســالم 
العائلي  والتكافل  المتخاصمين  بين  الصلح 
والصدقات  الزكاة  ثم  االجتماعي  والتكافل 
موضوع  الكاتب  وختم  الحسن.  والــقــرض 
في  النفسي  باألدب  المجتمع  في  السالم 
الخلق  وحسن  والتواضع  كالرحمة  اإلســالم 
والصدق في التعامل ومنع الغش واالحتكار 
وبخس الناس أشياءهم والحث على الصفح 
في  حجازي  وتطرق  المقدره.  عند  والعفو 
الجزء األخير من الكتاب إلى موضوع اإلسالم 
وسالم العالم. وأوضح فيه التسامح مع غير 
محبة  رساله  اإلســالم  إن  فقال  المسلمين 
بل  فقط  للمسلمين  ليست  عالميه  وسالم 
ومحيطها  اإلنسان  موضوعها  أجمع  للعالم 
وأسود  أبيض  بين  تمييز  دون  بأسره  العالم 
غني وفقير مسلم أو غير مسلم ذكر أو أنثى 

وكأن العالم فيه أسرة واحدة.
ووثق الكاتب كالمه بأدله من اآليات الكريمه 
العهدة  وكذلك  الشريفه  النبويه  واألحاديث 
العمرية والتعايش الودود والعالقات األخويه 
بين المسلمين والمسيحيين وكذلك بشهادة 

(عيثويابه).
وأوضح أيضًا كيف أن اإلسالم يحترم العهود 
األعداء  مع  الغدر  ويحرم  الدوليه  والمواثيق 
الحماية  فــرض  في  سبق  ممن  أنــه  وكيف 
فال  الــدول  وسفراء  للمبعوثيين  والحصانه 
الظروف.  من  ظرف  أي  تحت  بسوء  يمسون 
ال  اإلســالم  إن  الكاتب  يقول  الختام  وفــي 
والقتل  واإلبــادة  والتدمير  للتنكيل  يتعطش 
هذا  مثل  المسلمين  بعض  من  صــدر  وإن 
فهمهم  نتيجة  هو  فهذا  المشينة،  األفعال 
الخاطئ لحقيقة هذا الدين وطبيعته السمحه, 
يعودوا  أن  للمسلمين  يمكن  ال  أنــه  وأكــد 
لسابق مجدهم وحضارتهم دون العوده إلى 

أصول وأخالق هذا الدين السمحه. 

   عالجت مسرحية "حصة رسم" موضوع التطرف 
مسرحية  استعادت  فيما  والــدرامــا،  الفن  عبر 
"براءة بحار"وفق أسلوب جمالي التراث العربي، 
بمتابعة وحضور ضمن مهرجان مسرح  وحظيتا 
الطفل األردني، الذي يختتم اليوم في المركز 

الثقافي الملكي.

اإلبداع في مواجهة التطرف
ضغط  تحت  ملغية"..  رسم  السابعة  "الحصة 
هذه الجملة المستفزة ناقشت مسرحية "حصة 
الثقافي  الــمــركــز  على  عــرضــت  الــتــي  رســـم" 
غوش،  أبــو  فاديا  وإخـــراج  تأليف  من  الملكي 
أهمية الدور التربوي للدراما والمسرح والفنون 
بكل أشكالها، والتي تسهم في إغناء شخصية 
والجمالية،  الفنية  الغايات  وتحقيق  المتعلم، 

واألهداف التربوية العامة لدى االجيال.
مشحونًا  جـــاء  ـــذي  ال الــعــمــل  حــكــايــة  انطلقت 
يحاول  وكأنه  والرقصات  والغناء  بالموسيقى 
التمادي على واقع المدرسة المكبوت، ويحاول 
في  الصارمة،  التربوية  القيود  من  االنفالت 
رقصة تجسد الصراع على رسم لوحة في أحد 
على  الصراع  هذا  ليؤكد  المدرسية  الصفوف 
الواقع،  على  وسيطرته  الحكاية  في  مركزيته 
متجسدًا بين الطلبة وأستاذهم الطامح لتحقيق 
تقمع  التي  اإلدارة  وبين  طلبته،  وأحالم  حلمه 
هو  أو  التقليدي،  التعليم  لصالح  الحلم  هــذا 
في  واإلبــداع  الجمال  عن  الباحثين  بين  الصراع 

الحياة وبين الفئة التي تقمع وتمنع ذلك.
الــغــاب"  "شــريــعــة  مسرحية  استحضار  ولــعــل 
وأن  جديد  من  الــصــراع  تؤكد  شوقي،  ألحمد 
مما  بالحقيقة  االعتراف  يرفض  من  هو  الحمار 
جلب للجميع الغضب فيقتص الجميع منه، وكأن 
الكاتب يريد أن يضع من ينكر الجمال في خانة 

الذين يستحقون الطرد من المجتمع.
يقدم النص العديد من القضايا التربوية ويحاول 
مفتوحة،  نهايات  في  حلول  عن  لها  يبحث  أن 
الذي  الفارس  بأنه  األستاذ  يحلم  عندما  خاصة 
يساعد طلبته على تقديم أنفسهم وإبداعاتهم 
بالشكل الذي يحلمون به، ليفيق من حلمه على 
صوت المدير الذي ظهر متزمتًا ال يرغب في أي 

تطوير.
انتقاد  فــي  التعليم  واقــع  الطلبة  يستحضر 
واضح لعدد الطلبة في الغرفة الصفية، وأجواء 
وفصل  الصيف  فصل  في  الصفية  الغرفة 
الشتاء، ودورات المياه في المدارس الحكومية، 
والصراع بين الطالب والمدرس، والمدرس الذي 
يتخرج من تخصص الفنون الجميلة ليبقى في 

أي  يؤدي  وال  الفراغ  حصص  يشغل  المدرسة 
عن  الطلبة  يعجز  بتخصصه.  عالقة  لها  مهمة 
بسبب  المعنية  الجهات  إلى  رسالتهم  إيصال 
أن  طريقته  وعلى  منهم  يطلب  الــذي  المدير، 
منه  محاولة  في  األصمعي  قصيدة  يعيدوا 
يستخدمون  أنــهــم  إال  وقــهــرهــم،  إلحباطهم 
رسالتهم،  إيصال  في  الحديثة  التواصل  أدوات 
في إشارة إلى أن هذه الوسائل جعلت الطلبة 
التي  التقليدية  التعليم  أشكال  جميع  يتجاوزون 
تجاه  واضحة  رؤية  المخرجة  قدمت  تحاصرهم. 
صرخة  إيصال  في  والمتمثلة  الرئيسية  الفكرة 
األطفال في مدارسنا إلى المسؤول، وإجباره 
لمطالبهم،  االنصياع  على  الوسائل  بشتى 
حيث استخدمت مجمل وسائل العرض، فكانت 
رسم  والتي  الطلبة  يرتديها  التي  المالبس 
(تشكيلي،  حلمه،  منهم  طالب  كل  صدر  على 
أوحــت  حين  فــي  الـــخ).  مــســرحــي،..  صحفي، 
صفية  غرفة  في  بأننا  بمجملها  السينوغرافيا 
حيث األقالم التي تحيط والمقاعد واألرضيات، 

والمستوى العمري للطلبة في هذا الصف.
ونــجــحــت الــمــخــرجــة فــي الــتــعــاطــي مــع جميع 
مفردات األثاث المتواجد على الخشبة لتسهم 
أمكن  ما  وتقديم  العرض  جماليات  تنويع  في 

من تفاعل من قبل الجمهور.

نفض الغبار عن التراث
"أراك وال أراك، صامت انت مسموع نداك.." 

المسرحي  العرض  استند  الكلمات  هذه  على 
وسينوغرافيا  عيطه،  ظاهر  للكاتب  بحار"  "براءة 
على  عرض  والذي  الجراح،  علي  الفنان  وإخــراج 

خشبة المركز الثقافي الملكي.
الصغيرة  الطفلة  قصة  على  الحكاية  تستند 
ماجد،  ابن  البحار  ترى  بأن  تحلم  والتي  "رامــا" 
فيكبر الحلم، بعد أن تعيش معه وتصنع السفن 

الصغيرة في بحرها الصغيرة محاولة تجسيده.
التاريخية  الشخصية  عيطه  ضاهر  الكاتب  قدم 
لها،  المقدمة  الفئة  وعي  مع  يتوافق  بشكل 
في سياقات جمالية تعتمد على خلفية تاريخية 
ومحاولة  ماجد  ابــن  فاتهام  المتابع،  تستثير 
الدفاع عنه وإظهار براءته ليس هو الهدف األول 
وإنما الهدف الجمالي هو األساس والذي تمرر 

من خالله حكاية المسرحية وتحقق هدفها.
مع  يتماهى  نجده  للنص  العميقة  الرؤية  في 
ابن  اتهام  من  بــدءًا  العربي  السياسي  الواقع 
والبحث  (االتهامية)،  الغزاة  مساعدة  في  ماجد 
وضياعهم  العرب  االطفال  وتشّرد  البراءة،  عن 
وغيرها من إسقاطات تسري في جسد النص 
"ألننا  األطــفــال:  ألسنة  على  تظهر  انها  إال 
والــســراب"،"مــا  ــظــالم  ال يحيطه  مــكــان  فــي 
"الطفل  تلتهمنا"،  التي  اللئيمة  األمواج  هذه 
المسرحية  جسدتها  والتي  كاألوطان"  مقدس 
بوضوح من خالل الرؤية اإلخراجية التي أنتجت 

النص البصري.
تنتقل "راما" من الواقع إلى الحلم الذي أوصلها 

مع رفاقها إلى جزيرة معزلة وتقع في يد حارس 
الجزيرة الذي يبدأ الصراع مع رفيق الزمان، ويبدأ 
الحوار بين الخير والشر في محاكمة أزلية لفكرة 
ماجد  ابــن  فيخرج  الحــقــًا،  عليه  والحكم  التاريخ 
في نهاية العرض ليكشف عن حقيقته ويعلن 

األطفال براءته.
ورغم أن النص كتب بلغة فصيحة إال أن المخرج 
قدمه بصورة بسيطة ومفهومة، وأعاد تشكيل 
خيال  مــع  لتتواكب  والذهنية  الفنية  الــصــور 

األطفال، وقدراتهم الفكرية.
وعلى صعيد الرؤية اإلخراجية اجتهد الجراح في 
قادرًا  وكان  البحر  إلى  لينقلنا  األولــى  الدقائق 
الذين  والبحارة  السفينة  خالل  من  ذلك  على 
يصارعون الموج، في تقديم الفت إلى أهمية 
األطفال  ويترك  الحقًا  سيأتي  الــذي  الــصــراع 
الجميع  ويصل  الحدث،  متابعة  في  مندفعين 
إلى  البحر  من  واضــح  انتقال  في  الغابة  إلــى 
البحر  مع  صــراع  من  الصراع  وانتقال  اليابسة، 
الشر  يجسد  الذي  الغابة  حارس  مع  صراع  إلى 

والسواد في هذا العالم.
الفنيات  جميع  مستخدمًا  عمله  الــجــراح  أنجز 
لألطفال،  ممتعة  فرجة  منها  ليصنع  المتاحة 

مصنوعة بعناية وذكاء واجتهاد إبداعي.
وكعادة الجراح ال يغفل التفاصيل الصغيرة ورغم 
الفرجة  مساحة  أن  إال  لألطفال  عرض  أمام  أننا 
يلزمه  ما  كل  الممثل  ووجــد  بالكامل  موظفة 

ليبقى متقداً وممسكاً بتفاصيل الحدث. 

 عمان – محمود الزواوي

الثالث"  الجزء   – ترانسلفانيا  "فندق  فيلم 
(Transylvania Hotel – Part 3) من أفالم 
األفــالم  بين  تجمع  التي  المتحركة  الرسوم 
كما   – وهــو  واألســـرة،  والخيالية  الكوميدية 
أفالم  سلسلة  في  الثالث  الفيلم   – يتضح 
فيلم  مــن  كــل  بــعــد  ترانسلفانيا"  "فــنــدق 
"فندق  وفيلم   (2012) ترانسلفانيا"  "فندق 
وهذه   .(2015) الثاني"  الجزء   – ترانسلفانيا 
األفالم الثالثة من إخراج المخرج األميركي – 
اشترك  الذي  تارتاكوفسكي  جيندي  الروسي 
الكاتب  مع  الجديد  الفيلم  سيناريو  كتابة  في 
"فندق  وفيلم  ماكوليرز.  مايكل  السينمائي 
ترانسلفانيا – الجزء الثالث" هو الفيلم الثامن 
عشر مــن إنــتــاج اســتــوديــو ســونــي ألفــالم 

الرسوم المتحركة.
ــدق  وتــشــتــمــل أحــــــداث قــصــة فــيــلــم "فــن
من  العديد  على  الثالث"  الجزء   – ترانسلفانيا 
الشخصيات الخيالية أو الوحوش في قصص 
اآلدميين  األشخاص  إلى  باإلضافة  الرعب، 
في  الرئيسية  الشخصيات  ومــن  العاديين. 
الفيلم دراكيوال (صوت الممثل آدم ساندلر) 
سيلين  الممثلة  (صـــوت  ميفيس  وابــنــتــه 
والبروفسور  الوحوش،  من  وهما  جوميز)، 
جيم  الممثل  (صــوت  هيلسنج  فان  أبراهام 

وحفيدته  الــوحــوش  يــقــاوم  ــذي  ال جافيجان) 
وهما  هاهن)،  كاثرين  الممثلة  (صوت  إيريكا 

من اآلدميين.
ترفيهية  بحرية  برحلة  وأسرته  دراكيوال  ويقوم 
يتعرف دراكيوال خاللها على قبطانة السفينة 
إيريكا اآلدمية ويقع في حبها، ولكنه يخشى 
إيريكا  وتحاول  باألمر.  ميفيس  ابنته  تعلم  أن 
أن تقتل دراكيوال، ولكنها تفشل مرارًا. وبعد 
وهي  إيريكا  تعترف  التطورات  من  سلسلة 
وبأسلوب  عــال  بصوت  نفسها  مع  تتحدث 
أثر  وعلى  بدراكيوال،  معجبة  بأنها  عاطفي 
ذلك يقوم دراكيوال بدعوة إيريكا إلى العشاء، 

وتعّبر إيريكا عن ولعها وافتتانها بدراكيوال.
دراكــيــوال  ــدهــا  وال أن  ميفيس  تعلم  وحــيــن 
ويقوم  استيائها.  عــن  تعبر  بإيريكا  معجب 
دراكيوال بمتابعة إيريكا خال ل زيارتها للمدينة 
في ختام الرحلة البحرية إلحضار شيء طلبه 
جدها الستخدامه في تدمير الوحوش. إال أن 
ويقوم  لالنهيار،  يتعرض  تدخله  الذي  الكهف 
لدخول  يتعرض  ولكنه  بإنقاذها،  دراكــيــوال 
إيريكا  وتــســاعــده  جسمه  فــي  حـــادة  أدوات 
على إزالتها في الوقت الذي تصل فيه ابنته 
يحب  بأنه  دراكيوال  والدها  ويبلغها  ميفيس 

إيريكا.
إيريكا  تعلن  المواجهات  من  سلسلة  وبعد 
اآلدميين.  اعتداء  من  وتنقذه  لدراكيوال  حبها 

ويتعرض جدها أبراهام للغرق ويقوم دراكيوال 
إنقاذه  سبب  عن  الجد  يسأله  وحين  بإنقاذه. 
يجيبه بأن الوحوش ال يختلفون عن اآلدميين، 
الجد.  له  يعتذر  وعندئذ  أشكالهم.  باستثناء 
العودة  وعند  الضحك.  في  الجميع  ويشترك 
إيريكا  يد  بطلب  دراكيوال  يتقدم  الفندق  إلى 
تهنئة  وســط  منه  الــزواج  على  توافق  التي 

جميع الموجودين للعروسين.
الجزء   – ترانسلفانيا  "فــنــدق  فيلم  ويتميز 
الرسوم  لفن  المتقدم  بالمستوى  الثالث" 
باأللوان  الغنية  المتحركة  والصور  المتحركة 
الحيوية وببراعة أداء أصوات الممثلين، وفي 
والممثلة  ساندلر  آدم  الممثل  مقدمتهم 
والتشويق  اإليقاع  وبسرعة  جوميز،  سيلينا 
ــة والــمــوســيــقــى  ــدي ــكــومــي ـــمـــواقـــف ال وال

التصويرية.
الجزء   – ترانسلفانيا  "فــنــدق  فيلم  وصعد 
المركز  إلى  االفتتاحي  أسبوعه  في  الثالث" 
حققت  الــتــي  األفــــالم  قــائــمــة  فــي  األول 
األميركية،  السينما  دور  في  اإليرادات  أعلى 
وبلغت إيراداته العالمية اإلجمالية 382 مليون 
مليون   80 إنتاجه  تكاليف  بلغت  فيما  دوالر، 
دوالر. وعرض هذا الفيلم في 4267 من دور 

السينما األميركية.
أنيسي  مهرجان  فــي  الفيلم  هــذا  وعــرض 
ورشح  المتحركة،  الــرســوم  ألفــالم  الــدولــي 

جائزة  شملت  سينمائية  جائزة  عشرة  لسبع 
الكرات الذهبية ألفضل فيلم رسوم متحركة، 
األطفال  خيار  جــائــزة  شملتا  بجائزتين  ــاز  وف
آي.  إم.  بي.  وجائزة  المتحدة  الواليات  في 
موسيقى  ألفضل  والتلفزيونية  السينمائية 

تصويرية للموسيقار مارك موذيرسبو.
الجزء   – ترانسلفانيا  "فــنــدق  فيلم  ويــقــّدم 
الذي  الكبير  الشعبي  للنجاح  نموذجا  الثالث" 
سائر  في  المتحركة  الرسوم  أفــالم  تحققه 
أنحاء العالم منذ انبعاثها من جديد في أوائل 
تسعينيات القرن الماضي بعد اختفائها شبه 
الكامل من إنتاج استوديوهات هوليوود قبل 
ذلك بنحو نصف قرن، أي بعد مرورها بالعصر 

الذهبي ألفالم الرسوم المتحركة.
في  تقع  منطقة  ترانسلفانيا  أن  إلى  يشار 
أواسط رومانيا. وقد ارتبطت على مر السنين 
بشخصيات قصص وأفالم الرعب منذ صدور 
اإليرلندي  للكاتب  الشهيرة  "دراكــوال"  روايــة 
تدور  والتي   1897 العام  في  ستوكر  بــرام 

بعض أحداثها في ترانسلفانيا.
واشترك في إنتاج فيلم "فندق ترانسلفانيا 
وفنيي  مهندسي  من   107 الثالث"  الجزء   –
المؤثرات البصرية و66 في الرسوم المتحركة 
و20 في قسم الموسيقى و19 في قسم 
في  و12  الفني  القسم  في  و16  الصوت 

المونتاج. 

للفنان  استعادياً  معرضاً  ينظم     جلعد 
املالحي.. ملحمة األرض 

 عمان - الرأي

الثقافة  وزيرة  برعاية  اليوم  مساء  من  السادسة  في  جلعد  مركز  ينظم 
الراحل  الفلسطيني  التشكيلي  للفنان  استعاديًا  معرضًا  النسور  بسمة 

صالح المالحي.
يشتمل المعرض الذي يقام في متحف هندية للفنون بأم الدنانير على 
ومأساة  األرض  ملحمة  خالله  من  جسد  الذي  التشكيلي  الفنان  ميراث 

اإلنسان الفلسطيني.
يجيئ  المعرض  إن  هندية  سامي  المهندس  جلعد  مؤسس  يقول 
وتعريف  الرواد  الفنانين  تراث  على  المحافظة  في  المركز  برنامج  ضمن 
األجيال بهم، الفتًا إلى أن المركز أصدر كتابًا عن الفنان ومسيرته وتجربته 

التشكيلية مشتمًال على كل أعماله.
السكين  مستخدما  شعبه  وقضايا  همومه  أعماله  في  المالحي  ويطرح 
فقد  عالم  في  خافتًا  صراخًا  اللوحة  لتبدو  والرمزية  بالتكعيبية  وتأثره 
السمع، ويحمل اللون األزرق في تكثيفه حزنًا يلقي بظالله على المكان 
منهجه  مع  تتواءم  شفافة  تكعيبية  عبر  موضوعاته  وعالج  واإلنــســان. 

التعبيري والرمزي الذي يصور الحياة اليومية لإلنسان الفلسطيني.
يقول الفنان في مادة كتبها في جريدة الوطن الكويتية ، إن األرض هي 
تواصل الماضي بالحاضر، تدفق دماء األجداد في عروق األبناء، واألرض 
تكن  لم   – بها  أونحزن  نحتفل  سنوية  ذكرى  األيام  من  يوٍم  في  تكن  لم 
تخليد الذكرى مجموعة من األهل اسُتشهدوا في الجليل أو في غزة أو 

في القدس.. 
ال لم تكن تخليدًا لذكرى أفراد أو مجموعة، إنها االنتماء وتأكيده باالحتفال 
أّن  العليان  أحمد  وكتب  الوطن.  عن  والدفاع  الشتات  أماكن  في  سنويًا 
المالحي فنان حمل ريشته أكثرمن عشرين عاما، معبرًا عن أحزان شعبه 
التي  المالحة  قريته  صورة  الستعادة  المنفى  ذاكرة  حملت  مما  وفرحه 

ترمز للوطن الكبير والحب الكبير والفن الملتزم.
 كما كتب الفنان عدنان يحيى أن أعمال المالحي تنطوي على بحث دائم 
جدار  والختراق  الحقائق،  جدار  الختراق  والشاقة  الصعبة،  المسارات  في 
النضال  فيُعمق  الحرية،  شرط  ضمن  يكون  ألن  يسعى  وكأنه  التزييف، 
للفنان  والمتقدم  وإلظهارالدورالجاد  الحرية،  ضــوء  إلنجاز  المتفاعل 

الملتزم بقضية شعبه.
تراثِه الفلسطيني، لتكون ديمومة  يلجأ إلى  وأضاف يحيى أن المالحي 
وهذا  حضارية،  ومعطيات  بدايات،  الشعب  لهذا  بأن  ليؤكد  عبراألزمنة، 
ما  والمزج  والعربية،  الفلسطينية  الهوية  في  البحث  إلى  الشعوردفعه 
الناظرألعماله  أن  إلى  الفتًا  الحاضر،  االجتماعي  والواقع  الحضارة،  بين 

يحس بفرح إلى هذاالتراث، وغنائيته.
والفنان من مواليد/ القدس 1943، درس في القاهرة، وأقام أول معرض 
له نهاية الستينيات من القرن الماضي، وشارك في عدد من المعارض 
في  مشاركته  خالل  الذهبية  الميدالية  على  وحصل  والدولية،  العربية 

معرض ميالنو/ إيطاليا. توفي ودفن في الكويت عام 2013. 

  

 إطالق تطبيق إلكرتو لقراءة الكتب 
الرقمية لطلبة املدارس 

 عمان–الراي

توتة  تطبيق"  مؤخرا،  العالمية   "Worldreader  " منظمة  أطلقت 
المنتظمة  القراءة  تعزيز  بهدف  المحمولة  الهواتف  على  للقراءة  توتة" 

عند األطفال في االردن.
في  شركائها  من  عدد  مع  بالتعاون  التطبيق  هذا  المنظمة  وأطلقت 
ومؤسسة  والتعليم،  للتنمية  رانــيــا  الملكة  مؤسسة  منها  األردن 
هيا  ومركز  الحروب،  أطفال  ومنظمة  أتعلم،  أنا  ومبادرة  األردن،  نهر 

الثقافي ومتحف األطفال األردن.
لتشجيع  األردن،  في  أسرة  ألف   50 إلى  للوصول  التطبيق  ويهدف 
تكنولوجيا  التطبيق  يتبنى  حيث  ألطفالها،  الــقــراءة  على  أبنهائها 
الجودة  ذات  الرقمية  أالطفال  وكتب  المنتشرة  المحمولة  الهواتف 
عالية. وجاء إطالق التطبيق انطالقا من نتائج الدراسات التي أثبتت أن 
أهاليهم  قبل  من  لهم  القراءة  تتم  الذين  لألطفال  العلمي  التحصيل 
التفاعلية  العالقة  من  عاطفيًا  كذلك  ويستفيدون  غيرهم،  من  أفضل 
ومقدمي  لألهالي  توتة"  "توتة  تطبيق  ويتيح  الوالدين.  وبين  بينهم 
واإلنجليزية  العربية  باللغتين  متنوعا  كتابًا   ٢٥٠ قــراءة  فرصة  الرعاية 
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين صفر و12 سنة، بعد أن عملت 
من  مجموعة  توفير  على  عرب  ناشرين  مع   Worldreader منظمة 
القصص لألطفال والعائالت تساعدهم على تطوير قدراتهم القرائية 
وتعزيز خيالهم. وتحتوي الكتب العديد من المواضيع األدبية المصورة 
كتبًا  تحتوي  كما  الشعبية،  والقصص  الخيالية،  وغير  الخيالية  والقصص 
المجتمعات  في  الالجئين  وتجارب  والتنوع  كالتعاطف  مواضيع  تتناول 

الالجئين. ومجتمعات  المضيفة 
وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور 
وزير  عن  مندوبًا  الثقافي  هيا  مركز  في  التطبيق  إطالق  حفل  خالل 
إلشراك  المفيدة  التطبيقات  من  النوع  هذا  أهمية  والتعليم،  التربية 

األهل في القراءة ألطفالهم من خالل الهواتف الذكية.
ضمن  المشاريع  من  النوع  هذا  لمثل  الوزارة  دعم  إلى  العكور  ولفت 
العنصر  هو  اإلنسان  بأن  تؤمن  التي  التربوية  ومنطلقاتها  فلسفتها 
العادات  تنشئة  على  كذلك  وحرصها  لالستثمار،  واألسمى  األهــم 
لألطفال  ذلك  أكان  سواء  مجتمعه  في  لإلنسان  اإليجابية  والسلوكات 

للبالغين.  أم 
وبين أن هذا التطبيق ينسجم مع توجهات الوزارة للتوسع في التعليم 
ظل  في  التعليم  في  التكنولوجيا  واستثمار  المدارس  في  المبكر 

الحديثة. التكنولوجيا  وسائل  انتشار 
المنظمة  إليمان   Worldreader منظمة  من  مكيلوي  كولن  وأشارت 

بحق كل طفل في تعلم القراءة عبر مختلف الوسائل المتاحة.
جديدة  مفردات  على  التعرف  من  األطفال  يمكن  التطبيق  إن  وقالت 
وتحفيزهم للقراءة وتطوير مواهبهم في وقت مبكر، وبما يحقق لهم 

ناجحًا. أكاديميًا  مستقبًال 
ربى  رانيا  الملكة  مؤسسة  في  واألبحاث  البرامج  تطوير  مديرة  وبينت 
سماعين، أن إشراك األهالي في القراءة ألطفالهم يمثل استراتيجية 

رئيسية لتحسين درجات القراءة في األردن.
حكومية  مدارس   8 إلى  التطبيق  هذا  ستدخل  المؤسسة  إن  وقالت 
منظمة  مع  المؤسسة  شراكة  أن  مبينة  المقبل،  الدراسي  العام  في 
Worldreader تشكل فرصة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم 
يسهم  وبما  ألطفالهم،  الرقمية  الكتب  قراءة  في  الوالدين  وإشراك 

في تحسين نتائج التعلم المبكر في المدارس األردنية.
ويندي   ، المنظمة  فــي  للقراءة  التمهيدية  البرامج  مــديــرة  وعــبــرت 
سميث، عن أملها في أن يساعد هذا التطبيق في دعم التعلم ودمج 

ألطفالهم.  التعليمية  العملية  في  واألمهات  اآلباء 

غالف الكتابحجازي

من العروض

من اعمال المالحي

من نقاشات التطبيق
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 "العقل واملنهج يف الثورة العلمية 
الكربى".. جديد املفكر غصيب 

 عمان - الرأي

الجديد  كتابه  فــي  غصيب  هــشــام  الــدكــتــور  المفكر  يــقــرأ 
المعنون "العقل والمنهج في الثورة العلمية الكبرى" دور 
في  اإلنسانية  الحالة  في  والتطور  النهضة  لتحقيق  العقل 
تركيز على دور درب تحديث الوعي العربي ونقله إلى رحاب 

العقالنية العلمية الحديثة بكل بهائها وحيويتها.
صدر  العربية،  للمكتبة  نوعية  إضافة  يشكل  الذي  والكتاب، 
حديثًا عن المركز الدولي لإلبداع والتعليم في ألمانيا، وفيه 
مشروع  اليوم،  المادية  (محنة  الالفتة:  العناوين  من  جملة 
الحديث،  المادي  والمشروع  الحداثة  فجر  الحديث،  العلم 
والنسف  النقد  العلمي،  المنهج  جدل  فكرية،  ثورة  العلم 
األثير،  إلى  األثير  من  التاريخ  إيقاع  والفلسفة،  العلم  في 
المغازي الفكرية للثورة العلمية الكبرى غاليليو من أفالطون 

إلى آرسطو، وجدل الوجود والعدم في الفيزياء).
الكتاب  المؤلف  استهل 
"نحن  أننا  إلى  باإلشارة 
حالة  نعيش  الذين  العرب 
على  التخلف  من  مريعة 
خارج  زلنا  وما  صعيد  كل 
العصر والتاريخ، مطالبون 
األمم  من  غيرنا  من  أكثر 
العلمي  العقل  بامتالل 
ــيــة  ــعــقــالن الـــحـــديـــث وال
الــعــلــمــيــة الــحــديــثــة في 
صــلــب وعــيــنــا ووجــدانــنــا 
وذهننا، لكي يتسنى لنا 
ونمتلك  طبيعيًا  ننمو  أن 
اإلنسانية  وذاتنا  مصيرنا 

ومفتاحه  ذلك  لتحقيق  الطريق  "أن  إلى  الفتًا  المهدورة"، 
يفصل  الــذي  القطع  بوصفها  الكبيرة  العلمية  الثورة  هو 
الحداثة عما قبلها وذلك من حيث المنهج والمنطق والروحية 

العقلية".
ويوضح المؤلف أن الكتاب حصيلة دراسة تنطلق من قراءة 
العلمية  الثورة  لعمالقة  الرئيسة  العلمية  لألعمال  دقيقة 
الكبرى، ويدرس االنعاطفة المنهجية والفلسفية والمنطقية 
في هذه األعمال، بالعالقة مع قراءة عيون التراث العلمي 
الهيثم  بــن  والحسن  وبطليموس  وأرســطــو  ألفــالطــون 
إلى  الشاطر،  ــن  واب والعرضي  والبطروجي  والبيروني 
مرورًا  البالس  أمثال  من  الحديث  العلم  عيون  قراءة  جانب 
بماكسويل وأينشتاين وبور وانتهاء بنظريات الكون الحديثة 
الفتوحات  على  خاص  تركيز  في  الفائقة،  ــار  األوت ونظرية 
مع  ونيوتن  غاليليو  من  كل  أحرزها  التي  الكبيرة  المنهجية 

عدم إغفال فتوحات كيلر وديكارت. 

 ملاذا ُعدَت اآلن....؟!! 
 مازن شديد
m a z e n s h a d e d 5 5 @ g m a i l . c o m

(1)
بهدوٍء جاَء،.

وجلَس على غصن القلْب...
فِرَحْت كّل األغصان به..

وتفّتَح فيها النّوار.ْ...
وحّطت أسراب طيور البّر،.

على األشجاْر....
(2)

بهدوٍء جاء بمعطفِه الّشتوّي....
ولفحتِه الخمرّية...

يحمل سّلة موٍج أزرق...
فيها الفيروز وفيها،.
من أصداف البحْر....

منها فاَح علّي العطرْ....
(3)

جلس على المقعد حّدي.....
أخَذ يدي....

وعانقني بهدوٍء بين يديه.....
وبعد الّسهرة،.

(نّيَمني) في الليل على ِزْنديه...
(4)

يا سّيد من أين أتيْت...
ولماذا ُعدت بهذا الوقْت...
ومن أغراَك لتأتي فجأة.....

هل جئت لتمسَح عني حزني...
وُتعيُد لَي الفرح الهارب ،.

منذ قرون مني...
هل ُعدت لتحييني،.

أم جئت لتقتلني.....؟
أم أنك تبحث عن شيء ما يلزُم لْك..

أو عن طيٍر طاَر وفّر بعيدًا عنْك،.
من بين يديْك...

أم تبحث عني لتعود إلّي...
وأعود إليْك.....

عن ماذا تبحث يا سيد....؟
(5)

دعني بهدوء أسألك اآلن :
إن كنت ألجلي ُعدْت...

هل بعد اآلن ستتركني ،.
إن سّلمتَك آخر ما ظّل،.

من العمرالباقي لي من عمري..
أجبني بالله عليك و (رّيحني)...

ألنك لو أنت فعلْت...
في يوم ما ورحلْت...

سأبدأ بهدوٍء بعد رحيلَك،.
أغزل من حزني كَفَني.....!! 

 750 ألف دينار إلنشاء مركز 
ثقايف يف عجلون 

 عجلون- علي فريحات

للعام  مــوازنــتــه  ضمن  عجلون  محافظة  مجلس  خصص 
ثقافي  مركز  إلنشاء  دينار  ألــف   750 مبلغ   2019 القادم 
المحافظة  مجلس  رئيس  وقــال  الثقافية.  الهيئات  لخدمة 
الدكتور محمد نور الصمادي في تصريح إلى " الرأي" أمس 
المركز  إلنشاء  موازنته  ضمن  أولوية  أعطى  المجلس  إن 
الثقافي لعدم توفر البنية التحتية لخدمة الهيئات الثقافية 
التي يزيد عددها عن 50 هيئة مشيرًا إلى أن المركز سيقام 
 2020 عام  والثانية   2019 عام  في  األولى  مرحلتين  على 
ومن الممكن زيادة المخصصات ليكون هذا المبنى شموليًا 
ومتعدد األغراض. وثمن الدكتور الصمادي دور وزارة الزراعة 
من  أرض  تخصيص  خــالل  من  المبنى  وإنــشــاء  دعــم  في 

األراضي الحرجية من مبنى المحافظة. 

 محارضة فكرية للعجلو يف "خريجي الجامعات 
الباكستانية" 

 عليان يشهر يف "النقابات" "أزمات النظام 
يل"  الرأس

 رصخة "نادي اإلبداع" يف الكرك 

عمان - الرأي

الجامعات  خريجي  نادي   استضاف 
وجمعية  الباكستانية  والمعاهد 
عمان  فــي  ــوتــاس  ــب ال مــتــقــاعــدي 
إبراهيم  العربي  األردنــي  المفكر 
االحتفال  افتتح  حيث  العجلوني، 
شهداء  أرواح  على  الفاتحة  بقراءة 
تحدث  ذلك  بعد  والواجب،  الوطن 
الــدكــتــور زيـــد الــمــحــيــســن رئــيــس 
النادي عن السيرة الذاتية للمحاضر 
وما  والثقافية  الفكرية  وأعماله 
صفات  مــن  العجلوني  بــه  يتميز 
ومعرفة،  وعلم  أخالقية  ومبادئ 
وكثير  مــوســوعــيــًا  ــًا  ــارئ ق بــوصــفــه 
ــــالع، وهـــو قــبــل هـــذا وذاك  االط
كبيرة  فكرية  عربية  أردنية  سنديانة 
تحدث  ذلــك  بعد  وأمثاله،  به  نعتز 
وسبل  األمة  واقع  عن  العجلوني 
ــاء الــتــراث  الــنــهــوض وأهــمــيــة إحــي

الــفــكــري الــعــربــي واإلســـالمـــي 
ــة  األم ــاء  ــن ب فــي  الــمــثــقــف  ودور 
الفكرية  نهضتها  في  والمساهمة 

والعمرانية.
النهضة  مسألة  الحوار  تناول  كما 
واإلسالمي  العربي  العالم  في 
ومــســألــة الـــوحـــدة فــي مــواجــهــة 
ودور  ــاألمــة  ب الــمــحــدقــة  األخــطــار 
المثقف العربي ورجل التنوير في 
والتخلف  والقهر  الظالميات  دفع 
والتبعية السياسية والفكرية ، وقد 
اتسم الحوار الذي قارب الساعتين 
بــالــتــفــاعــل اإليــجــابــي وبــالــعــمــق 
األخالقية،  والمسؤوليه  والجدية 
للمحاضر  قدم  اللقاء  نهاية  وفي 
درع النادي وميدالية النادي وشهادة 

عضوية فخرية في النادي.
الجهود  على  العجلوني  أثنى  وقد 
نشر  في  الــنــادي  بها  يقوم  التي 
الثقافة والفكر المعتدل والرصين. 

 عمان - الرأي

ــزهــراء بمجمع  أقــيــم فــي قــاعــة ال
توقيع  حــفــل  المهنية  الــنــقــابــات 
ـــــات الــنــظــام  ـــار كــتــاب أزم وإشـــه
عليان،  عليان  للكاتب  الرأسمالي 
المهتمين  مــن  كبير  عــدد  بحضور 
حقل  فـــي  االخـــتـــصـــاص  وذوي 
فيه  تحدث  السياسي،  االقتصاد 
الزعبي  بــاســم  ــدكــتــور  ال مــن  كــل 
البشير  محمد  الــمــالــي  والــخــبــيــر 
الحفل  وأدارت   ، الكتاب  ومؤلف 

اإلعالمية هناء األعرج.
ــرز  الــدكــتــور الــزعــبــي اســتــعــرض أب
أن  مبينًا   ، الــكــتــاب  فــي  جـــاء  ــا  م
األزمــات  لنشوء  الجوهري  السبب 
ــاقــض  ــن ــت االقـــتـــصـــاديـــة هــــو ال
الطابع  بين  للرأسمالية  األساسي 
االجتماعي لإلنتاج والشكل الخاص 
التناقض  ذاتـــه  وهـــو   ، للتمّلك 
وعالقات  اإلنتاج  قوى  بين  القائم 
اإلنتاج الرأسمالية ، مشيرًا إلى أن 
شكل  في  يتجلى  التناقض  هــذا 
واالستهالك،  اإلنتاج  بين  العالقة 
والذي  الرأسمالية،  به  تتميز  الذي 
يتمّثل في أن اإلنتاج ينمو بسرعة 
المنافسة  إطــــار  وفـــي  ــة،  ــل هــائ
ــحــو الــتــوســع  يــكــتــســب اتـــجـــاهـــًا ن
الالمحدود، بينما االستهالك ينمو 
ببطء شديد، ذلك أن وضع الجماهير 
الــشــعــبــيــة ال يــتــيــح لــالســتــهــالك 

الشخصي إمكانية النمو السريع.
وقال الزعبي إن مصطلح " األزمة 
ونحن   ، كثيرًا  يتردد   " الرأسمالية 
عن  الــلــثــام  إلمــاطــة  مــاســة  بحاجة 
األزمــة  هــذه  وآلــيــات  ميكانيزمات 
العالمي،  ــوضــع  ال عــلــى  وأثــرهــا 
األمر الذي تصدى له الباحث عليان 
عليان باقتدار، فاستعرض األزمات 
بها  مّر  التي  واالقتصادية  المالية 
النظام الرأسمالي منذ بداية القرن 
وأسبابها،  مظاهرها،  العشرين، 
ونتائجها، حتى تكون مرجعًا للقارئ 
الكتاب  م  ُقدِّ وقد  المهتم،  العربي 
بأسلوب سلس، خال من الخطابّية، 

واألرقـــام،  الحقائق  لغة  واعتمد 
تحليلية،  علمية  منهجية  متبعًا 
من  ووافر  مهم  عدد  إلى  مستندًا 
فجاء  واألجنبية،  العربية  المراجع 
ويستطيع  كبير،  حــد  إلــى  مقنعًا 
على  إجــابــات  فيه  يجد  أن  الــقــارئ 
الكثير من األسئلة التي تراوده في 
المالية  األزمـــات  بجذور  يتعلق  ما 
طوال  عصفت  التي  االقتصادية 
من  انقضى  وما  الماضي،  القرن 
الرأسمالي،  بالنظام  الحالي  القرن 
األزمــات،  هذه  مآالت  ويستشرف 

وتأثيراتها على دول العالم أجمع.
ــنــظــام  ال أّن  الـــزعـــبـــي  وأضــــــاف 
عليه  تسيطر  الحالي  الرأسمالي 
المحتكرين  تــجــّمــعــات  مــن  حفنة 
الـــذيـــن يــحــكــمــون الــقــبــضــة على 
االقتصاد  في  الجوهرّية  القرارات 
ليسوا  أنهم  إلى  مشيرًا  العالمي 
من  مــؤّلــفــيــن  مــالــّيــيــن  محتكرين 
فحسب،  تأمين  وشركات  مصارف 
اإلنــتــاج  فــي  تسهم  جماعات  بــل 
الخدمات  قطاع  وفــي  الصناعي، 
هي  األساسية  ميزتهم  والنقل... 

صبغتهم المالّية.
وبين أن هذا النظام مربح إلى الحّد 
القطاعات  إلى  بالنسبة  األقصى 
فهو  المال،  رأس  في  المسيطرة 
لــيــس اقــتــصــاد ســـوق، كــمــا يحب 
رأسمالية  بل  بعضهم،  يقول  أن 

تجمعات احتكارات مالّية.
من جانبه استعرض البشير بشكل 
الخمسة،  الكتاب  فصول  مكثف 
مشيرًا إلى ما تضمنه الكتاب حول 
الكبير  الكساد  أزمــة  انعكاس  مدى 
المالية  األزمــــة   -(1933-1929)
وبريطانيا  ألمانيا  -على  األميركية 
وعالقة  بينهما  والعالقة  وفرنسا 
ــظــام الـــذهـــب والــتــجــارة  ــن ذلــــك ب
وكيف  خصائصها  مبينًا  الــدولــيــة 
كان  وكيف  ذلك  بعد  االنتعاش  بدأ 
المطالبة  فــي  دوٌر  األزمـــة  لــهــذه 
إلى  اضــطــراهــا  أو  الــدولــة  بتدخل 
وأتباعه  (كينز)  نشر  أن  بعد  التدخل 
والمتمثلة  األزمة  لمعالجة  أراءهم 

وتنظيم  الدولة  تدخل  ضرورة  في 
إلى  دفعها  مما  القطاعات  عمل 
السيطرة على الكثير من المشاريع 
والــدول  أمريكا  في  االستراتيجية 
وألمانيا  بريطانيا  وخاصة  الغربية 
وفــرنــســا، وانــعــكــاســًا لــذلــك بين 
الــبــاحــث أن هــذا الــوضــع عــزز من 
وصــــول األنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة 
البلدان  بعض  في  السلطة  إلــى 

كالنازيين في ألمانيا.
في  ورد  مــا  البشير  واســتــعــرض 
ــشــأن الـــصـــراع مـــا بين  ــاب ب ــت ــك ال
الــمــدرســتــيــن الــرئــيــســيــتــيــن في 
المدرسة  الرأسمالي  االقــتــصــاد 
وأتباعه)  سميث  (آدم  الكالسيكية 
منظري  ودور  الكينزية  والمدرسة 
انقلبوا  الذين   ، الجديدة  الليبرالية 
عــلــى الــمــدرســتــيــن الــمــذكــورتــيــن 
وأسهموا في إحداث انقالب عميق 
األمــريــكــي  االقــتــصــاد  إدارة  فــي 
واالقتصاد  الخصوص  وجــه  على 
وتأثير  العموم  وجه  على  الغربي 
الــدائــرة  على االقــتــصــاديــات  ذلــك 
حيث  الثالث  العالم  فــي  بفلكها 
كانت الخطوة الرئيسية تتمثل بمنع 
الحكومات من التأثير على القرارات 
وتحديد  النقد  وإدارة  االستثمارية 
بتعديل  تكليفها  مع  الفوائد  أسعار 
لالستثمار  المقيدة  التشريعات 

على  الضرائب  وتخفيض  والتجارة 
برامج  عن  والتخلي  األغنياء  دخــل 
اإلعـــالـــة االجــتــمــاعــيــة والــنــفــقــات 
ــم الــمــشــروعــات  ــدع الــمــتــعــلــقــة ب

باإلضافة الى وقف دعم السلع.
بشكل  الــبــشــيــر  ــعــرض  اســت كــمــا 
حول  الكتاب  في  ورد  ما  مفصل 
واالقتصادية  المالية   2008 أزمــة 
الكبرى ، من حيث األسباب والنتائج 
مشيرًا إلى أن النتيجة األبرز لألزمة 
 2008 عــام  واالقتصادية  المالية 
نهاية  "مقولة  سقوط  في  تكمن 
(فرانسيس  أطلقها  التي  التاريخ" 
ــحــاد  ــامــا) بــعــد تــفــكــك االت ــوي فــوك
الباحث  الكتاب  مؤلف  السوفيتي. 
عليان عليان بّين أّن الكتاب بفصوله 
الــخــمــســة، يــهــدف إلـــى تــأكــيــد أن 
األزمـــــات الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
منذ  العالمي  الرأسمالي  للنظام 
الكساد  أزمة  منذ  وخاصًة   ، نشأته 
بجميع  مــرورًا   (1933-1929) الكبير 
وثمانينات  سبعينات  في  األزمات 
وتــســعــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
عام  الكبرى  المالية  لألزمة  وصوًال 
تداعياتها  في  والمستمرة   2008
عن  عزلها  يمكن  ال   ، اآلن  حتى 
األزمة العامة والبنيوية للرأسمالية 
، رغم أن السبب المباشر لكل أزمة 

يختلف عن األخرى.

يبرهن  الكتاب  أن  عليان  وأضــاف 
على أن هذا النظام جبل على خلق 
األزمات ، وأن هذه األزمات ظاهرة 
مــالزمــة لــالقــتــصــاد الــرأســمــالــي 
الرأسمالي  الــنــظــام  تشكل  منذ 
هــذا  وأن   ، الـــســـوق  واقـــتـــصـــاد 
النظام حامل لألزمات مثلما تحمل 
الــســحــب الــمــطــر، وفــيــه ســنــوات 
تختلف  أنها  إال  شديدة،  عواصف 
تبدأ  فقد  والحدوث،  البدايات  في 
ذاك،  أو  القطاع  هــذا  في  األزمــة 
فهنالك  دولة،  أي  جسد  هو  مثلما 
هي  تكون  أن  يمكن  رخوة  مناطق 
قد  تكن  لم  كونها  الخطر،  مكمن 
تحسبت لما يمكن أن يحدث عندما 
االقتصادي،  الضبط  آليات  تضعف 
وبالتالي  نظام  كل  يعتمدها  التي 

كل دولة.
حصل  مــا  أن  إلـــى  عــلــيــان  وأشــــار 
الرأسمالية  انهيار  هو  اآلن  حتى 
في نسختها النيوليبرالية بعد أزمة 
2008 المالية واالقتصادية الكبرى، 
بحكم  الرأسمالية،  انهيار  وليس 
توظيف  وعبر  التكيف  على  قدرتها 
عمرها  أمــد  إلطالة  عديدة  عوامل 
مثل تصدير رأس المال ونهب دول 
العالم الثالث ، واللجوء إلى إجراءت 
رأس  لخدمة  اشتراكي  طابع  ذات 

المال. 

عمان -  أحمد الطراونة

الطراونة  حسام  المهندس  تحّدث 
في لقائه مع وزيرة الثقافة األسبوع 
منه،  معهودة  غير  بصورة  الماضي 
والحماس  بــاألمــل  المملوء  فهو 
المشروع  بأهمية  والوعي  المتقد، 
ـــقـــوده مـــع مــجــمــوعــة من  الـــــذي ي
والشباب  والمبدعين  المثقفين 
بدا  فقد  كــذلــك،  يظهر  لــم  الــواعــد، 
بكثير  أقل  واندفاعه  خافتًا  حماسه 

مما كان عليه.
"لقد وصلنا إلى مرحلة لن نستطيع 
معها االستمرار"، هكذا قال، صرخة 
اإلبــداع  نــادي  رئيس  أطلقها  مدوية 
في الكرك في وجه كل المؤسسات 
التي تقف عاجزة عن تقديم ما يمكن 
تقديمه لمثل هذه الحاضنة اإلبداعية 
التي أسهمت وكّرست دور الشباب 

في مواجهة كل ما هو طارئ.
ـــذي قـــدم شرحا  يــؤكــد الــطــراونــة ال
يضطلع  التي  المهام  عن  مفّصال 
لهذه  المقدم  الدعم  أن  النادي  بها 
كافيًا،  يعد  لــم  الشبابية  الحاضنة 
اللحظة  هذه  حتى  لها  يقدم  ما  وأن 
ال يسمح لها باالستمرار حتى نهاية 
المقدم  ــدعــم  ال وأن  الــعــام،  هـــذا 
كاف  غير  الرسمية  المؤسسة  من 
النادي  حاجات  لسد  اإلطــالق  على 

األساسية.
واسع  باهتمام  حظي  الــذي  النادي 
ــكــتــاب والــمــعــنــيــيــن وذاعـــت  مـــن ال
المعنية  المؤسسات  بين  شهرته 
بــــاإلبــــداع وتـــجـــذيـــره والــبــحــث عن 
عاجزًا  اليوم  يقف  الخّالقة  الطاقات 

قادر  وغير  مــشــواره،  استكمال  عن 
على أن يكون الشعلة التي تضيء 
اإلبداع  فضاءات  في  العتمة  دروب 
عاجزًا  ووقــف  ســراجــه  جــف  أن  بعد 
القوى  مواجهة  في  القوى  وخائر 
في  وتسهم  المجتمع،  تخترق  التي 

خلخلة بناه االجتماعية.
مؤسس النادي الذي كان عمله محل 
والمؤسسات  الصحافة  اهــتــمــام 
الشباب  مع  التعامل  في  المعنية 
منتظرًا  مشروعه  أمــام  اليوم  يقف 
مؤسسات القطاع الخاص لكي تعيد 
الدعم  له  وتقدم  النادي  لهذا  الحياة 
العطاء،  فــي  يستمر  حتى  الـــالزم 
في  الحقيقي  واإلســهــام  والعمل 

التنمية.
محط  المدينة  من  جعل  الذي  النادي 
مناطق  مختلف  من  المبدعين  أنظار 
المملكة وجعل من وحداته المختلفة 
المدينة  فــي  الشباب  أنــظــار  محط 
ثقافية  ــات  شــراك لتكوين  يسعى 
الخاص  القطاع  شركات  مع  وإبداعية 
المدينة  حــواف  على  تنتشر  التي 
رأسها  وعلى  النادي  تحتضن  التي 
البوتاس  وشركة  الفوسفات  شركة 
المدينة  وشركات  البرومين  وشركة 
الشركات  هذه  من  وغيرها  الصناعية 
األولية  الــمــواد  في  تستثمر  التي 
لهذا  فعل  ردة  أي  دونما  الموجودة 

التوجه.
األهلية  المؤسسة  أو  اإلبــداع  نادي 
مبادئ  من  ينطلق  الذي  الربحية  غير 
كأساس  ــداع  ــاإلب ب تتعلق  أساسية 
والمستنير  الناقد  والفكر  للتقدم 
والــقــيــادة والــمــســؤولــيــة والــحــيــاد 

الــديــنــي والــســيــاســي والــمــواطــنــة 
تعليم  خــالل  من  المجتمع،  وخدمة 
ــدورات  ال وعقد  ورعايتها  المواهب 
الذين  اليافعين  للطالب  التدريبية 
باتوا يجدون فيه مالذًا وقبلة لتنمية 
مواهبهم وصقلها، ومنحهم فرصة 
في  قدراتهم  عن  والتعبير  ــداع  اإلب
وال  عقولهم  ويحترم  يحترمهم  مكان 
يتاجر بهم، من خالل مشاريع رئيسية 
اللغات،  مركز  مشروع  منها:  مهمة 
للتغيير  قـــوة  اإلبــــــداع  ومـــشـــروع 
قائد  شباب  نحو  ومشروع  والتقدم، 
للتغيير والتقدم، ومشروع لحظة من 
اليوم  هو  نبادر،  ومشروع  فضلك، 
حقيقية  وشــراكــات  دعــم  إلــى  يحتاج 
في  الخاص  القطاع  مؤسسات  مع 

وفي  خــاص  بشكل  الــكــرك  مدينة 
مدن المملكة بشكل عام.

والذي  النادي  تأسيس  فترة  وخالل 
ــوات صــنــع فيها  انــطــلــق قــبــل ســن
المؤسسات  بين  متقدمًا  موقعًا 
معروفًا  وبــات  البلد،  في  التنموية 
التحديات  كل  برغم  وعالميًا،  عربيًا 
ــوان  ــعــن ورغــــم أنــــه الـــيـــوم بــــات ال
األبـــــــرز فــــي الــــكــــرك فــــي مــجــال 
من  يحتاج  أنه  إال  واإلبـــداع،  التنمية 
إلى  تقف  أن  المعنية  المؤسسات 
أن  في  إليه  يطمح  ما  لينجز  جانبه 
برعاية  مختصة  جامعة  إلــى  يتحول 
الفنون  في  والمبدعين  الموهوبين 
والتكنولوجيا  والــعــلــوم  واآلداب 
فيها  يــطــبــق  مـــدرســـة  ــأســيــس  وت

أساليب التدريس الحديثة.
التي  المميزة  الوطنية  النجاح  قصة 
تحققت من خالل هذا النادي، جعلت 
إنعاش  في  وقــدوة  نموذجًا  النادي 
األطــراف  في  المحلية  المجتمعات 
العاصمة  عن  بعدها  ظلمها  والتي 
وجعلت  واالحتفاء،  االهتمام  مركز 
الفردية  للمواهب  محطة  ــادي  ــن ال
مكان  إلـــى  تــحــتــاج  الــتــي  العظيمة 
ملكًا  فيها  اإلبــداع  ليصبح  يحتضنها 

عامًا وليس موهبة فردية.
خلّية  اإلبداع  مركز  إّن  نقول  أن  بقي 
الموسيقى  فيها  تنسجم  إبداعية 
بــالــغــنــاء والــتــكــنــولــوجــيــا والــعــلــوم 
باآلداب، والقراءة والمطالعة بالكتابة 

والتنوير. 

العجلوني يتوسط أعضاء النادي والجمعية

عليان أثناء التوقيع

من فعاليات النادي
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عمان - جوان الكردي 

العيد جمعة ولّمة األهل واألقارب و"عيدية" 
وتواصل ورحمة وإنسانية ومشاعر وحب ومودة. 
هي فرحة الصغار أوال، والكبار، مناسبة لتجمع 
األهل واألقارب والقريب والبعيد في ظل ظروف 
االنشغال باألعمال والمدارس مما يجعل االجتماع 
أمرًا صعبًا باأليام العادية فاألهم من العيدية 
المشاعر التي تقوي الروابط بين العائلة.

ظهرت  أنها  إلى  تاريخية  روايات   تشير 
الفاطمي،  العصر  فــي  مصر  فــي 
آنـــذاك،  عــدة  بأسماء  تــعــرف  وكــانــت 
و"التوسعة"،  "الــرســوم"  بينها  من 
وكان الفاطميون يحرصون على توزيع 
النقود والثياب على المواطنين خالل 

فترة األعياد.
نشأت  كيف  أحد  يذكر  ال  األردن،  في 
القريبات  على  العيدية  تــوزيــع  ــادة  ع
وما  األردن،  فــي  خصوصا  ــرحــم)  (ال
ولبنان..  سوريا  من  انتقلت  كانت  إذا 
مع مالحظة أن النقد لم يكن متداوال 
القرن  بــدايــات  المنطقة  فــي  بكثرة 
الماضي وأيام الحكم العثماني، وكان 
الكفاف  على  يعتمد  آنذاك  االقتصاد 
مبدأ  على  يقوم  الــتــجــاري  والــتــبــادل 

المقايضة.
محمد  السبعيني  الــحــاج  يــســتــذكــر 
العبادي من سكان عيرا ويرقا العيدية 

قديما، بقوله "في الخمسينات كانت 
عبارة عن (سفط راحة) أو "الحلقوم"، 
"ناشد"  (باكيت  إلــى  تطور  ثم  ومــن 

السوري).
ــقــدمــون هــذه  ـــان ي ــهــم ك ويـــقـــول أن
ــهــم  ــاالت الــعــيــديــات ألخـــواتـــهـــم وخ
وعماتهم ويأكلون عندهن (لزاقيات)".
ويتابع بدأ التحول الى المعايدة بالنقد 
المتوسط  وكـــان  الــســتــيــنــات  آواخــــر 
أو  الشخص  قـــدرة  وحــســب  ــاران  ــن دي
ثم  والعمات،  والخاالت  عدداألخوات 
بدأ يرتفع مقدار هذا المبلغ (المعايدة) 

مع ارتفاع الرواتب.
معايدتهم  كانت  األطفال  أن  ويتابع 
ثم  أحذية،  أو  لهم  دشاديش  تفصيل 
بمبلغ  زهيدة  بمبالغ  معايدتهم  بدأت 
قـــروش  عــشــرة  أو  قــــروش  خــمــســة 
رنا)،  (أم  لمياء  السبعينية  الحاجة  أما 
سكان مرج الحمام، تقول كان يعايدونا 

خالي  يرحم  السبعينيات  أوائل  وفي 
متزوجة  ــا  وأن ليرات  العشر  يناولني 
تــزوجــنــا  لــه  وأقــــول  أوالد،  وعــنــدي 
ما  قد  ولــو  حتى  ويقول  كبار  وصرنا 
كانت  المعايدة  ان  وتستذكر  تكبري" 
وعدد  للشخص  المالية  القدرة  حسب 
وعمات  وخاالت  أخوات  من  القريبات 

وبنات اإلخوة واألخوات.
(ربة  أحمد  منى  االربعينية  وتوضح 
العيدية  من  أهــم  المشاعر  أن  بيت) 
وليس شرط أن تكون العيدية بالمادة 
فاألوضاع الحالية صعبة على الجميع 

يجب أن نراعي الظروف.
ــلــفــت مــنــى، وهــــي مـــن ســكــان  وت
إلى  بعمان،  الشمالي  الهاشمي 
هذه  تحتاج  وعائالت  أقارب  هنالك  أن 
ومساعدة،  عيدية  منها  المساعدات 
لكن األطفال "يجب أن نعّيدهم ألنها 

فرحتهم". 

   العيد.. مشاعر وِصلَة رحم.. أَم عيدية؟ 

  

 من ريغان إىل خان.. مشاه 
يتحولون للسياسة 

 باريس - أ ف ب

على غرار بطل الكريكت السابق عمران خان، الذي انتخب الجمعة 
رئيسا للوزراء في باكستان، خاض عدد كبير من المشاهير، من 
الممثل األميركي رونالد ريغان إلى العب كرة القدم الليبيري 

جورج ويا، غمار السياسة ووصلوا ألى أعلى المناصب.
-رياضيون سابقون-

مونروفيا  في  الصفيح  مدن  في  نشأ  الذي  ويا،  جورج  انتخب 
رئيسا  التسعينات،  في  القدم  كرة  في  عالميا  نجما  وأصبح 
لليبيريا. كان اإلفريقي الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية، ودخل 

السياسة مع نهاية الحرب األهلية في 2003.
وبات بال شميت، البطل األولمبي في رياضة سالح الشيش 
في  الديموقراطية  للمجر  الرابع  الرئيس  و1972،   1968 بين 
2010. واضطر إلى اإلستقالة في نيسان 2012 نتيجة فضيحة 

سرقة أدبية حول أطروحته للدكتوراه.

  

 وفاة كويف عنان 
 جنيف - أ ف ب

األسبق  الــعــام  األمــيــن  تــوفــي 
عن  عنان  كوفي  المتحدة  لألمم 
فترة  بعد  عــامــا   80 يناهز  عمر 
بالمرض،  اصــابــتــه  مــن  قصيرة 
المؤسسة  أعــلــنــت  مــا  بحسب 

التي تحمل اسمه.
بيان  فــي  الــمــؤســســة  ونــعــتــه   
تعلن  الــحــزن  "بــبــالــغ  فيه  كتبت 
كوفي  ومــؤســســة  عــنــان  عائلة 
األسبق  العام  األمين  ان  عنان 
لــألمــم الــمــتــحــدة والــحــائــز على 
جائزة نوبل للسالم كوفي عنان، 
السبت 18  امس  بسالم  توفي 
لفترة  بــمــرض  اصــابــتــه  بعد  آب 

قصيرة".

 نعم من حق االطباء ان يوازنوا بين رفع األسعار بالمملكة 
لكن  األجور،  رفع  خيار  يكسب  وبالتالي  اجورهم  وأسعار 

من واجبهم أيضا أن يمتثلوا ضريبيا .
أن  تعرف  فهي  سلفا  أنيابها  عن  األطباء  نقابة  كشرت 
معهم،  القلب  غليظ  سيكون  الجديدة  بنسخته  القانون 
لمعركة جديدة لكن ليست مع  الطريق  وها هم يمهدون 

الحكومة في هذه المرة بل مع المرضى والناس .
النقابات  معركة  المهندسين  ومعها  األطباء  نقابة  قادت 
إلسقاط مشروع قانون ضريبة الدخل بنسخته المسحوبة، 
يبدو أن التفاخر بإسقاط الحكومات أصبح  جوادا يمتطونه 

كلما كادت أن تمس مصالحهم إستحقاقات الضريبة .
لضريبة  القادم  القانون  أن  على  سلفا  يراهن  من  هناك 
وما  مضامينه  يعرفوا  أن  دون  من  حتى  يمر  لن  الدخل 

بحوزتهم مجرد تخمينات .
رئيس  لنائب  ليست  بالمناسبة  وهي  األرقام  صحت  إن 
خرجت  تقديرات  هي  بل  المعشر  رجائي  الدكتور  الــوزراء 
عن لقاء عقد مثل كل اللقاءات التي يعقدها المعشر بأن 
التهرب الضريبي يقدر بنحو 650 مليون دينار، فسيكون 
تغليظ العقوبات لدرجة السجن واجبة، لكن السجن ليس 
بما  اإلنتاج  دورة  سيعطل  فهو  الضريبي،  للتهرب  حال 
يجعل المتهرب عاجزا عن الوفاء بالمبلغ المطلوب، يكفي 
القطاعات  كل  على  وتطبيقه  الفوترة،  نظام  فرض  هنا 
وبكل  ألنــه  وغيرهم،  األطباء  من  المهنيين  وخصوصا 
بساطة هذا نظام تعمل به الشركات والبنوك والمصانع 

أصال .
ال يجوز أن يظل قانون ضريبة الدخل معلقا على رضى 
الرابحين،  يعاقب  سالحا  يبقى  أن  يجوز  ال  كما  المهنيين 
المتكسبين  عن  الطرف  بغض  الوقت  ذات  في  ويسمح 

من المتهربين حتى لو كانت أصواتهم عالية .
الذين يتهربون من الضريبة هم  من أصحاب الدخول غير 
المكشوفة ويصعب حصرها كأصحاب المهن الحرة، وفي 
 %3 بنحو  الشرائح  وتوسيع  وغيرهم  االطباء  مقدمتهم 
الوسطى،  الطبقة  من  العالي  الدخل  أصحاب  ستطاول 
العالي  الدخل  أصحاب  سيطاول  الضريبي  اإلمتثال  لكن 
من هذه الشريحة، المهنيون ينتمون لشرائح األفراد من 
نحو  أن  ونعلم  الدخل،  بضريبة  المفترضين  المكلفين 
97% من هذه الشريحة معفاة من الضريبة بعد إستبعاد 
األطفال والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والمسنين.

إذا عرف السبب بطل العجب !. 

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

األطباء .. إذا ُعرف السبب بطل 
العجب!

كا  أ ردوغان: لن نرضخ ألم
 انقرة - أ ف ب 

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان امس السبت أن 
تركيا "لن ترضخ" للواليات المتحدة، في تصريح إضافي 
إلى  أدى  الــذي  واشنطن  مع  التجاذب  إطــار  في  يصّب 

انهيار الليرة التركية في األيام األخيرة.
المحافظ  اإلسالمي  لحزبه  مؤتمر  خالل  إردوغــان  وقال 
ــة والــتــنــمــيــة" فــي أنـــقـــرة، "لـــن نرضخ  ــعــدال "حـــزب ال
شركاؤنا  أنهم  على  أنفسهم  يقدمون  الذين  ألولئك 
هــدفــا  لجعلنا  يــســعــون  حــيــن  فـــي  ــجــيــون  ــي ــرات االســت

استراتيجيًا".
قيادة  تجديد  إلى  يهدف  الذي  المؤتمر  هذا  خالل  وتابع 
الحزب، "البعض يعتقد أن بامكانه تهديدنا عبر االقتصاد، 
والتضخم.  الفوائد  معدالت  الصرف،  أسعار  العقوبات، 

لقد كشفنا خدعكم ونحن نتحداكم".
وأنقرة،  واشنطن  تمّر  حين  في  التصريحات  هذه  وتأتي 
الحليفتان في حلف شمال األطلسي، بأزمة دبلوماسية 
الموضوع  األميركي  القّس  بقضية  خصوصا  صلة  على 
الواليات  تطالب  والــذي  تركيا  في  الجبرية  اإلقامة  قيد 

المتحدة باإلفراج عنه.

 "األوقاف " تستكمل االستعداد لتصعيد الحجاج 

 مكة المكرمة - ناصر الشريدة و 
عطا الله الحجايا

استكملت وزارة االوقاف والمقدسات 
االسالمية امس استعداداتها لتصعيد 
الحجاج االردنيين ومسلمي عرب ٤٨ ، 
التي  المستلزمات  جمبع  وفرت  حيث 

تريح اداء المشاعر الدينية في مكة.
وجـــــال وزيـــــر االوقــــــاف والـــشـــؤون 

والمقدسات االسالمية رئيس بعثات 
الدكتور  المقدسة  للديار  االردنية  الحج 
مخيمات  في  البصل  ابو  عبدالناصر 
ال"48"  ومسلمي  االردنيين  الحجاج 

في مشاعر جبل عرفات ومنى.
وقال ابو البصل في الجولة التفقدية 
التجهيزات  كافة  ستنهي  الـــوزارة  ان 
والترتيبات الستقبال الحجاج االردنيين 
االحد  اليوم  ٤٨مساء  الـــ  ومسلمي 

قبيل تصعيدهم لعرفات.
وأكـــد وزيـــر االوقـــاف اســتــخــدام خيم 
ألمانية سيقيم بها الحجاج في عرفات 
على  الــثــالــث  الــحــج  لموسم  ومــنــى 
سجاد  توفير  ــى  ال اضــافــة  الــتــوالــي 
بداخل  وصوفا "  ومراوح "  ومكيفات 
الخيم بما يوفر خدمات متميزة للحجاج 

االردنيين ومسلمي ال ٤٨.

وزير االوقاف خالل جولته التفقدية

المقاالت  كتاب  من  مجموعة  مع  الملك  جاللة  لقاء  جاء      
ثالث  في  األخبار  تحرير  ومــدراء  اليومية  الصحف  في 
فجاللته  والــدالالت،  باإلشارات  مفعمًا  فضائية  قنوات 
بحيويته الشبابية وابتسامته الهادئة دخل قاعة االجتماع 
جاللته  أن  جميعًا  لنا  واضحًا  وبدا  الحضور،  على  وسلم 
يريد  وأنه  قيود،  أو  محددات  دون  من  معنا  ليتكلم  قادم 

أن يسمع منا بكل انفتاح وحرية.
قدموا  الذين  الشهداء  دم  من  بدأ  الملك  جاللة  حديث 
بالتفاصيل  علينا  وقص  للوطن،  فداء  رخيصة  أرواحهم 
دائــرة  فــي  اإلرهـــاب  مكافحة  مديرية  استطاعت  كيف 
حادثة  بعد  المبعثرة  الخيوط  ربط  من  العامة  المخابرات 
قياسية  مدة  خالل  اإلرهابيين  إلى  والوصول  الفحيص 
لم تتجاوز ست ساعات، وشكر جاللته هذه المديرية لما 
إن  وقال  رفيع،  مهني  وأداء  عالية،  كفاءة  من  به  تتمتع 
إلى  الوصول  سرعة  استغربوا  قد  أوروبا  في  أصدقاءه 

الجناة اإلرهابيين.
وإذا كان جاللته مطمئنا على األردن من تهديدات الداخل 
العمل  على  وقدرتها  األمنية  األجــهــزة  كــفــاءة  بسبب 
يشكله  ما  يــدرك  الوقت  ذات  في  فإنه  عــاٍل،  بتنسيق 
كبير  تهديد  من  الفلسطينية  القضية  حل  في  الفشل 

على المنطقة ككل وعلى األردن خاصة.
من  األردنــي  الموقف  قوة  نقاط  الملك  جاللة  وشــرح 
القرن)،  بـ(صفقة  ُيسمى  ومما  الفلسطينية،  القضية 
الواحدة  اليد  أصابع  عدد  تتجاوز  ال  قلة  أن  يدرك  فجاللته 
جاريد  خلد  في  يــدور  ما  يعرفون  األميركية  اإلدارة  من 
وهو  الفلسطينية،  للقضية  المقترح  حله  حول  كوشنر 
قدمًا  السير  من  األميركي  الرئيس  لتنبيه  جاللته  دفع  ما 
الدولتين،  بحل  التقيد  عدم  وخطورة  القرن)،  بـ(صفقة 
وهو الرأي، الذي يبدو، أنه أجل اإلعالن عن صفقة القرن، 
وليس بحسب ما أعلن من أسباب كاالنتخابات األميركية 
النصفية، وإمكانية حدوث انتخابات مبكرة في إسرائيل، 
وهناك إشارات إلى أن إعادة نظر شاملة ستتعرض لها 
بما  األطــراف،  جميع  على  عرضها  قبل  القرن)  (صفقة 
حل  ألي  استدامة  هناك  يكون  لن  والــذي  األردن،  فيها 

للقضية الفلسطينية من دون موافقته.
األردن يملك شبكة عالقات قوية ومؤثرة على المستوى 
اإلقليمي، وهناك العديد من الملفات التي يتم العمل 
عليها بهدوء ومن دون ضجيج وصخب إعالمي، فاألردن 
يهدف  ولكنه  السياسية،  (عضالته)  إبراز  إلى  يهدف  ال 
األكثر  ليبقى  األرض  على  النتائج  وتحقيق  بدوره  القيام 

موثوقية لدى حلفائه الدوليين، وهو ما يحدث فعًال.

 رومان حداد 
r o u m a n h a d d a d @ g m a i l . c o m

يش ملكاً واثق الخطوة 
والسلط  الــفــحــيــص  عمليتا       تفتح 
للتفكير  واسعا  الباب  اإلرهابيتين 
استراتيجيات  مــن  لدينا  بما  مليا 
لــمــكــافــحــة الــتــطــرف واإلرهــــــاب، 
حقيقية  نقدية  مــراجــعــات  ـــراء  وإلج
أو  التقصير  أسباب  على  للوقوف 
الجوانب  وتعظيم  لمعالجتها،  العجز 

اإليجابية فيها وتعزيزها.
العسكرية  الــمــؤســســة  بــاســتــثــنــاء 
المؤسسات  غالبية  فــإن  واألمنية 
خاملة  التطرف  بمكافحة  المعنية 
على  الــوطــنــي  ــدورهــا  ب تــقــوم  وال 
أكمل وجه، وأن ما لديها من أدوات 
كافية  ليست  الــظــاهــرة  لمعالجة 
وليست ذات نجاعة مقنعة، والدليل 
لدى  التطرف  نحو  انــزيــاحــا  ثمة  أن 
يستند  الذي  التطرف  وهو  الكثيرين 
إلى ذات المنبع الفكري الذي نهلت 
منه تنظيمات مثل القاعدة وداعش 
ــيــوم لــديــنــا تكمن  لــكــن خــطــورتــه ال
فــي أنـــه يــفــرز أشــكــاال جــديــدة غير 
التنظيمات  في  عليها  المعتاد  تلك 

الهيكلية السابقة.
التطرف  أن  فــي  تكمن  الــخــطــورة 
اليوم يتشكل من خاليا ومجموعات 
تشربت  ـــراد،  أف مــن  وربــمــا  صغيرة 
الفكر التكفيري عبر وسائل متعددة، 

وهذا الفكر ال أحد يعلم متى يتحول 
الفعل  إلى "حيز  الكمون"  من "حيز 
اإلرهابي" عند ذلك الفرد أو عند تلك 

المجموعة المستحدثة والصغيرة.
لدى  غضب  لحظة  في  ينفجر  فربما 
هذه المجموعة أو تلك من مهرجان 
أو ما شابه ذلك من نشاطات تنظر 
فعل  أنها  على  إليها  الجماعات  تلك 
كافر ومن ُيقدم عليها كافر وبالتالي 

يستحق الموت.
هـــذا "اإلرهــــــاب الــُمــنــفــلــت"، من 
أنه  ذلك  اكتشافه،  بمكان  الصعوبة 
جديدة  مجموعات  وراء  يختبئ  قد 
سابقة،  جرمية  أسبقيات  لها  ليست 
تنظيمية  ارتـــبـــاطـــات  لــهــا  ــيــس  ول
من  وبالتالي  العملي،  بالمعنى 
من  لدينا  لما  المراجعات  فــإن  هنا 
للبحث  ضـــرورة  باتت  استراتيجيات 
في األسباب الحقيقية لالنزياح نحو 

التطرف والتكفير.
من  أن  كــثــيــرًا  الــبــاحــثــون  تـــحـــدث 
الفقر  هــو  االنـــزيـــاح  ذلـــك  ــاب  أســب
العدالة  وغياب  والتهميش  والبطالة 
في  التنمية  وغــيــاب  االجــتــمــاعــيــة 
من  شاهدناه  ما  أن  غير  األطـــراف، 
أثبتت  وخارجيا  محليا  دامية  أحــداث 
الوحيدة  األســبــاب  ليست  تلك  أن 

لالنزياح نحو التطرف عندما شاهدنا 
لم  إن  معقولة  درجة  على  إرهابيون 
العلمي  التحصيل  من  كبيرة  نقل 
المستوى  من  مقبولة  درجة  وعلى 

المادي واالجتماعي وغير ذلك.
ثــمــة عــوامــل أخــــرى تــســاعــد على 
االنزياح الفكري نحو التطرف من مثل 
األخيرة  ولعل  واألســـرة،  االنترنت 

أخطر ما يكون على ذلك االنزياح.
المتطرف  الفكر  وصول  وسائل  إن 
ــســؤال ما  ــى األفــــراد كــثــيــرة، وال إل
الذي فعلناه من أجل تجفيف المنابع 
يعبر  ما  وتنقية  الوسائل  ومراقبة 

منها من أفكار متطرفة؟.
مثل  الحديثة  التواصل  وسائل  أوال: 
صــورة  أي  ــوم  ــي ال تحجب  فيسبوك 
قاسية تبث من خاللها كصور الجرائم 
ال  لماذا  وبالتالي  ذلــك،  وغير  والــدم 
يكون العمل جادا باتجاه تنقية االنترنت 
أو تلك الوسائل االتصالية الحديثة من 
من  قاموس  وضع  عبر  التطرف  أفكار 
على  الدالة  والعبارات  المصطلحات 
كره  على  الحض  أو  المتطرف  الفكر 
اآلخر وتكفيره، وهذا جهد من الممكن 
أن يكون عالميا ومن الممكن أن يكون 
لنا مساهمتنا الداخلية فيه إن لم نجد 

تجاوبا عالميا معه.

حسين هزاع المجالي

أين الخلل يف مكافحتنا لظاهرة التطرف؟
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يومية عربية سياسية تصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية

الجزء اقتصاد
السنة الثامنة واألربعون - عمان - األردنالثاني

1العدد 7 4 2 0
األحد 8 ذو الِحّجة 1439 هـ - املوافق  19 آب  2018م

   منصة خاصة إلبراز مواهب 
مصممي األزياء 

   عمان - بترا

اطلق مركز تصميم األلبسة وخدمات التدريب التابع للمؤسسة 
األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية وألول مرة في المملكة 

منصة خاصة إلبراز مواهب وإبداعات مصممي األزياء.
واكد المدير التنفيذي لمركز تصميم األلبسة وخدمات التدريب 
خاصة  منصة  اطلق  المركز  ان  الــقــادر  عبد  عميد  المهندس 
للمصممين والمصممات لتوجيههم بعد التخرج ليتمكنوا من 
خاللها ان يبدعوا في عمل األفكار ورؤيتها على ارض الواقع 

من خالل إنتاج العينات وآلية ترويجها وتسويقها وبيعها.
خالل  من  ولكن  محكمة  إدارة  تتطلب  العملية  هذه  ان  وقال 
من  تصميمها  تم  أزياء  مجموعة  استقطاب  استطعنا  المركز 
اسم  تحمل  ماركة  وتسجيل  األردنيين  المصممين  مجموعة 
الدولية  المعارض  من  العديد  في  الماركة  هذه  شاركت   JO!

والمحلية. 

: 300 مصنع سيستفيد من تخصيص 100 ميجاواط   زوا
للطاقة املتجددة للصناعات 

كم "     ارتفاع التداول  عرب" إي فوات
وز  إىل 64ر3 مليار دينار لنهاية 

 عمان - بترا

وتحصيل  عرض  نظام  عبر  اإللكتروني  الدفع  عمليات  ارتفعت   
الفواتير الكترونيا (إي فواتيركم) إلى 3 مليارات و643 مليون دينار 
لنهاية تموز الماضي، مقارنة مع مليار و208 ماليين دينار للفترة 
ذاتها من عام 2017 بزيادة 200 بالمائة تقريبا بحسب أرقام البنك 

المركزي األردني.
عبر  تداولها  التي  الفواتير  ارتفاع   الشهري  البنك  تقرير  واظهر 
و303  مليونين  مقابل  فاتورة،  ألف  و869  ماليين  إلى 4  النظام 

أالف فاتورة تقريبا، لفترة المقارنة ذاتها.
تموز  لشهر  المدفوعات  قيمة  بلغت  الشهري،  المستوى  وعلى 

8ر617 مليون دينار بارتفاع  9ر65 بالمئة عن حزيران الذي سبقه.
قيمة  إجــمــالــي  أن  إلــى  فــواتــيــركــم،  إي  نــظــام  بــيــانــات  وتشير 
 7 بلغت   2015 عام  نهاية  في  النظام  انطالق  منذ  المدفوعات 
مليارات و592 مليون دينار تقريبا، فيما بلغ عدد الفواتير 11 مليونا 

و876 ألف فاتورة.
من  األكــبــر  النسبة  على  الحكومية  المؤسسات  واســتــحــوذت 
المدفوعات  4ر94 بالمئة لنهاية تموز من العام الحالي وبقيمة 3 
مليارات و442 مليون دينار . وبلغ عدد قنوات الدفع المستخدمة 
ــدى الــبــنــوك ومــقــدمــي خــدمــات الــدفــع االلــكــتــرونــي 30 بنكا  ل
ومؤسسة، فيما بلغ عدد الجهات التي تصدر فواتير مقبولة الدفع 

عبر "إي فواتيركم "143 جهة من القطاعين العام والخاص.
وتوقع البنك المركزي اشتراك 18 جهة أخرى في هذا النظام.   

 انخفاض الطلب عىل األلبسة مقارنة 
بعيد االضحى املايض 

   عمان - سيف الجنيني  

انخفض الطلب على االلبسة خالل االيام الماضية لموسم عيد 
االضحى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  وفق ما اكده 

ممثل قطاع االلبسة في غرفة تجارة االردن اسعد القواسمي .
على  الطلب  ان  الــى"الــرأي"   تصريح  في  القواسمي  ولفت 
لهذا  التوقعات  خالف  المبارك  االضحى  عيد  لموسم  االلبسة 
الموالت  بعض  في  يقتصر  االلبسة  على  الطلب  ان  مبينا  العام 

والمراكز التجارية فقط .
وذكر القواسمي ان   حجم استيراد  التجار من االلبسة واالحذية 

لموسم عيد االضحى  بلغ نحو 45 مليون دينار تقريبا .
العام  بدء  مع  االضحى  عيد  موسم  تزامن  ان  القواسمي   وقال 
الدراسي انعكس سلبا  على شراء االلبسة لغايات العيد متوقعا 
صرف  بسبب  عرفات  وقفة  يوم  االلبسة  على  الطلب  ينشط  ان 
الرواتب للعاملين في القطاع العام ، مبينا ان االسر توجه نفقاتها 
لعيد  االلبسة  شــراء  من  بدال  المدارس  مستلزمات  شــراء  على 

االضحى .
االلبسة  لقطاع  جــذري  حل  بوضع  الحكومة  القواسمي  وطالب 
التجار  لدى  االلبسة  في  تكدس  من  القطاع  هذا  يعانيه  لما  نظرا 
اضافة الى ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب على هذا القطاع 
االمر الذي حدت من تنافسية قطاع االلبسة المحلي امام الدول 

المجاورة . 
ولفت الى ان السياح والمغتربين يعزفون عن شراء االلبسة من 
المجاورة  االسواق  من  اعلى  اسعارها  الن  نظرا  المحلي  السوق 
حجم  من  تحد  والتي  عليها  الجمركية  والرسوم  الضرائب  بسبب 

تنافسيتها مقارنة باالسواق المجاورة .
بـ  للمالبس  األردنــيــة  األســرة  لنفقات  النسبية  األهمية  وتقدر 
الرجالية  المالبس  على  انفاق  بحجم  لألحذية،  و%1.03   %3.93
بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى المالبس النسائية بنحو 120 
دينار،  مليون   81 بحوالي  األطفال  مالبس  وعلى  دينار،  مليون 
فيما يقّدر حجم االنفاق على األحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا 

لمسح دخل ونفقات األسر في األردن لعام 2014 
  

 "األوراق املالية" يستحدث خدمة 
محفظتك اإللكرتونية 

   عمان  - بترا

خدمة  اطــالق  على  يعمل  انــه  المالية  االورق  ــداع  اي مركز  أعلن   
توسيع  الى  يسعى  حيث  للمستثمرين  اإللكترونية"  "محفظتك 
والمتعاملين  المستثمرين  مع  التواصل  ــادة  وزي خدماته  قاعدة 
على  ودائم  مستمر  بشكل  واطالعهم  االردنية  المالية  بــاألوراق 

محافظهم.
وقال المدير التنفيذي للمركز خليل ناصر في بيان، أن هذه الخدمة 
www. ُتمّكن المستثمرين، ومن خالل موقع المركز اإللكتروني
معلوماتهم  على  واالطالع  الكترونيًا  الدخول  من   ،sdc.com.jo
التي  الحركات  وكافة  المالية  االوراق  من  وحساباتهم  وملكيتهم 

تتم عليها.
وتشمل المعلومات كل ما يتعلق بالمستثمر وبياناته الشخصية، 
الحفظ،  وامــنــاء  الوسطاء  لــدى  المالية  االوراق  من  وحساباته 
تبين  والتي  حساباته  كشوف  الى  اضافة  يوميًا  محدثة  وارصدته 

عمليات الشراء والبيع وزيادة او تخفيض راس المال وغيرها.
ودعا المستثمرين فور اطالق الخدمة الى المبادرة بمراجعة المركز 
بالخدمة  الخاصة  المرور  وكلمة  مستخدم  اســم  على  للحصول 

لمتابعة استثماراتهم باألوراق المالية.
قانون  بموجب  انشىء  المالية  االوراق  ايداع  مركز  ان  الى  يشار 
االوراق المالية لتسجيل وحفظ االوراق المالية وايداعها لديه واجراء 
عمليات التقاص والتسوية لعمليات البيع والشراء المنفذة عليها.
سجالت مركز ايداع االوراق المالية بموجب القانون البينة  وتعتبر 

القانونية على ملكية االوراق المالية .     

   عمان  - الرأي

 قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة 
من  إجــراءات  حزمة  تنفذ  الــوزارة  ان  زواتي  هالة 
للصناعات  التشغيلية  الكلف  تخفيض  شأنها 
 300  -  200 من  يستفيد  ان  متوقعة  الوطنية 
باالستفادة  للصناعات  السماح  قرار  من  مصنع 

من 100 ميجاواط من سعة الشبكة الكهربائية.
 جاء ذلك في تصريح صحفي لزواتي عقب لقاء 
جمعها بممثلي الصناعات الوطنية في مبنى 
الوزارة تم خالله مناقشة التحديات التي تواجه 
مؤكدة  الطاقة  مجال  في  الصناعي  القطاع 
أهمية القرار الذي يتيح انشاء مجمعات شمسية 
لتخفيض  الذاتي،  لالستهالك  الكهرباء  لتوليد 
الطاقة في المصانع المستهدفة لتمكنها من 

زيادة تنافسية منتجاتها.
ــــوزارة الــتــي بـــدأت هذه   وقــالــت زواتـــي ان ال
اإلجراءات باستثناء الكهرباء المولدة من أنظمة 
الطاقة المتجددة من بند فرق أسعار الوقود على 
تسعيرة الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين بما 
تخصيص  بقرار  اعقبتها  الصناعات  ذلــك  في 
والمتوسطة  الصغيرة  للصناعات  ميجاواط   100
كما عملت الوزارة على تسهيل إجراءات ايصال 
وشفافة  واضحة  آلية  وفق  المصانع  الى  الغاز 
لتنفيذ البنية التحتية للخطوط الفرعية للصناعات 

المهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي.
الــوزارة  تنفذها  التي  اإلجـــراءات  شملت  كما    
على  المفروضة  الــخــاصــة  الضريبة  تخفيض 
إلى  بالمئة   16 من  للصناعات  الطبيعي  الغاز 

المرتبطة  والمعدات  االجــهــزة  ومنح  بالمئة   7
بتمديد خطوط الغاز الطبيعي إلى باب المصنع، 
رقم  االستثمار  قانون  في  الــواردة  االعفاءات 

(30) لسنة 2014.
في  الغاز  استخدام  ان   الى  زواتــي  وأشــارت   
التشغيلية   الكلف  تخفيض  شانه  من  الصناعة 
بما نسبته  حوالي 20 بالمئة في حال حل مكان 
زيت الوقود الثقيل وحوالي 50 الى 55 بالمئة  
البترولي  والغاز  السوالر  مكان  حل  حــال  في 
مناسبة  حلول  إيجاد  ضــرورة  مؤكدة  المسال 
للتحول  الــصــنــاعــات  تــواجــه  الــتــي  للمعيقات 

الستخدام الغاز.
ــراءات شملت   كما اشــارت زواتــي الى ان اإلج
اعتماد سقف بمقدار 10 فلسات / لكل كيلواوط 

ساعة لبند فرق أسعار الوقود للقطاع الصناعي 
المتوسط، وذلك ايضا للحد من تأثير هذا البند 

على الكلف التشغيلية للصناعات.
تشكل  الوطنية  الصناعة  ان  زواتـــي  وأكـــدت   
مختلف  مع  تعمل  الــوزارة  وان  للحكومة  أولوية 
األطراف للوصول الى افضل السبل للتسهيل 
الطاقة  كلف  بتخفيض  الصناعي  القطاع  على 
تساعد  الــوزارة  ان  الى  الخصوص  بهذا  الفتة 
صندوق  مــن  منحة  بتقديم  الــصــنــاعــات  هــذه 
من  بالمئة   50 بقيمة  المتجدده  الطاقة  تشجيع 
كلفة دراسة التدقيق الطاقي لكل مصنع بحيث 

ال تتجاوز الكلفة 10 االف دينار. 
يقوم  الصندوق  ان  قالت  الخصوص  وبهذا   
دراسة  مخرجات  لتنفيذ  القروض  فوائد  بدفع 

ــم تــركــيــب انظمة  الــتــدقــيــق الــطــاقــي ومـــن ث
الخاليا الشمسية بحيث ال تتجاوز قيمة القرض 
البنوك  من  القرض  اخذ  ويتم  دينار  الف   350

المعتمدة .
 وناقش المشاركون في اللقاء التحديات التي 
تواجه القطاع الصناعي وسبل تخفيض الفاتورة 
يعد  الــذي  القطاع  تنافسية  لتعزيز  الكهربائية 

رافدا مهما لالقتصاد الوطني.
تتعلق  الــتــي  مطالبهم  الصناعيون  وعـــرض   
فرق  وبند  الــذروة  فترة  خالل  األقصى  بالحمل 
أسعار الوقود وأهمية توضيح الية تنفيذ مشروع 
تخصيص 100 ميجاواط لتزويد القطاع الصناعي 
مصادر  وتعزيز  الشمس  من  الكهربائية  بالطاقة 
الصناعي  القطاع  لمنشآت  المتجددة  الطاقة 
اقرتها  التي  واإلجـــراءات  بالخطوات  .وأشـــادوا 
الوزارة للتسهيل على القطاع وتعزيز تنافسيته.
 وبهذا الخصوص اكد رئيس مجلس إدارة غرفة 
التعاون  أهمية  ابوالراغب  عدنان  االردن  صناعة 
التي  للتحديات  للتصدي  والغرفة  ــوزارة  ال بين 
يعزز  بما  حلها   على  والعمل  الصناعة  تواجه 
تنافسية القطاع محليا وخارجيا ويخدم االقتصاد 
هذا  في  تحقق  الذي  باالنجاز  مشيدا  الوطني 

الملف.
تنظيم  هيئة  في  المفوض  قالت  جانبها  من   
وجــدان  المهندسة  والــمــعــادن  الطاقة  قطاع 
الرقابي  دورهــا  اطار  وفي  الهيئة  ان  الربضي 
الكهربائي  النظام  كلف  تــراقــب  والتنظيمي 
تنافسية  يعزز  بما  التشغيلية  الكلف  لتقليل 

القطاع الصناعي.  

 رئيس مجلس األعيان يفتتح مؤتمرا حواريا حول مراجعة المنظومة الضريبية في تجارة عمان   

 الفايز : مطلوب نظام رضيبي يحقق  االصالح املايل  
ويحفز  االقتصاد ويخفف األعباء  

عي  ن االجت  كناكرية : ال مساس بدخل املتقاعدين العسكري واملدني  والض

 قانون الرضيبة املعدل الجديد سيبدأ قريباً رحلة 
الترشيع والنقاش مستمر يف إطارها 

  عمان – الرأي

ــان  ــي ــيــس مــجــلــس االع ــتــح  رئ  إفــت
فيصل الفايز في غرفة تجارة عمان 
لمراجعة  الــحــواري  المؤتمر  أمــس 

المنظومة الضربية في األردن.
ثالث  تضمن  الذي  المؤتمر  وحضر 
الوزراء  رئيس  نائب  حوارية  جلسات 
االعــالم  ووزيــــرة  المعشر  رجــائــي 
جمانة  الــحــكــومــة  بــاســم  الــنــاطــقــة 
غنيمات، وعدد من ممثلي الجهات 

االهلية واالقتصادية.
 وشــارك الفايز فــي  الــحــوار  في 
أثر  بعنوان  وكانت  األولــى  الجلسة 
الكلي  اإلقــتــصــاد  على  الضريبة 
بمشاركة وزير المالية ورئيس اللجنة 
النائب  النواب  مجلس  في  المالية 
قيادات  من  وعــدد  الصفدي  أحمد 

القطاع الخاص .
اإلفتتاحية  كلمته  في  الفايز  وقال 
ان المطلوب اليوم ، وضع مشروع 
يستجيب  للضريبة،  جــديــد  قــانــون 
الــســامــيــة،  الملكية  لــلــتــوجــيــهــات 
المالي  االصالح  طموحات  ويلبي 
بشكل  ويــســهــم  واالقـــتـــصـــادي، 
ايجابي، في زيادة مختلف االنشطة 

نموها،  على  ويعمل  االقتصادية، 
ويحافظ على قدرتها التنافسية.

يتطلب  ان "هــذا  الــفــايــز   واضـــاف 
العمل بصورة تشاركية، بين مختلف 
الجهات ذات العالقة، لبلورة موقف 
ــة، حــول  ــي ــب ــل يــحــظــى بــقــبــول االغ
ويتطلب  الجديد  القانون  مشروع 
ينبع  مسؤول،  حــوار  ،اطــالق  ايضا 
فــاالمــن  الــوطــنــيــة،  مصالحنا  مــن 
يشكل  واالجتماعي،  االقتصادي 

ثوابت  وهـــذه  جميعا،  لنا  ــويــة  اول
اجراء  عند  هاجسنا،  تكون  ان  يجب 
نصل  حتى  المختلفة،  الــحــوارات 
بالنهاية الى قانون عصري وحديث، 
ــة،  ــمــراري يــتــســم بــالــثــبــات واالســت
وتطلعاتنا،  الدستور  مع  وينسجم 
ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح 
الوقت،  بــذات  ويعالج  االجتماعية، 
قانون  فــي  الــتــشــوهــات  مختلف 
خاصة  المفعول،  الساري  الضريبة 

في موضوع التهرب الضريبي ".

مناقشة  انــه "لـــدى  الــفــايــز  وقـــال 
في  نـــأخـــذ  ان  عــلــيــنــا  ـــون،  ـــقـــان ال
االقتصادية  سياساتنا  ان  االعتبار، 
بالدرجة  تعتمد  ال  المقبلة،  للمرحلة 
ــمــســاعــدات  االســـاســـيـــة عــلــى ال
مرتكزها  سياسات  فهي  الخارجية، 
الـــذات،  على  االعــتــمــاد  االســـاس 
االمثل  االستغالل  يتطلب  وهــذا 
ترشيد  سياسة  واتــبــاع  لــمــواردنــا، 
االنفاق، وتوجيه االنفاق الحكومي، 
المستدامة،  المشاريع  اقامة  نحو 

والــمــشــاريــع الــمــشــغــلــة لــاليــدي 
العاملة".

 وأكد وزير المالية عزالدين كناكرية أن 
الحكومة  تقوم  التي  البدائل  جميع 
بدراستها لن تمس دخل المتقاعدين 
وكــذلــك  والــمــدنــيــيــن  العسكريين 
مــتــقــاعــدي الــضــمــان االجــتــمــاعــي 
عن  الــشــهــري  دخلهم  يقل  الــذيــن 
حوالي  عددهم  ويبلغ  دينار   (3500)

نصف مليون متقاعد. 

   عمان  - بترا-  فايق حجازين 

أجرته  الـــذي  ــحــوار  ال مرحلة  بانتهاء   
ــون الــمــعــدل  ــان ــق الــحــكــومــة حـــول ال
ــوارا  ح ــإن  ف ــدخــل،  ال ضريبة  لــقــانــون 
ــدا حـــول مـــواد الــقــانــون  وطــنــيــا جــدي
سيبدأ مع مروره بالقنوات التشريعية، 
بدءا من ديوان الرأي والتشريع وانتهاء 
بعد  القبة،  تحت  واقــراره  بمناقشته 
كخالصة  وردت  التي  المالحظات  أخذ 
على  عرضه  بعد  وسترد  لــلــحــوارات، 

منصة ديوان التشريع والرأي.
مشروع  أن  رسمية  مصادر  وكشفت 
قانون ضريبة الدخل المعدل الجديد ال 
يرتب ضرائب على شريحة المتقاعدين 
عسكريين،  أم  مدنيين  أكانوا  ســواء 
راتــب  أي  للضريبة  يخضع  ال  بحيث 

تقاعدي أقل من 3500 دينار شهريا.
في  جار  العمل  أن  المصادر  وأكــدت 
جديدة  نسخة  إلــى  الــوصــول  سبيل 
اعادة  ستراعي  المعدل،  القانون  من 
يضمن  بما  الضريبي  العبء  توزيع 
االجتماعي،  األمـــان  شبكة  فعالية 
ونمو االقتصاد الوطني، وبما يصب 

في خدمة القطاعات االنتاجية.
ــدة من  ــدي ــج ــراعــي الــنــســخــة ال وســت
وردت  الــقــانــون الــمــالحــظــات الــتــي 
التقتها  التي  القطاعات  مختلف  من 
الوزراء  رئيس  نائب  وأدارها  الحكومة، 
المعشر،  رجائي  الدكتور  الدولة،  وزير 
أي  الحقا  االعتبار  بعين  ستأخذ  فيما 
النسخة  عــرض  بعد  سترد  مالحظات 

على  المعدل  القانون  من  المقترحة 
الموقع االلكتروني لديوان التشريع.

ـــن الــمــصــادر  ـــا رشــــح م وحـــســـب م
ضريبة  قانون  مشروع  فإن  الرسمية، 
الدخل المعدل الجديد سيعتمد نظام 
 (Billing System) وطني  فــوتــرة  
فيما  الــضــريــبــي،  الــتــهــرب  لمعالجة 
ســيــتــم تــطــبــيــق نــظــام مــدفــوعــات 
الحد  على  يساعد  شامل  إلكتروني 
باإلضافة  الــضــريــبــي،  الــتــهــرب  مــن 
متكامل،  إلكتروني  نظام  وضع  إلى 
والجمارك  الضريبة  دوائر  ترتبط  بحيث 
واألراضي وغيرها، ما يتيح التأكد من 
المساس  دون  المكلف  دخل  مصادر 

بالسرية المصرفية.
أن  إلـــى  تشير  الــمــعــطــيــات  وهـــذه   
بعد  ينته  لــم  الــقــانــون  حــول  ــحــوار  ال
وصوال  التشريعي  مساره  وسيأخذ 
إلى مجلس األمة، صاحب الحق في 
آخر  حــوار  وفتح  الموضوع  مناقشة 
اللجان  مناقشات  اطــار  فــي  حــولــه، 
إلى  لــلــوصــول  المختصة،  النيابية 
الــدخــل  لضريبة  قــانــون  مــن  نسخة 
تحقيق  في  االداة  هذه  دور  من  يعزز 
النمو االقتصادي من ناحية، ومعالجة 
النظام  فــي  الهيكلية  االخـــتـــالالت 
جهة  من  األعــبــاء،  وتــوزيــع  الضريبي 

أخرى.
ملزمة  الحكومة  أّن  المصدر  وأوضــح 
بنشر  ــافــذة  ــن ال الــتــشــريــعــات  بــحــكــم 
ــــداء  ــوار وإب ــح ــل مـــشـــروع الــقــانــون ل

المالحظات حوله.
مشروع  مسودة  أن  المصادر  وبينت 

في  مناقشتها  حاليا  يتم  الــقــانــون 
لمناقشتها  تمهيدا  األخيرة،  مراحلها 

وإقرارها من قبل مجلس الوزراء.
الحكومة  أن  إلــى  المصادر  وأشــارت 
إجراء  على  شهر  من  أكثر  منذ  عكفت 
حوارات مكثفة مع القطاعات الصناعية 
والتجارية والزراعية والنقابات المهنية 
ــاب والــجــمــعــيــات  ــشــب واألحــــــزاب وال
ــة وأســاتــذة  الــقــطــاعــيــة االقــتــصــادي
القطاعات،  من  وغيرها  الجامعات، 
مؤكدا أن الحوارات ال زالت مستمرة، 
وستتواصل طيلة المراحل الدستورية 

إلقرار القانون.
ووصفت الحوار مع مختلف القطاعات 
ــغــايــة" حــيــث تم  ــل ـــ "اإليـــجـــابـــي ل ـــ ب
العديد  حول  توافقات  إلى  التوصل 
وجود  مع  والتوجهات،  المبادئ  من 
حول  النظر  وجــهــات  فــي  اخــتــالفــات 

بعض البنود.
وكانت الحوارات التي اجرتها الحكومة 
ونقابية  حزبية  واسعة  قطاعات  مع 
قانون  حــول  خــاص  وقــطــاع  واهلية 
أظهرت  قد  المعدل،  الدخل  ضريبة 
أهمها:  النظر  وجــهــات  فــي  توافقا 
زمنية  لفترة  صالحا  القانون  يكون  أن 
طويلة، تضمن االستقرار التشريعي، 
الفقيرة  الطبقة  تحميل  يتجنب  وأن 
ضريبية  أعــبــاء  أي  الــدخــل  ومــحــدودة 
بمبدأ  الــقــانــون  والـــتـــزام  ـــدة،  جـــدي
المكلف  قدرة  مراعاة  مع  التصاعدية 

وحاجة الدولة لإليرادات.
مشروع  يكون  أن  ــحــوارات  ال وراعـــت 
الجديد  المعدل  الدخل  ضريبة  قانون 

ثم  ومن  جديد  ضريبي  لنظام  مدخال 
ذات  االخرى  القوانين  الى  االنطالق 
عادل  توزيع  إلــى  للوصول  العالقة 
يجب  ضريبة  قانون  أي  وأن  للضريبة 
أن يتضمن أبعادا أربعة أهمها التجنب 
الثغرات  معالجة  خالل  من  الضريبي 
الذي  الضريبي  والتهرب  الموجودة، 
ــمــمــارســات  ــــراء بــعــض ال يــحــصــل ج
تساعد  قانونية  مواد  ووجود  االدارية 

على ذلك.
ضــرورة  التوافق  نقاط  تضمنت  كما 
من  بالحد  الضريبي  التجنب  معالجة 
ــاد حـــول نــصــوص الــقــانــون  ــه ــت االج
والحد من التهرب الضريبي ومعاقبة 
مالية  عقوبات  خالل  من  المتهربين 
التكرار،  عند  بالتدرج  تفرض  وجنائية 
المكلف  مــن  االثــبــات  عـــبء  ونــقــل 
الضريبية  االدارة  وتطوير  المقدر  إلى 

وأتمتت االجراءات .
وجهات  اختلفت  ــك،  ذل مقابل  فــي 
والشرائح  الضريبة  نسبة  حول  النظر 
الشخصية  ـــفـــاءات  واالع الضريبية 
المطبقة  ـــــــراءات  واالج والــعــائــلــيــة 
واللجوء  والــتــقــديــر،  التحصيل  فــي 
على  غرامات  وفــرض  المحاكم  إلــى 

الضريبة التي تحكم بها المحاكم.
ــأتــي حـــرص الــحــكــومــة عــلــى فتح  وي
ـــحـــوار والــنــقــاش حـــول هــذا  بـــاب ال
لتعهداتها  تنفيذا  المعدل  القانون 
عملها،  من  األولــى  يوم  المئة  في 
فضلى  صيغة  إلــى  بالتوصل  أمــال 
خطواتها  ـــى  أول ــانــت  وك لــلــقــانــون، 

العبء  لــدراســة  فنية  لجنة  تشكيل 
الضريبي الكلي لغايات إجراء مراجعة 

شاملة للمنظومة الضريبية.
وخلصت هذه اللجنة إلى وجود اختالل 
الضريبي  العبء  هيكلة  في  رئيس 
ضريبة  شكلت  حيث  توزيعه،  وعدالة 
المبيعات والضرائب غير المباشرة 76 
بالمئة من مجمل اإليرادات الضريبية، 
المباشرة  24  الضرائب  شكلت  بينما 
بالمئة من مجمل االيرادات الضريبية.
يتعلق  آخــر،  بعدا  القانون  وسيعالج 
باإلدارة الضريبية واالجراءات الطويلة 
فيما  الخاطئة،  الممارسات  وبعض 
التي  الضريبية  النسب  على  يــركــز 
االطــراف  من  مقبولة  تكون  أن  يجب 
بيئة  االعتبار  بعين  األخذ  مع  جميعها، 
الدخل  أصــحــاب  وحماية  االستثمار 

المتدني والمتوسط.
وفي استفتاء اطلقته الحكومة على 
االلكتروني،  الــــوزراء  رئــاســة  مــوقــع 
مــواطــن،  ألــف   33 نحو  فيه  شـــارك 
بالمئة)   93) المشاركون  فيه  اجمع 
على حاجة القطاع الزراعي إلى الدعم 
الحكومي لزيادة مساهمته في دفع 
 7 مقابل  الوطني،  االقتصاد  عجلة 

بالمئة ضد هذه التوجه.
وشكلت آراء المواطنين ومالحظاتهم 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
ونقاش  حـــوار  قــنــاة  الــــوزراء  لرئاسة 
الــذي  الــتــحــاوري  النهج  ــى  إل ــة  مــوازي
تواصله الحكومة طوال المراحل التي 

تمر بها عملية اقرار هذا القانون . 

 زواتي خالل لقائها ممثلي الصناعات الوطنية 
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 رئيس مجلس األعيان يفتتح مؤتمراً حوارياً حول مراجعة المنظومة الضريبية في تجارة عمان   

 الفايز : مطلوب نظام رضيبي يحقق  اإلصالح املايل ويحفز  
االقتصاد ويخفف األعباء  

   عمان – الرأي

فيصل  ــان  ــي االع مجلس  رئــيــس  إفــتــتــح    
الفايز في غرفة تجارة عمان أمس المؤتمر 
في  الضربية  المنظومة  لمراجعة  الحواري 

األردن.
وحضر المؤتمر الذي تضمن ثالث جلسات 
المعشر  رجائي  الوزراء  رئيس  نائب  حوارية 
الحكومة  باسم  الناطقة  االعــالم  ووزيـــرة 
الجهات  غنيمات، وعدد من ممثلي  جمانة 

االهلية واالقتصادية.
الجلسة  في  الحوار   في   الفايز  وشــارك   
على  الضريبة  أثر  بعنوان  وكانت  األولــى 
المالية  ــر  وزي بمشاركة  الكلي  اإلقتصاد 
النواب  مجلس  في  المالية  اللجنة  ورئيس 
قيادات  من  وعــدد  الصفدي  أحمد  النائب 

القطاع الخاص .
ان  اإلفتتاحية  كلمته  فــي  الــفــايــز  وقـــال 
قانون  مشروع  وضــع   ، اليوم  المطلوب 
للتوجيهات  يستجيب  لــلــضــريــبــة،  جــديــد 
الــمــلــكــيــة الــســامــيــة، ويــلــبــي طــمــوحــات 
ويسهم  واالقتصادي،  المالي  االصــالح 
بشكل ايجابي، في زيادة مختلف االنشطة 
االقتصادية، ويعمل على نموها، ويحافظ 

على قدرتها التنافسية.
العمل  يتطلب  "هــذا  ان  الفايز   واضــاف 
بصورة تشاركية، بين مختلف الجهات ذات 
بقبول  يحظى  موقف  لبلورة  الــعــالقــة، 
الجديد  القانون  مــشــروع  حــول  االغلبية، 
ويتطلب ايضا ،اطالق حوار مسؤول، ينبع 
من مصالحنا الوطنية، فاالمن االقتصادي 
جميعا،  لنا  اولــويــة  يشكل  واالجتماعي، 
عند  هاجسنا،  تكون  ان  يجب  ثوابت  وهذه 
نصل  حتى  المختلفة،  الـــحـــوارات  اجـــراء 
ــون عــصــري وحــديــث،  ــان بــالــنــهــايــة الـــى ق
يتسم بالثبات واالستمرارية، وينسجم مع 
بين  العدالة  ويحقق  وتطلعاتنا،  الدستور 
بذات  ويعالج  االجتماعية،  الشرائح  مختلف 
قانون  في  التشوهات  مختلف  الوقت، 
في  خاصة  المفعول،  الــســاري  الضريبة 

موضوع التهرب الضريبي ".
القانون،  مناقشة  "لــدى  انه  الفايز  وقــال 
سياساتنا  ان  االعتبار،  في  نأخذ  ان  علينا 
تعتمد  ال  المقبلة،  للمرحلة  االقتصادية 
ــالــدرجــة االســاســيــة عــلــى الــمــســاعــدات  ب
الخارجية، فهي سياسات مرتكزها االساس 
يتطلب  وهــــذا  ـــــذات،  ال عــلــى  ــمــاد  ــت االع
االستغالل االمثل لمواردنا، واتباع سياسة 
ترشيد االنفاق، وتوجيه االنفاق الحكومي، 
ــع الــمــســتــدامــة،  ــمــشــاري ــحــو اقـــامـــة ال ن

والمشاريع المشغلة لاليدي العاملة".
القانون  مــن  المطلوب  ان  ــى  ال واشـــار 
لالستثمارات  طــارد  غير  يكون  ان  الجديد، 
االستثمارات  لجذب  ومشجعا  الوطنية، 
الــخــارجــيــة، وذلـــك مــن خــالل وضــع نسب 
القطاعات،  مختلف  على  مدروسة  ضريبة 
االهــــداف  هـــذه  تحقيق  بــاالعــتــبــار  ــأخــذ  ت

المرجوة .
من  سيقوم  االعــيــان،  مجلس  ان  واوضــح 
خالل اللجان المختصة ، بمناقشة مشروع 
القانون بشكل موسع ، بما يحقق مصالح 

المواطنين والدولة ، ومختلف القطاعات.
ــتــي أدارهــــا   وفـــي الــجــلــســة األولـــــى ال
غرفة  رئــيــس  حــمــودة  فـــارس  المهندس 
صناعة الزرقاء , ناقش وزير المالية  الدكتور 
الصفدي   أحمد  والنائب  كناكرية  الدين  عز 
ــزي عــادل  ــمــرك ونــائــب مــحــافــظ الــبــنــك ال
نائل  األردن  تجارة  غرفة  ورئيس  الشركس 
الكباريتي ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى 
المباشرة  وغير  المباشرة  الضرائب  مــراد   
ــا عــلــى الــمــواطــن  ــره لــمــعــرفــة ومــــدى اث

واالقتصاد الوطني الكلي .
وأكد   وزير المالية   على ضرورة أن ُيعالج 
قضايا  ثــالثــة  الــجــديــد  الــقــانــون  مــشــروع 
رئيسية هي: العدالة االجتماعية، وتحسين 
اإليـــرادات  وتعزيز  الضريبية،  ــــراءات  اإلج
االقتصادي  النمو  تعزيز  وبالتالي  المالية 

للمملكة.
وأشار   إلى الدراسة التي أجرتها الحكومة 
من  كــانــت  ســـواء  الضريبي  الــعــبء  حــول 
والتي  المباشرة،  وغير  المباشرة  الضرائب 

ُتشكل  حــيــث   ،(%15.3) نسبته  بلغت 
نسبة  العبء  هذا  من  المباشرة  الضرائب 
(3.7%)، والنسبة الباقية من الضرائب غير 
جهود  من  الهدف  فــإن  وعليه  المباشرة، 
الحكومة في تنفيذ برامج اإلصالح المالي 
والخروج  الضريبية  السياسات  ومراجعة 
هوتصحيح  الدخل  لضريبة  جديد  بقانون 
أجــل  مــن  فــقــط  ولــيــس  الــمــالــي  الهيكل 

تخفيض عجز الموازنة.
حاليًا  تنظر  ال  الحكومة  أن  إلــى  ولــفــت 
على  العامة  الضريبة  نسبة  تعديل  في 
للعديد  إعفاءات  وجود  ظل  في  المبيعات 
وأكد  ضريبية)،  (تشوهات  القطاعات  من 
على أن جميع البدائل التي تقوم الحكومة 
المتقاعدين  دخــل  تمس  لــن  بــدراســتــهــا 
متقاعدي  وكذلك  والمدنيين  العسكريين 
دخلهم  يقل  الذين  االجتماعي  الضمان 
بلغ  والذين  دينار،   (3,500) عن  الشهري 
متقاعد،  مليون  نصف  حــوالــي  عــددهــم 
يبلغ  التي  األولــى  الشريحة  إلــى  إضافة 
عن  دخلها  ويقل  فــرد  مليون  نحو  عددها 
تلك  لبدائل  االولية  بالمرحلة  االعفاء  حد 

الدراسات.
أحمد  النيابية  المالية  اللجنة  رئيس  وأشار 
على  السوري  اللجوء  أثــر  إلــى  الصفدي، 
للمملكة  الرئيسية  االقتصادية  المؤشرات 
االقتصادي،  النمو  كمعدالت  وتراجعها، 
العاملين،  صفوف  بين  البطالة  ومعدالت 
ــمــا أكــــد عــلــى ضــــــرورة وقـــــوف كــافــة  ك
بيد  يــدًا  والمواطن  الوطن  مع  الفعاليات 
الراهنة  االقتصادية  الــظــروف  لمواجهة 
التي ُيعاني منها الجميع، وتغليب العدالة 
الجديد،  الــقــانــون  إصـــدار  عند  الضريبية 
النواب  مجلس  توّجه  إلى  سعادته  ُمنّوهًا 
للتوسع في عقد جلسات حوارية مع كافة 
الفعاليات من منظمات األعمال والنقابات 
بخصوص  المدني  المجتمع  ومؤسسات 

مشروع القانون الجديد.
بإعادة  الحكومة  قيام  بضرورة  أوصى  كما 
لمنطقة  الممنوحة  اإلعفاءات  في  النظر 
والمناطق  الخاصة  االقتصادية  العقبة 
تشوهًا  ُتشكل  لكونها  األخــرى،  التنموية 

ضريبيا في هيكل االقتصاد الوطني.
ــائــل الــكــبــاريــتــي رئيس  وشــــرح  الــعــيــن ن
عــزوف  أســبــاب  أهــم  األردن  تــجــارة  غــرفــة 
ــمــارات األجــنــبــيــة الــمــبــاشــرة عن  ــث االســت
منها:  كان  والتي  المملكة  في  االستثمار 
عدم استقرار التشريعات الناظمة لألنشطة 
في  اإلقليمية  والــظــروف  االقتصادية، 
ــدًا على  ـــدول الــمــجــاورة لـــألردن، ومــوك ال
بدفع  الُملتزم  التاجر  معاقبة  تجنب  ضرورة 
واستثناء  والجمركية،  والضريبية  الرسوم 

غيره من التجار من تلك الرسوم.
األجنبية  االســتــثــمــارات  أن  على  وأكــــد   
العقبة  مدينة  في  ُاقيمت  التي  الضخمة 
كان سببها الحوافز االستثمارية الممنوحة 

اقتصادية  كمنطقة  فيها  للمستثمرين 
خاصة.

على  التركيز  مــن  البــد  الكباريتي،  ــال  وق
الحكومة  ُتقدمها  التي  الخدمات  نوعية 
ُمقابل  االعتباريين  واألشــخــاص  لــألفــراد 
للخزينة  الُمفترضة  المالية  اإليــرادات  زيادة 

العامة.
  وشرح الدكتور عادل شركس نائب محافظ 
البنك  دور  إلــى  األردنـــي  المركزي  البنك 
االستقرار  على  المحافظة  في  المركزي 
العديد  خــالل  مــن  للمملكة  االقــتــصــادي 
من  ُتعزز  التي  واإلجــراءات  المبادرات  من 
مقابل  الــعــمــالت  صــرف  سعر  اســتــقــرار 
الفائدة،  أسعار  واستقرار  األردني،  الدينار 
في  معتدلة  تضخم  نسب  على  والحفاظ 

األسعار.
بها  قام  التي  العديدة  البرامج  أهم  ومن 
االقتصادي  النمو  لدعم  المركزي  البنك 
شركس  عادل  الدكتور  أشار  المملكة  في 
إلى نافذة التمويل للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة بمبلغ إجمالي يصل نحو (1.0) 
متفاوتة  فائدة  بأسعار  أردنــي  دينار  مليار 
بين مدينة عمان وباقي المحافظات، وقد 
دينار،  مليون   (550) حوالي  منها  اسُتغل 

وإيجاد ما ُيقارب (5,500) فرصة عمل.
البنك  دور  على  المحافظ  نائب  أكــد  كما 
المركزي في اعتماد سياسة نقدية متوازنة 
واحتواء  االقتصادي  النمو  متطلبات  بين 
في  االستمرار  مع  التضخمية  الضغوط 
ُتغطي  إذ  المالي،  القطاع  استقرار  دعم 
العمالت  من  المركزي  البنك  احتياطيات 
 (7.5) ـــِ  ل المملكة  مــســتــوردات  األجنبية 
يضبط  أن  ضــرورة  على  أكــد  حيث  اشهر، 
التهرب  الــدخــل  لضريبة  الجديد  الــقــانــون 
والكفاءة  العدالة  وُيحقق  القائم  الضريبي 

الضريبية.
و أشار العين مراد إلى عدد من التوصيات 
في  والشفافية  العدالة  تحقيق  أهمها: 
النسب الضريبة المفروضة على قطاعات 
لألفراد  الشرائية  القدرة  ومراعاة  األعمال، 
من خالل نسب ضريبة مقبولة ال تزيد من 
قدرتهم  مــن  وتخّفض  المواطنين  أعــبــاء 
ضريبية  نــســب  وفــــرض  االســتــهــالكــيــة، 
وتكون  االعتباريين،  لألشخاص  ُمشّجعة 
االستقرار  إلى  إضافة  لالستثمار،  جاذبة 
لألنشطة  الــنــاظــمــة  الــتــشــريــعــات  فـــي 

االقتصادية.
الدخل  ضريبة  نسبة  توحيد  أهمية  وأكــد  
وما  االقــتــصــاديــة  القطاعات  كــافــة  على 
ُتشكله من عدالة في التوزيع وخلق فرص 
ومشاريع  أعــمــال  فــي  التوسع  نحو  أكبر 
ــرادات  اإلي زيــادة  وبالتالي  الخاص  القطاع 
المالية الحكومية، وإلى مدى ارتفاع نسبة 
والتي  االجتماعي  الضمان  اقتطاعات 
ُتعتبر من أعلى النسب في العالم وتصل 

الكلف  ارتفاع  إلــى  إضافة   ،(%22) لنحو 
على مختلف القطاعات ومنها ُكلف الطاقة 
والتي ُيعاني القطاع الخاص في تواصله 
مع وزارة الطاقة في الحصول على مصادر 
ُكلفه  تخفيضه  اجــل  مــن  البديلة  للطاقة 
التشغيلية، فضًال عن رواتب العاملين في 
نسبته  ما  ُتشكل  التي  االعمال  منظمات 

(50%) من الُكلف التشغيلية.
وأكد   على ضرورة إعادة النظر في نسبة 
من  كجزء  المبيعات  على  العامة  الضريبة 
في  الشاملة  الضريبية  المنظومة  اصالح 
الدراسة  نتائج  إلــى  أشــار  حيث  المملكة، 
التي أعدتها غرفة تجارة عّمان بالتعاون مع 
الجامعة  في  االستراتيجية  الدراسات  مركز 
بلغت  حيث  الدخل،  ضريبة  حــول  األردنــيــة 
ضريبة  مــن  الحكومية  اإليــــرادات  حصيلة 
الدخل على االفراد نحو (200) مليون دينار 
توقعت  كما  الحالية،  اإلعــفــاءات  بحسب 
السيناريوهات  مــن  عــدد  فــي  الــدراســة 
التي أجرتها حول تعديل سقف اإلعفاءات 
دينار  آالف   (10) إلــى  لألفراد  الممنوحة 
للفرد و (20) ألف دينار لألسرة، إلى زيادة 
على  الــدخــل  ضريبة  مــن  ــــرادات  اإلي حجم 
بينما  دينار،  مليون   (88) بمقدار  االفــراد 
اإليــرادات  تلك  حجم  زيــادة  الدراسة  تتوقع 
االعفاء  حــد  عند  مليون   (123) نحو  إلــى 
على  واالســرة  للفرد  دينار  ألف   (18 َو   9)

ـــرادات  ــزيــادة فــي اإلي الــتــوالــي، وتصل ال
بحسب السيناريو األخير إلى (162) مليون 
دينار عند حد أعفاء (8 َو 16) ألف دينار للفرد 

واألسرة على التوالي.
وهي  الثانية  الــحــواريــة  الجلسة  وفــي   
بعنوان أثر الضريبة على قطاعات األعمال 
غرفة  عضو  الرفاعي  جمال  أدارهــا  والتي 
تجارة األردن وتحدث فيها كل من مدير عام 
أبوعلي  حسام  والمبيعات  الدخل  ضريبة 
البنوك  جمعية  مدير  قندح  عدلي  والدكتور 
جمعية  رئيس  العمري  وزهير  األردن  في 
المستثمرين في قطاع االسكان وشفيق 
مناجم  لشركة  التنفيذي  الرئيس  األشقر 
طهبوب  ومــحــمــد  االردنـــيـــة  الــفــوســفــات 
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة األردن  كان 
زيــادة  أيــة  فــرض  عــدم  على  إجــمــاع  هناك 
عشوائية،  بطريقة  الضريبية  النسب  على 
للمنظومة الضريبية،  وايجاد نظام هيكلي 
ترشيد  على  العمل  ضــرورة  إلــى  إضافة 
النفقات الحكومية الجارية، ومعالجة الترهل 
وتخفيض  للحكومة،  اإلداريــة  الكوادر  في 

معدالت البطالة المقنعة فيها.
ــر عـــام دائــــرة ضــريــبــة الــدخــل  وقــــال مــدي
والمبيعات بأن اإلصالحات الضريبية التي 
في  ورد  ما  بحسب  الحكومة  بها  ستقوم 
مبنّية  لها،ستكون  السامي  التكليف  كتاب 

على  وكاملة  شاملة  دراســـة  نتائج  على 
قطاعات األعمال.

وأشار   إلى نتائج الدراسة التي قامت بها 
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حول العبء 
تشمل  والتي  المملكة،  في  الضريبي 
المباشرة،إضافة  وغير  المباشرة  الضرائب 
مسمى  تحت  تندرج  التي  الضرائب  إلــى 
الــضــرائــب األخـــــرى، وأيـــضـــا الــتــأمــيــنــات 
االجتماعية، حيُث تبين أن العبء الضريبي 
خلل  وجــود  إلــى  سببه  يعود  األردن  في 
ما  هناك  أن  الضريبي،حيث  النظام  في 
الضريبية  اإليـــرادات  من   (%75) عن  يزيد 
ضرائب  هي  للخزينة  تحصيلها  يتم  التي 
ضرائب  هي  منها  و(%25)  مباشرة،  غير 
على  الضرائب  أن  يعني  وهــذا  مباشرة، 
السلع االستهالكية تشكل الجزء األكبر،أّما 
واألرباح  الدخل  على  تدفع  التي  الضرائب 

فُتشكل النسبة األقل.
النائب  أدراهـــا  التي  الثالثة  الجلسة  أمــا 
السابق جميل النمري وتحدث فيها النائب 
معان  تجارة  غرفة  ورئيس  حسان   أبو  خالد 
عبدالله صالح والزميل خالد الزبيدي  فقد 
دعا المتحدثون الى  ضرورة إعادة بناء الثقة 
المختلفة،  المجتمع  وفئات  الحكومة  بين 
لــألردن  االقتصادية  المؤشرات  ومقارنة 
الــدول  مع  وليس  ــدول  ال من  مثيالته  مع 
تعاني  التي  ــدول  ال أو  منه  تضررًا  األكثر 
المستقرة،  غير  السياسة  األوضـــاع  مــن 
وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وتحقيق 
األزمــات  تفاقم  لتجنب  الضريبية  العدالة 
المواطن  منها  يعاني  التي  االقتصادية 
األعمال،  بيئة  تنافسية  وتعزيز  ــي،  األردن
الدولة  ايــرادات  لزيادة  جذرية  حلول  وايجاد 
الخاضعة  ــح  ــشــرائ ال فــي  الــتــوســع  دون 

للضريبة. 

جانب من المؤتمر الحواري

 3 جلسات  حول أثر منظومة 
الرضائب عىل اإلقتصاد  

ل والبيئة   وقطاعات األع
عية   اإلجت

 كناكرية : ال مساس بدخل 
املتقاعدين العسكري 

عي  ن االجت واملدني  والض
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 اختتام دور املجموعات يف بطولة 
"طاولة الثانية" 

 عمان - غازي القصاص

والنهضة  بشرى  فرق:  امس  إنضمت 
ونــشــامــى مــعــان وعــجــلــون ومــعــدي 
وموظفو بلدية اربد الى االرثوذكسي 
وشباب بشرى واقصى عمان والفرذخ 
بطولة  من  الثاني  للدور  التأهل  في 
ـــدرجـــة الــثــانــيــة عــقــب فـــوزهـــا في  ال
اليرموك  بقاعة  جــرت  التي  مبارياتها 

في مدينة الحسين للشباب.
لكونه  بشرى  تأهل  التفاصيل،  فــي 
ورافقه  الخامسة  المجموعة  متصدر 
ثاني  النهضة  فريق  الثاني  الدور  الى 
معان  ــأهــل نــشــامــى  الــمــجــمــوعــة، وت
الثانية،  الممجموعة  فــرق  لــتــصــدره 
ورافقه الى الدور الثاني فريق عجلون 
تأهل  بينما  المجموعة،  فــرق  ثــانــي 

الثالثة  المجموعة  فرق  لتصدره  معدي 
بلدية  فريق  الثاني  الدور  الى  ورافقه 

اربد ثاني المجموعة. 
ــوذكــســي وشــبــاب بشرى  وكـــان االرث
االولـــى  المجموعة  فـــرق  عــن  تــأهــال 
والثاني،  االول  بالمركزين  لمجيئهما 
والــفــرذخ  عــمــان  اقــصــى  تــأهــل  بينما 
لمجيئهما  الرابعة  المجموعة  فرق  عن 

بالمركزين االول والثاني.
خالل  الثاني  ـــدور  ال مــبــاريــات  ــقــام  وُت
بطريقة  المقبل  الشهر   8-5 الفترة 
لتحديد  ــــدة  واح مــرحــلــة  مــن  الـــــدوري 
المراكز من االول ولغاية العاشر، حيث 
الى  والثاني  االول  الفريقان  سيصعد 

مصاف اندية الدرجة االولى.
وتجري قرعة الدور الثاني الذي ُتشارك 
القليلة  ــام  االي خــالل  فــرق  عشرة  فيه 

القادمة في مقر االتحاد، وتدفع الفرق 
بطاقتي  إلنــتــزاع  قــواهــا  بكامل  فيه 

الصعود الى الدرجة االولى.
سمر  على  ــا  ارحــاب فــوز  النتائج:  فــي 
ديريوسف  على  النهضة   ،1-3 بنتيجة 
منشية  عــلــى  ــــشــــرى  3-0،ب بــنــتــيــجــة 
على  كفرابيل   ،0-3 بنتيجة  ابوحمور 
مليح بنتيجة 3-2، معدي على موظفي 
بلدية اربد بنتيجة 3-1، بشرى على دير 
يوسف بنتيجة 3-0، معدي على سمر 
منشية  على  النهضة   ،0-3 بنتيجة 
على  الجليل   ،1-3 بنتيجة  ابــوحــمــور 
على  عجلون   ،1-3 بنتيجة  االولمبي 
اربد  بلدية  موظفو   ،2-3 بنتيجة  مليح 
الجليل   ،1-3 بنتيجة  االولمبي  على 
معان  نشامى  بنتيجة 2-3،  ارحابا  على 

على عجلون بنتيجة 0-3. 

 ابراهيم حلمي مديراً فنياً لـ كرة 
معان 

 معان - رعد عوجان

حلمي  ابــراهــيــم  الوطني  الــمــدرب  وقــع 
لفريق  فني  كمدير  معان  نادي  مع  عقده 
غمار  لــخــوض  يستعد  الـــذي  الــقــدم  ــرة  ك

االولى. الدرجة  بطولة 
من  مــكــون  فــنــي  كـــادر  حلمي  ويــســاعــد 
خير  محمد  عاما،  مدربا   - عاليه  ابو  قصي 
مدربا   - شديفات  سلطان   ، مساعدا   -

معالجا.  - البنا  ماجد  د.  المرمى،  لحراس 
حضره  الذي  التوقيع  حفل  خالل  ذلك  جاء 
المهندس  العين  للنادي  الفخري  الرئيس 
عــمــر الــمــعــانــي ورئـــيـــس الـــنـــادي مــاجــد 
النشاط  مدير  الرواشدة  وحسين  الخوالدة 

الفريق. اداري  كريشان  وصخر  الرياضي 
رغبته  عن  حلمي  اشار  الحفل  بداية  وفي 
الوسم  لهذا  معان  كــرة  لتدريب  األكيدة 
الموسم  خــالل  الطيبة  الفريق  لسمعة 
االولى  الدرجة  الى  صعد  حيث  الماضي 

متطلعا  مبارياته  جميع  قي  خسارة  دون 
وهو  المنشود  الهدف  وزمالئه  يحقق  ان 

المحترفين. دروي  الى  بالفريق  الصعود 
مـــن جــانــبــه بــيــن الــمــهــنــدس الــمــعــانــي 
فريق  لــهــا  يــكــون  ان  تستحق  مــعــان  ان 
جهاز  بتوفير  قمنا  وقــال:  بالمحترفين، 
من  عالية  ســويــة  وعــلــى  متكامل  فني 
ــافــة الــصــالحــيــات  ـــطـــاءه ك الــمــهــارة واع

لممكنة. ا
فرق  مع  كبيرة  انجازات  لحلمي  ان  وبين 
والسلط   ، الــيــرمــوك   ، مــادبــا   – الــوحــدة 

الفرق. هذه  مع  كبيرة  نتائج  وحقق 
معان  ــادي  ن رئيس  اعلن  اخــرى  جهة  مــن 
ــام  االي خــالل  سيتم  انــه  الــخــوالــدة  مــاجــد 
الــقــلــيــلــة الــمــقــبــلــة االعــــالن عــن اســمــاء 
ــدرجــة  الــفــريــق الـــذي ســيــخــوض غــمــار ال
االولـــــى مـــن ضــمــنــهــا اســـمـــاء العــبــيــن 
حيث  والــجــزائــر  السنغال  مــن  محترفين 

للفريق.  الستقطابهم  جارية  االتصاالت 

 حلمي خالل توقيع عقده مع نادي معان   

 التونيس بن فرج 
يوقع للفيصيل 

 عمان - الرأي

اعنلت إدارة النادي الفيصلي 
أمس تعاقدها رسميًا 
مع المدافع التونسي 

التونسي شهاب بن فرج 
الذي سيمثل الفريق االول 

لكرة القدم لموسم واحد.
ويأتي التعاقد مع بن 
فرج بناء على تنسيب 

التونسي نبيل الكوكي 
المدير الفني للفيصلي، 

بعدما كان قبل ذلك فشسخ 
عقده بالتراضي مع النجم 

الساحلي التونسي.
وبانضمام بن فرج يكون 

الفيصلي تعاقد مع اربعة 
محترفين اجانب، حيث 

سبق ووقع مع  الغاني 
داودا، والجابوني جوهان، 

والسنغالي مندي دومينيك، 
وهو االمر الذي سيجبر 

االدارة على فسخ تعاقدها 
مع احدهم، واالقرب لذلك 

يبدو داودا او دومينيك. 

 فريق عجلون تأهل للدور الثاني   

 أندونيسيا تُعلن افتتاح دورة األلعاب اآلسيوية الثامنة عشرة 

 السّباح بقلة يفتتح املشاركة األردنية اليوم 
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خضر  للسباحة،  الوطني  المنتخب  العب  يفتتح 
في  ــة  ــي األردن المشاركة   ، األحـــد  الــيــوم  بقلة، 
النسخة الثامنة عشرة من دورة األلعاب اآلسيوية 
جاكرتا  بمدينتي  إندونيسيا  تستضيفها  والتي 

وفلمبان.
والتي  حرة  متر   ٢٠٠ منافسات  بقلة  وسيخوض 
صباحًا  التاسعة  عند  التمهيدية  مراحلها  ستبدأ 
صباحًا  والــخــامــســة  جــاكــرتــا  العاصمة  بتوقيت 

بتوقيت العاصمة عمان.
والذي  النهائي  إلى  التأهل  إلى  بقلة  ويتطلع 
على  والمنافسة  المسائية  الفترة  في  سيقام 

المراكز المتقدمة.
من  واحد  عامًا   ١٩ العمر  من  البالغ  السباح  ويعد 
ــاألردن  ب السباحة  تــاريــخ  فــي  السباحين  أفضل 
في  والمشاركة  اإلنجازات  من  العديد  ويمتلك 
دورة  فــي  مشاركته  أهمها  الــبــطــوالت  أقـــوى 
في  أقيمت  والتي  الصيفية  األولمبية  األلعاب 

عام ٢٠١٦ بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
كما سيخوض بقلة منافسات سباحة ١٠٠ و٤٠٠ 
متر حرة و٢٠٠ متر متنوع، فيما يشارك إلى جانبه 
 ٥٠) البدور  محمد  زمياله  اآلسيوية  األلعاب  في 
و١٠٠ متر حرة و٥٠ متر فراشة) وعمرو الور (٥٠ 

و١٠٠ و٢٠٠ متر صدر).

التايكواندو يؤكد جاهزيته
فارس  للتايكواندو  الوطني  المنتخب  مدرب  أكد 
العساف، أن المنتخب وصل إلى أعلى درجة من 

الجاهزية الفنية والبدنية للمشاركة في الدورة.
اآلسياد  في  مشاركته  التايكواندو  منتخب  ويبدأ 
وزيد  الصادق  جوليانا  خالل  من  اإلثنين  غد  يوم 
وراما  القطان  حمزة  سيخوض  بينما  مصطفى، 
وصالح  الثالثاء  يوم  وزنيهما  منافسات  الرب  أبو 
البطل  يختتم  ان  على  األربــعــاء  يــوم  الشرباتي 
األردنية  المشاركة  غوش،  أبو  أحمد  األولمبي، 

في التايكواندو يوم الخميس القادم.
األولمبية،  للجنة  االلكتروني  الموقع  وبحسب 
قال العساف عقب إنتهاء تمرين المنتخب أمس: 
للمشاركة  جاهزون  ونحن  للغاية  مثالية  األجــواء 
والمنافسة في دورة األلعاب اآلسيوية، هنالك 
يسعون  وهــم  الالعبين  جميع  مــن  كبير  إلــتــزام 

جاهدين لتحقيق أفضل النتائج في هذه الدورة.
وأضاف: بالنسبة للقرعة فهي جيدة نوعًا ما رغم 
أن االتحاد اآلسيوي لم يعتمد التصنيف العالمي 

بالشكل الكامل عند إجراء مراسم القرعة.
بذله  الذي  الكبير  بالجهد  العساف  فارس  وأشاد 
الماضية  األسابيع  خالل  غوش  أبو  أحمد  الالعب 
الوقت  فــي  ــة  اإلصــاب مــن  التعافي  أجــل  مــن 

المناسب قبل إنطالق آسياد إندونيسيا.
هو  غوش  أبو  الجانب:  هذا  من  العساف  وقــال 
بطل حقيقي وقدوة لجميع الالعبين، هذه ليست 
المرة األولى الذي يكون فيها عازم على العودة 
سريعًا إلى اللعب والمنافسة، أتمنى له التوفيق 

في اآلسياد وتحقيق ما يتطلع إليه.
يذكر أن المنتخب الوطني قد حقق إنجازًا كبيرًا قبل 
األلعاب  في  للمشاركة  أندونيسيا  إلى  التوجه 
ميداليتين،  على  حصوله  خــالل  من  اآلسيوية 
لالعبة  وبرونزية  الشرباتي  صالح  لالعب  فضية 
جوليانا الصادق في بطولة الجائزة الكبرى - جولة 
موسكو - والتي تعتبر من أهم وأقوى البطوالت 

في التايكواندو على مستوى العالم.

أبو غوش يرفع العلم
شرف  غــوش،  أبو  الوطني  المنتخب  العب  نال 
رفع العلم األردني خالل حفل افتتاح الدورة الذي 

اقيم أمس في ملعب يلورا بونج كارنو.
لوفدي  مشترك  دخــول  الضخم  الحفل  وشهد 
العلم  خلف  والجنوبية  الشمالية  الكوريتين 
الموحد، وعودة العلم الكويتي الى المنافسات 

الرياضية الدولية بعد غياب ثالثة أعوام.
ــدودو  وي جوكو  األندونيسي  الرئيس  وأعــطــى 
الشيخ  اآلســيــوي  األولمبي  المجلس  ورئــيــس 
أحمد الفهد الصباح، إشارة االنطالق إلحدى أكبر 
ألف   18 نحو  به  يشارك  الذي  الرياضية  األحــداث 
رياضي وإداري من 45 دولة آسيوية، ويضم 40 
خارج  المعروفة  غير  أو  منها،  األولمبية  رياضة، 

القارة.
راقص  نحو 1500  من  أداء  االفتتاح  حفل  وتخلل 
دخول  يبدأ  أن  قبل  التقليدية،  باألزياء  وراقصة 
الوفود، كما وقف الحاضرون دقيقة صمت حدادا 
على ضحايا زلزال لومبوك في أندونيسيا مطلع 
هذا الشهر، والذي أودى بحياة 400 شخص على 

األقل.
الى  فيها  توجه  الفهد  أحمد  للشيخ  كلمة  وبعد 
أن  "يمكنكم  بالقول  الملعب  فــي  الحاضرين 
رئيس  أعلن  أندونيسيا"،  ببلدكم  فخورين  تكونوا 
البالد بشكل رسمي افتتاح األلعاب التي ستقام 
وسط إجراءات أمنية مشددة، علما أنها تأتي في 
ومنها  البالد،  في  الهجمات  من  سلسلة  أعقاب 
 13 لمقتل  أدت  أيــار،  في  كنائس  ضد  اعتداءات 

شخصا على األقل. 

   أبوغوش يرفع علم األردن ويتقدم الوفد (رويترز)   

 المشاركة األردنية في اآلسياد تبدأ من خالل السباحة اليوم 
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تربى،  والفروسية  الخيل  حب  على 
أن  والــمــثــابــرة  بالمتابعة  واســتــطــاع 
عليها  تدّرب  لهواية  الحب  هذا  ينمي 
الصغر،  مــنــذ  مــعــه  وتــكــبــر  لينميها 
ليحقق طموحه بأن يصبح فارسًا ذات 

يوم. 
يعد  الذي  الحوراني،  شادي  عبدالله 
بدأ  الناشئين،  الفرسان  من  اليوم 
مع  الفروسية  رياضة  على  التدريب 
في  واستطاع   ،٢٠١٦ العام  مطلع 
مرحلة  إلى  االنتقال  قياسي  وقت 
مــا بــعــد الــتــدريــب والــمــشــاركــة في 

البطوالت المحلية. 
بــعــد  الــــحــــورانــــي  الــــفــــارس  دأب 
استعداداته االشتراك في البطوالت 
اتحاد  ينظمها  الــتــي  والمنافسات 
على  ليحصل  األردنـــي،  الفروسية 
األردن  "بطولة  فــي  األول  المركز 
 ،"٢٠١٧ لعام  الحواجز  على  للقفز 
ليست  مــنــافــســات  شــهــدت  ــتــي  ال

سهلة بين المتسابقين. 
(نور  األصيل  الجواد  ظهر  على  ومن 
عبدالله  الــفــارس  حصد  األصــايــل)، 
الحوراني اللقب بالمركز األولى، في 
بطولة األردن للقفز عن الحواجز، فئة 
سمو  تابعت  والتي  سم،   60 ارتفاع 
من  جانبًا  الحسين  بنت  عالية  األميرة 
لها،  عشر  الــســادســة  الــجــولــة  خــتــام 

ليتربع على قائمة المنافسين ضمن 
فئته، بعد أن جمع (202) نقطة، في 
البطولة التي أقيمت في مركز عمان 

للفروسية.
عبدالله  الــفــارس  اإلنــجــاز  هــذا  وزاد 
تــصــمــيــمــا عــلــى تــكــثــيــف تــدريــبــاتــه 
مكثفة  بـــرامـــج  فـــي  ـــمـــرار  واالســـت
النجاحات،  من  المزيد  لتحقيق  تؤهله 
حيث  المتقدمة،  التنافسية  والمراكز 
ضمن  تدريباته  على  الــيــوم  يـــداوم 

الجواد  نادي  ميادين  على  تقام  برامج 
بهواية  اهتمامه  عن  فضال  العربي، 

عسف الخيل ومهارات ترويضها.
ــحــورانــي تــرقــب 6 بــطــوالت  عــيــن ال
خــالل  األردن  فــي  ســتــقــام  دولــيــة 
نادي  ميدان  على  المقبلة،  الفترة 
الجواد، إحداها مؤهلة لكأس العالم.

طموحه  إن  لـ"الرأي"  الحوراني  يقول 
علم  ورفع  العالم  كأس  إلى  التأهل 

االردن في البطولة االهم. 

.. نجم واعد يف الفروسية   عبدالله الحورا
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 الوحدات والجزيرة.. سباق نحو القمة 

 عمان - منير طالل

يــدخــل عــنــد الــســابــعــة والــنــصــف من 
والجزيرة  الوحدات  فريقا  اليوم  مساء 
مرحلة  صدارة  نحو  مفتوح  سباق  في 
ــــى من  الـــذهـــاب مــن الــمــرحــلــة األول
عندما  السلة  لــكــرة  الممتاز  ـــدوري  ال
الخامسة  الجولة  ختام  فــي  يلتقيان 
في صالة األمير حمزة بمدينة الحسين 

للشباب.
في  حــالــيــًا  ينفرد  األخــضــر"  "الــمــارد 
فيما  نقاط   7 برصيد  ــدوري  ال صــدارة 
قبل  كان  الحمر"  "الشياطين  منافسه 
يملك  حيث  يتصدر  مــن  هــو  جولتين 
الــدوري  نتائج  وبحسب  نقاط   6 حاليًا 
ناحية  من  الفريقين  مستوى  وتقارب 
من  فانه  عــام  بشكل  ــدوري  ال وفريق 
حتى  الفائز  بمعرفة  التكهن  الصعب 

اللحظات األخيرة من اللقاء.
الوحدات في حال نجح بالفوز سيكون 
قـــد ســطــر أربـــعـــة انـــتـــصـــارات على 
في  قدمًا  وضع  قد  ويكون  التوالي 
المربع الذهبي "المرحلة الثانية" حيث 
سيرفع رصيده الى 9 نقاط، فيما فوز 
تتقاسم  فــرق  ثالثة  سيجعل  الجزيرة 
الصدارة برصيد 8 نقاط حيث باالضافة 
في  الفائز  سيملك  والجزيرة  للوحدات 
األرثوذكسي  بين  الماضية  الليلة  لقاء 
حيث  الــرصــيــد  ذات  أيــضــًا  واألهــلــي 
يملك الفريقان قبل اللقاء ست نقاط.

مثير  بفوز  الجولة  افتتح  كفريوبا  وكان 
خالله  من  رفع   51-55 الرياضي  على 
رصيده الى 7 نقاط وهو ذات الرصيد 
بعد  ــاضــي  ــري ال يملكه  أصــبــح  الـــذي 
استهل  بعدما  متتالية  خسائر  ثــالث 
أخيرًا  وكفريوبا  بانتصارين،  ـــدوري  ال
به  احتفظ  الــذي  القاع  مغادرة  ضمن 
في الجوالت األربعة األولى وان كان 
حيث  المباشرة،  المواجهات  بــفــارق 
المركز  فــي  فـــرق  ثــالثــة  ســتــتــســاوى 
لـ  بــاالضــافــة  نــقــاط   7 برصيد  األخــيــر 
لقاء  من  الخاسر  والرياضي  كفريوبا 

األهلي واألرثوذكسي.
االياب  مرحلة  تنطلق  ان  المنتظر  ومن 
ايلول   21 فــي  األولــى  المرحلة  مــن 
الوطني  منتخب  مشاركة  ختام  بعد 

في النافذة الرابعة من تصفيات كأس 
العالم 2019.

الجزيرة + الوحدات
الساعة 7:30 / صالة األمير حمزة

خسارته  سريعًا  طــوى  الــوحــدات  كــان 
أمام  التمديد  بعد  األولى  الجولة  في 
األرثوذكسي 100-104، بتحقيق ثالث 
حساب  على  بدأها  متتالية  انتصارات 
حــســاب  عــلــى  ثـــم   74-80 األهـــلـــي 
في  كــان  ــر  ــي واألخ  69-81 الــريــاضــي 
كفريوبا  حساب  على  الماضية  الجولة 

وبعد التمديد 75-80.
بخسارة  الــدوري  بدأ  األخــر  هو  الجزيرة 
يحقق  أن  قبل   ،89-91 الرياضي  أمام 
كفريوبا  حساب  على  متتالين  فوزين 
75-48 ثم على حساب األهلي بنتيجة 
الجولة  في  وخسر   69-97 أيضًا  كبيرة 
من  وفقد  األرثوذكسي  أمام  األخيرة 

خاللها الصدارة 79-64.
ضــارب  قــوة  عابدين  محمود  ويمثل 
حاليًا  يتصدر  وهو  الجزيرة  فريق  في 
 26 برصيد  البطولة  هــدافــي  ترتيب 
نــقــطــة فــي الــمــبــاراة وكــــان لــتــراجــع 
ـــــردوده في  ــفــاض م ــخ مــســتــوى وان
األرثوذكسي  امــام  الماضية  الجولة 

سبب رئيسي بخسارة فريقه.
التسجيل  في  تميزه  الى  وباالضافة 
أيضًا يتصدر قائمة أفضل مرر مساعد 
المباراة،  في  مساعدة  تمريرة  بـ 5.75 
من  تخلو  المتصدرين  قائمة  أن  ورغم 
زميله  أن  اال  فريقه  من  اخر  العب  اي 
بمساندته  قــادر  الدسوقي  جـــوردان 
حيث  والــتــســجــيــل  االلــعــاب  بصناعة 
األهــلــي،  تــجــاوز  فــي  ســويــًا  ساهما 
موسى  االرتــكــاز  العبا  سيبذل  فيما 
مطلق وهشام الزيتاوي جهدًا مضاعفًا 
حمارشة  أحــمــد  خــطــورة  ايــقــاف  فــي 
ان  يتطلب  كما  العواملة،  ويــوســف 
ماف  ومحمود  بسام  سلطان  يظهر 
فيما  الثالثية  تصويباتهما  خالل  من 
عند  جــاهــز  بسطامي  عــمــار  سيكون 
الفريق،  خطط  ضبط  في  اليه  الحاجة 
سيف  الفني  المدير  الفريق  ويقود 

البيطار.

أحمد  الوطني  المنتخب  العــب  ويبرز 
في  الوحدات  صفوف  في  حمارشة 
حيث  والدفاعي  الهجومي  الجانبين 
افضل  قائمة  في  الرابع  المركز  يحتل 
في  نقطة   20.25 برصيد  المسجلين 
المباراة ويقطع 2.75 كرة في المباراة 
الثاني  المركز  ويحتل  الثاني،  بالمركز 
برصيد  والــمــتــابــعــة  الــلــم  فــي  ايــضــًا 
14.25 متابعة في المباراة فيما يأتي 
الثالث  بالمركز  العواملة  يوسف  زميله 
ويأتي  الــمــبــاراة،  فــي  متابعة   12 بـــ 
التمريرات  في  مجددًا  الثاني  بالمركز 
مساعدة  تمريرة   4.75 بـ  المساعدة 
االلعاب  صانع  وزميله  المباراة  في 
 4.25 بـ  الخامس  بالمركز  عيد  سنان 

تمريرة مساعدة في المباراة.
حمارشة،  الثالثي  الــى  وبــاالضــافــة 
الــغــزاوي  مجدي  يبرز  وعيد  العواملة 
حيث  الثالثية  التصويبات  في  خاصة 
بتسجيله  الماضية  للجولة  هدافًا  كان 
التصويبات  مــن   21 منها  نقطة   30
وصلت  مرتفعة  نجاح  وبنسبة  الثالثية 
السيوري  فخري  يمتاز  فيما   %70 لـ 
السكري،  أحمد  وجــود  مــع  بــاالخــتــراق 
وعلي  حــســونــة  أحــمــد  بــاكــيــر،  محمد 
ــداد  ــع ــســعــدي عــلــى أهــبــة االســت ال
ويقود  لهم،  الحاجة  عند  القحامهم 

الفريق المدير الفني هيثم طليب.

المنتخب يتجمع الثالثاء
أول  الثالثاء  يتجمع  أن  المنتظر  مــن 
الوطني  المنتخب  األضحى  عيد  ايام 
الرابعة  للنافذة  اســتــعــداداتــه  ضمن 
مـــن الــتــصــفــيــات الـــقـــارة اآلســيــويــة 
المؤهلة لمونديال الصين 2019 حيث 
الجنوبي  الكوري  المنتخب  يستضيف 
االمير  صالة  في  المقبل  ايلول   13
ومن  للشباب  الحسين  بمدينة  حمزة 
ثم يرتحل للقاء الصين في 17 ايلول.

حــالــيــا  ــصــدر  ــت ي الــمــنــتــخــب  أن  يـــذكـــر 
نقطة   11 برصيد  الخامسة  مجموعته 
والصين  نيوزيلندا  منتخبي  بصحبة 
الجنوبي  الكوري  المنتخب  يملك  فيما 
نقاط   9 الصيني  والمنتخب  نقاط   10
فرق  الــســوري  المنتخب  يتذيل  فيما 

المجموعة برصيد 8 نقاط. 

 جوردان الدسوقي - الجزيرة    فخري السيوري - الوحدات   

 عقا ضمن األوائل يف بطولة أوروبا 
للكارتينج 

 أك من 100 العباً والعبة يشاركون يف 
اختبارات ألعاب القوى 

 بيان زكريا بطلة كأس السيدات 
للكارتينج 

 عمان - الرأي

عقابي  علي  للكارتينج  األردن  بطل  تمكن 
في  بــقــوة  نفسه  إثــبــات  مــن  ســنــة)   15)
التي  أوروبـــا  بطولة  مــن  النهائية  الجولة 
في    CASTELLETTO حلبة  على  اقيمت 

إيطاليا. 
ايام  أربعة  مــدار  على  اقيم  السباق  وكــان 
العالم  حول  من  مشاركا   67 تصفية  وتم 

إلى أفضل ٣٤ لينتقلوا للمرحلة النهائية. 
المركز  من  النهائي  السباق  عقابي  وبــدأ 
15 وإستطاع أن يتقدم  ليصل إلى المركز 
من  عــشــرة  الثالثة  اللفة  وفــي  الــثــامــن، 
االمر  ماطرة  اجواء  الحلبة  شهدت  السباق 
ايقاف  تقرر  المنظمة  اللجنة  جعل  ــذي  ال
اكثر  عقابي  تقدم  اعــاق  وبالتالي  السباق 
العشرة  ضمن  مركزه  على  حافظ  انــه  اال 

االوائل في نهاية السباق. 

 عمان - الرأي

والعبة  العب   100 من  أكثر  أمس  شــارك 
باختبارات بدنية وفسيولوجية اقامها اتحاد 

الدولي. عمان  ستاد  على  القوى  العاب 
المدربين  لمساعدة  االختبارات  وتهدف 
المحليين على وضع خطط التطوير والبناء 

المستقبل. أجل  من 
هاشم  د.  لالتحاد  الفني  المدير  وأشرف 
الكيالني على االختبارات، كما حضر رئيس 
وعضو  حياصات  سعد  المحامي  االتحاد 
وإداري  خريسات  حسام  د.  اإلدارة  مجلس 
بمشاركة  االختبارات  رحال  خضر  المنتخبات 
نخبة من المدربين المحليين ووسط تواجد 

اللعبة. وبطالت  أبطال 
وأكد حياصات أن االتحاد يرنو بجدية للسير 
للوصول  سعيًا  الالعبين  تطوير  خطة  في 
طوكيو  أولمبياد  في  بقوة  التواجد  لهدف 
هي  االخــتــبــارات  ان  الــى  مشيرا   ،2020
اإلعداد  مراحل  في  للدخول  أولي  تقييم 
قراءة  توفر  الجديد،  للموسم  األساسي 
نقاط  لتحديد  الفني  وللمدير   للمدربين 

الضعف والقوة قبيل وضع برامج التدريب 
الخاص. اإلعداد  وخطط 

لتحضير  بجدية  االتــحــاد  يعمل  واضـــاف: 
التأهيلية  المحطات  أجــل  مــن  الالعبين 
المشاركة  ستكون  حيث  طوكيو،  ألولمبياد 
اإلعداد،  برامج  على  التركيز  ظل  في  أقل 
تظهر  ونتائج  مميز  حصاد  موسم  وننتظر 

بصورة زاهية في حلول عام 2020".
ــالنــي إلــــى أن  ــي ــك مـــن جــانــبــه، أشــــار ال
ــوانــب الــبــدنــيــة  ــج االخـــتـــبـــارات شــمــلــت ال
ــتــركــيــب الــجــســمــانــي مــن شــأنــهــا أن  وال
على  الـــمـــدرب  مــســاعــدة  فــي  تــســاهــم 
البدنية  واحتياجاته  الالعب  مستقبل  تحديد 
استكمال  ســيــام  ــانــه  ب ــا  الفــت والــفــنــيــة، 
بــالــمــســافــات  تتعلق  الــتــي  ــبــارات  لــالخــت
كعملية  فنية  بجوانب  وتختص  الطويلة 
كلية  مبنى  فــي  األوكسجين  استهالك 

األردنية. للجامعة  الرياضية  التربية 
من  التي  االختبارات  أهمية  الــى  واشــار 
لالعبين  كاملة  بيانات  قاعدة  وضع  شأنها 
لتطوير  التدريب  برامج  وضع  في  لتساهم 

لهم.  العام  المستوى 

 عمان - الرأي 

الكارتينج  سباق  بلقب  زكــريــا  بيان  ظفرت 
منجا  حلبة  نظمته  ــذي  وال بــاإلنــاث  الخاص 
الدولية واحتلت سرين المصري بطلة سباق 
المركز  الدعجة  وحال  الثاني  المركز    ٢٠١٧

الثالث.
وشــــارك فــي الــســبــاق 50 ســائــقــة جــرى 
متسابقة   ١٢٠ عــن  يــزيــد  مما  تصفيتهن 
اعتبارا  لالعمار  مفتوحة  المشاركة  وكانت 
طالب  بين  ما  مزيج  شكل  ما  عاما،   ١٥ من 

فئة  إلى  باإلضافة  الجامعات  و  المدارس 
ربات المنازل.

الرائع  من  كان  زكريا:  السباق  بطلة  وقالت 
المنافسة ضد ٤٩ متسابقة أخرى وسعيدة 
للمزيد  واتطلع  حققتها  التي  بالنتيجة  جدًا 

من هذه السباقات. 
كال  الجوائز  تقديم  على  تناول  الختام  وفي 
قبل  من  المسؤولة  النابلسي،  رنــدة  من 
مشاركة  عــن  لــلــســيــارات  ــدولــي  ال ــحــاد  االت
السيدات وحمزة ديراني بطل األردن السابق 

للكارتينج ومدير عام حلبة منجا الدولية. 

 عقابي يتألق في أوروبا   

 جانب من االختبارات   

 تتويج بطالت السباق   

 "الطائرة" يلتقي 
منتخب الرجال 

 عمان - غازي القصاص

التقى اتحاد الكرة الطائرة 
امس في مقره بقصر 

الرياضة المنتخب الوطني 
للرجال الذي ضمت تشكيلته 

(19) العبًا سيتم تقليص 
عددهم الحقًا الى (12).

وُاستهل االجتماع بقراءة 
الفاتحة على ارواح شهداء 
الوطن، واكد نائب رئيسة 

االتحاد د. بشير العلوان في 
االجتماع الذي حضره الجهاز 

التدريبي حرص االتحاد 
على تسخير كافة االمكانات 

المتاحة لتطوير المنتخبات 
الوطنية كافة داعيًا الى بذل 

اكبر جهد ممكن وااللتزام 
في التدريب.

ويضم المنتخب: محمد 
بخيت وصهيب البالونه 

وعباده فخري وخالد هالل 
وحمزه النمرات ومحمد 

السعدوني وحسن عودة 
وراشد العلوان واياد 

المحاسنة وجمال غنايم 
وابراهيم الرفاعي وعبدالله 
سعيفان وسعيد الساليمة 

ولؤي المدني وياسر مجاهد 
واحمد العمري وحسن ابو 
مشرف وخالد ابو مشرف 

ومحمد النقيب. 

   الرمثا يستغني عن 
ي ديفيد  النيج

   الرمثا - ايهاب الشقران 

استغنى الجهاز الفني 
لفريق الرمثا، الذي يقوده 

اسالم ذيابات، عن المهاجم 
النيجيري ديفيد الوبا، وذلك 

لعدم قناعته بالمستوى 
الفني والديني لالعب.

وابقى ذيابات على 
العب الوسط لقمان عزيز 

للمستوى الجيد الذي قدمه 
في األيام الماضية، ومنها 

المباراتين الوديتين امام 
الطائي والسلط، حيث 

ينتظر تسجيله اليوم في 
اتحاد الكرة، قبيل إغالق باب 

التسجيل منتصف الليلة.
من جهة اخرى، تغلب السلط 

على الرمثا 0/3، في 
المباراة التي جرت على 

ملعب األمير هاشم، في 
إطار استعدادات الفريقين 

لدوري المحترفين. 
سجل األهداف اشرف 

المساعيد، احمد الخاليلة 
والمحترف الغاني جي جي. 

   نادي البرتاء يشارك 
بدوري "ناشئات 

اليد" 

   الزرقاء - زهير الشقيري

يشارك فريق كرة اليد 
للناشئات في نادي البتراء 

ببطولة الدوري التي 
يعتزم اتحاد اللعبة تنظيمها 

مستقبال.
وكانت اسرة اتحاد كرة اليد 

تابعت التدريبات التي اجراها 
الفريق.

كما سيشارك النادي في 
الدوري التصنيفي للسيدات 

لكرة القدم الذي سيقيمه 
االتحاد مطلع الشهر القادم.

النادي  اقام  آخر،  جانب  ومن 
شــرف  عــلــى  تكريميا  حــفــال 
التوجيهي  فــي  الــنــاجــحــات 
لالعبات الفرق الرياضية في 

النادي. 

 عبدالله الحوراني   
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المفكرة العالمية

الدوري اإلسباني

 7.15 مساء beIN 3هويسكاإيبار 

9.15 مساء beIN 3 إشبيليةفاليكانو

 11.15 مساء beIN 3 خيتافيريال مدريد

الدوري اإلنجليزي

 3.30 عصرا beIN 2 هيديرسفيلدمان. سيتي

6 مساء beIN 2 مان. يونايتدبرايتون

الدوري اإليطالي

7 مساء beIN 4 روما تورينو

 9.30 مساء beIN MAX 7سبالبولونيا 

 9.30 مساء beIN MAX 6أودينيزيبارما 

 9.30 مساء beIN MAX 8كالياريإمبولي 

9.30 مساء beIN 7 انتر ساسولو

الدوري الفرنسي

 4 عصرا beIN 6 إيتيانستراسبورج

 6 مساء beIN 6 بوردوتولوز

 10 مساء beIN 6مارسيليانيم 
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   مدن - أ ف ب

حقق توتنهام المدجج بالنجوم فوزه الثاني تواليا 
في  أمس   ،1-3 فولهام  الصاعد  ضيفه  بتخطيه 
المرحلة الثانية من الدوري اإلنجليزي لكرة القدم.

ورفع توتنهام الذي تعج صفوفه بنجوم مونديال 
في  موقتا  نقاط   6 الى  رصيده  األخير،  روسيا 
الفائز  بورنموث  مع  بالتساوي  الترتيب  صــدارة 

على مضيفه وست هام يونايتد 1-2.
الماضية  الليلة  مــن  متأخر  وقــت  فــي  ولــعــب 
قمة  في  أرســنــال  اللندني  جــاره  مع  تشلسي 
حامل  سيتي  مانشستر  يستقبل  فيما  المرحلة، 
على  ليفربول  ويحل  اليوم  هادرسفيلد  اللقب 

كريستال باالس غدا في ختام المرحلة.
على ملعب ويمبلي وأمام 58 ألف متفرج، افتتح 
البرازيلي لوكاس مورا التسجيل بتسديدة يسارية 
على  موقعا   ،(43) األيمن  المقص  في  لولبية 

هدفه األول مع توتنهام.
لكن فولهام عادل في الشوط الثاني عن طريق 
المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، برأسية 
الفرنسي  شباك  في  قريبة  مسافة  من  صعبة 

الدولي هوغو لوريس (52).
شمال  فريق  سجل  دقائق،  أربــع  غضون  وفــي 
تريبيير  كيران  الوسط  العــب  عبر  هدفين  لندن 
مسافة  من  الحرة  الضربات  في  االختصاصي 
بعيدة (74) وهداف المونديال األخير هاري كاين 
من  بيمناه  وســدد  المدافعين  آخــر  راوغ  بعدما 
وهذا   .(77) الــحــارس  يسار  إلــى  قريبة  مسافة 
الهدف األول يسجله كاين في دوري النخبة في 

شهر آب.
مــدرب  بوكتينيو  ماوريسيو  األرجنتيني  وقــال 
وصنعنا  دقيقة   30 أول  على  "سيطرنا  توتنهام 
تراجع  اذا  البرميرليغ  فــي  لكن  كــثــيــرة،  فــرصــا 
وتابع  الخصم".  للفريق  المجال  تفسح  مستواك 
النقاط  واستحقينا  المجمل  فــي  أفضل  "كنا 

الثالث، لكن يجب أن نتحسن أكثر".
وفي المباراة الثانية، قلب بورنموث تأخره أمام 
وست هام بهدف النمسوي ماركو أرناوتوفيتش 
الموسم  هذا  ثان  فوز  إلى  جــزاء)،  ركلة  من   33)
 (60) ولــســون  كــالــوم  المهاجم  ثنائية  بفضل 

والمدافع ستيف كوك (66).
بقيادة  هام  لوست  تواليا  الثانية  الخسارة  وهذه 
بيليغريني  مــانــويــل  التشيلي  الــجــديــد  مــدربــه 
االنتقاالت  سوق  في  الكثير  فريقه  انفق  الذي 

الصيفية.
الثالث  هدفه  ريتشارليسون  البرازيلي  وسجل 
فوزه  تحقيق  إلى  إيفرتون  ليقود  مباراتين  في 
 ،1-2 ساوثمبتون  ضيفه  حساب  على  األول 

ويرفع رصيده إلى أربع نقاط.
وافتتح الجناح تيو والكوت التسجيل باكرا اليفرتون 

(15)، قبل أن يضيف ريتشارليسون الثاني (31)، 
الشوط  مطلع  الفارق  اينغز  دانــي  قلص  فيما 
الثاني (54).  واستقدم ايفرتون جناحه البرازيلي 
الموهوب البالغ 21 عاما مقابل 50 مليون جنيه 

استرليني من واتفورد.
كذلك حقق ليستر سيتي فوزه األول بثنائية في 
سجلهما  وانـــدررز،  ولفرهامبتون  ضيفه  مرمى 
مرمى  في  خطأ   29) دوهرتي  مــات  اإليرلندي 
فريقه) وجايمس ماديسون (45) قبل طرد هداف 

ليستر الدولي جايمي فاردي (66).
ايثيريدج  نيل  الدولي  الفيليبيني  الحارس  وصد 
ركلة جزاء لنيوكاسل يونايتد قبل صافرة النهاية، 

الثانية  الخسارة  سيتي  كــارديــف  فريقه  جنبت 
تواليا.

وبرغم استكمال نيوكاسل المباراة بعشرة العبين 
منذ الدقيقة 66 لطرد اسحاق هايدن، حصل فريق 
جزاء  ركلة  على  بينيتيز  رافايل  اإلسباني  المدرب 
الضائع  بدل  الوقت  من  السادسة  الدقيقة  في 

للمسة يد داخل المنطقة.
لكن جناحه النيجيري كينيدي، المعار من تشلسي، 
االول  فوزه  نيوكاسل  لمنح  ذهبية  فرصة  أهدر 
سلبي  بتعادل  الفريقان  فاكتفى  الموسم،  هذا 

منحهما نقطة أولى.
وتزامنت المباراة مع صيحات مشجعي نيوكاسل 

لعدم  آشلي  مايك  النادي  مالك  من  الغاضبين 
استثماره بالعبين جدد "اخرج من نادينا".

الدوري اإلسباني
على  نظيفة  بثالثية  عريضا  فوزا  ليفانتي  حقق 
ريال بيتيس في المرحلة األولى من منافسات 
كرة  فــي  اإلســبــانــي  لــلــدوري  الجديد  الموسم 

القدم.
وفي مباراة أقيمت في وقت متأخر الليلة قبل 
الماضية، حقق ليفانتي الفوز بهدف العبه روجر 
موراليس  لويس  خوسيه  وثنائية   ،(38) مارتي 

(54 و5+90).

وفــشــل بــيــتــيــس، ســــادس الـــــدوري الــمــوســم 
الماضي، في استغالل الفرص التي أتيحت له 
خالل المباراة، اذ سدد العبوه 19 مرة في اتجاه 
الخشبات  بين  مــحــاوالت  سبع  (بينها  المرمى 

الثالث)، من دون أن يتمكنوا من هز الشباك.
الجمعة  افتتح  قــد   2019-2018 موسم  وكــان 
الصاعد  الوليد  بلد  وضيفه  جيرونا  بين  بمباراة 

حديثا للدرجة األولى، انتهت بالتعادل السلبي.
الماضية  الليلة  من  متأخرة  ساعة  في  وتقابل 
حامل اللقب برشلونة أمام ضيفه أالفيس، بينما 
يستضيف ريال مدريد خيتافي اليوم، وتقام غدا 
مباراة مرتقبة بين فالنسيا وضيفه أتلتيكو مدريد. 

 جولة كروية في المالعب األوروبية 

 توتنهام يحقق فوزه الثا عىل التوايل.. وليفانتي يقسو 
عىل ريال بيتيس 

 هاري كين نجم توتنهام (يمين) يسدد على المرمى (رويترز)   

   املرصي "كوكا" إىل 
أوملبياكوس 

   اليونان - أ ف ب

حسن  أحمد  المصري  الــدولــي  المهاجم  انضم 
قادما  اليوناني،  أولمبياكوس  نادي  الى  "كوكا" 

من نادي براجا البرتغالي.
وأمضى الالعب ستة مواسم في البرتغال، بدأها 
مع نادي ريو آفي عام 2012 وسجل له 24 هدفا، 
قبل االنتقال في 2015 الى براجا حيث سجل 17 

هدفا في 57 مباراة.
على  حسابه  عبر  عــامــا   25 البالغ  الــالعــب  وقــال 
"تويتر"، "اليوم أبدأ تحديا جديدا في مسيرتي. لن 
الوصول  على  ساعدني  الذي  النادي  أبدا  أنسى 
ــه  إدارت شاكرا  بــراجــا،  الــى  إشــارة  في  هنا"،  الــى 

ومشجعيه.
كــمــا نــشــر الـــالعـــب صــــورة لـــه وهـــو يــوقــع مع 
أولمبياكوس، مرتديا قميص النادي بلونيه األبيض 

واألحمر، قائال "سعيد جدا بالتوقيع لناد كبير".
وخاض "كوكا" 15 مباراة دولية مع منتخب الفراعنة 
سجل فيها خمسة أهداف، اال أنه غاب عن تشكيلة 
المدرب السابق هكتور كوبر في كأس العالم 2018 

في روسيا، حيث خرج المنتخب من الدور األول. 

 تخريج الطالب املشارك يف املنحة الكورية للتايكواندو 

 الوداد املغر واألهيل املرصي إىل ربع نها دوري 
أبطال أفريقيا 

 عمان - الرأي

ـــــام قـــســـم الـــتـــربـــيـــة الـــريـــاضـــيـــة فــي  اق
للطالب  تخريج  حفل  عمان  قصبة  مديرية 
المنحة  برنامج  في  المشاركين  والطالبات 

للتايكواندو. الكورية 
مدرسة  صــالــة  فــي  التخريج  حفل  واقــيــم 
االردني  السفير  نائب  برعاية  الشرف  زين 
الحديد  نشأت  المفوض  الوزير  كوريا  في 
د.  التربوية  النشاطات  ادارة  مدير  وحضور 
محمد  التربية   ومدير  اليماني   الكريم  عبد 
فادي  المدرسية  الرياضة  ومدير  الثوابية 
بالوكالة  الرياضة  قسم  ورئــيــس  الــجــزازي 
ـــو عــلــيــان  ــســل وابـــراهـــيـــم اب ـــو ال ــاســر اب ي

الشرف. زين  الملكة  مدرسة  ومديرة 
بإيفاد  قــامــت  الــكــوريــة  الحكومة  وكــانــت   
ـــدولـــي لــلــفــنــون  ــز ال ــرك ــم ــن مـــن ال ــي ــدرب م

وهما  النفس  عن  الدفاع  ورياضة  القتالية 
لتدريب  هيونج)  جوو  و(لي  جيو)  تيه  (كانج 
مدرسة  من  طالبا   50 لـ  التايكواندو  رياضة 
الملكة  مــدرســة  مــن  طــالــبــة  و50  ـــران  زه
اقيمت  حــيــث  عــمــان،  وجــبــل  الــشــرف  ــن  زي
الشرف  زين  الملكة  صالة  في  التدريبات 
 ،(8 /16 ولــغــايــة   7 /5 ) مــن  الــفــتــرة  خـــالل 
افضل  الفترة  هــذه  خــالل  الــطــالب  وقــدم 
االنضباط  حيث  من  الكوري  للوفد  نموذج 

وااللتزام.
في  تواجدهم  خالل  الطالب  على  واشرف 
االرتباط  ضابط  من  كل  التدريبي  البرنامج 
مع  االرتباط  ضابط  هباهبة،  الرا  بالوزارة 
العيطان  شروق  د.  الحوساني،  عال  كوريا  
احمد  الشرف،  زين  الملكة  مدرسة  مديرة 
مساعدة  ايناس  زهران،  مدرسة  من  السيد 

الشرف.  زين  الملكة  مدرسة  من 

 الرباط - أ ف ب

اللقب  حامل  المغربي  الرياضي  ــوداد  ال حجز 
بطاقته الى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري 
على  بفوزه  الــقــدم،  كــرة  في  إفريقيا  أبطال 
أفريقي  الجنوب  صنداونز  ماميلودي  ضيفه 
1-0، في الجولة الخامسة من دور المجموعات 

للمجموعة الثالثة.
كما حسم األهلي المصري القمة مع مضيفه 
الترجي بنتيجة 1-0، ليترافق وإياه الى الدور ربع 
النهائي بعدما كان الفريق التونسي قد ضمن 

التأهل في وقت سابق.
البيضاء،  بــالــدار  الخامس  محمد  ملعب  على 
بلقبه  الماضي  العام  المتوج  الـــوداد  حسم 
الثاني في المسابقة بعد 1992، المباراة ضد 
العبه  سجله  بهدف   ،2016 نسخة  لقب  حامل 

أنس األصباحي في الدقيقة 56.
 11) المجموعة  صـــدارة  فــي  الـــوداد  وابتعد 
منافسيه،  أقرب  عن  نقاط  ست  بفارق  نقطة) 
وذلك قبل الجولة األخيرة من منافسات الدور 

األول.
وفي المجموعة عينها، فاز حرية الغيني على 
 .1-2 التوغولي  بـــورت  تــوجــو  ضيفه  ضيفه 
سجل للفائز أوكانسي مانديال (11) والنيجيري 
آيي  ابالمفي  وللخاسر  ساكين (59)،  بوالجي 

دجادجا (52).
وتقدم الفريق الغيني الى المركز الثاني خلف 

الوداد مع ثماني نقاط، وبفارق ثالث نقاط عن 
صنداونز قبل الجولة األخيرة.

القمة  المصري  األهلي  حسم  رادس،  وفي 
المجموعة  في  الترجي  ومضيفه  التقليدية 
مهاجمه  بــهــدف   ،0-1 عليه  بــفــوزه  األولـــى 

المغربي وليد أزارو.
ــصــدر األهــلــي تــرتــيــب الــمــجــمــوعــة بــفــارق  وت
المواجهات المباشرة مع الترجي، بعد تعادلهما 

سلبا ذهابا، وبرصيد عشر نقاط لكل منهما.
واضطر مدرب الترجي خالد بن يحيى الى إجراء 
فدفع  الثامنة،  الدقيقة  في  اضطراري  تغيير 
بأنيس البدري بدال من بالل الميجري المصاب.

وصنع الترجي أول فرصة حقيقية في الدقيقة 
في  األهلي  دفــاع  فشل  ركنية  ركلة  اثــر   ،15
الخنيسي  ياسين  طه  ليحولها  معها،  التعامل 
المرمى  خط  على  من  أزاروا  أبعدها  رأسية 

بعدما تجاوزت الحارس محمد الشناوي.
وتـــراجـــع العــبــو األهــلــي الســتــيــعــاب ضغط 
عكس  على  أزارو  يتمكن  أن  قبل  الــتــرجــي، 
مجريات المباراة، بتسجيل الهدف مستغال خطأ 

من الدفاع (32).
باتريس  الــفــرنــســي  األهــلــي  مـــدرب  وأشــــار 
كبيرة  مباراة  "قدموا  العبيه  أن  الى  كارتيرون 
وأحسنوا  الــدفــاعــي"  المستوى  فــي  خاصة 
األهلي  أنــه  الــى  مشيرا  الــفــرص،  استغالل 
في  المجموعة  صـــدارة  على  اللعب  يعتزم 

الجولة األخيرة.

إلى  زيارتين  آخر  في  فائزا  عاد  األهلي  وكــان 
في  آخرهما  و2011  بطل 1994  الترجي  أرض 
ربع نهائي النسخة الماضية (2-1)، علما بأنهما 
األهلي  تــوج  كما  أهــداف.  دون  ذهابا  تعادال 

بلقب 2012 على حساب الترجي.
سطيف  وفاق  تعادل  الثانية،  المجموعة  وفي 
الــجــزائــري وضــيــفــه مــازيــمــبــي الــكــونــجــولــي 
ــرات  الــديــمــقــراطــي حــامــل الــلــقــب خــمــس م
الفريق  ان  علما   ،1-1 اعــوام  ثالثة  قبل  آخرها 

ربع  الى  سابقا  بطاقته  حجز  كان  الكونغولي 
النهائي. 

 ،(59) بكير  محمد  سطيف  ــوفــاق  ل وســجــل 
كاياسو  شونغو  الزامبي  المدافع  ولمازيمبي 

.(76)
مع   (5) بــالــنــقــاط  سطيف  وفـــاق  وتـــســـاوى 
مباراته  السبت  يخوض  الذي  الجزائر  مولودية 
في هذه الجولة ضد مضيفه الدفاع الحسني 

الجديدي المغربي. 

 جانب من حفل التخريج   

 األهلي يحسم القمة مع مضيفه الترجي   
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 بولت يبحث عن حلمه يف "التجربة األسرتالية" 
 سيدني - أ ف ب

األسطوري  الجامايكي  العداء  وصل 
أستراليا  الــى  امــس  بولت  أوســايــن 
ناد  مــع  تجربة  فترة  سيخوض  حيث 
احترافي  عقد  نيل  في  أمال  محلي 
ــذي  لــمــزاولــة كـــرة الــقــدم، الــحــلــم ال
يطارده منذ اعتزال ألعاب القوى في 

صيف العام الماضي.
عاما)   31) الجامايكي  وســيــخــوض 
ذهبية  مــيــدالــيــات  بثماني  الــمــتــوج 
مع  تجربة  عالميا،  لقبا  و11  أولمبية 
الذي  مارينرز  كوست  سنترال  نــادي 
معه  التمارين  بخوض  لــه  سيسمح 
ــمــدة غــيــر مـــحـــددة، عــلــى أمـــل أن  ل
عقد  نيل  من  ويتمكن  جدارته  يثبت 

لممارسة اللعبة كمحترف.
ويأتي وصول حامل الرقم القياسي 
100م  ســبــاقــي  فـــي  الــعــالــمــي 
على  شهرين  من  أكثر  قبل  و200م، 
الجديد  الموسم  منافسات  انطالق 
القدم،  لكرة  األسترالي  الــدوري  من 

والمقرر في أواخر تشرين األول.
ووصــــل بــولــت امــــس الــــى مــطــار 
ــيــث القـــــاه جــمــع من  ســيــدنــي، ح
الصحافيين والمصورين والمشجعين 
الصور  التقاط  على  تهافتوا  الذين 
هالة  لنفسه  صنع  عداء  مع  التذكارية 
الــقــوى،  ــعــاب  أل فــي  تقليدية  غــيــر 
الصاخبة  احتفاالته  خالل  من  السيما 
والحركات التي باتت أقرب الى عالمة 

مسجلة باسمه.
اال أن بولت الذي وضع وشاح النادي 
مطار  فــي  عنقه  حــول  األســتــرالــي 
سيدني الدولي، أكد أنه يأخذ تجربته 

األسترالية على محمل الجد.
وأوضح "سأظهر للعالم ما أنا عليه"، 
اذا  عما  ســؤال  على  ردا  بحزم  قائال 
ترويجية  محاولة  التجربة  هــذه  كانت 

ودعائية: "هذه (التجربة) حقيقية".

األخير  موسمي  منذ  "قلت  وتــابــع 
لعب  في  أرغب  أنني  المضمار  في 
كــرة القدم وأعــرف ما أنــا قــادر على 
القيام به (...) أنا ممتن لفريق مارينرز 
سعيد  وأنــا  لي  الفرصة  إتاحة  على 
ألنني سأعتبر أستراليا موطني في 

الوقت الحالي".
كروية  تجارب  خاض  أن  لبولت  وسبق 
األلماني،  دورتــمــونــد  بوروسيا  مــع 
وفي جنوب أفريقيا والنروج، اال أن أيا 
منها لم تؤد الى منحه عقدا احترافيا. 
وأكد العداء السابق أنه يشعر بالقلق 
النادي  مع  تجربته  بدء  قبل  والترقب 
األسترالي الذي يقع مقره في في 
جوسفورد (75 كلم شمال سيدني).

وقال في تصريحاته في المطار "توتر 

اال  موجودا،  دائما  سيكون  األعصاب 
آخر"،  أمر  أي  من  أكثر  متحمس  أنني 
في  يشارك  أن  المقرر  من  أنه  علما 

أول حصة تدريبية له الثالثاء.
ــر الــتــنــفــيــذي لــلــنــادي  ــمــدي ــــان ال وك
أكد  قد  ميليكامب  شون  األسترالي 
نحو  قبل  صحافية  تصريحات  فــي 
أسبوع، أن بولت لن يحظى بمعاملة 

تفضيلية.
وقال "األمر الوحيد الذي كنا صارمين 
حقا بشأنه هو أن يعامل أوساين كأي 
العب آخر خالل تجربته للحصول على 
مشددا  الــنــادي،  مع  احترافي  عقد" 
بكرة  األمـــر  يتعلق  عندما  ــه  أن على 
القدم "لن تكون هناك أي أفضليات. 
هــذا مــا يــريــده بــولــت، األمـــر يتعلق 

بمغامرته الكروية".
التدريبي  برنامجه  "سيكون  أضــاف 
بإمكانه  كــان  إذا  مــا  لمعرفة  منظم 
اللعب  مــن  مستوى  الــى  الــوصــول 
يخوله الحصول على عقد احترافي"، 
ذلك  يستغرق  "قد  ذلك  أن  موضحا 
ثــالثــة أســابــيــع، وربــمــا ثــالثــة أشهر، 
يــدري،  من  المزيد.  ربما  أو  ستة  أو 

سنعرف ذلك مع الوقت".
المتفاني  المشجع  لبولت،  وسبق 
االنجليزي،  يونايتد  مانشستر  لنادي 
القدم  كــرة  مــزاولــة  أن  مـــرارا  أكــد  أن 
إليه،  بالنسبة  "حلما"  تعد  كمحترف 
من  الكثير  يتطلب  "األمــر  بــأن  مقرا 
ــلــوصــول الــى  الــعــمــل والــتــدريــب ل

المستوى المطلوب". 

ر ال يستحق سوى اإلشادة   تيتي: ني
 الرأي - انترنت

للمنتخب  الفني  المدير  تيتي  دافــع 
مؤكدا  نيمار،  مهاجمه  عن  البرازيلي، 
أنه ال يستحق سوى اإلشادة لكل ما 

يقدمه في الملعب.
شديدة  هجوم  لحملة  تعرض  نيمار 
نظرا لعدم  خالل كأس العالم األخير، 
ظهوره بمستواه المعهود، تزامنا مع 
الثمانية  دور  من  السيليساو  خــروج 

أمام بلجيكا.
ـــ16  األمـــور كــانــت أســـوأ فــي دور ال
أجل  من  بالتمثيل  نيمار  قام  عندما 
المكسيك،  العب  طرد  في  التسبب 
سان  باريس  نجم  الجميع  اتهم  حيث 
المباراة  حكم  على  بالتحايل  جيرمان 

بطريقة غريبة.
ــدفــاع عن  ــل وهـــو مـــا دفـــع تــيــتــي ل
اإلشادة  يستحق  قائال:"نيمار  نجمه 
من  وتعافيه  وسلوكه  التزامه  بسبب 

اإلصابة".

مشاكل  أي  تواجههني  وأضاف:"لم 
معه العمل يبدو أسهل كثيرا برفقته 
خاصة أمور التحكيم وتعرضه للعرقلة 

هو وفيليب كوتينيو".
وتابع تيتي:"بالنسبة لي نيمار واحد 

من أفضل 3 العبين في العالم".
في  العب  أفضل  عن  سؤل  وعندما 
لوكاس  أن  تيتي  أكــد  العالم  كــأس 
هو  كرواتيا  منتخب  قائد  مودريتش 

األحق.
وقال تيتي:"مودريتش هو األفضل 
صالح  محمد  عفوا   - هــازارد  إدين  ثم 
كريستيانو  بــعــده  ومــن  الثاني  هــو 

رونالدو".
إسم  ذكــر  :"تعمدت  مازحا  وأضــاف 
هازارد ألنه تسبب في خروجنا ولعب 

بشكل أحسن من الالزم ضدنا".
تيبو  أن  تيتي  أكد  حديثه  نهاية  وفي 
كورتوا حارس بلجيكا هو األفضل في 
محظوظا  يعتبر  مدريد  وريال  العالم، 

بالتعاقد معه. 

 اإلنرت يعتزم مقاضاة رئيس رابطة 
الدوري اإلسبا ! 

 ميالنو - أ ف ب

اإليطالي  ميالن  إنتر  نــادي  أعلن 
إجــراءات  اتخاذ  عزمه  القدم،  لكرة 
الدوري  رابطة  رئيس  بحق  قضائية 
تيباس،  خافيير  "لليجا"  اإلسباني 
بها  أدلــى  تصريحات  خلفية  على 
ــة الـــنـــادي بــالــتــعــاقــد مع  ــب عــن رغ
لوكا  الكرواتي  مدريد  ريــال  العــب 

مودريتش.
وأفاد النادي في بيان "إنتر ميالن 
قضائية  إجراءات  سيتخذ  أنه  يعلن 
على  تيباس  خافيير  السيد  ضــد 
إلى  بها  ــى  أدل تصريحات  خلفية 

الصحافة".
وكرر تيباس في تصريحات لوسائل 
ألندية  انتقاداته  إسبانية،  إعــالم 
جرمان  سان  باريس  السيما  كبرى 
شركة  مــن  المملوك  الفرنسي 
قــطــر لــالســتــثــمــارات الــريــاضــيــة، 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنــجــلــيــزي 
اإلمــاراتــي  الشيخ  مــن  المملوك 
على  نهيان،  آل  ــد  زاي بن  منصور 

الكبيرة. المالية  قدراتها  خلفية 
في  انــتــقــد  أن  لــتــيــبــاس  وســبــق 
المالية  القدرات  الماضية،  األشهر 
أنها  يعتبر  التي  لألندية  الهائلة 
مقدما  "دول"،  من  بدعم  تحظى 
ـــك انـــفـــاق ســان  كــمــثــال عــلــى ذل
لضم  ـــورو  ي مــلــيــون   222 جــرمــان 
في  برشلونة  من  نيمار  البرازيلي 
منه  ليجعل   ،2017 الــعــام  صيف 

أغلى العب في العالم.
وفـــي تــصــريــحــاتــه الــجــمــعــة، وجــه 
الى  سهامه  الــمــرة  هــذه  تيباس 
إيطاليا على خلفية االهتمام الذي 
الالعب  مــع  بالتعاقد  إنــتــر  ـــداه  أب
ــكــرواتــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر 32  ال
العب  أفضل  اختير  والــذي  عــامــا، 
 2018 العالم  كــأس  نهائيات  في 
بعدما ساهم بشكل أساسي في 
المباراة  الى  بــالده  منتخب  قيادة 

النهائية.
تيباس،  انتقادات  من  يسلم  ولم 
الذي  اإليطالي  يوفنتوس  ــادي  ن
البرتغالي  مع  الصيف  هذا  تعاقد 

رونالدو من ريال مدريد مقابل نحو 
100 مليون يورو.

جرمان  بسان  "أفكر  تيباس  وقــال 
وإنفاقها  لألندية  انــتــقــاده  (فــي 
بيوفنتوس  أيــضــا  لــكــن  الــكــبــيــر)، 
بعروض  أو  ــدو،  ــال رون انتقال  مــع 
لشراء  المال  يملك  ال  الــذي  إنتر 
على  ــرح  ــت ــق ي والحـــقـــا  العـــبـــيـــن، 
أعرف  ال  عمالقة  مبالغ  مودريتش 

من أين سيأتي بها".
أضاف "من جهة إنتر، العرض الذي 

تقدم به لمودريتش هو غش".
اإليطالي  الدوري  رابطة  وأصدرت 
تيباس  لتعليقات  فيه  أسفت  بيانا 
"المفاجئة"، معتبرة أن "ال أساس 

لها على اإلطالق".
ــر الـــى الــتــعــاقــد مع  ــت وســعــى إن
االنتقاالت  فترة  في  مودريتش 
الــصــيــفــيــة، بــحــســب الــتــقــاريــر 
أن  الــى  أشـــارت  التي  الصحافية 
المطاف  نهاية  في  اختار  الالعب 
اتفاق  بعد  وذلــك  ريــال  مع  البقاء 

يتضمن زيادة راتبه. 

 بولت لحظة وصوله مطار سيدني (أ ف ب)   

 مورينيو: عالقتي مع بوجبا 
عىل ما يرام 

 التعاقدات.. ليست أولوية لدى 
لوبيتيجي 

 لندن - رويترز

مــدرب  مورينيو  جــوزيــه  البرتغالي  نفى 
الــدوري  في  المنافس  يونايتد  مانشستر 
امس  مساء  القدم  لكرة  الممتاز  االنجليزي 
بوجبا  بــول  مــع  مشاكل  أي  وجـــود  االول 
قائال إن عالقته مع العب الوسط الفائز مع 
منتخب بالده فرنسا بكأس العالم على خير 

ما يرام.
وأحرز بوجبا هدفا في الفوز 2-1 أمام ليستر 
سيتي في الجولة األولى بالدوري الممتاز 
تكهنات  اثار  أنه  يبدو  لكن  الماضي  الجمعة 
بعد  قال  حين  الفريق  مع  مستقبله  بشأن 

ذلك إنه سيعاقب إذا تحدث بصراحة.
وانضم بوجبا (25 عاما) لمانشستر يونايتد 
لكن  دوالر.  مليون   114 مقابل   2016 في 
انتقاله  احتمال  عن  تحدثت  إعالمية  تقارير 
في صفقة ضخمة إلى برشلونة اإلسباني 
مدربه  مــع  الــخــالفــات  مــن  سلسلة  عقب 

مورينيو.
وقال مورينيو للصحفيين قبل توجه فريقه 
في  البيون  هــوف  آنــد  برايتون  لمواجهة 
الدوري اليوم األحد "عملنا معا لمدة عامين 
أكثر  اآلن  عنه  بالرضا  وأشعر  أسابيع  وعدة 

من أي وقت مضى".
أطلب  أن  أستطيع  ال  الحقيقة.  هي  "هذه 

ويلعب  بقوة  يعمل  المزيد..  تقديم  منه 
بشكل جيد ... أريده أن يلعب لصالح الفريق 
وهو ما يفعله. أكرر لكم أن عالقتي به على 

خير ما يرام.
أي  يثر  ولم  جدا  مهذب  فتى  وأضــاف "انه 
مشكلة معي ... عالقتنا يسودها االحترام 
.. ال أعاني من أي مشاكل على اإلطالق".

مباراة  في  مجددا  يونايتد  بوجبا  وسيقود 
انطونيو  الــقــائــد  غــيــاب  فــي  األحـــد  الــيــوم 
مع  األسبوع  هذا  للمران  عاد  الذي  فالنسيا 
العبي خط الوسط نيمانيا ماتيتش وجيسي 
على  الــثــالثــة  الــالعــبــون  ويعمل  لــيــنــجــارد. 

استعادة كامل لياقتهم البدنية. 
وخسر يونايتد 1-0 في آخر مواجهة له على 
الماضي  الموسم  نهاية  مضيفه  ملعب 
دوري  في  البقاء  لبرايتون  ضمن  ما  وهو 

األضواء. 
بنفس  برايتون  "يحتفظ  مورينيو  وأوضــح 
تتقن  الــتــي  الــمــاضــي  الــمــوســم  تشكيلة 

اللعب جيدا إضافة إلى ضم عناصر جديدة.
في  ذاتــه  األسلوب  على  برايتون  "يحافظ 
اللعب لكنه خسر أول مباراة له في الدوري 
في  الفريق  سيكون  لهذا  واتفورد).  (أمام 
وهنا  موقفه  لتحسين  الفعل  رد  موقف 
في  واثقون  لكننا  المباراة  صعوبة  تكمن 

الفوز". 

 مدريد - أ ف ب

ريــال  نـــادي  مـــدرب  لوبيتيجي  جــولــن  ــد  أك
مدريد اإلسباني لكرة القدم أن الحديث عن 
أوروبا  بطل  صفوف  في  جديدة  تعاقدات 
قبل نهاية فترة االنتقاالت الصيفية، ليس 
تصريحات  في  وذلك  إليه،  بالنسبة  أولوية 
في  األولــى  مباراته  عشية  السبت  امس 

المحلي. للدوري  الجديد  الموسم 
صحافي  مــؤتــمــر  فــي  لوبيتيجي  وقـــال 
ملعب  على  لخيتافي  استضافته  عشية 
هو  حاليا  يهمني  "مــا  برنابيو  سانتياجو 
 (...) بــدأت  البطولة  غــدا-الــيــوم.  المباراة 
يشكل  ال  عما  الحديث  كبيرا  خطأ  وسيكون 

أولوية".
أضاف "ما آمله قبل إقفال باب االنتقاالت 
الفوز  على  قــادرا  أكــون  أن  هو  آب)،   31)
يجدر  مــا  هــذا   (...) الليجا  فــي  بمبارياتنا 
يدينا"،  بين  ليس  الباقي  عليه،  التركيز  بنا 
قدر  "على  الظهور  فريقه  على  أن  مؤكدا 
وانتزاع  بالليجا"  نفوز  أن  نريد  التوقعات، 

برشلونة. الغريم  من  اللقب 
للوبيتيجي  األول  الموسم  هذا  وسيكون 
الملكي،  للنادي  الفنية  اإلدارة  رأس  على 
زين  الفرنسي  السابق  المدرب  رحيل  بعد 
الدين زيدان الذي قاد الفريق الى سلسلة 
لثالث  ـــا  أوروب أبــطــال  دوري  بينها  ألــقــاب 

متتالية. مرات 
ـــادي هــــذا الــمــوســم  ـــن ــمــا ســيــفــتــقــد ال ك
البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل العب 
الى  والمنتقل  مــرات،  خمس  العالم  في 
بلغت  صفقة  في  اإليطالي  يوفنتوس 
ريال  وخسر  يورو.  مليون  نحو 100  قيمتها 
وذلك  لوبيتيغي،  عهد  في  األول  اختباره 

بسقوطه أمام جاره أتلتيكو مدريد 2-4 بعد 
التمديد (الوقت األصلي 2-2) في مباراة 

الكأس السوبر األوروبية األربعاء.
بالالعبين  الثقة"  "كامل  لوبيتيجي  وأبدى 
معتبرا  التشكيلة،  في  حاليا  الموجودين 
ويرضينا  مذهل  بعمل  "يــقــومــون  أنهم 
بصفات  يحظون  أنهم  أعتقد  كبير.  بشكل 
بكل  ــنــاس.  ال يعتقد  مــمــا  أكــثــر  ومــوهــبــة 

صدق، ال أشك للحظة بالالعبين".
ــعــاقــدا مــع اســـم بــارز  ــرم ريــــال ت ــب ـــم ي ول
حــارس  ضــم  أنــه  اال  رونـــالـــدو،  لتعويض 
أفضل  كــورتــوا،  تيبو  البلجيكي  المرمى 
قادما   ،2018 مونديال  في  مرمى  حارس 
صفقة  فــي  اإلنــجــلــيــزي  تشيلسي  مــن 

قدرت بنحو 35 مليون يورو.
حراس  خمسة  حاليا  ريال  عهدة  في  وبات 
والكوستاريكي  كورتوا  يتقدمهم  مرمى 
نجل  زيدان  لوكا  الى  إضافة  نافاس،  كيلور 
لونين  أندري  واألوكراني  السابق،  المدرب 

كاسييا. كيكو  واإلسباني 
يحتفظ  "لن  ريال  أن  على  لوبيتيجي  وأكد 
على  سنبقي  للمرمى،  حــراس  بخمسة 
اسم  يكشف  أن  دون  من  منطقيا"،  ثالثة 

الحارس األساسي في المباراة اليوم .
ــمــدرب الـــذي أقــيــل مــن تدريب  واعــتــبــر ال
المنتخب اإلسباني عشية انطالق نهائيات 
تعاقده  ــالن  إع أعــقــاب  فــي  العالم  كــأس 
نــافــاس  أن  الــجــديــد،  للموسم  ـــال  ري مــع 
على  به  يشاد  يتمتعان "بمستوى  وكورتوا 

العالمي". المستوى 
بأفضل  معهما  نتعامل  أن  "نحاول  أضاف 
طريقة ممكنة، مع اتخاذ القرارات األفضل 
تنافس  ثــمــة  وســيــكــون  الــفــريــق،  لــصــالــح 

بينهما".  جميل 

 مورينيو يعانق بوجبا في لقاء سابق 

 جولن لوبيتيجي 

 تيتي (يسار) يوجه نيمار خالل لقاء سابق   

  

  

 تورينو يضم سوريانو 
وزازا 

 روما-أ ف ب

أعلن نادي تورينو اإليطالي لكرة 
القدم، التعاقد مع العب خط 

الوسط الدولي روبرتو سوريانو 
قادما من فياريال اإلسباني، 

ومواطنه المهاجم سيموني زازا 
قادما من فالنسيا، على سبيل 

اإلعارة لموسم.
ولم يكشف النادي قيمة 

الصفقة بشأن سوريانو (27 
عاما)، والذي انتقل الى فياريال 
في صيف العام 2016، مشيرا 

الى أن صفقة إعارته تشمل 
خيار شرائه بشكل نهائي في 

نهاية الموسم المقبل.
وخاض العب خط الوسط 

الهجومي ثماني مباريات دولية 
مع إيطاليا.

أما زازا (27 عاما)، فسبق له 
الدفاع عن ألوان أندية عدة 

منها يوفنتوس وساسوولو 
وسمبدوريا اإليطالية، ووست 
هام اإلنجليزي، علما أنه انتقل 

من يوفنتوس الى فالنسيا في 
صيف العام الماضي.

وقبيل إغالق فترة االنتقاالت 
الصيفية، عشية االنطالق 

الرسمي للدوري، أتم نادي بارما 
العائد هذا الموسم الى الدرجة 

األولى، التعاقد مع العاجي 
جيرفينيو (31 عاما) من نادي 

هيبي تشاينا فورتشون الذي 
انضم الى صفوفه في كانون 

الثاني 2016.

 

 خافيير تيباس   
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 الرأي - جوان الكردي

و"عيدية"  واألقـــارب  األهــل  ولّمة  جمعة  العيد 
وتواصل ورحمة وإنسانية ومشاعر وحب ومودة.
لتجمع  مناسبة  والكبار،  أوال،  الصغار  فرحة  هي 
ظل  فــي  والبعيد  والــقــريــب  واألقــــارب  األهــل 
ظروف االنشغال باألعمال والمدارس مما يجعل 
من  فاألهم  العادية  باأليام  صعبًا  أمرًا  االجتماع 
العيدية المشاعر التي تقوي الروابط بين العائلة.

أصل انتشار العيدية
مصر  في  ظهرت  أنها  إلى  تاريخية  روايات  تشير 
في العصر الفاطمي، وكانت تعرف بأسماء عدة 
وكان  و"التوسعة"،  "الرسوم"  بينها  من  آنذاك، 
والثياب  النقود  توزيع  على  يحرصون  الفاطميون 

على المواطنين خالل فترة األعياد.
توزيع  عادة  نشأت  كيف  أحد  يذكر  ال  األردن،  في 
في  خصوصا  (الــرحــم)  القريبات  على  العيدية 
األردن، وما إذا كانت انتقلت من سوريا ولبنان.. 
بكثرة  مــتــداوال  يكن  لــم  النقد  أن  مالحظة  مــع 
ــام  وأي الماضي  الــقــرن  بــدايــات  المنطقة  فــي 
يعتمد  آنذاك  االقتصاد  وكان  العثماني،  الحكم 
مبدأ  على  يقوم  التجاري  والتبادل  الكفاف  على 

المقايضة.
يستذكر الحاج السبعيني محمد العبادي من سكان 
عيرا ويرقا العيدية قديما، بقوله "في الخمسينات 
كانت عبارة عن (سفط راحة) أو "الحلقوم"، ومن 
ويقول  السوري).  (باكيت "ناشد"  إلى  تطور  ثم 
ألخواتهم  العيديات  هــذه  يقدمون  كــان  أنهم 
وخاالتهم وعماتهم ويأكلون عندهن (لزاقيات)". 
آواخــر  بالنقد  المعايدة  الــى  التحول  بــدأ  ويتابع 
قدرة  وحسب  ديناران  المتوسط  وكان  الستينات 
الشخص أو عدداألخوات والخاالت والعمات، ثم 
بدأ يرتفع مقدار هذا المبلغ (المعايدة) مع ارتفاع 

الرواتب.
تفصيل  معايدتهم  كانت  األطــفــال  أن  ويتابع 
معايدتهم  بــدأت  ثم  أحــذيــة،  أو  لهم  دشــاديــش 
عشرة  أو  قــروش  خمسة  بمبلغ  زهيدة  بمبالغ 

قروش أو نصف دينار.

الحاجة السبعينية لمياء (أم رنا)، سكان مرج الحمام، 
تقول كان يعايدونا وفي أوائل السبعينيات يرحم 
وعندي  متزوجة  وأنا  ليرات  العشر  يناولني  خالي 
وصرنا كبار ويقول حتى  أوالد، وأقول له تزوجنا 
كانت  المعايدة  ان  وتستذكر  تكبري"  ما  قد  ولو 
حسب القدرة المالية للشخص وعدد القريبات من 

أخوات وخاالت وعمات وبنات اإلخوة واألخوات.

أعطونا مشاعر وحّبا
أن  بــيــت)  (ربـــة  أحــمــد  منى  االربعينية  وتــوضــح 
المشاعر أهم من العيدية وليس شرط أن تكون 
على  صعبة  الحاليه  فاألوضاع  بالمادة  العيدية 

الجميع يجب أن نراعي الظروف.
الهاشمي  ســكــان  مــن  وهـــي  مــنــى،  وتــلــفــت 
الشمالي بعمان، إلى أن هنالك أقارب وعائالت 
ومساعدة،  عيدية  منها  المساعدات  هذه  تحتاج 

لكن األطفال "يجب أن نعّيدهم ألنها فرحتهم".
جبل  بيت  (ربـــة  نكتل  رغـــدة  األربعينية  وتــقــول 
والصغير  للكبير  فرحة  العيد  بعمان)  الحسين 

واألهم صلة الرحم وزيارة األقارب ألنه مع تسارع 
في  صعب  التزاور  أصبح  الناس  وانشغال  الحياة 
اهمية  ذات  ليست  فالعيدية  الــعــاديــة،  األيـــام 

بالنسبة الي.
بيت  (ربة  عكاشة  جهاد  الثالثينية  كثيرا  تبتعد  وال 
وتقول  سابقاتها  عن  حديثها  في  بعمان)  ناعور 
طبعا المشاعرمع زحمة الحياة وكثرة االنشغاالت 
اقتصرت بعض العالقات االجتماعية على مواقع 
التواصل االجتماعي مما أفقدها الروح والهوية.

(ربة  عمايرة  رهف  العشرينية  الــرأي  ووافقتهم 
سابقاتها  عن  حديثها  في   ( السلط  سكان  بيت 
وليست  مشاعر  بالعيد  الرحم  صلة  أكيد  وتقول 
عيدية طبعا مع تطور التكنولوجيا وكثرة استخدام 

مواقع التواصل االجتماعي.
ــزيــارات  اوال العائلية  التجمعات  أن  إلــى  وتشير 
ــــادرة جـــدا وتــقــتــصــر على  الــعــائــلــيــة أصــبــحــت ن

المناسبات الرسمية.
وتعتقد رهف أن أهمية العيد ليست مادية بقدر 

ما هي "معنوية.. وعادات وتقاليد".

بيت  ــة  (رب الجبالي  ياسمين  الثالثينية  تختلف 
سابقاتها؛  مع   ( علندا  ابو  الكهرباء  اسكان  سكان 
الخالة  أو  العمة  أو  األخــت  تكون  عندما  وتقول: 
حالتهم المادية سيئة ومحتاجين تضع آمالها في 
تسد  حتى  بالسنة  مرتين  تأتيها  التي  "العيدية" 
دينا أو تشتري شيئا تحتاجه.. هنا نلومها ونقول 

مشاعر؟.
فاضية  بيد  أخوتها  دخــول  أن  الجبالي  وتضيف 
ويقول لها "بأن العين قصيرة واليد بصيرة" تخيب 

آمالها وينكسر خاطرها أنا مع العيدية والزيارة.
سكان  منزل  (ربة  الجعفري  روال  تستذكرالثالثينية 
دير غبار بعمان ) أيام الطفولة تقول، كانت العيدية 
معنى  وعرفنا  كبرنا  عندما  ،لكن  بالعيد  همنا 
وفرصة  مشاعر  لنا  بالنسبة  صــارت  العالقات 
الجتماع األقارب أو األصدقاء وهنا تأتي الفرصة 
لنعايد "كبار العيلة" التي وضعها المادي سيء 
من  يختلف  الموضوع  هذا  الرحم  لصلة  بالنسبة 
شخص لشخص حسب الوازع الديني أو الثقافة 

الدينية.

واللقاءات  والزيارات  بالمشاعر  إال  يحلو  ال  العيد 
األسرية حسب الموظف االربعيني أحمد الحياري 
(سكان السلط ) يقول ،يجب علينا أن نحيي هذه 
دخول  العيدية،  ثم  والمحبة  بالتواصل  الفرحة 
بناتهم  على  واألعمام  واألخــوال  واألخــوة  األب 
فرحة  لهم  بالنسبة  تكون  عماتهم  أو  خاالتهم  أو 
قوتهن  يستمددن  فهّن  قوية  ومشاعر  كبيرة 
أما  العيدية  ثم  سندهن  فهم  لهم  أهلهم  وحب 
فهي  العيدية  لهم  بالنسبة  فالعيد  االطــفــال 

فرحتهم الكبرى.

تحوالت اجتماعية اقتصادية
ويطرح أستاذ علم االجتماع بجامعة مؤتة الدكتور 
خالل  من  السلوك  لهذا  تفسيرا  الحباشنة  رامي 
مناخ  وهــو  الفترة"  هــذه  السائد  العام  "المناخ 
ثقافة  على  ــمــادة  ال ثقافة  "ســيــطــرة  يــســوده 
االقتصادية  "الضغوط  وطــأة  تحت  المشاعر" 
وتخبط كثير من المعايير والقيم االجتماعية" التي 

اعتدنا عليها.
عام  بشكل  حدث  الذي  "االنزياح"  ُيغفل  ال  وهو 
الروابط  لحساب  واضمحاللها  المعنوية  للروابط 
المالية وبخاصة "بعد أن حاول المجتمع األردني 
الرأسمالي"  والسلوك  العولمة  منظومة  ولوج 
من  مجموعة  الى  اإلنسان  سلوك  يحول  الــذي 
يحقق  أن  يهمه  وظيفي"  أي "إنسان  الوظائف؛ 
العاطفية  الكثافة  مع  يتعارض  ما  وهو  مصالحه، 
لكثير من السلوكيات والمناسبات. فتجد اإلنسان 
اجتماعيا اآلن يفسر األهمية للسلوك بناءا على 
اآلن  يحدث  كما  مالية  وقيمة  مال  من  يتخلله  ما 
تقديم  بمجرد  أنه  الغالبية  يعتقد  إذ  األعياد،  في 
ال  التي  عاطفته  عن  يعبر  فهو  (العيدية)  المال 

تترجم من خالل كلمة أو مشاعر.
األردني،  المجتمع  في  الذكورية  للثقافة  ونظرا 
في  والطفل  الــمــرأة  يستوي  الحباشنة،  وفــق 
التعبير وبخاصة من ِقبل الرجل الذي يعزز سيادته 
المعتاد عليها من خالل تقديم العيدية لهما كمعزز 
المرأة  "تضع  تزال  ما  التي  االجتماعية  للصبغة 
كإرث  السفلى)  اليد  (أي  إليه  م  المقدَّ خانة  في 

لثقافتنا االجتماعية" التي أوجدت هذه الصورة. 
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 العيد.. مشاعر وِصلة رحم؟ أَم عيدية؟ 

" لبناء الشخصية   اختتام معسكرات "مهارا

 عمان - غدير السعدي

فعاليات  بالزرقاء  محمد  االمير  مدينة  في  تختتم 
معسكرات  مــن  السابعة  الــدفــعــة  معسكرات 
اليونيسيف  منظمة  مع  بالتعاون  "مــهــاراتــي" 
وبمشاركة طلبة سوريين. وقال المشارك محمد 
مثل  المختلفة  بالبرامج  يتميز  العام  "هذا  شريم 
مــســارات  النخبة،  مــهــاراتــي،  ــاء،  االشــي انترنت 
االردن التطوعية، التعرف على مشاركين جدد من 
محافظات مختلفة ، تعبئة وقت الفراغ بنشاطات 

مفيدة".
المشارك محمد المومني تعلم التنمية البشرية، 
مهارات االتصال والتواصل، تعريف الذات، كسر 

الحواجز، توليد االبداع، مهارات اجتماعية.
يعمل  أنه  حمدان  مجاهد  البرنامج  مــدرب  وقــال 
االفــكــار  تــوريــد  على  المشاركين  تــدريــب  على 
عمل  تقديم  ثقافة  ونشر  التلقين  عن  واالبتعاد 
ونشاطات حول القيم والوعي  ايجابي للمجتمع 

للذات وعدم تغيير القيم مع الظروف.
وتهدف المعسكرات التي تقام سنويا الى صقل 
شخصية الشباب المشاركين وتعبئة أوقات الفراغ 

لديهم في العطلة الصيفية، واكسابهم مهارات 
الحياة والتدريب العسكري، ومهارات في التدريب 
معسكرات  استحداث  الــى  باالضافة  المهني 
النخبة،  ومعسكرات  االشياء،  انترنت  مثل  جديدة 
الى  تهدف  والتي  التطوعية  االردن  ومسارات 
تعريف الشباب بوطنهم وتنفيذ اعمال تطوعية".

وتقام في مركز شباب حي االمير محمد معسكر 
-12 من  شاب   30 بمشاركة  للذكور  "مهاراتي" 

أن  الشريدة  جمال  المركز  مدير  وقــال  عــام،   15
اليونيسيف  منظمة  بالتعاون مع  المعسكر يقام 
سنوات   3 مــدار  على  السالم  اجيال  ومنظمة 

وتهدف الى تعليم المشاركين مهارات عديدة.
الــشــاب عــبــدالــرؤوف عرعش وعــصــام الــروســان 
واالدارة  المعرفة  ادارة  تعلموا  مهند  وعــمــار 
جالمنه  خالد  الــذات.  ادارة  ومهارات  االجتماعية، 
تعلم قواعد الجلسة ومهارات احترام الراي والراي 
االخر واداب الحديث. كما تقام في مركز شابات 
حي االمير محمد النموذجي معسكر "مهاراتي" 
ويقام  مشاركة   30 المعسكر  ويضم  للشابات. 
من 12- العمرية  للفئة  اليونيسيف  مع  بالتعاون 

15 عام.

وزارة  دور  الــدخــيــل  جــنــى  الــمــشــاركــة  وثــمــنــت 
الشباب في اقامة المعسكرات وتطوير برامجها 
ومتطلباتهم،  الشباب  اهتمامات  مع  لتتواكب 
واتخاذ  المشكالت  حل  كيفية  "تعلمت  وقالت: 
القرارات، واكتساب مهارات االستماع لالخرين، 
السليم  التخطيط  خــالل  من  بالحلول  التفكير 
ملك  المشاركة  بنظام.  االخرين  مع  والتعاون 
البوريني اكتسبت معرفة أصول القيادة وادارة 

الذات، الثقة بالنفس، عدم اللجوء للعنف.
وتقام في بيت شباب الزرقاء فعاليات الدفعة 
السابعة من معسكرات "عيون االردن" بالتعاون 
المعسكر  مديرة  وقالت  النسائية،  الشرطة  مع 
ـــو حــمــور "اشــتــمــل الــمــعــســكــر على  ســحــر اب
والمشاة  البدنية  واللياقة  العسكريه  التدريبات 

وفك وتركيب األسلحة ومكافحة الشغب.
وفــرح  جـــعـــارات  روزان  ــمــشــاركــات  ال وقــالــت 
انهن  الشرمان  وفاطمة  حرب  وروز  الشوشي 
من  والــوقــايــة  الــســالح  وتــركــيــب  فــك  تعلمن 
المتطرف  الفكر  ومكافحة  االلكتروني،  التجنيد 
وصقل وبناء الشخصية القوية، واالعتماد على 

النفس. 

ة سمية تخرج طلبة "يويس ماس"   األم
 عمان - حنين الجعفري

رعت االميرة سمية بنت الحسن حفل تخريج الفوج 
والمسابقة  ماس"  سي  "يو  طلبة  من  السابع 
الذهني  والحساب  للرياضيات  العاشرة  الوطنية 
التي اقيمت يوم الجمعة في صالة األمير حمزة 

في مدينة الحسين للشباب.
بعد  شهاداتهم  الفوج  طلبة  سموها  وسلمت 
كاملة  العشر  البرنامج  مستويات  بنجاح  اتموا  ان 
ألكثر  ماس"  سي  "يو  مع  استمرت  رحلة  خالل 
بعض  في  الفائزين  وقلدت  سنوات  ثالثة  من 

المستويات ميدالياتهم.
قال  ــازر  ع معتز  األردن"  ـــ"ذكــاء  ل الــعــام  المدير 
عشر  مــرور  وبمناسبة  االفتتاحية  كلمته  خــالل 
"يو  وبرنامج  الشركة  انطالقة  على  ســنــوات 
فيها  يشارك  التي  المسابقة  أن  مــاس"  سي 
300 طالب وطالبة من مختلف مدارس المملكة 
وروسيا وكازاخسان تعقد على مستوى المملكة 
للمشاركة  المسابقة  هــذه  من  الفائز  ويتاهل 
التاسع  في  كوااللمبور  الماليزية  العاصمة  في 

والعاشر من كانون األول المقبل.
برنامج  هو  ماس"  سي  أن "يو  إلى  عازر  وأشار 
الحساب  عمليات  يستخدم  العقلي  للتطوير 
الذهني كأداة لتطوير القدرات الذهنية والعقلية 
لألطفال ما بين الرابعة والثانية عشرة من العمر 
مثل التركيز التخيل والتصور المالحظة واالستماع 

باالضافة الى التذكر واالداء االكاديمي العام.
باستخدام  الذهني  للحساب  برنامج  أنــه  وبين 
العداد الصيني ويهدف الى تنمية العقل باكمله 

الصيني  المفهوم  بين  الجمع  على  ويعتمد 
ان  مشيرا  الحديثة  العلمية  واالبــحــاث  القديم 
في  شامل  تفوق  تحقيق  الى  يهدف  البرنامج 
الحياة األكاديمية لماليين االطفال في أكثر من 

50 دولة حول العالم.
من  وطالبه  طــالــب  عــن 300  يــزيــد  مــا  وشـــارك 
ليتنافسوا  المملكة  محافظات  ومختلف  عمان 
من  مستوى  كل  عن  أول  مركز  عشر  احــد  على 
الشطناوي  أحمد  فحصل  البرنامج  مستويات 
ولميس  البرنامج  في  االول  المستوى  على 
الهندي على المستوى الثاني، اما الثالث فكان 
من نصيب راوية حطاب. وحازت نتالي بوياجيان 
على  معايعه  وخــالــد  ــع  ــراب ال المستوى  على 

المستوى الخامس في البرنامج.
انتوني  نصيب  من  السادس  المستوى  وكــان 
اسماعيل،  آليــة  السابع  والمستوى  كوجايان 
المستوى  على   " غبون  لجين   " حصلت  بينما 
 , التاسع  المستوى  على  مسعد  ــارا  وي الثامن 
واخيرا   " القدسي  دينا   " ل  العاشر  والمستوى 

الطالب يامن غزال عن المسابقة السمعية.
ــازاخــي الــمــاز  ــق ــفــال الــقــنــصــل ال وحــضــر االحــت
آي  سي  (يو  مجموعة  ومندوب  بيشيداشيف 
سي) العالمية في ماليزيا كريس تشو والملحق 

في السفارة الروسية نيكيتا بارتشنكوڤ.
ــامــج في  ــرن ــب وشـــــارك فـــي الـــحـــدث طـــالب ال
قازاخستان وروسيا كمشاركين ضيوف، وأعربوا 
استغلوا  التي  الرائعة  بالمشاركة  سعادتهم  عن 
المناطق  ــارة  ــزي ل االردن  فــي  تــواجــدهــم  فيها 

السياحية الرئيسية. 

موك.. متى تُحّل؟   أزمة نقل طلبة ال
 إربد - سارة ارشيدات

جامعة  طلبة  يعيشها  التي  تلك  يومية  معاناة 
العام  النقل  وســائــط  استخدام  فــي  اليرموك 
والمشهد  ومغادرتها  الجامعة  الــى  للوصول 
وازديــاد  االنتظار  في  الطالب  لطوابير  اليومي 

األزمات المرورية.
تقول الطالبة عنود قصراوي أنها تعاني من عدم 
توافر المواصالت في جميع األوقات، والضغط 
الثيف عليها خصوصا الفترة الصباحية. لذا تضطر 
إلى أن تستقل المركبة قبل محاضرتها بساعتين 
وقــوف  إلــى  الــقــصــراوي  وتلفت  األقـــل.  على 
الوصول  سرعة  يعيق  الــذي  المتكرر  المركبات 

للجامعة.
ويشير الطالب محمد المومني إلى "قلة وسائط 
النقل" قياسا إلى أعداد الطلبة خصوصا ما بعد 
ظل  في  المزاحمة  مشهد  ليتكرر  عصرا،  الثالثة 
بزيادة  المومني  ويطالب  الــدور.  تنظيم  انعدام 

أعداد المركبات بما يتناسب وأعداد الطلبة.
الخطوط  على  العام،  النقل  خدمة  تقدم  وفيما 
الموصلة إلى الجامعة، ألغلب أهالي المحافظة، 
تدعو الطالبة مرح مقداد، إلى تخصيص خط نقل 

وتوفيرا  عليهم  تسهيال  وحدهم  الطالب  يخدم 
للوقت، إذ أن هذا سيقلل بشكل ملحوظ الوقت 
للتحميل  التوقفات  عــدد  كثرة  بسبب  المهدور 

والتنزيل.
المقدم هايل الخاليلة من دائرة السير بإربد يوضح 
أن نقل طلبة الجامعة ضمن األولويات بالتشارك 
المحافظة  فــي  الــبــري  النقل  تنظيم  هيئة  مــع 
وخصوصا  ــة  ــمــروري ال ــــات  األزم مــن  للتخفيف 

المناطق الحيوية.
ويشير الخاليلة إلى أن هيئة تنظيم النقل البري 
هي الجهة المخولة رسميا بتوفير وسائط النقل 
الفترات  في  الطلبة  أعــداد  ومراقبة  العمومي 
الصباحية والمسائية وتوزيع وسائط النقل حسب 

أعداد الطلبة.
في هذا الصدد تؤكد مديرة هيئة التنظيم البري 
المهندسة روال العمري الشمولية الكاملة لنقل 
طلبة اليرموك وتوفير وسائط نقل مباشرة وغير 

مباشرة تخدم طلبة الجامعة.
التي  الــمــواصــالت  تعزيز  إلــى  العمري  وتلفت 
باص  بزيادة  مباشر  رسمي  بشكل  الطلبة  تخدم 
الشمالي  للمجمع  وثالثة  الهاشمي  لسرفيس 
سرافيس  وعشرة  االغــوار  لمجمع  عشر  وثالثة 

الــبــوابــه  خــدمــة  فــي  جميعها  الــجــنــوبــي  للحي 
الماضيه  السنوات  ظل  في  للجامعه  الشماليه 
ــام  واي ســاعــات  فــي  الميدانية  الحركة  وحــســب 

الذروة لالزمات المرورية.
تخدم  بــاصــات  لــوجــود  الــعــمــري  روال  وأشــــارت 
الطلبه بشكل غير مباشر للبوابة الغربية كباصات 
وبــاصــات  بــديــعــه  مستشفى  األغـــــوار  مــجــمــع 
وقالت  بديعه،  مستشفى  الشمالي  المجمع 

في  المباني  تــطــورات  مــع  بالتناسب  العمري 
عمان  مجمع  خط  انشاء  سيتم  اليرموك  جامعة 
مــرورا  ــدون  اي عمان  ومجمع  بديعه  مستشفى 
بالبوابة الجنوبية وخط وسط البلد الحي الجنوبي 

مرورا بالبوابة الغربية للجامعة.
مدير دائرة المرور في بلدية إربد حسان عكور بين 
المسارب  وزيادة  الشوارع  لتوسيع  البلدية  تطلع 
التقاطعات  وتغيير  األزمــــات  طــوابــيــر  لتقليل 

المولدة لألزمات وتحويلها ألنفاق ودواوير تسرع 
عملية الوصول للجامعة.

السير  اتجاه  بتحويل  البلدية  اهتمام  إلى  ويشير 
ـــد بــاتــبــاع خــطــة مــروريــة الســتــخــدام  ــجــاه واح الت
وأهمها  أكبر  مسارب  بعدد  واحد  باتجاه  الطرقات 
وطريق  الشمالية  البوابة  التل  عبدالقادر  شــارع 

دوار القبة ليصبح أربعة مسارب باتجاه الغرب.
وحول النقل الحضري بين العكور السماح للبلدية 
الحضري  والنقل  العام  النقل  تدير  شركة  بانشاء 
او الزمن ذي الترددات ليكون للرحلة موعد محدد 
استخدام  عن  العزوف  يالحظ  فيما  االنتظار  دون 

النقل العام.
مشكالت  ــود  وج حــال  فــي  انــه  الخاليلة  ويــؤكــد 
فإن  مقترحة  حلول  أو  الطلبة  تواجه  وصعوبات 
كتاب  الستقبال  تامة  جاهزية  مديرية األمن على 
وتحقيق  لدراستها  األفــكــار  هــذه  يوضح  خطي 

الممكن منها.
* أعدت هذه المادة ضمن مساق التدريب 
الميداني لمجموعة من طلبة قسم الصحافة 
واإلعالم بجامعة اليرموك بإشراف الدكتور حاتم 
العالونة والدكتور خلف الطاهات، بالتعاون مع 
دائرة الرأي الشبابي بصحيفة "الرأي". 



ن - األردن   السنة الثامنة واألربعون - ع
أبواب

w w w . a l r a i . c o m33

الــدم  تحليل  أن  إلــى  جــديــدة  أميركية  دراســـة   توصلت 
”HbA1c“ أو معدل السكر التراكمي يكشف عن عالمات 

اإلصابة بسكر الحمل فى األسبوع العاشر.
 ،“HealthDayNews” ووفقًا للموقع الطبي األميركي
على  خطيًرا  تهديًدا  يشكل  أن  يمكن  الحمل  سكر  فــإن 
ضغط  ارتفاع  خطر  من  ويزيد  واألطفال،  األمهات  صحة 
الدم المرتبط بالحمل، والوالدة القيصرية، وكذلك أمراض 
القلب والسكر من النوع الثاني فى وقت الحق. وأوضح 
الباحثون أنه يزيد من خطر كبر حجم الطفل وزيادة حساسية 

األنسولين والسمنة فيما بعد.
أو  بدينات  النساء  تكن  لم  ما  أنه  إلى  الباحثون  وأشــار 
عادًة  فحصهن  فيتم  أخرى  معروفة  خطر  عوامل  لديهن 

لمرض سكر الحمل بين 24 و 28 أسبوًعا من الحمل.
وفي هذه الدراسة، فحص باحثون من المعهد الوطنى 
ما   (NICHD) البشرية  والتنمية  الطفل  لصحة  األمريكى 
إذا كان االختبار المستخدم بشكل شائع لتشخيص مرض 
يكشف  أن  يمكن   ،“HbA1c” وهو   -  2 النوع  من  السكر 
من  األول  الثلث  فى  الحمل  بسكر  اإلصابة  عالمات  عن 

الحمل.
لحوالي   “HbA1c” تحليل اختبارات  نتائج  الباحثون  وقارن 
107 نساء أصيبوا بعد ذلك بسكر الحمل بنتائج من 214 
امرأة لم يقمن بذلك، وتم اختبار معظم النساء أربع مرات 
وسط  ؛   (13-8 (األسابيع  مبكر  وقت  في  الحمل:  أثناء 
(أسابيع  متأخر  وقت  في  و  ؛  و 29-24)  (أسابيع 22-16 

.(37-34
ووجد الباحثون أن النساء المصابات بسكر الحمل لديهن 
مستويات أعلى من HbA1c فى فترة مبكرة من الحمل 

(بمتوسط   5.3%) مقارنة باآلخرين (بمتوسط   %5.1).
وقال معدو الدراسة إن كل زيادة بمقدار 0.1 نقطة مئوية 
مرتبطة  كانت  الحمل  أوائــل  في    HbA1c نسبة  في 
بزيادة مخاطر اإلصابة بسكر الحمل بنسبة 22%. ونشرت 

الدراسة في مجلة ساينس ريبورتس. 
وكاالت

اختبار دم يكشف عن عالمات اإلصابة بسكر الحمل ىف الشهور األوىل

رسات غذائية خاطئة يف عيد األضحى   م

 أبواب – ندى شحادة

اإللتزام  يغدو  المبارك  األضحى  عيد  اقتراب  مع 
غاية  فــي  ـــرا  أم والــصــحــيــة  السلمية  بــالــتــغــذيــة 
هذه  في  الغذائية  الــعــادات  فتتغير   ، الصعوبة 
بكثرة  اللحوم  تناول  على  الناس   ويقبل   ، الفترة 
في حين  يتم تغييب الخضار والفواكه عن مائدة 
الطعام مما يسبب إرباكا كبيرا للجهاز الهضمي ، 
فتبدع ربات البيوت في  تحضير األطباق المتنوعة 
الطعام  مائدة  الخروف  لحم  ويتسيد   ، العيد  في 
يتم  حين  في   ، المبارك  األضحى  عيد  أيام  طيلة 
وهذا   ، تام  بشكل  والفواكة  الخضروات  تغييب 
لعدم  صحية  مشاكل  عدة  ظهور  الى  يؤدي  األمر 
بشكل  اللحوم  تناول  على  اإلنسان  معدة  تعود 

يومي .
المومني  مي  العالجية  التغذية  أخصائية  وتبين 
في  الناس  يمارسها  التي  األخطاء  أكثر   "  : بأن 
اللحوم  باستهالك  يــبــدأون  أنهم  االضحى  عيد 
و  العيد  أيــام  ألول  األولــى  الساعات  منذ   بكثرة 
حتى اليوم الرابع أو الخامس ، بحيث تقدم كطبق 
رئيسي وتستهلك في الغالب أكثر من مرتين في 
اليوم، مما يرهق المعدة واألمعاء لصعوبة هضم 
وامتصاص تلك الكمية من الطعام الموجودة في 
المعدة، وهو ما يؤدي حدوث مشاكل عدة للجهاز 
الهضمي". وتذكر بأن : "  اإلفراط في استهالك 
في  كبير  ارتفاع  إلى  البعض  لدى  يــؤدي  اللحوم 
عنه  ينتج  الذي  الشيء  الدم،  في  الدهون  نسبة 

إرهاق الكبد وتراكم الدهون عليه ".
  وتقول المومني : " في أيام العيد تجد المعدة 
عليه  تتعود  لم  اللحم  من  هائل  كم  أمام  نفسها 
بكمية  المعدية  العصارة  وتفرز   ، انتفاخ  فيحدث   ،
حدة  ـــادة  وزي بالليل  ــجــاع  اإلرت يسبب  مــا   ، كبيرة 
ألعراض  إثــارة  حدوث  الى  باإلضافة   ، الحموضة 

القولون المزعجة وحاالت اإلمساك ". 
تبين  األضحى  عيد  في  الشائعة  األخطاء  وحول  
 ، الضيافة  بكرم  يتسم  أردنــي   كمجتمع  نحن   " :
األقارب  دعوة  لقبول  مضطرين  الضيوف  يصبح 
ردها  وعــدم  والمعمول  الحلويات  ــواع  ان لتناول 
وخاصة عند تقديم الحلوى المختلفة في كل منزل 
مما يؤدي لمشاكل ارتفاع نسبة السكر في الدم، 
لزيادة  أكبر  مجهود  بذل  إلى  البنكرياس  فيضطر 
إفراز األنسولين لحرق نسبة السكر الزائدة، وهذا 
يؤدي الى ارتفاع الكوليسترول والضغط الدموي 

وبالتالي ارتفاع نسبة الدهون الثالثية  " .
من  كبيرة  كميات  لتناول  السلبية  ــار  االث وتغدو   
الــلــحــوم كــثــيــرة ،وتــوضــح الــمــومــنــي : " يــؤدي 
إجهاد  حدوث  الى  اللحوم  من  كبيرة  كميات  تناول 
كبيرة  كميات  استقبال  فعند   ، الهضمي  للجهاز 
اإلمتصاص  اكتمال  عدم  يحصل  البروتينات  من 
وتراكمها على شكل فضالت في االمعاء الغليظة 
، و يؤدي بقاء الفضالت إلى ظهور أعراض مزعجة 
الحموضة،  زيادة  التوعك،  الصداع،  القيء،  مثل 
سوء  البواسير،  ــغــازات،  ال الجسم،  رائــحــة  ســوء 

القولون  يتخلص  لم  وإذا   ، واالمتصاص  الهضم 
من الفضالت الغذائية تبدأ السموم الضارة في 

التكون ". 
دورا  تلعب    ": السموم  تلك  أن  الــى  وتشير 
معدل  وارتــفــاع  عــدة  أمــراض  حــدوث  في  رئيسيا 
الدرقية،  الغدة  وأمــراض  السيء  الكوليسترول 

وتقرحات األمعاء، واالنتفاخ المزمن وغيرها". 
داخــل  المخلفات  هــذه  طــالــت  كلما   "  : وتــتــابــع 
عنها،  المترتبة  األمــراض  خطورة  زادت  القولون 
المزمن،  والــصــداع  المفاصل،  واآلم  كاالنتفاخ 
مرض  وتطور  ظهور  في  مساهمتها  إلى  إضافة 

سرطان القولون ".
اللحوم  من  الكبيرة  الكميات  أن  كما   "  : وتقول 
السموم  من  التخلص  في  الكلى  عمل  تضعف 
الناتجة عن تحلل بروتينات اللحوم وتحولها لحمض 
بمرض  باالصابة  ارتفاعه  يتسبب  الــذي  اليوريك 

النقرس (داء الملوك )".
توصيات  توجه  المومني  فإن  سبق  ما  على  بناًء 
أنصح  األضــحــى :"  عــيــد  فــي  لــلــطــعــام  ــدة  ــدي ع
اللحوم  تحضير  و  الدسمة  اللحوم  من  بالتقليل 
مسلوقة  او  مشوية  تكون  بأن  و  صحية  بطريقة 
، كما يجب تنظيم الوجبات وتناول كميات معتدلة 
وجبات  عدة  على  توزيعها  يتم  بحيث  اللحوم  من 
في اليوم ، وشرب كميات كبيرة من الماء لكونه 
يعطي شعورا بالشبع ويقلل نسبة تركيز األمالح 

المضافة لبعض أنواع اللحوم المشوية " . 
السلطة  طبق  وجــود  الــضــروري  مــن   "  : وتتابع 

من  كثير  على  تحتوي  لكونها  الطعام  سفرة  على 
والتي  بااللياف  المشبعة  الخضراء  الخضروات 
بسبب  التخمة  أو  باالنتفاخ  الشعور  من  تحمي 
كثرة تناول اللحوم ، وتشدد على ضرورة ممارسة  
التمارين الرياضية البسيطة مثل المشي، وذلك 
الدهون  مــن  التخلص  على  الجسم  تحفز  حتى 

الزائدة بسبب تناول اللحوم ".
المشروبات  تناول  بتقليل   ": المومني  وتنصح 
الغازية والعصائر المحالة التي قد تزيد من درجة 
على  وتشدد  التخمة  وتسبب  المعدة،  حموضة 
خاصة  الطعام  تناول  في  اإلفـــراط  عــدم  ضــرورة 
بعدها  النوم  عــدم  على  والحفاظ  العشاء  وجبة 

مباشرة ".
يجب   "  : أنه  إلى  اللحوم   شــواء  محبي  وتدعو   
 ، اللحوم  شواء  في  الصحية  بالطرق  يلتزموا  أن 
أثناء  اللهب  دخــان  او  اللهب  إلى  اللحم  فتعرض 
فترة الشواء لفترة طويلة يزيد من اطالق الجذور 
صحية  مشاكل  ويسبب  اللحوم  نسيج  عبر  الحرة  
قبل  طبخها  يفضل  لــذا   ، كالسرطانات  وخيمة 

الشواء ".
ــزاء  األج تــنــاول  تجنب  ضـــرورة   على :"   وتــشــدد 
والكلى،  الكبد  مثل   ، بكثرة  لألضحية  الداخلية  
الكوليسترول  من  كبيرة  كمية  على  تحتوي  ألنها 
وخاصة لألشخاص الذين يعانون من القرحة في 
الدسمة  األطعمة  تقليل  يفضل  لــذا   ، المعدة 
الكثير  على  تحتوي  التي  األطباق  كذلك  والمقلية 

من البهارات والصلصات الحارة ". 

     ينصح خرباء التغذية بتقليل اللحوم الدسمة، 
ها بالطرق الصحية كالشوي   وتحض

والسلق، وتناول كميات معتدلة من اللحوم، 
بحيث يتم توزيعها عىل وجبات عديدة 

ة من املاء  يف اليوم، ورشب كميات كب
لكونه يعطي شعورا بالشبع ويقلل نسبة 
تركيز األمالح املضافة لبعض أنواع اللحوم 

املشوية 

ارسها الناس يف   أك األخطاء التي 
ة منذ   عيد االضحى، استهالك اللحوم بك

الساعات األوىل ألول أيام العيد، بحيث 
تقدم كطبق رئييس وتستهلك يف الغالب 
أك من مرت يف اليوم، ما يرهق املعدة 

واألمعاء لصعوبة هضم وامتصاص املعدة 
لتلك الكمية، وحدوث مشاكل عديدة للجهاز 

الهضمي 
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مد أحمر يفتك بالكائنات البحرية يف السواحل 

الغربية لفلوريدا

طهاة من العا أجمع يودعون عمالق فن الطهي 
الفرنيس جويل روبوشون

منقذون يساعدون أنثى حوت جنحت قرب ريكيافيك 
عىل العودة للبحر

حالة  فــلــوريــدا  واليـــة  سلطات  أعلنت 
طوارئ بسبب "موجة مد حمراء" عاتية 
ونفوق  البحر  مياه  اســوداد  إلــى  تــؤدي 
الدالفين والسالحف البحرية واألسماك 

بوتيرة مقلقة. 
أكثر  جمع  وحــده،  الحالي  الشهر  وخــالل 
البحرية  الــحــيــوانــات  مــن  طــن  مئة  مــن 
عــلــى شــواطــئ مــهــجــورة تــفــوح منها 
ساراسوتا  مدينة  محيط  في  نتنة  روائح 
الواقعة على السواحل الغربية لفلوريدا 

والمحببة بدرجة كبيرة لدى السياح.
عشر  اثنا  نفق  آب،  من  السابع  ومنذ 
دلــفــيــنــا بــعــد جــنــوحــهــا عــلــى ســواحــل 
المقاطعة، وهي حصيلة توازي مجموع 
الدالفين النافقة على مدى سنة كاملة 

في األوضاع العادية.
 وتقول غريتشن لوفويل من مختبرات 
"موت مارين البوراتوري" وهي رئيسة 
والثدييات  السالحف  تجمع  مجموعة 
ــا خطرة  الــبــحــريــة الــتــي تــعــانــي أوضــاع
جسديا  منهك  ــر  أم "هـــذا  النافقة  أو 

وذهنيا".
ــــمــــر" ("ريـــــــد تـــايـــد"  ــــمــــد األح  و"ال
ناجمة  طبيعية  ظــاهــرة  باالنكليزية") 
موجود  الخاليا  أحــادي  مجهري  كائن  عن 
يحمل  المكسيك  خليج  فــي  خصوصا 
هذا  ويطلق  بريفيش".  "كارينيا  اسم 
الكائن نوعا من السموم القوية تنتشر 
صــداع  بــحــاالت  وتتسبب  ــهــواء  ال فــي 
ـــات ربـــو لــدى  ـــوب نــصــفــي وســـعـــال ون

اإلنسان.
بريفيش"  "كــاريــنــيــا  تــكــون  مــا  وعــــادة 
بكميات  الــســنــة  مـــدار  عــلــى  مــوجــودة 
قليلة. لكن في حال تكاثر هذه الكائنات 
فإنها تشكل خطرا كبيرا على الحيوانات. 
البحر  وخراف  البحرية  السالحف  وتواجه 
خطر تنشق هذه المواد الحيوية السامة 
ــحــال أكـــل األســـمـــاك أو  ــنــفــوق ب أو ال

الطحالب الملوثة.

 كان اسمه سبيك  

إلى  للمجيء  لوفويل   استدعيت  وقد 
سييستا  شــاطــئ  مــن  قريبة  منطقة 

شواطئ  أجمل  بين  من  المصنف  كي 
دلفين  جيفة  لحمل  المتحدة،  الواليات 

متحللة.
عاما   12 يبلغ  كــان  الذكر  الدلفين  هــذا   
ما  العلماء  رآه  وقــد  سبيك.  واســمــه 
متابعتهم  خــالل  مــرة   300 عن  يقل  ال 
باهتمام أجياال عدة من الدالفين البرية 

الكبيرة في خليج ساراسوتا.
بشأن  البحوث  برنامج  مــديــر  ويــقــول   
ويلز  رانـــدال  ساراسوتا  في  الدالفين 

"هذا األمر مثير لالضطراب".
ويخرج العالم خريطة لكل المواضع التي 
جانب  من  سبيك  الدلفين  فيها  شوهد 

العلماء في السنوات األخيرة.
والــدة  ــر  أث أيضا  العلماء  تقفى  وقــد   
بسبب  نفقتا  اللتين  وجــدتــه  الدلفين 

ابتالع معدات للصيد.
سبيك  نعرف  قائال "كنا  ويلز  ويستذكر 
منذ والدته. لقد سميناه تيمنا بوالدي".
موجة  تكون  أن  في  العلماء  ويشتبه 
هذا  نفوق  عن  مسؤولة  الحمراء  المد 

الحوت. لكن يتعين انتظار نتائج المختبر 
في األسابيع المقبلة للتأكد من ذلك.

فلوريدا  حاليا  تطال  التي  الظاهرة  هذه 
بدأت في تشرين األول  2017 غير أن 
األسابيع  خالل  بقوة  تسارعت  وتيرتها 
السواحل  طول  على  وتمددت  األخيرة 
الغربية للوالية من تامبا إلى نايبلز على 

مساحة 320 كيلومترا.
والمعالجة  الصناعية  للزراعة  ويمكن   
تكاثر  في  تسهما  أن  للنفايات  السيئة 
الخضراء،  أو  الــزرقــاء  السامة  الطحالب 
شواطئ  تطاول  أخــرى  مشكلة  وهــي 
للمد  بالنسبة  كذلك  واألمــر  فلوريدا. 

األحمر وفق الخبراء.

السياحة تترنح 

المتحللة  األسماك  روائــح  ألحقت  وقد 
حرمته  إذ  المحلي  باالقتصاد  أضـــرارا 
إيرادات بماليين الدوالرات من أنشطة 

الصيد والسياحة في موسم الذروة.

لتأجير  متجر  صاحب  بوتانا  عمر  ويقول   
المراكب في بونيتا سبرينغز في شمال 
هنا  السياحة  على  تقوم  "حياتنا  نايبلز 

في جنوب غرب فلوريدا".
بسبب  تجارتنا  تراجعت  "لقد  ويضيف 
 %  40 إلــى  تصل  بنسبة  الوضع  هــذا 

برأيي".
هذه  من  المتضررون  السكان  ويأمل   
الظاهرة اتخاذ السلطات تدابير من بينها 
إنشاء بحيرات لمعالجة المياه أو تقليص 
استخدام األسمدة الزراعية التي تسهم 

في تكاثر الطحالب المؤذية.
عامي  األخــيــرة  الكبيرة  الموجة  وبعد   
تعاني  الدالفين  بقيت  و2006،   2005

بحسب راندال ويلز.
ـــراء هــذه   وقـــد نــفــق دلــفــيــنــان فــقــط ج
من  الكثير  أن  غير  الحيوية.  السموم 
األسماك نفقت ما دفع بالحيتان الجائعة 
الصيد  شباك  على  االنــقــضــاض  إلــى 

التي تمثل خطرا كبيرا عليها.
 (أ ف ب)

الطهاة  كــبــار  مــن  مــئــة  ــوالــى  ح شـــارك 
كاتدرائية  فــي  ــانــب    واألج الفرنسيين 
في  فرنسا  غــرب  وســط  فــي  بواتييه 
أهم  أحد  روبوشون  جويل  وداع  مراسم 
في  تــوفــي  الــذي  العالم  فــي  الطهاة 
السادس من الشهر الحالي عن 73 عاما.

للطاهي  عمالقة  صــورة  وضعت  وقد   
في  النجوم  من  عدد  أكبر  على  الحاصل 
رقم  وهو   2016 في  نجمة   32) العالم 
كاتدرائية  واجهة  على  مطلق)،  قياسي 
التي  بــواتــيــيــه  فــي  بــطــرس  الــقــديــس 

المراسم. استضافت 
ــوشــون الــذي   وكــانــت جــنــازة جــويــل روب
توفي في جنيف جراء إصابته بالسرطان، 
مراسم  في  الماضي  األسبوع  أقيمت 
رغبة  عند  نزوال  المقربين  على  اقتصرت 
العائلة. إال أن ذوي الطاهي الراحل أرادوا 
مسقط  فــي  العامة  التأبين  لمراسم 
وعلنية  أخــويــة  "لحظة  تــكــون  أن  رأســـه 
المرشد  سيبقى  مــن  ــذكــرى  ل تكريما 
والرجل  و"الصديق  المؤسس"  واألب 

بمنطقته. عاطفيا"  المتمسك 
من  الطهاة  عشرات  الكاتدرائية  وضمت 
بيضاء  سترات  ارتــدوا  وهم  األعمار،  كل 
روبوشون  محترفات  صنع  من  سوداء  أو 

للحداد. كعالمة 
ــمــدعــويــن هــنــاك  ــر ال ـــن بــيــن أشــه  وم
الطهاة الحائزون نجوما عدة ميشال غيرار 
كذلك  دوكاس.  وآالن  دوتورنييه  وأندريه 

والدها  بوكوز  برناشون  فرنسواز  مثلت 
الفرنسي  العمالق  بوكوز  بول  الطاهي 
الثاني  كــانــون  فــي  توفي  الــذي  اآلخــر 

الماضي.
"جويل  غــيــرار  ميشال  الــطــاهــي  وقـــال 
الطاهي  جــوهــره  فــي  كــان  روبــوشــون 
العالمي الكبير (...) كان يمثل هذا الرمز 

للعمل اليدوي الحرفي".
كذلك قال الطاهي إريك بريفار المساعد 
السابق لروبوشون بصوت مرتجف بفعل 
التأثر "لقد غّير حياتي عندما تركت طوكيو 
فــي ســن الــثــامــنــة والــعــشــريــن ألصبح 
من  شيء  كل  معه  تعلمت  له.  مساعدا 
جديد، بدأ كل شيء من الصفر. لقد كان 

استثنائيا  معلما  النظير،  منقطع  حرفيا 
للتميز في البساطة".

من  بعثة  أيضا  الــوداع  مراسم  وحضرت 
به  روبوشون  ربطت  الذي  البلد  اليابان، 
وثيقة  روابــط  معه  ونسج  مميزة  عالقة 
عبر فتح ثالثة مطاعم راقية في طوكيو.
 (أ ف ب)

 جنحت أنثى حوت، من فصيلة تسمى 
صغيرة  جزيرة  في  المنقار،  ذو  الحوت 
قــبــالــة ســاحــل ريــكــيــافــيــك وســاعــدهــا 
بينما  البحر  إلى  العودة  على  منقذون 
نفقت أنثى حوت أخرى على الشاطئ.

الشاطئ  على  الحيوانين  على  وُعــثــر 
في جزيرة إنجي الصخرية على مشارف 
إلدنج  منظمة  وقالت  أيسلندا.  عاصمة 
ويل ووتشنج إنه على الرغم من الجهد 
من  أطقم  بينهم  منقذون  بذله  الــذي 
منظمات مراقبة الحيتان وخفر السواحل 
فقد نفقت إحداهما .  وتعرض الحوتان 

إلصابات من الصخور ونزفتا دما.
إعالم  لوسائل  بحرية  أحياء  عالم  وقــال 
اإلناث،  من  وهما  الحيوانين،  إن  محلية 
كــانــتــا تـــطـــاردان فــريــســة عــلــى األرجـــح 
جزر  وحدث  الضحلة  المياه  في  وتبعاها 

فتقطعت بهما الُسبل.
انتظارا  ســاعــات،  ثماني  مــدى  وعــلــى 
لحدوث مد بحري، حرص المنقذون على 
إبقاء الحيوانين مبتلتين وباردتين قبل أن 
في  السباحة  من  منهما  الناجية  تتمكن 
التي  األنثى  المنقذون  وساعد  البحر. 
للطريق  وأرشداها  السباحة  على  نجت 
سبحت  أنها  وذكــرا  الشاطئ  عن  بعيدا 

بعيدا بشكل آمن بحلول المساء. 
 (رويترز)

مشجعون يصطفون للحصول عىل 
قميص فرنسا مزينا بالنجمة الثانية

الكشف عن "الوصفة األصلية" 
للتحنيط عند قدماء املرصي

ترافولتا ونيتون-جون يلتقيان 
رور 40 عاما عىل فيلم  لالحتفال 

جريس

 اصطف العشرات من عشاق كرة القدم في فرنسا في طوابير ليكونوا أول 
من يحصل على الزي الجديد لمنتخب بالدهم المزين بنجمة ثانية في أعقاب 

الفوز بكأس العالم التي استضافتها روسيا.
وأطلق تتويج فرنسا بلقب كأس العالم موجة من الفرحة وساعد في تعزيز 
إلى  يدخل  وهو  شوفالييه  بريس  المشجع  وقال  الوطنية.  بالوحدة  الشعور 
متجر تابع لالتحاد الفرنسي لكرة القدم في باريس "سأحتفظ بهذا القميص 

ما حييت. يحمل النجمة الثانية. حول الالعبون أحالمنا إلى حقيقة".
وأحرزت فرنسا كأس العالم ألول مرة في 1998 ونالت النجمة األولى بفضل 
المنتخب  وكان  الوقت.  ذلك  في  اللعب  صانع  زيدان  الدين  زين  األسطورة 
يرمز لحالة من التعدد والتنوع بين عدد من الالعبين الذين ينحدرون من أصول 

مختلفة. 
(رويترز)

 كشف فحص لمومياء عن الوصفة األصلية للتحنيط عند المصريين القدماء، 
التي استخدمت ألول مرة لحفظ الجثامين البشرية.

أجريت  الكيميائية  الفحوصات  من  سلسلة  أن  سي)  بي  بي  هيئة(  وقالت 
قبل  و3500   3700 عامي  بين  ما  إلى  تاريخها  يرجع  التي  المومياء،  على 
طويل،  بوقت  ذلك  قبل  طورت  أنها  وأكدت  الوصفة،  عن  كشفت  الميالد، 

واستخدمت على نطاق أوسع مما كان يعتقد سابقا.
وقال الدكتور ستيفن باكلي، عالم آثار من جامعة يورك البريطانية، لبي بي 
سي نيوز، أن هذه المومياء "تجسد حرفيا عملية حفظ الجسد الموجود في 

قلب عملية التحنيط المصرية القديمة طيلة أربعة آالف عام".
على  مكون،  لكل  الكيميائية  "البصمة"  وزمــالؤه  باكلي  الدكتور  واستنبط 
الرغم من أن كل عنصر كان يمكن أن يأتي من مصادر عدة. وكانت الوصفة 
طبيعة  له  ونبات  السمسم،  زيــت  ربما  نباتي،  زيــت  كالتالي:  األساسية 
البلسم، أو مستخرج جذري ربما يكون أتى من نبات البردي، وصمغ نباتي، 
وهو سكر طبيعي ربما يكون مستخرج من شجر السنط، واألهم، راتنج شجرة 

من فصيلة المخروطيات، الذي ربما يكون راتنج شجرة الصنوبر.
خصائص  سيعطيها  الراتنج  فإن  الزيت،  في  المكونات  هذه  تخلط  وعندما 

مضادة للبكتيريا، ما يحمي الجسد من التحلل.
وتوصل العلماء إلى الوصفة بعد أن بدأ الدكتور باكلي البحث عن الوصفة 
منذ عدة سنوات، حينما استخرج هو وزمالؤه وحللوا العناصر الكيمائية، من 

األقشمة التي استخدمها المصريون في تكفين المومياوات.
عام  في  تقريبا  بدأ  أنه  عموما  يفترض  أن "التحنيط  باكلي  الدكتور  ويقول 

2600 قبل الميالد، في وقت بناء الهرم األكبر".
وأضاف "لكننا الحظنا أن هناك أدلة على أن حفظ الجثث بدأ في وقت سابق 

لذلك".
وأرشد هذا االكتشاف الفريق إلى مومياء ترجع إلى ما قبل التاريخ، وهي 
أي  إلى  المومياء  تلك  تخضع  ولم  بإيطاليا.  تورينو  متحف  في  الموجودة 
معالجات للحفظ، ومن ثم وفرت فرصة فريدة لدراسة الكيمياء المصرية على 

طبيعتها الخالصة.
(بترا)

 احتفل نجما فيلم (جريس) أوليفيا نيوتن -جون وجون ترافولتا بذكرى مرور 
بين  حب  قصة  تناول  الذي  الموسيقي  الكالسيكي  على فيلمهما  عاما   40
مراهقين.  ووقف الممثالن أمام عدسات المصورين اللتقاط الصور وقاما 
أكاديمية  استضافته  هيلز  بيفرلي  في  عرض  في  الراقصة  الحركات  ببعض 

علوم وفنون السينما األمريكية.
لتاريخ  الكثير  يعني  وهذا  فيلمنا  يكرمون  أنهم  هي  ترافولتا "الفكرة  وقال 

السينما ال شيء يضاهي ذلك.
 "أعتقد أنها لحظة مهيبة فعال". ولعبت نيوتن-جون التي يبلغ عمرها اآلن 
أمام   1978 عام  أنتج  الذي  الفيلم  في  ساندي  الطيبة  الفتاة  دور  عاما   69

ترافولتا (64 عاما) الذي أدى دور الفتى الشرير داني.  
وتضمن  الموسيقية  بــرودواي  روايات  إحدى  من  مقتبسا  الفيلم  هذا  وكان 

أغاني ذاع صيتها من بينها (سمر نايتس).
وكان من بين الحاضرين أيضا ديدي كون الذي شارك في بطولة الفيلم وأدى 

دور فرينشي والمخرج راندال كليزير.
(رويترز)
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الذي يقبع أمامك 
تدريجيا، تتسم حياتك 

الخاصة بعدد من 
النزاعات.

كل من حولك يحفزك 
إيجابيا مما يساعد على 
تقدمك، ترجمتك لذلك 
التحفيز بأسلوب بسيط 

إلى أفعال هو أيضا 
ملفت للنظر.

إذا فكرت اآلن في 
أنك ستقوم بالمزيد 

من اإلنجازات بالتعنت 
والعناد فسوف تخسر 
نجاحك السابق وأيضا 

صحتك.. أنت زوج 
مخلص.

هناك تنبؤ بقدوم فترة 
اختبار هامة، فتعامل 

معها بتفاؤل وثق في 
إمكاناتك الذاتية، ال 

تتأثر بآراء اآلخرين وال 
تجعلها تحيدك عن 

معتقداتك.

الكثير من الموضوعات 
في الوقت الحالي ال 
تسير بالسالسة التي 

خططت لها، وربما يجب 
عليك قبول األشياء 

التي ال تستطيع 
تغييرها.

أنت على وفاق 
وانسجام تام مع 

محيطك، سواء على 
المستوى الشخصي أو 

المهني.
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ال تدع الفرصة تفوتك، 
فيجب عليك االنتفاع 

من هذه الفرصة وبذل 
مجهود.. عالقتك 
العاطفية متوترة 

بالشريك وتتطلب منك 
اهتماما أكثر من ذلك.

يمكنك اليوم تبني 
موقفا مؤيدا لتقوية 

الروابط األسرية، وهذا 
التعزيز سوف يستمر 

أيضا في حياتك 
العاطفية.

ادخل روحا جديدة إلى 
عالقاتك من خالل 

األفعال غير التقليدية 
والعفوية، وسوف ترى 

أن هذا ليس بصعب.

يأتي اليوم مصحوبا 
ببعض المشكالت، 

فسوف تقابل مواقف 
ال يمكن التغلب عليها 

إال من خالل تغيير 
رؤيتك لألمور وتطلع 

لكل ما هو جديد.

مهاراتك التنظيمية 
واالجتماعية قوية على 

غير العادة، فيجب أن 
تستغل ذلك للسيطرة 

على األمور، سوف 
تنجح في العمل 

وخارجه.

حتى لو جاء النجاح 
بطريقة طبيعية في 

العمل، يجب أن تستمر 
في االحتفاظ بسالمك 

الداخلي وأسلوبك 
المتواضع.
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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
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1 - فكتور هوغو 2 - تقدير – ملعب 3 - سفر – حمص – هدى 4 - رف – زلزال 5 - أخ 
– فج – أمن 6 - نار – منحى – حي 7 - دمنهور – نافر 8 - دجل – علو 9 - لبنى – سهاد 

10 - مد – يباس 11 - كنز – لعب – مرض.

1 – شاعر لبناني من كبار الشعراء 
المعاصرين له ديوان "رندلى" 

2 - ضعف – ما ُينال – ضد حلو 3 - 
يمارسون – ضد علني 4 - شبه جزيرة 

صحراوية في مصر – بناء تحت األرض 
5 - سئم وَضِجر 6 - كل ما يعرفه 

اإلنسان عن قضية 7 - لدغ – معتاد 
8 - ممتنع – دق الباب 9 - عمل – والدة 

– كريم 10 - حال قيم – أرشد 11 - 
مريض – حلم.
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1 - لغوي لبناني من علماء العربية له 
قاموس في اللغة "المنجد" 2 - نحيل 
– لعاب النحل 3 - نصل الرمح – مصنع 
4 - عريض – تسوية 5 - يشحن بطارية 

– بريق 6 – اقتراب – ما بين االرض 
والسماء – حرمة 7 - امرأة لم تتزوج – 
معبر – فسد عقله 8 - ضد كثر – أمل 

– جرى 9 - حاجز – تلّوث 10 - مطلب 
– عرق في العنق 11 - أجنبي – ناحية 

بعيدة – سارق.

1 – ستاندال 2 - كتف – خام – بدن 3 - تقرر – رنان 4 - ود – ف ف – أم 5 - ريح – 
ل 6 - هرمز – نرجس 7 - صالح – لهيب 8 - غم – زمان – أب 9 - ولهان –  جمود – دَّ

إعدام 10 - عدل – حفل – سر 11 - صبا – بيروت.

يقول المختصون انه يوجد تقارب 
ملموس في العادات والتصرفات 

بين االنسان والقرد ومنها ان القرد 
يصاب بمرض الحصبة كما االنسان 

وان القرود تقوم بمجاملة بعضها 
واستقبال القرد الغريب كضيف 

عليها وتقوم بتنظيف ابنائها الزالة 
االوساخ عن جسمها وتدافع عن 

بعضها وان اكبر عدد للقرود يوجد 
في مضيق جبل طارق ثم شمال 

افريقيا.
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الديانة التي تسمح للزوج 
بتعدد الزوجات لديه دون 

تحديد العدد من مقطع 
و(7) احرف

أفقياً

أفقياً

عامودياً

عامودياً

حرك عود ثقاب واحد لتصبح المعادلة صحيحة

األحد 8 ذو الِحّجة 1439 هـ–املوافق 19 آب 2018م–العدد 17420



ن - األردن   السنة الثامنة واألربعون - ع
أبواب

w w w . a l r a i . c o m36

ضم  لقاء  ..في  (الحسينية)  قصر  في  كنت  الماضي،   األسبوع 
أن  نصيبي  كــان  الملك...وقد  جاللة  مع  الــزمــالء،  من  مجموعة 

أجلس بالقرب منه تماما..وأكون أول المتحدثين .
بعد اللقاء مباشرة، سألني صديقي...(شو انطباعك عن سيدنا..

أعمل  أن  لي  قــدر  لقد   : له  الوضع؟)..قلت  من  مرتاح  حسيتو 
العمليات  أزور  وكنت  المعنوي،  التوجيه  فــي  مستشارا  فترة 
يشرحون  الجمر..وكانوا  مثل  أصدقاء  هنالك  فلي  كثيرا،  الخاصة 
علي  يضحكون  القوات..وأحيانا  هــذه  ..وعــن  مهامهم  عن  لي 
األهداف..لكنني  أصيب  أن  حاولت  فقد  للرماية،  يأخذونني  حين 
فشلت..قلت لصديقي أيضا : اكتشفت أمرا مهما في القوات 
الخاصة وهو : أثناء اإلقتحام يلجأ الجنود للغة اإلشارة..اليخرجون 
صوتا، فالقائد يعطي أوامره للجنود باإلقتحام والتقدم عبر إشارة 

اليد، ألن خروج الصوت ..يكشف وجودهم .
وحين كان يتحدث لنا الملك، كان يستعمل يديه..وتشعر أن حركاته 
ملك  أمام  أنت  واإلقتحام،  التقدم  أثناء  الجنود  حركات  ذاتها  هي 
وعسكري صلب...وما يميز القوات الخاصة أيضا، أنهم جميعا اثناء 
عفوية  حركات  التعبير..وتلك  في  أيديهم  يستعملون  الحديث، 
اإلنسان  يعيشها  التي  العسكرية  والحياة  الخدمة،  نتيجة  جــاءت 
يتحدث  حين  يده  األردنية...حركات  العسكرية  تسكنه  ...الملك 
الكريم  الخاصة..ورأسه  العمليات  في  القائد  حركات  ذاتها  هي 
حين تتأمله أيضا..تلمح (الحز) الذي تركه ارتداء (البوريه) العسكري 
(الحز)..كأنه   هذا  مع  حياتهم  يعيشون  ..فهم  الرأس  حواف  على 

هويتهم، وهو اليذهب حتى لو أطلت الشعر أو قمت بقصه ..
في بالدنا تعثرت مؤسسات كثيرة، الحكومات تعثرت في الشأن 
اإلقتصادي، البرلمانات فشلت أحيانا، وحتى األحزاب هي األخرى 
تراجعت ..إال القوات الخاصة، هي المؤسسة الوحيدة في األردن 
التي ال تفشل وال يخضع عملها للتجريب ..فعليهم أن يقتحموا 

ويواجهون الموت..ومن ثم ينتصرون .
على  ..فــهــو  يقاتل  وأن  يقتحم،  أن  ..عليه  الملك  حياة  وهــذه 
يقاتل.. الفلسطيني  الملف  ..وفي  يقاتل  اإلقتصادية،  الجبهة 

في المحيط الملتهب يقاتل ...ومن أجل القدس يقاتل، المجال 
للتراجع أو اإلنسحاب ...

..وأتامل  يديه  حركات  وأراقــب  حديثه،  أتأمل  الملك  بجانب  كنت 
شيب االيام فيه وأثر (الحز) ..في رأسه الكريم، وما جعلني أحس 
باألمان ...أن مستقبل هذا البلد في يد رجل مقاتل...يخوض حربا 
على كل الجبهات، ولو نظرتم إلى القوات الخاصة التي أنشأها 
أوالده  فهم  منها،  الملك  سر  ورعاها...لعرفتم  وأسسها  هو 
ورجاله..ونخبة شبابنا، هؤالء لم يفشلوا ولم يهربوا ولم يتراجعوا 

كانوا يقتحمون، وينفذون المهمة...هؤالء قهروا الموت.... 
تخوض  بل   ، فقط  بلدا   التقود  وأنت  اللقاء،  على  سيدي  شكرا 
حربا ضروسا...وأنا مؤمن، أن الرجال الذين يعيشون حياتهم ..مع 
(حز) في الرأس بسبب (البوريه) تركته العسكرية األردنية كشاهد 
على التعب والفروسية والنبل ...هؤالء هم وحدهم من يصنعون 
والتردد  الخوف  يصنع  وغيرهم  والحب..والمستقبل،  الحياة  لنا 

والشك ...
حماك الله ..سيدي 

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

يف الحسينية ..

تصويرشاهد ععيدكم مبارك.. أضحياتكم متقبلة
محمد القرالة

ة لرصد الحيتان يف  ّ مركبة بحرية مس
يتها املتوسط وح

منذ منتصف الشهر الفائت، تبحر مركبة بحرية 
في  تــولــون  مدينة  ســواحــل  قبالة  مسّيرة 
بميكروفونات  مجهزة  وهي  فرنسا،  جنوب 
تعمل تحت الماء لتسجيل األصوات الصادرة 
عن حيتان العنبر... ويأمل العلماء أن يحللوا 
المهددة  األجناس  هذه  تحركات  خاللها  من 

لتحسين حمايتها.
أن  قــبــل  منتظمة  بــوتــيــرة  نــقــرات  ُتــســمــع   
عبر  تظهر  التي  التذبذبات  فخلف  تتسارع... 
جهاز الكمبيوتر، ال يخفي الباحث في العلوم 
هيرفيه  تولون  جامعة  في  الصوتية  الحيوية 
عنبر  حــوت  صــوت  لرصد  استغرابه  غلوتان 
مسجل قبالة المسطح المائي بوضوح كبير 

بفضل المركب المسّير.
أكثر  الخفي  شبه  الثديي  الحيوان  ويمضي 
عمق  على  الماء  تحت  وقته  من   % 95 من 
فيما  دامــس  ظــالم  في  متر  ألــف  من  أكثر 
وسيلة  أفــضــل  الصوتية  الــدراســة  تبقى 
للتعرف إلى هذا الحيوان البحري الذي يحدد 

اتجاهاته بفضل جهاز سونار متطور للغاية.
بفضل  التسجيالت  تــجــرى  الـــعـــادة،  وفـــي 
مع  أو  المحيطات  فــي  مــنــشــورة  عــوامــات 
أن  غير  ضخمة.  سفن  على  موضوعة  أجهزة 
المشكلة تكمن في أن هذه الدراسات تقام 
في نقاط محددة وهي تدفع بالحيوان لتغيير 

سلوكه.
 ويتبع هذا المركب المسّير الذي يحمل اسم 
مدى  على  العنبر  حيتان  بصمت  "سفيرنا"، 

عن  األصـــوات  وتــرصــد  المياه  فــي  ســاعــات 
طريق خمسة ميكروفونات تعمل تحت الماء 
وبعمق  كيلومترات  عشرة  قطره  محيط  في 

ألفي متر.
هذه المركبة الصغيرة بطول 17 مترا وعرض 
وزنها  يتخطى  بــالــكــاد  والــتــي  أمــتــار  أربــعــة 
ألياف  مــن  مصنوع  هيكل  مــع  ـــدا  واح طنا 
الكربون، تتمتع بثبات كبير بفضل شكلها غير 
المتناسق. كما أن هذا الشكل يتيح تقليص 
مصممها  بحسب  الــمــيــاه  مــع  االحــتــكــاكــات 
"سي  شركة  يرئس  الــذي  فارين  دو  فابيان 
في  لها  مقرا  تتخذ  التي  الناشئة  بروفن" 

مدينة مايين غرب فرنسا.

تفادي حاالت االصطدام 

التي  الصامتة  المسّيرة  المركبة  هذه  تتمتع 
تعمل على األلواح الشمسية، بعناصر كثيرة 
التي  الماء  تحت  التسجيالت  وضوح  تضمن 
من شأنها مساعدة العلماء في تحديد أعداد 
الريفييرا  سواحل  قبالة  البحرية  الحيوانات 

الفرنسية (كوت دازور).
إلى  الــتــقــديــرات  "تشير  غــلــوتــان  ويــقــول   
بين  تــراوح  المنطقة  هــذه  في  أعــدادهــا  أن 
مئتين وألف. بفضل دراستنا األكثر وضوحا، 
واألخاديد  عبورها  نقاط  تحديد  من  سنتمكن 

التي تقصدها بحثا عن الطعام".
والتحدي كبير على صعيد حيتان العنبر التي 
وأيضا  المفرط  الصيد  إلى  انحسارها  يعود 

تزداد  التي  السفن  مع  التصادم  حاالت  إلى 
عددا وسرعة.

تقييم  جــدا  الصعب  "مــن  غلوتان  ويــوضــح 
الوضع بدقة لكن تقديراتنا تشير إلى أن ما 
تقضي  الحيتان  هذه  من  وأربعة  اثنين  بين 
سواحل  على  االصطدام  حاالت  جراء  سنويا 

فرنسا المتوسطية. هذا عدد هائل".
من  الحد  في  الجامعي  األستاذ  هذا  ويأمل 
السفن  ممرات  تكييف  عبر  الــحــوادث  هــذه 
الحيوان  هذا  تنقالت  يراعي  بشكل  البحرية 

الذي يزن في المعدل أربعين طنا.
تجهيز  حــال  "فــي  أنــه  إلــى  غلوتان  ويشير 
رصد  على  ــادر  ق ســونــار  بجهاز  الــحــوت  هــذا 
األصوات على مسافة 30 كيلومترا إلى 40، 
فإنه يستخدمه في اتجاه عمق المياه وليس 
نحو السطح" حيث يطفو بمعدل مرة كل 50 

دقيقة.
صادر  محرك  هدير  يسمع  "عندما  ويضيف 
من مؤخر سفينة، هو يفكر في أن الصمت 
له  يوفر  السفينة  مقدم  في  يسود  الــذي 

مساحة آمنة".
ويلفت غلوتان إلى أن "حوت العنبر يمضي 
وقــتــه فــي تــفــادي حـــاالت االصــطــدام لكن 

مهمته تفشل أحيانا".
التسجيالت  أول  إلــى  االستماع  وسيجري 
الصيف  طــوال  المجموعة  البيانات  آلالف 

اعتبارا من أيلول . 
(أ ف ب)

العثور عىل 122 
سلحفاة بحرية 

نافقة عىل 
شواطئ يف 

جنوب املكسيك

بحرية  سلحفاة   122 على  عثر 
ــهــا لــجــنــس  ــت ــري ــث ــأك ــنــتــمــي ب ت
ـــراض، نــافــقــة  ـــق ـــاالن مـــهـــدد ب
أريستا  بويرتو  شواطئ  على 
تشياباس  واليـــة  جــنــوب  فــي 
معرفة  دون  من  المكسيكية، 
ما  على  الحاالت  هــذه  أسباب 

أعلنت السلطات.
 وأوضــــــح هــيــئــات حــكــومــيــة 
بيان  في  البيئة  لـــوزارة  تابعة 
الــرأس  على  لضربات  ــارا  آث أن 
من  متروكة  وأخــرى  والقوقعة 
سنانير وجدت على 10 % من 

السالحف النافقة.
أسباب  أن  إلــى  البيان  وأشــار 
بعد  تــحــدد  لــم  النفوق  حـــاالت 
جراء تحلل الجيف الذي حال دون 

إجراء عمليات تشريح.
ال122  السالحف  أصل  ومن   
 111 تنتمي  عليها،  عثر  التي 
باالنقراض  مهدد  جنس  إلــى 

يعرف باسم غولفينا.
وأكدت السلطات أنها ستكثف 
عمليات  لــمــكــافــحــة  جــهــودهــا 
التي  بــالــســالحــف  اإلمـــســـاك 
تنتشر على سواحل تشياباس.
 1990 منذ  المكسيك  وتحظر 
البحرية  بالسالحف  اإلمساك 
لكن ال تزال هناك عمليات اتجار 
غير قانوني ببيضها المستخدم 
في المطبخ التقليدي للسكان 
البالد  جــنــوب  فــي  األصليين 
ــافــع  ــمــن ــعــل ال ــف خـــصـــوصـــا ب
المتصلة  إلــيــهــا  الــمــنــســوبــة 

بتقوية الرغبة الجنسية.
 وتعاقب المكسيك الضالعين 
البحرية  بالسالحف  االتجار  في 

بالسجن تسع سنوات.
(أ ف ب)
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رئيس  من  التالي  الــرد  الــرأي  تحرير  رئاسة  الى   ورد 
القابضة  تعمير  لشركة  الــســابــق  االدارة  مجلس 
المنشور  الدباس  زيــاد  مقال   على  البشير  محمد 
الموافق  الخميس  عــدد  مــن   (26) الصفحة  على 
2018/8/16 بعنوان مراجع الحسابات وحماية حقوق 

المساهمين وننشره تاليا :
 يقول السيد زياد " يتساءل مساهمو شركة تعمير 

عن ملف الفساد .....الخ ".
مجلس  ورئيس  الشركة  مساهمي  من  وانا  انني   
حتى  اول/2012  تشرين  من  اعتبارًا  السابق  ادارتها 
تاريخ 2018/7/15 اود ان اضع بين يدي القراء والسيد 
القابضة  تعمير  شــركــة  حقيقة  والمهتمين  زيـــاد 
االدارة  سوء  الى  تعرضت  التي  للشركات  كنموذج 
واالستقواء  النفقات  وارتــفــاع  بالتوسع  المتعلق 
واالساءة من قبل ادارتها او بعض الهيئات الرقابية 

او من ذوي العالقة بكل االحوال.  
ياسر  الدكتور  والية  واثناء   2011 سنة  نهاية  في    
الضمان  امــوال  استثمار  لصندوق  رئيسًا  العدوان 
القابضة  تعمير  ادارة  مجلس  بعضوية  تكليفي  تم 
وال  التاريخ  هذا  قبل  شيئًا  عنها  اعرف  اكن  لم  التي 
المهندس  معالي  باستثناء  ادارتها  مجلس  اعــرف 
المنتدب  العضو  مهام  ان  وحيث  الزوايدة,  شفيق 
الشركة  باوضاع  الصندوق  يــزود  ان  الصندوق  من 
المالية  بياناتها  على  السريع  باالطالع  قمت  فقد 
تبين  حيث  والتزاماتها  تمتلكها  التي  والشركات 
االندلسية  فــي  الــواقــع  مشاريعها  كلفة  ان  لــي 
من  منها  مسدد  دينار  مليون   (165) الــى  وصلت 

مشروع  وكلفة  دينار,  مليون   (77) بحدود  العمالء 
دينار  مليون   (35) الى  وصلت  االحمر/العقبة  البحر 
العمالء,  من  دينار  مليون   (17) بحدود  منها  مسدد 
الملك  مدينة  في  جاردنز)  (الفيال  مشروع  وكلفة 
دينار  مليون   (20) بحدود  وصلت  عبدالله/الزرقاء 
مليون   (20) بمبلغ  الجيزة  شقق  مــشــروع  وكلفة 
وال  (الخرسانة  مصنع  تجهيز  الى  باالضافة  دينار 
(PVC)) والمنجزة والبالغة كلفتهم (28) مليون دينار 
 (25) بحدود  المملكة  مناطق  مختلف  في  واراض 
للمشاريع  االجمالي  المبلغ  ليصبح  دينار  مليون 
تتعلق  موجودات  باستثناء  دينار  مليون   (293) مبلغ 
كانت  التي  المكاتب  وكلفة  واالثاث  بالمستودعات 

بمساحة (4) دونمات وصلت بحدود (14) مليونا.
الشركة  التزامات  بلغت   2011/12/31 بتاريخ       
من  منها  مسدد  دينار  مليون   (202) مبلغ  بحدود 
عمالء مشروعي االندلسية والبحر االحمر مبلغ (94) 
قروض  دينار  ماليين   (108) والباقي  دينار  مليون 

البنك االردني الكويتي وذمم اخرى.
     في عام 2012 تم التوقيع على اتفاقية جدولة 
مع البنك االردني الكويتي تم فيها التنازل عن عدد 
من الفلل وبعض قطع االراضي حيث تم تخفيض 
المديونية بحدود (20) مليون دينار وتم توفير مبلغ 
(12) مليون دينار الستكمال تشطيب الفلل المباعة 
الشركة  هيكلة  الى  باالضافة  االندلسية  بمشروع 
من  االيجارات  تخفيض  تم  حيث  نفاقتها  وتخفيض 
(360) الف دينار الى (50) الف دينار وكذلك الرواتب 
وغيرها من البنود وجرى العمل على تخفيض اعضاء 

التابعة  الشركات  وشطب  وتصفية  االدارة  مجلس 
التي ال لزوم لها.

دعوتهم  تم  فقد  الكبار  للشركاء  بالنسبة  امــا       
للمساهمة في انقاذ الشركة واخراجها من الوضع 
للحديث  المجال  هنا  يتسع  ال  وقد  فيه  هي  التي 
على  بالحرص  ــاء  واالدع والتسويف  المماطلة  عن 
يتولون  وممن  بعضهم  من  مــورس  الــذي  الشركة 
مجلس ادارتها الحالي,اال اننا بكل االحوال استطعنا 
تعمير  شركة  في  المساهم  مع  تفاهمًا  نخلق  ان 
النقاذ  التجاري  البنك  ادارة  ومع  الصايغ"  "ميشيل 
مشروع البحر االحمر الذي حدد المهندسين انه بحاجة 
في  يساعد  مما  الستكماله  دينار  مليون  الى (15) 
تتزايد  كانت  التي  الدعاوي  ووقف  المشروع  احياء 
شهريًا في عددها وقيمتها والمسجلة ضد الشركة 
غير  الفلل  باقي  تسويق  امــل  ومشاريعها,على 
االجــراءات  ان  اال  فيال,  مائة  عن  تزيد  التي  المباعة 
دون  حالت  العالقة  ذات  الجهات  من  والمعامالت 
المبدأ  حيث  من  عليه  ُوقع  الذي  االتفاق  هذا  تنفيذ 
انجازه  محاوالت  واستمرت   2018 شباط  شهر  في 
وحلول  المجلس  اقالة  تم  حيث   2015/7/15 حتى 

المجلس الحالي بدًال منه.
    في خط مواز تم هيكلة رأسمال الشركة باطفاء 
خسائرها المتراكمة التي وصلت الى (123) مليون 
دينار منها بحدود (60) مليونا خسائر تدني واكثر من 
المالك  جمع  حيث  بنكية,  فوائد  دينار  مليون   (50)
المساهمين  بعض  تــواقــيــع  الــشــركــة  فــي  االكــبــر 
الضمان  اصوات  على  للتأثير  نفوذ  ذوي  واستخدم 
اليد  اصحاب  ذلــك  في  وساعده  مثًال  االجتماعي 

الخفية الذين حالوا دون وصول البعض االخر لحضور 
جلسة الهيئة العامة التي دعا اليها المجلس القديم 
القالة مجلس االدارة, حيث استلم المجلس الحالي 
بتاريخ 2015/7/15 ادارة الشركة والذي لم يقدم أي 
خطة عمل حقيقية النقاذ الشركة والدليل على ذلك 
قام  بل  ال  المنتخبين  اعضائه  من  الكثير  استقالة 
برفع النفقات والمصاريف الى حدود غير مسبوقة 
وادعى بوجود مشاريع واعدة (فينزويال مثًال) لتعود 

الشركة الى السبات من جديد حتى تاريخه.
    كما قام المجلس السابق بعد قرار البنك المركزي 
بتصنيف دين الشركة البالغ (70) مليون دينار, باجراء 
االندلسية  فلل  عن  التنازل  فيها  تم  تاريخية  تسوية 
التي تمتلكها الشركة بسعر (600) دينار للمتر المربع 
بحيث  صفرًا  البنك  مديونية  واصبحت  عظمًا  الواحد 
دينار  مليون   (3.5) حدود  الى  المديونية  انخفضت 

فقط.
هيئة  موافقة  بعد  الشركة  سهم  تحديد  تم  لقد      
الى  خسائرها  واطفاء  الهيكلة  على  المالية  االوراق 
مبلغ (460) فلسا, حيث جاء مجلس ادارة جديد فقد 
تفاءل المتعاملون بالسوق وبدأ السهم في االرتفاع 
حتى وصل الى (750) فلسا واثناء ذلك  قرر مجلس 
للسنوات  المالية  البيانات  على  التحفظ  االدارة 
لعام  المالية  السنة  انتهاء  وقبل  السابقة  الخمس 
الشركة  لموجودات  جديدة  دراسة  باجراء  قام   2015
مليون   (33) بحدود  جديد  تدني  واحتسب  العقارية 
عليها  تحفظت  التي  المخالفة  لهذه  كان  حيث  دينار 
في اجتماع الهيئة العامة ولم يوافق عليها مراقب 
عام الشركات وشكل لجنة لدراستها, هنا بدأ السهم 

مجلس  عمل  خطة  غياب  ومع  الوقت  مع  بالتراجع 
االدارة الجديد التي وعد بها المساهمين باالضافة 
صحيح,  غير  خطة  بوجود  المتكررة  ادعاءاته  ان  ثبوت 

حتى وصل السهم الى (250) فلسا.
لقد تفاجأُت ان يتبنى كاتب متخصص في السوق 
حول  الــشــركــة,  ادارة  ادعــــاءات  زيـــاد  االســتــاذ  مثل 
المجلس  قرر  الفساد,  مكافحة  هيئة  لدى  كنز  وجود 
الى  يضيف  ـــذي  وال المساهمين,  على  توزيعه 
وعوده الكرتونية وعدًا جديدًا !؟ وهو الذي باع بعض 
والجهاز  التنفيذية  االدارة  على  ليصرف  االراضــي 
القانوني والمالي الذي نجحنا في المجلس السابق 

في تقليص نفقاته الى ادنى الحدود.
     اما باقي المقال حول مدققي الحسابات فانني 
اتفق على الدور المهم لمدقق الحسابات الذي يبدي 
رأيًا حول عدالة البيانات المالية من حيث انها تعكس 
الوضع المالي الدقيق بتاريخ الميزانية, ومن واجبه 
باإلضافة الى ما ذكر االستاذ زياد ان يشير الى قدرة 
االستمرارية  لمبدأ  وفقًا  االستمرارية  على  الشركة 
االردن,  في  المعتمدة  التدقيق  معايير  في  الوارد 
وان اهمية تفعيل دوره مطلب قديم جديد دون ان 
الخزينة,  الدائنون,  المساهمون,  به  يأمل  ما  يتحقق 
ايضًا  هي  تعاني  التي  الحكومية  الرقابية  الجهات 

مما يعانيه المدقق الخارجي للشركات المساهمة.
      اود ان اشكر جريدتكم الغراء على افساح المجال 
لهذا الرد (التعليق) وكل دعائي الصادق الن يخفف 
الذين  الشركة  وعمالء  المساهمين  معاناة  من  الله 

صبروا ودفعوا ثمناً كان باالمكان تخفيفه وتالفيه. 

 رد من البش عىل مقال الدباس 

 "مستثمري اإلسكان" تقيم معرضها الثا نهاية الشهر 
   عمان - سيف الجنيني

االسكان  قطاع  مستثمري  جمعية  رئيس  توقع 
يشهد  ان  العمري  زهير  المهندس  االردنـــي 
العام  نهاية  مع  تحسنا  والعقار  االسكان  قطاع 

الحالي.
امس  صحفي  مؤتمر  خــالل  م.العمري  وقــال 
الثاني  المعرض  عن  لالعالن  الجمعية  عقدته 
الذي   2018 األردنـــي  والــعــقــارات  اإلسكانات 
من  اعتبارا  ــام  اي ثالثة  لمدة  الجمعية  تقيمه 
الثالثين من الشهر الجاري في الساحة المجاورة 
لمبنى الجمعية، ان العام الماضي شهد مبيع 
نحو 35 الف شقة، وان المعرض االول للجمعية 
االمل  وان  العقار  سوق  بتنشيط  حينها  ساهم 
معقود على المعرض الثاني في تنشيط حركة 

بيع الشقق السكنية.
واضاف ان النسخة األولى من المعرض الذي 
مع  بالتعاون  الماضي  العام  الجمعية  اقامته 
بنك صفوة اإلسالمي مكن نحو 500 مواطن 
القروض  خــالل  من  شقة  على  الحصول  من 
السكنية في بنك صفوة، عدا عن عمليات البيع 
وشركات  المواطنين  بين  تمت  التي  المباشر 

االسكان.

مــبــادرة  الطـــالق  تسعى  الجمعية  ان  واشـــار 
لتمكين المواطنين الذين يقل دخلهم عن الف 
دينار شهريا من امتالك مسكن وذلك بالتعاون 

مع الجهات المعنية.
حوافز  بتقديم  الحكومة  م.الــعــمــري  وطــالــب 
بدًال  إلى %5  العقار  تسجيل  ضريبة  وتخفيض 
من 9% لتمكين المواطنين من امتالك السكن 
بدعم  المركزي  البنك  طالب  كما  المناسب، 
الفوائد  وان  خاصة  لألفراد  السكنية  القروض 

على على القروض السكنية مرتفعة.

وقال م.العمري ان (65) شركة عقارية ستعرض 
بما  المعرض  خالل  من  السكنية  الشقق  آالف 
وبشراكة  األردني،  المواطن  احتياجات  يناسب 
الذي  اإلسالمي  صفوة  لبنك  حصرية  ورعاية 

يوفر عروضًا مميزة لتمويل العقارات.
بعض  خصصت  العام  هــذا  في  انــه  واضــاف 
لزوار  حصريًا  مميزة  عروضًا  المشاركة  الشركات 
المعرض تشمل (مطبخ مجانًا, مكيفات مجانية, 
وخصم  مجانا  والكهرباء  الماء  عدادات  توصيل 
المعرض  سيشهد  كما  المعرض)،  لزوار  خاص 

سحب مباشر على جوائز وهدايا لزوار المعرض، 
وخصوصا لألطفال. 

من ناحيته قال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض 
سليمان  المهندس  الجمعية  ادارة  مجلس 
اكبر  مــشــاركــة  سيشهد  الــمــعــرض  ان  داود، 
مقارنة بالمعرض الماضي، وان عدد الشركات 

المشاركة  يقدر بنحو 65 شركة.
شقق  عــلــى  يــحــتــوي  الــمــعــرض  ان  واضــــاف 
وتصل  مترا   80 من  تبدا  مختلفة  بمساحات 
الى حوالي 350 مترا، وباسعار مختلفة حسب 

مساحة الشقة وموقعها.
ومن ناحيته قال نائب رئيس الجمعية المهندس 
فرصة  يشكل  الــمــعــرض  ان  ابــوعــســل  منير 

للمستثمرين لتسويق منتجاتهم.
وتحدث خالل المؤتمر الصحفي كل من نصفت 
االسالمي  صفوة  بنك  من  بــدوان  وهبة  طه 
تمويال  سيقدم  البنك  ان  الــى  اشـــارا  حيث 
 %90 الى  تصل  المعرض  من  للمستفيدين 
ثابت  وعائد  سنة  لغاية 25  تصل  سداد  وبفترة 
طيلة  وذلك   ،%7,99 الى  يصل  سنتين  لمدة 

ايام المعرض وحتى نهاية شهر ايلول. 

 البيطار والعموش يوقعان االتفاقية المشتركة 

   

املؤسسة االستهالكية املدنية 
تداوم غداً 

   عمان - بترا

سلمان  المدنية  االستهالكية  المؤسسة  عــام  مدير  أعلن   
القضاة، ان جميع أسواق المؤسسة ستداوم يوم غد االثنين 
وحتى  صباحًا  التاسعة  الساعة  من  عرفة  وقفة  يصادف  الذي 
المجال  إلفساح  يأتي  ذلك   ان  القضاة  وقال   عصرًا.  الرابعة 
أمام المواطنين لشراء حاجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة. 

،وفي  حظائرها  إلى  طريقها  في  العيد   أضاحي 
..والــلــه  للفقراء  عونا  لتكون  المضّحين  انتظار 

يقول:"َفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيَر" 
تصوير محمد الحياني   

  وزارة المالية طالبت شركة  ¶
االردنية  الفوسفات  مناجم 
ديــنــار   (  358500  ) بــدفــع 
لسلطة  عــلــيــهــا  مــتــحــقــقــة 
االقتصادية  العقبة  منطقة 
ـــــوزارة حــذرت  ــاصــة.. ال ــخ ال
ـــفـــوســـفـــات فــــي حـــال  ال
انها  من  الدفع  عن  التخلف 
االجــــراءات  بحقها  ستتخذ 

القانونية الالزمة.   

دعت  ¶ المالية  االوراق  هيئة 
تــســديــد  ــــى  ال شـــركـــة   16
(33966) دينارا رسوم ادراج 
اقــل  خـــالل  لــهــا  مستحقة 
ذلك  وبخالف  يوما   60 من 
اجــراءات  في  السير  سيتم 
وفقا  الهيئة  اموال  تحصيل 
االمـــوال  تحصيل  لــقــانــون 
اوضحت  الهيئة  الــعــامــة.. 
نسبتها  غرامة  تستحق  انه 
6 بــالــمــئــة ســنــويــا عــن كل 
غير  قائمة  مالية  مطالبة 
مسددة ولم يتم تسويتها.

خـــــاص  ¶ مـــســـتـــشـــفـــى   
ومشهور مطالب  بدفع اكثر 
للحكومة  دينار  الف   91 من 
التي ستتخذ بحقه في حال 
المبلغ  هـــذا  تــســديــد  عـــدم 
التي  القانونية  االجـــراءات 
ـــوال  االم تحصيل  تضمن 

المستحقة عليه. 

زمرة  إرتكبتها  التي  الماضي،  السبت  "جريمة"يوم   بعد 
إرهابية ال يمكن إال أن تكون مرتبطة بتنظيم"داعش"في 
سوريا المجاورة والشقيقة، من المفترض أن يكون هناك 
فاألمور  السورية   – األردنية  الحدود  لفتح  مدروس  تريث 
والواضح  بعد  نهائيًا  تحسم  لم  المجاور  البلد  هذا  في 
لفترة  كثيرًا  وأســوأ  بل  عليه  هي  ما  على  ستبقى  أنها 
وهناك  جداًّ  معقدة  تزال  ال  هناك  فاالمور  بعيدة  مقبلة 
الحدود  فتح  فــي  اإلســـراع  تجعل  متوقعة  مستجدات 
مغامرة من المؤكد أن عواقبها ستكون مكلفة ووخيمة. 

غيره  ومعه  ويمرح  يسرح  يزال  أن"داعش"ال  وطالما  اآلن 
من  لإليجار"،  "بنادق  كلها:  اإلرهابية،  التنظيمات  من 
الشمالية  حــدوده  فتح  في  األردن  يتريث  أن  المفترض 
ألن فتح هذه الحدود بينما ال يزال يتلقى تهديدات بنقل 
ما جرى وما يجري في سورية إليه ال يمكن إّال أن يكون 
مغامرة غير محسوبة العواقب وبخاصة وأن هذه الحدود 
بقيت تشكل وفي العهود والمراحل المتالحقة السابقة 

الخاصرة الرقيقة والضعيفة للدولة األردنية . 
أغلقت  كانت  التي  الحدود،  هذه  إغالق  إن  في  شك  ال 
والبعيدة،  القريبة  الماضية  السنوات  خالل  عدة  مــرات 
يضيف إلى أعباء األردنيين اإلقتصادية المزيد من األعباء 
اإلرهابيين  قواعد  بينما  فتحها  طالما أن  ما العمل  ولكن 
برعاية  تحظى  تــزال  ال  الشقيق  المجاور  البلد  هذا  في 
أو  وبصمت  اإليرانيين  ورعاية  الــروس  وبرعاية  رسمية، 
الظن  وأغلب  المتحدة  الواليات  قبل  من  فرق،  ال  تخاذل، 

وربما من قبل تركيا!!.
ليست  متجاورين  بلدين  أي  بين  الحدود  أن  المعروف  إن 
في إتجاه واحد وإنما في إتجاهين متعاكسين مما يعني 
أن فتح األردن لحدوده مع سورية سيسهل على الطرف 
اآلخر نقل بضاعته اإلرهابية إليه، أي إلى المملكة، وهنا 
فإن على من يستبعد هذا وبخاصة من األردنيين أن يعود 
لحيثيات ما كان يجري سابقًا والحقًا عندما كانت التهديدات 
الفعلية والكالمية لهذا البلد تأتي عبر هذه الحدود.. وهذا 
كان قد تم خالل العهود المتالحقة قبل حكم حافظ األسد 
وحكم ولده وقبل ذلك في عهد عبدالحميد السراج زمن 

الجمهورية العربية المتحدة. 
وهكذا ومرة أخرى ورغم أن هناك مصلحة أردنية حقيقية 
في فتح هذه الحدود فإنه ال بد من التأني ألن في"التأني 
تبعات إتخاذ أي خطوة متسرعة في هذا  السالمة"وألن 
األمن  صعيد  على  وبخاصة  جداًّ  مكلفة  تكون  قد  اإلتجاه 
يزال  ال  فاإلرهاب  المنطقة  هذه  دول  رأسمال  هو  الذي 
في كامل لياقته و"داعش"، الذي ال تزال قواعده منتشرة 
من  بالقرب  وبعضها  السورية  المناطق  من  العديد  في 
يستخدمونه  "أصحابه"الذين   يــزال  ال  األردنــيــة  الحدود 
األردنية  المملكة  يستهدف  كأحد"أذرعتهم"الضاربة، 
هذه  في  واحد  طرف  من  الحب  يجعل  مما  الهاشمية.. 
إنتحار  هو  بل  وفقط  جداًّ  مكلفا  ليس  المزعزعة  المعادلة 
إعتبارنا  في  نأخذ  لم  إذا  يصبح،  وقد  وأمني..  سياسي 
سمح  ال  الكلمة  معنى  وبكل  وجودي  اإلحتماالت،  أسوأ 

الله!!. 

صالح القالب

لية فتح الحدود الش
 ال رضورة للعجلة !!

 كما كان متوقعًا لم يخرج المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية 
الذي انهى أعماله للتو في مدينة رام الله,بمقاطعة كل من الجبهَتين.. 
حاسمة  قــرارات  الوطنية،بأي  المبادرة  ومعهما  الديمقراطية  الشعبية 
ذات  والمصطلحات  والعبارات  الكلمات  (باستثناء  ملموس  أثر  ذات  او 
الضجيج الكالمي الفاِرغ والمفتَعل), ُيسِهم على األقل في الحؤول دون 
التصفية,  خطر  يواجه  بات  الذي  الفلسطيني,  الوطني  المشروع  انهيار 
اللتين  الحركتان  مساهمة  إنكار  وطني  او  منِصف  على  َيصعب  حيث 
ية،  الُمتردِّ الحال  هذه  الى  ايصاله  في  الفلسطيني,  المشهد  إحتكرتا 
المتحدة  الواليات  رأسهم  وعلى  الفلسطينية  القضية  العداء  كان  وما 
كيان  اقامة  في  الحربة  رأس  هي  بما  الصهيونية,  والحركة  االميركية 
العدو وارتكاب جريمة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني, فضًال 
عاتِقهم  على  أخــذوا  الذين  المنطقة,  في  الجدد  المتصهينين  دور  عن 
اإلحاللي  للمشروع  ورفض  مقاومة  من  تبّقى  ما  على  اإلجهاز  مهمة 

الكولونيالي العنصري الصهيوني في فلسطين.
وانعدام  الوَهن  لوال  الصلف  درجــات  ألعلى  يصلوا  ان  لهؤالء  كان  ما 
وتصفية  الحقد  ثقافة  وسيادة  األنانية  منسوب  وارتفاع  المسؤولية 
السلطة  فــتــح/  قـــادة  ســلــوك  حكمت  والشخصنة,التي  الــحــســابــات 
عشر  طــوال  اســتــمــرأوا  الــذيــن  حــمــاس,  قــادة  وخــصــوصــًا  (وبالعكس) 
التي  التحّوالت  بعد  خصوصًا  وباتوا  اإلنفصال  وتداعيات  نتائج  سنوات 
باالنفصال  للقبول  والدولي,اقرب  االقليمي  المشهدين  على  طرأت 
تثير  او  ُتخيفهم  تعد  والجنوب,ولم  بين"محافظات"الشمال  الجغرافي 
محاوالت  خلف  تقف  التي  والُمعلنة  الخبيثة  القلق,االهداف  لديهم 
العدو الحثيثة، المحمولة على ُبعدين.. سياسي وميداني للتعاطي مع 
قطاع غزة على انه كيان"آخر"ال ِصلة له بالضفة المحتلة، حيث يرومون 
فتح  السلطة/  لرئيس  القول  العرب)  وبعض  الصهيواميركي  (الحلف 
فيما  موجود،  غير  كأنه  حماس  مع  والتعاطي  تجاوزه,  بمقدوِرهم  ان 
من"الجدران"والشروط  المزيد  رفع  سياسة  يواِصل  أسف،  من  األخير 
وجه  في  وأهاليها.  غزة  على  العقوبات  من  المزيد  وفرض  التعجيزية 
يطالب  كأن  وتعجيزًا,  وشخصنة  تعقيدًا  تزداد  التي  المصاَلحة  محاوالت 
االخيرة  المركزية  المجلس  دورة  افتتاح  في  خطابه  في  مثًال  (عباس) 
غزة. قطاع  في  المقاومة  فصائل  بالطبع  الميليشيات",قاصدًا  بـ"حّل 
وفي مقدمتها بالطبع حماس والجهاد االسالمي. رافعًا شعارًا ُمضِلًال 
المشروع  العادة  يسعى  مما  اكثر  مشبوهة،  أهدافًا  ويستبطن  ُيخفي 

الوطني الفلسطيني لسكته األصلية, بعد انحراف"استطال"اربعة عقود 
ونيف منذ ُطِرح مشروع النقاط العشر في العام 1974 وخصوصًا بعد 
سرطان  التهام  األمني,رغم  للتنسيق  الكارثي,وصوًال  اوسلو  اتفاق 

االستيطاني معظم اراضي الضفة الغربية المحتّلة.
يشترط الرئيس الفلسطيني مصاَلحة كاِملة ليمضي ُقدمًا في المسعى 
المصري الذي امتدحه باقتضاب,وُيطاِلب بحكومة واحدة وقانون واحد بل 
وسالح"شرعي"واحد (في افتراٍض غير موجود,يشي بأن لدى السلطة 
سالح شرعي,يعرف سيادته انه في خدمة التنسيق األمني) وُيِصّر على 
"دون ميليشيات.. هنا او هناك",والرسالة واضحة  ـِ ان ذلك يجب ان يتم ب

ال تقبل االجتهاد او التأويل.
ماذا عن حماس؟

ببعض  يشعرون  قادتها  كان  ذاتــه,وإن  الطريق  في  ماِضية  االخرى  هي 
رام  عن  تنحِسر  هي  االضواء,فيما  تحت  باتوا  فاِئضها.فهم  ال  القوة.. 
الله.. سلطة وفتح,وهؤالء في حماس لم يعودوا ُيفّرقون بين الخالف 
عنوانها  يكون  تهِدئة  الى  االنــزالق  السلطة,وبين  فتح/  مع  الفصاِئلي 
التعاطي االسرائيلي االميركي وبعض العربي,على ان"القطاع"منِطقة 
جغرِافية منفِصلة،قال االميركيون على أعلى المستويات انهم "ماضون 
محاولة  االميركي  التحذير  يبدو  بــدونــه".وإذ  او  عباس  ذلــك...مــع  الى 
الستدراج عباس لصفقة القرن وعندها سُيسارعون إلى ركل حماس،فإن 
االخيرة في عناِدها وتصميمها على مواصلة رقصة التانغو مع اسرائيل 
بتشجيع بعض العرب، فكأنها ُتدير ظهرها لدروس وِعبر السنوات السبع 
التي انقضت على هبوب عواصف الربيع العربي العاتية, عندما ساَرعت 
(حماس) بنقل بندقيتها لكتف آخر,ظنًا منها ان تلك الرياح,مواِتية ألشِرعة 
منظومة االسالم السياسي التي تنتمي اليها,فلم تحصد وَمن التَحَقت 

بهم سوى... الفشل والخيبة.
بياِنه  تــوّعــد  هــو  االخــيــر  المركزي  المجلس  اجتماع  نتائج  فــي  الــالفــت 
أمام  عباس  محمود  خطاب  بعد  اّتخاذها  مسبوقة,سيتم  غير  بـ"اجراءات 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في ايلول القريب".إجراءات تقول مصادر 
فتحاوية: انها "ستطاِول حماس بالدرجة االولى, لكنها ستكون ُموّجهة 

الى الواليات المتحدة واسرائيل".
فَمن يسبق َمن؟ إجراءات عباس.. أم تهِدئة حماس؟

اإلنتظار... لن يطول. 

قضايا
محمد خّروب
k h a r r o u b @ j p f . c o m . j o

س عىل طريق "اإلفالس" .. أو فتح وح "الحَركتان" يف مأّزِقه

ع 
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