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جاللته يلتقي وجهاء وممثلين عن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية

   مكة المكرمة - أ ف ب

وصلوا  مسلم  مليوني  من  أكثر  يقف 
على  الــيــوم  األرض  بقاع  مختلف  مــن 
التجمعات  أكــبــر  أحـــد  فــي  عــرفــة  جــبــل 
الدينية في العالم يجري في أجواء من 

الحر الشديد.
في  مسلم  مليوني  من  أكثر  ويشارك 
االحصائيات  بحسب  الــعــام،  هــذا  الحج 
في  حاج  مليون   1,86 مقابل  الرسمية، 

2016 و24 الفا فقط في 1941.
مدينة  من  عاما)   36) نور  نزية  وقدمت 
الحج  فريضة  ألداء  نيوزلندا  في  أوكالند 
كرسي  على  تدفعه  ــذي  ال والــدهــا  مــع 

متحرك.

 مليونا مسلم يقفون عىل عرفات.. اليوم 
 طلبات غ مستكملة عىل املنصة 

األردنية القطرية للتشغيل 

   عمان - سميرة الدسوقي 

الخطيب  محمد  العمل  وزارة  في  االعالمي  الناطق  دعا 
االلكترونية  للمنصة  الدخول  عند  البيانات  تعبئة  الــى 
العمل,  عن  الباحث  قبل  من  للتشغيل  القطرية  االردنية 
تحليل  عند  انــه  الخطيب  وبين  الذاتية.  السيرة  وإرفــاق 
او  مستوفيه  غير  الطلبات  من  عدد  وجود  تبين  البيانات 
مكتملة ، موضحا ان اليات التقديم تتطلب الدخول الى 
المنصة االلكترونية/ من قبل الباحث عن العمل االردني, 
الرقم  باستخدام  العمل  عن  للباحث  خاص  ملف  انشاء 
معلومات  بادخال  البدء  المدني,  القيد  ورقم  الوطني 
 (3) الوظيفي  القطاع  العلمي,  التحصيل  االتــصــال, 
الخبرات  تسلسل  ثم  متقدم,  لكل  اصل 7  من  قطاعات 
الفنية,  المهارات  اللغات,  التدريبية,  الدورات  الوظيفية, 
السير  ارســال  ضــرورة  المرفقات  بند  وعند  المعرفين, 

الذاتية, وبعدها ارسال الطلب.

وعي األردنيين ركيزة أساسية في مواجهة التطرف

امللك: األردنيون يزدادون قوة وشجاعة يف 
الظروف الصعبة

ؤسساتنا العسكرية واألمنية ية حدودنا  وكيل ثقة  قادرون عىل ح
      وجهت الحكومة لتكثيف الزيارات امليدانية 

والتواصل الدائم مع الجميع

     عندما تحدث أزمات النشامى يرفعون 
هم املعنويات .. فك الله خ

     أبواب الديوان املل الهاشمي مفتوحة 
لكل األردني

     محاربة الفساد عىل رأس األولويات وهي 
مسؤولية الجميع

     االبتعاد عن اغتيال الشخصية والفوىض ألن 
ذلك يؤثر عىل سمعة األردن

     األردن  ولن يغ مواقفه تجاه القضية 
الفلسطينية والقدس 

إحالة مطالبات 
رضيبية غ قانونية 

اىل مدعي عام 
النزاهة

 عمان- محمد الخصاونة 

قال مصدر مسؤول 
في هيئة النزاهة 

ومكافحة الفساد إن 
مجلس الهيئة احال الى 

المدعي العام ملفًا 
يتضمن شبهات فساد 

مالي واداري تتعلق 
باسترداد مبالغ مالية 
من الضريبة بطريقة 

غير قانونية وذلك من 
خالل تقديم فواتير 

وهمية من قبل بعض 
التجار بهدف استرداد 
ما نسبته 50% من 

قيمة الضريبة باعتبار ان 
البضاعة المراد استرداد 
ضريبتها تم دخولها الى 

مدينة العقبة بصفتها 
منطقة اقتصادية 

خاصة.

   

حكم بعدم مسؤولية 
بلدية جرش  بإزالة 

أشجار حرجية 

 جرش -فايز عضيبات

أصدرت محكمة صلح 
جزاء جرش قرارا بعدم 
مسؤولية بلدية جرش 

الكبرى ورئيسها الدكتور 
علي قوقزة عن إزالة 

االشجار الحرجية في متنزه 
جرش. وقال قوقزة " إن 

البلدية سترفع قضية على 
طّواف الحراج الذي قام 

بنشر الضبط على مواقع 
التواصل االجتماعي 

بقصد التشهير بالبلدية 
ورئيسها".

   نقل وحدة مواجهة التطّرف إىل 
رئاسة الوزراء 

 عمان - د. عبدالحكيم القرالة 

التي  جلسته  في  ــوزراء  ال مجلس  قــّرر 
ــوزراء  ال رئيس  برئاسة  امــس،  عقدها، 
مواجهة  وحدة  نقل  الرّزاز،  عمر  الدكتور 
رئاسة  إلى  الثقافة  وزارة  من  التطّرف 
عملها،  نطاق  لتوسيع  وذلــك  الـــوزراء، 
أفكار  مــواجــهــة  فــي  ـــا  دوره وتفعيل 

التطّرف.

وزير الداخلية: استمرار التشدد 
مع مطلقي العيارات النارية

 عمان - الرأي

أكد وزير الداخلية سمير المبيضين على 
بضرورة  االداريين  والحكام  المحافظين 
مطلقي  مـــع  بــالــتــشــدد  االســـتـــمـــرار 
ــارات الــنــاريــة وفـــرض الــكــفــاالت  ــعــي ال
العدلية عليهم ومتابعة هذا الموضوع 

وبخاصة في االعياد والمناسبات.

  النزاهة توشك على إحالة األوراق التحقيقية إلى الجهات القضائية

رسات غ قانونية  عالقات مشبوهة وم
ملوظف يف "قضية الدخان"

 توقف تقديم طلبات االلتحاق بالجامعات من 
األربعاء حتى الجمعة 

 عمان - محمد الخصاونة

هيئة  في  مسؤول  مصدر  قــال 
أمس    الفساد  ومكافحة  النزاهة 
بأن االجهزة المختصة في الهيئة 
االوراق  احـــالـــة  عــلــى  اوشـــكـــت 
الى  الــدخــان  بقضية  التحقيقية 

المختصة،  الــقــضــائــيــة  الــجــهــات 
ـــات مــشــبــوهــة  ـــالق وتــشــمــل ع
أقــدم  قانونية  غير  ومــمــارســات 
عــلــيــهــا عــــدد مـــن الــمــوظــفــيــن 
غير  واالشـــخـــاص  الــعــمــومــيــيــن 
مباشرة  آثار  لها  كانت  الرسميين 
في تشكيل ما يعرف االن بملف 

الدخان.
ــــأن الــهــيــئــة  ــــــاد الـــمـــصـــدر ب واف
اســتــمــعــت الــــى افــــــادات عــدد 
بمختلف  االشـــخـــاص  مـــن  كــبــيــر 
واالداريـــة  القيادية  المستويات 

والفنية.

   عمان - حاتم العبادي

تنسيق  وحــــدة  مـــديـــرة  كــشــفــت 
عن  عوض  خولة  الموحد  القبول 
االلتحاق  طلبات  تقديم  توقف 
ــارا مـــن ثــانــي  ــب ــت بــالــجــامــعــات اع
الــرابــع،  الــيــوم  وحتى  العيد  يــوم 
السابع  حتى  ذلك  بعد  لتستأنف 
والعشرين من الشهر الحالي، اي 

من االربعاء وحتى الجمعة.
الى  التوقف  سبب  وارجــعــت 
الحكومية  الــخــدمــات  تــوقــف 
خالل تلك الفترة، بما ال يمكن 
الطلبات  شـــراء  مــن  الطلبة 
الوحدة  صفحة  عبر  وتقديمها 

االلكترونية.
تمديد  الــى  يصار  لن  انــه  وأكــدت 
الفترة بسبب التوقف، إلن الفترة 

لتقديم  كافية  للطلبة  الممنوحة 
طلباتهم.

ــــــــوض عــن  ــــا كــــشــــفــــت ع ــــم ك
القبول  الموقوف  التخصصات 
تخصصات  عشرة  والبالغة  فيها 
اليرموك   : جامعات  على  موزعة 
البيت  وال  والهاشمية  ومــؤتــة 

والبلقاء التطبيقية.

رأيـنـــا
مكاشفة ملكية شفافة ورصيحة 

وواضحة.. لألردني كافة
وممثلين  بوجهاء  الثاني  عبدالله  الملك  جاللة  لقاء  حفل 
عن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية يوم أمس في 
الديوان الملكي الهاشمي، بكثير من االشارات والرسائل 
واالضاءات التي تميزت بالوضوح والصراحة والشفافية 
الوقت  في  بمليكهم  األردنيون  عهده  الذي  النحو  على 
ذاته الذي حرص فيه جاللته التأكيد على ثوابت المواقف 
األردنية من قضايا وملفات عديدة وبخاصة تجاه القضية 
الفلسطينية والقدس، تلك المواقف التي لم ولن تتغير.
وإذ أعاد جاللته لفت أنظار الجميع الى ان ابواب الديوان 
الملكي الهاشمي مفتوحة لكل األردنيين دون استثناء، 
فان جاللته كان على أعلى درجات الوضوح في االشارة 
على  تقف  وعديدة  ملحة  داخلية  وقضايا  ملفات  إلى 
رأسها القناعة الراسخة لدى جاللته بأن شجاعة األردنيين 
التطرف  مواجهة  في  األساسية  الركيزة  هي  ووعيهم 
وشجاعة  قـــدرات  تشكل  والــتــي  الظالمية  ــار  ــك واألف
على  األمنية  ــهــزة  واألج المسلحة  الــقــوات  نشامى 
يحاول  من  وكل  لإلرهابيين  والتصدي  المخاطر  مواجهة 
شوكة  كسر  في  الحربة  رأس  الغالي،  بوطننا  المساس 
اإلرهاب والتطرف ودحر كل من يحاول المس باستقرار 

بلدنا وأمن شعبه..

ضيوف الرحمن في منى (رويترز)
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محليات

لقطات من لقاء جاللة الملك بوجهاء وممثلين عن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية

عمان - الرأي

الثاني،  عبدالله  الملك  جاللة  التقى 
أمس  الهاشمي  الملكي  الديوان  في 
الشمالية  البادية  عن  وممثلين  وجهاء 
والوسطى والجنوبية، في إطار تواصل 

جاللته المستمر مع أبناء الوطن.
وأكد جاللة الملك اعتزازه باألهل والعزوة 
والعشيرة من أبناء البادية، وقال "أرحب 
األردنيين،  كل  ببيت  وأخــوانــي  بأهلي 
وأسمع  معكم  أجلس  أن  جدا  فخور  وأنا 
لنعمل  والحديث  اآلراء  ونتبادل  منكم، 
بروح الفريق الواحد، ونخفف من األعباء 

عن المواطنين".
لكل  تــعــازيــه  عــن  الملك  جــاللــة  وأعـــرب 
األردنيين بشهداء الواجب، الذين قدموا 
مشيرا  أخيرا،  األردن  عن  دفاعا  أرواحهم 
مستمر  اتصال  على  "أننا  إلــى  جاللته 
على  لالطمئنان  الشهداء  أهــالــي  مــع 

أوضاعهم ومستقبلهم".
الكبيرين  واعتزازه  فخره  عن  جاللته  وعبر 
بشجاعة األردنيين ووعيهم والتي تشكل 
الركيزة األساسية في مواجهة التطرف.

وأكد جاللته ثقته الكبيرة بقدرة نشامى 
على  األمنية  واألجهزة  المسلحة  قواتنا 
لإلرهابيين،  والتصدي  المخاطر  مواجهة 
وكل من يحاول المساس بوطننا الغالي.

قادرون  أننا  الجميع  "أبشر  جاللته   وتابع 
ومن  الــداخــل  مــن  حــدودنــا  حماية  على 
الخارج، وكلي ثقة بمؤسساتنا العسكرية 

واألمنية".
ومهنية  بكفاءة  الملك  جــاللــة  وأشـــاد 
ــهــزة األمــنــيــة على ســرعــة اإلنــجــاز  األج
المتورطة  اإلرهابية  الخلية  كشف  في 
الفحيص  بمدينة  اإلرهابي  العمل  في 
خالل ساعات، الفتا جاللته إلى أن هذه 
من  الكثير  عنها  تعجز  السريعة  اإلجراءات 

الدول.
قوة  يــزدادون  األردنيين  أن  جاللته  وأكد 
مشيدا  الصعبة،  الظروف  في  وشجاعة 
المسلحة  الــقــوات  منتسبي  بشجاعة 
المصطفوي،  العربي  الجيش  األردنية– 
من  قدموه  ما  على  األمنية  واألجــهــزة 

بطوالت وتضحيات.
وقال جاللته "لمست خالل زياراتي إلى 
الذين  األخيرة  األحــداث  في  المصابين 

الوحدات  أو  الشفاء  أسرة  على  يرقدون 
للقيام  الــتــام  االســتــعــداد  العسكرية، 
بالواجب مرة أخرى وأن يقدموا أرواحهم 

لحماية األردن".
تحدث  "عــنــدمــا  الملك  جــاللــة  وأضـــاف 
معنوياتي  يرفعون  النشامى  أزمــات، 
الله  فكثر  ــيــن،  ــي األردن كــل  ومــعــنــويــات 

خيرهم".
وفيما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات 
جاللته  أشـــار  للمواطنين،  الــمــقــدمــة 
الزيارات  بتكثيف  الحكومة  وجه  أنه  إلى 
الجميع  مع  الدائم  والتواصل  الميدانية 
بنوعية  واالرتــقــاء  احتياجاتهم  لمتابعة 
ــدمــات والــتــســهــيــل على  ــخ وســرعــة ال

المواطن.
الملكي  الديوان  أبواب  أن  جاللته  وبين 
الهاشمي مفتوحة لكل األردنيين، وقال 
الديوان  من  نريده  الذي  التواصل  "هذا 
لالستماع  مؤسساتنا،  وجميع  الملكي 
إلى احتياجات المواطنين، والعمل على 

اتخاذ اإلجراءات المناسبة حيالها".
وشدد جاللة الملك على ضرورة احترام 
الجميع  على  وتطبيقه  القانون  سيادة 

ما  إلــى  جاللته  الفتا  وشفافية،  بحزم 
على  تــجــاوزات  مــن  البعض  بــه  يــقــوم 
ممارسات  وهي  األردن،  داخل  القانون 
في  يتواجدون  عندما  بها  يقومون  ال 

دول أخرى.
جاللته  أكد  الفساد،  محاربة  جهود  وعن 
أن محاربة الفساد على رأس األولويات، 
أو  تهاون  فال  الجميع،  مسؤولية  وهي 

تراجع عن هذا األمر أبدا.
ودعا جاللته إلى ضرورة أن يكون هناك 
ــه  ــواع حـــوار وطــنــي حـــول الــفــســاد وأن

وحجمه.
وقـــال جــاللــتــه إنـــه وعــنــد الــحــديــث عن 
ــاد عــن اغــتــيــال  ــع ــت ــفــســاد، يــجــب االب ال
يؤثر  ذلــك  ألن  والفوضى،  الشخصية 

بشكل سلبي على سمعة األردن.
وحـــول الــتــحــديــات االقــتــصــاديــة، لفت 
ـــى الـــظـــروف االقــتــصــاديــة  جــاللــتــه إل
الصعبة التي يمر بها الوطن، وقال إن 
بتعاون  المرحلة  هذه  سيتجاوز  األردن 

الجميع، بإذن الله.
الفلسطينية  القضية  صعيد  وعــلــى 
األردن  أن  الملك  جاللة  أكد  والقدس، 
القضية  تــجــاه  مــواقــفــه  يغير  ــن  ول لــم 
جاللته  وتابع  والــقــدس،  الفلسطينية 
نكون  عندما  األردنــيــون،  "نحن  قائال 
مقتنعين بشيء ال نغير مواقفنا أبدا".

واضاف جاللته "بالنسبة لحماية القدس 
إشاعات  أسمع  فلسطين،  ومستقبل 
نحن  لكن  بها،  يأتون  أين  من  أعرف  وال 
ــا هــو الــمــطــلــوب،  كــأردنــيــيــن نــعــرف م
أهــم  األردن  مستقبل  لــنــا  وبالنسبة 
في  أخواننا  نساعد  كيف  وأيضا  شيء، 

الضفة والقدس".
تجاه  الثابت  األردن  موقف  جاللته  وأكد 
يستند  الـــذي  الفلسطينية،  القضية 
العادلة  المطالب  تحقيق  ضــرورة  إلــى 
الدولة  وإقامة  الفلسطيني،  للشعب 
وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية 

القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين.
وفيما يتعلق بجنوب سوريا، أشار جاللته 
إلى أن األردن على تنسيق مع األطراف 
المعنية لتحقيق التهدئة واالستقرار في 
بالجهود  جاللته  مشيدا  سوريا،  جنوب 
وشــؤون  الخارجية  وزارة  بذلتها  الــتــي 
المغتربين والقوات المسلحة األردنية – 
بهذا  األمنية،  واألجهزة  العربي،  الجيش 

الخصوص.

رئيس الديوان الملكي
الملكي  الـــديـــوان  رئــيــس  بــيــن  ــــدوره،  ب
العيسوي  حــســن  يــوســف  الــهــاشــمــي 
الفترة  خالل  قام  الملكي،  الديوان  أن 
بحصر  الحكومة،  مع  بالتنسيق  الماضية، 
مجموعة من األولويات التي تم تنفيذها 
السامية  الملكية  المبادرات  خــالل  من 
ــة الــشــمــالــيــة والــوســطــى  ــادي ــب فــي ال

والجنوبية.
وأشـــار إلــى أن هــذه األولــويــات تأتي 
تنفيذها  تم  التي  للمبادرات  استمرارا 
ــاطــق الـــبـــاديـــة الـــثـــالث خــالل  فـــي مــن
في  وتمثلت   ،2017  2006- السنوات 
إنشاء 767 وحدة سكنية لألسر العفيفة، 
و26  والــشــابــات،  للشباب  مــركــزا  و23 
مركزا  و37  أطفال،  روضة  و36  مدرسة 
صحيا، إضافة إلى دعم عدد من البلديات 
باآلليات الالزمة، مبينا أن هذه المبادرات 
الرأسمالية  الموازنة  عن  بديال  ليست 

للحكومة.
وأوضح العيسوي أن هذه المبادرات كانت 
تركز في السابق على تحسين الخدمات 
األولـــويـــات  بــعــض  لتلبية  األســاســيــة 
والتنمية  والتعليم  كالصحة  الُملحة 
المرحلة  خالل  ستركز  فيما  االجتماعية، 
الملكية  التوجيهات  على  وبناء  المقبلة 
جميع  فــي  اإلنتاجية  المشاريع  على 
إنشاء  من  األسر  وتمكين  المحافظات، 
مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة توفر 
لهم فرص عمل وتحسن دخلهم، وذلك 
والمؤسسات  الجمعيات  مع  بالتنسيق 

األهلية.

وزير الداخلية
ـــر الــداخــلــيــة سمير  مــن جــهــتــه، أكـــد وزي
جانب  إلى  البادية  أبناء  دور  المبيضين، 
األردنيين جميعا في بناء الدولة األردنية 

والحفاظ على أمن األردن واستقراره.
وجهاء  من  عــدد  اللقاء،  خــالل  وتــحــدث، 
والوسطى  الشمالية  البادية  وممثلي 
والجنوبية، الذين أكدوا أن األردن، بقيادة 
ويقظة  شعبه  ووعـــي  الــمــلــك،  جــاللــة 
الجيش   – ــة  ــي األردن المسلحة  الــقــوات 
على  قــادر  األمنية  واألجــهــزة  العربي، 
قدما  والمضي  التحديات،  كل  مواجهة 

في بناء األردن القوي.

الماضي
وفـــي كــلــمــة نــيــابــة عــن أبــنــاء الــبــاديــة 
الماضي،  طالل  الشيخ  قال  الشمالية، 
الوطن  أبناء  من  كغيرهم  البادية  أبناء  إن 
التي  السياسية  المواقف  بفخر  يتابعون 
الثاني،  عبدالله  الملك  جاللة  يتبناها 
يمكن  ال  ثوابت  على  دوما  تؤكد  والتي 

التخلي عنها مهما كانت الظروف.
الفلسطينية  الــقــضــيــة  أن  وأضـــــاف 
المصيرية،  المركزية  قضيتنا  ستبقى 
إال  يــنــكــره  ال  فيها  الــهــاشــمــي  ــــدور  وال
حاقد، ولن نتخلى عن دعم ثبات أشقائنا 
الدولة  إقامة  في  الحلم  يتحقق  حتى 
الوطني  الـــتـــراب  عــلــى  الفلسطينية 

الفلسطيني وعاصمتها القدس.
للقوات  الشكر  الماضي  الشيخ  وقــدم 
العربي  الجيش   – ــة  ــي األردن المسلحة 
الكبيرة  جهودهم  على  األمنية  واألجهزة 
كل  من  األردن  أمــن  على  الحفاظ  في 
أشكال التطرف والفتن والفكر الظالمي.
البادية  أهــل  مطالب  مــن  عـــددا  وقـــدم 
توفير  فــي  تمثلت  والــتــي  الشمالية 
الزراعي  بالعمل  والتوسع  عمل  فرص 
التنمية  مكاسب  ـــادة  وزي الــبــاديــة،  فــي 

للبادية وأبنائها.

القضاة
القضاة،  فياض  الدكتور  قال  جهته،  من 
الــبــاديــة  أبــنــاء  عــن  نــيــابــة  كلمته  فــي 
التحديات  حجم  نــدرك  إننا  الــوســطــى، 
جاللة  يا  لكم  ونؤكد  والخارجية،  الداخلية 
قاطبة،  األردنــيــة  العشائر  أن  الملك 
ومنها قبيلة بني صخر، تدرك حجم هذه 
التحديات وتقف كما وقفت منذ تأسيس 
الوطن  جانب  إلــى  األردن  شــرق  إمـــارة 

وإلى جانب قيادته الهاشمية.
صفا  ــفــون  ــق ي ـــن  ـــي ـــي األردن أن  ـــــد  وأك
في  الملك  جــاللــة  قــيــادة  خلف  واحـــدا 
البطوالت  إلى  الفتا  اإلرهــاب،  مواجهة 
منتسبو  يقدمها  الــتــي  والــتــضــحــيــات 
القوات المسلحة واألجهزة األمنية دفاعا 

عن الوطن.
في  الملك  جــاللــة  جــهــود  إلــى  ولــفــت 
بذل  ضرورة  إلى  داعيا  الفساد،  مكافحة 
الجهود لمحاربة الفقر والبطالة والظواهر 
على  تــؤثــر  الــتــي  السلبية  االجتماعية 
تعزيز  إلــى  إضافة  والمواطن،  الوطن 
وتدعيم العدالة االجتماعية، واالستفادة 
تنموي  ــدور  ب البادية  أبناء  طاقات  من 

فعال في مناطقهم.
بمواقف  األردنيين  اعتزاز  القضاة  وأكد 
بالقضية  يتعلق  فيما  الــمــلــك  جــاللــة 
ورعاية  وحماية  والقدس،  الفلسطينية 
والمسيحية  اإلســالمــيــة  الــمــقــدســات 
فيها، ودعم األشقاء الفلسطينيين في 

نيل حقوقهم المشروعة.

نجادات
الجنوبية،  البادية  عن  نيابة  كلمة  وفي 
قال الوزير األسبق محمد عودة نجادات، 
في  الملك  جاللة  قيادة  خلف  نقف  إننا 
اإلرهـــاب،  ومحاربة  الــوطــن  عــن  الــدفــاع 

وإدامة األمن واالستقرار.
الجنوبية،  البادية  في  "أهلك  وأضــاف 
بكل عشائرها األوفياء للوطن والعرش، 
منذ  والعهد  الوعد  وصانوا  يتبدلوا،  لم 
زالوا  وما  والتأسيس،  النهضة  بدايات 
يحافظون  والــوعــد،  العهد  شــرف  على 
وال يتنكرون، ونحن جنود للحق والوطن، 
والقدس  العادلة  وقضيتها  ولفلسطين 
ــة  ــهــا اإلســالمــي الــشــريــف ومــقــدســات
نتخلى  لــن  أمــانــة  وهــي  والمسيحية، 

عنها".
الجنوبية  الــبــاديــة  أبــنــاء  مطالب  وأوجـــز 
من  الكفاءات  أصحاب  من  باالستفادة 
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 جاللته يلتقي وجهاء وممثلين عن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية 

 امللك: مستقبل األردن أهم يشء وال نغ مواقفنا أبدا 
     اتصال مستمر مع أهايل الشهداء لالطمئنان عىل أوضاعهم ومستقبلهم 

     شجاعة األردني ووعيهم الركيزة األساسية يف مواجهة التطرف 
ية الحدود       قواتنا املسلحة واألجهزة األمنية قادرة عىل مواجهة املخاطر والتصدي لإلرهابي وح

املصابون مستعدون 
للقيام بالواجب مرة 

اخرى ليقدموا أرواحهم 
ية لألردن ح

ال تهاون أو تراجع عن 
مكافحة الفساد ويجب 

االبتعاد عن اغتيال 
الشخصية والفوىض

أبواب الديوان املل 
مفتوحة لكل األردني 

ع إىل احتياجات  لالست
املواطن والعمل عىل 

اتخاذ اإلجراءات املناسبة 
حيالها"

النشامى يرفعون 
معنويا ومعنويات كل 

األردني يف األزمات

سنتجاوز املرحلة 
االقتصادية الصعبة 

بتعاون الجميع

العيسوي: تنفيذ 
املبادرات امللكية 

ليست بديال عن املوازنة 
لية للحكومة   الرأس
وستتوجه للمشاريع 

االنتاجية مستقبال

متحدثون: نس خلف 
امللك يف الدفاع عن 

الوطن ومحاربة اإلرهاب 
والفساد، وإدامة األمن 

واالستقرار 



ن - األردن  w السنة الثامنة واألربعون - ع w w . a l r a i . c o m
محليات

جاللته والفريق ميلي

جاللته يتحدث للمشاركين في اللقاء

3االثن 9 ذو الِحّجة 1439 هـ–املوافق 20 آب 2018م–العدد 17421

 امللك يبحث ورئيس األركان األم جهود 
محاربة االرهاب 

 امللك يلتقي رؤساء تحرير ونارشي مواقع 
إلكرتونية 

 عمان - بترا

الثاني،  عبدالله  الملك  جاللة  استقبل 
األميركي  الجيش  ــان  أرك رئيس  امــس 
اجتماع  في  ميلي،  مارك  أول  الفريق 

التعاون  مجاالت  استعراض  خالله  تم 
العسكري بين البلدين.

قصر  في  عقد  الــذي  اللقاء،  وتــنــاول 
والدولية  اإلقليمية  الجهود  بسمان، 
ـــــاب، ضمن  ــرب عــلــى اإلره ــح فــي ال

استراتيجية شمولية.
الملك،  جاللة  مستشار  اللقاء  وحضر 
هيئة  ــيــس  ورئ جــاللــتــه،  مكتب  مــديــر 
بأعمال  والقائم  المشتركة،  األركـــان 

السفارة األميركية في األردن. 

 عمان - بترا

الثاني،  عبدالله  الملك  جاللة  التقى 
فـــي قــصــر بــســمــان ،امـــــس، عـــددا 
المواقع  ونــاشــري  تحرير  رؤســاء  مــن 

ــاريــة اإللــكــتــرونــيــة، وذلـــك في  اإلخــب
مع  المستمر  جاللته  تــواصــل  إطـــار 

اإلعالميين.
مرتبطة  مــوضــوعــات  اللقاء  وتــنــاول 
األوضاع  وتطورات  المحلي،  بالشأن 

عن  فضال  اإلقليمية،  الساحة  على 
دور اإلعالم المهني والمسؤول في 

التعامل مع القضايا الوطنية.
الملك،  جاللة  مستشار  اللقاء  وحضر 

مدير مكتب جاللته. 

امللك: احرتام سيادة القانون وتطبيقه عىل الجميع بحزم وشفافية

أبناء البادية، وإيجاد إدارة تنموية لتطوير 
البادية.

وقال نجادات "نحن معك سيدي وخلفك 
ومن حولك كما عهدتنا دائما وابدا، وال 
تأخذنا في هذا الواجب والحق لومة الئم، 
عبث،  كل  من  الوطنية  وحدتنا  نصون 
المصطفوي  العربي  جيشنا  ونساند 
الباسل وأجهزتنا األمنية، وندعو بالرحمة 
لجرحانا  والــشــفــاء  األبـــــرار،  لشهدائنا 
تمتد  أن  تحاول  يد  لكل  والعار  األبطال، 

إلى األردن بسوء، أيا كان صاحبها".

الفايز
المتحدثين،  من  لعدد  مــداخــالت  وفــي 

"أمام  الفايز،  ،عيد  األسبق  الوزير  قال 
هذا الزحف التكفيري، ال بد لهذه األمة، 
العقل  على  تــركــز  أن  األردن،  وخــاصــة 
نركز  وأن  ـــالق،  األخ ومنظومة  والفكر 
المدارس  في  والشباب  األطفال  على 

والجامعات".
وأكد اعتزازه بقيادة جاللة الملك وبكفاءة 
واألجــهــزة  المسلحة  الــقــوات  وقــــدرة 
وصون  الوطن  عن  الدفاع  في  األمنية، 

مقدراته.
وقــــال "لــيــعــلــم كــل مــن ال يــعــلــم، أن 
جاللة  تفكير  محور  والقدس  فلسطين 
الملك ومواقفه ثابتة، وال يساوم عليها 

أحد".

وشـــدد عــلــى نــبــذ الــعــنــف والــتــطــرف، 
سلعة  يكونوا  أن  لشبابنا  نريد  وقال "ال 

استهالكية لقوى الشر الظالمية".

حماد
ــر األســبــق ،ســالمــة حماد،  ــوزي وأكـــد ال
الملك  جاللة  بقيادة  البادية  أبناء  اعتزاز 
في الدفاع عن األردن واألمتين العربية 
واالستقرار  األمــن  وتعزيز  واإلسالمية 
في المنطقة، وهي جهود تشكل فخرا 

واعتزازا لكل األردنيين.
يسهم  من  خير  الملك  جاللة  إن  وقــال 
العالم،  قادة  أمام  الضوء،  تسليط  في 
على المشكالت التي تعاني منها دول 

اإلقليم، وإيصال رسالة المحبة والسالم 
وضرورة نبذ التطرف والغلو.

الكعيبر
ولفت النائب السابق ،ضيف الله الكعيبر، 
عبر  اإلعــالمــي  التشويش  مخاطر  إلــى 
إلى  داعيا  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
عدم  وضمان  المخاطر  لهذه  حد  وضــع 
اغتيال الشخصية في إطار الحفاظ على 

حرية اإلعالم.
ــعــادات  ـــا إلـــى أهــمــيــة الــحــد مــن ال ودع
تواكب  ال  التي  العشائرية،  واألعـــراف 
بالمجتمع  ــضــر  وت الــعــصــر  مــتــطــلــبــات 

واستقراره.

الحجايا
وقوف  الحجايا،  حمزة  المهندس  وأكد 
الظالمي  الفكر  ضد  جميعا  األردنيين 
ــة اإلرهــــاب الــتــي تمس  ومــحــاربــة آف
في  مــشــيــدا  ومستقبلنا،  حــاضــرنــا 
المسلحة  قواتنا  بجهود  الصدد  هــذا 
ـــتـــي تــلــعــب  واألجــــهــــزة األمـــنـــيـــة ال
لإلرهاب  بالتـصدي  الفــاعــل  الــدور 

والتطرف.
للعمل  استراتيجية  تبني  إلــى  ودعــا 
وتفصيلية،  واضحة  تكون  اإلعالمي 
وتعزز دور اإلعالم الرسمي، وتحاسب 

الشائعات. مطلقي 

الركيبات
وألقى العميد المتقاعد عناد الركيبات، 
جاللة  وبقيادة  بالوطن  تغنت  قصيدة 
واالستقرار  األمن  إرساء  في  الملك 

ووصف عهد جاللته بــ "عهد البناء".
وفي كلمته، قال إن األهل والعشيرة 
خلف  ويسيرون  باقون،  العهد  على 
مسيرة  لمواصلة  الملك  جاللة  قيادة 

الغالي. لألردن  والتقدم  البناء 
الملكي  الديوان  رئيس  اللقاء  وحضر 
الملك  جاللة  ومستشار  الهاشمي، 
جاللة  ومستشار  جاللته،  مكتب  مدير 

العشائر.  لشؤون  الملك 
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 مياه اليرموك: انخفاض شكاوى المياه الصيف الحالي %20 

 حزمة مشاريع بـ 220 مليون دينار سرتفع 
كفاءة التزويد املا يف إربد 

     شكاوى من انقطاعات متكررة زادت عن الشهر يف بعض االحياء  
 اربد – اشرف الغزاوي

من  إربد  في  مختلفة  مناطق  سكان  شكا 
من  ألكثر  لمنازلهم  المياه  الوصول  عدم 
صهاريج  شــراء  إلــى  اضطرهم  مــا  شهر، 
مدير  أكــد  فيما  مرتفعة،  بأسعار  خاصة 
المهندس  ــرمــوك  ــي ال مــيــاه  شــركــة  عـــام 
من  الــشــكــاوى  حجم  ان  الهزايمة  حسن 
االنقطاعات المتكررة انخفض هذا الصيف 

بنسبة %20.
المشاريع  حزمة  ان  الى  واشارالهزايمة، 
اربــد  محافظة  فــي  نفذت  التي  المائية 
المياه  شبكات  كفاءة  بتحسين  ساهمت 
المياه  بايصال  افــضــل  واقــعــا  وعكست 
اطــول  لــســاعــات  المشتركين  لمجموع 

وبوقت ضخ اعلى من السابق.
المشاريع  مجموع  ان  الــهــزايــمــة،  وبــيــن 
الوضع  لتحسين  التنفيذ  وقيد  المنفذة 
 220 على  كلفتها  تزيد  اربــد  في  المائي 
وادي  مياه  جر  مشروع  منها  دينار  مليون 
وتشغيل  اربد  الى  والثاني  االول  العرب 
مشروع  تنفيذ  الى  اضافة  جديدة  مصادر 
التزويد  حجم  سترفع  التي  "الكاردور"  ابار 
في  مكعب  متر  االف  بمعدل 10  المائي 

الساعة.
جر  مشروع  تشغيل  حــال  انــه  الــى  ولفت 
خاصة  اربد  الى  الديسة  مياه  من  كميات 
سيلحظ  عــمــومــا  الــشــمــال  ومــحــافــظــات 
المياه  حجم  في  واضحا  فرقا  المواطنون 
كل  ان  مــؤكــدا  مــنــازلــهــم،  ــى  ال المسالة 
ضبط  تشديد  مع  تتزامن  المشاريع  هذه 
مراقبة  وكذلك  المياه  ادوار  توزيع  عملية 

اي عمليات تالعب في المحابس، وكذلك 
الطرق  بكافة  الفاقد  تقليل  على  العمل 
الفنية المتاحة، وهذا من شأنه رفع كفاءة 

عملية التزويد المائي.
كنانة  بني  لــواء  ان  الــى  واشارالهزايمة، 
من اكثر المناطق التي تعاني نقصا في 
كميات المياه المسالة نتيحة قدم الشبكة 
مشروع  ضمن  استبدالها  سيتم  الــتــي 
على  الــمــدرج  الشبكات  وتطوير  تحسين 

اجندة الوزارة للعام القادم.
والصريح  حــوارة  سكان  معاناة  ان  واوضــح 
انجاز  بعد  الــدنــيــا  ــحــدود  ال الــى  تقلصت 
بقيمة  الداخلية  الشبكة  استبدال  مشروع 
كلم   6 على  زاد  وبطول  دينار  مليون   22
وبقطر 6 انش، الفتا الى ان شكوى سكان 
منطقة الترخيص في الصريح في طريقها 
بوشر  الـــذي  الــمــشــروع  خــالل  مــن  للحل 
الخطوط  بعض  معالجة  على  بــه  العمل 
ساعات  وزيـــادة  الغلق  ونــقــاظ  القديمة 

وكميات الضخ المائي للحي.
من  الجماعية  الشكاوى  ان  الهزايمة،  واكد 
او  احياء  عن  طويلة  لفترات  المياه  انقطاع 
ما  وان  مــحــدودة،  اصبحت  كاملة  مناطق 
نطاق  في  يبقى  مواطنون  منه  يشكو 
فردي او جماعي ضيق ويتم التعامل معه 

مباشرة.
انقطاع  من  المواطنين  شكاوى  وتركزت 
المياه عن منازلهم او ضعف عملية التزويد 
وفي  االطباء،  حي  مناطق  في  وشحها 
من  اللوباني  محمد  شكا  حــوارة  منطقة 
انقطاع المياه عن منزله والمنازل المجاورة 
بجانب مسجد عثمان بن عفان منذ أكثر من 

شهر.
منطقة  مـــن  الــعــبــابــنــة  مــحــمــود  ــا  وشــك
الحي  الى  المياه  وصول  عدم  من  بشرى 
مختلفة  وأحياء  مناطق  وسجلت  الشمالي 
والحي  الخارجية  العيادات  كحي  إربد  في 
وصول  عدم  من  البارحة  وحي  الشرقي 
تصل  فانها  وصلت  وان  لمنازلهم  المياه 
متر  تعبئة  خاللها  مــن  يمكن  ال  ضعيفة 
مياه جراء محدودية الوقت المحدد من قبل 

الشركة.
وبخصوص الشكاوى، وعد الهزايمة، بزيادة 
واالحــيــاء  المناطق  لــهــذه  الــضــخ  ســاعــات 
دراســة  يتم  ريثما  بالصهاريج  وتــزويــدهــا 
حيال  المناسب  ـــراء  االج واتــخــاذ  الشبكة 

المشكلة.
معتز  للشركة  اإلعالمي  الناطق  واوضــح 
للتنفيذ  جــاهــزا  عطاء  هناك  أن  عبيدات، 
مترا   350 بطول   "8  " قطر  خط  بتمديد 
قصر  باتجاه  االتــصــاالت  مجمع  من  يمتد 
ما  عالية،  منطقة  باتجاه  ومنه  العوادين 
سيعمل على حل المشكلة في المنطقة 
بني  لواء  في  العيادات  دوار  من  بالقرب 
خالل  تنفيذه  من  االنتهاء  متوقعا  عبيد، 

الشهر القادم.
بحي  المائي  الــوضــع  ان  عبيدات،  ــد  واك
الخط  تشغيل  بعد  كثيرا  تحّسن  االطــبــاء 
منازل   10  -  8 باستثناء  الناقل  الياباني 
بسبب  المياه  تصلهم  ال  الدور  نهاية  في 
وكذلك  صغيرة،  أقطار  ذات  الشبكة  أن 
محدودية الوقت ال تسمح بتمديد ساعات 
بواسطة  تــزويــدهــم  يــتــم  ــهــذا  ول الــضــخ، 

الصهاريج مرحليا. 

 

 "صحة النواب" 
تطالب الحكومة 

بالوقوف ضد 
الئحة "أجور 

األطباء الجديدة"
 

 عمان -بترا

طالبت لجنة الصحة 
والبيئة النيابية، 

الحكومة بضرورة 
استكمال كل 

اإلجراءات القانونية 
لضمان عدم سريان 

الالئحة الجديدة 
ألجور األطباء وإعادة 
العمل بالئحة األجور 
القديمة لحين عمل 
الئحة جديدة ترضي 

األطراف كافة.
جاء ذلك خالل اجتماع 

عقدته اللجنة أمس 
برئاسة النائب الدكتور 

إبراهيم البدور لتدارس 
قرار نقابة األطباء 

المتعلق بتعديل الئحة 
األجور والذي قامت 

النقابة بتعليق العمل 
به أمس.

وفيما أعربت اللجنة 
عن تقديرها لقرار 

تعليق العمل بالئحة 
األجور الجديدة، أال 

أنها أوصت بضرورة 
إعادة النظر بنظام 

أجور األطباء رقم 46 
لسنة 1989 وتعديله 
بحيث ال يكون هناك 

صالحية مطلقة 
للجنة األجور باالنفراد 

بتعديل التسعيرة 
الطبية.

وأكد البدور أهمية 
أن تتضمن هذه 

التعديالت تحقيق 
مبدأ العدالة وحماية 

حقوق جميع األطراف 
دون تغول جهة على 

أخرى ويكفل في ذات 
الوقت تفعيل الرقابة 

على تطبيق نظام 
النقاط المعمول به 

وتحت طائلة المساءلة 
والمحاسبة. 

  

 تشكيالت إدارية يف الرتبية 

 امللك يعزي بوفاة كويف عنان  و بضحايا 
الفيضانات يف الهند 

 عمان - سرى الضمور

محافظة  عزمي  الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  قرر 
في  االداريـــة  التشكيالت  من  عــدد  ــراء  اج امــس، 
الوزارة استنادا الحكام المادة 91/ ج/ 2 من نظام 

الخدمة المدنية رقم 82 لسنه 2013 وتعديالته.
مصطفى  الــدكــتــور  نقل  التشكيالت  وشملت 
لمديرية  مديرا  الــروســان  توفيق  محمد  الله  عبد 
القانونية،  الشؤون  ادارة  في  القانونية  القضايا 
وفايز خليل محمد مديرا لمديرية الشؤون االدارية 
البخاري  الــديــن  فخر  وعــصــام  الــــوزارة،  مركز  فــي 
حسن  الفــي  وعيسى  العامة،  للعالقات  مديرا 
في  التربوية  التشريعات  لمديرية  مديرا  المادي 
فــوزي  محمد  وفـــواز  القانونية،  الــشــؤون  ادارة 
العالقات  لمديرية  مديرا  الحموري  الحافظ  عبد 
والبعثات،  الثقافية  العالقات  ادارة  في  الثقافية 
لمديرية  مديرا  المناصير  سالم  العزيز  عبد  ومحمد 

الحسابات في ادارة الشؤون المالية.
المجيد  عبد  نقل  كــذلــك  التشكيالت  وشملت 
مرتضى ابراهيم الجعفري مديرا لمديرية صندوق 
االسكان في ادارة الشؤون المالية، الدكتور محمد 
المتابعة  لمديرية  مديرا  الجدوع  مفلح  الــرزاق  عبد 
االشـــراف  ادارة  فــي  الــجــودة  وضــبــط  والتقييم 
الناصر  نصار  سهو  الله  عبد   ، التربوي  والتدريب 
ادارة  في  المعوقين  الطلبة  برامج  لمديرية  مديرا 
مديرا  الزريقي  سعيد  اديب  االء  الخاصة،  التربية 

البشرية،  الــمــوارد  ادارة  فــي  ــرواتــب  ال لمديرية 
مديرا  ملكاوي  احمد  بدر  طالب  نضال  المهندس 
لمركز االجهزة المخبرية في ادارة التعليم المهني 
امين  محمد  صالح  نقل  شملت  كما  ــاج.  ــت واالن
ادارة  في  المناهج  لمديرية  مديرا  العمري  عامر 
المناهج والكتب المدرسية، الدكتور محمد سلمان 
ادارة  في  االختبارات  لمديرية  مديرا  كنانة  احمد 
ابو  حامد  رشيد  محمد  واالختبارات،  االمتحانات 
اللوازم  ادارة  في  العطاءات  لمديرية  مديرا  حجيلة 
الهرش  سليمان  حمدان  محمد  الدكتور  والتزويد، 
مديرية  في  والفنية  التعليمية  للشؤون  مديرا 
التربية والتعليم للواء قصبة المفرق، صايل جمعة 
اسماعيل أحمد الطيطي مديرا للشؤون التعليمية 
المزار  للواء  والتعليم  التربية  مديرية  في  والفنية 

الشمالي/ محافظه اربد.
عايد  أسامة  الدكتور  نقل  التشكيالت  وشملت 
كساب شديفات مديرا للشؤون التعليمية والفنية 
الزرقاء  لمنطقة  والتعليم  التربية  مديرية  في 
مديرا  هياجنة  محمد  سالم  زايد  الدكتور   ، الثانية 
التربية  مديرية  في  والمالية  اإلداريـــة  للشؤون 
اربد،  محافظه  الشمالي/  المزار  للواء  والتعليم 
مديرا  النوافلة  سالمة  الله  ضيف  موسى  جهاد 
التربية  مديرية  في  والمالية  اإلداريـــة  للشؤون 
ابراهيم  ومها  الجنوبية،  البادية  لمنطقه  والتعليم 
والمالية  االدارية  للشؤون  مديرا  العطيات  هاشم 

في مديرية التربية والتعليم للواء الموقر. 

 عمان - بترا

بعث جاللة الملك عبدالله الثاني، امس، برقية 
تعزية إلى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
لألمم  األسبق  العام  األمين  بوفاة  غوتيريس، 
الملك،  جاللة  واستذكر  عنان.  كوفي  المتحدة 
الدفاع  في  عنان  كوفي  جهود  البرقية،  في 
تحقيق  أجل  من  ومساعيه  اإلنسان،  حقوق  عن 

ـــن واالســتــقــرار  ــحــفــاظ عــلــى األم ــســالم وال ال
إلى  تعزية  برقية  جاللته،  بعث  كما  العالميين. 
بضحايا  كــوفــيــنــد،  نـــاث  رام  الــهــنــدي  الــرئــيــس 
ومناطق  كيراال  والية  اجتاحت  التي  الفيضانات 
وأعرب  المئات.  بحياة  وأودت  الهند،  في  أخرى 
التعزية  مشاعر  أصدق  عن  البرقية،  في  جاللته، 
والمواساة للرئيس الهندي وألسر الضحايا بهذا 

المصاب األليم. 

موك  ية يف ال  تشكيالت أكاد
 اربد - اشرف الغزاوي

في  اليرموك  جامعة  أمناء  مجلس  اقــر 
جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور خالد 
جديدة  اكاديمية  تشكيالت  إقرار  العمري 
زيدان  الدكتور  الجامعة  رئيس  بها  نسب 
لرئيس  نـــواب  ثــالثــة  وشملت  كفافي 

الجامعة.
وقرر المجلس الموافقة على تعيين كل 
والدكتور  العجلوني،  أحمد  الدكتور  من 
فواز العبد الحق، والدكتور أنيس خصاونة 

نوابا لرئيس الجامعة.
كما شملت تعيين كل من الدكتور محمد 

و  اآلداب،  لكلية  عــمــيــدا  دومـــي  بــنــي 
الدكتور نهاد يوسف عميدا لكلية العلوم، 
لكلية  عميدا  الــمــوال  منى  ــدكــتــورة  وال
والدكتور  ـــة،  اإلداري والعلوم  االقتصاد 
التربية،  لكلية  عميدا  شطناوي  ــواف  ن
لكلية  عميدا  ســمــارة  ســامــر  الــدكــتــور  و 
تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، 
لكلية  عــمــيــدا  الــعــزام  ســايــر  ــور  ــت ــدك وال
عميدا  درادكة  الفي  والدكتور  الصيدلة، 
رشــدان  وائــل  والدكتور  القانون،  لكلية 
والدكتور  الجميلة،  الفنون  لكلية  عميدا 
نــبــيــل شــمــروخ عــمــيــدا لــكــلــيــة الــتــربــيــة 
الرياضية، والدكتور أحمد الشمالي عميدا 

التكنولوجية،  للهندسة  الحجاوي  لكلية 
للبحث  عميدا  الحموري  قاسم  والدكتور 
والدكتورة  العليا،  والــدراســات  العلمي 

أمل نصير عميدا لشؤون الطلبة.
من  كــل  تعيين  تــجــديــد  المجلس  واقـــر 
لكلية  عــمــيــدا  نـــجـــادات  عــلــي  ــور  ــت ــدك ال
عميدا  شحادة  وسام  والدكتور  اإلعــالم، 
الربابعة  أسامة  والدكتور  الطب،  لكلية 
ـــدراســـات  عــمــيــدا لــكــلــيــة الــشــريــعــة وال
الشناق  محمد  والــدكــتــور  اإلســالمــيــة، 
و  والــفــنــادق،  الــســيــاحــة  لكلية  عــمــيــدا 
اآلثار  لكلية  عميدا  هياجنة  هاني  الدكتور 

واألنثروبولوجيا. 
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 األضحية ُسنة على القادر والتقسيط مقبول بال مشقة  

رضورة االلتزام بالذبح يف األماكن املخصصة منعا للمكاره الصحية 
 عمان - بترا

االضحية قربان لله لها شروط يجب االلتزام 
عيد  صالة  بعد  من  ذبحها  وقت  يكون  بها 
أي  التشريق،  ـــام  أّي نهاية  إلــى  األضــحــى 
غروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر 

ذي الحجة.
يلجأ بعض المواطنين لشراء اضحيتهم عن 
اسعارها  الرتفاع  نظرا   ، التقسيط  طريق 
دينار   250 الــى   120 بين  ــراوحــت  ت الــتــي 

للخروف.
المواطن  بمقدور  ليس   ، جبر  خليل  يقول 
 ، اســعــارهــا  الرتــفــاع  نظرا  االضحية  شــراء 

فيلجأ الى التقسيط.
وتقول ام سائد يتزامن العيد هذا العام مع 
التجهيز للمدارس ، خاصة ان لديها 3 اطفال 
مصروفات  الى  ،يحتاجون  المدارس  في 
عالية من تسجيل وشراء كتب ، ناهيك عن 
التحضير للعيد من مالبس وحلويات وغيره.
االضحية  تقسيط  الــى  اللجوء  ان  وبينت 
الفرصة  ومنحهم  عنهم،  العبء  من  خفف 

لالضحية.
ــاجــر االغـــنـــام عــبــدالــلــه الــحــربــي قـــال ان  ت
التفاوت في االسعار يعود الى نوع وحجم 
ان  الــى  الفتا  وقيمتها  ووزنــهــا  األضحية 
غالبية المواطنين يفضلون الخروف البلدي 
االسعار  تصل  حيث  االنــواع  ببقية  مقارنة 

الذروة مع موعد اقتراب يوم النحر.
ــــرة االفـــتـــاء الــشــيــخ احمد  امــيــن عـــام دائ
النبي  عن  سنة  االضحية  ان  قال  الحسنات 
القادر  على  سنها   ، والسالم  الصالة  عليه 
من  وحاجة  حاجته  عن  زائدا  ماال  وجد  ممن 
 ، ومسكنه  وزوجته  اوالده  من  عليه  ينفق 
فيستحب  ذلك  عن  زائد  مال  لديه  كان  فاذا 

له ان يضحي.
على  القادر  غير  الفقير  االنسان  ان  وقال 
ان  واجــب  عليه  فليس  االضحية  ثمن  دفع 
يذبح وال يسن له الذبح ، فاألولى ان يوفر 
نفقة البيت واالسرة في هذه الحال ، وال 
عائلته  على  يضيق  ان  للمسلم  ينبغي 
وبيته في سبيل ان يضحي ويحقق السنة 

النبوية.
وبين ان من كان قادرا على شراء االضحية 
ثمنا  واألغلى  منها  االفضل  اختيار  وعلى 

واألكثر لحما ، فهذا من باب أولى.
وعن فعل التقسيط قال ان االضحية ُسنة 

 ، الــقــادر  لغير  ُتستحب  وال   ، الــقــادر  بحق 
وبالتالي من ال يستطيع شراءها نقدا ، ال 
يطلب منه ان يشق على نفسه وعلى اهل 
لالقتطاع  عائلته  مصروف  ويخضع   ، بيته 
وتحمل  نفسه  كلف  لو  ولكن   ، الشهري 

مشقة التقسيط نقول له ال باس بذلك.
ــوجــد مــا يــمــنــع من  ـــه ال ي واشــــار الـــى ان
وهــو  أضحيتهم،  الــبــيــت  أهـــل  مــشــاهــدة 
للسيدة  النبي  بقول  مستشهدا  اوجــب 
عائشة رضي الله عنها: " قومي فاشهدي 
اضحيتك " ، ولكنه استدرك بان المدن االن 
اصبحت كبيرة وأصبح إحضار االضاحي الى 
وذبحه  وجــوده  ويــؤدي  مشقة  فيه  البيوت 
ومشكالت  صحية  مكاره  الى  االحياء  بين 
بيئية ، واالفضل ان يتم الذبح في االماكن 

المخصصة لذلك.
وبين ان التوكيل في االضحية جائز على ان 
على  تقوم  التي  الجهة  من  االنسان  يتأكد 
هذه االعمال بحيث تكون مأمونة وموثوقة 

من  مانع  يوجد  ال  المبدأ  حيث  من  وقال   ،
اي  في  وتوزيعها  االضحية  لذبح  التوكيل 
البلد  فقراء  على  توزيعها  واالولى   ، مكان 
، اال اذا كانت البالد االخرى فيها الفقر اكثر 

من بالدنا.
قال  بلقر  سامر  علي "  تكية "ام  عام  مدير 
ان تفاوت اسعار االضاحي الموجودة في 
اسعار  من  نقدمه  ومــا  المحلية  االســواق 
األضاحي  كلف  ان  الى  يعود  التكية  في 
وتقديم  الــشــحــن  حــيــث  مــن  اعــلــى  الــحــيــة 
االعالف وبيع التجزئة حال وصولها ومن ثم 

ذبحها.
من  ــخــراف  ال تشتري  التكية  ان  واضـــاف 
استراليا وتقوم بذبحها هناك على الطريقة 
االسالمية وتشحنها الى االردن على شكل 
لحوم مبردة ، ما يخفض سعر االضحية في 

التكية مقارنة مع السوق المحلي.
ــيــة  اســتــاذ الــشــريــعــة فــي الــجــامــعــة االردن
األضحية  أن  قــال  الخطيب  محمد  الدكتور 

اإلبل  من  األضحى  عيد  في  ُيذبح  ما  هو 
ولها  تعالى  لله  بًا  الغنم–تقرُّ أو  البقر  أو 
عدة شروط: منها ما يتعّلق بسّن األضحية 
ت  أتمَّ قــد  تكون  أن  ــل  اإلب فــي  فُيشترط 
والماعز  البقر  وأمــا  عمرها،  من  الخامسة 
الثانية  السنة  أتّمت  قد  تكون  أن  فُيشترط 
من عمرها، وأما الخراف فُيشترط أن تكون 

ت السنة األولى من عمرها. قد أتمَّ
ان  االضحية  فــي  كذلك  يشترط  واضــاف 
ة الجسم ليست عوراء، وال عرجاء،  تكون تامَّ
اإللية.  أو  األذن  مقطوعة  وال  مريضة،  وال 
وبين ان االضحية تذبح تقربا لله تعالى عن 
ما  إن  وقال  األموات،  وليس  فقط  األحياء 
يذبح عن االموات يدخل من باب الصدقات 
سواء  واالمــوات  االحياء  على  تجوز  التي 
كانت ماال او ذبيحة او غير ذلك ، مشيرا الى 
عليه  اسماعيل  عن  كانت  اضحية  اول  ان 
السالم ، وحتى ينقذه الله تعالى من الذبح 

، نزلت االضحية من السماء. 

 محاكم التنفيذ الرشعية تفتح ابوابها 
خالل العيد 

 عمان - بترا 

قال قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة ان محاكم التنفيذ الشرعية 
األضحى  عيد  عطلة  خالل  المراجعين  الستقبال  أبوابها  ستفتح 

لمعالجة الحاالت الطارئة.
واضاف في تصريح صحفي ان دوام محاسبي التنفيذ في المكتب 
المخصص لدائرة قاضي القضاة لدى ادارة التنفيذ القضائي في 
عيد  عطلة  خالل  ساعة  مدار 24  على  سيكون  العام  األمن  مديرية 
بضرورة  الشرعية  المحاكم  على  التعميم  تم  أنه  مبينا   ، األضحى 
بمستوى  واالرتقاء  لظروفهم  تقديرًا  المراجعين  على  التسهيل 

الخدمات التي تقدمها الدائرة.
مديرية  في  القضائي  التنفيذ  إدارة  القضاة  قاضي  دائرة  وزودت 
عيد  عطلة  خالل  المناوبين  التنفيذ  رؤســاء  بهواتف  العام  األمــن 

األضحى. 

ل     غرفة عمليات لخدمة الع
 عمان - سميرة الدسوقي

أوعز أمين عام وزارة العمل المهندس هاني خليفات إلى مديريات 
الترتيبات  اتخاذ  بضرورة  المملكة  محافظات  مختلف  في  ــوزارة  ال
والعمال  العمل  ألصحاب  الخدمة  لتقديم  الــالزمــة  واإلجــــراءات 
للعمالة  االضطرارية  بــاإلجــازات  يتعلق  فيما  بإيجابية  والتعامل 
الوافدة , والتفتيش على المنشآت للتأكد من تعليمات السالمة 
والصحة المهنية باعتبارها جزءأ أساسيا من بيئة العمل للوقاية من 

الحوادث واإلصابات التي يتعرض لها العاملون.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العمل أمس فقد صدر تعميم بوضع 
خطة عمل لتحقيق هذه الغاية طيلة ايام عطلة عيد األضحى ، بحيث 
تغطي الخطة التعاون مع الجهات المختصة في حال تلقي شكاوى 

تتعلق في عمالة االطفال.
واوضح البيان انه سيتواجد فريق عمل مناوب في مركز الوزارة ليتم 
التنسيق  المناوبون  وسيتولى  طارىء  او  شكاوى  اي  مع  التعامل 
مع مدراء العمل في الميدان إلتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجة أي 

حدث او طارئ.
وأضاف انه في حال اي طارئ او شكوى ضرورة التواصل مع مدير 
مديرية الشؤون االدارية والمالية في وزارة العمل على هاتف رقم 

(0795564440) من التاسعة صباحا ولغاية الخامسة مساء. 

  

 خطة أمنية ومرورية شاملة خالل العيد 
 عمان - غازي المرايات

استعدادا  شاملة  وبيئية  ومرورية  أمنية  خطة  العام  األمــِن  ُينفذ 
والسالمة  األمن  على  للمحافظة  تهدف  األضحى  عيد  الستقبال 

العامة.
وقال بيان لألمن العام انه وفق الخطة ستقوم مديريات الشرطة 
بتعزيز  النجدة  وشرطة  الوقائي  واألمــن  الجنائي  البحث  وإدارات 
وتكثيف الدوريات اآللية والراجلة وتوزيعها ضمن األحياء السكنية 
واالسواق وأماكن الترفيه ومواقع االحتفاالت ودور العبادة بهدف 

الحفاظ على االمن وضبط كل ما يخالف القانون.
بضرورة  والمقيمين  بالمواطنين  يهيب  األمن  أن  البيان  وأضاف 
االحتفاظ  وعــدم  طويلة  لفترات  تركها  عند  جيدا  منازلهم  تأمين 
بمقتنياتهم الثمينة داخلها، إضافة الى ضرورة االنتباه والحذر اثناء 
عملية التسوق من األشخاص الذين يستغلون هذه الفترة للقيام 

بعمليات السرقة والنشل.
الخارجية  والــدوريــات  السير  ادارتــي  تقوم  المروري  الجانب  وفي 
العامة  االسواق  وفي  الرئيسية  الشوارع  على  دورياتها  بتكثيف 
ومراقبة  المرورية  الحركة  انسيابية  على  للحفاظ  الترفية،  واماكن 

المخالفات الخطرة والمخالفات المعيقة لحركة السير.
ويدعو األمن العام السائقين إلى ضرورة نبذ السلوكات الخاطئة 
السير،  بقواعد  التام  وااللتزام  الخطرة  المخالفات  ارتكاب  وتجنب 
مشددة على دور األسر في المحافظة على أبنائها أثناء التسوق 

والتنزه
وبالتنسيق  البيئة  لحماية  الملكية  اإلدارة  ستقوم  اخر  جانب  من 
على  وحمالت  جوالت  بتنفيذ  العالقة  ذات  المعنية  الجهات  مع 
لغايات  العامة  التجمعات  وأمــاكــن  التجارية  والمحال  األســـواق 
تكثيف  جانب  الى   ، والصحية  البيئية  النواحي  على  المحافظة 
للحيلولة  األضاحي  بيع  وأماكن  الحرجية  المناطق  في  حمالتها 
بذبح  القيام  مثل  المواطنين  بعض  من  مخالفات  أية  وقوع  دون 

األضاحي على الطرقات العامة وفي األحياء السكنية.
النزالء  ذوي  امام  أبوابها  والتأهيل  اإلصــالح  مراكز  وستفتح  هذا 
لزيارتهم طيلة ايام العيد من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة 
الواحدة ظهرا انسجاما مع السياسة اإلصالحية التي تنفذها مديرية 
االمن العام ولزيادة التواصل بين النزالء وذويهم إلشعارهم بأجواء 
العيد وتبادل التهاني مع أسرهم وأقربائهم اضافة التاحة الفرصة 
والتأهيل  االصالح  مراكز  داخل  الحسن  السلوك  ذوي  النزالء  أمام 
باستقبال ذويهم وضمن زيارات خاصة لتشجيعهم على االستمرار 

في هذا السلوك الحسن وليكونوا قدوة لغيرهم من النزالء. 

  

  "السياحة" تنهي استعداداتها للعيد 
 عمان - سيرين السيد

العيد  عطلة  لقضاء  اإلجــراءات  من  جملة  واآلثار  السياحة  وزارة  أكملت 
السياحية  المواقع  بها  تتميز  التي  العائلية  السياحية  االجــواء  وسط 

واألثرية في المملكة.
المواقع  تجهيز  استهدفت  ميدانية  جوالت  االستعدادات،  وتضمنت 
وهيئة  العامة  االثــار  دائــرة  مع  بالتعاون  وتهيئتها  واألثرية  السياحية 
تنشيط السياحة، وفتح غرف عمليات من موظفي الوزارة والمديريات 
في الميدان، الستقبال الشكاوى تعمل على مدار الساعة، فضال عن 
مؤهلة  بشرية  بكوادر  والمزودة  السياحية  الشرطة  ادارة  عمليات  غرفة 
تتحدث عدة لغات، وتختص باستقبال االستفسارات والمالحظات وكل 
على  الوطن،  لضيوف  والمعاملة  االستقبال  حسن  بضمان  يتعلق  ما 

الرقم المجاني 117777.
وفي ما يتعلق بتقديم خدمات سياحية للمواطنين تمكنهم من زيارة 
الــوزارة  استمرت  فقد  العيد،  عطلة  في  واالثرية  السياحية  المواقع 
داخلية  سياحية  رحــالت  يؤمن  ــذي  ال  " أحلى  "األردن  برنامج  بدعم 
مدينة  إلى  اإلجمالية،  التكلفة  من   %40 بنسبة  الــوزارة  من  مدعومة 
البترا والعقبة والمخيمات السياحية في وادي رم والشوبك والطفيلة 
التكلفة  تتضمن  فيما  المملكة،  محافظات  ومختلف  والكرك  وعجلون 
التي حرصت الوزارة على أن تتناسب وموازنة العائلة األردنية، تكلفة 
النقل والمبيت ووجبات الطعام، في المنشآت السياحية المميزة في 
الوزارة  موقع  على  البرنامج  تفاصيل  كافة  تتوفر  حيث  المواقع،  هذه 

اإللكتروني. 

خراف لالضحية في عمان

  

 "التعايش الديني" يهنئ 
بعيد األضحى 

 عمان - بترا

هنأ مركز التعايش الديني المسلمين 
بمناسبة حلول عيد االضحى.

وقال المدير التنفيذي للمركز االب 
نبيل حداد، في رسالة صدرت عن 

المركز، "بهذه المناسبة المباركة نرفع 
الى جاللة الملك عبد الله الثاني 

وسمو ولي عهده األمير الحسين 
بن عبدالله الثاني و الى االسرة 

الهاشمية العزيزة واالردنية الواحدة 
والى المسلمين كافة أسمى آيات 

التهاني والتبريك، كما نبارك لمن 
استطاع الى الحّج سبيال".

وجاء في البيان "في االضحى كما 
في كل مناسباتنا الدينية المباركة 

َنستلهم الدروس والعبر وقيم 
المودة والوئام والتفاني وما تحمله 

من معاني الطاعة لله والحب للجار 
فهو مناسبٌة الجتماع قلوبنا وترسيخ 

عيشنا الواحد في مجتمعنا الواحد 
وتكريس خطاب التراحم والموّدة 

وإشاعة الوحدة وروح التعاون 
والمواطنة التي يرسمها دستورنا 

وتعززها قيادتنا". 

  

 دوام كامل ملسلخ 
األمانة يوم الوقفة 

وعطلة العيد 
 عمان - الرأي

أعلنت أمانة عمان أن دوام دائرة 
المسالخ خالل عطلة عيد األضحى 

سيكون اعتبارا من فجر اليوم االثنين 
/ (وقفة عرفة ) وحتى غروب يوم 

الجمعة رابع أيام العيد.
وعينت دائرة المسالخ ثالثة أطباء 

يقومون باإلشراف على أعمال 
50 طبيبا بيطريا تم التعاقد معهم 

بالتعاون مع نقابة االطباء البيطريين 
لفحص االضاحي للمواطنين تم 

توزيعهم على كافة موقع بيع وذبح 
االضاحي التي حددتها أمانة عمان ، 
وسيتم تزويدهم ببطاقات تعريفية 
لتسهيل أعمالهم أمام المواطنين.

يشار الى أن من مهام المسلخ 
االشراف الصحي على مواقع بيع 

وذبح االضاحي ، وسيواصل أعماله 
االعتيادية بمعاينة اللحوم الطازجة 

والمبردة والفاكيوم واألسماك.   

 الجعافرة: شكوى المواطنين ستتابع 

 عشوائية حظائر بيع االضاحي يف الكرك 
تشويه للبيئة وارضار بالصحة العامة 

   الكرك - نسرين الضمور

تنتشر حظائر بيع االضاحي في مدينة 
بشكل  لها  التابعة  والمناطق  الكرك 
الرئيسية  الـــشـــوارع  عــلــى  عــشــوائــي 
النافذة وقريبا من التجمعات السكانية 
الكرك  بلدية  قيام  عدم  بسبب  احيانا، 

الكبرى بتحديد اماكن لبيع االضاحي.
"ان  الحباشنه  علي  المواطن  ويقول 
على الجهات المختصة وفي مقدمتها 
هذه  بترحيل  تــقــوم  ان  الــكــرك  بلدية 
خالل  من  الحالية  اماكنها  من  الحظائر 
تحديد اماكن لها في مناطق بعيدة عن 
التجمعات السكانية، مشيرا الى ان هذه 
على  بــارزة  مواقع  تحتل  حاليا  الحظائر 
شوارع مدينة الكرك ومناطق امتدادها، 
االمر الذي يشوه المنظر الجمالي لتلك 
المار  الــشــارع  على  وخــاصــة  الــشــوارع 
الجامعية  الكرك  كلية  اشارة  تقاطع  من 
بــاتــجــاه جــامــعــة مــؤتــة وقــصــر الــعــدل 
وبعض  الحكومي  الكرك  ومستشفى 
التي  الحكومية  والمؤسسات  الدوائر 
يراجعها ويزورها يوميا مئات االشخاص 

من داخل وخارج المحافظة.

المبيضين،  محمد  الــمــواطــن  ـــرى  وي
ان ســوق االضــاحــي فــي الــكــرك غير 
مــنــضــبــط، فــكــل واحــــد مـــن اصــحــاب 
طريقته  وفق  مواشيه  يببع  المواشي 
مواقع  تحديد  ان  الى  مشيرا  الخاصة، 
سالمة  يضمن  االضاحي  لبيع  معينة 
واخضاعها  الصحية  المباعة  المواشي 
صالحيتها  تــضــمــن  الــتــي  ــة  ــرقــاب ــل ل

لالستهالك البشري.
ووجود الحظائر قريبا من مصالح تجارية 
ومكاتب خاصة يثير ايضا شكوى اصحاب 
ــمــكــاتــب، ويــقــول  تــلــك الــمــصــالــح وال
حظيرة  احدهم  اقــام  ــذي  ال التجار  احــد 
عشرات  فيها  ويحشر  االضاحي  لبيع 
المجاورة  االرض  في  االغنام  رؤوس 
الكريهة  الروائح  من  يعاني  انه  لمحله، 
المنبعثة من الحظيرة وما يصحبها من 
انتشار الحشرات الطائرة الضارة الناقلة 
لالمراض مما يضر بصحة المواطنين، 
من  المتسوقين  بمنع  كذلك  ويتسبب 

الدخول الى متجره.
الحظائر  اصحاب  يدافع  المقابل،  في 
ســوق  ان  ــون،  ــقــول وي قضيتهم  عــن 
لهذا  الكرك  محافظة  في  االضــاحــي 

اماكن  تحديد  وان  ضعيف،  الموسم 
رداءة  من  يزيد  الناس  اعين  عن  بعيدة 
الصبر  بفارغ  انتظروه  الــذي  الموسم 
ولــو  يعوضهم  ــا  م االضـــاحـــي،  لبيع 
بالحد االدنى عن الخسائر التي يعاني 
من  اصـــال  الــمــواشــي  اصــحــاب  منها 
ما  الطبيعية،  المراعي  ضعف  حيث 
يعني الزامهم بشراء االعالف الجاهزة 
ارتفاع  الــى  اضــافــة  السعر،  مرتفعة 
اسعار كافة مستلزمات االنتاج االخرى.

والبيئة  الصحية  الشؤون  مدير  قال  و 
عفيف  محمد  الكبرى  الكرك  بلدية  في 
المواطنين  شــكــوى  ان   " الــجــعــافــرة 
بجولة  القيام  الــى  وسيصار  ستتابع، 
للوقوف على اوضاع الحظائر لمعالجة 
ينسجم  بما  جــذري،  بشكل  المشكلة 
وجود  يكون  ان  تنص  التي  والقوانين 
عن  بعيدا  منعزلة  اماكن  في  الحظائر 
تلك  تمنع  فيما  السكانية،  التجمعات 
الــقــوانــيــن ايــضــا ذبــح االضــاحــي في 
الحظائر  اصحاب  مطالبا  بيعها،  اماكن 
بااللتزام بذلك، وان يوجهوا المواطنين 
اضاحيهم  لذبح  البلدي  المسلخ  الــى 

فيه". 

اضاحي بين االحياء
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 الحجوزات الفندقيه جيدة 

 "العقبة الخاصة" تستعد الستقبال زوار العيد 
   العقبة - رياض القطامين

االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطت  أنهت 
الخاصة استعداداتها الستقبال عيد االضحى 
العقبة  محافظة  مع  وبالتعاون  الخطة  حسب 
ـــر الــحــكــومــيــة في  ـــدوائ ــمــؤســســات وال وال

العقبة. محافظة 
نسبة  تباينت  فقد  سياحية  لمصادر  ووفقا 
الفنادق  اصــنــاف  بين  الفندقية  الــحــجــوزات 
بنسبة  نجوم   5 مصنفة  فنادق  حظيت  فيما 
حجوزات شبه كاملة تنخفض نسب الحجوزات 
إجمالية  بنسبة  الفندق  تصنيف  حسب  تنازليا 

مرضية لعموم الفنادق في مدينة العقبة.
ــيــس مــجــلــس الــمــفــوضــيــن نــاصــر  وقــــال رئ
الشريدة ان السلطة اعدت خطة متكاملة اثناء 
فترة عطلة العيد تتضمن العديد من المحاور 
وشملت  المواطنين،  تهم  التي  الخدماتية 
الخطة القطاعات الصحيةواالدارية والسياحية 

والخدماتية.
واشار ان السلطة رفعت من جاهزية كوادرها 
العيد  عطلة  خالل  الخدمات  افضل  لتقديم 
مركز  فــي  العمليات  غــرفــة  مــع  بالتنسيق 

خدمات المدينة التي تعمل على مدار الساعة 
خدمات  المواطن من  يحتاجه  مــا  لتقديم 
العالقة،  ذات  الجهات  كافة  مع  وبالتنسيق 
األساسية  المتطلبات  كافة  توفير  مــؤكــدا 
الترفيه  وأماكن  والساحات  الشواطئ  على 
العامة  الــمــتــنــزهــات  و  الــمــرافــق  وتشغيل 
ومراقبة النشاطات الفنية والترويحية وتزيين 
والــوســط  الرئيسة  العقبة  مدينة  شـــوارع 

التجاري والمرافق العامة بزينة العيد.
الصحية  كوادرالرقابة  ان  الشريدة  واضــاف 
ــة ســتــقــوم  ــعــقــب فـــي ســلــطــة مــنــطــقــة ال
والمطاعم  الغذائية  المواد  اسواق  بمراقبة 
التفتيش  فرق  خالل  من  الغذائية  والمنشآت 
مــدارالــســاعــة  عــلــى  تعمل  الــتــي  الــغــذائــي 
فيها  يكثر  التي  الذروة  ساعات  على  والتركيز 
التسوق وسيتم التعامل الفوري مع شكاوي 
ومالحظات االخوة المواطنين من خالل هاتف 

غرفة العمليات على الرقم (032031122).
المختصة  الــشــرطــيــة  االجــهــزة  ان  واوضــــح 
الوضــاع  الحثيثة  المتابعة  على  ستعمل 
وتحويل  كــافــة  العقبة  شـــوارع  فــي  الــمــرور 
االمر  لــزم  ان  السير  في  االتجاهات  بعض 

كما حددت  مرورية  اختناقات  اي  حدوث  لمنع 
النقل  بــاصــات  الصطفاف  امــاكــن  السلطة 
الـــعـــام خــــارج وســـط الــمــديــنــة فـــي امــاكــن 
ازمــات  اي  تسبب  ال  حتى  لذلك  مخصصة 
مرورية داخل المدينة وفي شوارعها الرئيسة 

والوسط التجاري.
العقبة  بنظافة  المعنية  الشركة  ان  واكــد 
ووضعت خطة محكمة للحفاظ على مستوى 
العيد  عطلة  خالل  وستعمل  المدينة  نظافة 
المناطق  مختلف  في  كــوادرهــا  تعزيز  على 
منطقة  خاصة في  اكتظاظا،  تشهد  التي 
والمتنزهات  ــمــرافــق  وال الــتــجــاري  الــســوق 

والشواطئ.
ونوه الى ان كافة الخدمات تم تجهيزها على 
بدءا  الــزوار  يرتادها  التي  الشواطئ  منطقة 
البحري  بالمتنزه  مرورا  االوسط  الشاطئ  من 
التخييم  ومنطقة  الجنوبي  الممشى  وطريق 

على الشاطئ الجنوبي.
المركز  خالل  ومن  السلطة  ان  الشريدة  وبين 
النشرات  بتوزيع  ستقوم  للسلطة  االعالمي 
والتي  كافة  العقبة  مداخل  على  التوعوية 
ارتكابها  الممكن  من  التي  المخالفات  توضح 

ذلك  بــأن  معرفتهم  دون  الــــزوار  قبل  مــن 
التخييم  مثل  السلطة  لتعليمات  مخالف 
العشوائي في المناطق العامة والمتنزهات 
االماكن  غير  في  النفايات  والقاء  واالرصفة 
يمنع  منطاق  في  والسباحة  لها  المخصصة 
فيها السباحة نظرا لخطورة تلك االماكن على 
النشرات  توضح  كما  السباحة  متقني  غير 
كافة المعالم السياحية واالثرية في المدينة 

وطريق الوصول اليها.
الى  العيد  عطلة  فــي  المدينة  زوار  ودعـــا 
للسلطة  التابعة  العمل  فــرق  مــع  التعاون 
ومعابر  ممرات  كافة  على  ستكون  والتي 
اماكن  يبين  استبيان  لتعبئة  للعقبة  الدخول 
اقامتهم ومدة االقامةوذلك العداد احصائية 
يؤمون  الــذيــن  الــــزوار  لــعــدد  دقيقة  رقمية 
في  تحليلها  بعد  منها  لالستفادة  العقبة 
احتياجات  لتحديد  السلطة  وابحاث  دراســات 
السياحية  البيئة  توفير  على  والعمل  الــزوار 
المناسبة للزوار في مختلف العطل واالعياد 
وعطلة  مريحة  اقامة  متمنيا  انواعها  بمختلف 
عيد سعيدة في العقبة التي تفخر بان تكون 

ملتقى لالردنيين كافة في هذا العيد. 

 ضبط  1500  زرعة أسنان قادمة
من إرسائيل    
النسور  عمان–احمد 

ــامــة لــلــغــذاء  ــع ضــبــطــت الــمــؤســســة ال
من  قادمة  اسنان  زرعة   (  1500 والدواء( 
ادخــال  اعــادة  محاولة  واحــبــاط  اســرائــيــل 
لالستهالك  صالحة  غير  غــذائــيــة  مـــواد 

البشري.
للمؤسسة  الــرســمــي  الــنــاطــق  وقــالــت 
كـــوادر  ان  ــاس  ــدب ال هــيــام  الــصــيــدالنــيــة 
الطبية  واالجــهــزة  المستلزمات  مديرية 

 (1500) ضــبــطــت  للمؤسسة  الــتــابــعــة 
عبر  مــســافــر  ــق  طــري عـــن  اســـنـــان  زرعــــة 
اسرائيل  من  قادم  حسين  الملك  جسر 
الى  ادخالها  على  الموافقة  عدم  وتم 

لمملكة. ا
احبطت  الــمــؤســســة  كـــوادر  ان  وبــيــنــت 
ـــال (26)  ادخ ــادة  ــإع ب مــســتــورد  مــحــاولــة 
ـــكـــاشـــو والـــقـــهـــوة  طــــن مــــن مـــــواد ال
مختلفة  وبــهــارات  الــحــلــبــي  والــفــســتــق 
لدى  عليها  تحفظت  قد  المؤسسة  كانت 

عفن  لــوجــود  وذلـــك  الــمــســتــورد  الــتــاجــر 
صالحيتها  وعــدم  االفالتوكسن  ومــادة 
ضبطت  حــيــث  ــشــري،  ــب ال لــالســتــهــالك 
ـــوادر الــمــؤســســة الــتــاجــر وهــو يــحــاول  ك
مسميات  تحت  االردن  الى  ادخالها  اعادة 

العقبة. ألسواق  اخرى  جمركية  وبنود 
التحفظ  تــم  انــه  إلــى  الــدبــاس  واشـــارت 
يتم  وســـــوف  ــات  ــمــي ــك ال كـــامـــل  ــلــى  ع
والقانونية  الجمركية  االجراءات  استكمال 

العام.  النائب  الى  وتحويله  بحقة 

  

 وفاة حاج وحاجة يف مكة 
 مكة المكرمة –الرأي

وفاة  المقدسة  للديار  االردنية  الحج  بعثة  أعلنت 
فجر  ســرور"52"عــامــا  خليل  سبتي  محمود  الحاج 

االحد.
"50"عاما  النعيم  ابراهيم  أسماء  الحاجة  ووفــاة 

عصر االحد، في مكة المكرمة.
وقالت البعثة في بيان صحفي ان المرحوم سرور 
من مواليد "1966" كان يعاني من أمراض قلب، 

حيث عثر عليه متوفيا في مقر اقامته بالفندق.
ذوي  مع  بالتواصل  قامت  و  البعثة  ان  وأوضحت 
الموافقة  أخذ  وتم  االردن،  في  ســرور  المرحوم 
جثمانه  سيوارى  حيث  الدفن،  باجراءات  للمباشرة 

الطاهر في بمكة المكرمة.
بشير  الدكتور  األردنية  الطبية  البعثة  رئيس  وقال 
من  تعاني  كانت  النعيم  المرحومة  ان  حياصات، 
سرطان في الرئتين وضيق في التنفس والتهاب 

وسوائل على الرئتين وعلى القلب.
المرحومة  ان  صحفية  تصريحات  فــي  وأضـــاف 
كانت تراجع مستشفى الجامعة االردنية، حيث تم 
البعثة  كوادر  قبل  من  الصحية  حالتها  مع  التعامل 
اال   ، المكرمة  مكة  في  الفندق  داخل  المتواجدة 

أنها ما لبثت أن فارقت الحياة.
على  حصلت  االوقـــاف  وزارة  كـــوادر  ان  وأوضـــح 
الحج،  رحلة  في  يرافقها  الذي  شقيقها  موافقة 
في  األخير  مثواها  الى  الطاهر  جثمانها  بتشييع 

مكة المكرمة. 

  

 وزير األوقاف يزور حجاج 
القوات املسلحة واالجهزة 

االمنية 
 مكة المكرمة -  ناصر الشريدة وعطاالله الحجايا

والمقدسات  والــشــؤون  االوقــاف  وزيــر  واصــل 
للديار  االردنــيــة  الحج  بعثات  رئيس  االسالمية 
جوالته  البصل  ابو  عبدالناصر  الدكتور  المقدسة 
المسلحة  للقوات  التابعة  الحج  لبعثات  التفقدية 
وقوات  المدني  والدفاع  العام  االمن  و  االردنية 

الدرك.
واطمأن ابو البصل خالل الجولة التي رافقه فيها 
المرافقة  والصحفية  االعالمية  البعثة  أعضاء 

للحجاج االردنيين على أوضاع أعضاء البعثة.
وثمن الحجاج مكرمة جاللة الملك عبدالله الثاني 
للعاملين والمتقاعدين وذوي الشهداء لتمكينهم 

من أداء فريضة الحج.
لمنتسبي  سنويا  الحج  رحلة  تسيير  أن  وأكــدوا 
في  يسهم  األمنية  واالجهزة  المسلحة  القوات 
األداء  على  ينعكس  وبما  المعنوية  الــروح  رفع 

والمواطنين.  للوطن  المقدمة  والخدمة 

  

 مجلس محافظة البلقاء يقر 
موازنة 2019 بقيمة 22.5 

مليون 
 السلط - اسالم النسور

امس،  وباالجماع  البلقاء  محافظة  مجلس  اقــر 
 22.500 وبقيمة   2019 الــقــادم  للعام  موازنته 
والمياه  االشغال  قطاعات  ونالت  دينار  مليون 
ــة الــنــصــيــب االكـــبـــر مــنــهــا حــيــث بلغت  ــي ــرب ــت وال
 (6775000) العامة  االشغال  قطاع  مخصصات 
التربية  قطاع  مخصصات  بلغت  حين  في  دينار 
والتعليم (5127250) دينارا بينما كانت مخصصات 
دينار   (4154500) الصحي  والصرف  المياه  قطاع 
القطاعات  بقية  على  المبالغ  باقي  وتــوزعــت 
االخرى جاء ذلك خالل جلسة المجلس صباح اليوم 
شهداء  ارواح  على  الفاتحة  بقراءة  افتتحت  والتي 
والعمل  االخيرة  االحــداث  خالل  والوطن  الواجب 

االرهابي الجبان الذي وقع في مدينة السلط.
ان  العواملة  موسى  المجلس  رئيس  واوضـــح 
الموازنة  مخصصات  توزيع  في  اعتمد  المجلس 
على معيار عدد السكان ونسب الفقر والمساحة 
حرصا  االستثناءات  بعض  مع  لواء  لكل  الجغرافية 
للمواطنين  الخدمات  تقديم  على  المجلس  من 
ان  العواملة  واواضح  المناطق  كافة  في  بعدالة 
نسبته  ما  االكبر  الحصة  نال  السلط  قصبة  لواء 
(%44 ) من الموازنة العامة ما يعادل (9900000) 
 (21%) بنسبة  ثانيا  الباشا  عين  لــواء  وجــاء  دينار 
ديرعال  لواء  حل  بينما  دينار   (4700000) يعادل  ما 
ثالثا بقيمة (2950000)دينار بنسبة (%13) ويليه 
بقيمة   (12%) بنسبة  الجنوبية  الشونة  لـــواء 
وماحص  الفحيص  لواء  واخيرا  دينار   (2700000)

بنسبة (%10) بقيمة (2250000) دينار. 

  

جثة  عىل   العثور 
شاب يف إربد 

 إربد–بترا

تحقق االجهزة االمنية في شرطة 
اربد بوفاة ثالثيني، عثر على جثته 

في ساعة متاخرة السبت داخل 
مخزن، على مقربة من مدخل 

قسم االسعاف والطوارىء 
بسمة  االميرة  مستشفى  في 

التعليمي.
وقال مصدر امني مسؤول ان 

الموقع  الى  حضر  تحقيقيا  فريقا 
والمدعي  الشرعي  الطبيب  وقام 

قبل  الجثة  على  بالكشف  العام 
الشرعي  الطب  لمركز  تحويلها 
للوقوف  الشمال  اقليم  في 

للوفاة.  الحقيقية  االسباب  على 

  

غرقا  عرشيني   وفاة 
يف  زراعية  بربكة 

الكرك 
 الكرك - نسرين الضمور

توفي امس، شاب عمره (24)
عاما جراء غرقه في احدى البرك 
الزراعية في بلدة غور الصافي 

بالكرك.
وتمكن غطاسو دفاع مدني 

الكرك من انتشال جثة الشاب 
ونقلها الى المستشفى اال انه 

كان قد فارق الحياة.
وتم تحويل الجثة الى مركز طب 

شرعي الجنوب في مدينة 
الكرك وكلف المدعي العام 

المركز  مدير  الصرايرة  منور 
و اخصائي الطب الشرعي 

والطبيب  الهواري  حسن  الدكتور 
حمارنه  سيف  الدكتور  الشرعي 

سبب  لبيان  الجثة  بتشريح 
الوفاة.

واوضح الدكتور الهواري ان 
االختناق  عن  تسببت  الوفاة 

بالماء.  الغرق  نتيجة 

عىل  طفيف   ارتفاع 
اليوم  الحرارة 

 عمان - بترا 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات 
الحرارة اليوم ، لتسود أجواء 

المرتفعات  في  عادية  صيفية 
في  وحارة  والسهول،  الجبلية 

والرياح  المملكة،  مناطق  باقي 
السرعة. معتدلة  غربية 

و تراوحت درجات الحرارة 
عمان  في  والصغرى  العظمى 
امس بين -31 19 درجة مئوية 

والمناطق الشمالية -29 21 
 17–36 الجنوبية  والمناطق 

مدينة  في  العظمى  تصل  فيما 
العقبة إلى 40 والصغرى 29 

مئوية.  درجة 

إزالة اعتداءات منازل عىل شوارع فرعية
يف  جرش 

 اشهار ملتقى اإلصالح والتغي 

 جرش - فايز عضيبات

أزالت بلدية جرش في منطقة سوف عددًا 
الشارع،  حرم  على  المعتدية  المنازل  من 
والتي تتسبب بضيق في الشوارع الفرعية 

وخلق ازمة مرورية فيها.
وقال مدير منطقة سوف في بلدية جرش 
الكبرى احمد الشروقي ان البلدية تسعى 
من  القريبة  الفرعية  الشوارع  توسعة  إلى 
الشارع الرئيسي والتي يمكن تحويل السير 
اليها في حال حدوث اغالق او تشكل ازمة 

في الشارع الرئيسي.
تساعد  البلدية  ان  الــشــروقــي  واضـــاف 
المنازل  اعتداء  ازالــة  تكاليف  تخفيف  في 
بلدية  نفقة  على  آليات  ارســال  طريق  عن 
ـــى أن نــقــل انــقــاض  ــرًا إل ســــوف، مــشــي
البلدية  من  بترتيب  تتم  المنازل  اعتداءات 

أيضًا.
االعــتــداءات  بعض  ان  الــشــروقــي  وبــيــن 
تكون بجدران حجرية، تقوم بلدية جرش في 
منطقة سوف بإزالتها واعادة بناء االسوار 
على  للتخفيف  البلدية  نفقة  على  الحجرية 

المواطنين. 

   عمان- الرأي

والتغير  االصالح  ملتقى  السبت  مساء  أشهر 
في المركز الثقافي في مدينة سحاب برعاية 

العميد الركن المتقاعد جميل ابو جماعه.
وأكد ابو جماعة أهمية أشهار الملتقى والذي 
يتبناه نخبة من ابناء سحاب من مختلف الوان 
بالحقوق  المطالبة  الرئيس  هدفهم  الطيف 

والقيام ما عليهم من واجبات تجاه الوطن.
والقى اللواء الركن المتقاعد المهندس هاني 
التي  الظروف  فيها  بين  كلمة  ابوزيد  فهيد 
الشباب  من  الكوكبة  هذه  مثل  لوجود  هيئت 
في  ودورهــم  الشباب  اهمية  على  اكد  حيث 
عملية االصالح والتغير وان االصالح الحقيقي 

يبدأ بالنفس ومن الداخل.
وشدد على الثوابت الوطنية والهوية االردنية 
الــوطــن  فــي  الحقيقي  االصــــالح  واحــــداث 
جاللة  لتوجيهات  تنفيدا  الفسادة  ومحاربة 

الملك.
ابــو  عـــارف  المتقاعد  الــدكــتــور  ــواء  ــل ال ـــد  واك
سياسية  الملتقى  هذا  اهداف  من  ان  صبرة 
ونهج  فكر  تتبنى  ثقافية  اجتماعية  اقتصادية 
التغيير االيجابي في االصالح بهدف الوصول 
المتدرج  والــتــخــول  االصـــالح  مــن  حــالــة  الــي 
الداخلي  بالترتيب  يبدأ  ان  على  المنشود 
ككل  المجتمع  الــي  يصل  حتى  االســـرة  مــن 
الذاتي  النقل  تكريس  على  العمل  خالل  من 
مصلحة  في  بالتالي  يصب  الــذي  والــواعــي 
خالل  من  المجتمع  بتمكين  والمتمثل  الوطن 
على  والعمل  والقيم  االولويات  ترتيب  اعادة 
زياد  لفت  اخرى  جهة  من  وتطويرها.  تحديثها 
واالصالح  التربوي  التطوير  اهمية  الى  ابوزيد 
الي  يهدف  والـــذي  والمعرفي  االكــاديــمــي 
ايجاد جيل من الشباب الواعي والمنتمي من 
اراءهم  عن  التعبير  عن  الشباب  تمكين  خالل 
بحرية مسؤولة تحفظ لهم الحقوق والواجبات 

وقدراتهم  طاقاتهم  توظيف  على  والعمل 
في كافة المجاالت وتفعيل لخلقم المشاركة 

االجتماعية والمجتمعية. 
وتـــحـــدث الــمــهــنــدس والــمــســتــشــار في 
فلسفة  حـــول  ــراوي  ــطــه ال ــارك  ــب م الــطــاقــة 
منها  انطلق  التي  والرؤيا  الملتقى  ورسالة 
طرح  في  ودورهم  التجمع  لهذا  المؤسسون 
العدالة  لخلق  الجميع  يسعى  بحيث  قضايهم 

االجتماعية بين المجتمع الواحد
ابناء  مــن  غفير  جمع  االشــهــار  حفل  وحــضــر 
اللواء  مستوى  وعلى  سحاب  مدينة  ووجهاء 
الالمركزية  واعــضــاء  عــمــان  شــرق  ومنطقة 
المحلي  المجتمع  الــمــؤســســات  ورؤســـــاء 
قراءة  تم  إذ  سحاب،  مستوى  على  والمدني 
االمنية  العملية  شهداء  ارواح  على  الفاتحة 

في الفحيص والسلط. 

جرافة تزيل االعتداء

مشاركون في حفل االشهار

ابو البصل خالل زيارته للبعثة
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اعتقاالت وتجريف أراض بالضفة

مستوطنون يقتحمون "األقىص" وينفذون
جوالت استفزازية

     الخارجية الفلسطينية: ماضون يف استنفاد الخط القانو لوقف االستيطان 

 سوريون يعتمدون عىل املساعدة الروسية
يف مواجهة انعدام الغذاء يف الحرب 

 القدس المحتلة - كامل ابراهيم

جهاز  وعناصر  المستوطنين  عشرات  اقتحم 
المخابرات الصهيوني "شاباك"، امس األحد، 
الصباحية؛  الفترة  خــالل  األقصى  المسجد 

وسط حماية عسكرية مشّددة.
وقــال مسؤول اإلعــالم في دائــرة األوقــاف 
اإلســالمــيــة بــالــقــدس، فـــراس الــّدبــس، إن 
القوات  من  عناصر  نشرت  االحتالل  شرطة 
الحماية  وامنت  بالسالح  المدججة  الخاصة 
األقصى،  المسجد  اقتحموا  ل٨٢مستوطًنا 
تلمودية  طقوًسا  وأّدوا  باحاته،  في  وتجولوا 
"باب  عند  خاصة  الصخرة؛  قبة  مسجد  قبالة 

الرحمة".
المخابرات،  عناصر  من  سبعة  أن  إلى  وأشار 
اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة ذاتها.
شــعــارات  متطرفون  مستوطنون  خــط  كما 
بلدة  في  منزل  وجــدران  مركبة  على  عنصرية 

العيسوية بمدينة القدس المحتلة.
"تدفيع  عصابات  مــن  مستوطنون  نفذها 
اعتداءاتها  العصابات  واصلت  فيما   ، الثمن" 
الفلسطينيين  على  الثاني  لليوم  اإلرهابية 
الــذي  الــوقــت  فــي  بنابلس،  محافظة  فــي 
صعدت قوات االحتالل من حمالت االعتقال 
في  المتابعة  لجنة  وأفــادت  للفلسطينيين. 
أبو  رائد  عضوها  لسان  على  العيسوية  بلدة 
"تدفيع  عصابة  من  مستوطنين  بــأن  ريــالــة، 
الثمن" أعطبوا كذلك إطارات عشرات المركبات 

في حي "حبايل العرب" في العيسوية.
وأحرق مستوطنون، جرافة بين بلدتي عوريف 

وعصيرة القبلية جنوب نابلس.
ــــــداءات مــجــمــوعــات  ــــــت وفـــــي ســــيــــاق اع
المستوطنين، أصيب مواطن وأطفاله الثالثة 
المركبات  على  للمستوطنين  باعتداء  بجراح، 
هاجم  نابلس.كما  مدينة  جنوب  الفلسطينية 
المستوطنون عددا من المركبات، وألحقوا بها 
أضرار متفاوتة، من بينها مركبة المواطن عبد 

الكريم زيادة من مادما.
"سلطة  ـــ  ب تسمى  مــا  طــواقــم  واقتحمت 
االحتالل  شرطة  من  وأفــراد  البدو"  توطين 
النعم  وادي  قرية  السبت  مساء  اإلسرائيلي 
المحتل،  الــنــقــب  فــي  االعـــتـــراف  مسلوبة 
وأجبرت المواطن فيصل نجيب أبو بنية على 

هدم بيته بنفسه.
وذكر جالل أبو بنية شقيق صاحب المنزل أن 
الشرطة أجبرت عائلتي على هدم منزل أخي 

بيت  يكون  أن  له  مخطًطا  كــان  الــذي  فيصل 
ولم  الماضي،  األسبوع  زفافه  بعد  الزوجية 

تترك له أي بديل آخر للسكن واالستقرار.
أخي  بيت  هــدم  ــغــَص  بنية "أْن أبــو  وأضـــاف 
فيصل علينا فرحة الزفاف وعانينا من الضغط 
للشرطة  المتكررة  واالقتحامات  المستمر 
طوال  الباهظة  الغرامات  بتدفيع  والتهديد 
إلى  المرتقب  اليوم  وتحول  الماضية،  الفترة 
االنتقامي  النهج  بسبب  مستمرة  معاناة 
النقب،  تدمير  ولسلطة  اإلسرائيلية  للشرطة 

التي تقف للعرب بالمرصاد".
أراٍض  بتجريف  يهود  مستوطنون  شرع  كما 
رأس  قرية  في  فلسطينية  لعائالت  مملوكة 
القدس  شمال  الله،  رام  مدينة  غربي  كركر 

المحتلة.
لمستوطنين  تابعة  آليات  أن  مصادر  وذكــرت 
في  فلسطينية  أراضي  صباحًا  جرفت  يهود 

منطقة جبل "الرسان" غربي قرية رأس كركر.
مناهضة  مجال  في  الناشط  قال  جانبه،  من 
االستيطان، عايد مظلوم، إن األراضي التي 
فخيدة،  ــو  أب نــوفــل،  لعائالت  تــعــود  فــت  ــرِّ ُج
أمر  بأي  ا  نهائيًّ ُيبّلغوا  لم  "والذين  وسمحان، 

إسرائيلي بمصادرة أراضيهم".
التزامها  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  وأكدت 
شعبنا  حــقــوق  لحماية  يمكن  مــا  كــل  لعمل 
ودولته المستقلة، وستستمر في اتخاذ الخط 
بشكل  أو  دولي  بدعم  واستنفاده  القانوني 
منفرد أمام هذا التغول اإلسرائيلي المدعوم 

أميركيا.
ودعت الوزارة في بيان صحفي، المؤسسات 

لتحمل  ـــة  ـــي ـــدول وال الــمــحــلــيــة  ــحــقــوقــيــة  ال
مسؤولياتها أمام هذا التصعيد االستيطاني 
اإلسرائيلية  الحكومة  أن  إلى  مشيرة  الخطير، 
يوم  بعد  يوما  تؤكد  نتنياهو  بنيامين  برئاسة 
بامتياز،  واستيطان  مستوطنين  حكومة  أنها 
عمليات  في  تغولها  خــالل  من  فقط  ليس 
أرض  فــي  االســتــيــطــان  وتــوســيــع  تعميق، 
عبر  أيــضــا  وإنــمــا  المحتلة،  فلسطين  دولـــة 
اإلرهابية،  المستوطنين  لمنظمات  دعمها 
المتواصلة  لجرائمها  والحماية  الغطاء  وتوفير 
وأرضهم،  الفلسطينيين،  المواطنين  ضد 

وأشجارهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم.
في السياق، أدانت الوزارة افتتاح كلية للطب 
بمشاركة  "اريئيل"  مستوطنة  جامعة  في 
فيها،  التعليم  ــر  ووزي االحتالل،  دولــة  رئيس 
المستوطنين  عصابات  إقـــدام  أدانـــت  كما 
إعدام  على  اإلرهابية  المسلحة  ومليشياتهم 
عرابة  بلدتي  فــي  الــزيــتــون  أشــجــار  عــشــرات 
تسمى  مــا  عــصــابــات  ــام  وقــي ــر،  ــرك ك وراس 
السيارات  عشرات  بإعطاب  الثمن"  "بتدفيع 
في  للعرب  معادية  عنصرية  شعارات  وخــط 

العيسوية مؤخرا.
في  الحاكم  اليمين  أركــان  أن  على  وشــددت 
إسرائيل يفصحون بشكل واضح وعلني وعلى 
مخططاتهم  عن  العالم  من  ومسمع  مــرأى 
دون  التوسعية  االستعمارية  وسياساتهم 
خجل أو رادع من قانون أو عقوبات، مستظلين 
ــاز األمـــيـــركـــي األعـــمـــى لــالحــتــالل  ــي ــح ــاالن ب
تخلي  عن  يعبر  دولــي  وبصمٍت  وسياساته، 
الحالة  تجاه  مسؤولياته  عن  الدولي  المجتمع 

المبرر  غير  وتقاعسه  المحتلة،  فلسطين  في 
الشرعية  قــرارات  تنفيذ  وضمان  تنفيذ  في 
الفلسطينية،  بالقضية  الــخــاصــة  الــدولــيــة 
ال  غالبا  الــدول  من  عدد  من  خجولة  وبإدانات 
تلك  عالقة  على  تؤثر  إجــــراءات  أيــة  يتبعها 
ان  وتابعت،  احتالل.  كقوة  بإسرائيل  الــدول 
اإلسرائيلي  التعليم  وزير  بينت  نفتالي  تبجح 
ودعوته لضم المناطق المصنفة "ج" وفرض 
حجم  يعكس  عليها،  اإلســرائــيــلــي  الــقــانــون 
التنكر اإلسرائيلي للشرعية الدولية وقراراتها، 
وُيجسد استخفافا متواصال ومتصاعدا بإرادة 
السالم الدولية وحل الصراع على أساس حل 
الدولتين، ويؤكد أن سلطات االحتالل ماضية 
وبشكٍل متسارع في ابتالع أجزاء واسعة من 
األرض الفلسطينية المحتلة، وفي التأسيس 

لنظام فصل عنصري بغيض (األبرتهايد).
المكتب  عــضــو  مــهــنــا  ربــــاح  أكـــد  ذلـــك  الـــى 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  للجبهة  السياسي 
وعدت  المصـرية  المخابرات  أّن  األحــد،  امس 
عبر  المسافرين  أوضــاع  بتحّسن  الجبهة  وفد 
معبر رفح، وحل مشكالت العالقين في مصر 

في وقٍت قريب.
ــٍح صــحــفــي ، إنــنــا  وقــــال مــهــنــا فـــي تــصــري
المصرية  الــمــخــابــرات  فــي  اإلخـــوة  "التقينا 
العام  الفلسطيني  الوضع  وناقشنا  أمــس 
وأضاع  والتهدئة  االنقسام  وإنهاء  وتعقيداته 
غزة ، وطرحنا مواقفنا من هذه القضايا بكل 

صراحة ووضوح".
المصرية  المخابرات  اهتمام  على  وشـــّدد 
بأوضاع الفلسطينيين والعمل على تحسينها. 

 الرستن - سوريا - أ.ف.ب

السورية،  الرستن  مدينة  شــوارع  احــد  في 
ينهمك  قــافــلــة  بــتــوتــر  ســلــيــمــان  يـــراقـــب 
المساعدات  من  بتفريغها  روس  عسكريون 
زوجته  تطل  أن  إلــى  عنها  بنظره  يحيد  وال 
غذائية  مواد  صندوق  يديها  وفي  بعيد  من 

يفترض أن تكفيه وعائلته لأليام المقبلة.
عامًا   31 العمر  من  البالغ  الشاب  ويعتمد 
توزعها  التي  الغذائية  المساعدات  على 
سيطرة  منذ  الرستن،  سكان  على  روسيا 
اثر  الماضي  أيــار  في  عليها  النظام  قــوات 
المعارضين  المقاتلين  بإجالء  قضى  اتفاق 
غير الراغبين بالتسوية من كامل ريف حمص 

الشمالي.
مؤسسات  صحافيًا من  عشرين  وزار حوالى 
على  حمص  شمال  الرستن  مدينة  دولية 
الجيش  نــظــمــهــا  ــة  إعــالمــي ــة  ــول ج هــامــش 

الروسي.
أمام قافلة المساعدات، يتدافع حوالى مئة 
للحصول  رثــة  بثياب  أطفال  بينهم  شخص 
على صندوق من المساعدات يحوي بشكل 
والحليب  والــدقــيــق  األرز  عــلــى  أســاســي 
معنا"  "روســيــا  شعار  عليه  وكتب  المركز، 
باللغة الروسية إلى جانب العلمين السوري 

والروسي.
خالل  صعبًا  األمر  بربر "كان  سليمان  ويقول 
نشرب  أو  لنأكل  الكثير  لدينا  يكن  لم  الحرب، 
بات  المساعدات،  فهناك  اليوم  أمــا   (...)

الوضع أفضل".
غذائية  مساعدات  يوميًا  مرة  روسيا  وتــوزع 
المتحدث  يــقــول  مــا  وفـــق  الــرســتــن،  فــي 
ويضيف  كوناشينكوف.  إيــغــور  العسكري 
الوضع  يتحسن  أن  إلــى  ذلــك  "ســنــواصــل 
أشهر  يحتاج  قد  وهذا  سوريا،  في  الغذائي 

عدة بعد إنتهاء الحرب".
وأسفر النزاع المستمر في سوريا منذ العام 
2011 عن دمار هائل تبلغ كلفته وفق األمم 
المتحدة نحو 400 مليار دوالر. كما شرد أكثر 

من نصف السكان داخل البالد وخارجها.
يعاني  العالمية،  الصحة  منظمة  وبحسب 
إنعدام  من  سوريا  في  شخص  ماليين   6,5

األمن الغذائي.
تموز  فــي  تقرير  فــي  المنظمة  وأوردت 
الغذاء والوقود،  أسعار  أن "ارتفاع  الماضي 
والركود في الرواتب، وخسارة مصادر الزرق 
وتراجع انتاج الغذاء" جميعها عوامل أدت الى 
انعدام األمن الغذائي في كافة أنحاء البالد.
وحده  تموز  في  الدولية  المنظمة  ووزعــت 
مــســاعــدات لــــــ3,35 مــاليــيــن شــخــص في 

محافظات سوريا الـ14.
(وســط)،  حماة  مدينة  قــرب  أرزة  بلدة  في 
زراعــة  في  عامًال   20 إلــى   15 بين  ينهمك 
مناطق  مــن  نــازحــون  هـــؤالء  وبــيــن  أرض. 
دول  من  مؤخرًا  عادوا  وآخــرون  أخرى  سورية 

اللجوء. وقد عمد البعض أيضًا الى استئجار 
لهم  العيش  لقمة  وتأمين  لزراعتها  أراض 

ولعائالتهم.
إحدى  صاحب  الطويل،  علي  احمد  ويتذكر 
أنه  النازحون،  فيها  يعمل  التي  األراضـــي 
خمسة  تبعد  المعارك  "كانت  سنوات  قبل 
من  الــعــمــال  يتمكن  وال  عــنــا،  كيلومترات 

المجيء".
ورغم عودة الهدوء إلى المنطقة بعد تقدم 
قوات النظام خالل العامين الماضيين على 
جبهات عدة بينها في محافظة حماة، يقول 

علي أنه ال يزال "يعمل بالخسارة".
منخفضة  بأسعار  ُتــبــاع  "فاكهتنا  ويضيف 
العقوبات  نتيجة  التصدير  تــراجــع  مــع  جــدًا" 
األوروبي  االتحاد  يفرضها  التي  االقتصادية 
مقابل  ســوريــا،  على  المتحدة  ــات  ــوالي وال
ارتــفــاع فــي اســعــار األســمــدة الــضــروريــة 

للزراعة.
قوله،  وفق  االنتاج،  زيــادة  رغم  ذلك  ويأتي 
يناسب  ما  الغزيرة،  األمطار  "هطول  نتيجة 

جدًا زراعة البطاطا والفاكهة".
و2010  العامين 2006  بين  سوريا  وشهدت 
مــغــادرة  إلـــى  كثيرين  دفـــع  قــاســيــًا  جــفــافــَا 
من  وغيرها  دمشق  إلى  الزراعية  مناطقهم 
 ،2014 العام  وفي  العمل.  عن  بحثًا  المدن 
حـــذرت األمـــم الــمــتــحــدة مــن تــجــدد "شبح 

الجفاف" في سوريا.
الحالي  الشهر  السورية  الحكومة  وأقـــرت 
الرسمية  ــة  ــســوري ال األنـــبـــاء  وكــالــة  وفـــق 
في  المحررة  "المناطق  لزراعة  خطة  (سانا)، 
استيراد  "اعفاء  تتضمن  المحافظات"  جميع 
 (...) كــامــل  بشكل  الــرســوم  مــن  االعـــالف 
رسوم  من  االسرية  الزراعة  مشاريع  واعفاء 

الترخيص".
إن  خميس  عــمــاد  الــحــكــومــة  رئــيــس  ـــال  وق
النباتية  بمكوناته  الــزراعــة  قطاع  "نــهــوض 
والحيوانية يشكل أولوية في عمل الحكومة 
نظرا للدور الذي يلعبه في تنمية االقتصاد 

الوطني".
أثار  تزال  ال  حيث  حمص،  مدينة  وسط  في 

كل  في  بادية  العنيفة  والمعارك  القصف 
البرازي  طــالل  حمص  محافظ  نظم  مكان، 
زيارة للصحافيين إلى سوق المدينة القديمة 

الذي يعود إلى القرن الثالث عشر.
على  السيطرة  النظام  قــوات  واستعادت 
العام  في  خانق  حصار  اثر  القديمة  المدينة 
إعــادة  على  العمل  تدريجيًا  وبــدأت   ،2014
قناطر  فيه  ارتفعت  الــذي  الــســوق  تأهيل 

جديدة، وفتح تجار محالهم رغم قلة الزبائن.
السكاكر  لبيع  متجرًا  عامًا)   45) محمد  يملك 
بناه  وقــد   ،1929 الــعــام  والـــده  جــد  افتتحه 
أشهر  ثمانية  خالل  الشخصي  بجهده  مجددًا 

من العمل في العام 2015.
كما  ليست  االعمال  "بالطبع،  محمد  ويقول 
كثيرًا  األسعار  ارتفعت  الحرب).  (قبل  كانت 
قالئل،  باتوا  الغذاء  شــراء  على  والــقــادرون 
وأقل منهم زبائن السكاكر"، مشيرًا إلى أنه 
فقد نحو 30 في المئة من زبائنه بعد الحرب.
نظن  كنا  فرحون،  "نحن  يضيف  ذلك،  ورغم 

 ." أننا لن نعود أبداً

 إرسائيل تغلق معرب بيت حانون 
الحدودي مع غزة 

 القدس المحتلة - أ.ف.ب

أغلقت إسرائيل امس األحد معبر إيريز (بيت حانون)، 
بمرور  وسمحت  لألشخاص،  المخصص  الوحيد  وهو 
وقوع  خلفية  على  وذلك  فقط  اإلنسانية  الحاالت 
غزة،  قطاع  مع  الــحــدود  عند  وتظاهرات  مواجهات 
الجيب  على  الحصار  عبرها  تشدد  جديدة  خطوة  في 

هدنة. إلى  للتوصل  الجهود  رغم  الفلسطيني 
غزة  سكان  بمقدور  يكون  لن  أنه  القرار  يعني  وقد 
استخدام المعبر خالل عطلة عيد األضحى التي تبدأ 
المسؤولين  لكن  الخميس.  مساء  إلى  اليوم  مساء 
االسرائيليين لم يوضحوا إلى متى سيستمر إغالق 

الممر.
ليبرمان  أفيغدور  اإلسرائيلي  الــحــرب  ــر  وزي وقــال 
نتيجة "الحوادث  هو  المعبر  إغالق  قرار  إن  بيان  في 

الجمعة". الحدود  عند  وقعت  التي  العنيفة 
المعبر  أن  غــزة  في  المدنية  الشؤون  مكتب  وأكــد 
الطبية  الـــحـــاالت  بــاســتــثــنــاء  الــجــمــيــع  أمــــام  أغــلــق 

القطاع.  إلى  للعودة  الساعين  والفلسطينيين 

 بولتون كب مستشاري ترمب 
يزور إرسائيل 

 القدس المحتلة - الرأي

القومي  لألمن  األميركي  الرئيس  مستشار  وصل 
جـــون بــولــتــون إلـــى إســرائــيــل امـــس األحـــد إلجـــراء 
في  نتانياهو  بنيامين  الــوزراء  رئيس  مع  محادثات 
ظل القلق المشترك بين البلدين حيال سوريا وإيران 

وقطاع غزة.
وكتب بولتون في تغريدة على "تويتر" األحد "أتطلع 
آخرين  ومسؤولين  نتانياهو  الوزراء  رئيس  لقاء  إلى 
من  سلسلة  فــي  والبحث  ثنائية  مناقشات  لبدء 

المسائل المرتبطة باألمن القومي".
وسيكون الوجود اإليراني في سوريا أحد المواضيع 
التي سيناقشها بولتون مع نتانياهو. وقال لشبكة 
التلفزيون األميركية "ايه بي سي نيوز" أن لقاءه مع 

نتانياهو مقرر صباح االثنين.
المتحدة  الــواليــات  هــدف  "بالتأكيد،  بولتون  وقــال 
بوتين  فالديمير)  (الروسي  والرئيس   — واسرائيل 
القوات  ــران،  إي إخــراج  هو   — روسيا  هدف  إنه  قال 
اإليرانية، الميليشيات اإليرانية، القوات الموالية لها 
سوريا  في  بها  تقوم  التي  الهجومية  العمليات  من 

والعراق، وبصراحة انهاء دعم إيران لحزب الله".
االتفاق  من  المتحدة  الواليات  انسحاب  أن  وأضاف 
النووي اإليراني وإعادة فرض العقوبات على طهران 
اإليــرانــي"  لالقتصاد  فعلية  اضطرابات  "يسببان 
ويؤثران على قدرة طهران "على شن هجمات" في 

المنطقة. 

 انتعاش متاجر السالح يف بغداد 
بعد إعادة النظر يف حيازة األسلحة 
 بغداد - رويترز

بالعاصمة  ــرادة الــتــجــاري الــمــزدحــم  ــك وســط حــي ال فــي 
األجهزة  التجزئة  منافذ  معظم  تبيع  حيث  بغداد  العراقية 
في  الحق  للمتسوقين  يكفل  القانون  أصبح  المنزلية.. 

شراء المسدسات والبنادق النصف آلية.
تجارة  انتعشت   ،2003 عام  حسين  بصدام  اإلطاحة  وبعد 
األسلحة  وكانت  البالد.  أنحاء  في  المشروعة  غير  السالح 
المنهوبة من مراكز الشرطة والقواعد العسكرية تباع في 
حماية  في  الراغبين  للسكان  العامة  والمناطق  الشوارع 

أنفسهم في دولة غاب عنها القانون إلى حد كبير.
وتكافح السلطات منذ ذلك الوقت لكبح مبيعات األسلحة 
غير القانونية وكثفت الحكومة جهود تقنين حيازة السالح.

وكانت أحدث المبادرات هذا الصيف إذ سمح للمواطنين 
وأسلحة  آلية  النصف  والبنادق  المسدسات  وحمل  بحيازة 
هوية  وبطاقة  رسمي  تصريح  على  الحصول  بعد  أخــرى 

تحمل تفاصيل األسلحة التي يمتلكها الفرد.
بنادق  على  تقتصر  قبل  من  األسلحة  مبيعات  وكانت 

الصيد والرياضة.
وافتتح حمزة ماهر متجره الجديد لبيع األسلحة في الكرادة 
الداخلية  وزارة  من  رسمية  موافقة  على  حصل  أن  بعد 
من  ماهر  وقال  بضاعته.  على  متزايد  الطلب  إن  ويقول 
متجره الذي يعرض أنواعا مختلفة من المسدسات والبنادق 

"معظم الزبائن من الرجال لكن عدد النساء يتزايد".
النفس  عن  الدفاع  هو  الشراء  وراء  من  وأضاف "السبب 
محالت  من  األسلحة  لشراء  للمواطنين  أمان  أكثر  وكذلك 

مرخصة بدال من شرائها من مصادر غير معروفة".
ويـــتـــراوح ســعــر الــمــســدس فــي متجر مــاهــر بــيــن ألــف 
بندقية  سعر  يتراوح  حين  في  دوالر  آالف  وأربعة  دوالر 
على  اعتمادا  دوالر  وألفي  دوالر   400 بين  كالشنيكوف 
شيخ  وهو  السهيل،  حيدر  ورحب  التصنيع.  ومكان  الماركة 

عشيرة من بغداد، بتقنين متاجر السالح.
مزرعته  لحراس  بنادق  لشراء  ماهر  لمتجر  زيارة  أثناء  وقال 
مهاجمة  ينوي  الذي  المجرم  الجريمة...  من  ستقلل  "نعم 

اآلخرين سيفهم أنه سيدفع ثمنا غاليا". 

  

 املحكمة العليا يف العراق تصادق 
عىل نتائج انتخابات الربملان 

 بغداد - رويترز

قال متحدث باسم المحكمة االتحادية العليا في العراق 
اليوم األحد إن المحكمة صادقت على نتائج االنتخابات 
البرلمانية التي جرت في 12 أيار مما يعني بداية مهلة 
دستورية مدتها 90 يوما أمام األحزاب الفائزة لتشكيل 

حكومة.
وكان البرلمان قد أمر في حزيران بإعادة فرز األصوات 
صدور  بعد  وذلك  إلكترونيا،  فرزها  سبق  التي  يدويا، 
حمل  واســعــة  انتهاكات  بــوجــود  أفــاد  حكومي  تقرير 

مفوضية االنتخابات مسؤوليتها.
لكن إعادة فرز األصوات لم تسفر إال عن تغير طفيف 
الشيعي  الدين  رجل  احتفظ  إذ  األولية  بالنتائج  مقارنة 
مقتدى الصدر بالصدارة وهو ما يعني أنه سيلعب دورا 

محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة في البالد. 

 مستوطنون ينفذون جوالت استفزازية في "االقصى" الراي 

 طفلة سورية تحمل صندوق مساعدات غذائية (ا.ف.ب) 



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

w w w . a l r a i . c o m
9آراء

 سامر محمد العبادي 
E m a i l  S a m e r . y u n i s @ l i v e . c o m

 ب "الالئحة"و"القانون"
حول  الــحــوار  وإعـــادة  األطــبــاء  أجــور  الئحة  تعليق  بين 
متشابهة،  مالمح  والمبيعات  الدخل  ضريبة  قانون 
بال  ولى  اإلرتجالية  القرارات  زمن  أن  أبرزها  ودالالت 

الشعبي. الرقابي  للدور  نتيجة  رجعة، 
الضريبة"و"الئحة  "قــانــون  مع  تعامل  الــعــام،  ــرأي  ال
عليه  أقدمت  فيما  ورأى  النقد،  وتيرة  األجور"بنفس 
نقابة األطباء من رفع ألجورها أنها تمارس اإلزدواجية 

سلوكياتها. في 
حراك  األطباء  رأسها  وعلى  النقابات،  قادت  فبينما 
آخر  باب  من  هي  عادت  الضريبة،  قانون  ضد  الشارع 
لتتصرف بذات عقلية الحكومة السابقة، ضاربًة بعرض 

الحائط ظروف الناس وشكواهم من ارتفاع األسعار.
كما أن السلوك النقابي، جعل من الرأي العام يستحضر 
عند  المواطن  يمارسها  التي  السلوكيات  ذهنيته  في 
بين  الكبير  األسعار  تفاوت  من  بدءًا  للطبيب  مراجعته 
بالمبالغة  مـــرورًا  اإلختصاصيين، 
غياب  إلــى  ووصــوًال  األسعار  في 

"الفوترة". ثقافة 
واألخيرة، نقطة في غاية األهمية، 
لطبيب  مراجعته  عند  فالمواطن 
ببيان  تفيد  فاتورة  على  يحصل  ال 
قيمة االجراءات الطبية التي حصل 

. عليها
الذي  الدخل  ضريبة  قانون  بين  وما 
وتعليق  حــكــومــة،  رحــيــل  إلــى  أدى 
أحــدث  ــذي  ال الطبية  األجـــور  الئحة 
خدوشًا كبيرة في صورة من قادوا 
تنهى  أن  يمكن  ال  إذ  الرابع،  حراك 
ما  وهــذا  بمثله،  وتأتي  شيء  عن 
عبر  بثت  الــتــي  التعابير  مــن  جعل 
حادة  االجتماعي  التواصل  وسائل 

النقد حيال قرار نقابة األطباء.
السابقة  للحكومة  النقد  كــان  وإن 
قانون  بأن  المواطن  شعور  إثر  كان 
دون  يديه  بين  من  تسرب  الضريبة 
على  الغضب  فــإن  ــه،  ب يشعر  أن 
األسلوب  بــذات  مرت  أنها  الالئحة 

ودون أن يشعر أنه يدرك.
الحديث  إلى  يقود  الشعور،  وهــذا 
ومن  يمثلها؟  اليوم  فمن  الــشــارع،  "مجسات"  عن 
بالقرار؟  شريك  بأنه  المواطن  اشعار  على  قادٌر  اليوم 
يكون  أن  به  يفترض  الــذي  الــنــواب؟  مجلس  هو  هل 
بحاجة  أنــنــا  أم  بــه..  الحــقــًا  ال  الــشــارع  على  متقدمًا 
من  الــرضــا  قياس  فــي  فعالة  ومنصات  مــراكــز  إلــى 
المنصة  أن  أم  المجتمع؟  تمس  التي  للقرارات  عدمه 
المواطن  إلشعار  طريقها  ستجد  الموعودة  الحكومية 

بأنه شريك ؟
إن  السليم  بــدوره  يقوم  المواطن  هل  أيضًا  ولكن، 
على  المنشورة  واألنظمة  القوانين  معظم  إن  قلنا، 
عليها،  يعلق  من  تجد  ال  والرأي  التشريع  ديوان  موقع 
لم  رافقه  الــذي  والــزخــم  الدخل  كضريبة  قانونًا  وأن 

يتفاعل معه سوى نحو (33) ألف مواطن !
فأين الفجوة ؟

 

 من الجفر ملتقى أحرار العرب ومنطلق خيل الثورة، من باير 
ليلتحق  معاذ  جاء  الرجال  الرجال  حيث  والكرامة  العزة  مــدرج 
بالجيش العربي مدرسة البطولة والفداء فكان جنديًا مغوارًا 
محترفًا، كيف ال وقد عايش أحاديث البطولة وقصص الفداء 
كل  وفي  بيت  كل  في  وعينه  ال  كيف  أظفاره،  نعومة  منذ 
حين ترقب بنادق الثوار من رجال الحويطات بدءًا من "عودة 

أبو تايه" و"بادي الدماني" و"مالح الدحيالن".
في  األشاوس  وصحبك  تمضي  الخاصة  المهمات  قائد  يا 
للوطن،  فداًء  أرواحهم  بذلوا  من  خطى  على  الشهادة  درب 
رحلت  حاقد،  أو  غاشم  األردن  ثرى  يمس  ولم  ترجلت  فارسًا 
مضيت  الظالمي،  وفكرهم  أحقادهم  جزاء  أذقتهم  أن  بعد 

للقاء ربك وهو راض عنك، فطوبى لك الشهادة.
العجلوني  وفراس  شكري  خضر  ركب  في  وأنت  لك  طوبى 
تعالى"مَن  لقوله  تحقيقًا  سبقوا  ومن  المعايطة  وسائد 
َمْن  َفِمْنُهْم  َعَلْيِه  َه  اللَّ َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  ِرَجــاٌل  اْلُمْؤِمِنيَن 
ليبقى  َتْبِديًال"  ُلوا  َبدَّ َوَما  َيْنَتِظُر  َمْن  َوِمْنُهْم  َنْحَبُه  َقَضى 
مشيدًا  والطامعين،  الحاقدين  أطماع  على  عصيًا  األردن 
العزة  بخيوط  المهدلة  بالكوفية  متزينًا  والفخار،  بالكرامة 

والمجد.
المؤامرات  يواجه  العاصفة،  عين  في  يكون  أن  األردن  قدر 
المتآمرين،  أطــمــاع  تخيب  مـــرة  كــل  وفـــي  ــس،  ــدســائ وال
وتفشل مخططاتهم أمام عزيمة األردنيين وحبهم لوطنهم 
قويًا  مرة  كل  في  األردن  ويخرج  قيادتهم،  حول  والتفافهم 
صامدًا، شوكة في عين كل عدو، مهابًا ال يجرؤ أًي من كان 
أن ينال منه، فهذا الحمى تحرسه أسود الوغى حماة الديار 

يرخصون أرواحهم فداًء وحبًا.
رحم الله البطل معاذ الحويطي ورفاقه وجعلهم في عليين 
سوء،  كل  من  األردن  الله  وحفظ  والشهداء،  الصديقين  مع 

وخابت أحقاد المتربصين به من الحاقدين ودعاة الظالل. 

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

كل عام وأنتم بخ

غزة عود عىل بدء

 المحامي د. فايز بصبوص الدوايمة 

في اجتماعات قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية قال الرئيس الفسطيني محمود 
عباس ان صفقة القرن لن تمر، وان حركة 
حماس غير مستعدة للذهاب بعيدا في 
مشروع المصالحة فرغم غياب منظمات 
فاعلة تاريخيا وجماهيريا ومؤسسة للميثاق 
الوطني الفلسطيني وعلى راسهم الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين وشخصيات وطنية محسوبة 
على التيار المدني او ما يطلق عليه الفريق 
الثالث، وايضا غياب حركتي حماس والجهاد 
االسالمي، فان القرارات التي تتخذ في 
مؤسسات منظمات التحرير تبلغ من االهمية 
بمكان، وبخاصة في ظل ظروف الواقع 
الفلسطيني وما تواجهه من تغول صهيوني 
اميركي بامتداد عربي لتمرير صفقة القرن، 
فأن هذه االهمية تكمن في المستجدات 
التي طرأت واعيد انتاجها من جديد، وهي 
غزة االقتصادية اوال ونزع السمة السياسية 
عن المقاومة السلمية في غزة واطفاء عليها 
الطابع االنساني البحت، اي انها مشكلة 
تتعلق بالواقع المعيشي اليومي ألبناء غزة 
وليست مشكلة سياسية بكل ما للكلمة من 
معنى.

قافًال  أمتعته  ويحمل  مصر  عن  يرحل  وهو  المتنبي   تذكرت 
موطنه وصوته يئن حزنًا يردد:

ِة حاٍل ُعدَت يا عيُد ِبما َمضى َأم ِبَأمٍر فيَك َتجديُد عيٌد ِبَأيَّ
بافراحها  الذكريات  معه  يحمل  علينا،  يطل  االضحى  هو  ها 
واتراحها بعجرها وبجرها، وال ندري هل ما زالت الدار هي الدار؟ 
وهل ما زال األحبة هم األحبة؟ ام تغيرت الحال إلى المحال، 
غير أن نسائم العيد ال يجب ان تنسينا بهجته ومعانيه؛ خاصًة 
هو  وها  واضاحيه،  وجماله  وروحانياته  ظالله  نتنسم  ونحن 
يطل علينا يحمل أجمل معانيه واقدس واجباته واغلى تلبياته 
النفوس،  وتبتهج  القلوب،  فلتسعد  وشــكــره،  وتسابيحه 
أمتنا  على  مباركًا  عيدًا  يجعله  أن  وجل  عّز  الباري  الى  وتضرع 
العربية واالسالمية في أرجاء المعمورة كلها، وأن يلهم أمتنا 
الصواب الحكمة والصبر واالخاء والصفاء والنقاء، وأن يحقن 
دماء أمتنا العربية واإلسالمية، وأن ينهي قهرها ومعاناتها 

وتحدياتها.
يهل علينا العيد ونحن نحمل معنا ذكريات الطفولة ببساطتها 
يومذاك  اْلُقَرى  بوح  ننسى  وال  وجمالها،  وقلتها  وعفويتها 
وهم  واألحبة  األهل  بين  الحميمة  وصالتها  وفرحها  بجذلها 
وروابط  العيد  تحيات  يجددون  بعضا،  بعضهم  بيوت  يدخلون 
المحبة ويطفئون البغضاء والحقد والكراهية فيما بينهم، ما 
أجملها من ذكريات وانت تودعهم بكلمة كل عام انتم بخير، 
أوصال  الى  يتسرب  العذبة،  بنسائمه  العيد  يهل  هو  وها 

ويثير  وحيويته  سكونه  ويحرك  متاعبه  ويبدد  يرطبه  الجسد 
والقول  الطيبة  والروح  والحبور  العيد  انه  وشجونه،  وجدانه 
وميدان  والمحبة،  واليقين  والتصافي  والــجــود  الحسن، 
العيد،  أيها  أجملك  ما  الحقة،  واألخــوة  والتعاضد  التكافل 
المودة  على  والقريب  البعيد  وتقرب  الشمل  تجمع  وأنــت 

والتسامح والتراحم، وتوثق الروابط وتؤلف القلوب.
وبعدها يعود العيد وأمتنا العربية واالسالمية تعيش ويالت 
ال تعد وال تحصى، وشعوبنا تضرع الى الله عز وجل أن يبعد 
عنها شبح الفرقة والفتنة والدم، وال نملك في هذا اليوم 
الوالء  آيات  وقيادته  وأهله  الوطن  الى  نرفع  أن  اال  الكبير 
واالخالص والوفاء والتهنئة، ونتوجه الى الله العلي القدير 
القدس  وتخلصت  األقصى  تحرر  وقد  أمتنا  على  يعيده  أن 
وأن  القاسية،  االستثنائية  وظروفها  تحدياتها  من  وأمتنا 
ومحبة،  عٍز  وصرح  وكرامة،  وإيثار  حب  نبع  الوطن  هذا  يجعل 

وموطن األحرار واألخيار، وكل عام وأنتم بخير. 

 د. محمد الرصاعي 
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"معاذ الحويطي" يف درب الشهادة

قدر األردن أن يكون يف ع العاصفة، يواجه 
املؤامرات والدسائس

يعود العيد وأمتنا العربية واالسالمية تعيش 
ويالت ال تعد وال تحىص

المبادرة  عليه  يطلق  لما  مباشرة  كنتيجة  جاء  التطور  هذا   ان 
شفاف  بشكل  تفاصيلها  عن  يكشف  لم  والتي  المصرية 
الدور  تكامل  في  يكمن  حولها  لألعالم  تسرب  وما  وواضــح 
المصري من اجل الوحدة الفلسطينية الداخلية، ولكن ما استتر 
والكيان  حماس  بين  اتفاقا  هناك  ان  هو  المبادرة  هذه  من 
المصري  الوسيط  خالل  من  انجازه  على  يعمل  الصهيوني 
والقائم على التنمية االقتصادية والخدمية لغزة مقابل هدنة 
ابيب  وتل  غزة  من  كل  تستطيع  حتى  سنوات  لعشر  تمتد 
اخذ قسط من الراحة لترتيب االوضاع الداخلية لكال الطرفين 
حماس  حركة  رفض  رغم  المبادرة  هذا  ان  اصال،  والمأزومة 
المصرية  المخابرات  رئيس  فأن  حولها،  لتسريبات  المعلن 
وهو الوسيط لهذه المفاوضات قد اعلن انه سيلتقي قيادة 
حركة حماس وقيادة منظمة التحرير ألطالعهم على مدى ما 
وصلت اليه المفاوضات بين الجانبين اي الصهيوني وحركة 

حماس بشكل غير مباشر من خالل المبادرة المصرية.
من هنا فقد دعت القيادة المصرية بشكل غير مسبوق للقاء 
والغريب  المبادرة  هذه  في  للتشاور  القاهرة  في  موسع 
والقوى  التحرير  منظمة  فصائل  جميع  دعوة  هو  االمر  في 
االسالمي  والجهاد  حماس  بحركة  الفلسطينية  االسالمية 

وفصائل فلسطينية محسوبة على دمشق.
الواقع  في  المؤثرة  القوى  كل  شاملة  المصرية  الدعوة  اذن 
الفلسطينية  المنظمات  ان  بالذكر  والجدير  الفلسطيني 
انها  رغــم  الــدعــوة  هــذه  ترفض  لم  دمشق  في  الموجودة 
العاصمة  تحتضنها  لم  التي  السابقة  الدعوات  كل  رفضت 
المصرية وذلك ليس ألعتبارات الضغط السياسي انما بحكم 
العالقة الجيدة جدا بين القاهرة ودمشق والتي لقيت ترجمتها 
السورية  االزمــة  من  المصري  الموقف  خالل  من  الحقيقية 

والقائم على دعم الشرعية والتحالف ضد حركة االخوان.
اذن ما هو المطلوب فلسطينيا وكيف حضرت نفسها القيادة 
المغلقة  االبــواب  خلف  المبادرة  مواجهة  في  الفلسطينية 
ان  الــى  ادى  وهــذا  المصري،  بالحراك  رسميا  رحبت  كونها 
يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة سريعة تحمل 
مضامين استراتيجية للمملكة االردنية الهاشمية ولقاء جاللة 
الملك، ومن ثم الذهاب الى قطر من اجل ان يعبىء الرئيس 
الفلسطيني اوراقا ذات ثقل سياسي ومؤثرة بشكل مباشر 
الفلسطيني  االردنــي  التنسيق  وهي  االحــداث  مسار  في 
المباشرة  غير  اللقاءات  خبايا  واستشفاف  الموقف  ووحدة 
بين حماس والكيان الصهيوني من خالل الذهاب الى الدوحة 

الداعم االستراتيجي لحركة حماس.

فــي هـــذا الــســيــاق قـــام جــاللــة الــمــلــك بــطــمــأنــة الرئيس 
يحاك  مما  ـــي  االردن الموقف  صــالبــة  حــول  الفلسطيني 
للقضية الفلسطينية اقليميا ودوليا مع دعمه الكامل لمبادرة 
القاهرة فيما يخص المصالحة الفلسطينية، ألن االردن يعي 
تماما ان ما يقرره الفسطينيون هو المعيار الحقيقي لقبوله 
القدس  الحمراء  الخطوط  يافطة  تحت  تسوية  او  مبادرة  اي 
الرئيس  مقولة  االعتبار  بعين  آخــذا  الــعــودة  وحــق  والــدولــة 
دون  دولة  وال  غزة  في  دولة  ال  عباس  محمود  الفلسطيني 
غزة معتبرة ان مسار القاهرة والذي يسير على خيط رفيع ما 
بين ضغوط الخليج والواليات المتحدة وما بين مصلحة مصر 

العليا في عدم تجزئة الحلول وخاصة فيما يخص القطاع.
هنا نالحظ ان حجم الضغط الذي يمارس على دول المنطقة 
هائل جدا وآخرها الضغط على تركيا لثنيها عن مواصلة دعم 
الداخلية  همومها  في  وأشغالها  الفلسطينة  المقاومة 
وأخضاع  التركية  الليرة  ألسقاط  محاولة  في  تجلت  والتي 
حليفها  ألنقاذ  الــدوحــة  تقدمت  اقتصادية  لعقوبات  تركيا 
السياسي واالقتصادي من خالل دعم مقداره خمسة عشر 
مليار دوالر وكذلك توسيع التعاون الروسي التركي وما الى 
تلك  اثار  لتخفيف  التركية  القيادة  اتخذتها  اجــراءات  من  ذلك 
ومتمسكة  القرن  صفقة  مشروع  برفض  ملتزمة  الضغوط 
على  الهاشمية  والوصاية  الفلسطينية  القدس  بسيادة 
المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف كل 
تلك الضغوط الضعاف جبهة الرفض ان صح التعبير للقوى 
االقليمية المؤثرة في المنطقة وخاصة ايران وتركيا واالردن.
ال  القاهرة  لقاء  عنها  يتمخض  التي  النتائج  ان  يعني  هذا  ان 
يمكن ان تضيف شيأ جديدا ألن تيارا كبيرا في حركة حماس 
على  التنموية  القطاع  اولوية  او  التفاوض  صيغة  يرفض 
حساب الكل الفلسطيني ، وفي نفس السياق وضمن اطار 
ضرب  اجل  من  تبرز  التي  المحاوالت  الضغوط  اجندة  نفس 
يؤشر  بالطبع  وهذا  االردن  في  الداخلي  واالمن  االستقرار 
غير  العالقة  عن  التخلي  تتطلب  مفتوحة  دراماتيكية  لمرحلة 
الروسي  الحليف  غطاء  تحت  السوري  النظام  مع  المباشرة 
حقيقية  لترتيبات  السورية  القيادة  مع  مباشرة  والجلوس 
ورسمية وشفافة حول ادارة معبر ناصيب والذي يمثل مفتاحا 
واقعيا وحقيقا لدعم االقتصاد االردني من حيث اعتبار معبر 
ناصيب بوابة اعمار للدولة السورية، وهذا مطلب يؤدي الى 
تخفيف الضغوط السياسية على النظام السياسي االردني 
ويفتح المجال حول تحوالت حقيقية لصالح معارضي صفقة 

القرن المشبوهة. 

والتجاوزات  الخلل  عن  المقال  هذا  في  سنتحدث   بداية 
وال نعمم، ونهدف إلى إصالح اإلعوجاج..

وتوابعها  الكشفية  وندفع  الطبيب  إلى  نذهب  عندما 
في الغالب ال نحصل على فاتورة بذلك إن كان الدفع 
مباشر ليس عبر شركات التأمين، وهناك كثير من األطباء 

يتقاضون الحد األعلى للتسعيرة.
السؤال الذي أود طرحه ما هي اآللية التي يمكن لدائرة 
ضريبة الدخل أن تعرف أن الطبيب سيعالج في عيادته 
في اليوم عددا من المرضى بما يعادل ألف دينار مثًال؛ 
تلك  حصر  فيه  يصعب  وقت  في  الضريبة،  الحتساب 

األعداد.؟.
الطبية– األجور  بمضاعفة  األطباء  نقابة  تفكر  فمثلما 

مشكورة على تعليقها القرار- فمن حق الدولة أيضا أن 
تبحث عن طرق ضريبية عادلة للقضاء على كل وسائل 

التهرب ومعالجة الخلل.
كل  ارتفاع  من  يعاني  الــذي  الفقير  المواطن  مع  نحن 
عشر  يقارب  ما  منذ  راتبه  تجمد  ظل  في  حوله  شيء 
سنوات دون زيادة تذكر، فالنقابة التي انتفضت دفاعا 
الضريبة،  قانون  مشروع  ورفضت  الفقير  المواطن  عن 
الطبية  األجــور  مضاعفة  بقبول  لنفسها  سمحت  كيف 

التي ستتقاضاها من ذات المواطن ؟!.
لجسمها  التوازن  تعيد  أن  استطاعت  المهنية  النقابات 
الطبية،  األجــور  مضاعفة  قــرار  تعليق  طلبها  خالل  من 
حين  إلى  األمد  طويل  القرار  تعليق  يكون  أن  ونتمنى 
تحسن الوضع االقتصادي في البالد بما ينعكس إيجابا 

على دخل المواطن.
الوطني  دورهــا  على  تحافظ  أن  النقابات  على  أن  كما 
الذي استعادته خالل احتجاجات رمضان الماضي، والتي 
قرارات  على  الشعبية  الرقابة  في  تحول  نقطة  شكلت 
الحكومة في ظل وجود مجلس نواب يتهم بأنه غير قادر 
على القيام بدوره الرقابي المطلوب في ظل تضارب 

المصالح.
ال نريد هنا أن نقلل من جهد األطباء، فلهم كل االحترام، 
الوطن  أرض  من  نائية  مناطق  في  يعمل  من  فمنهم 
اعتبره  عنها"رمزية"فهذا  أقول  أن  أستطيع  أجور  مقابل 
جنديا يخدم الوطن، في حين من األطباء من يعمل في 
مدن كبرى ويتقاضى أجورا كبيرة بالرقابة ضريبية،فهذا 

بحد ذاته اعوجاج يجب تصحيحه.
أجور  من  تنتقص  ال  أن  التأمين  شركات  على  أن  كما 
تعود  لحلول  األطــراف  جميع  يصل  أن  بد  فال  األطباء، 
بالفائدة على القطاع الذي بدأ يخسر المريض العربي، 

وبات يفضل العالج في دول أخرى.
في الختام أود أن أذكر أن صديقا أراد إجراء عملية جراحية 
في األردن فكانت الكلفة حوالي 6 اآلف دينار، فذهب 

الى تركيا واجرى ذات العملية بـ 1200 دوالر..!
القطاع  انهيار  قبل  ونعالجه  الخلل  عن  نبحث  أن  علينا 
الطبي الذي كنا نتغنى به يوما ما، وهنا الدولة مدعوة 
للمقدمة  وإعادته  الطبي  القطاع  إلنقاذ  للتدخل  اليوم 
عربيًا وعالميًا، وتنشيط السياحة العالجية، وأن ال تترك 
يفرض  بــات  الــذي  الخاص  القطاع  بها  يتحكم  الساحة 

أرقاما فلكية على المريض العربي.. ! 
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كيف يدفع األطباء الرضيبة.؟

تالميذ  أحــد  توصل  القديم  األغريقي  الزمن   في 
هذا  في  الحياة  أن  افترضت  نظرية  إلــى  طاليس 
الكون تشكلت من أربعة عناصر هي: "التراب والماء 
هذه  أستخدم  أن  لــي  اسمحوا  والـــهـــواء".  والــنــار 
النظرية أو المعادلة لتفسير ما يجري داخل المشهد 

الفلسطيني كما أراه.
أرى أن في الضفة الغربية هواء و تراب محتل وماء 
أما  النار.  وهو  متوفر  غير  الرابع  العنصر  ولكن  راكد 
المحاصر  والتراب  والنار  الهواء  يوجد  غزة  قطاع  في 
والكبرياء في غياب الماء، بل هناك من سعى إلى 

اطفاء نار القطاع بماء الضفة.
أردت التأكيد على المعادلة الحتمية وهي أن عناصر 
إال  تنصهر  ال  للحياة  القابل  الفلسطيني  المشهد 
ولغة  موحد  موقف  في  والقطاع  الضفة  بتوحيد 
واحدة، ولكن بالوضع الراهن أراها مهمة مستحيلة، 
والدولية  واإلقليمية  العربية  األطراف  من  عددًا  ألن 
تكريس  ادامــــة  بــاتــجــاه  ويــضــغــط  المصالحة  يمنع 
بالوسائل  مختلفين  نهجين  وتــرســيــخ  األنــقــســام 

والخيارات واألهداف والمصالح.
في الضفة الغربية، نسمع ضجيجًا ونرى حراكًا سياسيًا 
غاضبًا غير مسبوق، ألن السلطة الفلسطينية بدأت 
بالمشروع  تتعلق  ألسباب  مستهدفة  بأنها  تشعر 
الغضب  هذا  الكبرى).  المشبوه (الصفقة  األميركي 
الطارىء زاده الحديث عن هدنة أو تهدئة بين حماس 
الفلسطينية  القيادة  كانت  حين  فــي  واســرائــيــل، 
تطالب الفصائل في غزة، بل تمارس الضغط عليها، 
للقبول بالتهدئة والحلول السياسية عبر المفاوضات 

ضمن منظمة التحرير.
السياسي  التصعيد  تواصل  السلطة  أن  الالفت 
واإلعالمي ضد اسرائيل والواليات المتحدة وصفقة 
المركزي  للمجلس  الختامي  البيان  أن  كما  التصفية، 
حمل عبارات تصعيدية شديدة اللهجة ولّوح بخيارات 
لفظية عديدة، لكن ليس من بينها خيار اإلنتفاضة أو 
المقاومة، لذلك ال أعتقد أن بيان المجلس المركزي 

سيقلق اسرائيل.
أما في القطاع، فاألمر مختلف 
ــارات عــديــدة،  ــزة خــي ــدى غ ألن ل
ــهــا خــيــار الــصــبــر والــصــمــود  أول
والـــمـــقـــاومـــة وهــــي خـــيـــارات 
مــقــلــقــة ومـــوجـــعـــة ومــكــلــفــة 
ــل. ولــكــن الــتــطــورات  ــي إلســرائ
األخيرة تثير تساؤالت حول نوايا 
من  نتنياهو  حكومة  وأهـــداف 
التهدئة  حول  والتفاوض  البحث 

مع القطاع!!
الحقيقة أن اسرائيل جّربت الخيار 
من  أكثر  القطاع  ضد  العسكري 
أطول  فرض  إلى  ولجأت  مــرة، 
تجويع  أجل  من  حصار  وأقسى 
خياراتها  كــل  ولكن  ــزة،  غ وقهر 
الـــالانـــســـانـــيـــة فــشــلــت رغـــم 

توحشها.
خيار  إلــى  اسرائيل  تلجأ  الــيــوم 
أنها  أي  االقتصادي،  اإلنعاش 
الشعب  من  لجزء  رشــوة  تقدم 
حياة  يعش  لــم  الفلسطيني، 
وربما  عقود،  منذ  عادية  هادئة 
والمطار  الميناء  بفتح  وعد  مع 

واستثمار الغاز الكامن في الساحل المقابل للقطاع، 
الضفة  عن  القطاع  فصل  هو  األهم  الهدف  ولكن 
تمهيدًا لتكون غزة هي الدولة الفلسطينية البديلة، 
في  المقاومة  فصائل  بأن  يقين  على  نحن  ولكن 
ولكن  المشروع،  هذا  ضد  ومحصنة  واعية  القطاع 
هناك خشية من جر حركة حماس إلى الفخ بمغريات 

شهوة السلطة، وهو قلق فلسطيني مشروع.
المشروع  هذا  على  الوحيد  الرد  أن  أرى  النهاية  في 
هو الرفض الفلسطيني الكامل الموحد، نحن نراهن 
على ارادة وصمود الشعب الفلسطيني في الضفة 

والقطاع وكل شعبنا في فلسطين التاريخية. 

 محمد كعوش 
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الصفقة والقطاع وأشياء 
أخرى؟!

ولكن 
الهدف 

األهم هو 
فصل القطاع 

عن الضفة 
هيداً 

لتكون غزة 
هي الدولة 

الفلسطينية 
البديلة

معظم 
القوان 

واألنظمة 
املنشورة 

عىل موقع 
ديوان 

الترشيع 
والرأي 

ال تجد من 
يعلق عليها
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دول العا الحر املنارصة لقضية فلسط شكراً
 عبد الله توفيق كنعان 
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
r c j a @ r c j a . o r g . j o

المصيرية  بقضيته  المنشغل  العربي  اإلنسان   يطالع 
فلسطين وجوهرها القدس في العديد من األوقات 
أخبارًا وتصريحات ومواقف تثلج الصدر، وتمنحه يقينًا 
بأن العالم ال يقف صامتًا دومًا أمام طغيان االحتالل 
اإلسرائيلي للمقدسات واألرض في فلسطين، كما 
الدول  تتبناها  التي  البطولية  المواقف  هذه  مثل  أن 
تبعث فينا األمل والثقة بأن هناك أممًا ما تزال ترفع 
التعايش  منطلق  من  وتؤمن  الحق  تاج  رأسها  على 
هذه  على  جميعًا  حقنا  من  بأن  اإلنساني  الحضاري 

األرض أن ننعم بالمحبة والكرامة والحرية.
إن مثل هذه المواقف تكتسب خصوصيتها من دورها 
باتت  التي  العربية  والمعنوية  النفسية  تدعيم  في 
بعد وقوعها تحت تأثير الكثير من النكسات في حالة 
هذه  فإن  لذا  ين،  األمرَّ ضغوطها  من  ُتعاني  صعبة 
النفسية القابلة للحياة باتت اليوم وفي ظل مواقف 
المناصرة التي تبديها الكثير من دول العالم سواء من 
أو  المتحدة  األمم  في  وبتمثيلها  بفلسطين  اعترفت 
من تدعمها وتآزر قضيتها وترفض جميع التصريحات 
واالنتهاكات الباطلة التي تقوم بممارستها السلطات 
اإلسرائيلية التي ال تراعي أي نوع من أنواع االلتزام 
القانوني أو اإلنساني. جميعها تشكل ضغطًا عالميًا 
كانت  مهما  الدولية  المحافل  في  إهماله  يمكن  ال 

إسرائيل تحظى بالدعم من البعض.
ومن الجدير بالشكر والثناء بل واالنحناء رمزًا للتقدير ما 
قام به البرلمان االيرلندي "مجلس الشيوخ" مؤخرًا من 
تصديقه على قانون يحظر استيراد المنتجات المصنعة 
الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية  المستعمرات  في 
والقدس المحتلة، إن هذا القانون يكسب أهميته من 

عدة جوانب وهو أن ايرلندا الدولة الفعالة من الناحية 
تجاريًا  سوقًا  إسرائيل  على  تغلق  سوف  االقتصادية 
قبل  من  ملحوظًا  تغيرًا  موقفها  يشكل  كما  مهمًا، 
وقد  إلسرائيل،  باستمرار  الداعمة  األوروبية  القارة 
اإلسرائيلية  الغطرسة  مع  بالتزامن  الموقف  هذا  جاء 
والقرى  المدن  من  العديد  على  المدمرة  وسياستها 
شاهد  أكبر  األحمر  والخان  غزة  في  ولنا  الفلسطينية 

على ذلك.
ومن المواقف التي تذكر أيضًا موقف حكومة كندا إذ 
الفلسطيني  الملف  لمناقشة  استعدادها  عن  عبرت 
على  وحرصها  الفلسطينية  السلطة  مع  وتداعياته 
األممية  والهيئات  المنظمات  دعم  في  االستمرار 
القائمة على تقديم الخدمة للمواطنين الفلسطينيين 
 (60) بحوالي  تقدر  سنوية  مساعدات  تقدم  فهي 
مليون دوالر، إضافة إلى دعم األونروا بحوالي (25) 
بحوالي  تقدر  طارئة  أخرى  ومساعدات  دوالر،  مليون 
(10) مليون دوالر، وهي مواقف تؤكد وجود شعور 
أصحاب  نصرة  بضرورة  الكندية  الدولة  داخل  حقيقي 

الحقوق وهم الشعب الفلسطيني.
كولومبيا  موقف  الشجاعة  المواقف  لهذه  ويضاف 
من  واحـــد  ــوم  ي وبــعــد  الــجــديــدة  حكومتها  ــراف  ــت واع
واإلحباط  الفشل  شعور  أثــار  مما  مهامها،  تسلمها 
ببيان  الكولومبي  القرار  نص  جاء  وقد  إسرائيل،  لدى 
خوان  الرئيس  قرر  كولومبيا  حكومة  "باسم  رسمي: 
حرة  ــة  دول بفلسطين  االعــتــراف  سانتوس  مانويل 

مستقلة وذات سيادة".
السياسي  وزنها  كان  مهما  الحرة  الــدول  أن  شك  ال 
ودورها اإلقليمي في صناعة الدبلوماسية العالمية 
إال أنها إذا ما اتخذت قرارها بشكل حر ومستقل يمكن 
لها أن تضع فارقًا على الساحة الدولية في مناصرتها 
وجــود  مــع  خاصة  تعقيدًا،  العالمية  القضايا  ألكثر 
الشرعية  الــقــرارات  رفــض  تجاه  اإلسرائيلي  التعنت 

الدولية والجرائم التي يرتكبها الجيش اإلسرائيلي بحق 
الشعب الفلسطيني والتي ال تعد وال تحصى يوميًا.
على  ايرلندا  قرار  أن  االعتبار  بعين  األخذ  من  بد  وال 
إسرائيل  محاولة  رغــم  الطرف  أحــادي  أنــه  من  الرغم 
التجارة  في  إلسرائيل  ملزم  قرار  أنه  إالَّ  مساره  تغيير 
واالقتصاد وهو أمر يشكل كسرًا لشوكتها وعنجهيتها 
خاصة أنها في الكثير من األحيان تلجأ لمنع القرارات 
الصادرة ضدها من خالل طلب دعم بعض الدول لها، 
لذلك يبقى موقف ايرلندا درسًا عالميًا في مفهوم 
سيادة الدولة الحرة، ونموذجًا للمواقف الدولية التي 

تخدم القضية الفلسطينية.
شأن  لــه  المواقف  هــذه  مثل  استمرار  أن  شــك  ال 
الحر  للعالم  فشكرًا  الفلسطينية،  القضية  دعم  في 
لوقوفه مع اإلنسانية وشكرًا اليرلندا وكندا وكولومبيا 
وال ننسى موقف السويد السّباق لالعتراف بالدولة 
الفلسطينية ومعظم دول أمريكا الالتينية لشجاعتهم 

ولمناصرتهم للحق الفلسطيني.
مــاذا  للسؤال  يدفعنا  هــذا  وتقديرنا  شكرنا  ولعل 
إسرائيل  إجراءات  تدين  التي  وحكوماته  العالم  ينتظر 
وممارساته الظالمة على الشعب الفلسطيني األعزل 
من مواجهتها بفعالية، وما الذي يمنعها من االعتراف 
بالدولة الفلسطينية قياسًا بإعالنها بعد ساعات وأيام 
ومنزوع  بإسرائيل فور إعالنها بشكل منفرد  اعترافها 
الحق والشرعية بأنها دولة ذات سيادة، إن على العالم 
الخصوص  بوجه  ومسيحيين)  (مسلمين  والــعــرب 
التحرك الدؤوب لوقف الظلم واالستهتار اإلسرائيلي 
بكل القيم والمبادئ، وها هي األخبار اليومية تصف 
الفلسطيني  شعبنا  على  ظلمهم  وشدة  قسوتهم 
من البحر إلى النهر. ألم يأتي موعد وحدتنا ووقوفنا 
إسرائيل  وعنجهية  طغيان  أمام  متماسكًا  واحدًا  صفًا 
والقوانين  القرارات  كل  اعتبارها  في  تضع  ال  والتي 

التي اتفقت عليها كافة دول العالم ومؤسساته. 

 هشام عزيزات 
h i s h a m e z a z a t @ g m a i l . c o m

 املجالس التمثيلية والبوابات املعرفية 
ملادبا الجديدة...!

يتضح يوما بعد آخر ان للتعليم العالي حظا ومستقبال مشرقا بل وزاهرا 
في مادبا ان نحن استوعبنا هذه الطفرة او النقلة الحضارية أوال، وان 
الحاجة  واألهم  االنيةوالمستقبلية  وضروراتها  تحدياتها  لكل  استجبنا 

الملحة الى التفكير بالنحن ال باألنا.
فإن تكون بواباب المدينة "مادبا" تربض عليها صروح اكاديمية متميزة 
في النشأة وفي اضطراد النمو واالزدهار "كما يقولون وكما نأمل"وان 
احكمنا ثانيا روابط متينة للتفاعل بين هذه الصروح والمجتمع المحلي, 
تحولت مادبا الى مدينه واقليم جاذب تعليميا ثقافيا اضافة لجاذبيتها 
السياحية  الخارطة  على  منازع  بال  مرموقة  مكانة  تحتل  التي  السياحية 

اإلقليمية والدولية.
المنطقه  ستنير  معرفية  لبوابات  تحولت  الجغرافية  مادبا  فبوابات 
تربض  الفتية  مادبا  في  االمريكية  الجامعة  اوال  لكون  بناسها  وتنهض 
ومعهد  الغربية  بوابتها  على  االردنية  وااللمانية  الجنوبية  بوابتها  على 
مادبا للفسيفساء في وسطها والكنجز اكاديمي على البوابة الشرقية 
االردنية  والصينية  االوسط  والشرق  والزيتونه  االسراء  االطراف  وفي 
عن  اإلعــالن  من  وأدنــى  قوسين  قاب  والروسية  الجيزة  صحراء  في 
تأسيسها في شمال غرب المحافظة،.. وكلها بوابات لمادبا على العلم 
المعرفي  الحضاري  والتالقح  واالفكار  الحضارات  وتفاعل  والمعرفة 

المنشود عالميا.
تلك  واالقليم  العالم  على  الجدبدة  مادبا  ابواب  لنشرع  اعددنا  فماذا 
اسئلة المرحلة الحرجة وتلك اسئلة تدلل ان جرت االجابة عليها ان الفكر 
االستراتيجي زحف على العقل االردني واحتل حيزه احتالال طبيعيا.!؟

وهي اسئلة برسم االجابة من المجلس البلدي وعلى مجلس المحافظة 
المجالس  هذه  على  نعول  نحن  ولذلك  التنفيذي  والمجلس  المركزي 
المجالس  تقليدية  عن  فتخرج  الكلمة  بمعنى  مستقبال  نوعية  تكون  ان 
التمثيلية لتكون في المستقبل مجالس نوعية استشرافية مستقبلية 
وهي ايضا برسم االجابة لمجلس مركزي محافظة مادبا الذي هو أيضا 

مرجو ان يكون نوعيا واقتحاميا لبوابات مادبا المعرفية الجديدة وبنائيا.
واذا كانت لماديا بوابات معرفية تطل على المستقبل فواقع المدينة 
الحالي مخجل ومخز وينذر بالخطر المحدث حين تتواصل نسب البطالة 
بالمائة   15 نحو  نسبتة  تصل  والفقر  بالمائة   /17 نحو  لتصل  باالرتفاع 
واالمية بنسبة 9 بالمائة ونسبة المدارس المستأجرة ترتفع لتصل نحو 
بصورة  المهنة  التلمذة  نسبة  انخفضت  الذي  الوقت  في  بالمائة   26
والنظافة  العامة  والسالمة  الصحة  أوضــاع  تــردي  عن  ناهيك  الفتة 
ذهبية  فرص  فيها  آمنة  استثمارية  بيئة  توفر  رغم  االستثمار  وهروب 

لالستثمار لها عالقة حميمة بالطابع الجديد لمادبا.
والثقافي  والرعوي  الزراعي  من  لماديا  االخرى  الخيارات  كل  كانت  واذا 
انسان،  بفعل  سقطت  او  ذابت  قد  والصناعي  والحزبي  والسياسي 
فعلينا ان نتمسك باالنسان الجديد الذي ستنجبه بوابات مادبا المعرفية 
الجديدة وان نتهيأ للمتغيرات الجديدة التى تفرضها مادبا الجديدة التى 
األثري  التاريخي  طابعها  جانب  إلى  معرفيا  علميا  طابعا  تكتسب  بدأت 

السياحي وطابع العيش المشترك.
إن  يــراد  أو  منسية  لألسف  علمية  وصــروح  ثقافية  بوابات  هذه  نعم 
يطويها النسيان مع العلم انها من أهم مصادر التنمية إن تم استغاللها 
من النواحي العلمية واالقتصادية ووجوب االستفادة من هذه الصروح 
بــادارات  والــزج  مشتركة  ثقافية  لجان  تأسيس  خالل  من  الثقافة  بنشر 
تدير هذه الصروح من منطلق المسوؤلية االجتماعية التشاركية وإعداد 
اختالف  على  الشباب  وفئة  المحلي  المجتمع  تستهدف  وبرامج  خطط 
مواقعهم وفي مواسم مختلفة مع ضمان االستدامة وتبادل المنافع.! 

 سليم ايوب قونة 
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 مخطوطات البحر امليت!
باحث، قد يكون محترفا أو مبتدئا يمثل على األغلب المواطن العربي 
يغوص في غزارة شعر الرئيس االميركي "ترمب" الذي يغطي رأسه 
تلك  ثنايا  فــي  اضافية  معلومات  أو  تفاصيل  عــن  يفتش  االقـــرع، 
التسريحة المتموجة والمركبة بعناية فائقة، عما أصبح يعرف بأحجية أو 
صفقة القرن أو مجازا "بطبخة القرن"! فهذا المواطن مثل بقية عباد 
الله غير قادر على الوصول لمضامين وحيثيات هذه الصفقة بالطرق 

التقليدية المعهودة!
في  الجعفري  ناصر  الكاريكاتير  رســام  ريشة  ايــام  قبل  لخصت  هكذا 
الزميلة "الغد" جدلية الصفقة "تجميع أميركا"، اذ يشك المراقبون بأن 
"ترمب" هو صاحب االفكار أو المقترحات التي وردت فيها، بل يعتقد 
المحرك  هو  كوشنر"  "جاريد  دائما  المتأنق  صهره  ان  منهم  البعض 
الفعلي لها. وهناك فريق رديف مطلع يّدعي بقناعة تامة أن "كوشنر" 

عالقة  لــه  مــا  كــل  وان  بالسياسة،  لــه  عــالقــة  ال 
ألفكار  ومستفيضة  حرفية  ترجمة  هو  بالصفقة 
الحكومة  تمثله  الــذي  االسرائيلي  اليمين  ــة  ورؤي
االسرائيلية الحالية برئاسة"نتانياهو"في كيفية حل 
مشاكلهم المستعصية مع جيرانهم الفلسطينيين. 
انه نوع من التبني السياسي لفكرة ولدت من رحم 

االساطير!
على  واقعية  ودالئــل  مؤشرات  هناك  ان  شك  ال 
مغلقة،  ابــواب  وراء  تعد  ما  لطبخة  وصفة  وجــود 
القرائن  هــذه  فــأول  هادئة!  نــار  على  ليس  ولكن 
ابيب  تل  من  بالده  سفارة  نقل  "ترمب"  قرار  كان 
مؤسسة "االنروا"  تفكيك  محاولة  ثانيها  للقدس. 
جزء  وجود  على  عملي  كدليل  اصال  أنشأت  التي 
كبير من الشعب الفلسطيني في الشتات بسبب 
ــالل االســرائــيــلــي، ويــحــتــاج للدعم  ــت الــحــرب واالح
تساؤل  يبرز  وهنا  والمادية.  االنسانية  والمساعدة 
آخر حول تزامن طرح هاتين الخطوتين، نقل السفارة 
وتفكيك األونروا، مع تمرير قانون القومية اليهودية 

في الكنيست االسرائيلي؟
تواجه  حقيقية  وصعوبات  كأداء  عوائق  أيضا  هناك 
أرض  على  وفرضها  الطبخة  هــذه  وصفة  اعـــداد 

الفلسطيني  الشعب  استعداد  مدى  العوائق  هذه  وأهم  أول  الواقع. 
أو غالبيته على الموافقة على ما يعرض عليهم. ثانيا الجدول الزمني 
المقترح لهضم هذه الطبخة من قبل جميع االطراف غامض وسيظل 
معلقا، اذ يعرف الجميع وفي مقدمتهم ادارة "ترمب" الجمهورية ان 
مدة صالحية هذه االدارة الدستورية وقدرتها على التنفيذ الفعلي غير 
محسومة، اي ان ما تبقى من عهد "ترمب" المثير للجدل وخاصة داخل 
الواليات المتحدة، (تقريبا 730 يوما وأربعة أشهر) لن تكون كافية التخاذ 
وتنفيذ كل الترتيبات الالزمة لالحتفال باشهار هذا المشروع! حتى وان 
تمت اعادة انتخاب الفريق الترمبي لوالية ثانية عام 2020، فال شيء 

يضمن التنفيذ السلس والطوعي لبنوده !
من  الكثير  على  مغلقا  يزال  ما  أسود  بصندوق  أشبه  االوسط  الشرق 
عمه  مستشار  "لكوشنر"  مستشارا  كنت  ولو  والمفاجآت.  األســرار 
بالمصاهرة الرئيس "ترمب" الخاص للشرق االوسط لقلت له بالحرف 
والرومان  الفرس  أحفاد  اسأل  هذه  القرن  طبخة  تعد  ان  الواحد: "قبل 
االسطورية  الوالئم  عن  وغيرهم  والعثمانيين  والمغول  والصليبيين 
الكبرى التي أقامها اجدادهم في هذه الديار. أم تراك تحلم في اعادة 
الذين  البيض،  المهاجرون  مارسها  التي  العرقي  التطهير  عملية  انتاج 
تنحدر انت منهم، ضد الهنود الحمر سكان أميركا الشمالية األصليين، 

مستلهمة من مخطوطات البحر الميت"؟ 

مع  الــرســمــي  ــتــواصــل  ال حــالــة  شكلت   لــطــالــمــا 
الجدل  مــن  حــالــة  المدني  المجتمع  مؤسسات 
المؤسسية  المستويات  على  العميق  والنقاش 
والفنية وطبيعة االدوار واالختصاصات، هذا االمر 
برز الى المأل إبان زيادة االهتمام حول التعامل مع 
والشعور  الدول  من  واالقليمية  االممية  االليات 
المتنامي حيال أهمية التعاون والتنسيق بما يكفل 
المستوى  على  االنسان  حقوق  منظومة  ويعزز 
الوطني ويساهم في النقاش الحضاري والفكري 

على المستوى العالمي.
حكومية  آلية  وتطوير  ايجاد  فكرة  كانت  ذلــك،  من 
االفقي  الصعيد  على  االعــبــاء  بهذه  للنهوض 
والعامودي حالة فريدة تتمايز فيها الدول وشكلت 
محًال للنقاش المستفيض على كافة المستويات، 
هذا  في  ظهر  الــذي  الرسمي  النهج  اول  ولعل 
والتي  الخارجية  وزارات  خــالل  مــن  كــان  السياق 
واالقليمي  الدولي  الــدور  لعب  مهمة  بها  أنيط 
في التعامل مع هذه االليات، اال ان حالة التقييم 
الموضوعي اشارت الى ان المسألة يعوزها عمقًا 
فنيًا واجراءات ادارية ومؤسسية وخطط وسياسات 
وطنية ربما ال تستطيع وزارات الخارجية بلوغها نظرًا 
لطبيعة حقوق االنسان التي تشمل جوانب العمل 
الرسمي وبالتالي يحتاج اللية وصيغة عمل عابرة 
للعمل الوزاري الرسمي ذي الطابع البيروقراطي.

السياق  ذات  في  تطورًا  العالمية  التجارب  راكمت 
حاضنتها  الــخــارجــيــة  وزارة  تــكــون  لــجــان  بتشكيل 
هذا  ان  االن  االدوار،  بهذه  لتنهض  المؤسسية 
النهج الرخو لم يفلح في إحراز تقدم على الصعيد 

الوطني والدولي على سواء.
هــذا االحــتــيــاج الــوطــنــي واالقــلــيــمــي والــدولــي 
لتنسيق اوضاع حقوق االنسان لم يكن من قبيل 
أملته  وانما  المؤسسي  الزائد  او  الفكري  الترف 
االمم  عمل  في  والمؤسسية  الفكرية  التحوالت 
عن  فضًال  االقليمية  اآلليات  من  وغيرها  المتحدة 
والرسمي  الشعبي  الوعي  وانتشار  ازدياد الفهم 
والممارسات  التجارب  مــن  االســتــفــادة  بــضــرورة 

الفضلى في تعزيز وحماية حقوق االنسان.
في  حظًا  االوفــر  كانت  االوروبية  المنطقة  ولعل 
الشكل  حيث  مــن  تتمايز  قطرية  تــجــارب  تطوير 
تنسيق  وهي  المهمة  في  لتتقاطع  المؤسسي 
االنــســان  لحقوق  والــرســمــي  الحكومي  العمل 
وعمل  الرسمية  المؤسسات  بين  الهوة  وتجسير 

وااللتزامات  باالعباء  والنهوض  المدني  المجتمع 
ورسم  توصيات  وتنفيذ  تقارير  اعداد  من  الدولية 
ايجابية،  مــمــارســات  وتكريس  وســيــاســات  خطط 
مع  التعامل  في  نوعها  من  فريدة  حالة  ومثلت 
اللجنة االوروبية بل وبعض الطلبات من المحكمة 
االوروبية لحقوق االنسان فضًال عن النهوض بدور 

التنسيق للتعامل مع آليات االمم المتحدة.
التنسيق  عملية  مثلت  الوطني  الصعيد  على 
وصيرورة  صيرة  االنسان  حقوق  ألعمال  الرسمية 
التاريخي  والتأصيل  السرد  في  الخوض  ودون 
الخارجية  وزارة  عمل  مــن  الوطنية  للمخاضات 
انضاج  أن  اال  إجــراءات  من  وغيرها  لجان  وتشكيل 
في  االنسان  لحقوق  الحكومي  المنسق  تجربة 
الصعيد  على  نـــادرة  حــالــة  مثل  الــــوزراء  رئــاســة 
استحداث  تــم  ان  فمنذ  واالقــلــيــمــي،  الوطني 
الــوزراء  رئاسة  في  الحكومي  المنسق  منصب 
بدأت حالة النقاش والتشاور مع المجتمع المدني 
والنقاش  بالتشاور  امتاز  جديدًا  وطنيًا  شكال  تتخذ 
المدني  المجتمع  أعمال  على  واالنفتاح  الفعال 
والمؤسسات  الـــوزارات  متابعة  ولعل  جهة،  من 
الرسمية في تنفيذ التوصيات وحثها على االيفاء 
كان  وطنيًا  التزامًا  شكلت  التي  المتطلبات  بكافة 
وطني  ســيــاق  ضمن  والــنــوعــي  الــجــديــد  العمل 
تعزيز  أهمية  إدراك  االطــراف  فيه  استطاع  شامل 
الوطني  المستوى  على  االنسان  حقوق  وحماية 
هذا  في  العالمي  الحراك  في  االنخراط  وأهمية 

الصدد من جهة أخرى.
هذه  مثل  ـــداث  إح ان  الــى  االشــــارة  مــن  بــد  وال 
ان  لوال  لتنجح  كانت  ما  مرة  الول  الوطنية  التجربة 
وجسامة  عظم  يدركون  اشخاص  مهمتها  تولى 
والــدولــي  الوطني  الصعيد  على  المسؤولية 
ما  والمهارات  القدرات  من  ويملكون  واالقليمي 
لحقوق  الوطني  التنسيق  فعمل  لذلك،  يؤهلهم 
واع  نقاش  وفتح  السهل  بالعمل  ليس  االنسان 
وفعال مع المجتمع المدني ال يتأتى ألي شخص، 
اال ان المدقق والراصد للمشهد الوطني يجد بكل 
التنسيق  عملية  في  وملموسًا  كبيرًا  تحوال  حق 
لحقوق االنسان على الصعيد الوطني، فالسياق 
المجتمع  عالقة  في  اعوام  خمسة  قبل  الوطني 
يسوده  ــان  ك الرسمية  والــمــؤســســات  الــمــدنــي 
بعض  علت  وربما  الثقة  وعدم  التشكيك  من  حالة 

االصوات الى شيطنة المجتمع المدني.

اال ان الحالة شهدت تحوًال ملموسًا بعد استحداث 
والذي  االنسان  لحقوق  الحكومي  المنسق  مكتب 
استطاع القائمون عليه من تحمل التبعات الوطنية 
لرسم  فاعل  وطني  ــوار  ح وإدارة  والمؤسسية 
الحقوقية  االولويات  وادارة  والسياسات  الخطط 
الشاسع  البون  وجسر  بل  الوطني  الصعيد  على 
والمؤسسات  المدني  المجتمع  بين  الهوة  وردم 
االنسان،  لحقوق  تنحاز  صحية  حالة  في  الرسمية 
على  واالتفاق  والحوار  الناس  مسألة  واضحت  بل 
الــحــلــول هــي ســيــدة الــمــوقــف فــي الــعــديــد من 

القضايا.
ربما أتيحت لي خالل السنوات المنصرمة االطالع 
في  والسيما  العربية  الــدول  بعض  تجارب  على 
التنسيق  حالة  عن  وتحدثت  العربي  الخليج  منطقة 
أذن  كل  القت  والتي  االنسان  لحقوق  الرسمي 
صاغية بل وبعض الدول االن تسعى التباع النهج 
لحقوق  الوطني  التنسيق  عملية  في  االردنـــي 

االنسان.
على  التأييد  القــت  الفريدة  الوطنية  الحالة  هــذه 
العديد  ففي  واالقــلــيــمــي  ــدولــي  ال المستوى 
واعمال  النجازات  االشارة  تم  الدولية  التقارير  من 
المنسق الحكومي لحقوق االنسان في االردن بل 
وطنيًا  وخيارًا  دوليًا  مطلبًا  المأسسة  حالة  وصارت 
من  ذلك  على  أدل  وال  الجهات  من  العديد  تبنته 
دليل صادر عن االمم المتحدة بشأن مأسسة االلية 
االنسان  لحقوق  الحكومي  والتنسيق  الوطنية 
التي  الوطنية  الخيارات  نحو  مقاربات  يقدم  والذي 
االعــضــاء  ـــدول  ال قبل  مــن  اتباعها  الممكن  مــن 

لضمان التنسيق الفعال الوضاع حقوق االنسان.
لمتابعة  الحاجة  بأمس  نغدو  ذلــك  ضــوء  على 
بهذا  الوطني  الصعيد  على  المتحققة  االنجازات 
وطنية  تجربة  انضاج  في  قدمًا  والمضي  الصدد 
حقوق  اوضــاع  متابعة  في  شموليًا  نهجًا  تمثل 
الحكومي  المنسق  لعمل  المتتبع  وان  االنسان، 
لحقوق االنسان يجد حالة وطنية نادره من العمل 
وادارة  والتنسيق  والتواصل  والمتابعة  والنشاط 
وجهات  تقريب  في  االثر  اكبر  لها  كان  مشاورات 
النظر وحسم العديد من الملفات الخالفية على 
بأن  االدعى  هي  التجربة  هذه  الوطني،  الصعيد 
تحظى  وان  الخبرات  على  ونــراكــم  عليها  نبني 
من  مزيد  نحو  الجهود  لمواصلة  الدعم  من  بمزيد 

االنجاز. 

 المحامي صدام ابو عزام 

ل املنسق الحكومي لحقوق االنسان حالة أردنية فريدة أع

 بعد ظهور نتائج امتحان الثانوية العامة، تتجه األنظار 
للمستقبل من خالل دخول الجامعة وبداية المشوار 
والنفقات  والسكن  الجامعية  الرسوم  مع  الصعب 
والفرص المتاحة بعد التخرج ودوامة التفكير بالعديد 
الشخصي  الصعيد  على  المهمة  التفاصيل  من 

واألسري والمجتمعي.
أثبتت العديد من الدراسات أن اإلنفاق على التعليم 
والصحة ال يتناسب والمخرجات المطلوبة كما ونوعا 
وضــرورة  اإلنفاق  في  كبير  هــدر  هنالك  وبالتالي 
لتوليد  المتزايد  الطلب  من  للخروج  لترشيد  ملحة 
فرص العمل على المستوى الداخلي والبحث عن 
المستقبل الواعد من بناء أسرة وتحمل المسؤولية.

من  لتخرجهم  الكثير  والبنات  األوالد  على  ينفق 
والحياة  العمل  غمار  لخوض  واالستعداد  الجامعات 
الشباب  وروح  بنفس  الــطــريــق  وشـــق  العملية 
مع  تصطدم  ولكن  االيجابية  والطاقة  والعنفوان 
التأقلم  وصعوبة  المتاحة  الفرص  وشــح  الــواقــع 

والقناعة والتكيف مع الظروف الصعبة.
بخاصة  لمهارات  الشباب  يحتاج  الواقع  أرض  على 
اللغة  أهمها  ومــن  الــســوق  متطلبات  لمواجهة 
ومهارات  الحاسوبية  المهارات  وإتقان  االنجليزية 
مكملة  مؤهالت  تعد  والتي  والتواصل  االتصال 
والعمل  المقابلة  عند  وإضافية  الجامعية  للشهادة 
في  بتطورات  واللحاق  للذات  والتطويرالمستمر 

مجال االختصاص والعمل.
لدى  والــتــوجــهــات  األفــكــار  فــي  والعمق  التوعية 
الشباب عند طرق باب الغد هي السالح المطلوب 
لعدم الوقوع في اإلحباط والتشاؤم والحقد على 
المجتمع وعدم الوقوع في براثن الفساد والوصول 

بشكل سريع ولكن بشكل غير سليم.
عن  الضعف  جــوانــب  لبعض  تــطــرح  عــديــدة  أمثلة 
أصحاب المعدالت العالية سواء في الثانوية العامة 
الشخصية  للمقابالت  يتقدمون  ممن  الجامعات  أو 
بشكل  ويفشلون  معينة  وظيفة  على  للحصول 
ومعالم  أبجديات  يعرفون  ال  أنهم  للنظر  الفــت 
جميع  ومن  العام  الرأي  بال  تشغل  وقضايا  وطنية 

المجاالت.
التهنئة  في  المبالغة  على  ساخر  تعليق  أعجبني 
ـــو  ألصــحــاب الــمــعــدالت الــعــالــيــة فــي حــيــن أن"اب
الخمسين "هو من سوف ينجح في حياته العملية 

التعليق  تعبير  حد  على  زاهر  مستقبل  نحو  والسير 
الساخر!

نحتاج لتوعية شاملة لمختلف جوانب الحياة العملية 
والتي ليست أحالما وردية يمكن تحقيقها بسهولة 
ونجاح  فشل  وتصميم؛  وجلد  وصبر  تعب  وبــدون 
وبمساعدة  العملية  الحياة  معترك  مع  نجاح  وقصة 
ودعم األهل في بعض المراحل دون االعتماد التام 

عليهم.
ــدرب  ال ولكنه  بــالــورد  مفروشا  ليس  الغد  طريق 
عمله  نتيجة  المجتهد  يحصد  حين  واألحلى  األغلى 
قصص  من  وكم  الحياة،  محطات  مدار  على  وتعبه 
النجاح التي نسمع عنها ونشاهدها أثبتت أن الراحة 
العزم  دون  نفعا  تجدي  ال  والدعم  الظروف  وتوفر 
هدف  بتحديد  يبدأ  والــذي  النجاح  على  والتصميم 
واضح ودقيق والسعي بقوة لتحقيقه، فمهما طال 

الزمن البد من أن يتحقق الهدف.
الشباب  ونشاط  وهمة  بحيوية  مفعم  الغد  طريق 
العمل  فعليهم  مشرق،  مستقبل  إلى  وتطلعهم 
والسعي الحثيث من أجل ذلك بقوة؛ فاإلصرار على 
والصعاب  التحديات  ظل  في  األهــم  هو  الهدف 

مهما بلغت وكبرت.
نتمنى المستقبل المشرق لمن يتوجهون لمشوار 
الذات  واثبات  العمل  ثم  ومن  واالجتهاد  الدراسة 

باقتدار. 

 م. فواز الحموري 
f a w a z y a n @ h o t m a i l . c o . u k

طريق الغد

نحتاج لتوعية شاملة ملختلف جوانب 
الحياة العملية والتي ليست أحالما وردية 

كن تحقيقها بسهولة

الرشق 
االوسط أشبه 

بصندوق 
أسود ما 

يزال مغلقا 
عىل الكث 
من األرسار 
واملفاجات
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ترمب وشرق أوسط مثير
 انتهاكات مستمرة للمسجد األقصى في ذكرى إحراقه 

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

من  بالقلق  األوســـط  الــشــرق  ينفرد  ال 
المفاجئة  تــرمــب  وتــصــرفــات  تــغــريــدات 
والرعناء المنفلتة من أي ضبط أو رقابة، 
فهو يهاجم الحلفاء قبل األعداء بمناسبة 
نشر   2018 يونيو   11 ففي  بدونها،  أو 
تويتر،  على  التغريدات  من  وابــًال  ترمب 
أوثق  من  بعض  على  غضبه  فيها  صب 
حلفاء واشنطن بحلف شمال األطلسي 
عقب  األميركي  التجاري  العجز  بسبب 
لمجموعة  لالنقسام  مثير  قمة  اجتماع 
السبع في كندا، وقال إن"التجارة النزيهة 
لم  إن  الحمقاء  التجارة  اآلن  عليها  يطلق 
تكن متبادلة"، كما انتقد الدول األعضاء 
لدفعها  األطــلــســي  شــمــال  حلف  فــي 
مبالغ ال تتناسب مع ما تدفعه الواليات 
التحالف  هـــذا  عــلــى  للحفاظ  الــمــتــحــدة 
الغربي، وأشار إلى أن الواليات المتحدة 
قائًال:"إننا  مالية،  بخسائر  أوروبــا  تحمي 
ثم  ضخمة  مالية  بخسارة  ــا  أوروب نحمي 
تجاريا.  عادل  غير  بشكل  ُنعامل  ذلك  بعد 

التغيير قادم".
في  حلفائه  مــع  تــرامــب  ـــات  أزم أحـــدث 
فقد  تركيا،  ضحيتها  كان  األوسط  الشرق 
خصها بجملة من التغريدات والتصريحات 
خلفية  على  تجارية  حربا  وشن  المثيرة، 
في  المحتجز  األمــيــركــي  الــقــس  أزمـــة 
في  تويتر   على  ترمب  كتب  فقد  تركيا، 
ندفع  قائال:"لن  الحالي  أغسطس   17
بريء  رجــل  ســراح  إطــالق  أجــل  من  شيئا 
(الــقــس األمــيــركــي أنــــدرو بــرانــســون)، 
النفقات  تخفيض  على  سنعمل  لكننا 
ــا  ــي ــرك ـــى أن"ت ــا"، مــشــيــرا إل ــي ــرك عــلــى ت
لفترة  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  اســتــخــدمــت 
وقت  وفي  الخاصة"،  لمصالحها  طويلة 
األميركية،  الخزانة  رئيس  تحدث  سابق، 
ستيفن منوشين، عن االستعداد لفرض 
يتم  لم  إذا  تركيا،  ضد  إضافية  عقوبات 
السلطات  وتحتجز  برانسون،  عن  اإلفراج 
التركية القس األميركي أندرو برانسون، 
في  بروتستانتية  كنيسة  يدير  كان  الذي 
محافظة إزمير التركية، منذ أكتوبر 2016، 
السياسي  شبكة  لصالح  العمل  بتهمة 
العمال  وحزب  غولن  الله  فتح  المعارض 
غولن  شبكة  تركيا  وتعتبر  الكردستاني، 
الــمــوازي"وحــزب  تسميها"الكيان  التي 
إرهابيين،  كيانين  الكردستاني  العمال 
بالتجسس  للقس  اتهامات  وجهت  كما 

ألغراض سياسية وعسكرية.
األوسط  الشرق  في  المثير  ترمب  نهج 
باستخدام  والتهديد  االبتزاز  على  يقوم 
القوة، في سبيل تحقيق ما يطلق عليه 

أهرين  رفائيل  القرن"،وحسب  "صفقة 
الشيء  ترمب،  مثل  مندفع  رئيس  مع 
كما  حقا،  الممكن  مــن  غــدا  مستحيل. 
الواليات  أن  يعلن  ان  تويتر،  على  هدد 
تمويل  عــن  تــتــوقــف  ســـوف  الــمــتــحــدة 
يطلب  أن  أو  الفلسطينية  الــســلــطــة 
تنازالت مؤلمة من إسرائيل، أو أن يعلن 
السالم  لعبة  مــشــروع  عــن  يتخلى  ــه  ان
ترمب  تغريدات  تقدم  ذلك،  ومع  تماما، 
رؤى مثيرة حول نظرته للعالقات الدولية 
أوال"  "أميركا  الخارجية  سياسته  وتطبيق 
في الشرق األوسط. كل ذلك هو نظام 
المعامالت  من  نظام  وهو  المقايضة، 
الثنائية التي يهيمن فيها الالعب األقوى 
على األضعف منه. لنسميها الداروينية 

الدبلوماسية.
المنظور  القرن"حسب  تقوم"صفقة 
الــتــرامــبــي عــلــى إدمــــاج إســرائــيــل في 
تحالف  تــأســيــس  خـــالل  مــن  المنطقة 
ذريعة  تحت  إسرائيلي  عريي  أميركي 
المتمثل  الــمــشــتــرك  الــخــطــر  مــواجــهــة 
بـــالـــمـــنـــظـــمـــات"اإلرهـــابـــيـــة"و"إيـــران، 
المنطقة  فــي  تــرمــب  إدارة  فــأولــويــات 
باعتبارها راعية  إيران  نفوذ  من  الحد  هي 
لإلرهاب، ومواجهة المنظمات اإلرهابية، 
صفقة  لتطبيقات  األساسية  فالمالمح 
القرن  تجري عبر مدخل اإلرهاب، وقد بدت 
االعتراف  إعــالن  عقب  المعالم  واضحة 
إلسرائيل  عاصمة  المحتلة  بــالــقــدس 
أبيب  تل  من  األميركية  السفارة  ونقل 
إلى القدس  في ديسمبر 2017، تحقيقا 
التي  الــقــومــي  األمـــن  وثيقة  لــمــبــادئ 

نصت على جوهر الصفقة.
الــدارويــنــي  المقايضة  مبدأ  خــالل  مــن 
مبدأ"ادفع  على  ترمب  سياسة  تقوم 
مؤتمر  خالل  ترمب  طالب  لتبقى"،فقد 
الفرنسي  الرئيس  مع  مشترك  صحفي 
في 24 إبريل 2018 دول الشرق األوسط 
الــمــالــيــة"بــصــورة  مساهماتها  بــزيــادة 
هائلة"،وفقا لقوله للقضاء على داعش، 
مجددا قوله بأن دول المنطقة لن تبقى 
األميركية،"دفعنا  الحماية  بدون  أسبوعا 
في  عاما   18 خــالل  دوالر  تريليونات   7
الشرق األوسط وعلى الدول الثرية دفع 
المنطقة  إن:"دول  وقال  ذلك"،  مقابل 
الغنية لم يكن لها لتستمر أسبوعا بدوننا 
لذلك يجب أن تدفع وتضع جنودها على 
دول  ترسل  أن  رغبة  لدي  األرض، وكانت 
الدول  على  سوريا.  إلى  جنودها  أخــرى 
قواتها  تنشر  أن  المنطقة  في  الغنية 
في سوريا. دول عليها أن ترتقي وتدفع 

أموالنا  نصرف  نحن  لها؛  حمايتنا  تكلفة 
على  نحصل  ولم  األوســط  الشرق  في 
أي شيء وهذه الدول غنية وعليها الدفع 
تحدثنا إليها وسيدفعون"،وأضاف:"ال بد 
وسيتم  ذلك.  ثمن  يدفعوا  أن  من  لهم 
منهم  نــريــده  مــا  تنفيذ  وسيتم  الــدفــع 
ودون أي شروط "، في إشارة إلى دول 

الخليج الغنية.
عقب زيارة ترمب إلى المنطقة في أول 
الرياض  بزيارة  افتتحها  له  خارجية  جولة 
حليفته  هــاجــم   ،2017 مــايــو   21 فــي 
للشرق  ــارتــي  زي "قــطــر"،وقــال:"خــالل 
األوســـــط أكــــدت عــلــى ضـــــرورة وقــف 
والقادة  المتطرفة.  األيدولوجية  تمويل 
أشــاروا إلــى قطر – انــظــر!"،وقــال في 
من  عــودتــه  بعد  تويتر  على  لــه  تغريدة 
جلب  إنــه   ،2017 مايو   27 في  الرياض 
ــشــرق األوســــط مــئــات مــلــيــارات  مــن ال
يعني  وأضــاف"هــذا  لبالده،  الـــدوالرات 
استبق  وظائف"،وقد  وظائف،  وظائف، 
واالعــالن  ــران  إي بمهاجمة  زيــاراتــه  ترمب 
عن عزمه االنسحاب من االتفاق النووي، 
وقال   2017 مايو   13 في  ترمب،  وقال 
"تذكروا  تويتر:  موقع  على  تغريدة  في 
مدى سوء كيفية تعامل إيران مع االتفاق 
السيطرة  يحاولون  كانوا  لقد  الــنــووي. 
كانت.  طريقة  بأي  األوسط  الشرق  على 

واآلن، لن يحدث ذلك".
ــامــن مـــن مــايــو  ــث ــرمــب فـــي ال دشـــن ت
من  واشــنــطــن  انــســحــاب  قــــرار   2018
العقوبات  فرض  وإعادة  النووي  االتفاق 
ـــم  ــى طــــهــــران، ورغ ــل االقـــتـــصـــاديـــة ع
االنــســحــاب مــن االتــفــاق الــنــووي أعلن 
ــد تــرمــب عن  ــال الــرئــيــس األمــيــركــي دون
وصفه  مــا  لعقد  واشــنــطــن  اســتــعــداد 
ــران  إي برنامج  حقيقية"حول  بـ"صفقة 
ألقاها  كلمة  في  ترمب  وقــال  النووي، 
القدامى  المحاربين  مــع  الــلــقــاء  أثــنــاء 
يوليو   24 في  الخارج  في  الحروب  في 
لكننا  ســيــحــدث،  مـــاذا  2018:"ســــنــــرى 
مستعدون لعقد صفقة حقيقية، وليس 
اإلدارة  عقدتها  الــتــي  الصفقة  مــثــل 

السابقة، والتي كانت كارثية".
االستراتيجية  جوهر  فإن  القول  خالصة 
تنتمي  األوســط  الشرق  في  األميركية 
لكنها  الواقعية،  البراغماتية  النزعة  إلى 
وقــاحــة،  وأكــثــر  فجاجة  أشــد  تــرمــب  مــع 
العسكرية  القوة  استخدم  على  وتقوم 
نــزال  وال  الدبلوماسية،  حــســاب  على 

بانتظار شرق أوسط أكثر إثارة مع ترمب.
hasanabuhanya@hotmail.com

 21 الموافق  الخميس  يــوم  صبيحة  ففي 
في  النيران  اندلعت  المشؤوم،   1969 آب 
اللهب  ألسنة  والتهمت  األقصى،  المسجد 
على  وأتــت  القبلي،  المصلى  المتصاعدة 
عمر  مسجد  وعلى  وجدرانه،  المسجد  أثــاث 
بن الخطاب، ومحراب زكريا، ومقام األربعين، 
شماًال  الجنوب  مــن  ممتدة  أروقـــة  وثــالثــة 

داخل المسجد.
األيوبي،  الدين  صــالح  منبر  الحريق  وطــال 
قطع  من  مصنوعًة  نادرة  قطعة  يعتبر  الذي 
دون  بعض  مــع  بعضها  ق  معشَّ خشبية، 
مــادة  أيــة  أو  بــراغــي  أو  مسامير  استعمال 
المزخرفة  الداخلية  القبة  من  وأجزاء  الصقة، 
ــرخــامــي الــمــلــون والـــجـــدران  والــمــحــراب ال
من  شباًكا   48 تحطم  إلــى  وأدت  الجنوبية، 
الجبس  مــن  المصنوعة  المسجد  شبابيك 
من  وكثير  السجاد  واحترق  الملون،  والزجاج 

الزخارف واآليات القرآنية.
مدير  االوقــــاف/  وزارة  عــام  امــيــن  مساعد 
المسجد  وشــؤون  القدس  شــؤون  متابعة 
قال  العبادي  عبدالله  المهندس  االقصى 
ان مدينة القدس هي مدينة محتلة بموجب 
القانون الدولي، وهناك احتالل غاشم عليها 
يقوم بمحاولة تغيير الوضع التاريخي القائم 
االقصى  المسجد  وفــي  عــام،  بشكل  بها 
المبارك بشكل خاص.  وبين أن التطرف يزداد 
المسجد  وفي  القدس  في  يوم  بعد  يوما 
االنتهاكات  الــى  مشيرا  بــالــذات،  االقصى 
اليومية للمسجد االقصى المبارك من قبل 

المتطرفين وحكومة االحتالل.
لمضايقة  السابقة  المحاوالت  الى  واشــار 
على  لالستيالء  القدس  مدينة  في  اهلنا 
منذ   انـــه  إلـــى  الفــتــا  االقــصــى،  المسجد 
تعمل  المعنية  والجهات  احــراقــه،  محاولة 
بجهد كبير إلعادة المسجد كما كان عليه في 

السابق قبل تعرضه لالحتراق.
ثلث  مــن  أكثر  على  أتــى  الحريق  إن  وقــال 
أهم  من  وكان  وزخارفه،  بأسقفه  المسجد، 
المعالم التي حرقت آنذاك، المنبر التاريخي 
الذي أتى به صالح الدين االيوبي،  كعالمة 

من عالمات النصر في ذلك الوقت.
الملك  لــه  المغفور  جاللة  ان  الــى  واشـــار 
الحسين طيب الله ثراه أمر بتشكيل لجنة من 
المختصين  والفنانين  والمهندسين  العلماء 
إلعادة إعمار المسجد االقصى المبارك وقبة 
الدينية  والمباني  داخله،  المشرفة  الصخرة 
األخرى في المسجد االقصى المبارك، وقد 

تبرع جاللته  بتكاليف اإلعمار كاملة.
واضاف ان أعضاء اللجنة قاموا بالعديد من 
الدراسات حتى تمكنوا من فك لغز تصميم 
 16500 من  يتألف  الــذي  الدين  صالح  منبر 
دون  بعضها  مــع  معشقة  خشبية  قطعة 
مواد  اي  او  البراغي  او  المسامير  استخدام 

يمكن ان تكون لها اثر كالغراء او غيره.  وأوضح 
ان اللجنة قامت بتصنيع منبر جديد في جامعة 
ووضع  هناك،  تركيبه  وتم  التطبيقية  البلقاء 
جاللة الملك عبدالله الثاني اللوحة الزخرفية 
األولى في جسم المنبر الجديد، وخالل اربع 
نقله  ثم  ومن  بالكامل  تصنيعه  تم  سنوات 
إلى المسجد االقصى  المبارك بداية العام 
2007 بنفس القياسات والتصميم والشكل 
والخشب والعالمات واآليات والخط العربي 
الى  ونوه  االصلي.   المنبر  بها  تميز  التي 
الملك  جاللة  من  بأمر  استمرت  اللجنة  ان 
جاللة  من  وبدعم   ، ثراه  الله  طيب  الحسين 
االجزاء  باقي  بترميم  الثاني  عبدالله  الملك 
التي اصابها الحريق، مشيرا الى انها انتهت 
من اعمال ترميم المسجد االقصى المبارك 
اذ  المشؤوم،  الحريق  اثار  من  مرافقه  بكافة 
قامت بترميم 1560 مترا مربعا من الزخارف 
الفسيفسائية الموجودة بالمسجد وتوثيقها 
وتحليلها ورسمها واعادتها الى ما كانت عليه 
سيتم  انه  مؤكدا  االول،  االموي  العهد  في 
استالم المرحلة السابعة واالخيرة منها خالل 
جدران  على  مكانها  لتثبيتها  المقبل  الشهر 
الى  العبادي  واشـــار  االقــصــى.   المسجد 
قيمتها  تزيد  ترميمية  مشروعات  عدة  وجود 
جاللة  حساب  من   – دوالر  ماليين   5 على 
الملك عبدالله الثاني – داخل اروقة المسجد 
االقصى، وان العمل مستمر هناك بإشراف 

من لجنة اعمار المسجد االقصى.  
المسجد  وشؤون  القدس  اوقاف  عام  مدير 
ــزام"  ع "محمد  الشيخ  الــمــبــارك  االقــصــى 
التي  المخاطر  ان  قــال  التميمي  الخطيب 
مستمرة  المبارك  االقصى  المسجد  تتهدد 
بعد 49 سنة مضت على الحريق المشؤوم 
الذي حدث يوم 21 آب من عام 1969، ذاك 
تقدر  ال  اثرية  كنوز  على  أتــى  الــذي  الحريق 

بثمن.
المسجد  ربــع  من  اكثر  دمــر  الحريق  ان  وبين 
اثرية  فسيفساء  مــن  فيه  ــا  وم االقــصــى 
ورسوم نادرة على اسقفه الخشبية وسجاده 
الفارسي، وفي مقدمة ما دمره الحريق منبر 
صالح الدين االيوبي- عندما حرر القدس عام 
583 هـ / 1187 م من يد الصليبيين، ووضعه 
في المسجد االقصى ليظل شاهدا حيا على 
ان القدس مدينة عربية اسالمية - وستظل 
عليها.  وما  االرض  الله  يرث  ان  الى  كذلك 
ومقدساتها  القدس  عن  الــدفــاع  ان  وقــال 
امانة حملها الهاشميون وهم قائمون عليها 
خير قيام، ونسأل الله ان يوفقهم في وقف 
الجهات  مــن  المحمومة  الــتــطــرف  حــمــالت 
الخبيثة  الوسائل  بكل  تحاول  التي  اليهودية 
لذلك  اهــل  وهــم  المقدسات  بهذه  للمس 
واضاف  جمعاء.  االسالمية  االمة  عن  نيابة 
المشؤوم  الحريق  على  عاما  مرور 49  بعد   "

بنيانا  االقصى  تتهدد  التي  المخاطر  تــزداد 
محيط  في  االسرائيلية  فالحفريات  وانشاء، 
االقصى  المسجد  مبنى  تــهــدد  المسجد 

وجدرانه وسائر منشآته".
السلطات  تحفرها  التي  االنفاق  تهدد  كما 
مدينة  من  القديمة  البلدة  في  االسرائيلية 
القدس – وفقا للشيخ التميمي - المدارس 
االثرية التاريخية االسالمية وسلوان ومسجد 
مشيرا  فيها،  االسالمية  والبيوت  سلوان 
تزرعها  الــتــي  االستيطانية  الــبــؤر  ان  ــى  ال
سلطات االحتالل في مختلف ارجاء المدينة 
ــوان والــشــيــخ جـــراح تهدد  الــمــقــدســة وســل
القدس.  في  االســالمــي  العربي  الــوجــود 
كل  تستعمل  االحتالل  سلطات  ان  وأوضــح 
اهل  اخــراج  سبيل  في  االجرامية  الوسائل 
يتم  الوثائق  فتزوير  مدينتهم،  من  القدس 
في اروقة المحاكم ومكاتب المحامين بدعم 
البلطجة  واعــمــال  ــالل،  ــت االح سلطات  مــن 
محيط  فــي  ــــواد  ال منطقة  فــي  لــزراعــتــهــا 
كل  تستهدف  المبارك  االقصى  المسجد 

وجود عربي اسالمي في القدس.
وقال ان سلطات االحتالل تمنع المسلمين 
من الوصول الى المسجد االقصى بهدف 
تفريغ المسجد من المسلمين، وجعله متحفا 
االحتالل  سلطات  وعرقلة  الغرباء  لزيارة  اثريا 
المسجد  فــي  الــضــروريــة  الترميم  اعــمــال 
االقصى وفرض القوانين االسرائيلية عليه 
الحق  صاحبة  االسالمية  االوقـــاف  وسلب 
ـــه،  وادارت وترميمه  صيانته  فــي  الشرعي 
المتحضر  العالم  سمع  تحت  يجري  ذلك  كل 
بيانات  سوى  ساكنا  يحرك  احد  وال  وبصره، 
او  هنا  تــصــدر  الــتــي  واالســتــنــكــار  الشجب 
التمادي  عن  المعتدي  تردع  ال  وهي  هناك، 
في اعتدائه. واعرب عن تقدير ادارة االوقاف 
يقفه  الــذي  النبيل  للموقف  القدس  في 
المقدسات  يرعى  الــذي  الهاشمي  االردن 
االسالمية والمسيحية في القدس الشريف 
المبارك،  االقصى  المسجد  رأسها  وعلى 
لم  والذي  متواصل  الهاشمي  اإلعمار  حيث 
يسبق ان حصل في تاريخ هذا المسجد بهذه 

المشاريع الملكية الهاشمية الضخمة.
صالح  منبر  الهاشمي  المنبر  إعادة  ان  وأكد 
الدين االيوبي الى مكانه الطبيعي زين صدر 
المسجد االقصى بتاريخ 23 شباط من العام 
2007 م، حيث اعيد صنعه في عمان، وغيرها 
من المشاريع وخاصة ترميم فسيفساء قبة 
الصخرة المشرفة، ومشاريع االنارة والتبليط 

والفرش بالسجاد وغيرها.
بالقدس  المقدسات  حماية  ان  على  وشدد 
بني  ملوك  تــوارثــهــا  هاشمية  اولــويــة  هــو 
الملك  جاللة  ورعاية  وصاية  واخرها  هاشم، 
هــذه  عــلــى  الحسين  ابـــن  الــثــانــي  عــبــدالــلــه 

المقدسات.

   نقل وحدة مواجهة التطّرف إلى رئاسة الوزراء 

حكم بعدم مسؤولية بلدية جرش  بإزالة اشجار حرجية
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فاعلة،  آلّية  إيجاد  بهدف  القرار  ويأتي 
وتــنــفــيــذ بــرامــج ومــشــروعــات نــوعــّيــة 
الــتــطــّرف،  أفــكــار  لمواجهة  وهــادفــة، 
ــجــهــات  ــق مــــع مــخــتــلــف ال ــســي ــن ــت وال
والمؤّسسات ذات العالقة ألداء دورها 

في  والمساهمة  الــمــجــال،  هــذا  فــي 
السلوكّيات  ضــّد  والتثقيف  التوعية 

واألفكار التي قد تؤّدي إلى التطّرف.
وزارّيــة  لجنة  تشكيل  المجلس  قــّرر  كما 
لعمل  واضـــحـــة  وخــطــة  آلــيــة  لــوضــع 

حيث  المقبلة،  المرحلة  خــالل  الــوحــدة 
تشّكلت اللجنة من وزراء التعليم العالي 
والشؤون  واألوقاف  العلمي،  والبحث 
والتربية  ــة،  ــّي اإلســالم والــمــقــّدســات 

والتعليم، والشباب، والثقافة.

والمراعي  الحراج  شعبة  طواف  وكان 
مخالفة  ضــبــط  جـــرش  قــصــبــة  فــي 
باإلضافة  الكبرى  جرش  بلدية  لرئيس 
لوظيفته بجرم قطع أشجار حرجية دون 
لقاضي  وقتها  تحويله  وتم  ترخيص 
 2950 مبلغ  وتــغــريــمــه  جـــرش  صــلــح 

دينارا.
قصبة  طواف  قيام  إثر  الضبط  وجاء 
القصبة  داخــل  تفقدية  بجولة  جــرش 
القومي،  جــرش  متنزة  موقع  وفــي 
حيث تبين قيام اآلليات التابعة لبلدية 
وقطع  المتنزة  أطراف  بتجريف  جرش 

لزاب  من  ــواع  األن مختلفة  شجرة   13
وخروب وكرورينا عمرها 50 عاما.

جرش  بلدية  رئيس  ان  الضبط  وبين 
مباشر  أمـــر  ــإعــطــاء  ب قـــام  ــرى  ــب ــك ال
المتنزة  عــن  الــمــســؤول  للمهندس 
لقطع األشجار دون ترخيص قانوني.

السامية  اللغات  تخصص  ان  وبينت 
موقوف  الفارسية  اللغة  والشرقية- 
االطفال  ريــاض  وتخصص  باليرموك 
السياحة  وإدارة  مؤتة  في  موقوف 
وقانون  والمحاسبة  الهاشمية  في 
المتجددة  الطاقة  وهندسة  االعمال 
البيت  ال  جــامــعــة  فــي  والــمــشــتــركــة 

وجسور  طــرق  الــمــدنــيــة-  والــهــنــدســة 
االالت  وهندسة  ميكانيكية  وهندسة 

الحرارية والهيدرولكية.
وأوضحت ان هندسة الطاقة الكهربائية  
كانت موقوفة ومن ثم تم فتحها، إال 
ان الوحدة لم تتمكن من ادخالها ضمن 

قوائم التخصصات.

المتقدمين  عـــدد  ارتــفــع  ذلـــك  الـــى 
بطلبات حتى مساء أمس ليصل الى 

(34550) طلبا.
حملت  يشمل  الــعــدد  ان  واوضــحــت 
يخصص  الذين  االجنبية،  الشهادات 
لهم مقاعد حسب عدد المتقدمين من 

كل شهادة.

محظوظة  أنــي  "اشــعــر  بتأثر  وقــالــت 
للغاية (كوني في مكة)".

عاما)   50) بوريمة  سعيدو  الحاج  يعلم 
يوم  خصوصا  الحج  مشقة  النيجر  من 
انه  يؤكد  ولكنه  عرفات  على  الوقوف 

قادر على ذلك.
ممارسة  عبر  باالستعداد  "قمت  وقال 
شاء  ان  االستمرار  ويمكننا  الرياضة. 

الله".
ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع 
بالسعي  يقومون  ثم  الشعائر،  بداية 
يتوجهوا  أن  قبل  والمروة  الصفا  بين 
إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى 

عرفات على بعد عشرة كيلومترات.
وبدأ آالف من الحجاج امس االستعدادات 
للتوجه إلى مشعر منى، وهو واد يقع 
على بعد خمسة كيلومترات شرق مكة 
في  التروية  ليوم  للتحضير  المكرمة، 
أول أيام الحج، عشية اداء الركن االعظم 

على صعيد عرفات.
وردد حجاج في شوارع مكة التلبية في 
إلى  ستقلهم  التي  الحافالت  انتظار 

منى.

ينزل  عرفات،  في  الوقوف  يوم  وبعد 
ما  فــي  مزدلفة  منطقة  إلــى  الحجاج 
يعرف بالنفرة، ويجمعون الحصى فيها 
الستخدامها في شعيرة رمي الجمرات. 
األضحى،  عيد  من  األول  اليوم  وفي 
ويبدأون  بكبش  بالتضحية  الحجاج  يقوم 

شعيرة رمي الجمرات في منى.
الداخلية  بوزارة  األمني  المتحدث  وأكد 
مؤتمر  فــي  الــتــركــي  مــنــصــور  الــلــواء 
داخــل  مــن  الــحــجــاج  اعـــداد  أن  صحافي 
المليوني  تــجــاوزت  السعودية  وخـــارج 

شخص.
األرقـــام  عــن  رسميا  االعـــالن  وسيتم 

الثالثاء.
على  التروية"  "يــوم  مسمى  ويطلق 
جبل  في  الوقوف  يسبق  الــذي  اليوم 
يتوقفون  كــانــوا  الحجيج  الن  عــرفــات 
تاريخيا في منى للتزود بالمياه ولتشرب 

الحيوانات التي كانوا يركبونها.
محري  بــن  سليمان  الفرنسي  وقـــال 
مؤكدا  مسلم"  كل  حلم  عاما)"هذا   53)
أنها "رحلة العمر". وتحُد عن تأثره البالغ 

بوجوده هناك.

-
كبيرا  لــوجــســتــيــا  تــحــديــا  ــحــج  ال يــشــكــل 
أنها  الجمعة  أعلنت  التي  للسلطات 

مستعدة لتأمين حسن سيره.
هذا  السعودية  السلطات  وأطــلــقــت 
العام مبادرة "حج ذكي" يمّثل بتطبيقات 
شيء  كل  في  الحجاج  تساعد  هاتفية 
من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورا 

بمناسك الحج.
ووضع الهالل األحمر السعودي تطبيق 
الذين  الحجاج  لمساعدة  "أسعفني" 
عاجلة.  طبية  مساعدة  إلــى  يحتاجون 
الحجاج  مكان  تحديد  السلطات  وبامكان 

باستخدام التطبيق.
تطبيق  والعمرة  الحج  وزارة  أطلقت  كما 
ال  الذين  للحجاج  للترجمة  "مناسكنا" 

يتكلمون العربية وال االنكليزية.
من  فريق  يعمل  ذلك،  إلى  وباالضافة 
ال  الذين  الحجاج  لمساعدة  المترجمين 
ترجمة  وسيتم  العربية.  اللغة  يتحدثون 
لغات  بخمس  العام  هــذا  عرفة  خطبة 
تطبيق  عبر  إليها  واالستماع  مختلفة 

على الهاتف.

والتي  االجرامية  مخططاتهم  وإفشال   
في  كــمــا  ــرة  ــي األخ األونــــة  فــي  تجلت 
والسرعة  بــالــكــفــاءة  سبقتها  اوقـــات 
األجهزة  ابدتها  التي  العالية  والمهنية 
االرهابية  الخلية  كشف  فــي  األمنية 
المتورطة في العمل االرهابي بمدينة 
تعجز  والــتــي  ســاعــات  خــالل  الفحيص 
دول عديدة في ابداء مثل هذه السرعة 
اجرامي  عمل  ازاء  والجهوزية  والكفاءة 

كهذا.
مــا لــفــت إلــيــه جــاللــتــه حـــول تــداعــيــات 
ـــا أبـــــداه الــنــشــامــى من  ـــــات وم االزم
على  األخيرة  األحــداث  في  المصابين 
للوحدات  جاللته  زيارة  او  الشفاء  أسرة 
للقيام  التام  واستعدادهم  العسكرية 
ارواحهم  وتقديم  أخــرى  مــرة  بالواجب 
اضافية  أهمية  يكتسب  لألردن،  حماية 
لمعنويات  رفعهم  فــي  فقط  ليس 
وانما  األردنيين  وكل  األعلى  قائدهم 
التي  الذات  ونكران  البسالة  في  أيضًا 
المسلحة  قــواتــنــا  نــشــامــى  يظهرها 
مـــحـــاوالت  ازاء  األمـــنـــيـــة  وأجــهــزتــنــا 
والظالميين  والمتطرفين  االرهابيين 
والدفاع  واستقراره  بلدنا  بأمن  المس 
شعبه  وانــجــازات  وطننا  مكتسبات  عن 

العزيز.
عن  وممثلين  وجهاء  الملك  جاللة  لقاء 
والوسطى  الشمالية  الثالث  البوادي 
والجنوبية شكل مناسبة وفرصة إلعادة 
الــدعــوة  جاللته  دأب  مــا  على  التأكيد 
االردنــي  المشهد  في  وتكريسه  اليه 
القانون  سيادة  احترام  ضرورة  وبخاصة 
وشفافية،  بحزم  الجميع  على  وتطبيقه 
يكون  التي  باالزدواجية  الجميع  مذكرًا 
على  يــتــجــاوزون  عندما  البعض  عليها 
ال  هــم  فيما  األردن  ـــل  داخ ــقــانــون  ال
في  يــتــواجــدون  عندما  ذلــك  يفعلون 
يكونوا  ان  بهم  حــّري  وكــم  اخــرى،  دول 
على السوية االخالقية والقانونية في 
الداخل والخارج على حد سواء كسلوك 
وهو  دائم  وانساني  واخالقي  حضاري 
آخر  سلوك  اي  على  كذلك  ينطبق  أمر 
يعلم  الــذي  الفساد  آفة  تجاه  وبخاصة 
المرحلة  اولويات  راس  على  انه  الجميع 
الراهنة كمسؤولية جماعية ما يستدعي 
وال  تــهــاون  ال  ان  ــيــون  األردن ــدرك  ي ان 
وتجفيف  الفساد  محاربة  فــي  تــراجــع 
على  السلبية  آثـــاره  ووقـــف  منابعه 

الوطن والمواطن.
جملة القول ان جاللة الملك في لقاءاته 

بشفافية  يتحدث  انما  شعبه،  أبناء  مع 
لتأويل  مجاال  تترك  ال  وصــراحــة  عالية 
الذي  األمــر  قضية  أي  من  موقف  اي 
نسير  بأننا  ثقة  على  نكون  ألن  يدعونا 
المسؤولية  وان  الصحيح  االتجاه  في 
ــاه مــخــتــلــف الــقــضــايــا والــتــحــديــات  ــج ت
ودعم  بمشاركة  جماعية  تواجهنا  التي 
موقعه  فــي  كــل  الجميع  ومساهمة 
وضمن مسؤولياته الوطنية واالخالقية 
قدرتنا  فــي  سيسهم  مــا  والوظيفية 
على تجاوز الظروف االقتصادية الصعبة 
في  الوطني،  اقتصادنا  بها  يمر  التي 
الوقت ذاته الذي على األردنيين ادراك 
أهم  هــو  األردن  مستقبل  ان  حقيقة 
بصحة  قناعاتنا  وأن  جاللته  لدى  شيء 
الى  تدفعنا  لن  قراءاتنا  ودقة  مواقفنا 
عينه  الوقت  في  ابــدا،  مواقفنا  تغيير 
مساعدة  اجــل  من  جهودنا  نبذل  الــذي 
والقدس  الغربية  الضفة  في  اخواننا 
موقف  على  وثباتًا  استمرارا  المحتلة، 
تحقيق  ضـــرورة  إلــى  ــداعــي  ال األردن 
الفلسطيني  للشعب  العادلة  المطالب 
المستقلة  الفلسطينية  الدولة  واقامة 
وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحل 

الدولتين.

في  اولــيــة  قناعات  لديها  وتشكلت   
شبهات فساد محتملة تتضمن استثمار 
 ، الوظيفة  بواجبات  االخالل   ، الوظيفة 
اساءة استخدام السلطة ، واهدار المال 

العام ، وتجاوزات مالية وادارية اخرى.
الرغم  وعــلــى  ــه  ان الــمــصــدر  اشـــار  كما 
خالل  التحقيقية  االوراق  هذه  انجاز  من 
تحويلها  وامكانية  الماضية  االسابيع 
خالل  المختصة  القضائية  الجهات  الى 

عدم  يتوقع  انــه  اال  القادمة  االسابيع 
مفتوحا  يبقى  ان  ويرجح  الملف  اغالق 
لتوفر  تحسبا  الحقة  تحقيقية  لمرحلة 

معلومات جديدة لدى الهيئة.
واعرب المصدر عن تقدير مجلس الهيئة 
للتفاعل  الذي اظهرته نخبة من القيادات  
اصحاب  من  العامة  االدارة  وموظفي 
االحساس العالي بالمسؤولية الوطنية 
على  بمعلومات  للهيئة  تقدموا  الذين 

يساهم  بما  االهمية  من  عالية  درجــة 
هذا  ابعاد  عن  واضحة  صــورة  بناء  في 
تحقيقية  نتائج  الى  والوصول  الملف 

هامة.
المواطنين  بــكــافــة  الــمــصــدر  وأهــــاب 
معلومات  بـــاي  الهيئة  الـــى  الــتــوجــه 
اضافية تفيد التحقيق بملف الدخان او 
تجفيف  في  تساهم  اخرى  ملفات  بأي 

منابع الفساد.

سياسة  اطار  في  االجراء  هذه  ويأتي 
العام  االمــن  ومديرية  الداخلية  وزارة 
والتعامل  الــظــاهــرة  هـــذه  مــن  للحد 

معها وفق احكام القانون واالجراءات 
الحكام  قــبــل  مــن  المتبعة  االداريـــــة 

االداريين.

يشار الى ان وزارة الداخلية قد اصدرت 
موجهة  تعاميم  عـــدة  الــســابــق  فــي 

للحكام االداريين بهذا الخصوص.

 في حين اثبتت التحقيقات التي 
اجريت لدى الهيئة ان اعادة االدخال 
للبضائع وهمية وتتم بتواطؤ من 

بعض الموظفين مع شركات مما 
يشكل هدرًا للمال العام.

واشار المصدر في الهيئة الى أن هناك 

المال  هدر  اليقاف  جادة  وطنية  جهودا 
االخالل  معالجة  الوقت  وبنفس  العام 

بواجبات الوظيفة واستثمارها.

القطرية  الــعــمــل  وزارة  ان  وأضــــاف 
ــــى الــمــنــصــة  ــولــى الــــدخــــول ال ــت ســت
المعلومات  على  واالطالع  االلكترونية 
العمل  عن  بالباحث  المتعلقة  والبيانات 
المناسبة  االجـــراءات  واتخاذ  االردنـــي, 

والعام  الــخــاص  القطاع  مــع  والــالزمــة 
التي  المعلومات  من  االفــادة  لغايات 
بين  والــتــشــبــيــك  الــمــنــصــة  تتضمنها 
الخاص  والقطاعين  العمل  عن  الباحث 
المتقدمين  الخطيب  ودعـــا  والـــعـــام. 

لم  ممن  المنصة  خالل  من  للوظائف 
تحديث  ضرورة  معلوماتهم  يستكملوا 
المعلومات  تعبئة  من  والتأكد  البيانات 
الذاتية  السير  ارفــاق  وخصوصا  كافة 

للمتقدمين.
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عسكرات الحس   ألف شاب يختتمون املشاركة 

 عمان - غدير السعدي 

الدفعة  فعاليات  وشابة  شاب  ألف  نحو  اختتم 
والبناء  للعمل  الحسين  معسكرات  من  السابعة 
2018 التي تنظمها وزارة الشباب في مديريات 
في  المنتشرة  الشباب  وبــيــوت  ومعسكرات 

المملكة. محافظات 
شاب   316 بواقع  وشابات  شباب   705 وشارك 
التي  المبيت  مــعــســكــرات  فــي  شــابــة  و305 
وعيون  والتحدي  المغامرة  معسكرات  تتضمن 
االردن والكشافة والمرشدات واالبداع واالبتكار 
الصحية  الــحــيــاة  وانـــمـــاط  االشـــيـــاء،  ــرنــت  ــت وان
مهاراتي  ومعسكر  التطوعية  االردن  ومسارات 

والنخبة.
والطفيلة،  العقبة  شباب  اختتم  السرو  ففي 
فعاليات معسكر المغامرة والتحدي والذي يقام 
من  بمجموعة  الدرك  قوات  مديرية  مع  بالتعاون 
التدريبات العسكرية الهادفة الى تمكين الشباب 

التحديات  ومواجهة  بانفسهم  ثقتهم  وتعزيز 
وتحويلها الى فرص.

وفي بيت شباب الزرقاء انهت الشابات معسكر 
تلقينها  التي  الشرطية  التدريبات  االردن  عيون 

بالتعاون مع ادارة الشرطة النسائية.
التدريبات  على  المعسكر  فعاليات  واشتملت 
وفك  والــمــشــاة  البدنية  والــلــيــاقــة  العسكريه 
جانب  الى  الشغب.  ومكافحة  األسلحة  وتركيب 
عدد من الورش التوعوية حول السالمة الوطنية 
وعرض  واإلرهـــاب،  المتطرف  الفكر  ومكافحة 
االلعاب  إلــى  إضافة  وخضرة"  "زعــل  مسرحية 
على  الشابات  تشجع  التي  والرياضية  التحفيزية 

معرفة وتقدير الذات وتنمية القيادة لديهن.
بالقادسية  الكشافة  معسكر  فعاليات  واختتمت 
تتضمنت  حــيــث  عــجــلــون  فـــي  ـــمـــرشـــدات  وال
الكشفية  بالحركة  المشاركين  تعريف  الفعاليات 
شخصية  صقل  في  المساهمة  الــى  الهادفة 
الشباب واعدادهم كمواطنين صالحين من خالل 

قيم  على  والتركيز  الكشفية  الطريقة  عناصر 
الوعد والقانون الكشفي واالرشادي الى جانب 
تنفيذ تدريبات الكشفية المتعددة واقامة مسير 

خلوي واعمال تطوعية.
وفي بيت شباب عمان وبيت شباب إربد اختتمت 
وانترنت  واالبتكار  االبــداع  معسكري  فعاليات 
التفكير  تنمية  بــهــدف  يــقــام  والـــذي  ــاء  االشــي
االبداعي لدى الشباب وبناء قدراتهم في مجال 
المشارك  الشباب  وعي  مستوى  ورفع  االبداع 
في  واستخداماتها  التكنولوجي  التقدم  حول 

برمجة االشياء والتحكم بها الكترونيا.
الى  المشاركين  ـــارة  زي الفعاليات  وتضمنت 
حول  جلسات  عــدة  واقــامــة  المعرفة  محطات 
مختبر  وزيــــارة  ــرنــت.  ــت واالن االبــداعــي  التفكير 

األلعاب االلكترونية.
الذي  مهاراتي  معسكر  فعاليات  اختتمت  كما 
اقيم في معسكر الحسين بالعقبة والذي تنظمه 
وهيئة  اليونيسيف  منظمة  مع  بالتعاون  الوزارة 

الشباب  مــهــارات  تعزيز  بهدف  الــســالم  اجــيــال 
متغيرات  مع  التفاعل  من  وتمكينهم  الحياتية، 

الحياة ومتطلبات العصر بأساليب غير تقليدية.
واختتم شباب وشابات المفرق فعاليات معسكر 
شباب  بيت  في  للشباب  الصحية  الحياة  انماط 
البتراء  شــبــاب  بيت  فــي  وللشابات  الشوبك 
أنماط  تعزيز  شانها  من  فعاليات  تضمن  والذي 
لدى  االيــجــابــيــة  والــســلــوكــيــات  الصحية  الــحــيــاة 

الشباب والتخلص من السلوكيات السلبية.
وشارك ما يقارب 60 شاب وشابة في معسكر 
اربد  في  نفذ  الــذي  التطوعية  االردن  مسارات 
تضمن  وعــجــلــون والــمــفــرق والــعــقــبــة والــــذي 
الداريات  ورسم  التطوعية  االعمال  من  مجموعة 
ولقاءات مع مؤسسات رسمية في المحافظات 

وزيارات لالماكن التاريخية فيها.
اما في بيت شباب جرش فقد انهى مشاركين 
ورش  تضمن  ــذي  ال برنامجهم  النخبة  معسكر 
الزيارات  من  ومجموعة  حوارية  وجلسات  تدريبية 

التي قاموا بها الى الديوان الملكي الهاشمي 
العام،  االمن  ومديرية  الوطني،  الدفاع  كلية  و 
ــادي  ون االردن،  ـــادي  ون ـــدرك  ال قـــوات  مــديــريــة 

الرماية.
فــعــالــيــات  فـــي  وشـــابـــة  شـــاب  وشـــــارك 318 
مديريات  نفذتها  التي  النهارية  المعسكرات 
المهني  ــدريــب  ــت ال مــعــســكــرات  مــن  الــشــبــاب 
ومعسكرات سواعد االنقاذ ومعسكرات أصدقاء 
السالمة  اليات  على  خاللها  تــدربــوا  الشرطة، 
الالزمة  والتدابير  االولية  واالسعافات  العامة 
الى  باإلضافة  الطبيعية،  الــكــوارث  لمواجهة 

التوعية المرورية والتدريب الحرفي المهني.
المعسكرات  فــي  المشاركين  الشباب  وعــبــر 
للقيادة  والئــهــم  و  الــوطــن  مــع  تضامنهم  عــن 
اشكاله  بكافة  لالرهاب  رفضهم  و  الهاشمية 
حيث قدم الشباب واجب العزاء لذوي الشهداء، 
تندد  شعارات  ورفعوا   ، الغائب  صالة  واقاموا 
باالرهاب في كافة معسكرات وبيوت الشباب. 

 لتكون صديقة للبيئة وحاضنة ثقافية 

 إعادة تأهيل مدينة الحس للشباب 

 برنامج "بصمة" يختتم نشاطاته بالشونة 
الجنوبية 

 عمان - الرأي 

الحسين  مدينة  تقع  عمان  العاصمة  قلب  في 
للشباب التي أنشئت في العام 1964، لتكون 
والمجتمع  الشباب  يخدم  ورياديا  رياضيا  صرحا 
الــريــاضــيــة  الــفــعــالــيــات  ولتحتضن  الــمــحــلــي، 
والعالمية،  المحلية  والثقافية  واالجتماعية 
الهالي  ومقصدا  متنفسا  كونها  عن  فضال 
عــمــان الرتـــيـــاد مــرافــقــهــا وقــضــاء االوقــــات 

العائلية.
استضافة  مــن  ــيــف  ون عــقــود  خــمــســة  ــر  وعــب
واالجتماعية  والشبابية  الرياضية  االنشطة 
المرافق  تاهيل  العــادة  ملحة  الحاجة  اصبحت 

على  مرتاديها  الحتياجات  تلبية  والمنشآت 
يمارسونها. التي  االنشطة  اختالف 

االهتمام  في  السامية  الملكية  للرؤى  وتنفيذا 
على  الشباب  وزارة  عزمت  الشباب،  بقطاع 
اعادة تأهيل كافة المرافق التي تضم المالعب 
والغابة  المشي  ومضمار  الداخلية  والساحات 

الرياضية.
األحــد  القيسي  مــكــرم  الشباب  وزيــر  وتفقد 
إعداد  بهدف  المدينة  في  الرياضية  المرافق 
مخطط شمولي يتضمن توفير مضمار لرياضة 
الهوائية  للدراجات  آخر  ومسار  الجري  المشي 
رياضيا  مقصدا  لتكون  الخدمات  من  وغيرها 

للمجتمع. وترويحيا  وثقافيا  وصحيا 

وقال القيسي ان مدينة الحسين للشباب ذات 
عليها  المحافظة  علينا  وجب  كبير  وطني  إرث 
التي  بالصورة  واستثمارها  لها  االلــق  واعــادة 
داخل  من  للزوار  ابوابها  وفتح  الشباب  تخدم 

وخارجها. العاصمة 
الثقافة  قصر  اســوارهــا  داخــل  المدينة  تضم 
وستاد  الدولي  عمان  وستاد  الرياضة  وقصر 
البتراء وصالة االمير حمزة وصالة األميرة رحمة 
ومالعب  االولمبي  والمسبح  اليرموك  وصالة 
للتدريبية  قدم  ومالعبكرة  الشاطئية  الطائرة 
والعيادة  الرياضية  الغابة  و  الــرمــي  وملعب 
وميدان  الشعبية  التنس  ومالعب  الرياضية 

الصحي.  والنادي  والبولو  الفروسية 

 الشونة الجنوبية – فهد العلوان

اختتمت امس اعمال البرنامج الوطني الصيفي 
للبنين  الثانوية  الروضة  مركزي  في  "بصمة" 
تربية  مديرية  فــي  للبنات  الثانوية  والــروضــة 
يقارب  مــا  بــه  التحق  الـــذي  الجنوبية  الــشــونــة 
مــن 750 طــالــبــا وطــالــبــة مــن طـــالب مـــدارس 
من  بدعم  والتعليم  التربية  وزارة  ونفذته  اللواء 

مؤسسة ولي العهد.
علي  الدكتور  والتعليم  التربية  مدير  والتقى 
الصالحين اليوم الطلبة المشاركين في البرنامج 
الفعاليات  ميدانيا  وشاهد  واالنـــاث"  "الــذكــور 
ومدى  الطلبة  يؤديها  التي  والكشفية  الرياضية 
انفعالهم وتجاوبهم اضافة الى اتقانهم لجميع 
والكشفية  والعسكرية  الــريــاضــيــة  الــمــهــارات 
من  استفادتهم  مدى  عن  الطلبة  من  مستمعا 
جميع القضايا التي تم طرحها في هذا البرنامج 
ساهم  البرنامج  هــذا  ان  جميعا  اكــدوا  والــذيــن 
وبشكل كبير في تفهم عمل العسكرية والجندية 
وتعلم الصبر على الصعاب وتحمل المسؤولية 

االعمال  في  والمساهمة  وااليثار  الوطن  وحب 
بحقوقهم  وتعريفهم  المجتمعية  التطوعية 
المهارات  مــن  بالعديد  ورفــدهــم  وواجــبــاتــهــم 
والحرف  واالعمال  والكشفية  والرياضية  اليدوية 

اليدوية والرسم وغيرها
وشمل البرنامج لهذا العام ألعابا رياضية متنوعة، 
منها ألعاب تيلي ماتش، وكذلك ألعاب المهارات 
العمل  قيم  الطلبة  لــدى  تنمي  التي  الحياتية 
بالنفس،  الثقة  وتعزيز  القرار  واتخاذ  الجماعي 
واحترام االنظمة والتعليمات والقوانين، وتنمية 

الصفات القيادية، ورفع الكفاءة البدنية.
برنامج  نفذ  االجتماعية،  الخدمة  مجال  وفــي 
والنظافة  الــصــيــانــة  ــمــال  أع مــن  عـــدد  بصمة 
صيانة  الــى  اضــافــة  ــمــدارس  ال مــن  لمجموعة 

عامة، وصيانة المقاعد، والزراعة والتشجير.
الكشفية  للمهارات  جانبا  البرنامج  تضمن  كما 
ــــة تــشــمــل تـــدريـــب الــطــلــبــة على  واإلرشــــادي
والبوصلة  الخارطة  واستخدام  العلم،  مراسيم 
ـــرات والــتــشــكــيــالت  ـــصـــاف واالتــــجــــاهــــات، وال
استخدام  مــهــارات  إلــى  باإلضافة  ــداءات،  ــن وال

وحفل  اإلرشادية،  الكشفية/  واأللعاب  الحبال، 
الكشفية/  الهواية  وشارات  واالنتقال،  القبول 
اإلرشادي،  الكشفي/  السمر  وحفل  اإلرشادية، 
حياة الخالء والنيران وقد تفاعل الطلبة مع هذه 
المجتمع  مع  وبالتعاون  كبيرة  بدرجة  االنشطة 

المحلي في المنطقة.
البرنامج  تضمن  العسكري،  التدريب  مجال  وفي 
والدفاع  المشاة  حركات  على  المشاركين  تدريب 
للطالب  ذكــور  مدربين  أيــدي  على  النفس  عن 
الــقــوات  مــع  بالتنسيق  للطالبات  ومـــدربـــات 
المسلحة األردنية–الجيش العربي وقوات الدرك 
الحواري  الثقافي  النشاط  وفي  العام.  واألمن 
في البرنامج على مجموعة من الفعاليات التي 
من شأنها تعزيز هذه القيمة لدى الطلبة تشمل 
وتجاوز  السؤال،  طرح  ومهارة  الحوار،  اساسيات 
االحكام المسبقة، والمناظرات، والتأمل، وإعادة 
الصياغة، واالستماع الفعال.ويركز البرنامج في 
جانبه الفني على تنفيذ مجموعة من الفعاليات 
الــرســم الــحــر ورســـم الــجــداريــات  تشمل  الــتــي 

واالعمال اليدوية وصناعة الخزف. 

رشوع بـ53 ألف يورو  موك" تفوز   "ال

ة الذاتية   إطالق موقع لكتابة الس
بـ"األردنية" 

ية" تستكمل مبادرة   "الحس للح
"فلنرتك أثراً" 

 اربد -الرأي

من  مدعوم  بمشروع  اليرموك  جامعة  فازت 
برنامج  من  الممول  (هوبس)  "آمــال"  برنامج 
في  يــورو  ألف   53 بقيمة  األوروبــي  االتحاد 
مجال بناء قدرات الطلبة السوريين واألردنيين 

من المناطق المستضيفة للجوء السوري.
كفافي  زيــدان  الدكتور  الجامعة  رئيس  وقــال 
الريادي  الجامعة  دور  من  يعزز  المشروع  ان 
المجتمع  خدمة  في  االجتماعية  ومسؤوليتها 
تنفذ  إذ  المستويات،  مختلف  في  المحلي 
اليرموك مشاريع محلية ودولية في المجاالت 
أهمية  مؤكدا  الــســوري"،  باللجوء  المتعلقة 
والمساهمة  ــدورهــا  ب الــجــامــعــات  اضــطــالع 
القضايا  لمختلف  الناجعة  الحلول  إيجاد  في 

الوطنية.
ــعــالقــات والــمــشــاريــع  ــــرة ال ــر دائ ــيــن مــدي وب
الرئيسي  والباحث  المشروع  مدير  الدولية 
فــيــه الــدكــتــور مــوفــق الــعــتــوم، ان مــشــروع 
رياديين  إليجاد  يسعى   (ENTREPRENEUR)
ألنفسهم  عمل  فــرص  خلق  على  قــادريــن 

إبــداعــيــة  منصة  ــنــاء  ب خـــالل  مــن  ــالخــريــن  ول
مضيفا  اليرموك،  جامعة  في  لهم  متكاملة 
ان المشروع سيعمل على بناء قدرات الطلبة 
مهارات  وإكسابهم  واألردنــيــيــن  السوريين 
االعمال،  ريــادة  مجال  في  نوعها  من  فريدة 
العمل  فرص  تحسين  شأنه  من  الــذي  األمــر 

ومتابعة الدراسة.
قسم  مــن  الــزبــيــدي  محمد  الــدكــتــور  وأشـــار 
في  المشارك  والباحث  الحاسوب  هندسة 
المشروع، الى ان المشروع يتضمن تصميم 
مواد تدريبية في المهارات الريادية العالمية، 
وتقديم تدريب متخصص حول هذه المهارات 
سيقوم  كما  الــخــاص،  القطاع  مع  بالشراكة 
يتم  الجامعة  داخـــل  اعــمــال  حاضنة  بتجهير 
المتميزين  الطلبة  أفكار  احتضان  خاللها  من 

وتطويرها وتشبيكهم مع القطاع الصناعي.
الماضي  الــعــام  (هــوبــس)  بــرنــامــج  وأطــلــق 
اكساب  بــهــدف  الــســوريــة  لــالزمــة  استجابة 
المناطق  من  واألردنيين  السوريين  الطلبة 
المستضيفة للجوء السوري المهارات الالزمة 

لتحسين فرص العمل ومتابعة الدراسة. 

 عمان–الرأي

أطــلــق صــنــدوق الــمــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي 
ومتابعة  الوظيفي  اإلرشــاد  للتنمية/مكتب 
في  الطلبة  شــؤون  عــمــادة  فــي  الخريجين 
"لكتابة  إلكترونيا  موقعا  األردنــيــة  الجامعة 

الذاتية". السيرة 
بالتعاون  أنــشــئ  ـــذي  ال الــمــوقــع  ــهــدف  وي
بحسب  الــمــعــلــومــات  تكنولوجيا  مــركــز  مــع 
تسهيل  إلى  الدويري  رامي  الدكتور  مديره 
من  الطلبة  لدى  الذاتية  السيرة  كتابة  مهمة 
عن  البحث  في  لمساعدتهم  الجامعة  خريجي 

وظائف.
األول  يعد  الذي  الموقع  إن  الدويري  وقال 
والثالث  األردنية،  الجامعات  مستوى  على 
تقوم  الــعــربــيــة،  الــجــامــعــات  مستوى  على 
التالي:  الموقع  رابــط  على  بالدخول  آليته 
الطلبة  يمأل  بحيث   ،resume.ju.edu.jo/cv
البيانات الشخصية في النموذج المعد لهذه 
ومن  الشخصية،  الصورة  تحميل  مع  الغاية، 
والمهارات  والعملية  العلمية  الخبرات  ثم 

خالل  من  التعريفية،  فالفقرة  والمعرفين، 
السر. وكلمة  االلكتروني  البريد 

الذاتية  السيرة  كتابة  للطلبة  الموقع  ويتيح 
تطلبه  مــا  مــع  تــتــنــاســب  ــتــي  ال بــالــطــريــقــة 
كما  الغاية،  لهذه  والمؤسسات  الشركات 
يتيح لهم إمكانية الرجوع والتعديل بأي وقت 

السابقة. البيانات  حفظ  مع 
تصنيف  فيه  يتم  الموقع  أن  الدويري  ولفت 
الدولية  المعايير  حسب  وترتيبها  البيانات 
في كتابة السيرة الذاتية وهي خدمة مجانية 

للطلبة.
وبين الدويري أن 86% من الدراسات أثبتت 
تنسيق  عدم  بسبب  ترفض  الذاتية  السير  أن 
إنــشــاء  المكتب  ـــأى  ارت لــذلــك  الــمــعــلــومــات 

الموقع.
مشترك  بجهد  الموقع  إنشاء  فكرة  وجــاءت 
بمديره  ممثال  الوظيفي  اإلرشاد  مكتب  بين 
الدكتور رامي الدويري وأروى أبو قوره، ومن 
بمدير  ممثال  المعلومات  تكنولوجيا  مركز 
أحمد  المهندس  البرمجيات  تطوير  دائـــرة 

طاهر.  أروى  والمبرمجة  خريسات، 

 عمان ـ الرأي

عبدالله  بن  الحسين  األمير  أكاديمية  استكملت 
الصيفي  ــادي  ــن ال الــمــدنــيــة  للحماية  الــثــانــي 
الموافق  الخميس  يوم   ( أثــرًا  فلنترك  (مبادرة 
2018/8/16م ألطفال مركز النور لتحفيظ القرآن 
لواء   / الشرقية  الذهيبة  منطقة  في  الكريم 
وتأتي  طفل   (50) عددهم  بلغ  والــذي  الموقر 
هذه المبادرة بدعم من بيت شباب عمان / وزارة 
حرير  ومبادرة  األردني  األحمر  والهالل  الشباب 
والساحر  االحتفاالت  لتنظيم  همسه  وفرقة 

كركر>

بأهمية  توعوية  محاضرات  المبادرة  واشتملت 
النظافة الشخصية قدمها متطوعين من الهالل 
مختلفة  ومسابقات  ترفيهية  وأنشطة  األحمر 
بفكرة  األطفال  بتعريف  حرير  مبادرة  وشاركت 
كبير  وأثــر  دور  من  لها  ومــا  المبادرة  وأهـــداف 

بإدخال الفرحة على أطفال مرضى السرطان.
األطفال  إكساب  إلى  األنشطة  هذه  وتهدف 
والعقلية  الفكرية  الــمــهــارات  مــن  مجموعة 
وتحفيز  التدريب  طريق  عن  التعلم  وأساليب 
قيم  تعزيز  إلــى  إضــافــة  اإلبــداعــيــة  طاقاتهم 
العمل  وحب  اآلخرين  واحترام  والتعاون  النظام 

التطوعي لديهم. 
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 عمان – الرأي

المتحدة  الــواليــات  في  الموت  غيب 
المغنية  أمـــس  مــن  أول  األمــيــركــيــة 
 61 عــن  طــه  سحر  العراقية  والــعــازفــة 
مرض  مــع  طويلة  معاناة  بعد  عــامــا، 

السرطان.
طه  سحر  أغــنــيــات  مجموعة  اتسمت 
في  أقامت  والتي  بالعراق  المولودة 
بذلك  بيروت،  في  األخيرين  العقدين 
ــاز إلــى  ــي ــح الــتــدفــق الــفــتــان فــي االن
المختلفة  الهادفة  الطربية  الموسيقى 
قضايا  مع  تنصهر  والتي  السائد،  عن 

وآمـــال الــبــســطــاء فــي االنــحــيــاز إلــى 
الوطن واألمة.

األردن  في  الموسيقى  عشاق  واطلع 
على نماذج من اشتغاالت الراحلة في 
األصيل  الطرب  أمسيات  من  ــدة  واح
للثقافة  جرش  مهرجان  فعاليات  ضمن 
والفنون، حيث اكتشف الحضور آنذاك 
تغرف  وهي  وغنائية  موسيقية  قامة 
األغنيات  من  ألوانا  الشرق  سحر  من 
ــة الــمــســتــمــدة من  ــعــذب الــشــرقــيــة ال
موروث مقامات الغناء العراقي خاصة 

عامة. والعربي 
األغنيات  من  الكثير  طه  سحر  قدمت 

العالقة في ذاكرة الناس على غرار: آه 
طالعة  غنام،  يا  حول  اللون،  اسمر  يا 
مالي  النخل،  فــوق  ابــوهــا،  بيت  مــن 
يا  حمد،  بيكم  مرينا  بالسوق،  شغل 
طير رايح لبالدي، باإلضافة إلى العديد 
أبرز  من  باقة  كلمات  من  األغنيات  من 
قامات الشعر العربي القديم والحديث 

جالت فيها صادحة بأرجاء المعمورة.
كانت  ــاء  ــغــن وال ــعــزف  ال جــانــب  وإلـــى 
بحثي  توثيقي  مشروع  صاحبة  الراحلة 
الموسيقية  المكتبة  أدبيات  في  نادر 
منها:  كتاب  من  أكثر  وأصدرت  العربية، 
ــهــم..ومــضــات من  ــي (مـــن الــقــلــب ال

المسيرة  فيه  تناولت  فنانين)،  حياة 
سماء  في  مضيئة  لعالمات  المديدة 
أسمهان،  فيروز،  مثل:  العربية  األغنية 
توفيق  نــاصــيــف،  زكــي  أحــمــد،  فــايــزة 
العال،  عبد  عبود  ــاش،  دّك لور  الباشا، 
ضمنت  حيث  نهاوند..  فليفل،  سليم 
عابقة  وإنسانية  جمالية  رؤى  اإلصدار 
لتلك  والــذكــريــات  واألشـــواق  بالحنين 
طالما  التي  وهي  الغنائية  األصــوات 
من  أكــثــر  فــي  بأغنياتهم  اســتــعــانــت 
والراحلة  ومناسبة،  ومهرجان  ملتقى 
بستة  الموسيقية  الــحــيــاة  أثـــرت  طــه 

غنائية.  ألبومات 

 رحيل املغنية والعازفة العراقية سحر طه 

 مثقفون يؤكّدون العيد مناسبة للتصالح املجتمعي 
بأقالم الكتّاب 

وي " قاع   ندوة يف "اربد الثقايف" حول رواية فح
البلد" 

 عمان- إبراهيم السواعير

ورؤســـاء  المثقفين  مــن  عـــدد  أعـــرب 
بعظم  شعورهم  عــن  ثقافّية  هيئات 
األضــحــى  عــيــد  بحجم  ديــنــّيــة  مناسبة 
المبارك، مؤّكدين الدور المهم المنوط 
والمتوقع بالكاتب األردني في الدعوة 
للدين  والوسطية  النبيلة  القيم  إلــى 
وتوّخي االجتماع على المحّبة اإلنسانّية 
ويسير  عمان"  "رسالة  جّسدتها  التي 
الهاشمّية  بقيادته  األردن  هديها  على 

الحكيمة.
في  ــكــاتــب  ال فلسفة  عــن  وتــحــّدثــوا 
ــعــيــد مـــن مــنــظــور جــمــاعــي  رؤيـــتـــه ال
ومجتمعه  نفسه  يسائل  ووجــــودي، 
وعي  نحو  والطموحات  اآلمال  عن  فيه 
في  بالمسؤولّية  وإحــســاس  وثقافة 
بها  تمّر  التي  العصيبة  الظروف  هذه 

المنطقة والعالم.

البراري: الرسالة اإلنسانية
الكاتب  الثقافة  وزارة  عــام  أمين  ــد  وأّك
الّذات  مع  التصالح  أهمّية  البراري  هزاع 
بحجم  مهّمة،  مناسبة  في  والمجتمع 
عيد األضحى المبارك، لتوسيع مساحة 
والتركيز  النفوس  في  والصفاء  النقاء 
ــا هــو نبيل ويــــؤّدي إلــى  عــلــى كــل م

تعظيم مساحة الفرح.
أن  المثقفين  على  إّن  الــبــراري  وقــال 
يكونوا في الّصف األّول من المجتمع 
لبثِّ الوعي والمحّبة من خالل الشعور 
الوطنية  والمناسبة  الدينية  بالمناسبة 
أيضًا، انطالقًا مما يحمل المبدعون من 
في  التأثير  تستهدف  إنسانّية  رسالة 
المجتمع وحفزه على التعبير الوسطي 
تؤّكد  التي  الفرحة  هذه  عن  والمعتدل 

المعنى الروحي في عالم المادّيات.
مضيئة  كمحطة  العيد  البراري  واستذكر 
للمبدع، فيها يقف المثقفون والكتاب 
عــلــى هــمــومــهــم الــّذاتــيــة مــن خــالل 
المثال،  سبيل  على  الشعراء  قصائد 
وكل  والقصة  الرواية  حمل  إلى  الفتًا 
وتحديدًا  العيد،  معنى  األدبية  األجناس 
تحتفي  التي  والدينية  الوطنية  األغنية 

األردن،  في  الدينية  المناسبة  بظالل 
قيادته  نسب  يتصل  ــذي  ال البلد  هــذا 
الــرســول  بنسب  الحكيمة  الهاشمّية 
لكّل  تقديره  عن  البراري  وأعرب  الكريم، 
تتبع  التي  والفنّية  الثقافية  الهيئات 
العزيزة  المناسبة  هــذه  فــي  ــــوزارة  ال
برسالته  ــؤمــن  ي عــربــي  كــبــلــد  عــلــيــنــا، 
األردنية الهاشمية وفق "رسالة عمان" 
رحاب  في  المعتدل،  السمح  وخطابها 
الخير  تتوخى  إسالمية  عربّية  ثقافة 
للعرب والمسلمين واإلنسانّية جمعاء.

الضمور: الدفاع عن الوطن
األردنيين  الكتاب  رابــطــة  رئيس  وأّكـــد 
لنا  بالنسبة  العيد  أن  الضمور  محمود 
هو مناسبة دينية نعتز بها، ألّنها تمثل 
حيث  لدينا،  الموجودة  الروحية  الحالة 
نقوم بهذه الطقوس على سنة وهدي 
هي  المناسبة  فهذه  الكريم،  الرسول 

مناسبة خير ألّنها تجمع الناس، بعد
أمــنــيــة  فــهــي  ـــحـــج،  ال طـــقـــوس  أداء 
الله  يجمع  أن  وكتاب  كمثقفين  لدينا 
المسلمين على الخير والهدى في هذه 

المناسبة العظيمة.
ومن حانب متصل أّكد الضمور أن رابطة 
لديها  عــام،  بوجه  والمثقفين  الكتاب، 
مهّمات كبيرة جدًا، في مواجهة التطرف 

واإلرهاب، "شعورًا من أّن أقالمنا هي 
ســيــوف فــي مــواجــهــة هـــذه اآلفـــة"، 
في  البندقية  دور  عن  تختلف  ال  فهي 

الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره.
وأعرب الضمور عن تمنياته لألردن الخير 
بالصبر  األعداء  مواجهة  في  والسعادة 
مواجهة  في  عّنا  المعهودة  والصالبة 
كـــّل آفـــات اإلرهــــاب واالحـــتـــالل على 
الضمور  واســتــذكــر  فلسطين،  أرض 
في هذه المرحلة شهداء األردّن الذين 
بارئها  إلى  فصعدت  أرواحهم  قّدموا 
الفحيص  منطقتي  في  عليين،  في 

والسلط.
وأهــــاب الــضــمــور بــالــكــاتــب األردنــــي 
الدينية  النعرات  ــارة  إث على  يعمل  أال 
في  مــتــوازنــًا  يــكــون  وأن  والــعــاطــفــّيــة 
الوطن  لهذا  منتميًا  يكون  وأن  خطابه، 
االنــتــمــاءات  عــن  النظر  بغض  ـــة  واألّم
فكل  ذاك،  أو  الطرف  لهذا  السياسّية 
األردن  خدمة  أجل  من  هي  االنتماءات 
والحقيقّية  المسؤولة  الثقافّية  بالروح 
في  األدوار  أكبر  له  الذي  المثقف  لدى 

هذا المجال.

نشوان: التاريخ والثقافة
ورأى رئيس رابطة الفنانين التشكيليين 
األردنيين حسين نشوان أّن العيد يمثل 

والثقافة  الــتــاريــخ  فيه  يختزل  طقسًا 
ومعتقدات الناس وقيمهم وتفاعلهم، 
عميقًا  نــّصــًا  يــمــثــل  فــهــو  وبــالــتــالــي 
الزمان  مع  وتعامله  اإلنسان  لسيرورة 

والمكان.
ورأى نشوان أّن هذا الّنص- العيد- يثري 
نّص الكاتب ألّنه هو الّنص األول، فهو 
والظاهر  الباطن  وعقله  المجتمع  حراك 

في اآلن ذاته.
يشعل  أن  رأى،  كما  يــحــاول،  فالكاتب 
"العيد"  وأهمها  النصوص  من  جملًة 
ــواصــل مع  ــت ــة مــن ال ـــه يــمــثــل حــال ألن
أو  يستوي  ال  التواصل  وهذا  اآلخرين، 
من  جملة  على  ينطوي  أن  دون  يكون 
القيم التي تتصل بالمحبة والتسامح ، 
فال يمكن أن يكتمل العيد دون اقترانه 

بمحبة اآلخرين.
حساسّية  أكثر  الكاتب  أّن  نشوان  وأّكــد 
ومعتقداته  المجتمعي  الحراك  لفكرة 
وقيمه، موّضحًا أّن العيد بالنسبة له ال 
يشكل فقط حالة فرحة ذاتية دائمًا، بل 
هو نص يمثل الدهشة، ومن هنا فهو 
الكاتب  فرحة  عند  يقف  وال  مرّكب  نص 
الكتاب  يواكبها  التي  اآلخرين  فرحة  بل 
والــمــثــقــفــون، فــهــو مــســألــة وجــوديــة 
المتنبي  قــال  فقديمًا  ترفًا؛  وليست 

"عيدٌ بأيّة حالٍ عدتَ يا عيد؟!". 

 إربد- أحمد الخطيب

القارئ  هي  التأويلية  المحاور  تكن  لم 
الوحيد لسردية النص الروائي الذي كتبه 
الندوة  في  فحماوي،  صبحي  الروائي 
الثقافي  إربـــد  ملتقى  عقدها  الــتــي 
مساء أول من أمس، حول رواية " قاع 
لحركة  مساندة  جــاءت  أنها  إذ  البلد"، 
ورصـــد الــمــتــغــّيــرات الــتــي ذهـــب إلــى 

توليفها.
أدار فعاليات الندوة وشارك فيها الباحث 
عبد المجيد جرادات، إلى جانب الروائي 
د. حسين العمري، والناقدة الشاعرة د. 
ليندا عبيد، حيث ذهب المشاركون إلى 
تستهدفها  التي  المتنّوعة  الــقــراءات 
تأصيل  عن  والبحث  التفكيك،  عملية 
أنشأها  الــتــي  ــعــالقــات  ال مــن  جملة 
للوصول  السردية  بنيته  في  فحماوي 
الشخصية  بين  كلي  انسجام  حالة  إلى 

كمتحّرك فعلي والمكان كحالة ثبات.
في مستهل الندوة التي حضرها نخبة 
أن  إلــى  أشــارجــرادات  المهتمين،  مــن 
الرواية تصور تعالقات حياة بطل الرواية 
" الهربيد" مع حيوات مجتمع مكّون من 
ومتجولين  وزائــريــن  ومشترين  بائعين 
ورجال شعوذة ودراويش، ومع مدمني 
ظروف  عليهن  قست  ونساء  مخدرات 
الجبال  سكان  من  أشخاص  ومع  الحياة، 
عمان  وجبل  اللويبدة،  كجبل  المحيطة 

وجبل الجوفة.
ولفت إلى أن الرواية توثق العديد من 
لنشاطات  المتوترة  والصور  المواقف 
عام  حرب  بعد  الفلسطينيين  الفدائيين 
استطاع  فحماوي  الروائي  أن  مؤكدًا   ،
الفلسطيني  المجتمع  حركة  يرصد  أن 
حرب  بعد  سادت  التي  التحوالت  وأبــرز 
الخامس من حزيران، وما ترتب عليها من 
تهجير لشرائح واسعة من أبناء الشعب 

الفلسطيني.
وأشـــار إلــى أن مــفــردات روايـــة " قاع 
ــد" تــتــســم بــالــمــصــداقــيــة الــتــي  ــل ــب ال

اإلنسانية  المعاناة  على  الضوء  تسلط 
الفردي  ببعديها  الفلسطيني  للشعب 
والجمعي، مضيفًا أن الخطاب السردي 
خالل  من  ومصداقيته  قوته  يستمد 
بكل  التسلح  أهمية  إلى  فحماوي  ميل 
تصعيد  تتطلب  التي  المناعة  مقومات 
فعل المناورة على طريق كشف عورات 

االحتالل.
الــعــمــري ذهـــب فــي قــراءتــه لــلــروايــة 
التحليل  إطــار  فــي  ــوان  ــدي ال عتبة  مــن 
اللفظي والبالغي، الفتًا إلى أن كلمة 
البعد  هذا  وأخذت  ُدوني،  ُبعٌد  لها  قاع 
المدن  في  عليه  تدل  الذي  الواقع  من 
الخصوص،  وجه  على  وعمان  العربية، 
سقف  نحو  يتجه  الــروايــة  في  فالقاع 

السيل وتجمعات الفقراء.
ثالثة  على  ارتــكــزت  ــة  ــرواي ال إن  وقـــال 
تحوصلت  الــذي  "اإلنسان"  هي  أبعاد 
بنية  عــلــى  فــيــه  ــة  ــي ــروائ ال الشخصية 
المشرد، و"الزمن" الذي دار في فضاء 
حال  من  حمله  وما  حزيران 1967،  حرب 
والبعد  الحرب،  ومظاهر  الفلسطيني 
فلسطين  بين  دار  ــذي  ال المكاني"   "

وعمان.
وفي ختام ورقته تساءل العمري حول 
روايته،  في  فحماوي  إليه  ذهب  الــذي 
العربية  الهزيمة  لمرحلة  يــؤّرخ  كان  هل 

وصل  التي  والحالة  فلسطين،  وضياع 
أراد  أم  الفلسطيني،  اإلنــســان  إليها 
إلى  عمان،  ومظاهر  لعمان  ــؤرخ  ي أن 
الــروايــة  لغة  على  الــعــمــري  ــرج  ع ــك  ذل
المحكية  إلى  أقــرب  لغة  اعتبرها  التي 
المفّصحة والتي لها وقع على القارىء 
في  الشخصيات  توافق  ألنها  يرى  كما 

الرواية.
أما الناقدة د. عبيد فأشارت في ورقتها 
" تشكيل الشخصية والبحث عن الذات 
في فضاء االغتراب والتهميش"، إلى 
متقن  روائـــي  ببناء  تتسم  الــروايــة  أن 
في  متعددة  حيوات  يخلق  متماسك، 
الجمال  دون  للقبح  ـــؤّرخ  ي البلد،  قــاع 
أنواع  بكل  المتصف  إنسانها  حيث  من 
وعفونة  اإلنــســان،  وتــشــوه  الـــرذالـــة، 
األمكنة التي تدور فيها أحداث الرواية.

في  قــراءات  عبيد  د.  قّدمت  ذلك  إلى 
الرواية التي تطل من ثالثة مرتكزات هي 
خيانة األم، فجيعة موت األب، والغياب 
عن الفضاء المكاني الذي يتفاوت في 
والفندق  الكهف  مثل  واّتساعه،  ضيقه 
ــي سعى  ــت ــة ال ــن ــهــمــا مـــن األمــك وأي
والكشف  تفاصيلها  القتناص  الروائي 
عن فضاءاتها ليقف القارىء أمام عالم 

يضج بالمهمشين.
وتــحــدثــت عــن الــســارد الــعــلــيــم، وقــاع 

ــاع  ـــنـــســـاء فـــي ق ــمــهــمــشــيــن، وال ال
الفلسطيني  المثقف  وصــورة  البلد، 
والتقنيات،  الشكل  وجمال  المغترب، 
واالعتناء بالمضامين، بإيقاعات تحليلية 
تــظــافــرت مــعــهــا قـــوة حــضــور النص 
تفاصيل  أدّق  إلــى  الملتفت  النقدي 
العمل مع االعتناء بالبعد الداللي لبنية 
تقوم  الرواية  أن  مؤكدة  الفنية،  العمل 

على تعرية القبح الذي نحتاجه للتغيير.
مـــن جــهــتــه قـــال الـــروائـــي فــحــمــاوي 
له،  موجزة  كلمة  في  بروايته  المحتفى 
اإلدهــاش،  هو  الــروايــة  من  الهدف  إن 
المسرح  من  استفادته  عن  تحدث  كما 
في كتاباته، لما يحتويه من شّد وتوتر، 
المسرح  في  قــراءاتــه  من  واستفادته 
اإلغريقي، إلى ذلك بّين أن الشخصية 
الرئيسية في الرواية " الهربيد" ليست 
شخصية  إنــمــا  مــتــقــاعــســة،  شخصية 
بكل  نفسها  شحن  في  بعيدًا  ذهبت 
حتى  بها  مّرت  التي  الصعبة  الظروف 
واستطاعت  فلسطين،  حدود  اخترقت 
أن تنفذ عمًال بطوليًا، منوهًا في ختام 
الرواية  في  الكثير  القبح  أن  إلى  كلمته 

مقصود.
تناول  الندوة،  أعقب  الذي  الحوار  وفي 
ـــة الــذي  ـــرواي مــتــداخــلــون مــضــمــون ال
الحالي  للجيل  صادمًا  منهم  عدد  اعتبره 
على  الضوء  تسليط  من  تضمنه  بما 
عدد  تناول  كما  البلد،  قــاع  في  القبح 
على  وافتقارها  الرواية  سوداوية  آخر 
في  المضيئة  للجوانب  زعمهم  ــّد  ح
قــاع البلد، وذهــب آخــرون إلــى ضــرورة 
بنيتها  توصيف  عبر  الرواية  عن  الحديث 
الفنية وإيقاع تجلياتها، والوقوف على 
العيوب التي تتمدد في المجتمع، ألن 
اإلشارة إلى مثل هذه العيوب وتسليط 
محورًا  يشّكل  تفاصيلها،  على  الضوء 
أساسيًا لإلصالح، كما أشار آخرون إلى 
وفكر  النص  فكر  إلى  االلتفات  ضرورة 
تناول  عند  المتلقي  وفــكــر  الــمــؤلــف 

العمل اإلبداعي. 

سحر طه

 " ثقافة إربد" تنظم " كرنفال األطفال الثالث" 
 إربد- أحمد الخطيب

التي  الثالث،  األطفال  كرنفال  فعاليات  أمس  من  أول  إربــد  ثقافة  مديرية  نظمت 
اشتملت على باقة من اإليقاعات الفنية والتشكيلية وأنجزتها دورة الفنون التشكيلية 
التي نفذتها مديرية ثقافة إربد خالل العطلة الصيفية، وأشرفت على الدورة التشكيلية 

الفنانة رنا حتاملة، فيما أشرف على الدورة الموسيقية الفنان مروان عوض.
افتتاح  تضمنت  الزغول،  سلطان  د.  إربد  ثقافة  مدير  مفرداتها  رعى  التي  الفعاليات 
الثقافية،  الثالثة  األلفية  جيل  فرقة  قدمته  فلكلوريًا  وعرضًا  التشكيلي،  المعرض 
وعرضًا مسرحيًا بعنوان " السندباده"، قدمته فرقة مسرح الفن، إلى جانب مسابقات 

ترفيهية قدمتها فرقة كتاكيت.
كشفت اللوحات الفنية المنجزة عن مواهب تحضر في أدواتها الثقة، وقراءة العمل، 
وتوجيهه وفق ما تحمله الذاكرة من حضور للموضوعات التي استلهمها المشاركون 

رغم بساطتها أعماًال فنية حازت على إعجاب الجمهور.
فنية  تشكيالت  الوديان،  حسن  يرأسها  التي  الثالثة  األلفية  فرقة  عرض  شكل  فيما 
نابضة بالحياة، ومبشرة بحضور فني فلكلوري قادم إلى الساحة الفنية األردنية بقوة، 
قدمته المشاركات بتشكيالت حركية راقصة، منتظمة، غارقة بالتأمل لموازنة الحركة 

مع اإليقاع الموسيقي.
حّرة،  جماهيرية  فعالية  الزيتاوي،  بالل  برئاسة  كتاكيت"   " فرقة  قدمت  جهتها  ومن 
ذهبت معها إلى الرسم على وجوه األطفال الحضور، ومشاركتهم، بأشكال فنية تعبر 

عن البهجة والسرور، إضافة إلى جملة من المسابقات الترفيهية.
ودارت أحداث مسرحية " السندباده" لمؤلفها الكاب حسن ناجي، وإخراج الفنان عمران 
العنوز، حول الصراع األزلي بين قوة الخير وقوة الشر، والتصادم بينهما، من خالل 
شخصية" السندباده" التي تؤدي إيقاعات الخير، وشخصية الساحر الشرير الذي يحب 

الدمار والخراب، ويعمل ضد قيم الحياة الجميلة.
أشار مدير ثقافة إربد د. الزغول إلى أن الكرنفال الذي يعقد سنويًا يهدف إلى رسم 
للكرنفال  المرافقة  الفعاليات  أن  إلى  الفتًا  األطفال،  وجوه  على  والفرحة  البهجة 
التأكيد  جانب  إلى  الفنية،  وإبداعاتهم  مواهبهم  عرض  على  األطفال  لتحفيز  تسعى 

على أهمية بناء اإلنسان بناءاً سويّا. 

" يكرم الفائزين بـ "أمواج شعرية"   "البيت العر
 عمان- الرأي

بمسابقة  الفائزين  الثقافي  الحسين  مركز  في  الثقافي  العربي  البيت  منتدى  كّرم   
"أمواج شعرية".

وفاز في المركز األول مناصفًة الشاعران ضافر عسقالن عن قصيدته "زغب عاطفي"، 
الشاعران  مناصفًة  الثاني  المركز  في  فاز  كما  الماء"،  "لغير  قصيدته  عن  حماد  ويزن 
عبدالكريم غنيمات عن قصيدته "مّري على شبق القصيدة"، والشاعرعمرو شرف عن 
قصيدته "قلق من طرف واحد"، أما المركز الثالث ففازت فيه الشاعرة راما أبو صافي 

عن قصيدتها "ال شيء يوجع في غيابك".
لها،  الفني  وبالمستوى  الفائزة  باألعمال  حجرات  عزمي  الدكتور  الحفل  راعي  وأشاد 
وبدور الشعر في الرقي بالذائقة األدبّية، مؤكدًا دور الشباب في الفعل الثقافي. كما 
تحدث رئيس لجنة التحكيم الدكتور راشد عيسى عن مستوى الشعراء المتقارب ومعايير 

التحكيم.
فيها  أعربت  كلمة  حتقوة  ميرنا  األديبة  المنتدى  سر  وأمينة  المسابقة  مديرة  وقدمت 
عام  تأسس  الذي  العربي  البيت  منتدى  اهتمام  إلى  الفتًة  للمشاركين،  تقديرها  عن 
2005 بنشر الثقافة واإلبداع، وتحدث رئيس المنتدى صالح الجعافرة عن الخطة الثقافية 

للمنتدى واهتمامه المستمر بدعم الشباب. 

من الكرنفال

من الندوة 

نشوانالضمورالبراري
 عمان- إبراهيم السواعير

األضحى  بعيد  واحتفاله  الوطن  فرحة  العام-  البرنامج  األردنية-  اإلذاعة  تشاطر 
المبارك من خالل باقة من البرامج الدينية وبطاقات المعايدة للفعاليات الرسمية 
دين  وبرنامج  العيد  وصالة  خطبة  نقل  عن  فضًال  األردنيين،  والحجاج  والشعبية 
المناسبة  عليها  تشتمل  التي  النبيلة  والقيم  المعاني  على  يركز  الذي  ودنيا 
إضافًة  القداسة،  ودروب  العيد،  وحديث  اإلســالم،  رحاب  في  برنامج  وكذلك 
إلى لقاءات مع مسؤولين في الدوائر المناوبة، باإلضافة إلى برامج إرشادية 

وتوعوية للمواطنين في ما يتعلق بعيد األضحى المبارك.
وبحسب مدير اإلذاعة األردنية مهند الصفدي فستبث اإلذاعة باقًة من األغاني 
الوطنية وبرامج تناقش مواضيع اجتماعية تنسجم والمناسبة الدينية، وتتناول 
طقوس وعادات وتقاليد األردنيين والعرب في االحتفال بالعيد. ويشارك في 
بطاقات المعايدة كتاب وسياسيون ورجال الدين اإلسالمي والمسيحي، حيث 

ستكون جميع كوادر اإلذاعة والعاملين على رأس عملهم طيلة أيام العيد. 

 برامج دينية وثقافية لإلذاعة األردنية يف 
العيد 
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  طهران - أ ف ب 

أعلن وزير الدفاع اإليراني أمير حاتمي أن 
بالده ستكشف في األيام المقبلة عن مقاتلة 
جديدة وعن تحسين قدراتها البالستية لمواجهة 
"تهديدات" عدوتيها اللدودتين اسرائيل والواليات 
المتحدة.
وجاء إعالن حاتمي في مقابلة تلفزيونية في 
وقت متأخر من السبت، كما قالت وكالة األنباء 
اإليرانية تسنيم.

وزارة  "أولـــويـــة  إن  حــاتــمــي   وقـــال 
الدفاع هي قدرتنا البالستية وعلينا 
تعزيزها (...) نظرا لجهود أعدائنا في 

مجال الدفاع المضاد للصواريخ".
ــالــســتــي إليــــران  ــب والـــبـــرنـــامـــج ال
الكبرى  القوى  مع  شائكة  قضية 
وخــصــوصــا الـــواليـــات الــمــتــحــدة، 
أساسي  ــه  أن تعتبر  طــهــران  لكن 
لقدراتها الدفاعية في منطقة غير 

مستقرة.
لتحليق  عــرضــا  إن  حاتمي  وقـــال 
"في  سيقام  الجديدة  المقاتلة 
اليوم الوطني للصناعة الدفاعية" 

في إيران األربعاء المقبل.
الدفاعي  البرنامج  أن  إلى  وأشــار 
التي  الصاروخية  الهجمات  مــرده 
تعرضت لها إيران خالل حربها التي 
العراق  مع  أعوام  ثمانية  استمرت 
الماضي  الــقــرن  ثمانينات  ابـــان 
إسرائيل  من  المتكررة  والتهديدات 

والواليات المتحدة.
وقال في مقابلة السبت "تعلمنا 
العراقية)  (اإليرانية  الحرب  خــالل 
أنه ال يمكننا االعتماد على أحد غير 
أنه  أدركنا  "لقد  وأضاف  أنفسنا". 
عندما ال نمتلك القدرة (الدفاعية) 

فلن يرحمنا أحد".
مطلع  كشف  اإليراني  الوزير  وكان 
من  الــجــديــد  الجيل  عــن  ــوع  األســب
الصاروخ البالستي القصير المدى 
"فاتح مبين" الذي يمكن أن يصيب 

أهدافا في البر والبحر.
أن  نفسها  المقابلة  في  وصــرح 
ملتزمون  ونحن  محدودة  "مواردنا 
ممكنة".  كلفة  بأقل  األمن  بتعزيز 
بما  صواريخنا  نعزز  "نحن  وأضاف 
وخلق  الــتــهــديــدات  مــع  يتناسب 
على  مدمر  برد  والقيام  ردع  حالة 

العدو". 

 إيران تكشف عن أول مقاتلة حربية محلية الصنع 

  

 "الرتبية" تخصص حصت أسبوعياً 
لألنشطة الالمنهجية

عمان- سرى الضمور 

الوزارة  ان  محافظة  عزمي  الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  قال 
خصصت حصتين اسبوعيا في العام الدراسي المقبل  لتقديم 
االنشطة الالمنهجية ليتم من خاللها طرح مفاهيم عامة توجه 

الطلبة نحو مواهبهم وميولهم وتحفزهم على االبداع.
واضاف محافظة خالل تصريحات صحفية انه تم تخصيص ١٠٠ 
مدرسة خاصة وتاهيل وتدريب معملين في ٤٥ مديرية ومن 
القطاعين العام والخاص لتاهيلهم بهذا المجال علما بان هذه 

الحصص ستكون جزءا من انصبة المعلمين االسبوعية. 
لتنفيذ  والثالثة  الثانية  الحصة  تخصيص  تم  انه  محافظة  وبين 
هذه االنشطة وياتي ذلك انسجاما مع االستراتيجية الوطنية 
المبكرة  الطفولة  منح  الى  الساعية  البشرية  الموارد  لتنمية 

اولوية وتعزيز المهارات االبداعية لديهم.
واشار محافظة الى اهمية توجيه الطلبة نحو التعليم المهني 
توليه  او  ويجب  واالعمال  الصناعة  مستقبل  كونه  والتقني 

الحكومة اولوية كبرى.
مؤسسات  مع  بالشراكة  تعمل  ــوزارة  ال ان  محافظة  وكشف 
القطاع الخاص على وضع استراتيجية وطنية للتعليم التقني 
مستقبل  كونه  المجال  هــذا  فــي  الطلبة  لدمج  والمهني 

االعمال. 

  

 زلزال بقوة 6,9 درجات يرضب 
لومبوك االندونيسية مجددا 

 لومبوك - اندونيسيا - أ ف ب

ضرب زلزال قوي جزيرة لومبوك االندونيسية امس االحد بعد 
اسبوعين من هزة اودت باكثر من 480 شخصا، وساعات من 

زلزال آخر أدى الى انزالق التربة وألحق أضرارا بمبان.
كلم  عمق 20  على  درجات  قوته 6,9  بلغت  الذي  الزلزال  وقع 
على بعد خمسة كلم جنوب بلدة بيالنتغ في شرق لومبوك، 
إصدار  يتم  ولم  األميركي.  الجيولوجي  المسح  مركز  بحسب 

تحذير من تسونامي.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الزلزال الذي وقع 
سابق  وقت  في  زلــزال  ضربها  التي  نفسها  المنطقة  في 
األحد. لكن أحد السكان قال إن الزلزال القوي أيقظه من النوم.

وأضاف آغوس سالم "كان الزلزال قويا بشكل ال يصدق. كل 
شيء كان يهتز".

وتابع "كنا نائمين في خيمًة عندما بدأت تهتز فجأة (...) ركض 
الجميع إلى الشارع وهم يصرخون ويبكون".

وأكد انقطاع التيار الكهربائي.
وأدى الزلزال الذي وقع قبل أسبوعين في لومبوك إلى تضرر 
في  التجارية  والمحال  والمساجد  المنازل  من  اآلالف  عشرات 

الجزيرة وشرد أكثر من 350 ألف شخص. 

 نشرت "الرأي" على صدر صفحتها األولى خبرًا يقول إن 
القانون  مسودة  في  األفــراد  على  الدخل  ضريبة  نسب 
دينار  الف  و20  للفرد  دينار  االف   10 بـ  حــددت  المقترح 

للعائلة.
المكلفة  الشرائح  ترفع  لم  فإنها  النسب  هذه  صحت  إن 
لن  المكلفين  من   %  91 أن  يعني  ما   %6 بأقل  سوى 
إلصالح  بداية  إنها  القول  يمكن  لكن  للضريبة،  يخضعوا 
مقبول في المرحلة الراهنة لكن شريطة أن ال تخضع إلى 
هذا  سيذهب  ما  النواب  مجلس  في  ترفعها  مساومات 

اإلصالح الطفيف أدراج الرياح.
الحكومة السابقة كانت عرضت قانونا بنسب تبلغ 8 آالف 
دينار للفرد و16 ألف دينار كان يمكن رفعها الى النسب 
التي حددتها هذه الحكومة إن صحت في مساومات مع 

مجلس النواب فما الجديد.
هذه الحكومة تركز على منع التهرب الضريبي كبديل عن 
رفع النسب لتحقيق الهدف المالي على اعتبار أن التهرب 
مسموح به ضمنا وما يحتاج اليه هو وقفه، مع أنه ليس 

ولن يكون بديًال عن إصالح القانون.
في داخل الحكومة هناك من يقف ضد رفع النسب ال بل 
يرون طرقا بديلة يمكن أن تحقق إيرادات تعفيهم من رفع 
النسب لألفراد وحتى للشركات باعتبار أن توسيع الشرائح 

سيدفع الناس الى الخروج للشارع مجددًا. 
أن  الواضح  ومن  الخوف  عباءة  ترتدي  تــزال  ال  الحكومة 
إلى  الشارع  من  ــوزراء  ال بعض  حملها  التي  الحساسية 

مجلس الوزراء هي الغالبة حتى اللحظة. 
األفراد  على  يقتصر  زال  ما  المقصود  التصاعد  أن  يبدو 
النسب  تغيير  إلى  تتجه  لن  فالحكومة  محدود،  وبشكل 
المفروضة على الشركات وإن كانت تفكر في نسبة عامة 

بمعنى أن كل الشركات تحت مسطرة واحدة. 
كوسيلة  الدخل  ضريبة  قانون  في  المبالغة  مع  لسنا 
واألجنبي  المحلي  لإلستثمار  طاردًا  ذلك  يعد  إذ  للجباية 
كما أن ارتفاع معدالت الضرائب هو بحد ذاته حافز للتهرب 
الضريبي وسبب لنقص اإليرادات وعقوبة للنزيه ومكافأة 

المتهرب.
الحوار  في  وتوسعت  الدراسات  في  أسهبت  الحكومة   
النواب،  مجلس  في  مماثل  مــاراثــون  هناك  وسيكون 
يتخلله ضغوط كبيرة قد ينجم عنها تشويه النسخة التي 
إلى  توصلت  أنها  يفترض  التي  الحكومة،  ستعرضها 

نقطة توازن ال يجوز اإلخالل بها.
يرفضه  من  هناك  باإلعفاءات،  يستمر  قانون  مع  حتى 
بالحد  يقبل  مــن  وهــنــاك  يمتثل  أن  يريد  ال  ألنــه  سلفا 
يجب  الذين  النواب  ومجلس  الحكومة  وهناك  ــى،  األدن

عليهم أخذ المصلحة العامة باالعتبار األول. 

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

رضيبة الدخل .. استمرار اإلعفاءات

   مرص تحيل راهب للمحاكمة 
بتهمة قتل رئيس دير 

 القاهرة - رويترز 

نبيل  العام  النائب  إن  مصر  في  العامة  النيابة  قالت 
من  جرد  أحدهما  راهبين،  بإحالة  األحد  امس  أمر  صادق 
الرهبنة مؤخرا، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل رئيس 
قضية  في  الماضي  الشهر  أواخر  في  مقار  األنباء  دير 

هزت المجتمع القبطي في مصر.
سعد  وائل  من  كال  أحال  صادق  أن  بيان  في  وأضافت 
عقب  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  جردته  راهب  وهو 
الحادث وكان يعرف كنسيا باسم أشعياء المقاري والراهب 
رسمي  ريمون  الرهبنة  قبل  واسمه  المقاري  فلتاؤس 
االسكندرية  بمحافظة  االستئناف  محكمة  إلى  منصور 

بشمال البالد لمحاكمتهما بجلسة عاجلة. 

 انتهاكات مستمرة للمسجد األقىص 
يف ذكرى إحراقه 

   عمان - بترا

المسجد  فــي  الــنــيــران  تتوقف  لــم 
المتطرف  اشعلها  منذ  األقصى، 
دينس  مايكل  االسترالي  اليهودي 
 ،1969 عـــام  آب   21 فــي  روهــــان 
من  وأعنف  خطورة  أشد  باتت  فقد 
وتيرة  تصاعد  حيث  مــن  قــبــل،  ذي 
قبل  من  واالقتحامات  االعــتــداءات 
اليهودية،  والجماعات  المستوطنين 

والمرابطين  المصلين  واستهداف 
الحفريات  عن  ناهيك  المسجد،  في 
ــــاق وعــمــلــيــات الــتــهــويــد  ــــف واألن

واالستيطان.  
احــراق  لجريمة   49 الــذكــرى  وتتزامن 
اول  مع  المبارك،  االقصى  المسجد 
فيما  الــمــبــارك،  االضــحــى  عيد  ايــام 
انحاء  كل  من  مجتمعون  المسلمون 
متوجهين  الحج  فريضة  ألداء  العالم 
ــدعــاء ان يــفــك اســر  ــال لــلــه تــعــالــى ب

االقصى من ايدي المغتصبين.
ولــعــل قــيــام قـــوات االحــتــالل يــوم 
الــجــمــعــة الــمــاضــي بــإغــالق أبـــواب 
المصلين  وطــرد  األقصى  المسجد 
مواجهات  انــدالع  بعد  ساحاته،  من 
إثر اقتحامها للمسجد، خير دليل على 
اصرار حكومة االحتالل على استفزاز 
المسلمين هناك في محاولة لفرض 

سيطرتها الكاملة على المسجد.

 الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس: حرائق األقصى ال تزال مستمرة 

 ثريسور - الهند - أ ف ب

يحاول رجال اإلنقاذ بمساندة عشرات 
إنقاذ  السفن  ومــئــات  المروحيات 
تحتجزهم  الــذيــن  األشــخــاص  آالف 
الفيضانات في والية كيراال الهندية 
في جنوب البالد، التي أسفرت عن 
370 قتيال على األقل وشردت أكثر 

من 700 ألف شخص.

وترتفع حصيلة الضحايا فيما يستمر 
هطول األمطار الغزيرة.

كيراال  حكومة  باسم  متحدث  وصّرح 
الفيضانات،  هذه  ضحايا  حصيلة  أن 
وهـــي األخــطــر الــتــي تــتــعــرض لها 
قرن،  منذ  الهند  جنوب  في  الوالية 
على  قتيال   370 الــى  ارتفعت  قد 
األقل منذ بداية األمطار الموسمية 
ــال إنــه تــم تأمين  فــي 29 أيـــار. وق

ألــف   725 لــنــحــو  ــلــة  ــدي ب مــســاكــن 
األرصــاد  مصلحة  وبحسب  شخص. 
تستمر  ان  يتوقع  الهندية،  الجوية 
ــراال حتى  ــي األمـــطـــار فــي واليــــة ك
المنطقة  هــذه  وتــتــعــرض  آب.   23
منذ  الهند،  جنوب  فــي  السياحية 
أدت  غزيرة  ألمطار  ايــار  شهر  نهاية 
وفيضانات  للتربة  ــزالقــات  ان الــى 

مفاجئة جرفت قرى بكاملها. 

   آالف الهنود عالقون يف الفيضانات 
وحصيلة الضحايا ترتفع 

ترمب  دونـــالـــد  ــركــي  ــي األم ــرئــيــس  ال ســيــاســة   تستند 
من  األدنـــى  الحد  إلــى  والعالم  األوســـط  الــشــرق  فــي 
الحلول  دعم  في  توظيفها  يجري  التي  الدبلوماسية، 
العسكري  المنظر  وصية  خالف  على  وذلك  العسكرية، 
هي  الحرب  أن  كالوزفيتز  فون  كــارل  الجنرال  البروسي 
األساسية  فالخطوط  جدية،  غاية  لتحقيق  جدية  وسيلة 
لعقيدة ترمب لألمن القومي كشفت عن نزعة عسكرية 
"السالم  أوال"ومــبــدأ  مقولة"أميركا  خــالل  من  صريحة 
بالقوة"،وال يكل ترمب منذ ترشحه للرئاسة عن اإلفصاح 
وقد  للدبلوماسيين،  وازدراءه  بالجنراالت  إعجابه  عن 
في  أميركا  حلفاء  أقرب  العسكرية  ترمب  سياسة  طالت 
الشرق  في  غيرهم  عن  فضال  األطلسي  شمال  حلف 

األوسط.
يبدو أن ترمب من أنصار اإلثارة على حساب االستقرار، 
حيث  مثير،  أوسط  بشرق  الرئاسة  توليه  منذ  بشر  فقد 
قال  تويتر،  على  تغريدة   ٢٠١٧ تموز   3 في  ترمب  نشر 
الشرق  في  اآلن  تحصل  لالهتمام  مثيرة  أشياء  إن  فيها 
في  يحصل  مــا  طبيعة  عــن  يكشف  أن  دون  األوســـط، 
حسابه:"تحدثت  على  ترمب  دونــالــد  وقــال  المنطقة، 
في  السالم  حول  السعودي  الملك  مع  األحــد،  أمــس، 
الشرق األوسط"، مضيفا: "هناك أشياء مثيرة لالهتمام 
طبيعة  آنذاك  األميركي  الرئيس  يكشف  ولم  تحصل!"، 
بملف  تتصل  كانت  إذا  وما  تحصل،  التي  األشياء  هذه 
الشرق  في  السالم  بمسار  أو  األخيرة،  الخليجية  األزمة 

األوسط والصراع العربي اإلسرائيلي.
إثارة  األكثر  األميركي  الرئيس  هو  ترمب  دونالد  أن  يبدو 
لالنتخابات  ترشحه  أعلن  أن  فمنذ  العالم،  مستوى  على 
إال  فعلًيا،  رئيًسا  سُيصبح  أنه  الكثيرون  استبعد  الرئاسية 
سيقول  ماذا  يترقب  أجمع  العالم  جعله  ذلك  حدوث  أن 
موقع  فــي  الــدائــم  نــشــاطــه  أن  ــدو  ــب وي سيفعل،  أو 
التي  األسباب  أهم  أحد  يعد  الشهير"تويتر"،  التواصل 
عن  البعيدة  تغريداته  وتــرّقــب  لمتابعته،  الناس  تدفع 
الرؤساء  خالف  على  الرسمية،  والرقابة  الدبلوماسية 
سنوية  دراســـة  أظــهــرت  فقد  ــن،  ــري اآلخ أو  السابقين 
وولف"المتخصصة  انــد  كــون  شركة"بورسون  أعدتها 
دونالد  األميركي  الرئيس  أن  العامة  والعالقات  باإلعالم 
قادة  بين  تويتر  على  متابعين  عدد  بأكبر  يحظى  ترمب 
الــوزراء  ورئيس  فرنسيس  البابا  على  متقدما  العالم، 
حملت  التي  الــدراســة  ــادت  وأف مــودي،  نــارنــدرا  الهندي 
متابع  مليون   52 حوالي  مع  عنوان"تويبلوماسي"أنه 
على  متابعة  األكثر  العالمي  القائد  ترمب  لحسابه"أصبح 
الذي  فرنسيس  البابا  تجاوز  حين  أكتوبر 2017  في  تويتر 
أصبح الثاني عالمًيا مع أكثر من 47 مليون متابع لحساباته 

في تسع لغات".

حسن أبو هنّية

ترمب ورشق أوسط مث
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يومية عربية سياسية تصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية

الجزء اقتصاد
السنة الثامنة واألربعون - عمان - األردنالثاني

1العدد 7 4 2 1
االثن 9 ذو الِحّجة 1439 هـ - املوافق  20 آب  2018م

عمان - سيف الجنيني

قال تجار لحوم وقصابون ان اسعار االضحية 
البلدي قارب سعر االضحية الروماني لهذا العام 
موضحين ان سعر االضحية البلدية انخفض بنحو 
100 دينار عن العام الماضي.
ولفتوا في احاديث ل" الرأي" الى ان سعر 
االضحية البلدي بلغ يوم امس بين 180 دينار الى 
220 دينار حسب الوزن في حين بلغ سعر االضحية 
الروماني مابين 130 الى 200 دينار حسب الوزن.
وقال التاجر فراس العجوري ان اسعار االضاحي 
البلدي انخفضت بنحو 100 دينار عن عيد االضحى 
من العام الماضي مبينا ان سعر االضحية البلدي 
وصل امس بين 180 الى 220 دينار حسب وزنها.

 تجار: سعر األضحية البلدية انخفض 100 دينار عن العام املايض 

   24٫8 دينار 
سعر غرام 

الذهب محليا 

 عمان - بترا

بلغ سعر بيع غرام 
الذهب عيار 21 
األكثر طلبا من 

المواطنين في 
السوق المحلية 
امس االحد عند 

80ر24 دينار.
وحسب أمين سر 

نقابة أصحاب 
محالت تجارة 

وصياغة الحلي 
والمجوهرات 

ربحي عالن، بلغ 
سعر بيع الغرام 

من المعدن 
االصفر عياري 24 
و18 نحو 28 دينارا 

و 20ر22 دينار 
على التوالي.

وقال عالن لوكالة 
االنباء االردنية 
(بترا) ان سعر 

الليرة الرشادي 
وزن 7 غرامات بلغ 

176 دينارا فيما 
بلغ سعر الليرة 

االنجليزي وزن 8 
غرامات 201 دينارا 
مؤكدا وجود طلب 

جيد بالسوق 
المحلية.

واوضح ان 
االسعار 

غير شاملة 
لرسوم الدمغة 
المفروضة من 
قبل مؤسسة 

المواصفات 
والمقايس 

والبالغة 75 قرشا 
على المشغوالت 
الذهبية المصنعة 

محليا ودينار 
و75 قرشا على 

المستوردة. 

 وبين العجوري ان االسعار انخفضت مقارنة 
بالعام الماضي بسبب تراجع حجم التصدير 
توفر  الى  اضافة  المجاورة  االســواق  الى 
المعروض من الخراف البلدية في االسواق 
الى  باسعارها  دفــع  الــذي  االمــر  المحلية 

االنخفاض.
سعر  ان  الــســاريــســي  عــايــد  الــتــاجــر  وقـــال 
االضــحــيــة الــبــلــدي بــلــغ امـــس مــابــيــن 170 
ان  موضحا  وزنــهــا  حسب  ديــنــار   230 الــى 
االضحية  سعر  قارب  البلدية  االضحية  سعر 
كيلو  سعر  ان  الساريسي  الروماني.وبين 
اللحم البلدي يتراوح ما بين 4.5 الى 5 دنانير 
البلدي  االضحية  سعر  ان  مبينا  قائم  للكيلو 

لوزن 50 كيلو بلغ نحو 200 دينارتقريبا.
وكانت أمانة عمان قد حددت 12 موقعا لبيع 
وذبح األضاحي لعام 2018 ضمن حدودها؛ 
الــمــواطــنــيــن  عــلــى  والــتــســهــيــل  للتيسير 
العامة  والبيئة  الصحة  على  والمحافظة 
العشوائي  الــذبــح  ظــاهــرة  منع  عــن  فضال 

ضمن شوارع وأحياء عمان.
وجاءت المواقع على النحو: منطقة بسمان 

/ عين غزال بالقرب من مشتل األمانة نهاية 
في  بــدران  شفا  ومنطقة   ، البطحاء  شــارع 
امن  مركز  مقابل  الحمود  الله  ضيف  شارع 
الحاج  الوليد  شارع  نزال   / وبدر  بــدران،  شفا 

مع تقاطع شارع االمير حسين.
ولكل من منطقة خريبة السوق والمقابلين 
المتصرفية،  مقابل  الستين  شـــارع  فــي 
بشارع  الظهير  حي   / السير  وادي  ومنطقة 
شــارع   / القويسمة  ومنطقة  نــالــتــشــك، 
الجسور العشرة ( شارع الشعائر) ، ولمنطقة 
كاميرا  مــن   / الــدائــري  الــحــزام  شــارع  النصر 
مراقبة السرعة صعودا الى جسر الصالحية.

االمير  بشارع  موقع  طارق  لمنطقة  وحددت 
ودوار  العمليات  جسر  بين  ما   / فيصل  عمر 
القرية   / الحمام  مرج  منطقة  وفي  الدبابة، 
الملكية / شارع السالم وشارع موسى النهار 
شارع  في  ماركا  ومنطقة   ، الشرقية  الجهة 
مستودعات  مقابل   / االول  عبدالله  الملك 
الجيش ، وفي المسلخ ــ الماضونة / سوق 
بن  سودة  شارع  صويلح  ولمنطقة   ، الحالل 

زمعة /المدينة الصناعية. 

 املعرش: الحكومة تعكف عىل ربط قانون 
مهنة املحاسبة مع الجهات الرقابية 

 الحاج توفيق: الطلب أقل بنحو ٪25 
عىل املواد الغذائية 

 عمان - بترا

الدولة  ــر  وزي ـــوزراء  ال رئيس  نائب  أكــد 
دور  عــلــى  المعشر  رجــائــي  الــدكــتــور 
تطبيق  فــي  الــقــانــونــي  الــمــحــاســب 
لتحقيق  الضريبية  واالنظمة  القوانين 

العدالة ومعالجة التهرب الضريبي.
وقــــال الــمــعــشــر خـــالل اجــتــمــاعــه مع 
القانونيين  المحاسبين  جمعية  رئيس 
ــالوي واعــضــاء  ــت ــيــيــن عــمــران ال االردن
الجمعية، ان الحكومة تعكف حاليا على 
ربط قانون مهنة المحاسبة مع الجهات 
االلكتروني  الــربــط  كــذلــك  الــرقــابــيــة، 
دائرة  مع  والبنوك  الشركات  لموازنة 
الضريبة ضمن بيانات موحدة، مشددا 
على ضرورة الزام المؤسسات العاملة 
بمسك  والخدمية  التجارية  بالمجاالت 
دفاتر محاسبية ، وتقديم فواتير لكافة 
العدالة  لضمان  الــتــجــاريــة  عملياتها 

الضريبية.
توحيد  اهمية  على  المعشر  وشــدد 
غير  للمنشآت  المحاسبية  البيانات 
رفــع  وضـــــرورة  ضــريــبــيــا،  المنتظمة 

ــمــهــنــي لــلــمــحــاســب  الــمــســتــوى ال
القانوني.

برئاسة  العليا  الهيئة  ان  الــى  واشــار 
حاليا  تــدرس  والــتــجــارة  الصناعة  وزيــر 
القانونيين،  المحاسبين  نقابة  قانون 
مشددا على اهمية عمل برامج لتاهيل 
غير  المحاسبين  عدد  ان  و  المحاسبين 
 1200 من   850 الى  يصل  المؤهلين 

محاسب.
و ذكر المعشر أّن الحكومة أخذت بعين 
قانون  مشروع  صياغة  تتم  أن  االعتبار 
يعالج "التهرب الضريبي"، الذي كان ال 
بّد ان يتم االجماع على تعريف "التهرب 
الضريبي" ودور موظف الضريبة في 

هذا المجال.
سيعالج  الجديد،  القانون  ان  واضــاف 
مسألة اإلدارة الضريبية من خالل إعادة 
أسلوب الضريبة مع المكلف؛ حيث ال 
ليكون  االثــبــات"  "عــبء  يتحول  أن  بــّد 
على المقدر بدال من المكلف ويصبح 
االقرار  أّن  الجديد  القانون  في  المبدأ 
المقّدر  يثبت  أن  إلى  صحيح  الضريبي 

عكس ذلك.

مشاكل  من  واحــدة  أّن  المعشر  وذكــر 
هي  الضريبي  التهرب  فــي  األردن 
أّن  حيث  والحرة"؛  التنموية  "المناطق 
يكون  أن  في  ساهمت  المناطق  هذه 

هناك تشوه ضريبي.
المحاسبين  جمعية  رئيس  اشار  بدوره 
ان  الــى  الــتــالوي  عــمــران  القانونيين 
االلــتــزام  ضمان  ستواصل  الجمعية 
تدقيق  ومعايير  المحاسبة  بمعايير 
حماية  فــي  يساهم  بما  الــحــســابــات 

االقتصاد الوطني.
اقــرار  عند  النظر  اهمية  الــى  واشـــار 
الحكومة  حاجة  الى  الضريبي  القانون 
ذلك  وأثــر  المالية  الــمــوارد  من  لمزيد 
فـــي جــلــب االســـتـــثـــمـــارات وتــحــفــيــز 
على  المستثمر  واطمئنان  االقتصاد 
دراسة  على  بناء  الذي  االستثمار  عائد 
في  استثمر  االقــتــصــاديــة  الــجــدوى 
والكلفة  ــعــبء  ال ويــشــكــل  مــشــروعــه 
الضريبية جزء هاما من دراسته وضرورة 
مشاركة جمعية المحاسبين القانونيين 
ومؤسسات المجتمع االقتصادية في 

هذه التعديالت. 

 عمان - بترا - سيف الدين صوالحة

الغذائية  ــمــواد  ال تــجــار  نقيب  وصــف 
خليل الحلج توفيق نشاط قطاع المواد 
الغذائية التجاري بالعادي جدا رغم حلول 
العروض  وكثرة  المبارك  االضحى  عيد 

والتخفيضات.
ــوفــيــق فـــي تــصــريــح  وقــــال الـــحـــاج ت
اقبال  "ان  االردنية(بترا)  االنباء  لوكالة 
المواطنين على شراء المواد الغذائية 
عادي واقل بنحو 25 بالمئة عن موسم 

عيد االضحى خالل العام الماضي".
واضاف ان اولوية المواطنين بالوقت 
االضــاحــي  شـــراء  على  تتركز  الحالي 
من  ــزء  ج وتوفير  االطــفــال  ومــالبــس 
ــودة لــلــمــدارس  ــع ــب لــمــوســم ال ــرات ال

المتزامن مع موسم العيد.
وتوقع ان تنشط حركة االسواق قليال 

كون  االثنين  غد  ويوم  المقبلة  الليلة 
شراء  على  اعتادوا  المواطنين  غالبية 
االخيرة  باللحظات  العيد  مستلزمات 
ان  الى  باالضافة  حلوله  تسبق  التي 
الخاص  الــقــطــاع  مــؤســســات  معظم 
منها  جزء  او  الرواتب  بتسليم  ستقوم 

اليوم االحد.
العطلة  طول  ان  توفيق  الحاج  واوضح 
للمواد  المواطنين  شراء  من  سيقلل 
حلول  قبل  كبيرة  بكميات  الغذائية 
الموالت  جميع  ان  الى  مشيرا  العيد، 
السوبرماركت  ومحال  التجارية  والمراكز 
العيد  ايــام  خــالل  ستعمل  والبقاالت 
مــواد  مــن  تحتاجه  بما  تــزويــدهــا  ــم  وت

غذائية.
والــــمــــراكــــز  ـــــمـــــوالت  ال ان  وبــــيــــن 
العروض  مــن  الكثير  طرحت  التجارية 
العيد  مسلتزمات  على  والتخفيضات 

لغايات  واالساسية  الغذائية  والمواد 
اكثر  ان  الى  الفتا  المبيعات،  تنشيط 
القهوة  هي  بالعيد  استهالكا  المواد 
ومــواد  والشوكالته  واللحوم  واالرز 
صنع الكعك كالسميد والتمر المطحون 

والمكسرات.
الحالية  الفترة  ان  توفيق  الحاج  وقــال 
المواطنين  على  اقــتــصــاديــا  صعبة 
بنهاية  تأتي  كونها  ماديا  وارهقتهم 
مــرورا  المبارك  رمضان  شهر  موسم 
يتخلل  وما  الصيف  وموسم  باالعياد 
اجتماعية  والــتــزامــات  مناسبات  مــن 

والعودة للمدارس.
كما  العيد  اســواق  تعد  لم   " واضــاف 
الشرائية  ــدرة  ــق ال الن  ســابــقــا  كــانــت 
للمواطنين تراجعت والتزامات وتكاليف 
ثبات  ظل  في  ازديـــاد  في  المعيشة 

الرواتب والمداخيل". 

 املؤرش يكسب نقطت وانحسار 
18للتداول 

ن يف  0.27 ٪ خسائر بورصة ع
18أسبوع

أســعــار

لعمالت ا

مــقــابــل

الــديــنــار 

األرد

0٫71دوالر

0٫81يورو

0٫90جنيه اسرتليني

0٫0064ين يابا

0٫71فرنك سويرسي

0٫189ريال سعودي

0٫193درهم إمارا

2٫34دينار كويتي

0٫039جنيه مرصي

ن املــــايل ســــــوق عــــــ

شــــــر ملؤ نقطة1989ا

ــداول ـــ ـــ ــت مليون دينار2٫6ال

مليون سهم2٫7األســــهــــم

ـــــــار الـــنـــفـــط أســـــــع
دوالر72بـــــــرنـــــــت

ـــكـــس دوالر65نـــا

النفيسـة املعـادن  أسـعـار 
دوالر1181ذهــــــــــــب

دوالر14٫78فــــــضــــــة

دوالر787بــــــالتــــــ

ــــوم ــــالدي دوالر907ب

أســـــــهـــــــم الـــــــرشكـــــــات

شركة25الـــرابـــحـــة

ــــخــــارسة شركة36ال

ة ملستقــر شركة36ا

   انقطاع مربمج لخدمات يف الحكومة 
االلكرتونية من ثا وحتى رابع 

أيام العيد 
 عمان - الرأي 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت  وزارة  عــام  امين  قــال 
وتشغيل  بتركيب  ستقوم  الوزارة  ان  الذنيبات  نادر  المهندس 
للشبكة  المعلومات  وحماية  بأمن  الخاصة  والمعدات  االجهزة 
الحكومية اآلمنة في مركز عمليات الحكومة االلكترونية/ مركز 

تكنولوجيا المعلومات الوطني.
مبرمج  انقطاع  الموضوع  هــذا  على  سيترتب  انــه  واضـــاف 
واالنترنت  االلكترونية  الحكومة  لخدمات  محددة  فترات  وعلى 
لجميع المواقع الحكومية التي تخدمها الشبكة لمدة ثالثة ايام 
متواصلة ابتداء من صباح ثاني ايام عيد االضحى يوم االربعاء 
الموافق 2018/8/22 ولغاية مساء رابع ايام العيد يوم الجمعة 

الموافق2018/8/24.
اية  واجهتهم  حــال  في  المواطنين  من  االعــتــذار  على  واكــد 
اية  وجــود  حال  في  انه  الى  الفتا  الفترة  هذه  خالل  مشكلة 
استفسارات االتصال على الرقم 065300225، او على رقم 
helpdesk@ او من خال ل البريد االلكتروني IP Phone 4444

 .nitc.gov.jo

  

 

خطة رقابية عىل األسواق خالل 
العيد 

 عمان - بترا 

رقابية  خطة  بتنفيذ  والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزارة  بدأت 
عيد  أيــام  وكافة  الوقفة  يوم  تغطي  األســواق  على  شاملة 
السلع  جميع  توفر  ضمان  إلــى  تهدف  الــمــبــارك،  األضــحــى 

بأسعار مناسبة.
مسح  وعمل  األســواق  على  الرقابة  تكثيف  الخطة  وتتضمن 
المحلي  السوق  في  المتوفرة  األضاحي  وأسعار  لكميات 

بالتنسيق مع وزارة الزراعة والشركات المستوردة.
وتركز على مراقبة محالت بيع المواشي الحية (األضاحي) للتأكد 
المعلنة،  باألسعار  والتقيد  والمنشأ  الصنف  حسب  البيع  من 
إضافة إلى تشديد الرقابة على األلبسة والمفروشات والتأكد 

من حقيقة التنزيالت والترويج والتصفية.
وتشمل الخطة المخابز للتأكد من مناوبتها وتوفر الخبز العربي 
األسعار  وإعالن  المدعوم  الموحد  الطحين  من  المنتج  الكبير 

وااللتزام باألسعار المحددة.
والسكاكر  الحلويات  بيع  محالت  على  التركيز  تتضمن  كما 
المعلنة  األسعار  حسب  بالبيع  والتقيد  والهدايا  والشوكوالتة 
البيان  بطاقة  مع  البيع  عبوات  على  المثبتة  األوزان  ومطابقة 
والحلويات  والسكاكر  وبيع  والمفروشات  األلبسة  ومحال 

ومحالت بيع البطاقات الخلوية.
والفواكه  والخضار  اللحوم  بيع  محالت  أيضا  الخطة  وتشمل 
األسعار  حسب  بالبيع  والتقييد  األسعار  إعالن  على  للتشديد 
محطات  على  الرقابة  تكثيف  إلى  إضافة  أعلى،  كحد  المعلنة 
النفطية  المشتقات  توفر  لضمان  الغاز  وبيع  المحروقات 

للمواطنين بدون أي نقص أو ممارسات استغاللية لها.
تغطي  ومسائية  صباحية  فترتين  الرقابية  الخطة  وتتضمن 
كافة المناطق الجغرافية ووفقا ألوليات األسواق للسلع ذات 
الدكتور  والتجارة  الصناعة  وزير  العيد.واكد  بمناسبة  االهتمام 
طارق الحموري أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية بحق المخالفين.
األساسية  السلع  أسعار  برصد  ستقوم  الوزارة  فرق  ان  وقال 
أو  مــغــاالة  وجـــود  ــال  ح ســعــري  سقف  وتــحــديــد  والتموينية 

اختالالت أسعار أي سلعة.
األســواق  في  االستهالكية  السلع  جميع  وفــرة  الوزير  واكــد 
تناسب  معتدلة  وأســعــار  معتدلة  وبأصناف  كبيرة  بكميات 
مختلف شرائح المجتمع وبخاصة تلك السلع التي يزداد عليها 
الطلب خالل العيد. كما تشمل الخطة توجيه مراقبي األسواق 
لحمالت التوعية واإلرشاد بتشريعات الوزارة المتعلقة بالرقابة 

على األسواق أثناء جوالتهم الرقابية على األسواق. 

جانب من اجتماع المعشر مع جمعية المحاسبين القانونيين

(تصوير - محمد الحياني)

 عمان - الرأي

الوطنية  الجمعية  رئيس  دعا 
الدكتور  المستهلك  لحماية 
األطباء  نقابة  عبيدات  محمد 
ــة إلــى إلــغــاء قــرارهــا  ــي األردن
األجــور  الئحة  برفع  المتعلق 
ـــس تــعــلــيــقــه  ـــي الــطــبــيــة ول
ــظــرا لــلــحــالــة االقــتــصــاديــة  ن
منها  يعاني  التي  الصعبة 
وخاصة  األردنـــي  الــمــواطــن 
مـــن الــطــبــقــتــيــن الــوســطــى 

والفقيرة.
صحفي  بــيــان  فـــي  وقــــال 
امس أن الئحة األجور الطبية 
مــرات  ــدة  ع تعديلها  تــم  قــد 
ــبــطــت بــارتــفــاع  ألســبــاب ارت
السنوي  التضخم  مــعــدالت 
التشغيلية  الكلف  ــفــاع  وارت
حيث  الطبية  والمستهلكات 
النسبة  الرفع  نسبة  فاقت 

الحقيقية للتضخم والكلف.
حــوار  بفتح  عبيدات  وطــالــب 
ذات  األطـــراف  كافة  يشمل 
األطباء  نقابة  وهي  العالقة 
المستهلك  وحماية  األردنية 
ــعــام  األردنــــيــــة واالتــــحــــاد ال
لنقابات عمال األردن وجمعية 
التأمينات الصحية تحت مظلة 
مجلس النواب للوصول إلى 
كافة  ترضي  منصفة  حلول 

األطراف.
وأشـــار عــبــيــدات إلــى أنــه ال 
أن  حيث  للرفع  حقيقيا  مبرر 
دخل الطبقة الوسطى التي 
تفضل المعالجة في القطاع 
منذ  تعديل  أي  يتم  لم  العام 
فإن  وبالتالي  سنوات  عــدة 
ــادة الــجــديــدة على  ــزي هــذه ال
الئحة األجور الطبية من قبل 
وفي  األردنية  األطباء  نقابة 
ظل عدم قدرة المواطن على 
الجديدة  الكلف  هــذه  تحمل 
سيزيد من األعباء المعيشية 
عليها وعلى الطبقة الفقيرة.

ـــفـــت عـــبـــيـــدات إلــــى أن  ول
خارجيا  الــعــالجــيــة  الــســيــاحــة 
مع  مــقــارنــة  سلبيا  ستتأثر 
الدول األخرى والتي أصبحت 
ـــــألردن  ـــة ل ـــوي مــنــافــســة ق
هذه  وأن  المجال  هــذا  فــي 
الرفوعات منِ شأنها أن تكون 
السياحة،  لهذه  طــاردا  عامًال 
ما يعني تأثر القطاع الصحي 
الخاص سلبا وتراجع مدخوالته 
هذا  فإن  وبالمجمل  المالية، 
األمر سيعمل على ركود في 
الصلة  ذات  القطاعات  كافة 
كالفنادق  الصحي  بالقطاع 
ــبــرات  ــمــخــت والــمــطــاعــم وال

الطبية والصيدليات. 

   "املستهلك" 
تطالب بإلغاء قرار 

رفع الئحة أجور 
نقابة األطباء 

وليس تعليقه 
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املؤرش يكسب نقطت وانحسار للتداول 
 عمان- فيصل التميمي

كسب المؤشر العام لبورصة عمان في 
ليغلق  نقطتين،  أمس  تعامالت  نهاية 
مع  مقارنة  نقطة،   1989 مستوى  عند 

1987 نقطة لجلسة الخميس.
سعر  صعود  لالرتفاع،  المؤشر  ودفــع 
 3.21 لالستثمار  االقبال  اسهم:  اغالق 
 2.05 األردن-جوبترول  مصفاة  بالمئة، 
بالمئة،   1.38 العربي  البنك  بالمئة، 
وبنك  بالمئة   0.68 الكويتي  األردنـــي 

اإلسالمي األردني 0.30 بالمئة.

األعلى تداوال
االستثمارية  التجمعات  سهم  وسجل 
 400 بـ  الجلسة  خالل  تداول  حجم  اعلى 
دينار،  الف   284 الفوسفات  دينار،  الف 
الف   266 لــالســتــثــمــارات  عــربــي  شــرق 
دينار،  االف   206 العربي  البنك  دينار، 
الــف  األردنــــي 164  اإلســالمــي  بــنــك 
دينار،  الفف   136 للسجائر  االتحاد  دينار، 
االنابيب األردنية 116 الف دينار، االتحاد 
تطوير  دينار،  االف   108 لالستثمارات 
األراضي 84 الف دينار ومصفاة األردن-

جوبترول 78 الف دينار.

األعلى اسهما
لالستثمارات  عربي  شرق  سهم  وسجل 
بـ 590  الجلسة  خالل  اسهم  كمية  اعلى 
الف سهم، التجمعات االستثمارية 390 
الف  الصناعية 336  الموارد  سهم،  الف 
سهم، المهنية 130 الف سهم، االتحاد 
لالستثمارات 99 الف سهم، الفوسفات 

 94 األردنــيــة  االنابيب  سهم،  الــف   97
التغذية  لخدمات  التجمعات  سهم،  الف 
واإلسكان 87 الف سهم، بنك المال 63 
الف   55 األراضــي  وتطوير  سهم  الــف 

سهم.

األعلى عقودا
لالستثمارات  عربي  شرق  سهم  وسجل 
ــقــود خـــالل الــجــلــســة بـ  ــلــى حــجــم ع اع
عقدا،   90 األراضــي  تطوير  عقد،   100
عــقــدا،   77 ــثــمــاريــة  االســت الــتــجــمــعــات 
األردن- مــصــفــاة  عــقــدا،   76 الــتــحــديــث 
جوبترول 70 عقدا، الفوسفات 67 عقدا، 
االنابيب  عقدا،   66 لالستثمارات  االتحاد 
األردنـــيـــة 63 عــقــدا، بــنــك اإلســالمــي 

األردني 54 عقدا والموارد الصناعية 52 
عقدا.

25 شركة رابحة
االلمنيوم  اســهــم:  أســعــار  وارتــفــعــت 
 4.46 بابل  حدائق  بالمئة،   5.81 -آرال 
بالمئة،   3.70 األردنية  االجــواخ  بالمئة، 
العبور 3.50 بالمئة، االحداثيات العقارية 
 3.21 لالستثمار  االقبال  بالمئة،   3.44
بالمئة، الوطنية لاللمنيوم 2.63 بالمئة، 
اوفتك  بالمئة،   2.50 األردنية  الملكية 
للنقل  السالم  بالمئة،   2.38 القابضة 
 2.17 الــقــروض  ضمان  بالمئة،   2.22
 2.05 األردن-جوبترول  مصفاة  بالمئة، 
بالمئة،   2.04 المتحدة  الكابالت  بالمئة، 

الباطون  بالمئة،  للدواجن 1.49  الوطنية 
العربي  البنك  بالمئة،   1.44 الــجــاهــز 
بالمئة،   1.12 المال  بنك  بالمئة،   1.38
بالمئة،   0.87 العقارية  العربي  الشرق 
بالمئة،   0.85 اإلســالمــي  صفوة  بنك 
األردنـــي  بــالــمــئــة،   0.72 االســتــثــمــاري 
للتعليم  الزرقاء  بالمئة،   0.68 الكويتي 
 0.59 الطبية  الــدولــيــة  بالمئة،   0.66
 0.30 األردني  اإلسالمي  وبنك  بالمئة 

بالمئة.

36 شركة تراجعت أسهمها
وتراجعت أسعار اسهم: الموارد للتنمية 
ــة  ــي األردن بــالــمــئــة،   7.69 واالســتــثــمــار 
الفرنسية 7 بالمئة، الجنوب لاللكترونيات 
بالمئة،   5 للتأمين  المنارة  بالمئة،   6.66
 4.83 للتجارة  نوبار  بالمئة،   4.91 انجاز 
بالمئة،   4.81 لالستثمار  عمد  بالمئة، 
بالمئة،   4.67 االستثمارية  التجمعات 
تطوير العقارات 4.16 بالمئة، ديرة 4.05 
بالمئة،   3.44 لالستثمار  األمين  بالمئة، 
اتحاد  بالمئة،   3.44 للنقل  المقايضة 
األردنــيــة  بالمئة،   3.33 المستثمرون 
الدولية  العربية  بالمئة،   3.33 لألدوية 
لتطوير  متكاملة  بالمئة،   2.83 للفنادق 
األراضي واالستثمار 2.73 بالمئة، شرق 
عربي لالستثمارات 2.12 بالمئة، تطوير 
البحرية  الخطوط  بالمئة،   1.93 األراضي 
 1.78 الوطنية  المحفظة  بالمئة،   1.79
بالمئة،   1.72 المالية  المتحدة  بالمئة، 
بنك  بالمئة،   1.69 للتمويل  األولـــى 
الدولية  السنابل  بالمئة،   1.68 األردن 
1.63 بالمئة وآفاق للطاقة 1.52 بالمئة. 

0.27 ٪ خسائر 
ن يف أسبوع ر بورصة ع تقرير مجموعة العر لالستث

األسبوعي للبورصة

 عمان – الرأي

ــعــام ("الــمــؤشــر") خــالل  انــخــفــض الــمــؤشــر ال
عند  ليغلق   0.27٪ بنسبة  الماضي  األســبــوع 
تراجع  قد  المؤشر  يكون  ذلك  بعد  نقطة.   1982
 6.61٪ وبنسبة  العام  بداية  منذ   6.82٪ بنسبة 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
المالي  القطاع  مؤشر  انخفض  آخــر  جانب  من 
قطاع  مــؤشــر  انــخــفــض  حــيــث   ،0.61٪ بنسبة 
مؤشر  أســوأ  وهو  المتنوعة،  المالية  الخدمات 
مالي فرعي أداًء خالل األسبوع الماضي، بنسبة 
الخدمات  قطاع  مؤشر  ارتفع  حين  في   ،0.76٪
بنسبة ٪0.01 وكان أفضل مؤشر فرعي أداء هو 
مؤشر قطاع التكنولوجيا واالتصاالت الذي ارتفع 
مؤشر  ارتفع  ذلك،  على  وعالوة   .0.52٪ بنسبة 
األسبوع  خــالل   0.78٪ بنسبة  الصناعة  قطاع 
على خلفية أداء قوي من قبل مؤشر قطاع التبغ 

والسجائر والذي ارتفع بدوره بنسبة 4.12٪.
كان  فقد  الفردية،  األسهم  أداء  حيث  من  أمــا 
هو  الماضي  األسبوع  خالل  أداء  سهم  أفضل 
 (JOPI) األنابيب  لصناعة  األردنية  شركة  سهم 
واإلنشائية  الهندسية  الصناعات  قــطــاع  مــن 
حيث ارتفع بنسبة ٪8.77 ليغلق عند 1.24 دينار. 
فكان  العقاري.  القطاع  من  أسهم  ثالث  وتاله 
التجمعات  شركة  سهم  أداًء  سهم  أفضل  ثاني 
ارتفع  الــذي   (SPIC) المتخصصة  االستثمارية 
وسهم  دينار   1.07 عند  ليغلق   8.08٪ بنسبة 
العقارية  لالستثمارات  العربي  الشرق  شركة 
(REAL) ثالث أفضل االسهم أداء بعد أن ارتفع 
وأخيرا،  دينار.   1.14 عند  ليغلق   7.55٪ بنسبة 
العرب  المستثمرون  اتحاد  شركة  سهم  ارتفع 
ليغلق   7.14٪ بنسبة   (UNAI) العقاري  للتطوير 
أداء  سهم  أفضل  رابــع  ليصبح  دينار   0.30 عند 

في السوق.
بالمقابل، كان أسوأ األسهم أداء خالل االسبوع 
الــمــاضــي هــو ســهــم شــركــة األردنـــيـــة إلنــتــاج 
والصناعات  األدوية  قطاع  من   (JPHM) األدوية 
عند  ليغلق   9.09٪ بنسبة  انخفض  الذي  الطبية 
سهم  أداء  سهم  أسوأ  ثاني  وكان  دينار.   0.30
من   (SURA) واالستثمار  للتنمية  ُســرى  شركة 
بنسبة  تــراجــع  ــذي  ال والسياحة  الفنادق  قطاع 
سهم  كــان  كما  دينار.   0.41 عند  ليغلق   8.89٪
من   (AALU) االلمنيوم  لصناعة  العربية  شركة 
ثالث  والتعدينية  االستخراجية  الصناعات  قطاع 
أسوأ سهم أداء بعد أن خسر ٪8.51 ليغلق عند 
مناجم  شركة  سهم  انخفض  وأخيرا،  دينار.   1.72
القطاع  نفس  من   (JOPH) األردنية  الفوسفات 
بنسبة ٪7.26 ليغلق عند 2.94 دينار ليكون بذلك 

رابع أسوأ سهم أداء لألسبوع.
السوق  نشاط  وصل  فقد  التداول  حبث  من  اما 
الماضي  األسبوع  خالل  دينار  مليون  إلى 25.9 
قبل  االســبــوع  عن   .48٪ بنسبة  ارتفع  أن  بعد 

الماضي ولكن انخفض عدد األسهم المتداولة 
وقد  هــذا  سهم.  مليون   14.5 إلــى   6٪ بنسبة 
كان سبب الزيادة الكبيرة في نشاط السوق هو 
بنسبة  الصناعي  القطاع  تــداوالت  حجم  ارتفاع 

 14.2 إلــى  الــقــطــاع  ـــداول  ت وصــل  حيث   320٪
مليون دينار. وعلى نحو غير معهود، تجاوز حجم 
التداول في القطاع الصناعي حجم التداول في 
من   55٪ على  استحوذ  حيث  المالي،  القطاع 
تداوالت  حجم  بلغ  كما  السوق.  نشاط  إجمالي 
أي  ديــنــار،  مليون   9.9 حوالي  المالي  القطاع 
وشكل  السابق،  األسبوع  عن   15٪ بنسبة  أقل 
السوق.  نشاط  إجمالي  من   38٪ القطاع  نشاط 
تداوالته 1.8  حجم  بلغ  فقد  الخدمات،  قطاع  أما 
مليون دينار بعد أن انخفض بنسبة ٪29 ليشكل 

٪7 من إجمالي قيمة التداول في السوق.
أما السهم األكثر نشاطًا في السوق فكان سهم 
شركة اإلقبال لالستثمار (EICO) من قطاع التبغ 
مليون   11.2 حوالي  تداوله  بلغ  حيث  والسجائر 
فكان  نــشــاًطــا،  األســهــم  أكثر  ثاني  أمــا  ديــنــار. 
سهم شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة 
الذي تداول 2.5 مليون دينار. وكان سهم البنك 
العربي (ARBK) ثالث أكثر سهم نشاطًا بعد بلغ 
سهم  وتــداول  دينار.  مليون   1.6 تداوالته  حجم 
 0.8 بقيمة  األنــابــيــب  لصناعة  ــيــة  األردن شركة 
مليون دينار ليصبح رابع أكثر سهم نشاطًا خالل 

األسبوع. 

تنويه
تم إعداد هذه النشرة من قبل شركة مجموعة 
توفير  بقصد  (الــشــركــة)  لالستثمار  العربي 
ال  بحيث  للمستثمرين  فــقــط  الــمــعــلــومــات 
نصح  تقديم  بمثابة  النشرة  هذه  اعتبار  يمكن 
في  التعامل  أو  باالستثمار  تتعلق  مشورة  أو 

األوراق المالية.
هي  النشرة  هذه  في  الواردة  المعلومات  إن 
معلومات استقتها الشركة من مصادر مختلفة 
بشكل  تتحرى  لم  الشركة  أن  غير  ومتخصصة 
المعلومات  هذه  وصحة  دقة  مدى  مستقل 
أو  صحة  عن  مسؤولة  غير  الشركة  فان  وعليه 

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

الخطية المسبقة للشركة.
وموظفيها  لالستثمار  العربي  مجموعة  شركة 
عن  األشــكــال  من  شكل  بــأي  مسؤولين  غير 
أو  شخص  بأي  تلحق  قد  أضــرار  أو  خسائر  أي 
جميع  و/أو  بعض  على  االعتماد  نتيجة  جهة 

المعلومات الواردة في هذه النشرة.

د. صالح مطاوع النعيمات
لــمــنــتــدب ا يــبــي  لــضــر ا م  لــعــا ا ئــب  لــنــا ا عــد  مــســا *

يــة د قــتــصــا ال ا لــعــقــبــة  ا مــنــطــقــة  ســلــطــة 

     الحاجة إىل مركز تدريب رضيبي 
متخصص

من  مصدر  أهم  أنواعها  بكافة  الضريبية  االيرادات  تشكل 
المصادر التي ترفد الخزينة العامة للدولة األردنية باألموال 
المجتمع  تجاه  واجباتها  بتأدية  القيام  من  لتتمكن  الالزمة 

في المجاالت كافة.
دائرة  به  تقوم  الذي  الدور  ولطبيعة  األهمية  لهذه  ونظرًا 
من  كــل  ألحــكــام  تطبيق  مــن  والمبيعات  الــدخــل  ضريبة 
المبيعات  على  العامة  والضريبة  الدخل  ضريبة  قانوني 
وقدراتهم  الناس  بحياة  ارتباط  من  القانونين  لهذين  ولما 
المعيشية، األمر الذي يحتم وجود كادر وظيفي يتمتع بقدر 
عاٍل من الخبرة الفنية ولديه قدر كاف من مهارات التعامل 

مع جمهور المكلفين الخاضعين للضريبة.
ــة مــلــحــة ألن يــكــون هــنــاك مــركــز  ــاج ــح ــيــه تــغــدو ال وعــل
تدريبيمتخصص يعنى بتدريب المدققين وجميع منتسبي 
اإلدارة الضريبية، بحيث يتم عقد دورات وورش عمل بشكل 
واألنظمة  القوانين  نصوص  على  الطالعهم  مستمر 
ما  بكل  تزويدهم  وكذلك  بموجبها،  الصادرة  والتعليمات 
يستجد من أمور تتعلق بفرض وتحصيل الضرائب المختلفة 
واألساليب المستحدثة في فن التعامل مع الجمهور، مما 
يطور من قدراتهم ويرفع من مهاراتهم وكفاءتهم في أداء 
تثقيف  في  مهم  دور  المركز  لهذا  سيكون  أعمالهم.كما 
ونشر الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بأهمية 
تلحق  التي  األضــرار  وبيان  عام  بشكل  للمجتمع  الضريبة 
باالقتصاد الوطني نتيجة عملية التهرب الضريبي والتحذير 
آثار  من  الجريمة  لهذه  لما  الجريمة  هذه  ارتكاب  مخاطر  من 
على  السيء  األثــر  وبالتالي  الوطني  لالقتصاد  مدمرة 
المترتبة  العقوبات  وبيان  للمواطنين  المقدمة  الخدمات 
على المتهرب من دفع الضريبة ومن يعاونه في ارتكاب 

هذا الجرم.
ونظرًا لما تتمتع به اإلدارة الضريبية في األردن من خبرة 
فرض  عملية  في  فنية  مهارات  من  تملكه  وما  وحرفية 
منذ  الضريبية  القوانين  لتطبيق  وذلك  الضريبة  وتحصيل 
الشقيقة  العربية  الــدول  مع  مقارنًة  نسبيًا  طويلة  فترة 
وخاصًة في دول الخليج العربي فسيكون لهذا المركز دور 
اقليمي ريادي في تدريب وصقل مهارات الموارد البشرية 
الضريبية في تلك الدول عن طريق عقد االتفاقيات حول 
التدريب وتبادل الخبرات مع تلك الدول خصوصًا وأن دول 
الخليج العربي بدأت حديثًا بتطبيق وفرض ضريبة المبيعات 

(القيمة المضافة) على السلع والخدمات فيها..
يشكل  أنــه  كما  المركز  لهذا  نسبية  ميزة  يعطي  وهــذا 
موردا مهما لتغطية نفقاته ومصاريفه، بل أنه قد يشكل 
عن  ناهيك  العامة،  للخزينة  دخًال  يدر  استثماريا  مشروعا 
امكانية تعاقد الشركات والقطاعات المحلية المختلفة مع 
بتطبيق  المعنيين  موظفيها  اكساب  أجل  من  المركز  هذا 
الخبرة  الضريبية،  اإلدارة  مع  والتعامل  الضريبية  القوانين 
والعملية  العلمية  والقدرات  الخبرة  لتوفر  وذلك  الــالزم، 
التطبيقية في القائمين على اعطاء هذه الدورات والورش، 
وكذلك لوجود عنصري الثقة واألمان في التعامل مع مركز 

حكومي معتمد متخصص في التدريب الضريبي.
كل هذه المبررات والميزات السابقة جديرة بأن تكون أسبابا 
موجبة من أجل التفكير الجدي في انشاء مركز متخصص 

في التدريب والتطوير الضريبي.
نأمل أن نرى ذلك قريبًا..

والله الموفق. 
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 عمان - عودة الدولة

القدم  لكرة  للمحترفين  "المناصير"  دوري  يرمي 
لموسم 2018-2019 الجمعة القادمة أوراقه بين 

دزينة الفرق بحثًا عن اللقب.
اليوم  في  االنطالقة  تكون  أن  األقــدار  وشاءت 
األخير لعطلة عيد االضحى المبارك، بعدما كانت 
خالل  ــام  أي مــدار  على  كشوفاتها  ــززت  ع الــفــرق 
الليلة  انتهت  التي  األولــى  والتحرير  القيد  فترة 
الماضية، وسط تفاوت في حجم االستقطابات.

وتختتم البطولة التي ستقام على نظام الذهاب 
كان  فيما  القادم،  العام  أيار  شهر  في  وااليــاب 
وهو  السابقة  بالنسخة  بالفوز  احتفل  الوحدات 
الماضي  الجمعة  الكؤوس  كأس  حوار  حصد  ذاته 
رؤية  تبدو  وبالتالي   ،1-2 الجزيرة  حساب  على 

المنافسة عنوان المشهد.
وتعاقدات  داخلية  ومعسكرات  ــة  ودي مباريات 
اللمسات  آخــر  بمثابة  كانت  مكثفة؛  وتدريبات 
وفي  المنتظر،  الترقب  من  فيها  حــوارات  على 
ستكون  األول،  االســبــوع  اســتــعــراض  جــزئــيــات 
مواجهة االفتتاح الجمعة مجهولة عنوانها البقعة 
عمان  ستاد  على  مساء  الخامسة  عند  والحسين 
وهما هربا من شبح الهبوط الموسم المنقضي، 
عديد  أبرم  العوضات  راتب  مدربه  بقيادة  البقعة 
وسعد  يــاســر  أحــمــد  مقدمتها  فــي  الصفقات 
عدنان  العبه  واستعاد  كبير  ابو  وأحمد  الروسان 
عالء  تدريبه  تولى  الذي  الحسين  ولدى  سليمان 

العمرات ديمبا وادمير وباتريك وبالل الداود.
وتطغى الظروف على مقابلة ستاد الحسن بين 
الرمثا  والنصف..  السابعة  عند  والصريح  الرمثا 

على  لالشراف  ذيابات  اسالم  بالعتيق  استنجد 
الرواية الفنية مع مجموعة العبين شابة يتقدمها 
الــدردور  وخالد  هضيب  ابــو  عامر  الفريق  كابتن 
سلم  بينما  الــربــيــع،  ورأفـــت  الــحــورانــي  وهـــادي 
للمدرب  الفريق  زمام  للمحترفين،  العائد  الصريح 
قديمة  بقائمة  يحتفظ  وهــو  شطناوي  رضــوان 
بهدف االنسجام منها عبد الرؤوف الروابدة وفهد 

جاسر وخالد العثامنة واحضر مجدي العطار.
وسيكون السبت اليوم الذي يليه على موعدين، 
األول يأتي فيه ذات راس لمواجهة شباب األردن 
الخامسة  عند  الثاني  عبدالله  الملك  ستاد  على 
شريف  القديم  لمهاجمه  الُمستعيد  وهو  مساء 

النوايشة بتواجد احمد النعيمات ومالك الشلوح 
ومحمد بلح ويعي مديره الفني التونسي شاكر 
مفتاح أهمية النقاط المبكرة  امام البرتغالي زي 
ناندو مدرب شباب األردن واألخير لديه نشاطات 
شفيع  عــامــر  باستقطاب  الــنــجــاح  بعد  واضــحــة 
والتجديد  مصطفى  ومحمد  االلوسي  ويوسف 

مع يوسف النبر وآخرين.
والنصف  السابعة  مباراة  على  األنظار  تتجه  كما 
 - والــجــزيــرة  االهــلــي  بصافرة  عمان  ستاد  على 
العراقة القديمة-، األهلي افتقد اوراقه المؤثرة 
وملف عيسى الترك بمنصب المدير الفني على 
ابراهيم  منها  يبرز  بصفقات  زائــدة  شحنات  أمل 

الــجــوابــري واحــمــد ابــو حــالوة ومحمد الــعــدوان، 
نجومه  مــن  مــحــروس  نـــزار  الــســوري  يــريــد  فيما 
أحمد  المميز  على  باالعتماد  المباغتة  بالجزيرة 
سمير ومحمد طنوس ومهند خيرالله ونور الدين 

الروابدة.
يستقبل  إذ  الجاري،   26 األحــد  االسبوع  ويختتم 
الوافد الجديد السلط البطل الوحدات على ملعب 
األمير حسين عند الخامسة مساء بمدربه اسامة 
قاسم وأسماء يتقدمها موسى الزعبي وعصام 
شطناوي  ومحمد  البصول  ومحمود  مبيضين 
بالمدير  المثالية  األوقات  فيعيش  الوحدات  وأما 
الفني جمال محمود ومعطيات األسماء بأهمية 

بحمزة الدردور وبهاء فيصل وصالح راتب وعبيدة 
السمارنة.

ملعب  على  نفسه  الفيصلي  يقدم  جديد  ومن 
سهرة  في  العقبة  شباب  امــام  العقبة  تطوير 
تنطلق الساعة التاسعة يريد من خاللها التونسي 
نبيل الكوكي حصد الفوز األول كبداية قوية بعد 
التجديد مع انس بني ياسين والتمسك بدينامو 
الوسط بهاء عبد الرحمن واحسان حداد ويوسف 
مدرب  فيه  يعتمد  الــذي  الوقت  في  الــرواشــدة 
وربيع  الخوالدة  خلدون  على  الــداود  رائد  العقبة 
انس  المرمى  حارس  مع  التعاقد  وجدد  البريمي 

الخاليلة.
سيفتقد  الحالي  الموسم  أن  إلى  االشارة  بقي 
هبوطهما  بعد  والــيــرمــوك  حسن  بني  منشية 
إلى الدرجة األولى فيما عاد الصريح للمحترفين 
رفقة السلط، وارتحل إلى الخارج قائمة كبيرة من 

الالعبين. 

مباريات األسبوع األول

 الجمعة 8-24

 س5 ستاد عمانالبقعة والحسين 

 س7،30 ستاد الحسنالرمثا والصريح

السبت 8-25

 س5 ستاد الملك عبدالله الثانيذات راس وشباب األردن

س7،30 ستاد عمان األهلي والجزيرة 

األحد 8-26

س5 ملعب األمير حسين بالسلط السلط والوحدات 

 س9 ملعب تطوير العقبةشباب العقبة والفيصلي 
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 األرثوذكسي يعبر حاجز األهلي في "سلة الممتاز" 

 كربياء بطل 
 عمان - عودة الدولة

مميزة  صورة  األرثوذكسي  استنسخ 
وهو  باالنجازات  المزخرف  تاريخه  من 
 83-84 العنيد  األهــلــي  حــاجــز  يعبر 
بتفاعلها  ساخنة  بمواجهة   (31-41)
أحداثها  جــرت  والجماهيري  الفني 
الحسين  بمدينة  حمزة  األمير  بصالة 
مرحلة  جـــوالت  آخــر  فــي  لــلــشــبــاب، 

ذهاب الدوري الممتاز لكرة السلة.
في  وتــحــديــدًا  المعطيات  وتقلبت 
 76-76 الــتــعــادل  قبل  األخــيــر  الــجــزء 
فيها  فــرض  الــتــي  التمديد  ورحــلــة 
الــحــوار  على  كبريائه  االرثــوذكــســي 
الثامنة  النقطة  إلــى  رصيده  ليرفع 
الليلة  اختتمت  بينما   ،(7) والخاسر 
مقابلة  في  الذهاب  محطة  الماضية 
بنفس المكان بين الوحدات والجزيرة.

األرثوذكسي (84)
األهلي (83)

االنطالقات  حرية  األرثوذكسي  منح 
الهندي  اشــرف  للخماسي  المبكرة 
كنانة  بني  وابراهيم  الخطيب  واحمد 
عن  بحثًا  بوشة  ومتري  عبيد  واحمد 
األهــالويــة  السلة  صــوب  الــوصــول 
منها  ظهر  أوراق  على  المعتمدة 
حمدان  ومحمد  عــبــاس  زيــد  الخبير 
ــة ومـــالـــك خــشــان  ومــحــمــد حــســون

وابراهيم حماتي ومالك كنعان.
ورد  سريعة  بثنائية  االهــلــي  تقدم 
ثالثية  جــاءت  ثم   2-4 االرثــوذكــســي 
ــســة" حــســونــة  ــي ــم ــغ الـــهـــنـــدي و"ت
الخطيب  وهــاجــم  الدقائق  الشــعــال 
ثالثية  خشان  وسجل  متري  وتــألــق 
متابعات  وســط   9-9 النتيجة  جعلت 
لكن  ورفاقه  عباس  من  السلة  تحت 
وان  التسجيل  تبادال  وعبيد  خشان 
متفوقًا14-15،  االرثوذكسي  بقي 
بثنائية 16- الربع  حسم  كنعان  أن  إال 

.15
ـــــســـــي مــحــمــد  ـــــوذك اشـــــــرك االرث
وحركا  بسام  وابراهيم  العبدالالت 
وحصل   16-19 بالتقدم  المشهد 
الخطيب على رميتين سجلهما بنجاح، 
االهلي  لدى  ادكيدك  محمد  ظهر  ثم 
ليسترجع  خشان  بمساندة  بثالثية 
 26-26 بالتعادل  النشاط  األهــلــي 
االرثوذكسي  توغالت  الهندي  وقاد 
ذلك  وبعد   27-30 للتقدم  متري  مع 
وتحديدًا  نقاط  لعشر  الفارق  توسيع 

41-31 قبل االستراحة.
الثالث  الربع  افتتاح  كنانة  بني  اعلن 
قبل  بثنائية  حماتي  عليه  ورد  بثالثية 
-47 جميلة  بثالثية  الهندي  يتألق  ان 

ليكون  عبيد  عبر  النقاط  وتعززت   33
الــــرد بــثــالثــيــة مــن كــنــعــان وحــضــور 
مثالي لـ عباس وتكررت االخطاء في 
صوب  االنظار  اتجهت  الــذي  الوقت 
الثالثيات  في  المبدع  بوشة  متري 
بخبرته  عباس  وسجل  والمتابعات 
كنعان  وفــرض  الغلة  عزز  عبيد  فيما 
رفع  بمثابة  لالهلي  بثالثية  نجوميته 
اتساع  ولعل  لــلــعــودة،  المعنويات 
األهلي  اجبر  لالرثوذكسي  الــفــارق 
عباس  مــن  طـــوارئ  بعملية  الــخــروج 
اغالق  ومتري  الهندي  سعى  فيما 
تحت  االمــدادات  ووقــف  المساحات 
السلة والنتيجة تشير لصالح فريقهم 
لالهلي  محاوالت  وجود  مع   40-49

عبر حسونة.

اظهار  اعــادة  األهلي  لدى  الحل  كان 
حسونة  يساند  لكي  حماتي  ابراهيم 
وعــبــاس واالســتــفــادة مــن األخــطــاء 
الــفــارق  ليتقلص  الــمــنــافــس  عــلــى 
انتفض  ثم  نقاط 51-48  نقاط  ثالث 
بالتعادل 51- حمدان  بثالثية  االهلي 
-55 استمر  النقطي  والتقارب   51
متري  استثمر  المحصلة  وفــي   55
المشهد بمعاونة عبيد وانتهى الربع 

الثالث لالرثوذكسي 56-61.
الربع  اشــعــال  مسلسل  عــبــاس  ــدأ  ب
الهندي  ابــداع  وتجلى  بثنائية  األخير 
ورســم  ــوذكــســي،  االرث كوكبة  لــدى 
وصناعتها  الــكــرات  لــم  لوحة  كنعان 
ابقاء  يصر  واالرثــوذكــســي  لرفاقه  
 60-65 الــســيــطــرة  ــحــت  ت االرقــــــام 

عباس  مــن  مستمرة  مــحــاوالت  مــع 
في  حماتي  وبــرز  وخشان  وحسونة 

نشاطه بالتسجيل االهالوي 67-68.
االرثوذكسي  بين  التسجيل  تواصل 
الصراع  المجريات  ودخلت  واالهلي 
من  وتحديدا  كــرة  كل  على  الساخن 
تقدم  يؤكد  والرقم  ومتري،  حماتي 
 76-76 التعادل  قبل   73-74 االهلي 

واللجوء للتمديد.
ــر مــتــري  ــب ســجــل االرثـــوذكـــســـي ع
حماتي  وواصـــل   76-80 والخطيب 
ابداعاته واضاف عباس رميتين وقرب 
واألخير  المسافة  وكنعان  حسونة 
ليفوز  سجلها  التي  الرمية  تنفعه  لم 
سلة 84- نصف  بفارق  االرثوذكسي 
في  المباراة  توقف  ذلك  وسبق   83
حالة  على  بنقاشات  األخيرة  الثواني 

تحكيمية حول احتساب أحد األخطاء.

تحت الرصد
أظهرت عالمات التفوق في الحوارات 
ونجح  الالعبين  لعديد  الذهني  التميز 
بزيارة  عبيد  أحمد  االرثوذكسي  العب 
السلة والتسجيل (22) نقطة ومتري 
 (19) الهندي  واشـــرف   (20) بوشة 
بعناية  الــفــريــق  ــاد  ق الــثــالثــي  وهـــذا 
طيلة اللقاء، فيما على الطرف اآلخر 
نجوميته  عباس  زيد  فرض  باألهلي 
كانت  وبالتساوي  نقطة  وسجل (21) 
ومــالــك  حــســونــة  محمد  بــيــن  الــغــلــة 

كنعان (18).

احتفالية القدامى
احتفالية  اللقاء،  هامش  على  اقيم 
ــعــبــة وابــــــرز من  ــل ــن قـــدامـــى ال ــي ب
ــــان ضــمــن صـــفـــوف الــفــريــقــيــن  ك
االرثوذكسي واالهلي بذات المكان.

النبر  غــازي  األرثوذكسي  في  وظهر 
وفادي  الطنبور  وأمجد  ساحلية  وجان 
النبر  وغــازي  البحيري  وجمال  السقا 
قــورة  ابـــو  وعــبــدالــلــه  بينو  ــر  وســام
قورة  ابــو  الله  وعبد  دعيس  وأيمن 
العمش  وصليبا  امــســيــح  ــهــاب  واي
واسامة دغلس، فيما برز من االهلي 
ســمــيــر مــرقــص ويـــوســـف زغــلــول 
النسور  وفيصل  معتوق  ومــــروان 
ورأفــت  الخص  ــد  وزي ماضي  ونــهــاد 
وفــادي  الشمالي  وتيمور  ضراغمة 
ذيب  وابراهيم  عايش  ورياض  يغمور 

وسلطان ابو مريم.
رئيس  بحضور  فنية  لمحات  وبــعــد 
تفوق  عــلــيــان  محمد  اللعبة  ــاد  ــح ات
الختام  وبعد   ،48-56 االرثــوذكــســي 
وسط  الالعبين  بتكريم  عليان  قــام 
بتلك  اشاد  الذي  الجماهيري  الحضور 
نجوم  استذكار  فيها  تم  التي  اللفتة 

السلة. 

 محمد عليان يتوسط قدامى نجوم اللعبة   

 ختام الفترة األولى لقيد وتحرير الالعبين 

" للمحرتف لكرة القدم ينطلق الجمعة   دوري "املناص

 العب األهلي زيد عباس يحاول خطف الكرة قبل  محمد العبدالالت

 أنس بني ياسين - الفيصلي    حمزة الدردور - الوحدات    أحمد سمير - الجزيرة   

د   "املسابقات واملالعب" تنسب باعت
 " ستاد السلط لبطوالت "املحرتف

 عمان - الرأي

في  والمالعب  المسابقات  لجنة  نسبت 
التنفيذية  الهيئة  الــى  الــقــدم  كــرة  اتــحــاد 
بن  الحسين  االمير  مدينة  ملعب  بإعتماد 
المناصير  لبطوالت  السلط  في  عبدالله 

.2019-2018 لموسم  للمحترفين 
قام  التي  التفقدية  الزيارة  بعد  ذلك  جاء 
الهيئة  عضو  يضم  الذي  االتحاد  وفد  بها 
اللجنة  رئــيــس  ونــائــب  لــالتــحــاد  التنفيذية 
سيزار  الــعــام  واالمــيــن  عبيدالله  منصور 
صوبر ومدير المسابقات عوض الشعبيات 
معتصم  باالتحاد  المنشآت  قسم  ورئيس 
الى  المعنية  األمنية  والجهات  الحنيطي 

أمس. الملعب 

كشفت  االلــكــتــرونــي،  الــمــوقــع  وبحسب 
الستقبال  الملعب  جــاهــزيــة  عــن  ــارة  ــزي ال
معايير  متطلبات  انجاز  تم  بعدما  المباريات 
ما  الفنية،  والــجــوانــب  الــعــامــة  الــســالمــة 
لجنة  قبل  مــن  الملعب  بإعتماد  ســاهــم 

والمالعب. المسابقات 
الى  حديثا  الــصــاعــد  السلط  نـــادي  وكـــان 
االتحاد  خاطب  المحترفين  اندية  مصاف 
في  البيتية  لمبارياته  الملعب  العتماد 
االتــحــاد  وقـــام  المناصير،  دوري  بطولة 
من  العديد  ودون  للملعب  زيـــارات  بعدة 
السالمة  بمعايير  الــخــاصــة  الــمــالحــظــات 
شباب  مــديــريــة  جــهــود  وتكللت  الــعــامــة، 
تلك  بــإنــجــاز  ــســلــط  ال وبــلــديــة  ــقــاء  ــل ــب ال

الرئيسة.  المتطلبات 

 جانب من الزيارة التفقدية األخيرة لملعب السلط   

 اختتام بطولة األردن املفتوحة للرماية 
 عمان - رغد البطيخي

األردن  ــة  ــطــول ب األول  امــــس  اخــتــتــمــت 
المفتوحة للرماية والتي اقيمت في ميدان 
 60 نحو  وبمشاركة  للعبة  الملكي  االتحاد 

راميًا ورامية واستمرت لمدة يومين.
بين  قويا  تنافسا  النادي  ميادين  وشهدت 
في  االولــى  الثالثة  بالمراكز  للفوز  الرماة 
المسدس  مــلــم،   9 ــمــســدس  (ال اســلــحــة 
الهوائي، البندقية الهوائية، رماية الخرطوش 

(سكيت) ورماية الخرطوش (التراب) . 

المهندس  قــام  المنافسات  ختام  وفــي 
األمير  سمو  عــن  مندوبا  رشــيــدات  نــواف 
بالمركز  الفائزين  بتكريم  طــالل  بن  محمد 
الثالثة االولى، حيث جاءت النتائج على النحو 

االتي:
القاسم،  محمد  الخير،  بشار  السكيت:   -

طارق الخيري.
ماضي،  فؤاد  الطرابيشي،  احمد  التراب:   -

عمر العبسي.
العمري،  علي  رجــال:  ملم   9 المسدس   -

فادي الساحوري، حازم العطيات. 

 جانب من المنافسات 
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 إيقاف الحكم أحمد فيصل لمدة شهر 

ار الرسن مستشاراً للتحكيم   الخب الد
يف اتحاد كرة القدم 

 عمان - الرأي 

كرة  التــحــاد  التنفيذية  الهيئة  ــررت  ق
يورن  الدنماركي  الخبير  تعيين  القدم 

الرسن مستشارا للتحكيم.
لالتحاد  ــعــام  ال االمــيــن  ذلـــك  وقـــال 
سيزار صوبر: تنفيذا لتوجيهات سمو 
االمير علي بن الحسين رئيس الهيئة 
التنفيذية بتوفير كل متطلبات تطوير 
الحكام وتوفير أفضل السبل لالرتقاء 
بالمستوى، تقرر تعيين الخبير الدولي 
يورن  الدنماركي  التحكيم،  مجال  في 

بولسن مستشارا للتحكيم.
وبحسب الموقع االلكتروني لالتحاد، 
العالقات  ان  الى  العام  االمين  لفت 
مع  عــلــي  ــر  االمــي لسمو  المتميزة 
ساهمت  عــالــمــيــا،  الــلــعــبــة  أوســــاط 
الخبير  مــع  التعاقد  إجــــراءات  بــإنــجــاز 
دولية  بخبرات  يتمتع  ــذي  ال بولسن 
كبيرة ستساهم بتعزيز مسيرة تطوير 

منظومة التحكيم في االتحاد.
لتنفيذية  الهيئة  رئيس  نائب  ــان  وك
مصطفى الطباع وبولسن تابعا جزءا 
اقامه  الــذي  التدريبي  المعسكر  من 
الحكام مؤخرا في العقبة، حيث اطلع 
االخير على إجراءات المعسكر وتحدث 
خطة  مالمح  ابرز  وعرض  الحكام  الى 

العمل خالل المرحلة المقبلة.
ــالل  خ الرســـــن  يـــرفـــع  ان  ــظــر  ــت ــن وي
الى  مفصال  تقريرا  المقبلة  األيــام 
يتضمن  لــالتــحــاد  التنفيذية  الهيئة 
ووفق  الحكام  تطوير  وبــرامــج  خطط 

استراتيجية متكاملة.

في  العبا  كان  الذي  الرسن  ويمتلك 
للدنمارك ضمن المستوى االحترافي 
كبيرة  خبرات  أعــوام  خمسة  من  ألكثر 
باالتحاد  تحكيمي  مستشار  وأبرزها: 
االوروبي  باالتحاد  محاضر  االوروبي، 
االتحاد  في  حكام  مقيم   ،2003 منذ 
االتحاد  في  للحكام  مقيم  االوروبي، 
الدولي -فيفا-، مسؤول عن البرنامج 
اسبانيا  دول  في  للتحكيم  التطويري 
ورومانيا  وبلغاريا  وجــورجــيــا  وتركيا 
ومسؤول  مــدرب  وبولندا،  وهنحاريا 
برنامج التطوير والمهارات للحكام في 
حكم   ،2006 منذ  االوروبـــي  االتــحــاد 
دولي من 1982-2001 وادار اكثر من 
دبلوم  على  حاصل  دولية،  مباراة   70

عالي في االدارة الرياضية.
ــشــف الــمــوقــع  مـــن جـــانـــب آخـــــر، ك
ــرة  االلــكــتــرونــي لــالتــحــاد، "قـــررت دائ
فيصل  احمد  الحكم  إيــقــاف  الحكام 

خطأ  ارتكابه  بعد  شهر  لمدة  العلي 
تحكيميًا ”مؤثرًا“ -وغير مقصود- خالل 
جمع  والــذي  كــأس الــكــؤوس،  نهائي 

فريقي الوحدات والجزيرة".
لالٔيحة  اســتــنــادًا  ــرة  ــدائ ال قـــرار  وجـــاء 
قبل  مـــن  الــمــعــتــمــدة  ــات  ــوب ــق ــع ال
ساريًا  اإليــقــاف  يعتبر  حيث  االتــحــاد، 
اول  انه  العلم  مع  المباراة،  تاريخ  من 
الحكم،  ارتكبه  قد  مٔوثر  تحكيمي  خطأ 
وهي العقوبة التي ستعتمد استنادا 
لالئحة مع كل خطأ مؤثر خالل مباريات 

الموسم 2019-2018 .
تعيينه  تــم  والـــذي  فيصل  بــأن  يذكر 
نهائي  مباراة  في  أوًال  اضافيًا  حكمًا 
في  خطٔا  ارتكب  قد  الكؤوس  كــأس 
الكرة  خروج  تحديد  بعدم   65 الدقيقة 
الجزيره  مرمى  خط  على  من  بكاملها 
حسب  للحكم  المساعدة  يقدم  ولم 
عليها  المنصوص  والواجبات  المهام 

في قانون اللعبة. 

 مشوار "التايكواندو" في دورة األلعاب اآلسيوية يبدأ اليوم 

 "أجزاء من الثانية" تحرم السّباح بقلة من 
"الربونزية" 
 عمان - الرأي

خضر  الوطني،  المنتخب  سباح  حل 
سباق ٢٠٠  بالمركز الرابع، في  بقلة، 
األردنية  المشاركة  بافتتاح  حــرة  متر 
والتي  اآلسيوية  األلعاب  دورة  في 
بمدينتي  إندونيسيا  تستضيفها 
 ٢ حتى  وتستمتر  وفلمبان  جاكرتا 

أيلول المقبل.
 ١٩ العمر  مــن  البالغ  بقلة  وسجل   
قطع  بعدما  أردنيًا  قياسيًا  زمنًا  عامًا، 
 ١:٤٦:٧٧ بلغ  بزمن  السباق  مسافة 
دقيقة وبفارق أقل من ُعشر ثانية عن 
شي  الصيني  الثالث  المركز  صاحب 

نجيه الذي نال الميدالية البرونزية.
التأهل  في  أمــس،  نجح  بقلة  وكــان 
 ٢٠٠ سباق  من  النهائي  ــدور  ال إلــى 
األول  المركز  احتالله  بعد  حــرة  متر 
في مجموعته بالدور نصف النهائي 
العام  المجموع  في  الثاني  والمركز 
بعد  دقــيــقــة   ١:٤٧.٦٠ بــلــغ  ــزمــن  ب
تقديمه مستوى مميز جدًا خاصًة في 
ليصبح  السباق  من  األخــيــرة  األمــتــار 
إحــدى  إلــى  يصل  أردنـــي  سباح  أول 
السباحة  منافسات  في  النهائيات 

باأللعاب اآلسيوية.
وبدوره فاز بطل أولمبياد ريو ٢٠١٦، 
الصيني سون يانج، المركز األول في 
السباق حيث سجل زمنًا بلغ ١:٤٥.٤٣ 
كاتسوهيرو  الياباني  فيما   ، دقيقة 
الميدالية  ــال  ون ثانيا،  ماتسوموتو 

الفضية بزمن ١:٤٦.٥٠ دقيقة.
في  قدمه  بما  رضــاه  عن  بقلة  وعبر 
تحقيق  في  يأمل  وكان  السباق  هذا 
منصة  إلــــى  والـــصـــعـــود  ــة  ــي ــدال مــي
التتويج، وقال: السباق كان قويًا جدًا 
جاهدًا  حاولت  شرسة،  والمنافسة 
الثالث  المراكز  إحــدى  إلى  للوصول 

األولى.
وأضاف: أعتقد أنني قدمت مستوى 
جيد جدًا في هذا السباق وسأواصل 
نتائج  لتحقيق  أفضل  بشكل  العمل 

متقدمة في األيام القادمة.
هذا  فــإن  دقيقة   ١:٤٦:٧٧ وبــزمــن 
التأهيلية  األرقــام  من  أفضل  الزمن 
التي كانت مؤهلة إلى دورة األلعاب 
أقيمت  والتي  الماضية  األولمبية 
البرازيلية  جانيرو  دي  ريو  مدينة  في 

.٢٠١٦

"التايكواندو" يظهر اليوم
اليوم  الــتــايــكــوانــدو  منتخب  يــدشــن 
عبر  الــــدورة  فــي  مشاركته  االثــنــيــن 

جوليانا الصادق وزيد مصطفى.
وستواجه جوليانا الالعبة السيرالنكية 
ــدور  ال فــي  ساندمالي  نيسانساال 
ثمن النهائي من منافسات وزن تحت 
 ١٦ فيه  سيشارك  والـــذي  كغم   ٦٧
تخطي  في  نجحت  حال  وفي  العبة، 
في  ستواجه  فإنها  منافستها  عقبة 
لقاء  من  الفائزة  النهائي  ربــع  ــدور  ال

اإليرانية ميليكا والفيتنامية تاهي.
الميدالية  أحــــرزت  جــولــيــانــا  ــانــت  وك
من  الثانية  الــجــولــة  فــي  الــبــرونــزيــة 
بطولة الجائزة الكبرى (الجراند بريكس) 
والتي أقيمت في العاصمة الروسية 

موسكو األسبوع الماضي.
مصطفى  زيــد  سيواجه  جانبه،  مــن 

في  يسك  يلدوس  الكازاخي  نظيره 
تحت  وزن  منافسات  من   ٣٢ الـ  دور 
٥٨ كغم، وفي حال تمكن من تجاوزه 
فإنه سيواجه في الدور ثمن النهائي 
محسن  األفغاني  مواجهة  من  الفائز 

رضا والعب منتخب ميانمار زاو لين.
ــة بــمــثــابــة  ــمــشــارك وتــعــتــبــر هــــذه ال
الشاب  لالعب  االستعدادية  المحطة 
مقعده  وحجز  سبق  الــذي  مصطفى 
في دورة األلعاب األولمبية للشباب 
ـــي ســتــقــام فـــي الــعــاصــمــة  ـــت وال
الفترة  في  آيرس  بوينس  األرجنتينية 
األول  تشرين  شهر  مــن   ٦ بين  مــا 

القادم وحتى ١٨ من الشهر نفسه.
كما تواجه الالعبة راما أبو الرب، يوم 
يا  تايبيه  الصين  العبة  الثالثاء،  غد 
النهائي  ثمن  ــدور  ال في  لين  شينج 
كغم   ٥٧ ــحــت  ت وزن  لــمــنــافــســات 
بينما  العبة،   ٢٠ به  سيشارك  والذي 
سيخوض صالح الشرباتي منافسات 
األربــعــاء،  يــوم  كغم)   ٨٠ (تحت  وزنــه 
مواجهة  فــي  القرعة  أوقعته  حيث 

هيدينوري  الياباني  لقاء  من  الفائز 
إباتا واإلندونيسي أدريان.

وسيختتم البطل األولمبي، أحمد أبو 
غوش (وزن تحت ٦٨ كغم) ، مشاركة 
حيث  المقبل  الخميس  يوم  المنتخبنا 
مع  النهائي  ثمن  الدور  في  سيواجه 
الفائز من نزال العب هونج كونج كي 

تشانج والعب فيتنام فوك لي.

"الجوجيتسو" إلى جاكرتا
ــوطــنــي  ــخــب ال ــت ــمــن غــــــادر وفـــــد ال
ــعــاصــمــة  ــلــجــوجــيــتــســو صـــــوب ال ل
في  للمشاركة  جاكرتا  اإلندونيسية 
الدورة، بوفد يضم ١١ العبًا والعبة: 
فريح عودة أحمد (-٦٢ كغم)، عبدالله 
أحمد  عودة  غالب  كغم)،   ٦٩-) نباص 
(-٦٩ كغم)، حمزة الرشيد (-٧٧ كغم)، 
حيدر  كغم)،   ٧٧-) الرشيد  عبدالكريم 
الخزاعي  بــدر  كــغــم)،   ٨٥-) الــرشــيــد 
كغم)   ٩٤-) جرندوقة  زيد  كغم)،   ٨٥-)
، باسل فانوس (-٩٤ كغم)، ياسمين 
قاقيش  ويـــارا  كغم)   ٤٩-) الخطيب 

(-٦٢ كغم) وتحت قيادة المدير الفني 
المدرب زيد أبو السعود.

يوم  الجوجيتسو  منافسات  وتنطلق 
الالعبين  خــالل  مــن  الــقــادم  الجمعة 
غالب أحمد، عبدالله نباص وياسمين 

الخطيب.
ـــاضـــة الــجــوجــيــتــســو  وســتــســجــل ري
األلعاب  تــاريــخ  فــي  األول  ظهورها 
في  المشاركة  خــالل  من  اآلسيوية 
الفريق  يسعى  حيث  الحالية  النسخة 
ــــى مـــواصـــلـــة حــصــد االنــــجــــازات  ال
من  كبير  عــدد  حقق  أن  بعد  السيما 
دورة  في  مشاركته  أثناء  الميداليات 
األلعاب اآلسيوية لأللعاب الشاطئية 
ــلــصــاالت  ــــعــــاب اآلســـيـــويـــة ل واألل
آسيا  بطوالت  إلى  اضافة  المغلقة، 
للجوجيتسو والتي كانت آخرها بطولة 
الالعب  ظفر  حيث  بكازاخستان،  آسيا 
الذهبية  بالميدالية  الرشيد  عبدالكريم 
جــرنــدوقــة  زيـــد  الــالعــبــان  نـــال  فيما 
وياسمين الخطيب الميدالية البرونزية 

في منافسات وزنيهما. 

 جوليانا الصادق وزيد مصطفى يدشنان مشوار التايكواندو اليوم   

 خضر بقلة كان قريباً من ميدالية تاريخية   

 دعوة تركية للمشاركة في بطولة للفئات العمرية 

 عدس: رئيس االتحاد الدويل يزور األردن 
لدعم جهود تطوير التنس 

 عمان - غازي القصاص

اتحاد  رئــيــس  عــدس  حـــازم  المهندس  ــاد  ع
المتحدة  الواليات  من  االول  امس  التنس 
الجمعية  اجــتــمــاعــات  فــي  مــشــاركــتــه  بــعــد 
ُعقدت  التي  الــدولــي  لإلتحاد  العمومية 
في والية فلوريدا خالل الفترة من 16-13 

الجاري.
االتحاد  رئيس  يزور  لـ "الــرأي"  عدس  ووفق 
الدولي االمريكي الجنسية ديفيد هاجارتي 
عمان في موعد ُيحدد الحقًا، ويلتقي خالل 
الحسين  بــن  فيصل  األمــيــر  سمو  ــه  ــارت زي
اللجنة  وعــضــو  االولــمــبــيــة  اللجنة  رئــيــس 
التنس  تطوير  اجل  من  الدولية  االولمبية 
مالعب  على  الزيارة  خالل  ويطلع  األردنية، 
ويلتقي  الواعدين  ــدارس  م ــزور  وي التنس 
رئيس واعضاء مجلس ادارة االتحاد االردني.
وحول ما تم في إجتماع الجمعية العمومية 
ــي اوضـــح عـــدس بـــأن اهــم  ــدول لــإلتــحــاد ال
القرارات كان الموافقة على إجراء تعديالت 
للمجموعات  ديفز  كأس  بطولة  نظام  على 
ُتقام  بحيث  االولــى  والمجموعة  العالمية 
اسبوع  وخــالل  واحــد  مكان  في  النهائيات 
غــرار  وعلى  المجموعات،  وبطريقة  واحــد 

نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
وفـــي ضـــوء ذلـــك وقـــع االتــحــاد الــدولــي 
اتفاقية مع شركة كوزموس العالمية لرعاية 
بطوالت كأس ديفز لـ 25 سنة قادمة يحصل 

اربعين  نحو  على  الدولي  االتحاد  بموجبها 
مليون دوالر سنويًا.

واضاف عدس: قدمنا طلبًا باسم مجموعة 
عمليات  في  واحد  صوت  لها  التي  الــدول 
ــتــســاب  اإلقــــتــــراع بــتــخــفــيــض رســــوم االن
 (760) الى  دوالر   (4600) من  لها  السنوية 
في  قــــرارًا  االدارة  مجلس  واتــخــذ  دوالر، 
الجمعية  اجــتــمــاع  هــامــش  على  اجتماعه 
من  دوالر   (3500) مبلغ  بإعادة  العمومية 
تطوير  دعــم  شكل  على  االنتساب  رســوم 

لكل اتحاد يطلب ذلك.
االجتماعات  هامش  على  عــدس  والتقى 
عـــــددًا مـــن رؤســـــاء االتــــحــــادات الــوطــنــيــة 
المشاركة بينهم رئيس االتحاد التركي الذي 
للمشاركة  الوطنية   للمنتخبات  الدعوة  وجه 
وعلى  العمرية،  للفئات  تركيا  بطولة  في 
نفقة االتحاد المنظم الذي سُيحدد بعد عيد 

األضحى المبارك موعد البطولة.
الــدعــوة  عـــدس  تلقى  ُاخــــرى،  نــاحــيــة  مــن 
ادارة  مجلس  اجــتــمــاعــات  فــي  للمشاركة 
والتي  فيه  عضوًا  بصفته  العربي  االتحاد 
البطولة  هامش  على  تونس  في  سُتعقد 
العربية لفئتي تحت 13 و14 سنة التي تقام 
االمين  بصفته  عدس  سيتواجد  كما  هناك، 
جاكرتا  مدينة  في  اآلسيوي  لإلتحاد  العام 
القادمة  القليلة  االيــام  خالل  اإلندونيسية 
التنس  مسابقة  مباريات  على  لــإلشــراف 

في دورة األلعاب اآلسيوية. 

 حازم عدس مع رئيس االتحاد الدولي   

 الدرك بطل "الرشطة الدويل" لكرة 
الصاالت 

 عمان - الرأي

كرة  لخماسي  الـــدرك  قــوات  منتخب  تــوج 
الدولي  الشرطة  اتحاد  بطولة  بلقب  القدم 
المغلقة  الــمــالعــب  فــي  الــصــاالت  لــكــرة 
(WISPA)، والتي اختتمت أمس األول في 

مدينة "ديفا" الرومانية.
النهائية  المباراة  في  الدرك  منتخب  وتغلب 
الصاالت  لكرة  الروماني  الدوري  بطل  على 
"ديفا اوتوبيرجامو"، الذي شارك في نسخة 

هذه البطولة كضيف شرف، بنتيجة 2-3. 
وفي لفتة من، أهدى نشامى الدرك لقب 
ووفاًء  تكريمًا  الوطن  شهداء  إلى  البطولة، 
نور  الالعب  قــال  حث  الجليلة  لتضحياتهم 
جائزة  صاحب  الفريق  كابتن  الخزاعلة  الدين 
أفضل العب في البطولة: "لعبنا بأقصى 
طاقاتنا وتعاهدنا على الفوز، إلهداء اللقب 

إلى أرواح شهدائنا األبطال رحمهم الله".
أوراق  يقدم  أن  النشامى  منتخب  واستطاع 
اعتماده كمرشح قوي من بين 30 منتخبًا كان 
أوكرانيا،  كندا،  فرنسا،  روسيا،  أبرزها:  من 

هنغاريا، ورومانيا البلد المضيف.
وحقق "الدرك" العالمة الكاملة بفوزه في 
أن  قبل  المجموعات،  دور  مباريات  جميع 
يتجاوز المنتخب األوكراني في ربع النهائي، 

النهائي،  نصف  في  الروماني  الــدرك  ثم 
المباراة  فــي  الــرومــانــي  "ديــفــا"  ليالقي 

النهائية.
صاحب  رومانيا  بطل  أمام  النشامى  وقدم 
خروج  ورغــم  قــويــًا،  أداء  والجمهور  األرض 
إصابته  إثــر  قنديل،  إبراهيم  المميز  العبه 
تأخره  قلب  من  نجح  انه  اال  يده،  في  بكسر 
بهدفين في شوط المباراة األول، إلى فوز 

مثير بنتيجة 2-3.
البطولة،  إلــى  ـــدرك  ال قـــوات  وفــد  وضــم 
عامر  الـــمـــالزم/1  محمد،  هــشــام  النقيب 
مدرب  القرعان،  محمد  الــمــالزم/2  سالم، 
الرقيب  الــزيــود،  حسن  الــمــالزم/1  الفريق 
الدين  نــور  ــالعــبــون:  وال الخطيب،  هــانــي 
معاذ،  الدين  بهاء  محمد،  صالح  الخزاعلة، 
محمد،  عــدي  عامر،  احمد  قنديل،  ابراهيم 
ومجدي  فــوزي  محمد  قيس  خليل،  محمد 

وليد.
العديد  حقق  الــدرك  قوات  منتخب  أن  يذكر 
أبرزها  الدولية،  والبطوالت  األلــقــاب  من 
للمالعب  الشرطية  العالم  ببطولة  الفوز 
الدولي  الشرطة  اتحاد  ووصافة  المفتوحة، 
إضافة  ــضــًا،  أي المفتوحة  الــمــالعــب  فــي 
من  أكثر  في  المغلقة  المالعب  لقب  إلى 

مناسبة. 

 منتخب الدرك لخماسي كرة القدم   

 الخبير الدنماركي يورن الرسن   

 نادي مدينة الحس 
يكرم أبطاله يف 

السباحة 

 عمان - الرأي 

كرم نادي مدينة الحسين 
للشباب سباحيه وسباحاته 
ممن حققوا انجازات الفتة 

بطولة االندية الصيفية 
التي اقيمت مؤخرًا.

وحصل النادي على المركز 
الثاني في الترتيب العام، 

وتمكن سباحوه من تسجيل 
20 رقما قياسيا من 

أصل 28 رقم قياسي تم 
تسجيلها في البطولة.

وقد تم تكريم الفريق من 
قبل د.عاطف الرويضان 

مدير مدينة الحسين للشباب 
والذي شكر الالعبين 

والمدربين على االنجاز الذي 
تم تحقيقه.

وحضر  التكريم الذي اقيم 
في استراحة الياسمين 

داخل النادي المدير التنفيذي 
لنادي المدينة خالد اللوزي 

ورئيس قسم المسابح 
والنشاط الرياضي وسيم 
ابو حماد وجمع من اهالي 

السباحين والمدربين. 
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المفكرة العالمية

الدوري اإلسباني

 9 مساء beIN 3 أتلتيكوفالنسيا

 11 مساء beIN 3 ليجانيسبيلباو

الدوري اإلنجليزي

 10 مساء beIN 2ليفربولكريستال 

الدوري اإليطالي

 9.30 مساء beIN 4فروسينونيأتالنتا 
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 تعامل اإلتحادات مع الرياضة المدرسية ومبدعيها غير مريح!! 

 التفوق وجد إلنصاف الكفاءات وليس ملنتحيل 
صفاتهم ومصداقية "القدم" عالية 

 عمان - غازي القصاص 

المعبر  المدرسية  الــريــاضــة  ُتشكل 
شهد  وتــذوق  اإلنــجــازات  تحقيق  نحو 
التفريخ  مصانع  كونها  الــنــجــاحــات، 
الفئات  العبو  يخرج  االردنية،  للرياضة 
مستقبل  ُيعتبرون  الــذيــن  العمرية 
االردن وأمله من مدارسها المنتشرة 

في محافظات المملكة كافة.
المدرسية،  الرياضة  ألهمية  ونظرًا 
األســرة  عليها  ُتعوله  الـــذي  والـــدور 
االردنــيــة  الجامعة  بـــادرت  الرياضية، 
خــالل  ــجــامــعــات  ال أم  ُتــعــتــبــر  ــتــي  ال
الى  الماضي  الثمانيات  عقد  سني 
للمتفوقين  مقعدًا  اربعين  تخصيص 
الجامعة  لكليات  نصفها  ــًا،  ــاضــي ري
المختلفة، والنصف اآلخر لكلية التربية 
الالعبين  لجهود  تــقــديــرًا  الرياضية، 
ودعــمــًا  العالية،  الــكــفــاءات  أصــحــاب 
ومنتخباتها  االردنية  الرياضة  لمسيرة 
الكفاءات  ألصحاب  وتحفيزًا  الوطنية، 

على االستمرار في مشوار العطاء.
الحكومية  الجامعات  بقية  وطبقت 
خصصت  فيما  النهج،  هذا  ذلك  بعد 
عددًا  الحكومية  غير  الجامعات  بعض 
بعض  وعملت  للرياضيين،  المنح  من 
ــيــة عــلــى دعــم  الــمــؤســســات األهــل
رسومهم  بتحملها  الرياضيين  الطلبة 
الجامعية، في مشاهد أثلجت الصدر، 
ُينصف  مــن  ــوجــود  ب الــثــقــة  وعــــززت 
تحين  عندما  رياضيًا  المتفوق  الطالب 

مرحلة دراسته الجامعية.
نتوقف  حتى  المقدمة  هذه  نسوق 
الرياضة  مــع  ــادات  ــح االت عــالقــة  عند 
المدرسية من جهة، ومع المتفوقين 
فيها من جهة ُاخرى، نتمعن في واقع 
ومخجلًة  مزعجًة  باتت  التي  العالقة 
إتخاذ  يستدعي  مما  كثرة،  أحيان  في 
األمور،  بتصويب  الكفيلة  اإلجــراءات 
تــرك  دون  ألصــحــابــه  الــحــق  وإعــطــاء 
بــاألمــر،  يتحكمون  الــنــفــوذ  اصــحــاب 
وكأن التفوق الرياضي وجد لمنتحلي 
قول  هنا  ويحضرني  الصفة!!،  هذه 
 " إبــراهــيــم  حافظ  المصري  الشاعر 
أحرام على بالبله الدوح، حالل للطير 

من كل جنس".

الرياضة المدرسية
رغم إدراك مسؤلو اإلتحادات ألهمية 
الرياضة المدرسية، وقناعتهم بدورها 
العاب  قاطرة  مضي  في  المحوري 
أنهم  إال  النجاح،  نحو  قدمًا  اتحاداتهم 
الواقع،  ارض  على  ذلك  يترجموا  لم 
المدرسية  الرياضة  اتحاد  أقــام  فقد 
االمير  هي:  دورات  ثالث  العام  هذا 
ــقــالل،  فــيــصــل لــلــنــاشــئــيــن، االســت
وأبطال األقاليم، ولم تتابع االتحادات، 
وال أجهزتها االدارية والفنية، الدورات 
في  إال  ايــامــهــا،  مــدار  على  الــثــالث 
رئيس  من  ُطلب  حينما  االخير  اليوم 
بتتويج  القيام  يمثله  من  او  االتحاد 
الصور  ُتلتقط  وهــنــا  لعبته،  أبــطــال 

ليظهر في وسائل اإلعالم!!.

نسأل: أال تستحق الرياضة المدرسية 
للمنتخبات  الــنــجــوم  قــدمــت  الــتــي 
ــادات  ــح االت مــن  المتابعة  الــوطــنــيــة 
وجودها  وأليس  الفنيةّ؟!،  واجهزتها 
ــيــن عــلــى بــــذل جهد  ــب ــالع ــفــز ال ــح ُي
حصرًا  تكون  المتابعة  وهــل  أكــبــر؟!، 
لبطوالت  الختامية  المباريات  فــي 

اإلتحادات وأمام اإلعالم؟!.
في السياق، تهرول اإلتحادات لحضور 
آخر  في  وآسيوية  دولية  إجتماعات 
فيها  المشاركة  تــكــون  الــمــعــمــورة، 
الصوت  لمنح  او  إال،  ليس  للتواجد 
لمساعدته  ذلــك،  او  المرشح  لهذا 
في الحصول على المنصب، وُتصبح 
عاجزًة عن حضور بطوالت مدرسية ال 
تبعد قاعات مباريات مسابقاتها كثيرًا 
تذاكر  فيها  تتحمل  وال  مقراتها،  عن 

السفر واالقامة والمياومات!!.
الرياضة  اتــحــاد  عــون  فــي  الــلــه  كــان 
تجهيز  على  يعمل  فهو  المدرسية، 
ابـــطـــال الــمــســتــقــبــل، وتــطــويــرهــم 
وفرق  الوطنية  بالمنتخبات  ليلتحقوا 
األندية خدمة لأللعاب المختلفة، بينما 
ال تقدر اتحاداتها ذلك العمل ولو حتى 
وبعدها  بالحضور،  نفسها  بتكليف 
المشروخة  إســطــوانــتــهــا  ُتسمعنا 
إخفاق،  كل  عقب  عليها  عودتنا  التي 
هيبة  مــن  نــالــت  الــتــي  الخسائر  ــأن  ب
الرياضة االردنية ليست مهمة، النها 
تعمل في إطار مشروع رعاية الفئات 
لإلتحادات  هذه  رعاية  فأي  العمرية، 
لها،  تنافسية  قيمة  ال  وبطوالتها 
هم  وكأنها  بطريقة "السلق"،  وُتقام 

يجب التخلص منه بسرعة؟!!.

شهادات التفوق
معظم  مــشــاهــدة  ــمــؤســف  ال مـــن 
االتــــحــــادات تــعــطــي شـــهـــادة العــب 
حقًا،  ألعابها  ُيمارسوا  لم  ألشخاص 
الرياضيين  حــق  يختلسون  فــهــؤالء 
الحقيقين الذين ُصمم برنامج التفوق 
تتعاون  أن  يجب  لهذا  لهم،  الرياضي 
هذا  فــي  الجامعات  مــع  االتــحــادات 
المصداقية،  على  بتركيزها  األمـــر 
مضمون  على  االتــحــاد  ختم  ليكون 
الــخــطــابــات الــتــي تــرفــق مــع طلبات 
للجامعات  المقدم  الرياضي  التفوق 

مطابقًا.
أزعـــم أنــي شــعــرت بــاإلرتــيــاح حينما 
االردنية  الجامعة  من  شخص  حدثني 
اتحاد  إجــراءات  من  بالتفوق  عالقة  له 
كرة القدم في هذا الشأن، فقد أكد 
الذي  االتحادات  بين  الوحيد  بأنه  لي 
صاحب  عن  دقيقة  معلومات  ُيقدم 
تسجيله  تــم  متى  يتضمن:  الطلب 
الفترة  هي  ومــا  الــنــادي،  قيود  في 
هي  وما  المنتخب،  فيها  مثل  التي 
عالوة  فيها،  شارك  التي  البطوالت 
حقيقة  تكشف  ُأخــرى  تفاصيل  على 
الالعب إن كان من أصحاب الكفاءة أو 

بخالف ذلك.
مشاهدتي  عند  "الحزن"  بـ  وشعرت 
االســــبــــوع الـــمـــاضـــي والـــــد العــب 
اتحاد  مقر  الــى  معه  نجله  يصطحب 
شهادة  على  ليحصل  جماعية  لعبة 
للجامعة،  ُيقدمها  االتحاد  من  العب 

سنوات  منذ  ُيشارك  لم  النادي  ألن 
طويلة في بطولة درجته، لعدم وجود 
العب  ــأي  ف لــديــه،  للناشئين  فــريــق 
منافسات  في  ُيشاهد  لم  الذي  هذا 

االتحاد مطلقًا!!.
سني  مطلع  الــى  الــذاكــرة  وتأخذني 
نجل  حصل  حينما  التسعينات  عقد 
على  فردية  لعبة  اتحاد  في  مسؤول 
الجامعات،  احدى  في  رياضي  تفوق 
مطلقًا،  اللعبة  ُيــمــارس  ــم  ل وهـــو 
بينما ظل اصحاب اإلنجاز على قارعة 
رب  ســوى  لهم  منصف  ال  الطريق 

العالمين.
اتحاد  مصداقية  أهمية  تبرز  هنا  من 
تقديم  عــلــى  وحــرصــه  الــقــدم،  كـــرة 
لهذا  الالعب،  عن  دقيقة  معلومات 
خطاب  على  مسؤوله  توقيع  فــإن 
ان  ويجب  ُتحترم،  الالعب  حالة  تبيان 
النهج  نفس  اإلتــحــادات  بقية  ُتطبق 
والقيم  العدالة  تعنيها  زالــت  ما  إن 

الرياضية النبيلة!!. 
معلومات  على  ُيــصــادق  من  نختم: 
أعطى  العب  يحرم  ومن  آثم،  خاطئة 
ال  آلخــر  حقه  ليمنح  الكثير  للرياضة 
وأصحاب  متنفذ  خلفه  يقف  يستحق 
مصالح مجرم بحق نفسه قبل الرياضة 
الشريف  التنافس  قيمها  من  التي 
وعدم اللجوء إلى الغش، ومن يرضخ 
ضميره  وُيغيب  واإلنتفاع،  للمصالح 
يجب  صحيجة  غير  معلومات  بتقديم 
يكون  كــي  الــريــاضــة  مــن  إستئصاله 
عبرةً  لغيره، فيقينًا "األعشاب الضارة 

تنمو بسرعة". 

 متابعة طلبة الزرقاء لدوري المدارس عام 1980 بين فريقي معاوية والصناعة   

 رونالدو يكرس أنف حارس كييفو ! 

 مييس ينفرد برقم تاريخي
 يف الدوري اإلسبا 

 آنشيلو يجتاز اختباره األول مع 
نابويل 

 الرأي - إنترنت

كسر  في  رونالدو  كريستيانو  النجم  تسبب 
فيرونا،  كييفو  مرمى  حــارس  وإغماء  أنف 
األولى  المباراة  خالل  سورينتينو،  ستيفانو 
للبرتغالي مع فريقه الجديد يوفنتوس في 

"الكالتشيو".
لبعض  الوعي  عاما)  سورينتينو(39  وفقد 
في  رونــالــدو  من  قــوي  تدخل  بعد  الوقت 
الوقت بدل الضائع من المباراة أمس االول، 

قبل أن يستبدل اضطراريا.
مرماه  وأكــد نــادي كييفو، امــس، أن حــارس 
األنــف  فــي  كسر  سورينتينو  المخضرم 
التي  الــمــبــاراة  خــالل  الكتف  فــي  وأصــيــب 
في   2-3 يوفنتوس  أمــام  الفريق  خسرها 

الجولة األولى من الدوري اإليطالي.
في  الكسر  "عولج  بيان:  في  كييفو  وقال 
أنف سورينتينو في المستشفى الذي نقل 
له بعد المباراة.. الحارس غادر المستشفى 

بعد خضوعه للعالج الالزم". 

 الرأي - إنترنت

ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  النجم  انفرد 
اإلسباني  برشلونة  فريق  وقائد  مهاجم 
بـــرقـــم تــاريــخــي فـــي مــســابــقــة الـــــدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
النجم  أن  ذكرت  لإلحصائات،  "أوبتا"  شبكة 
في  يسجل  العــب  أول  أصبح  األرجنتيني 
خالل  الليجا  في  التوالي  على  موسما   15

القرن الـ21.
وأحرز ميسي هدفين خالل مباراة برشلونة 
أمام ضيفه ديبورتيفو أالفيس أمس االول، 
والتي انتهت بفوز البلوجرانا بثالثية نظيفة 
الدوري  منافسات  من  األولى  الجولة  في 

اإلسباني لكرة القدم.
في  هــدفــا   385 بــذلــك  مــيــســي  وأحـــــرز 
مباراة   419 خالل  سجلها  الليجا،  منافسات 

مع النادي الكتالوني العمالق. 

 الرأي - إنترنت

التسيو  مضيفه  على  نابولي  فريق  تغلب 
التي  ــاراة  ــمــب ال فــي  االول،  امـــس   ،1-2
ضمن  (األولــيــمــبــيــكــو)  ملعب  احتضنها 
منافسات الجولة األولى من بطولة الدوري 

اإليطالي "الكالتشيو".
في  ميليك  أركـــاديـــوش  الــبــولــنــدي  سجل 
(د.45) و لورنزو إنسيني في (د.59) هدفي 

األرض  أصحاب  هدف  أحــرز  بينما  نابولي، 
الوحيد تشيرو إيموبيلي في (د.25). 

وبذلك الفوز، تمكن نابولي من حصد أول 
تحت  بالبطولة  مــشــواره  فــي  لــه  نــقــاط   3
الذي  آنشيلوتي،  كارلو  الجديد  مدربه  قيادة 
جاء خلفا لماوريسيو ساري، المدرب الحالي 
لفريق تشيلسي اإلنجليزي، ليحتل الوصافة 
أي  حصد  من  التسيو  فشل  بينما  مؤقتا، 

نقاط ليتذيل جدول ترتيب الكالتشيو. 

 رونالدو خالل التحامه بحارس فيرونا (أ ف ب)   

 ميسي يحتفل بهدفه الثاني (رويترز)   

 جانب من لقاء نابولي مع التسيو (أ ف ب)   

 جريندل يعرتف بتقص االتحاد األملا مع 
أوزيل 

 برلين - أ ف ب

لكرة  األلماني  االتــحــاد  رئيس  ــدى  أب
لشعور  أسفه  جريندل  راينهارد  القدم 
"خذله"،  االتحاد  بأن  أوزيــل  مسعود 
التركي  لالعب  دعمه  بمحدودية  مقرا 
العنصرية"  "الهجمات  إزاء  األصــل 
مع  ــه  صــورت بسبب  واجــهــهــا  الــتــي 

الرئيس التركي رجب طيب أردوجان.
نشرتها  مقابلة  فــي  جريندل  وقــال 
الواسعة  األلمانية  "بيلد"  صحيفة 
االنتشار امس األحد "أنا آسف اذا ما 
شعر بأن االتحاد األلماني لكرة القدم 

خذله".
نفسي  أضــع  أن  علي  ــان  أضــاف "ك
في موقف أكثر وضوحا إزاء الهجمات 
وكان  الجهات،  بعض  من  العنصرية 
أوزيل"،  مسعود  أمام  أقف  أن  علي 
الدفاع  تولي  ضرورة  الى  إشارة  في 
يتابع  أن  قبل  مــبــاشــر،  بشكل  عنه 
"هجمات كهذه هي غير مقبولة. كان 

علي أن أجد كلمات أكثر وضوحا".
خط  العـــب  عــامــا)  أوزيــــل (29  ـــان  وك
أعلن  قد  اإلنجليزي،  أرســنــال  وســط 
دوليا  اللعب  اعتزاله  تموز  أواخــر  في 
االحترام  وعــدم  "العنصرية  على  ردا 
تجاهي"، في إشارة الى االنتقادات 
الحادة التي وجهت إليه ولزميله العب 
إلكاي  اإلنجليزي  سيتي  مانشستر 
جــونــدوجــان، وهــو أيــضــا مــن أصــول 
لهما  صــورة  نشر  أعقاب  في  تركية، 
مع الرئيس التركي خالل زيارة قام بها 

للندن.
االتهامات  واالتــحــاد  جريندل  ورفــض 
أوزيــل  اليه  وجهها  التي  العنصرية 
أنه  كما  الطويل،  االعتزال  بيان  في 
لم يتقدم باعتذار مباشر لالعب الذي 
خلفية  على  انــتــقــادات  أيضا  القــى 
العالم  بطلة  أللمانيا  المبكر  الخروج 
2014، من الدور األول لنهائيات كأس 

العالم 2018 في روسيا.

أنه  حديثه  فــي  االتــحــاد  رئيس  ورأى 
"من المهم أن أشدد على أنني بعد 
كأس العالم، لم أعلق أبدا على أدائه 
الواضح  من  كــان  إلــي  بالنسبة   (...)
دائما أننا نفوز معا ونخسر معا. توجيه 

اللوم لالعب واحد سيكون غريبا".
وكــان أوزيــل الــذي حظي قــرار اعتزال 
في  قــال  قد  تركي،  رسمي  بتأييد 
بيان اعتزاله "عندما نفوز أصبح ألمانيا، 

وعندما نخسر أتحول الى مهاجر".
أن  ــدا  ب الـــذي  التعاطف  رغــم  وعــلــى 
على  شدد  الالعب،  مع  يبديه  جريندل 
يخرج  أن  المفترض  من  كان  األخير  أن 

عن صمته بشأن القضية سريعا.
ــــال "بــعــد الـــصـــور مـــع الــرئــيــس  وق
بيانا  جوندوجان  إلكاي  أصدر  أردوجان، 

يقوم  أن  في  أرغب  كنت  صريحا (...) 
أوزيل باألمر نفسه، ألنني أعرف من 
كانوا  أنهم  المشجعين  الى  التحدث 
أيضا يطرحون أسئلة عن الموضوع".

يجب  ال  حـــال،  أي  فــي  وتــابــع "لــكــن 
انتقاد  أنه  على  ذلك  تفسير  يتم  أن 

ألدائه".
لم  الــبــاب  أن  على  جــريــنــدل  وشـــدد 
يقفل أمام عودة أوزيل الى المنتخب 
الذي يدربه يواكيم لوف، مشيرا الى 
أن "مجلس االتحاد والمدرب الوطني 
لكن  معا.  األمر  في  التباحث  عليهما 
بين  نقاش  أي  يحصل  لم  اآلن  حتى 
وهو  أوزيــل،  ومسعود  لوف  يواكيم 
الى  بالنسبة  جدا  مهم  أنه  أعرف  أمر 

المدرب". 

نح   "القلب" 
سرتينيتش اسرتاحة 

اجبارية! 

 ميالنو - أ ف ب

أكد نادي ميالن اإليطالي أن 
مدافعه الدولي الكرواتي 
إيفان سترينيتش سيأخذ 

استراحة من كرة القدم 
بعدما تم تشخيص معاناته 

من مشاكل في عضلة 
القلب.

وانضم المدافع البالغ 
31 عاما، وأحد العناصر 

األساسيين في التشكيلة 
الكرواتية التي بلغت المباراة 
النهائية لكأس العالم 2018، 

الى النادي اإليطالي في 
تموز الماضي لثالثة أعوام 

قادما من سمبدوريا.
ولم يخض المدافع بعد أي 
مباراة مع ناديه الجديد الذي 
أعلن امس االول، في يوم 
انطالق المرحلة األولى من 

الدوري اإليطالي لموسم 
2018-2019، أن العبه 

سيغيب لفترة غير محددة.
وأورد النادي في بيان 

"خالل فحوص طبية روتينية 
يجريها الرياضيون المحترفون 

في إيطاليا، تبين أن إيفان 
سترينيتش يعاني من بداية 

تضخم في عضلة القلب، 
وسيتطلب األمر فحوصا 
إضافية بعد فترة راحة".

 

 مسعود اوزيل   
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 يقترب حجاج من شاب يرتدي سترة رمادية اللون تدل 
على أنه مترجم، لالستفسار عن الالفتة التي علقت 
مكة  في  الحرام  المسجد  إلى  الطريق  في  بجانبه 
المكرمة حول ترجمة خطبة يوم عرفة بلغات مختلف.
كيفية  للحجاج  الفرنسية  باللغة  المترجم  ويشرح   
إلى  لالستماع  الــهــاتــف  على  تطبيق  اســتــخــدام 
يتحدثون  ال  للذين  مختلفة  بلغات  الفورية  الترجمة 

اللغة العربية منهم.
العالم  أنحاء  كل  من  المسلمون  الحجاج  ويتدفق   
اآلالف  مئات  وبامكان  اللغات.  عشرات  ويتحدثون 
من الحجاج الذين ال يعرفون اللغة العربية االستعانة 

بخدمات فريق ترجمة لالجابة على تساؤالتهم.
  ويبدأ أكثر من مليوني مسلم جاؤوا من جميع بقاع 
األرض، األحد مناسك الحج في مكة المكرمة الركن 

الخامس من أركان اإلسالم.
ويقول مازن الصاعدي المسؤول في ادارة الترجمة 
"نحو  أن  برس  فرانس  لوكالة  الحرام  المسجد  في 
من  ليسوا  مكة  إلى  القادمين  من  بالمئة"  من 80 
اللغات  أكثر  هي  األورديــة  "اللغة  ويضيف  العرب. 

انتشارا بين الحجاج تليها اللغة االنكليزية".
ــنــة، يــمــشــي حـــجـــاج  عــرب  ــمــدي  وفـــي شـــــوارع ال
وآسيويون واوروبيون وأفارقة وغيرهم بالقرب من 
مشترك  أمر  أي  بينهم  يوجد  وال  البعض،  بعضهم 

سوى الدين.
األصلية  لغاتهم  سوى  لغة  أي  كثيرون  يتحدث  وال   
بعض  في  يــؤدي  ما  العربية،  اللغة  يفهمون  وال 

األحيان إلى صعوبات في التواصل.
على  اإلرشــاد   قسم  في  مترجما  ثمانون  ويعمل 
اإلنكليزية  باللغات  الحجاج  لمساعدة  الساعة   مدار 
والفرنسية والفارسية والماالوية والتركية والصينية 
اللغة  تعد  التي  األوردو،  إلى  باالضافة  والهوسا 

األكثر انتشارا في الحج.
ويرتدي المترجمون سترات رمادية اللون، عليها اسم 
الذين  الحجاج  منهم  ليقترب  يتحدثونها  التي  اللغة 

يحتاجون إلى مساعدة.
 ومن هؤالء الحجاج، سمير فارتشيا الذي قدم من 

يتحدث  وال  الهندي،  المحيط  قرب  ريونيون  ال  جزيرة 
العربية.

ويقول لوكالة فرانس برس "ال نتحدث اللغة العربية 
"سيؤدي  الترجمة  وجود  أن  إلى  مشيرا  بالضرورة" 
اشارة  في  أفضل"،  بشكل  باألمور  معرفتنا  إلى 

إلى الشعائر والتفسيرات وغيره.
  وتعد اندونيسيا اكبر دولة في عدد المسلمين في 

العالم.

طلب متزايد 

الساكت  المؤمن  عبد  التونسي  المترجم  يؤكد   
لوكالة  ويقول  الحجاج.  لمساعدة  دائما  مستعد  أنه 
فرانس برس "نحاول مساعدتهم في الترجمة فيما 
بعشر  نعمل  الخرائط.  وفهم  اللوحات  بفهم  يتعلق 

لغات في الترجمة وعلى االذاعات بخمس لغات".
ويضيف ضاحكا "يطلب منا بعض الحجاج أن نعطيهم 

أرقام هواتفنا لنساعدهم" بعد ذلك.
منها  مختلفة  بلغات  الحرم  حــول  الفتات  وتعلق   

األوردو واالنجليزية والفرنسية في بعض األحيان.
ويقدم المسجد الحرام خدمات ترجمة مختلفة للحجاج 

عبر أقسام متخصصة.

الدينية  الخطب  بترجمة  يعنى  األقسام  هذه  وأحد   
مترجمين  عبر  عرفة  وخطبة  الجمعة،  خطبة  مثل 

متخصصين.
 وهناك قسم آخر يعمل في تقديم فتاوى بلغات 
للحجاج  لغات  بعشر  ساخن  خط  مع  يأتي  مختلفة، 

الذين ال يستطيعون القدوم للموقع.
االجابة  اجل  من  القسم  هذا  مع  الحجاج  ويتواصل   
عن اسئلة دينية طارئة حول الحج وغيره، بينما يعمل 
قسم آخر في االرشاد المكاني للحجاج في باحات 
الحرم، لمساعدة الحجاج على ايجاد الموقع الصحيح.

مبادرة  العام  هذا  السعودية  السلطات  وأطلقت   
تساعد  هاتفية  بتطبيقات  يتمّثل  الذي  ذكي"  "حج 
الخدمات  إلى  الترجمة  من  شيء  كل  في  الحجاج 

الطبية مرورا بمناسك الحج.
 ووضع الهالل األحمر السعودي تطبيق "أسعفني" 
مساعدة  إلــى  يحتاجون  الــذيــن  الحجاج  لمساعدة 
الحجاج  مكان  تحديد  السلطات  وبامكان  عاجلة.  طبية 

باستخدام التطبيق.
تطبيق "مناسكنا"  والعمرة  الحج  وزارة  أطلقت  كما   
وال  العربية  يتكلمون  ال  الــذيــن  للحجاج  للترجمة 
االنكليزية. وعبر تطبيق آخر، سيتم ترجمة خطبة عرفة 

بخمس لغات.
 ويقف المترجم الهندي الشاب ثناء الله غوري عبد 
النصير ليرشد مجموعة من الحجاج الباكستانيين إلى 
وجهتهم. وهو يرى أن  "الحجاج استفادوا كثيرا من 
يتحدثون  ال  الحجاج  إن "أغلب  ويقول  الخدمة".  هذه 
العربية ويخافون أن يسألوا في بعض األحيان في 

حال وقوع حادث".
 2300 مصرع  إلى  تدافع  حادثة  أدت   2015 وفي   

شخص بينهم عدد كبير من الحجاج اإليرانيين.
األمن  رجال  تعليمات  الحجاج  من  الكثير  يفهم  ولم   

التي كانت باللغة العربية.
يرون  "عندما  الحجاج  أن  إلى  غوري  المترجم  ويشير 
على  ويحصلون  يــأتــون  فهم  لغتهم  يتحدث  مــن 

االرشاد منا".
(ا ف ب) 

 مرتجمون عىل مدار الساعة لخدمة الحجاج يف مكة 

 مع الله.. يف يوم عرفة  

 د. أمينة منصور الحطاب
AMEENEH@LIVE.COM

يوم عرفة من أيام الله، التي يغفر فيها الذنوب 
الرحمات  وتهبط  البركات  فيه  وتتنزل  والخطايا، 
رحمة  يرجون  الحجاج  يقف  حيث  األجــر،  ويضاعف 
ويهللون  يكبرون  الدنيا،  متاع  ورائهم  تاركين  الله 
عليهم،  ويتوب  ذنوبهم  لهم  يغفر  أن  الله  داعين 
بهم  ليباهي  عباده  إلى  تعالى  الله  ينظر  وفيه 

مالئكته، وهم على جبل عرفات . 
الفضائل  من  بالكثير  عرفة  يوم  الله  ُخــصَّ   لقد 
بلغت  مهما  السنة  أيام  سائر  عن  فضله  زاد  بل 
هو  عرفة  ويوم  والبركة،  الفضل  من  األيام  تلك 
من أيام شهر ذي الحجة الذي هو من أشهر الحج، 
ويوافق اليوم التاسع منه، حيُث ُيستحّب للمسلم 
عموما  الحجة  ذي  وعشر  خصوصًا  عرفة  يوم  في 
تلك  فضل  ليدرك  الصالحة؛  األعمال  من  ُيكثر  أن 
فضل  هو  فما  األجــر،  في  له  ولُيضاعف  األيــام 
عرفة؟ وكيف يدرك المسلم ويبلغ ذلك الفضل؟

أفضل  عرفة  يوم  صيام  أن  على  العلماء  أجمع 
الصيام في األيام جميعها بعد صيام رمضان؛ لما 
ُروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أّنه قال: 
َر  (... صياُم يوِم عرفَة، َأحتسُب على اللِه أن ُيكفِّ
السنَة التي قبَله والسنَة التي بعده ...)، فصيام 
يوم عرفة رفعة في درجات العباد عند الله سبحانه 
وتعالى، وباٌب لتكثير حسناتهم، وتكفير سّيئاتهم، 

ر  ُيكفِّ صيامه  أّن  السابق  الحديث  في  ثبت  وقد 
وُيقصد  بــعــده،  سنٍة  وذنـــوب  قبله  سنة  ذنــوب 
دون  السيئة  األعمال  من  الصغائر  تكفير  بذلك 
بترك  مشروٌط  التكفير  وذلك  الذنوب،  من  الكبائر 
الكبائر، قال تعالى: (ِإن َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه 

ْدَخًال َكِريًما). َئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكم مُّ ْر َعنُكْم َسيِّ ُنَكفِّ
وال ينبغي للحاج في يوم عرفة الصيام، بل عليه 
الصيام  غير  األعمال  بسائر  الله  لعبادة  يتفّرغ  أن 
عباس  ابــن  فعن  الــقــرآن،  ــراءة  وق والذكر  كالدعاء 
ى اللُه  رضي الله عنه قال: (َنهى رسوُل اللِه صلَّ
وعن  بعَرَفَة)،  عَرَفَة  يوِم  صوِم  عن  م  وسلَّ عليه 
(أنُهم  قالت:  عنها  الله  رضي  الحارث  بنت  لبابة 
م  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ النبيِّ  َصْوم  في  وا  َشكُّ
َفَشِرَبُه)،  َلبٍن  ِمن  بَقدٍح  إليِه  فُبِعَث  َعَرَفة،  يوَم 
إفطاره  أو  النبي  صيام  من  الناس  يتيّقن  فحتى 
اللبن  مــن  قــدحــًا  لــه  بعثوا  بعرفة  وقــوفــه  أثــنــاء 
عدم  للحاج  األولــى  أّن  إلــى  يشير  مما  فشربه؛ 
العبادات  باقي  عن  عرفة  يوم  بصيام  االنشغال 
ــًا عــلــى الــطــاعــة، وقــد  حــتــى يبقى جــســده قــوي
فقالوا  ذلــك  من  أكثر  إلــى  العلماء  بعض  ذهــب 
على  بناًء  الحاج؛  على  محّرٌم  عرفة  يوم  صيام  أّن 
النهي الوارد في الحديث األول إذ يدلُّ ذلك على 
التحريم، وَكِرَه آخرون صيام يوم عرفة للحاج، وقد 
وسفيان  والشافعي  ومالك  حنيفة  أبو  استحبَّ 
في  اإلفطار  للحاج  الصحابة  من  وجمهوٌر  الثوري 

يوم عرفة.

عرفات  جبل  تسمية  سبب  في  العلماء  اختلف 
بذلك، وفي السبب الذي ألجله ُسّمي يوم عرفة 
روي  يلي:  فيما  أقوالهم  وبــيــان  االســـم،  بهذا 
عرفات  تسمية  سبب  إّن  يقول:  أنه  الّسدي  عن 
بذلك هو أّن هاجر حملت بسيدنا إسماعيل -عليه 
الّسالم- فأخرجته من عند سارة، وفي تلك الفترة 
حضر  فلّما  غائبًا،  الــســالم-  -عليه  إبراهيم  كــان 
هاجر،  فعلت  بما  ســارة  فأخبرته  إسماعيل  ير  لم 
فانطلق سيدنا إبراهيم يبحث عن إسماعيل وأمه 
هاجر، فوجدهما بعرفات، َفَعِرف إسماعيل هناك 

فُسّمي بعرفات.
قال:  عنه  الله  رضــي  طالب  أبــي  بن  علي  وعــن 
به  فحج  إبراهيم  إلى  جبرئيل  وجّل  عّز  الله  (بعث 
حّتى إذا جاء عرفات قال: قد عرفت، وكان قد أتاها 

مرة قبل ذلك فُسّميت عرفات).
وعن ابن عّباس -رضي الله عنه- قال: إّنما ُسّمي 
ف فيه  يوم عرفة بذلك ألّن جبريل عليه الّسالم عرَّ
إبراهيم عليه السالم على بقاع مّكة ومشاهدها، 
وكان يقول له: (يا إبراهيم هذا موضع كذا وهذا 

موضع كذا ويقول قد عرفت، قد عرفت).
وقال آخرون: ُسّمي يوم عرفة وعرفات بذلك ألّن 
الناس فيهما يعترفون بالذنوب؛ حيُث إّن آدم عليه 
في  وهو  به  الله  أمــره  ما  نسي  عندما  الّسالم 
وقف  بالحّج،  وُأِمــر  األرض،  إلى  ُأهبط  ثم  الجنة، 
َأْنُفَسنا  َظَلْمنا  نا  (َربَّ قال:  ثم  عرفة  يوم  بعرفات 
اْلخاِسِريَن)،  ِمَن  َلَنُكوَننَّ  َوَتْرَحْمنا  َلنا  َتْغِفْر  َلْم  َوِإْن 

العرف؛  مــن  مــأخــوذة  تسميتهما  إّن  بــل  وقــيــل: 
َة  وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: (َوُيْدِخُلُهُم اْلَجنَّ

نها لهم. َفها َلُهْم)؛ أي طّيبها وحسَّ َعرَّ
يجب على كل مسلم الحرص على العمل الصالح 
في األيام العشر من ذي الحجة، وخاصة في يوم 
غيرها،  من  الله  عند  وأفضل  أحــب  ألّنها  عرفة؛ 
من  غيره  عّما  مضاعفًا  العمل  أجــر  يكون  بحيث 
هذه  في  العمل  صاحب  أجر  وكذلك  السنة،  أيام 
سبيله،  في  المجاهد  من  الله  عند  أفضل  األيام 
خالل: صدق التوبة والرجوع إلى الله،  وذلك من 
عدم  أسباب  عن  والبعد  الطاعات،  على  والحرص 
المعاصي،  مــثــل:  الــلــه  مــن  والمغفرة  القبول 
اغتنامه،  على  والعزيمة  واإلصــــرار  ــوب،  ــذن وال

والحرص على نيل أجره.
الصالة،  عرفة:  يــوم  في  األعــمــال  أفضل  ومــن 
وذلك بالحرص على أدائها في وقتها مع الجماعة 
قال  حيث  السجود،  كثرة  مع  السنن  من  واإلكثار 
- صلى الله عليه وسلم-: (عليك بكثرة السجود، 
بها  الله  رفعك  إّال  سجدة  لله  تسجد  لن  فإّنك 
درجة، وحط عنك خطيئة)، والتكبير: حيث يستحب 
الجهر بالتكبير مع رفع الصوت، ومن السنة التكبير 
جماعي  بشكل  التكبير  يــرد  فلم  فـــردي،  بشكل 
من  أحد  أو  وسّلم-  عليه  الله  الرسول -صّلى  عن 
إلى  التكبير  العلماء  قّسم  حيث  الصالح،  السلف 
الصلوات  بعد  ويكون  المقيد؛  التكبير  قسمين: 
فجر  صــالة  بعد  يبدأ  حيث  المفروضة،  الخمس 

يوم عرفة، والتكبير المطلق؛ يكون في أي وقت 
وبشكل فردي، حيث يبدأ في األول من ذي الحجة.

الصيام: وهو من أفضل األعمال، وخاصة أن أجر 
سنتين،  ذنوب  فيه  يكفر  حيث  الله،  على  الصيام 
فعلى المسلم إذا لم يستطع صيام التسعة أيام 
هذا  صيام  األقــل  على  ينوي  أن  الحجة،  ذي  من 
وسلم-:(ما  عليه  الله  صلى   - قال  حيث  اليوم، 
من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إّال باعد الله 

بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا).
والدعاء رجاء اإلجابة، حيث قال - صلى الله عليه 
وسلم-: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت 
ال  وحــده  الله  إّال  إله  ال  قبلي:  من  والنبّيون  أنا 
كل  على  وهو  الحمد،  وله  الملك  له  له،  شريك 
النار،  من  العتق  دعاء  من  واإلكثار  قدير)،  شيء 
حيث كان علي بن أبي طالب يقول: (اللهم اعتق 
أيام  (أفضل  الــنــووي:  وقــال  الــنــار)،  من  رقبتي 
الدعاء  أّن  والراجح  عرفة)،  يوم  هو  للدعاء  السنة 
يوم عرفة عام وليس خاص بمن كان في عرفة؛ 
ويميز  بالمكان،  وليس  باليوم  خاص  الفضل  ألن 
من كان في عرفة أنه قد جمع بين فضل المكان 
والزمان، والمداومة على األذكار، خاصة الباقيات 
إّال  إله  وال  لله،  والحمد  الله،  الصالحات: (سبحان 
الله، والله أكبر)، وحفظ الحواس عن الحرام، حيث 
هذا  عرفة،  (يوم  وسلم-:  عليه  الله  -صلى  قال 
ُغفر  ولسانه  وبصره  سمعه  فيه  ملك  من  يوم 

له). 
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الطبيب  بين  التواصل  قاعدة  ،هما  التطبيب  في  واآلمــان  الثقة 
ا وبحسن نّية عن أمور  ومريضه ، حيث يبوح المريض  لطبيبه تلقائيًّ
حّساسة وشخصّية مفّصلة لكّنها مهّمة من أجل صحته؛ شعوًرا منه 
مع  (التطبيب)  المهّمة  هذه  نجاح  في  ويرغب  شريك  إّنه  باألمان. 
شريكه؛ وذلك لعلمه اليقينّي أّنه محافظ على سّره الطبّي، ، وال 

يشي بشيء منها تحت أّي ضغط كان. 
أّكدت المواثيق الدولّية، ومنها إعالن جنيفا 1994/1948 أّن الطبيب 
لكن،  مريضه،  وفاة  بعد  حّتى  لنفسه  مريضه  أســرار  يحفظ  سوف 

لماذا كّل هذا اإلصرار؟ 
ويتعّين  بها،  تفريط  محّل  تكون  أّال  يجب  المريض  خصوصّية  ألّن 
في  فالمكان  جّيًدا،  ذلك  يتذّكروا  أن  معه  والعاملين  الطبيب  على 
المستشفى قد ال يكون مغلًقا أثناء الحديث إلى الطبيب، فيحدث 
أن تكسر هذه القاعدة دون علم أو انتباه المعنيين، فاألسّرة محاطة 
خلفها،  المتوارين  المتحّدثين  صوت  عزل  يمكنها  ال  رقيقة  بستائر 
يدي  بين  تكون  التي  المرضّية  باإلضبارة  المدّونة  والمالحظات 
مأمن،  في  تكون  ال  قد  المسؤولة  والممّرضة  المتدّرب  الطبيب 
وحّتى المسؤول عن نقل المرضى في المصعد قد يشي بدروه 

بشيء من خصوصّيات المريض.
أثناء  الطبيب  سّكرتيرة  عليها  تطّلع  التي  القّيمة  المعلومات  أّن  كما 
إذ  البوح،  من  األخــرى  هي  تسلم  ال  قد  المرضي  التقرير  طباعتها 
ا،  جدًّ مرّكبة  معضلة  إّنها  حفظها...  أهمّية  السّكرتيرة  تعي  ال  قد 
هذه  فيه  يذّكر  أن  ــا  دوًم الطبيب  على  يجب  أمــر  فيها  والكتمانّية 

السلسلة المتتالية من الطاقم الطّبي العامل معه.
إّن كمال أخالقّيات الطبيب ركن من أركان المهنة الطبّية، والمحافظة 
، حيث يّطلع الطبيب على كثير من  على السّر الطبّي هو أمٌر أساسيٌّ

أسرار المريض التي يهمس إليه بها كجزء من البحث عن التشخيص 
والعالج السليم، فال يجوز للطبيب أن يفشها، وال يجوز له أن يزّود 
دون  طبّية  بمعلومة  زوجته  أو  أبنائه  أو  المريض  أقــارب  من   أحــًدا 
علم أو طلب منه، ألن ذلك قد ال يبدو صحيًحا أبًدا، بل يجب على 
الطبيب – إن لزم األمر- أن يطلب إلى المريض اختيار الشخص الذي 
يرغب بكشف حالته المرضّية أمامه، وقد يفّضل المريض أن يحتفظ 
حالة  عن  ُتسأل  حين  الطبيب  أّيها  أنت  عندك  لنفسه.،فاإلجابة  بها 
بمناقشة  يفوّضني  لم  فهو  المريض،  أنتم  :"اسألوا  المريض... 

ذلك مع أحد منكم".
وفي حال كان المريض فاقد الوعي مثًال، يوَصى الطبيب أن يذكر 

للوريث األّول موجًزا عن حالته مّما كتب في اإلضبارة المرضّية. 
المريض  أســرار  لحفظ  األمــان  صّمام  أّن  الطبيب  أّيها  ــا  دوًم تذّكر 
يتمّثل باالستناد إلى موافقته على ذكر بعض المعلومات (...)،إّن 
المريض  عن  المعلومات  بعضهم  األطّباء  يشارك  أن  الطبيعي  من 
بصفتهم فريًقا واحًدا لهم الغاية النهائّية نفسها، ولكن يتعّين عليهم 
جميًعا المحافظة على سرّية هذه المعلومات وعدم تعريضها للنشر 
أو اإلشاعة، أو إبدائها أمام العاّمة من الناس دون إذن المريض أو 

ولّيه الشرعّي.
ولكن ثّمة استثناءات لهذا اإلئتمان حيث يكون إعطاء الخبر أو المعلومة 
ا يجب أّال يحفظ أكثر أو أبعد مّما هو مقبول  ا وجزًءا مهمًّ واجًبا إنسانيًّ
كحاالت الوالدة مثًال، أو اإلخبار عن الوفاة، أو اإلصابة بمرض معٍد 
بمرض  اإلصابة  أو  طبّية،  ألسباب  الحمل  إنهاء  أو  بالمجتمع،  يضّر 
بالمريض،  المحيطة  األطــراف  على  مخاطر  من  يصحبه  وما  الصرع 

ويمكن توسيع هذه األمثلة إلى حاالت إجرامّية أو ما  شاكلها.
ا إلى الطبيب شرح الحالة أمام القضاء ألسباب   وفي حال ُطلب قانونيًّ
متنّوعة فإّنه يتعّين عليه أّال يتوانى في ذلك مطلًقا، فاألطّباء هم 
مواطنون أّوًال وأخيًرا، وإّن ائتمانهم على أسرار مهنتهم ال يتعارض 

بحال من األحوال مع واجبهم الوظيفيّ، وال يعفيهم البتّة منه. 

أنزيم  تحديد  من  أمريكيون  علماء  تمكن 
يمكنه تعزيز إنتاج "الصفيحات" التى قد 
الحاالت  لعالج  مستقبلى  كعالج  تعمل 

التى تؤدى إلى نزيف داخلي.
وكــشــف الــعــلــمــاء فــى مــركــز (كــريــبــس) 
 ) "يارساكت"  إنزيم  أن  الطبية  لألبحاث 
YRSACT)، يعد مفتاحا إلنتاج الصفيحات، 
هذا  فــى  أجــروهــا  الــتــى  أبحاثهم  وفــق 
"األكاديمية  مجلة  فى  ونشرت  الصدد، 

األمريكية للعلوم".
الجينية  الطفرات  مع  أنه  العلماء  وأوضح 
االلـــتـــهـــابـــات واإلشــــعــــاع مـــن عــالجــات 
الصفائح  أعــداد  تقليل  يمكن  السرطان، 
الدموية؛ ما يؤدى إلى نقص الصفيحات .
وأظهر عدد من األبحاث السابقة أن أنزيم 
"يارساكت" (YRSACT) قد يكون له دور 

حاسم فى فك الحمض النووى .
ـــك فــى الــوقــت الــــذى كشف  ــأتــى ذل ي
اإلنزيم  هذا  امتالك  الجديد  البحث  فيه 
طريق  عن  الخلية  فى  إضافية  لوظيفة 

المساعدة فى التئام الجروح.

كبار  أحــد  شيمل"،  الــدكــتــور"بــول  وقــال 
لألبحاث  (سكريبس)  مركز  فى  الباحثين 
فى بيان صحفى، "اكتشاف هذا اإلنزيم 

يعد خيارا جديدا لعالج أمراض الدم".
وقام العلماء بدراسة الفئران التى تعانى 
تم  وعندما  الدموية،  الصفائح  نقص  من 
 ،(YRSACT) بإنزيم  الفئران  هــذه  حقن 
ارتفعت الصفيحات بشكل ملحوظ، خاصة 
للعالج  كالخضوع  صعبة  ظروف  ظل  فى 

اإلشعاعي.
ــدكــتــور "تــيــســوكــى كــانــاجــى"،  وقـــال ال
الباحث فى مركز (سكريبس) لألبحاث "إن 
التعافى  إلــى  أشــارت  للحيوان  دراستنا 
أعدادها  فقط  ليس  للصفيحات،  السريع 
ــمــضــادة ولكن  الــنــاجــم عــن األجـــســـام ال
عن  الناجم  الصفيحات  نقص  فى  أيضا 

اإلشعاع".
كما وجد العلماء أن هذا اإلنزيم يزيد من 
إنتاج خاليا النخاع العظمى الكبيرة والتى 

تسمى خاليا "كاريوسيت" العالقة .
(وكاالت)

م األمان لحفظ أرسار املريض  ّ  الطبيب  ص

التوصل  إلنزيم يساعد عىل إيقاف نزيف الجسم الداخيل

 تنشر أبواب - الرأي مجموعة من المقتنيات المهمة من الصور الفوتوغرافية والوثائق التي تقوم  من مقتنيات دائرة املكتبة الوطنية 
علي دراستها وأرشفتها دائرة المكتبة الوطنية، وتشكل مفردات مهمة من ذاكرتنا الوطنية. 
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الملك فيصل االول امام قصر الكونتس دي كليرمان ترتر بالشانزليه بباريس عام 1920 اثناء انعقاد مؤتمر فرساي حيث كان 
مندوبا عن والده الشريف الحسين بن علي في المؤتمر.(مجموعة سميرعبدالهادي )

زيارة المغفور له باذن الله الملك الحسين بن طالل  لكتيبة  الدبابات الثانية عشر الملكية  عام 1966  ويظهر في الصوره 
وصفي التل/ ويظهر على يمين جاللته صالح عليان ابو الفول قائد الكتيبة ا/ ويظهر على يمين  وصفي التل مشهور حديثه 

الجازي قائد الجبهة الشرقيه/عامر خماش/ في الخلف  احمد رستم النداف.(مجموعة رستم احمد رستم)

 السهر ليال من العوامل الرئيسية 
لزيادة الوزن

حّذرت نتائج دراسة جديدة عشاق السهر من اعتياد الذهاب إلى 
الفراش في وقت متأخر كل ليلة ألن ذلك من العوامل الرئيسية 
لزيادة الوزن وزيادة خطر اإلصابة بحالة ما قبل السكري. ويعيش 
ماليين من الناس بهذه الحالة التي تعتبر عتبة قبل تطّور مرض 
ال  ما  وهو  باألمر،  منهم  المئة  في   90 يعلم  ال  لكن  السكري 
اإلصابة  تأخير  أو  الكافية  الوقائية  اإلجراءات  باتخاذ  لهم  يسمح 

بالسكري.
تبين  إلينوي  جامعة  في  أجريت  التي  الجديدة  الدراسة  ووفق 
ما  حالة  وبين  الوزن  زيادة  وبين  السهر  بين  قوية  عالقة  وجود 

قبل السكري، خاصة لدى من يبلغ متوسط أعمارهم 60 عامًا.
فقط،  بالسكري  اإلصابة  بخطر  السكري  قبل  ما  حالة  ترتبط  وال 

فهي من عوامل زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة.
ودعت الدراسة التي ُنشرت في مجلة "النسيت" الطبية إلى 
الحصول على مزيد من النوم فور رصد زيادة الوزن، والحرص 
عامل  النوم  وقلة  السهر  ألن  الليل،  منتصف  قبل  النوم  على 
السكري  قبل  ما  حالة  وتطّور  الوزن  زيادة  من  كل  وراء  رئيسي 
بشكل  السكري  بمرض  اإلصابة  من  كثيرًا  اإلنسان  تقّرب  التي 

كامل.
(وكاالت)

مرتادفات هل تعلم؟ناجحون معلومات صحية
كلمة َأْقَوى (فعل):

 , َأْمَلَق   , َأْقَفَر   , َأْفَلَس   , َأْعَوَز   , َأْعَسَر   , َأْعَدَم   , َأْجَدَب 
ِإْحتاَج , ِإْفَتَقَر , َبِئَس , َخال , َخَوى , َدَرَس , َطَمَس , َعَفا 

, َعَوَز ، َأْوَزن ، َأْثَقل

سعيد بن البطريق

هو طبيب ومؤرخ من أهل الفسطاط، ولد فيها مطلع 
القرن الثالث للهجرة، ومهر بعلم الطب حتى اشتهر به. 
قال ابن أبي أصيبعة: (كان متقدمًا في زمانه وكانت له 
دراية بعلوم الطب). ترك عددًا من المصنفات أشهرها 
تاريخه العام المسمى (نظم الجواهر) المعروف بتاريخ 

ابن البطريق ، و له كتاب كّناس في الطب.

أن قلم الرصاص مصنوع من الجرافيت ! الزيتيه  اآلسماك   : المخ  لتقوية  أطعمة  خمس  أفضل 
 ، اليقطين  بـــذور   ، الــبــري  العنب   ، السلمون  ،مــثــل 

الشوكوالتة ، واآلفوكادوا.

ابواب املعرفة
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ن - األردن   السنة الثامنة واألربعون - ع
أبواب

w w w . a l r a i . c o m25ـــ
ت الروهينغا يف بنغالدش تحفز االقتصاد   مخي

رسات مسيئة من جانب متسلقي أعىل قمة  استياء فرنيس من م
يف أوروبا

 حجاج يصعدون  700 مرت  إىل غار حراء مهبط الوحي 

بنغالدش،  بجنوب  الروهينغا  مخيمات   في 
تــؤمــن األزمـــــة الــتــي نــجــمــت عـــن تــدفــق 
للسكان  جديدة  اقتصادية  فرصا  الالجئين، 
المحليين الذين يتوجب عليهم تلبية احتياجات 
غير  المنظمات  مــن  والــعــديــد  المهجرين 

الحكومية األجنبية.
  وقال مين مين القبطان البورمي لسفينة 
على  تكناف  مرفأ  في  حمولتها  تفرغ  كانت 
المخيمات  بعض  عن  كيلومترات  بضعة  بعد 
"ال يهمني النزاع. كل شيء جيد لألعمال". 
واألرز  الــزنــجــبــيــل  ــورمــا  ب إلـــى  يجلب  وهـــو 
رواجا  يلقى  الكستناء  من  ونوع  والمعكرونة 

كبيرا بين الروهينغا.
 وتستقبل منطقة كوكس بازار الواقعة في 
حوالى  لبورما،  والمحاذية  بنغالدش  جنوب 
شهدت  وقد  الروهينغا.  الالجئين  من  ألفا 
تدفقا كبيرا لهؤالء الالجئين مع وصول 700 
التي  المسلمة  األقلية  هذه  أفراد  من  ألف 
طردها الجيش البورمي واتنية الراخين، خالل 

أشهر.
المخيمات اليوم إلى مدن حقيقية  وتحولت 
شاسعة  مساحات  على  تمتد  الخيام  مــن 
االنفجار  هذا  وأدى  وحقوال.  تالال  وتغطي 
الــســكــانــي إلـــى فـــرص اقــتــصــاديــة جــديــدة 

للسكان المحليين.
مئات  احتياجات  تلبية  يجب  شيء  كل  وقبل 
اآلالف من الالجئين الذين يبحثون عن مأوى 
بعضهم  ويملك  استهالكية.  سلع  أو  وغذاء 
أقرباء  وجــود  بسبب  المال  من  أكبر  كميات 

لهم في الخارج.
تشهد  الــهــائــل،  كــوتــوبــالــونــغ  مخيم  وفــي 
أعمال قيصر أحمد وهو تاجر من بنغالدش. 
 2017 آب/اغسطس  في  األزمة  بدء  وقبل 
نقالة  هواتف  وستة  خمسة  بين  يبيع  كــان 
حوالى  منها  أبيع  "اليوم  ويقول  أسبوعيا. 

300 أسبوعيا".
مثله.  عائداتهم  ارتفعت  التجار  من  والكثير 
منذ  المخيم  في  المحالت  عــدد  وتضاعف 
أقمشة  بعضها  ويبيع  الــمــاضــي.  الــعــام 
الساري بينما تعرض أخرى إصالح مجوهرات 
على  القدم  كــرة  مباريات  مباشرة  تبث  أو 

التلفزيون لقاء 0,3 دوالر.

أمــوال  أيضا  المحلي  االقتصاد  يشجع  ما 
المانحين األجانب.  وللمنظمات غير الحكومية 
بكميات  تشتري  وهــي  كبير.  تأثير  العديدة 
كبيرة مواد بناء وأواني أو أغطية وتستخدم 
آالف العمال البنغاليين والروهينغا. ويكسب 
السادسة  في  بنغالي  وهو  جاشان،  محمد 
منظمة  في  يعمل  العمر  من  والعشرين 
من  أكــبــر  ــر  أج وهــو  دوالر،   300 بريطانية، 
أفقر  أحد  بنغالدش  في  الرواتب  متوسط 

بلدان العالم.
منتجاته  يستورد  تاجر  وهو  الين  ثوين  ويرى 
الروهينغا  قدوم  أن  أيضا  تكناف  مرفأ  إلى 
جيد لقطاع األعمال ألن اليد العاملة لهؤالء 

رخيصة. وقال "إنهم مثابرون. يعملون ليال 
نهارا وأجورهم ليست مرتفعة".

العمل  األقلية  هــذه  ألفــراد  يحق  ال  نظريا 
عن  عــاطــلــون  ومعظمهم  بــنــغــالدش  فــي 
عمل  على  الحصول  يريدون  والذين  العمل. 
(بين  يوميا  تكا  و500   300 بين  مــا  لــقــاء 
دفع  عليهم  يتوجب  دوالرات)،  وستة  ثالثة 
عمولة لمسؤولي المخيمات الذين يختارون 
وقعت  األخيرة  الفترات  وفي  المرشحين.  

بعض المشاكل.
رفع  إلى  تميل  الحكومية  غير  فالمنظمات 
األسعار وإثراء البنغاليين األكثر ثراء وأصحاب 
بعيدا  والـــســـيـــارات،  والــمــطــاعــم  الــفــنــادق 

العاملة  اليد  رخــص  وأدى  فقرا.  األكثر  عن 
للروهينغا إلى خفض رواتب البنغاليين األكثر 

فقرا أيضا.
فــي مــواجــهــة هـــذا الــوضــع، أعــلــن البنك 
عن  سيفرج  أنه  حزيران/يونيو  في  الدولي 
دوالر  مليار  نصف  حــوالــى  تبلغ  مساعدة 
بشكل هبات لمساعدة بنغالدش على تلبية 
الصحة  قطاعات  فــي  الالجئين  احتياجات 

والتعليم وخدمات الصرف الصحي.
إلى  الجديدة  الخدمات  هذه  تأمين  والهدف 
بعض  في  يعانون  الذين  أيضا  البنغاليين 
األحيان من نقص شديد في البنى التحتية.
(أ ف ب) 

للسلوكيات  للتصدي  الفرنسية  السلطات  تسعى 
مون  جبل  تسلق  عمليات  خالل  المتزايدة  المسيئة 
بين  واللكمات  الشتائم  تــبــادل  ذلــك  فــي  بما  بــالن 

المتسلقين وأنشطة "المرشدين المزيفين".
األلب  جبال  في  جرفيه  سان  بلدية  رئيس  وتساءل   
بلوغ  تم  بيان "هل  في  بييكس  مارك  جان  الفرنسية 
السيئة  الممارسات  معددا  ــرام؟"،  االحــت عــدم  قمة 

المسجلة أخيرا من جانب مرشدين وشهود آخرين.
 وتمثل مدينة سان جرفيه نقطة انطالق من المسار 
العادي نحو قمة مون بالن األعلى في أوروبا (4810 

أمتار) عند الحدود الفرنسية اإليطالية.
لدى  لكمة  مرشد  تلقى  االرتكابات،  هذه  بين  ومن   
أوروبا  من  متسلقين  ثمانية  تضم  بمجموعة  التقائه 
الشرقية بحجة أنه لم يتوقف إلفساح المجال أمامهم. 
أربعة  جانب  من  العمد  للدفع  ثالث  شخص  وتعرض 
إسبان ساءهم تخطيه إياهم بفعل عدم وضعهم حبال 
الدرك  عناصر  تصدى  آب،   11 وفي  بإحكام.  التثبيت 
حاملين  التسلق  يحاولون  كانوا  التفيين  لمجموعة 
سارية بطول 10 أمتار لزرع علم بالدهم في قمة مون 

بالن، وذلك بعدما أخطرهم بييكس بذلك.
حتى أن أحد السياح نصب خيمة على قمة مون بالن، 
بحسب رئيس البلدية الذي يندد أيضا بوجود الكثير من 
هذه  ممارسة  المخولين  غير  المزيفين"  "المرشدين 
المهنة.  ومنذ مطلع الصيف، قتل شخص واحد خالل 
تسلقه جبل مون بالن عبر المسار العادي في مقابل 
مجمل  فــي  الماضي  الــعــام  عينها  الفترة  فــي   12

المسارات التي تؤدي إلى القمة.
(أ ف ب)

سطح  مستوى  فــوق  متر   700 نحو  ارتــفــاع   على 
البحر، يقع غار حراء في مكة الذي نزل فيه الوحي 
للمرة  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  سيدنا   على 

األولى.
من  جــزءا  ليست  الغار  ــارة  زي أن  من  الرغم  وعلى 
مناسك الحج، فإن حجاجا يقومون بالرحلة الشاقة 
للوصول إليه استشعارا لما حدث مع النبي صلى 

الله عليه وسلم هناك.
وكان سيدنا محمد عليه أفضل الصالة والتسليم 
يتردد على الغار ويقضي فيه أياما أو شهرا كامال 

في التأمل والتفكر.
 وقال عبد الناصر وهو أحد الحجاج األمريكيين "هذا 
أمر ال يمكن وصفه. تفيض المشاعر بغزارة عندما 
لكن  العالم.  هذا  على  تأثيره  صار  كيف  المرء  يرى 
هذا هو المكان الذي بدأ فيه كل شيء. إنه شيء 

متواضع للغاية، وال يمكنك حتى الوقوف هنا".
     وعلى عكس رحالت السير المنتظمة خالل أداء 
وكثير  حراء،  غار  يزورون  الذين  الحجاج  فإن  الشعائر 
الجبل  إلى  بالرحالت  يقومون  السن،  كبار  منهم 

دون معدات للمساعدة أو أحذية مناسبة.
   وقال حاج آخر يدعى عبد المجيد مالك "حسنا.. 
دراية  على  تكون  أن  يجب  لذا  شاهق.  ارتفاع  إنه 
بدرجات الحرارة. لقد بدأنا في وقت مبكر من صباح 
في  الحرارة  درجــات  تجنب  لضمان  (أمــس)  اليوم 
اإلمدادات  من  يكفي  ما  تجلب  أن  عليك  ذروتها.. 
طريق  يوجد  بــاالرتــفــاع.  معرفة  على  تكون  وأن 
معقول هنا، لكن يجب أن تستخدم أقدامك بحذر 

حتى ال تنزلق أو تسقط".
عليه  محمد  األنــبــيــاء   سيد  على  الــوحــي  ونـــزل   
الــصــالة والــســالم فــي شهر رمــضــان، فــي ليلة 
الرحلة  وتستغرق  القدر".    "ليلة  القرآن  سماها 
لكنها  اكتمالها،  حتى  دقيقة   40 المتوسط  في 
قد تستغرق وقتا أطول بسبب التضاريس الوعرة 
ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية.  ومن المتوقع أن 

يبلغ عدد الحجاج مليوني حاج هذا العام. 
وكاالت

كنه تأخ حاجة  العالج بالتغذية 
مرىض الكىل للغسيل

الغذائية  النظم  وعلم  التغذية  أكاديمية  ــة  دوري نشرته  جديد  مقال  أفــاد   
األمريكية بأنه يمكن للمصابين بأمراض الكلى المزمنة إبطاء تدهور حالتهم 

وتأخير حاجتهم للغسيل الكلوي عن طريق العالج بالتغذية.
لكن الباحثين أشاروا في مراجعة لألدلة على فوائد العالج بالتغذية والعراقيل 
من  فقط  بالمئة  عشرة  أن  إلى  المحتملة  والحلول  طريقه  في  تقف  التي 
المتحدة  الواليات  في  الكلوي  للغسيل  يخضعون  ال  الذين  الكلى  مرضى 

التقوا بخبير في النظم الغذائية وذلك لعدد من األسباب.
وقالت كبيرة الباحثين هولي ماتيكس-كريمر وهي من المركز الطبي لجامعة 
وكبر  السمنة  وباء  بسبب  الكلى  مرض  "يزيد  شيكاجو  مدينة  في  لويوال 
يخضع   المريض  يكن  لم  وإن  حتى  المكلفة  األمــراض  أكثر  من  وهو  السن 
للغسيل الكلوي بعد". وأشار الباحثون إلى أن عالج مرض الكلى أعلى تكلفة 
بالفعل من معالجة أمراض مزمنة أخرى كالجلطة كما أن تكاليف العالج ترتفع 

إلى المثلين عندما يصل المرض إلى مراحل متأخرة.
سبل  إيجاد  المهم  "من  الهاتف  عبر  هيلث  لرويترز  ماتيكس-كريمر  وقالت 
للوقاية من المرض أو إبطاء وتيرة الحاجة للغسيل الكلوي إذا كانت اإلصابة قد 

وقعت. العالج بالتغذية ليس عالجا شامال للمرض لكن يمكنه المساعدة".
وتيرة  إبطاء  الكلى  بأمراض  للمصابين  يمكن  أنه  إلى  الباحثون  وتوصل   
والملح.  الفوسفور  ومكمالت  للبروتين  تناولهم  من  بالحد  المرض  تفاقم 
لكنهم نبهوا إلى ضرورة متابعة هذا النظام مع خبير في األنظمة الغذائية 

حتى ال يصاب المريض بسوء التغذية وارتفاع مستويات البوتاسيوم.
 وقالت ماتيكس-كريمر "ينبغي النظر إلى مرض الكلى على أنه اضطراب 
في التغذية لكن لألسف ال ينظر إليه كثيرا على هذا النحو... نرى أن األغلبية، 

سواء كانوا مرضى أو أطباء، ال يدركون الفوائد".
وقال كاميار كاالنتار-زاده وهو باحث في كلية إيرفين للطب بجامعة كاليفورنيا 
ال  ربما  السرطان.  أطباء  يفعله  ما  فعل  "علينا  الدراسة  في  يشارك  ولم 
في  عليه".وأضاف  السيطرة  نستطيع  لكننا  الكلى  مرض  عالج  نستطيع 
مقابلة عبر الهاتف "وقياسا على ذلك، يشبه العالج بالغسيل الكلوي العالج 
مرض  على  السيطرة  بمقدورنا  كان  وإذا  السرطان).  (لمرضى  الكيماوي 

الكلى وتأخير الغسيل الكلوي باستخدام إرشادات التغذية فلنفعل".
(رويترز)

 16 ممرضة حوامل 
يف مستشفى 

واحد بأريزونا 

 16 أن  محلية  صحف   ذكــرت 
الرعاية  وحــدة  في  ممرضة 
الطبي  بانرز  بمركز  المركزة 
بــواليــة  ميسا  مــديــنــة  فــي 
حوامل  األمــريــكــيــة  أريــزونــا 

جميعا في نفس الوقت.
تلفزيون  محطة  وبــحــســب 
ســي.بــي.إس  لقناة  تابعة 
عندما  مــفــاجــئــا  األمــــر  ـــان  ك
إضافات  خــالل  من  تكشف 
للمرضات  حــواريــة  لمجوعة 
الحوامل.  وقالت الممرضة 
كانت  "فــجــأة  أتكنز  أشــلــي 
هناك واحدة بعد واحدة بعد 

واحدة".
 وذكرت عدة محطات إخبارية 
يــتــوقــع  الــمــســتــشــفــى  أن 
والدة  عطلة  طلبات  تلقي 
أن  المتوقع  ومن  متزامنة. 
أكتوبر  بين  الممرضات  تلد 
كانون  ويناير  األول  تشرين 

الثاني.
(رويترز) 

معرض ملتعلقات 
يكية  النجمة األم
مارل مونرو قبل 

زاد بيعها 

أقيم  هيلز  بيفرلي  فــي 
مـــــعـــــرض لـــمـــتـــعـــلـــقـــات 
ــيــة خــاصــة  شــخــصــيــة وفــن
ــجــمــة الــســيــنــمــائــيــة  ــن ــال ب
مارلين  الشهيرة  األميركية 

مونرو.
مـــن بــيــن الــمــعــروضــات 
للممثلة  ــرة  ــي ــب ك صـــــورة 
ـــا لــيــن  ـــه الــــراحــــلــــة أهـــدت
التنفيذي  الــرئــيــس  لــيــون 
الســــتــــوديــــو تــويــنــتــيــث 
وكتبت  فوكس  سنشري 
عــلــيــهــا الـــعـــبـــارة الــتــالــيــة 
"عزيزي بن، من اكتشفني 
وآمن  اسمي  لي  واخــتــار 
اآلخــريــن  دون  بموهبتي 
لألبد،  وشــكــري  حبي  لــك 

مارلين."
ــعــد هـــذه الــصــور من   وت
في  الموقعة  الصور  أهم 
والتقطت  هوليوود  تاريخ 
(هرشة  فيلم  تصوير  أثناء 

السنة السابعة).
 كـــمـــا يـــضـــم الــمــعــرض 
ــيــرا مـــن الــصــور  ــــددا كــب ع
ــرو من  ــمــون الــشــخــصــيــة ل
قطعة  و15  ــتــهــا  طــفــول
مـــن ثــيــاب ارتـــدتـــهـــا في 
أفــالمــهــا الــشــهــيــرة ومــن 
يفضلون  ــال  ــرج "ال بينها 
الـــشـــقـــروات" و"األمـــيـــر 

وفتاة االستعراض".  
ــمــعــرض من  ويــســتــمــر ال
ــامــن عــشــر مــــن   آب  ــث ال
سبتمبر  من  الثالثين  إلى 
ـــري بــيــع  ـــج ــــول وســـي ــــل أي
في  مزاد  في  المتعلقات 
نهاية أكتوبر تشرين األول 
وسيعلن التاريخ في وقت 

الحق. 
(ا ف ب)

 رسطان املستقيم 
والقولون يحتل املرتبة 

األوىل ب الرجال 

الحسين  ــز  مــرك ـــام  ع ــر  مــدي  قـــال 
منصور  عاصم  الدكتور  للسرطان 
والمستقيم  القولون  سرطان  أن 
ــحــتــل الـــمـــرتـــبـــة االولـــــــى بــيــن  ي
عند  انــتــشــارا  االكــثــر  السرطانات 

الرجال في المملكة.  
الرئة  سرطانات  أن  الــى  وأشـــار   
والــبــروســتــات  البولية  والــمــثــانــة 
والمعدة  اللمفوما  وغــدد  والــدم 
ـــهـــاز الــعــصــبــي  ـــج والـــــدمـــــاغ وال
لدى  شيوعا  األكثر  هي  والحنجرة، 
الرئة  سرطانات  أن  مؤكدا  الرجال، 
والحنجرة والفم يرتبط بالتدخين.  

ل  تصريحات  في  منصور  وقــال 
االردن  ان  االحــد  الــيــوم  "بــتــرا "  
التدخين  فــي  ـــدول  ال اعــلــى  مــن 
مؤكدا  العالمي،  المستوى  على 
انتشار  فــي  يسهم  التدخين  ان 
ــة خــصــوصــا  ــن ــمــزم االمـــــــراض ال
والجهاز  والسكري  القلب  امراض 

التنفسي .
انتشارا  االكثر  السرطانات  وعــن 
المملكة،  فــي  ــدات  ــســي ال عــنــد 
سرطان  ان  منصور  الدكتور  اكــد 
ثم  االول  المرتبة  يحتل  الــثــدي 
والمستقيم  الــقــولــون  ســرطــان 
والغدد الدرقية والرحم والمبايض 
الليوكيما"   " والــــدم  والــمــعــدة 

والرئة  .
وتابع  منصور أن "سبب تصنيف 
لكي  الطريقة   بهذه  السرطانات 
نوجه طاقاتنا وجهودنا في االتجاه 
الصحيح  لمواجه السرطانات وهذا 
خالل  من  االردن  في  فعلناه  ما 
المبكر  للكشف  االردنــي  البرنامج 
عن سرطان الثدي الننا تمكنا من 
أن نحدث فرقا في مواجه سرطان 

الثدي ".
(بترا) 
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حجم المشكالت في 
تزايد ويجب أال تطغى 

عليك، فقط عندما 
تواجه مشكلة واحدة 

تلو األخرى سوف تشعر 
بالسعادة مرة أخرى.

توقفت األشياء دون 
سبب واضح، ويجب 
اآلن أن تأخذ مسارا 

تحويليا مختلفا لتجنب 
العقبات وحتى ال تهدر 
كل طاقتك في محاولة 

التغلب عليها.

يالحظ زمالؤك أنك 
تعمل ضدهم، ال 

تنس أن كل عضو من 
أعضاء الفريق له نفس 

األهمية في حياتك 
الخاصة، يجب أن تحدد 

أهدافك الحقيقية.

 سوف يطلب منك 
أصدقاؤك المقربون 

أو زمالؤك في العمل 
المساعدة والعون، 

فال تتأخر عن تقديم 
المساعدة.

يجب أن تتعامل مع 
الفشل في العمل، 

كن شجاعا وانظر إلى 
هذه االنتكاسات على 
أنها فرص للتغيير إلى 

األحسن.

تشعر بالراحة على كافة 
األصعدة، فترات جميلة 

تقضيها مع األصدقاء 
والزمالء في العمل، دع 
ذكاءك يحرك عواطفك، 

وال تدع قلبك يتحكم 
باألمور.

4/
19

 - 
3/

21

7/
22

 - 
6/

22

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

5/
20

 - 
4/

20

8/
22

 - 
7/

23

6/
21

 - 
5/

21

9/
22

 - 
8/

23

خصص الفترة القادمة 
إلعادة االتصال بأفراد 

عائلتك، فانغماسك 
ومشاركتك في 

حوارات مع أفراد العائلة 
سيلقى استحسانا 

وترحابا حارا من الجميع.

البعد عن حبيبك 
لن يخفف من حدة 

المشكلة، فالبد من 
المواجهة للتخلص من 
التوتر الذي تعاني منه.

حان الوقت أخيرا 
لوضع مخططاتك التي 

تضمرها منذ فترة 
طويلة قيد التنفيذ 

والبدء في تحقيق شيء 
جديد.

حاول أن ال تفقد 
السيطرة واكتشف 
أفضل طريقة لحل 

المشكالت القائمة.. 
الرومانسية قادمة 

إليك بعنف خالل الفترة 
المقبلة.

يتبين حاليا أن جميع 
أشكال التعاون فعالة 
ألن أهدافك تتوافق 

وتتزامن مع أهداف من 
حولك، اغتنم الفرصة 
كونك مفعما بالصحة 

والحيوية.

اليوم أنت على وفاق مع 
الجميع، وسوف يظهرون 

اهتماما بك، وأنت بدورك 
يجب أن تكون جاهزا 

لمساعدتهم ودعمهم، إال 
أن هذه المرحلة لن تستمر 

إلى األبد.
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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 
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1 - مغنٍّ فرنسي نال شهرة عالمية 
2 - والد – حمام بري – أخفى 3 - وجود 

– ندي – حرف تفسير 4 - يجمع – ما 
بين األرض والسماء – خبر 5 - يتصّدى 
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1 - مغنية كولومبية من أصل لبناني – 
مطربة لبنانية 2 - خالف أسود – سعر 
– خشن 3 - صادق – صب الماء بشدة 
4 - لدن – عميل لدولة أجنبية 5 - والدة 

– أتى – واجه 6 - زقاق ضيق – طريق 
7 - نوع – نبات يابس متكسر 8 - قهوة 

– منصف 9 - مصيدة – ضد ساخن 
– يبصر 10 - مرض عام – صبور11 - 

وجهة نظر – ورطة – تسوية.
1 - لويس معلوف 2 - هزيل – عسل 3 - سنان – معمل 4 - واسع – حل 5 - يمأل 

– لمعان 6 - دنو – جو – ذمام 7 - عانس – ممر – جن 8 - قل – رجاء – سرى 9 - سد – 
تلطخ 10 - مرام – وريد 11 - غريب – أفق – لص.

من باب العلم والمعرفة تقول 
المعلومة ان عدد اصابع القط 

يساوي عدد اصابع الكلب ولكل 
منهما ثمانية عشر اصبعا وحيوان 

وحيد القرن بعضه له قرنان وان 
حصان البحر الذكر هو الذي يقوم 

بمهمة الحمل بدل االنثى وان 
طائر النعام ال يطير لكبر حجمه وله 

اصبعان في كل قدم فقط وعن 
القطط ان القطة تستجيب لصوت 

المرأة اكثر من الرجل في الغالب.
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من  طبقة  لدينا  كــان  الثمانينات،   فــي 
..أتذكر  اليوم  طبقة  عن  مختلفة  الــوزراء 
حين كنت طالبا، في المرحلة اإلعدادية..
قام وزير التربية ذوقان الهنداوي – رحمه 
الله- بزيارتنا في مدرسة الربه اإلعدادية، 
ــســاعــة تــشــيــر إلـــى الــســابــعــة  ــت ال ــان ك
الصفوف  دخلنا  وقــد  صباحا  والنصف 
للتو ..والوزير جاء من عمان إلينا، وأتذكر 
إلى  الكرك  من  السيارة  في  الرحلة  أن 
كان  الوقت  ذلك  في  العكس  أو  عمان 
تأخد أكثر من (3) ساعات ...هذا يعني أن 
غادر  أنه  أو  الفجر،  صالة  مع  جاء  معاليه 

عمان قبل انبالج الصباح .
دخل ذوقان الهنداوي، وحضر حصة معنا 
غادر  ...ثــم  وحاورنا  األستاذ  ...ونــاقــش 
وترك في الصف، بعضا من بقايا عطره 
وهيبته، وكانت المرة األولى في حياتي 
أظن  وكــنــت  وزيـــرا  فيها  أشــاهــد  الــتــي 
الفضاء  في  يصنعون  أنهم  لحظة  في 
ويصدرون إلينا ..لكن تبين لي بعدها أن 

الوزير هو مواطن عادي مثلنا مثله .
(الرحالية)  تتسعه  لم  طويال،  كــان  ألنــه 
ظل  بجانبي،  وجلس  كرسيا  له  فأحضروا 
يقلب في دفتري، الذي كنت أدون عليه 
بعض الــمــالحــظــات مــن شــرح األســتــاذ 
أيضا  وكنت  ...للقصائد،  جـــراد)  (علي 
أنسخ على أوراقهن بعضا من قصائد نزار 
قباني ..في الغرام ..وأرسم قلوب حب 
..سرقتها  وعبارات  هندسيا،  متقنة  غير 
دفتري  أعجب  هل  أعرف  ..لم  الكتب  من 
أظن  ولكني  منه؟  امتعض  أنه  أم  الوزير 
أنه أعجبه، فقد كان يبتسم مع كل صفحة 
عبارة  لي  ..وقــال  يضحك  وكــان  يقلبها، 
واحـــدة مــا زلــت أذكــرهــا وهــي : (خطك 

جميل يا إبني، وقلبك جميل)... 
اإلعــدادي،  األول  الصف  في  كنت  حين 
..وربما  دفتري  الهنداوي  ذوقــان  قلب 

اكتشف اني مبتلى بالحب وبالشعر..
وزراء  عن  يختلفون  قلت  كما  اليوم  وزراء 
ذلك الزمن، فهم يغادرون دون أن يتركوا 
..ولو بقايا عطر في المكان، وال أظن أن 
ينطلق  ألن  استعداد  على  منهم  واحــدا 
طفل  دفتر  يقلب  كي  الجنوب  إلى  فجرا 
ينام  أن  دون  عليه  يــوم  مر  أن  ...يــخــاف 
على كف أمه ...وزراء اليوم كل مافعلوه 
..فقط  فقط  مواجعنا  قلبوا  أنهم   : هو 

قلبوا المواجع . 

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

وزراء

اط الرياح يف العا  قمر اصطناعي اورو لقياس ا
كورو  قاعدة  من  الثالثاء  غدا  "أريانسبايس"  شركة  تطلق 
لقياس  مصمما  اصطناعيا  قمرا  الفرنسية  غويانا  في 

أنماط الرياح في العالم ليوضع في المدار.
في  الــريــاح  بإله  تيمنا  "آيــلــوس"  القمر  مهمة  وتهدف 
الميثولوجيا اليونانية، التابع لوكالة الفضاء االوروبية إلى 
تحسين األرصاد الجوية على المدى القصير وفهم أفضل 

للتغير المناخي الناجم عن النشاط البشري.
خبراء  "يحتاج  بيان  في  االوروبــيــة  الفضاء  وكالة  وقالت 
االرصاد الجوية بشكل ملح إلى بيانات موثوقة حول الرياح 

لتحسين دقة توقعاتهم".
المدارية  بالرياح  المتعلقة   البيانات  في  كبير  نقص  وثمة 
الرصد  لعمليات  الكامل  شبه  الغياب  بسبب  خصوصا 

المباشرة لها.
 وما أن يوضع القمر "آيلوس "في المدار، سيصبح قادرا 
على جمع بيانات من كل أرجاء العالم بما في ذلك مناطق 

نائية ال توجد فيها محطات أرضية لألرصاد الجوية.
متطور  ضخم  بتلسكوب  مجهز  هذا  االصطناعي  والقمر   

جدا وجهاز ليدار سمي "عالء الدين".
في  سفالبارد  في  ارضية  محطة  إلى  البيانات  وسيرسل 
النروج. وسيطلق القمر بواسطة صاروخ "فيغا" يتوقع ان 

ينطلق الثالثاء عند الساعة 21,00 بتوقيت غرينتش.
وكالة  تطلقه  اصطناعي  قمر  خامس  هــو  ــلــوس"  و"آي
اكسبلورر".  "إيــرث  مهمات  إطــار  في  االوروبية  الفضاء 
االرض  جــاذبــيــة  قــاســت  أن  األخــــرى  للمهمات  وســبــق 
المحيطات  وملوحة  التربة  ورطوبة  المغنطيسية  والحقول 

والغالف الجليدي. 
(أ ف ب)

رحيل الفنان 
التشكييل ومصمم 

الدمى املرصي 
ناجي شاكر عن 86 

عاما
التشكيلي  ــان  ــفــن ال تـــوفـــي  
ومــصــمــم الـــدمـــى الــمــصــري 
ـــــذي اشــتــهــر  نـــاجـــي شـــاكـــر ال
أوبــريــت  شخصيات  بتصميم 

(الليلة الكبيرة)عن 86 عاما .
ـــت بـــــوابـــــة األهــــــــرام  ـــل ـــق ون
شاكر  عــائــلــة  عــن  اإللــكــتــرونــيــة 
اليوم  مساء  توفي  إنه  قولها 
في أحد مستشفيات القاهرة.

شاكر  أنطون  شاكر  ناجي  ولــد 
وتخرج   1932 عام  القاهرة  في 
عام  الجميلة  الفنون  كلية  في 
صمم  ديـــكـــور.  قــســم   1957
ديــكــورات  مــن  مجموعة  ونــفــذ 
ــات الـــعـــرائـــس من  ــصــي وشــخ
مسرحية  وديكور  عرائس  بينها 
(الشاطر حسن) التي كانت أول 
العرائس  مسرح  على  قدم  ما 

في مصر.
وصــمــم نــاجــي شــاكــر عــرائــس 
ــر شــهــرة في  ــث األوبـــريـــت األك
مصر (الليلة الكبيرة) عام 1960 
من كلمات صالح جاهين وألحان 
ـــــراج صــالح  ســيــد مـــكـــاوي وإخ

السقا.
الــفــنــون  بكلية  مــعــيــدا  وعــيــن 
الــجــمــيــلــة قــســم ديـــكـــور عــام 
الــســلــك  فـــي  وتـــــدرج   1959
إلى  وصــل  حتى  األكــاديــمــي 
درجــــة األســتــاذيــة كــمــا حصل 
القومي  المهرجان  جائزة  على 
الفني  اإلشــراف  عن  للسينما 
والمالبس  الديكور  وتصميم 
لفيلم (تيمور وشفيقة) بطولة 
ســعــاد حــســنــي وأحـــمـــد زكــي 

وإخراج علي بدرخان. 
(رويترز)

خطوبة املغني نك 
جوناس والنجمة 

الهندية بريانكا 
شوبرا يف بومباي

ــن الــمــغــنــي نـــك جــونــاس   ــل أع
الهندية  النجمة  مــن  خطوبته 
بــريــانــكــا شــوبــرا بــعــدمــا أقــام 
في  تقليدية  مراسم  الثنائي 
ــاصــمــة الــســيــنــمــا  بـــومـــبـــاي ع

الهندية.
 25) جـــــونـــــاس  ـــشـــر  ن وقــــــد 
صــورة  عبر  خطوبته  نبأ  عــامــا) 
على  نشرها  بــشــوبــرا  تجمعه 
"انـــســـتـــغـــرام" وجــــــاء فــيــهــا 
المستقبلية.  جوناس  "السيدة 

قلبي. حبي".
 كذلك نشرت شوبرا (36 عاما) 
حسابها  على  عينها  الــصــورة 
على "انستغرام" مع عبارة "لم 
كل  مــن  نــصــيــبــي...  تحت  ــد  أع

قلبي وروحي".
خاتما  تضع  الممثلة  وكــانــت   
من الماس اشتراه لها جوناس 

الشهر الماضي.
بلقب  فــــازت  شــوبــرا  وكــانــت 
ملكة جمال العالم العام 2000، 
بوليوود  نجمات  أبرز  من  وهي 
الــلــواتــي حــقــقــن نــجــاحــا في 

الغرب.
البطولة  بـــدور  عــرفــت  وهـــي 
فـــي مــســلــســل "كــوانــتــيــكــو" 
التشويقي كما أصدرت أغنيات 
تــشــايــن  وّ"ذي  ــيــتــبــول  ب مـــع 

سموكرز".
شهرته  طارت  فقد  جوناس  أما 
المغني  كان  عندما  الصغر  منذ 
فـــرقـــة "ذي  فـــي  ــيــســي  ــرئ ال

جوناس براذرز" مع شقيقيه.
عاطفية  عالقات  جمعته  وقــد 
بينهن  عديدات  بنجمات  سابقا 
وسيلينا  ـــروس  ســـاي مــايــلــي 

غوميز.
مراسم  فــي  شــوبــرا  وظــهــرت 
الهندية  التقليدية  الــخــطــوبــة 
ارتدى  فيما  أصفر  رداء  مرتدية 
جــــونــــاس ووالـــــــــداه مــالبــس 

تقليدية بيضاء.
 ولم يعلن بعد عن موعد زفاف 

النجمين.
(أ ف ب)

حيث  القرية،  في  االســرة  رب  كان  مضى،  زمن   في 
صغيرًا  خروفًا  معقول  بسعر  يشتري  المكان،  يتسع 
األضحى  عيد  حلول  موعد  مــن  قليلة  شهور  قبل 
بمداعبته  االطفال  ويسعد  ويكبر  ليتغذى  المبارك، 
وقبل  المدينة،  في  أما  الذبح.  موعد  يحين  أن  الى 
يشتري  األســـرة  رب  فكان  السكنية،  الشقق  رواج 
موعد  من  اسبوع  حوالي  قبل  االضحى  عيد  خروف 
المنزلية  الساحة  زوايــا  من  زاويــة  في  ليربطه  العيد 
مالمسة  او  بمداعبته  الــصــغــار  ــال  األطــف ولــيــفــرح 
تنشًا  كانت  ما  وكثيرًا  صوته.  بسماع  حتى  أو  صوفه 
بحيث  الــخــروف  على  العطف  مشاعر  األطــفــال  لــدى 
الخروف  ذبح  موعد  يحين  عندما  عليه  الحزن  يصيبهم 
أمام أعينهم. هذا، وكلنا يعلم أنه مع مرور الزمن شاع 
وبالتالي  السكنية،  الشقق  في  االقامة  المدن  في 

ومن  العيد.  أضحية  ألداء  األساليب  من  الكثير  استجد 
أول هذه األساليب دفع ثمن األضحية نقدًا لمؤسسة 
الفقراء  على  والتوزيع  الذبح  تتولى  خيرية  جمعية  أو 
المؤسسات  هذه  فإن  الحال  وبطيبعة  والمستحقين. 
المسالخ  في  االضحيات  ذبح  على  تعمل  والجمعيات 
أو في مرافق خاصة في اطار ظروف مناسبة تخضع 

رسمية. صحية  لمراقبة 
الخروف  شــراء  في  فيتمثل  الثاني،  االسلوب  أما 
على  وتقطيعه  وســلــخــه  بــذبــحــه  الــلــّحــام  وتكليف 
منزل  أمــام  الرصيف  على  أو  دّكانه  أمــام  الرصيف 
المواطن. وفي كلتا الحالتين تنشأ ظروف غير صحية 
وإنتشار  الــدمــاء  لسيالن  نتيجة  الــذبــح  محيط  فــي 
األسلوب  أما  ومحتوياتها.  لألحشاء  الكريهة  الروائح 
واقعة  عامة  ساحات  تخصيص  على  فيقوم  الثالث 

عّمان،  الجميلة  عاصمتنا  في  رئيسية  طــرق  على 
لتكون حظائر للخراف المعروضة للبيع، بحيث يرتادها 
وُيْسَلخ  لُيْذَبح  ثمنه  ويدفع  الخروف  ليختار  المواطن 
ع في الحظيرة نفسها. هذا وللقارئ أن يتصور  وُيقطَّ
ما لهذا االسلوب من أثر بيئي سلبي على المدينة 
السلبية  االنطباعات  ذلــك،  الى  أضف  وقاطنيها. 
نسعى  الذي  االجنبي  السائح  لدى  تتولد  قد  التي 

الى إعجابه بالمظهر الحضاري لوطننا الحبيب.
أداء  يقتصر  أن  ــدر  األج من  فإنه  الــقــول،  وخالصة 
على  يقتصر  أن  العاصمة،  في  وبخاصة  االضحية، 
النقدي  الدفع  على  القائم  االسلوب  هما  اسلوبين 
االسلوب  او  المختصة،  والجمعيات  للمؤسسات 
ــح فــي مــســلــخ الــعــاصــمــة في  ــذب الــقــائــم عــلــى ال

اطارظروف صحية مُراقبة ومعتمدة. 

نقطة إصالح
العين د. محمد حمدان

 ذبح الخراف يف الساحات العامة يف العاصمة 

فينيقيا املايض الحارض يف مهرجانات بيبلوس.. عرض مبهر لكركال 
بنكهة رحبانية

أجواء  إلى  االبجدية  مهد  جبيل  مدينة  من 
مهرجانات  جمهور  رافــق  اللبناني،  التراث 
رحلة  فــي  كركال  فرقة  الــدولــيــة   بيبلوس 
الماضي  "فينيقيا  بعنوان  راقصة  غنائية 
الحاضر"، أعادت إلى االذهان "نكهة" مسرح 
نموذجًا  القرية  باختيارها  رحباني  األخوين 

رمزيًا النقسامات اللبنانيين وصراعاتهم.
وقد حضر نحو أربعة االف  شخص لمتابعة 
الذي  مشهديا  المبهر  الفني  العمل  هــذا 
قدمته الفرقة في مناسبة يوبيلها الذهبي. 
الذي  المسرحي  العمل  هذا  انقسم  وقد 
يضم نحو 85 ممثال وراقصا، واستوحاه عبد 
الحليم كركال من مدينة جبيل (بيبلوس) إلى 
المسرحية  حـــوارات  كركال  وكتب  فصلين. 
واقمشتها،  بألوانها  الغنية  األزياء  وصمم 
كركال   ايفان  نجله  العمل  اخراج  تولى  فيما 

ووضعت  الكوريغرافيا ابنته اليسار.
واعتمدت "فينيقيا الماضي الحاضر" على 
الحوارات الكالمية المغناة التي تكاملت مع 
الشاشة  شكلت  فيما  الراقصة،  اللوحات 
كوريغرافيا  عنصرًا  الدائرية  نصف  الخلفية 
عرض  على  دورهـــا  يقتصر  فلم  إضــافــيــًا. 
مشاهد جــامــدة، بــل بــدت أحــيــانــًا امــتــدادًا 
جعلت  التحريكية  التقنيات  أن  إذ  للخشبة، 
هي  ترقص  عليها  المعروضة  الشخصيات 
األخرى في بعض المشاهد، وكأنها جزء من 

الرقص الحي للفرقة على المسرح.
إحياء  االول  الفصل  في  الشاشة  وأعادت   
جبيل.  مدينة  في  االثريين  والميناء  القلعة 
الفينيقية  االبــجــديــة  أحـــرف  كــانــت  وفيما 
الشاشة  على  تتطاير  الموركس  واصــداف 

بلباسه  أحــيــرام   جبيل  ملك  أطــل  نفسها، 
والجنود  بالنساء  محاطًا  الــبــراق،  الذهبي 
الفينيقيين الذين بدوا وكأنهم طالعون من 
كتب التاريخ. وكان االداء الراقص معبرًا تمامًا 
ولعل  التاريخ.  من  الحقبة  تلك  ــواء  أج عن 
الفرعوني  الملك  وصول  المشاهد  أجمل 

رمسيس بعربته على الخشبة.
 وسرعان ما قفز المشهد إلى حقبة الضيعة 
أهلها،  بين  والــصــراع  ومشاكلها  اللبنانية 
اللبناني.  الــقــروي  الــتــراث  من  أجــواء  في 
العمل  حفل  الرحباني،  المسرح  غرار  وعلى 
في هذا الجزء منه بإسقاطات على الواقع 
اللبناني الراهن، وتخللته شعارات على غرار 
"وين ما رحنا منرجع" و"ال أحد يلغي أحدا". 
ممثلون  والغنائية  التمثيلية  األدوار  وأدى 
حداد  كهدى  كركال  مسرح  ثوابت  من  باتوا 
إلى  إضافة  طربيه،  ورفعت  يمين  وغبريال 

جوزف عازار.
ــري هشام  ــزائ ــج  وبـــرز حــضــور الــمــمــثــل ال
مغريش الذي يتعاون للمرة الثالثة مع فرقة 
الثري  العريس  فضلو،  دور  أدى  وقد  كركال، 

الذي هربت منه عروسه ألنه قزم.

 الراب...والدلعونا

أما الفصل الثاني، فتميز باجواء رومانسية 
وللمرة  اللبناني.  الفولكلور  من  ولوحات 
االولى دخلت "الراب"، موسيقى ورقصًا، 
إلــى مــســرح كــركــال، إلــى جــانــب  الدلعونا 
والهوارة. وقاد اللوحة االخيرة  عميد الفرقة 
في  تقليدا  إطاللته  باتت  وقد  كركال،  عمر 

مسرحيات كركال.
"إبحار  عامين  قبل  قدمت  الفرقة  وكانت   

قلعة  في  الحرير"  طريق  على  الزمن:  في 
بعلبك  بمناسبة العيد الستين ل"مهرجانات 

بعلبك الدولية".
مدينة  إبن  كركال،  الحليم  عبد  أسس  وقد   
العام  في  الفرقة  لبنان)،  (شــرق  بعلبك 

باكورة  وقــدم  راقــصــا،   12 نحو  مــع   1968
اعماله فيها في العام 1972. وتضم فرقة 
بينهم  من  فرد،   100 من  اكثر  اليوم  كركال 
نحو 45 راقصا لبنانيا وأجنبيا. وفي سجلها 

نحو 17 عمال فنيا.

حتى  الدولية  بيبلوس  مهرجانات  وتستمر 
للفنانة  حفلة  ايضا  برنامجها  وفي  آب    24
ــا مــوســكــوري وتــحــيــة الــى  ــان الــيــونــانــيــة ن

الموسيقي المصري سيد درويش.
(أ ف ب)

ي يحتفلون بآلهة املاء لدى إتنية يوروبا  عرشات آالف النيج
انضمت  عاما،  منذ 32  العادة  درجت  كما 
ــديــلــي أوكــوغــبــيــســان  الــكــاهــنــة أوســون
والنهر  الغابة  عند  الكبيرة  الحشود  إلى 
جنوب  في  أوسوغبو  في  المقدسين 
غــــرب نــيــجــيــريــا لــتــكــريــم أوســـــون آلــهــة 

الخصوبة والماء لدى إتنية يوروبا.
النهر"،  يمثل  اليوم  "لباسي  وتقول   
الفضفاض  األبيض  ثوبها  إلى  مؤشرة 

وقالداتها الطويلة من اللؤلؤ.
يرافقنها  أخـــريـــات  نــســاء  خــاطــت  وقـــد 
دققن  أو  المطرزة  أثوابهن  على  أصدافا 

أوشاما ألسماك على أجسامهن.
 وهن يتحضرن لهذا اليوم السنوي الكبير 
الذي يرتدي أهمية كبيرة لدى أفراد إتنية 
طويلة  قــرون  قبل  ظهرت  التي  يوروبا 
حاليا  إليها  وينتسب  أفريقيا  غــرب  في 
يعيشون  شخص  مليون  أربــعــيــن  نحو 

بغالبيتهم في نيجيريا.
 وتوضح هذه األم البالغة حوالى خمسين 

عاما مصافحة ابنتها الصغيرة "القرار بأن 
يعود  ال  ألوســون  كاهنة  أو  كاهنا  تصبح 

لك".
وتقول "أترين يا ابنتي، الروح هي التي 
اختارتها. هي أيضا ستصبح يوما ما من 
للمذبح  التوجه  قبل  أوسون"،  كهنة  كبار 
لتحضير  الملكي  القصر  قرب  المقدس 
بما  الكبيرة  لإللهة  واألضاحي  التقدمات 
يشمل مسحوقا أمغر ودجاجات مذبوحة 

ورقائق بطاطس ومشروبات.
الطبول  تــدق  االحتفاالت،  هــذه  وخــالل   
ــيــرانــهــا في  وتــطــلــق بـــنـــادق قــديــمــة ن
مدينة  أرجاء  في  صوتها  لُيسمع  الهواء 

أوسوغبو الكبيرة.
توافد  مع  االتساع  في  الحشود  وتأخذ   
عشرات آالف المشاركين الذين يتنقلون 
بين المنازل الصفراء المتداعية المشيدة 
مــن الــعــبــيــد الــســابــقــيــن الــعــائــديــن من 

البرازيل وجزر األنتيل.

 أضاح وذبائح 

ويرافق المشاركون العذراء أروغبا بوجهها 
وصوال  مطرز  سميك  بقماش  المغطى 
إلى النهر حيث تعيش روح إلهة الماء هذه 

وهي زوجة سوغو إله النار والبرق.
الماضي  فــي  بالفتيات  ُيضّحى  وكــان 
هذه  ألبــنــاء  والخصوبة  االزدهــــار  لجلب 
يقتصر  بات  حاليا  دورهن  أن  غير  االتنية، 
المذبوح  والدجاج  التقدمات  وضع  على 

في النهر المقدس.
األشجار  ظــالل  تحت  النهر  ضفة  وعلى 
المدرجة  المقدسة  الغابة  في  المعّمرة 
العالمي  للتراث  اليونسكو  قائمة  على 
جوز  في  الطالع  امــرأة  تقرأ   ،2005 منذ 
لجمع  آخـــرون  مــئــات  يــأتــي  فيما  الــكــوال 

المياه في عبوات من البالستيك.
 وتبدو هذه الصور من قرون غابرة لوال 
اتصاالت  لشركات  المنتشرة  اإلعالنات 
إلى  تعيد  والــتــي  لمشروبات  أو  كبيرة 

واقـــع الــعــالــم الــرأســمــالــي فــي الــقــرن 
الحادي والعشرين.

  طرق متعددة لإليمان 
وكتب الباحثان ساسكيا كوزان وجان لوك 
ــدراســات  ال ــر  "دفــات مجلة  فــي  مارتينو 
لم  التقليدية  "الــديــانــة  أن  اإلفريقية" 
تمت في وجه الديانات المعاصرة بفعل 

تجذرها العميق لدى أبناء إتنية يوروبا".
الموظفة  فوالسادي  أيوديلي  وتقول   
مسيحية  ـــا  "أن أوســوغــبــو  متحف  فــي 
ومسلمة ومؤمنة بالديانات التقليدية"، 
اإلسالمية  الــصــلــوات  "أؤدي  مضيفة 
لكني  الــقــداس  فــي  وأشـــارك   الخمس 
أوسون  إلى  للتحدث  النهر  أيضا  أقصد 

مرات عدة في الشهر".
يقال  يوروبا  ثقافة  "في  توضح  وهي   
إنه في حال لم يستجب أي إله لصالتك 

فجرب حظك مع إله آخر".
 (أ ف ب)
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 "الربيد " يعلن املكاتب الربيدية 
املناوبة لبيع كوبونات الهدي 

واألضاحي 
 عمان - بترا

أكد البريد االردني دوام المكاتب البريدية المناوبة لتقديم 
ايام  خالل  للجمهور  واالضاحي  الهدي  كوبونات  بيع  خدمة 
من  اعــداده  تم  الذي  البرنامج  وفق  المبارك  االضحى  عيد 

قبل ادارة البريد.
ان  مرعي  ابو  ماهر  للعمليات  العام  المدير  مساعد  وقال 
المناوبات للمكاتب البريدية تشمل المكاتب الرئيسية في 
االثنين  اليوم  من  وتبدأ  المحافظات  في  البريد  مديريات 
وحتى نهاية دوام يوم االربعاء من الساعة التاسعة صباحا 

وحتى الثالثة مساًء.
واشار الى ان المكاتب المناوبة في مديرية بريد العاصمة 
هي مكتب بريد عمان الوسط ومكتب بريد ماركة الشمالية 
السير  وادي  بيادر  بريد  ومكتب  السوق  خريبة  بريد  ومكتب 
ومكتب بريد الجبيهة ومكتب بريد عمان مول. وفي مديرية 
بريد محافظة اربد هي مكتب بريد اربد المركزي ومكتب بريد 

اربيال مول ومكتب بريد سيتي سنتر " كارفور ".
وفي مديرية بريد محافظة الزرقاء هي مكتب بريد الزرقاء 

المركزي ومكتب بريد الزرقاء الوسط.
واضاف ان المكاتب البريدية في باقي المحافظات تشمل 
المركزي  مأدبا  بريد  ومكتب  المركزي  السلط  بريد  مكتب 
ومكتب بريد المفرق المركزي ومكتب بريد عجلون المركزي 
المركزي/  الكرك  بريد  ومكتب  المركزي  جرش  بريد  ومكتب 
معان  بريد  ومكتب  المركزي  الطفيلة  بريد  ومكتب  الثنية 

المركزي ومكتب بريد العقبة المركزي. 

   عمان  -  بترا

 بحثت الجمعية االردنية للمالية االسالمية 
دولي  مؤتمر  لعقد  الالزمة  التحضيرات 

في مجال المالية والصيرفة االسالمية.
وقال بيان للجمعية امس االحد ان الجمعية 
العامة  هيئتها  اجتماع  خالل  كذلك  بحثت 
برئاسة الدكتور عبدالمجيد الرحامنة انجازات 
اضافة  الماضي  الــعــام  خــالل  الجمعية 
المالية  في  المستجدة  التطورات  الــى  
بين  العالقات  تعزيز  وسبل  االسالمية 
الجمعية والمؤسسات المالية االسالمية 

داخل االردن وخارجه.
الجمعية  ان  البيان  فــي  الرحامنة  واكـــد 
تسعى لمواكبة التطورات في مستجدات 
الصيرفة اإلسالمية، مشيرا الى ان الغاية 
المشترك  التعاون  الجمعية  تأسيس  من 
وجميع  الجمعية  بين  الــخــبــرات  ــادل  ــب وت

المؤسسات المالية اإلسالمية.
اتفاقيات  عقدت  الجمعية  بــان  واضـــاف 
وااليــوفــي  الليبية  الجمعية  مــع  تــعــاون 
الجمعية  مــع  اتفاقيات  توقيع  وبــصــدد 
ـــعـــراقـــي اإلســالمــيــة  االقـــتـــصـــاديـــة ال
الدولية  المالية  المؤسسات  من  وغيرها 
تنمية  مؤسسة  دعم  مثمنا  واالقليمية، 
منذ  للجمعية  المستمر  األيــتــام  امـــوال 

تأسيسها.

للجمعية  التنفيذي  المدير  أشــار  بـــدوره 
والناطق اإلعالمي لها الدكتور علي هالل 
البقوم ان اقامة المؤتمر يأتي في وقت 
وفق  مالية  لمعامالت  الحاجة  فيه  تظهر 
دول  مختلف  فــي  االســالمــي  الــنــظــام 

اعماله  المؤتمر  يبدأ  أن  متوقعا  العالم، 
بنهاية العام الحالي بحضور اصحاب الخبرة 
العالم  دول  من  والباحثين  واالختصاص 

كافة.
متاح  للجمعية  االنتساب  باب  أن  وأضاف 

لكافة المختصين في الصيرفة اإلسالمية 
في  مستمرة  دورات  تعقد  الجمعية  وان 
مجال المالية اإلسالمية لطلبة المصارف 
المؤسسات  في  والعاملين  اإلسالمية 

المالية ذات العالقة. 

فة اإلسالمية  ر دويل للص ات لعقد مؤ  بحث التحض

شخصيات مصرفية إسالمية

مكة  املكرمة تشهد أجواء 
ماطرة ورياحاً شديدة تزامناً 

مع فك كسوة الكعبة 
استعداداً لتبديل الثوب 

القديم

  ( ا ف ب) 

فإنه  أيضا  واألثنيات  والمذاهب  للطوائف  التقدير   مع 
بالفعل  رديئًا  الزمن  هذا  أن  وإعتبار  وصف  إال  يمكن  ال 
واألثنيات  والمذاهب  الطوائف  هذه  كل  تحشر  عندما 
في الصراعات واألالعيب السياسية وذلك في حين أنَّ 
اإلنحيازات الحزبية كانت حتى قبل نحو قرن بأكمله هي 
وكان  سياسيا  والتقارب  التباعد  عنوان  وكان  األساس 
والوطن  لله  فـ"الدين  بالدين  له  عالقة  ال  اإلصطفاف 
للجميع" وكانت اإلتجاهات التي تتحكم بمسار األحداث 
وإقليمية  ُقطرية  أو  قومية  وإما  يمينية  أو  يسارية  إما 
وهذا كان ينطبق حتى على بعض األحزاب والجماعات 

التي تحمل عناوين دينية إسالمية كانت أم مسيحية.
وبإتجاهات  والــتــقــارب  التباعد  بمسار  تحكمت  لقد 
ثالثة  كله  ليس  إن  بمعظمه  الماضي  القرن  صراعات 
والحزب  القوميين  وحركة  البعث  حزب  رئيسية:  تيارات 
لما  فاعًال  األحيان  بعض  في  كان  وجود  مع  الشيوعي 
يسمى األحزاب القطرية أو اإلقليمية وهذا كان محصور 
على نحو خاص بلبنان ومصر والمملكة المغربية.. وإلى 
حدٍّ ما بالجزائر وذلك مع أن هذه األحزاب اإلقليمية كانت 
أميركية  يسارية..وإما  أو  قومية  إما  عامة  توجهات  لها 
التي  المعسكرات  صراعات  مرحلة  في  سوفياتية  أو 
األلفية  من  الثاني  النصف  سنوات  معظم  ســادت 

األولى.
لقد إحتدم الصراع بين هذه المكونات السياسية الثالثة 
األساسية اآلنفة الذكر في العديد من الدول واألقطار 
حــدود  حتى  احيانا  ووصـــل  الــعــراق  وبخاصة  العربية 
التصفيات والمواجهات العسكرية لكنه لم يتخذ الطابع 
وفي  الرافدين  بالد  في  الفرز  أن  إذ  إطالقًا  الطائفي 
وموريتانيا  وليبيا  والــســودان  واليمن  ولبنان  سورية 
قومي  وإما  بعثي  فإما  حزبي  أساس  على  كان  أيضًا 
أو  شيوعي  يساري –  وإما  العرب)  القوميين  (حركة  أي 

بميول شيوعية.
لم تكن لإلنحيازات المذهبية والطائفية المتفاقمة اآلن 
في بالد الرافدين (شيعة وسنة) أي دور على اإلطالق 
حزب  بين  أساسًا  كان  فالصراع  السياسية  الحياة  في 
الحزب  وبين  القومية  اإلتجاهات  بعض  ومعه  البعث 
الشيوعي ومعه بعض اإلتجاهات اإلشتراكية وهذا ما 
للسلطة  البعثيين  وصول  قبل  سورية  في  قائما  كان 
وهنا  وخاللها  الناصرية  المرحلة  وقــبــل  ذلــك  وبــعــد 
قبل  اإلجتماعي  القومي  السوري  للحزب  وجــود  مع 
إنكماشه الذي إقترب من التالشي بعد إغتيال الجنرال 
شقيق  جديد  غسان  إغتيال  تبعه  الذي  المالكي  رياض 
صالح جديد بعد لجوئه للبنان بعد مقتل المالكي الذي 
السوري  الجيش  في  البعثيين  الضباط  أبرز  يعتبر  كان 
وكان المهيأ إلنقالب عسكري بعثي كاإلنقالب الالحق 

الذي تم في 8 مارس عام 1963.
فالداء  الكلمة  معنى  بكل  هناك"ردة"سياسية  اآلن 
ينخر  بــات  (الــعــرقــي)  واإلثــنــي  والمذهبي  الطائفي 
جسد هذه األمة التي وصفها حزب البعث في شعاره 
رسالة  :"ذات  بأنها"واحدة"وأنها  الرئيسي  التعريفي 
مريضة  مرحلة  نعيش  بتنا  كعرب  فإننا  خالدة"وهكذا 
بالفعل ولعل إن ما ال نقاش فيه هو أن"فايروس"هذا 
بمعظمها..  المنطقة  هــذه  إلــى  إنتقل  قــد  الــمــرض 
عربية  ودول  أيضًا  واليمن  ولبنان  وسورية  العراق  إلى 
كل  كانت  ذلــك  فقبل  عــام 1979  بعد  ــران  إي من  أخــرى 
عن  بعيدة  كانت  ألنها  ومتكاملة  متآخية  المذاهب  هذه 
السياسة وألن الصراعات السياسية كانت تقتصر على 

األحزاب بإتجاهاتها المختلفة. 

صالح القالب
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الوضع العر
واألمراض الطائفية!!

 في خضم الحرب التجارية الُمتدحرجة بين بيجين وواشنطن، ووسط 
اقتصادية  أزمة  إلى  العالم  انــزالق  احتمال  من  الدولية  المخاوف 
مفتوحة، جراء العدوانية الُمْنَفِلتة التي يبديها الرئيس األميركي ضد 
معظم دول العالم، وبخاصة تجاه الصين في محاولة لكبح صعودها 
ومزاحمتها الواليات المتحدة على قيادة العالم أو أقّله تكريس نظام 
امتد  الذي  األميركي  للتفّرد  ودفنًا  االقطاب،  متعدد  جديد،  دولي 
لربع قرن تقريبًا، بعد انتهاء الحرب الباردة، برز للسطح التقرير الذي 
عن"خطر  يتحّدث  والذي  (البنتاغون)  األميركية  الدفاع  وزارة  اصدرته 
صيني تواِجهه الواليات المتحدة،حيث باتت بيجين قادرة على ضرب 

أميركا وهزمها".
العام  تقرير  عن  منقحة  نسخة  يكون  يكاد  الجديد  البنتاغون  تقرير 
بيجين  مماِثل،وصفته  صيني  خطر  عــن  تحدث  ــذي  ال الماضي، 
التقرير  على  الصيني  الــرد  جاء  مسؤول"،فيما  بانه"غير  حينذاك 
للقول:إّن  ذهبت  ُمضّللة"،بل  بــ"تكهنات  اياه  ناعتة  الحالي،حادًا 
ما  االستراتيجية،وضّخم  بيجين  نوايا  تفسير  اساء  البنتاغون  تقرير 
بأّن"الجيش  التذكير  الصيني".ُمعيدة  العسكري  ُيسمى"التهديد 
الصيني ُيبدي اعتراضه"التام على هذا الطرح،وقّدم احتجاجات قوية 

للجانب األميركي".
يستبطن  االميركي،  التقرير  إزاء  الصيني  الغضب  منسوب  ارتفاع 
التحريض  عملية  في  قدما  المضي  من  لواشنطن  واضحًا  تحذيرًا 
وزارة  بيان  في  جاء  لما  الدفاعية,وفقًا  الصينية  السياسات  على 
ِسلمية  بتنمية  الصين  "قيام  عن  تحّدث  الصينية.الذي  الــدفــاع 
لجيشها،منتهجة استراتيجية وطنية دفاعية تساِهم بشكل دائم في 
متصاعدا  اتجاها  تستشعر  بيجين  ان  يعني  العالمي"،ما  السالم 
األميركي،مواصلة  واالستراتيجي  العسكري  التخطيط  دوائر  لدى 
ادارة ترمب خطواتها اإلستفزازية وتحّرشاتها "العسكرية"وخصوصا 
تلك  في  حلفاءها  واشنطن  ُتحرِّض  الجنوبي,حيث  الصين  بحر  في 
المنطقة الذين ينازعون بيجين على"ملكية"بحر الصين الجنوبي,مثل 
(واشنطن)  وقيامها  وبروناي  و"تايوان"وماليزيا  والفلبين  فيتنام 
اقتراب  عن  المنطقة,فضًال  تلك  في  عسكرية  مناورات  بتنظيم 
جزء  انها  الصين  تقول  الجزر,الذي  من  أميركية  عسكرية  بحرية  قطع 

من جغرافيتها منذ قرون.
األميركية  االستراتيجية  دّشــن  الــذي  هو  اوبــامــا  بــاراك  ان  صحيح 
الجديدة,التي رأت ان منطقة المحيط الهادئ وليس كما جرى القول 
إن الشرق األوسط هو مختبر الصراعات الدولية,هي التي ستحسم 
ترمب  ادارة  ان  صحيح  الجديد.كذلك  الدولي  النظام  وطبيعة  شكل 
االوسط,بل  الشرق  ُتهِمل  لم  كانت  عن"رؤية"اوباما,وإن  تتخّل  لم 
في  ستسهم  والصفقات،التي  والعقود  الثروات  مصدر  اعتبرته 

توفير المزيد من الوظائف لالميركيين,على ما دأب تذكير جمهوره 
للبيت  وصوله  بعد  االنتخابية,وخصوصًا  حملته  في  ب  المتعصِّ
اوال,لكن  اميركا...  وان  اميركا  عظمة  استعادة  شعار  رافعا  االبيض 
االنتخابات  في  المزعوم  الروسي  التدخل  حول  التحقيقات  ملف 
الرئاسية ما يزال يطاِرده ويثير ردود افعاله المرتبكة,واخرها التغريدة 
التي اطلقها يوم امس عندما "نَصح"جميع األغبياء الذين يراقبون 

بانتباه روسيا،ان ينظروا في اتجاه آخر...الى الصين".
هنري  االميركية  الدبلوماسية  ثعلب  بنصائح  أخذ  ترمب  يكون  ربما 
محاولة  الصين،في  ضد  روسيا  استمالة  عليه  اشار  كيسنجر,الذي 
لكبح االخيرة تماما (ولكن في شكل معكوس لما فعله,عندما كان 
مستشارًا لشؤون االمن القومي (والحقا وزيرا للخارجية) في عهد 
لقيام  اّدت  بونغ"والتي  البينغ  نيكسون,عبر"دبلوماسية  ريتشارد 
بين  نهائية  اخرى,لقطيعة  امور  ضمن  ,أفضت  بيجين  مع  عالقات 
لهزيمة  جهدهما  قصارى  بذال  العالمية،اللذين  الشيوعية  قطبي 

اآلخر، ونزع صفته التمثيلية كمركز للشيوعية العالمية.
اكثر ما يؤّكد حملة التضليل االميركية،التي تستهدف تصوير الصين 
(وروسيا ولكن بدرجة اخرى),وكأنها تأخذ العالم لمواجهة عسكرية,هو 
تهافت الطرح االميركي حول اإلنفاق العسكري الصيني وخصوصا 
القول ان ميزانية الدفاع الرسمية في الصين,ستتجاوز"240"مليار 
دوالر بحلول العام 2028.. اي بعد عشر سنوات من اآلن،فيما ُيغفل 
االميركيون عن عمد,ان ترمب نفسه وّقع قبل اسبوع فقط موازنة 
دوالر.,مــا  بلغت"763"مليار  والتي  العام  لهذا  االميركية  الدفاع 
تكون  2028,عندما  العام  قبل  دوالر  تريليون  ستتجاوز  انها  يعني 
موازنة الدفاع الصينية قد بلغت رقمًا متواِضعًا (مقارنة بالموازنة 

االميركية) يصل وفق التقديرات االميركية الى"240"مليار دوالر.
اؤلئك  والعسكرية,وخصوصًا  السياسية  الدوائر  ُتدركها  حقيقة  ثمة 
ان  االميركي,وهي  العسكري  الصناعي  المجتمع  يقودون  الذين 
واالساطيل  للجيوش  صة  الُمخصَّ االموال  من  مزيد  على  الحصول 
او  الُمحَتمل  او  الحقيقي  العدو  قوة  تضخيم  والتسليح,يستدعي 
ووكاالت  البنتاغون  الحرب"في  رموز"حزب  يجد  ال  الُمتَخّيل,ولهذا 
تسُقط  لن  (بالطبع  ماثًال  تهديدًا  الصين  االميركية,سوى  التجّسس 
صنفتها  كما  المنافسين  او  األعــــداء  الئــحــة  بوتين,عن  روســيــا 

االستراتيجية الدفاعية الجديدة,التي اعتمدتها ادارة ترمب.
أو  ضرب  موسكو  أو  بيجين  وارد  في  ليس  األخير...  السطر  في 
عسكرة  في  ترمب  سياسة  لكن  واشنطن،  مع  حرب  الى  الذهاب 
العالقات الدولية، وخلق المزيد من بؤر التوتر واألزمات,تسير قدمًا 
تقودها  التي  اإلمبريالية  السياسات  ُيميز  ما  وهذا  ثابتة  وبخطوات 

الواليات المتحدة. 

قضايا
محمد خّروب
k h a r r o u b @ j p f . c o m . j o

كا؟ .. أم  عمان - الرأيهل "تَِرضب"الص

كــــررت جــمــعــيــة مــســتــثــمــري قــطــاع 
عليا  حدود  بفرض  مطالبتها  االسكان 
اناطة  وعدم  االسمنت  مادة  السعار 
تحديد السعر بيد منتجي هذه المادة 

الرئيسية.
لسان  على  الجمعية  مطالبة  وجاءت 
في  العمري  زهير  المهندس  رئيسها 
التغير  على  ردا  امس،  صحفي  بيان 
في أسعار هذه المادة، حيث قال ان 
سياسة "تحديد اسعار مادة االسمنت 
الحالية  األســعــار  مــعــدالت  تتجاهل 
العالمية  األســـواق  فــي  لإلسمنت 
وفي أسواق الدول المجاورة، والتي 
تقل بشكل جوهري عن األسعار التي 

فرضتها هذه الجهات".
الرقابية  الــجــهــات  الــعــمــري  وطــالــب 
والــتــجــارة  الصناعة  بــــوزارة  متمثلة 
الضرورية  اإلجــراءات  إتخاذ  والتموين 
االسمنت  مـــادة  أســعــار  بــخــصــوص 
وتشكل  اساسية  سلعة  تعتبر  التي 
عــصــب قـــطـــاع االنـــــشـــــاءات وهــو 
لإلقتصاد  واألبـــرز  الرئيس  المحرك 
إعــادة  يتم  بحيث  بمجمله،  الوطني 
من  السوق  إلى  واإلستقرار  التوازن 
لهذه  سعرية  ســقــوف  وضــع  خــالل 
المعنية  الجهات  مع  بالتعاون  المادة 
االطــراف  لكافة  العدالة  يحقق  بما 
ومقاولين  ومستثمرين  منتجين  من 

وتجارا ومواطنين عاديين.
رفع  ضـــرورة  على  الــعــمــري  وشـــدد 
من  اإلســمــنــت  إســتــيــراد  عــن  الحظر 
ومحددة  مــدروســة  وبكميات  الــخــارج 
لما لذلك من أثر إيجابي في كبح أي 
إرتفاع مبالغ في أسعار هذه المادة، 
إلى  والهدوء  اإلستقرار  إعادة  وفي 
العاملين  لدى  القلق  وإزالــة  السوق 
بيئة  ضمن  ــشــاءات  اإلن قطاع  فــي 
األسعار  فيها  تتحدد  حرة  إقتصادية 

بشكل عادل. 

 مستثمرو االسكان 
يطالبون بتحديد حد 

أعىل ألسعار اإلسمنت 

 الساكت: "صنع يف األردن" تسعى لدعم املنتج الوطني 
 عمان - الرأي

(صنع  حملة  على  المشرفة  اللجنة  رئيس  اكد 
في األردن) في غرفة صناعة عمان المهندس 
موسى الساكت ان الحملة تهدف لدعم المنتج 
اهمية  يعي  جيل  وايجاد  وتشجيعه،  الوطني 
االقتصاد  دعم  في  ودورها  الوطنية  الصناعة 

االردني.

تنظيم  مرحلة  تجاوزت  الحملة  ان  الى  واشــار 
النشاطات التي تصب مباشرة بدعم الصناعة 
والبرامج  الفعاليات  مساندة  الــى  الوطنية 
غير  بشكل  تسهم  التي  والشبابية  الطالبية 
األردن  مكانة  واعـــالء  دورهـــم  بتعزيز  مباشر 
الفكارهم  العنان  واطــالق  الدولية  بالمحافل 

االبداعية.
ان  امس  صحافي  بيان  في  الساكت  واوضح 

التابع  أندروميدا  فريق  مشاركة  دعمت  الحملة 
لمدارس الكلية العلمية االسالمية حيث تمكن 
المستوى  على  متقدمة  مــراكــز  تحقيق  مــن 
الوطني ضمن المسابقه الثامنه (فورموال1 ) 

والتي ينظمها مركز اليوبيل التربوي.
في  األول  ــز  ــمــرك ال عــلــى  ــفــريــق  ال وحــصــل 
الثاني  والمركز  الهندسي  التصميم  مسابقة 
في  الثالثة  والمركز   1 فورموال  مسابقة  في 

مسابقة ( 4×4 ) ما أهله للمشاركة بالمسابقة 
المقبل  الــشــهــر  ســتــعــقــد  ــتــي  ال الــعــالــمــيــة 

بسنغافوره ممثال عن األردن.
سالف  الطالبات  من  يتكون  الفريق  ان  يذكر 
كراجه وحال طنطور وايه ابو قورة وساره عبده 
شاويش  وساندرا  جغبير  وفرح  الروابدة  ومرح 
وسما القيسي وزين ابزاخ باشراف المعلمتين 

جمانه جمال وهديل الشوملي. 
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