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الرأي تهنئ بالعيد وتحتجب 4 أيام وتواصل 
الصدور إلكرتونياً

حضرة  من  "الــرأي"  االردنية  الصحفية  المؤسسة  اســرة   تتقدم 
بن  الحسين  األمير  وسمو  الثاني  عبدالله  الملك  الجاللة  صاحب 
عبدالله الثاني ولي العهد واالسرة االردنية الواحدة باسمى ايات 
المولى  سائلة  المبارك  االضحى  عيد  بمناسبة  والتبريك  التهنئة 
الوفي  شعبه  يقود  وجاللته  المناسبة  هــذه  يعيد  ان  وجــل  عز 
العز  بأثواب  يرفل  واألردن  والحداثة  والتقدم  التطور  مدارج  في 
والكرامة والكبرياء. وبهذه المناسبة تحتجب الصحيفة ايام االربعاء 
والخميس والجمعة والسبت وتعاود الصدور كالمعتاد صباح يوم 
www.alrai. االلكتروني  الموقع  يواصل  فيما  المقبل  االحد 

com، تقديم خدماته االخبارية واالعالنية. 

   القدس المحتلة -كامل ابراهيم

صادق االحتالل اإلسرائيلي على إقامة وحدات 
"أفـــرات"  مستوطنة  فــي  جــديــدة  استيطانية 
بيت  جنوب  المواطنين  أراضــي  على  المقامة 

لحم.
واالستيطان  الجدار  مقاومة  هيئة  ممثل  وأفاد 
يسمى  مــا  إن  بريجية  حــســن  لــحــم  بــيــت  فــي 
لقوات  التابع  للتخطيط"  األعلى  بـ"المجلس 
االحتالل- أقر إقامة 40 وحدة استيطانية جديدة 

في المستوطنة المذكورة.
جيش  بلسان  الناطق  اعــلــن  اخــر  صعيد  على 
االحـــتـــالل عـــن اطــــالق الــجــيــش الـــنـــار بــاتــجــاه 
الى  ادى  مما  غــزة  قطاع  شمال  فلسطيني 

استشهاده.
النار  أطلق  الفلسطيني  ان  الناطق  وأضــاف 
صوب وحدة من الجيش فردت بإطالق النار دون 

وقوع اصابات. 

شهيد باشتباك مسلح على حدود غزة 

االحتالل يقر بناء وحدات استيطانية 
قرب بيت لحم

ن: خطة متكاملة  أ م ع
ملرشوع األضاحي 2019

عمان - نسرين الكرد

 قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة 
إن هناك خطة متكاملة ورؤية شاملة فيما 
ستنفذها  ــي،  األضــاح بــمــشــروع  يتعلق 
من  مستفيدة  المقبل،  الــعــام  االمــانــة 
ــوات الــســابــقــة والــخــبــرات  ــســن تــجــارب ال
جولته  خالل  وأكد  كوادرها.  لدى  المتراكمة 
أماكن  من  لعدد   ، االثنين  امس  التفقدية 
ستعالج  الخطة  أن  األضــاحــي  وذبــح  بيع 
المشروع،  تــواجــه  التي  التحديات  جميع 
لذبح  المواقع  بتحديد  المتعلقة  السيما 
التي  التطورات  ظل  في  األضاحي  وبيع 
مشروع  أن  وأضـــاف  المدينة.  تشهدها 
رئيسيين،  تــحــديــيــن  يـــواجـــه  األضـــاحـــي 
لخدمة  الالزمة  المتطلبات  توفير  احدهما: 
بعرض  الــراغــبــيــن  ــار  ــج ــت وال الــمــواطــنــيــن 
المواطنين  مالحظات  واآلخــر  األضاحي، 

تجاه المواقع. 

الحجاج ينفرون إىل مزدلفة
 مكة المكرمة - وكاالت

الحرام  الله  بيت  حجاج  توجه 
ــد غـــــروب شــمــس امــس  ــع ب
االثنين إلى مشعر الله الحرام 
ـــّن الــلــه  أن م ــة، بــعــد  ــف ــزدل م
صعيد  على  بالوقوف  عليهم 
الحج  ركـــن  وقــضــاء  عـــرفـــات، 
األعــظــم، فــي يـــوم تــعــددت 
وتنوعت  الحجيج،  ألـــوان  فيه 
لغاتهم  واختلفت  جنسياتهم، 
ضيوف  وأدى  وألــســنــتــهــم. 
إلى  وصولهم  عقب  الرحمن 
مــزدلــفــة صـــالتـــي الــمــغــرب 
اقــتــداًء  تأخير  جمع  والــعــشــاء 
الله  صلى  المصطفى  بسنة 
بعدها  والتقطوا  وسلم،  عليه 
مزدلفة،  في  وباتوا   الجمار، 
بعد  منى  إلــى  يتوجهون  ثم 
صالة فجر اليوم الذي يصادف 
جمرة  ــرمــي  ل األضــحــى  عــيــد 

العقبة ونحر الهدي.

جاللته يتبادل التهاني مع قادة دول عربية بمناسبة عيد األضحى المبارك 

امللك: كل عام واألردن أك عزة ومنعة
جاللته وويل العهد يتلقيان برقيات تهنئة بالعيد 

   عمان - الرأي

 هنأ جاللة الملك عبدالله الثاني الشعب االردني 
بمناسبة عيد االضحى المبارك.

صفحته  على  تغريدة  في  الملك  جاللة  وقــال 
الله  االثنين "تقبل  امس  التويتر  على  الرسمية 
األبــرار.  شهداءنا  ورحم  وطننا،  وحفظ  طاعاتنا، 
كل عام واألردن أكثر عزة ومنعة، واألردنيون أكثر 

تالحما وتآخيا. أضحى مبارك".
 وقال ولي العهد االمير الحسين بن عبدالله على 
صفحته الرسمية على االنستغرام: "حجا مبرورا 

وأضحى مباركا، كل عام وأنتم بخير #أردننا". 
وكان جاللة الملك تلقى برقيات تهنئة من عدد 
من قادة الدول العربية واإلسالمية والصديقة، 
بمناسبة عيد األضحى المبارك، عبروا فيها عن 
المناسبة،  بهذه  والتبريك  التهنئة  آيات  أسمى 
سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على جاللته 
بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب األردني 

بالمزيد من التقدم واالزدهار.
في  الثاني،  عبدالله  الملك  جاللة  تبادل  فقد 
التهاني  ــنــيــن،  االث امـــس  هاتفية  اتــصــاالت 
دول  قادة  مع  المبارك  األضحى  عيد  بمناسبة 

عربية شقيقة.
وتبادل جاللته التهاني مع جاللة الملك حمد بن 
وسمو  البحرين،  مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى 
قطر،  دولة  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبو ظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
عــدد  مــن  تهنئة  بــرقــيــات  جــاللــتــه  تــلــقــى  كــمــا 
وكبار  والــشــيــوخ  األمـــراء  السمو  أصــحــاب  مــن 
العربية  ــــدول  ال مــن  عـــدد  فــي  الــمــســؤولــيــن 

واإلسالمية الشقيقة.

     عمان - بترا

امس  الثاني،  عبدالله  الملك  جاللة  استقبل 
الفريق  األلماني  الجيش  أركــان  رئيس  االثنين 
خالله  جــرى  اجتماع  في  زورن،  ايبرهارد  أول 
اســتــعــراض الــعــالقــات بــيــن الــبــلــديــن وسبل 

المجاالت  في  وبخاصة  بينهما،  التعاون  تعزيز 
العسكرية.

في  والدولية  اإلقليمية  الجهود  اللقاء  وتناول 
الحرب على اإلرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.
المشتركة،  األركـــان  هيئة  رئيس  اللقاء  وحضر 

ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته. 

امللك ورئيس األركان األملا يبحثان تعزيز 
العالقات العسكرية

 عمان - الرأي

توج  سمو األمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة األولمبية 
وسمو األميرة زينة الراشد امس االثنين مديرة دائرة االعداد 
جوليانا  للتايكواندو،  الوطني  المنتخب  نجمة  األولمبي، 
التايكواندو  منافسات  في  الذهبية،  بالميدالية  الصادق، 
بدورة األلعاب اآلسيوية والتي تستضيفها إندونيسيا في 

مدينتي جاكرتا وفلمبان. 

  األم فيصل يتوج "الصادق" 
بذهبية اآلسياد

 جوليانا الصادق لحظة اعالن فوزها بالذهبية 

 حجاج يبتهلون في جبل الرحمة قبل توجههم الى مزدلفة  ( ا ف ب) 

استشهاد العريف الزعبي متأثراً بإصابته 
يف "تفج الفحيص"

 عمان - الرأي

ــنــت الــمــديــريــة الــعــامــة  ــل أع
االثنين  امس  الدرك  لقوات 
ــاد الــعــريــف  ــشــه ــر اســت ــب خ
متأثرا  الزعبي  إدريــس  احمد 
التفجير  حادثة  في  بإصابته 
اإلرهـــابـــي الــجــبــان، الـــذي 
مشتركة  ـــة  دوري اســتــهــدف 
العام  واألمن  الدرك  لقوات 

الشهر  مــن  ــعــاشــر   ال فــي 
الحالي في مدينة الفحيص.
وقــالــت الــمــديــريــة الــعــامــة 
لقوات الدرك في بيان انها 
الشهيد  روح  على  تترحم  إذ 
بارئها  إلـــى  فــاضــت  الــتــي 
اإليمانية  األيـــام  هــذه  فــي 
ــهــا  ـــة، لـــتـــؤكـــد أن ـــارك ـــمـــب ال
الوطن  حمى  على  ستبقى 
حــاول  مــن  لكل  منيعا  ســدًا 

واستقراره،  بأمنه  المساس 
قــائــمــة عــلــى الــحــق بــــأداء 
ـــمـــقـــدس فــي  ـــهـــا ال واجـــب
وأعراض  أرواح  على  الحفاظ 

وأموال المواطنين.
بواسع  الشهيد  الله  تغمد 
وأسكنه  ورضــوانــه,  رحمته 
أهله  وألــهــم  جنانه  فسيح 
وحسن  الصبر  جميل  وذويه 

العزاء. 

 كل عام وأنتم بخ 
   يحتفل األردنيون.. العرب والمسلمون اليوم بعيد األضحى 
أرادها  عميقة  ودالالت  معان  من  يمثله  ما  بكل  الُمبارك 
وأن  والفداء  للتضحية  عنوانًا  تكون  أن  وجل  عز  المولى 
يسير عباد الرحمن على نهج اإليثار ونكران الذات والتقرب 
الى الله سبحانه وتعالى باألفعال والنيات الحسنة وخدمة 
تفضيل  او  والحقد  األنانية  عن  بعيدًا  وإعمارها  االوطــان 
المصلحة  على  الجهوية  او  الفئوية  او  الفردية  المصلحة 
الوطنية او تغليب نزعات الثأر وتصفية الحسابات وتمجيد 
والتقارب  الحوار  وثقافة  ــاء  واإلخ المحبة  على  الكراهية 

وعمل الخير.
في عيد األضحى الُمبارك يتطلع األردنيون الى المستقبل 
من  المنطقة  في  يحدث  ما  يتابعون  وهم  وتفاؤل  بثقة 
حروب واقتتال وخراب وسفك للدماء، فيما هم يعيشون 
في وطن يتميز باألمن واالستقرار نتيجة لحكمة قيادتهم 
وبسالة قواتهم المسلحة واجهزتهم األمنية الذين يصلون 
الليل بالنهار بعيون يقظة وجهوزية عالية ومهنية ووطنية 
او  مقيم  وكل  لشعبهم  وحماية  بلدهم  تــراب  عن  دفاعًا 
والتكفير  والتزمت  االرهاب  لثقافة  حاسمًا  ورفضًا  له  زائر 
وحوار  وإخــاء  وسالم  محبة  دين  باالسالم  عميقًا  وايمانًا 
قواعد  بغير  والحكم  الحقيقة  واحتكار  التعصب  عن  بعيدًا 

الدين الحنيف السمحاء.

رأيـنـــا أ جواء العيد صيفية 
عادية

عمان - الرأي

الجوية  ــرة االرصـــاد  ذكــرت دائ
ان األجواء صيفية عادية في 
المرتفعات  فــي  العيد  ــام  اي
وحـــارة  ــســهــول،  وال الجبلية 
البادية،  مناطق  في  نسبيًا 

وحارة في األغوار والعقبة.
على  متفرقة  غيوم  وتظهر 
ارتـــفـــاعـــات مــنــخــفــضــة في 
شمال ووسط المملكة خالل 

ساعات الصباح.
تبقى  ـــاء،  ـــع األرب ــد  غ ويـــوم 
ــة عـــاديـــة  ــي ــف األجـــــــــواء صــي
الجبلية  ــفــعــات  ــمــرت ال فـــي 
في  نسبيًا  وحارة  والسهول، 
في  وحـــارة  الــبــاديــة،  مناطق 

األغوار والعقبة.
ارتفاع  يطرأ  الخميس،  ويــوم 
الحرارة  ــات  درج على  طفيف 
صيفية  األجــــــواء  ــاء  ــق ب مـــع 
عادية في المرتفعات الجبلية 
باقي  في  وحارة  والسهول، 

مناطق المملكة. 
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 عيد ميالد امللكة نور: جهود يف الخدمة 
العامة والتنمية املستدامة 

 ويتركز عمل جاللة الملكة نور الحسين 
على  العربي،  والــوطــن  االردن  فــي 
على  ـــي  ـــســـان اإلن االمـــــن  قــضــايــا 
المستويين الوطني واإلقليمي في 
المستدامة،  والتنمية  التعليم،  مجال 
بين  التفاهم  وتعزيز  اإلنسان  وحقوق 

الثقافات.
البكالوريوس  ــة  درج جاللتها  وتحمل 
والتخطيط  المعمارية  الهندسة  في 

الحضري من جامعة برنستون.
نور  مؤسسة  مــبــادرات  عملت  لقد 
الحسين  الملك  ومؤسسة  الحسين 
اسستهما  التي   ،"1999 العام  "منذ 
الحسين،  نور  الملكة  جاللة  وترأسهما 
وتشاركي  متكامل  نهج  تقديم  على 

للتنمية المستدامة العادلة.
برامج  طورت  الثمانينات،  بداية  فمنذ 
المتقدم  التنموي  التفكير  المؤسسة 
من  األوســــط  ــشــرق  ال منطقة  فــي 
القضاء  مجال  في  رائــدة  برامج  خالل 
وتوفير  المرأة،  وتمكين  الفقر،  على 
التمويل للمشاريع الصغيرة، والصحة، 
االجتماعية  للتنمية  كوسيلة  والفنون، 
والتبادل بين الثقافات باإلضافة إلى 
توفير التدريب وبناء القدرات في غرب 

آسيا.
القادة  من  مجموعة  وبوجود  واليوم، 
موظف  ألـــف  مــن  ــر  ــث وأك المفكرين 
في  كامل  ــدوام  ب يعملون  وموظفة 
جميع أنحاء المملكة، توفر المؤسسات 
الثمانية العاملة تحت مظلة مؤسسة 
للنساء  عادلة  فرصًا  الحسين،  الملك 
الخدمات  على  للحصول  والــشــبــاب 

االقتصادية والتعليمية والصحية.
وفي العام 1984، أخذت جاللة الملكة 
مسؤولية  عاتقها،  على  الحسين  نور 
إحياء  تعليمي  وطني  مشروع  تنفيذ 
لذكرى تولي جاللة المغفور له الملك 
ثــراه،  الله  طيب  طــالل،  بــن  الحسين 
سلطاته الدستورية، وأطلقت جاللتها 
معهد اليوبيل، والذي يشمل مدرسة 
نموذجية  مــدرســة  وهـــي  الــيــوبــيــل، 
ثانوية مختلطة تم افتتاحها في العام 
الــقــدرات  تطوير  إلــى  تهدف   ،1993
األكاديمية والقيادية للطلبة المتميزين 
المنح  وتوفير  والمنطقة  االردن  من 
الدراسية لهم، مع التركيز على الطلبة 

من المناطق االقل حظًا في االردن.
جيل  تنشئة  إلــى  المدرسة  وتسعى 
اجتماعيا  ــمــســؤول  ال الــشــبــاب  مــن 
بمهارات  ــده  ــزوي وت فــكــريــا،  والــمــبــدع 
ــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن الــالزمــة  ال
من  وذلــك  العمل،  سوق  في  للنجاح 
خالل التعلم المدمج، وتعليم الحقول 
والتكنولوجيا  العلوم  االربعة:  العلمية 

.STEM ،والهندسة والرياضيات
 2017/2018 الدراسي  العام  وخــالل 
المتميزة  لإلنجازات  ونظرا  الماضي، 
لــلــطــلــبــة فـــي الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
األكاديمية  والــبــرامــج  "الــتــوجــيــهــي" 
الدولية IB وIGCSE إلى جانب إنجازات 
الوطنية  الــمــســابــقــات  فــي  الطلبة 
واألدب   STEM مجال  في  والعالمية 
والرياضة، حصل طلبة مدرسة اليوبيل 
كاملة  جامعية  منحة  من 11  أكثر  على 
مدرسة  حــازت  كما  جزئية.  منحة  و60 
األكثر  "المدرسة  جائزة  على  اليوبيل 
نجاحا"، في مسابقة أولمبياد العبقري 
المتحدة  الواليات  في  اقيمت  والتي 
المبتكرة  للمشاريع  تقديرا  االمريكية 

التي قدمها طلبة اليوبيل.
التربوي  للتميز  اليوبيل  مركز  ويسعى 
انشأته  والـــذي  اليوبيل،  معهد  فــي 
جاللة الملكة نور الحسين، إلى االرتقاء 
الوطنية  التربوية  المعايير  بمستوى 
مبتكرة  مناهج  تطوير  عبر  واإلقليمية، 
عمل  ورش  وعــقــد  تدريبية،  ــرامــج  وب
الحكومية  الــمــدارس  في  للمعلمين 

والخاصة.
الشراكة  تعزيز  فــي  المركز  ويستمر 
والتعليم  التربية  وزارة  مع  المستدامة 
في  ــخــاص  ال والــقــطــاع  االردن  فــي 
والسعودية،  قطر  منها  العربية  الدول 
 STEM منهاج  ادراج  خــالل  من  وذلــك 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 
الوطنية،  المناهج  في  والرياضيات 
للطلبة   STEM تطوير  ــى  إل إضــافــة 
في  مــرة  ألول  والمكفوفين  الصم 

االردن.
المؤسس  بصفته  المركز  قــام  كما 

للروبوت،  العربية  الجمعية  ورئــيــس 
لتصبح 44  الجمعية  اعضاء  عدد  بزيادة 
دولــة   17 مــن  خبيرًا  و119  مؤسسة 

عربية.
نور  الملكة  جــاللــة  بــايــمــان  ــتــزامــا  وال
الحسين بالعدالة االجتماعية وجهودها 
جميع  ــصــول  ح لــضــمــان  ــة  ــذول ــمــب ال
على  الــالجــئــيــن،  فيها  بما  الــفــئــات، 
ــزدهــر،  م مستقبل  لــبــنــاء  ــفــرصــة  ال
التربوي  للتميز  اليوبيل  مركز  يستمر 
لالجئين  الجامعية  المنح  برنامج  بــادارة 
المفوضية  مــع  بالشراكة  "دافـــي"، 
الــســامــيــة لــألمــم الــمــتــحــدة لــشــؤون 
المستفيدين  عدد  بلغ  حيث  الالجئين. 
 684 اآلن  لغاية  الدراسية  المنح  من 
طالبًا في 20 جامعة اردنية، معظمهم 

من الالجئين السوريين.
ــقــدم الــمــركــز مــن خـــالل "دافـــي"  وي
االجتماعية  االنــشــطــة  مــن  الــعــديــد 
والدعم النفسي واالجتماعي إضافة 
إلى الدعم األكاديمي، حيث حصل أكثر 
من 50 بالمئة من طلبة البرنامج على 

درجة امتياز.
بالمئة   60 نحو  المؤسسة  وتخصص 
فرص  لتوفير  نفقاتها،  إجمالي  من 
عمل وقروض واستثمارات في رأس 
المتناهية  المشاريع  وتطوير  المال، 
من  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر 
خالل شركتي تمويلكم وإثمار للتمويل 
من  المرخصتين  اإلسالمي  األصغر 
برنامج  إلى  باإلضافة  المركزي،  البنك 

تنمية المجتمعات المحلية.
منذ  تمويلكم  شــركــة  واســتــطــاعــت 
تقديم   ،1999 العام  في  تأسيسها 
من  يقارب  ما  إلــى  المالية  خدماتها 
ذوي  المشاريع  أصحاب  من  ألفًا   620
النساء  شكلت  حيث  المحدود،  الدخل 
المستفيدين  من  العظمى  االغلبية 
بمشاريعهم  البدء  استطاعوا  الذين 
وتوليد الدخل وبناء األصول واالرتقاء 

بمستوى معيشة أسرهم.
للتمويل  إثمار  شركة  استطاعت  كما 
األصـــغـــر اإلســـالمـــي وخــــالل ثــالث 
تقديم  على  تأسيسها،  منذ  سنوات 
مع  مــتــوافــقــة  مبتكرة  مــالــيــة  حــلــول 
دقيقة،  خالل 30  اإلسالمية  الشريعة 
الفعال  االستخدام  خــالل  من  وذلــك 
حصلت  حــيــث  الــمــعــلــومــات،  لتقنية 
العالمي  المنتدى  جائزة  على  الشركة 
اإلسالمي  األصغر  للتمويل  السابع 

والذي انعقد في تركيا.
استراتيجيتها  إثمار  شركة  حققت  لقد 
المالي،  الشمول  تحقيق  إلى  الرامية 
رواد  إلــى  بنجاح  الــوصــول  خــالل  مــن 
ـــال الــمــتــردديــن والـــواعـــديـــن  ـــم االع
حيث  االقتصاد،  عجلة  في  ودمجهم 
مرة  ألول  المستفيدين  نسبة  بلغت 
مــن الــحــلــول الــمــالــيــة الــمــقــدمــة من 

الشركة 85 بالمئة.
ومن  الماضية،  أشهر  الست  وخــالل 
االربعة  االعمال  تطوير  حاضنات  خالل 
استطاع  معتمدين،  مدربين  وباشراف 
المحلية  المجتمعات  تنمية  برنامج 
تأسيس 228 مشروعًا جديدًا، وتطوير 
50 مــشــروعــًا قــائــمــًا، وتــاســيــس 12 
المجتمع  لمنظمات  اقراضية  محافظ 
 132 توفير  إلــى  باإلضافة  المدني، 
من  لفئات  وظيفي  تــدريــب  فــرصــة 
الشباب والنساء االردنيين والسوريين 

في سبع محافظات في المملكة.
األسرة  بصحة  العناية  معهد  تأسس 
قبل  من  مبدئي  بدعم   1986 العام 
السويدية،   Radda Baremمؤسسة
كمركز للرعاية الصحية األولية لألمهات 
تطور  الحين  ذلــك  ومنذ  واألطــفــال. 
رائــدًا  إقليميًا  نموذجًا  ليصبح  المركز 
النفسي  التأهيل  إعـــادة  مجال  فــي 
ونموذجًا  العنف،  لضحايا  واالجتماعي 
إقليميًا للعناية الشاملة بصحة األسرة.
ــــدورات  ويــوفــر الــمــركــز الــخــدمــات وال
وتطوره،  الطفل  حماية  حول  التدريبية 
القائم  والــعــنــف  اإلنجابية  والــصــحــة 
النفسي  والــتــأهــيــل  الــجــنــس،  عــلــى 
واالجــتــمــاعــي لــضــحــايــا الــصــدمــات 
النفسية والعنف باإلضافة إلى برامج 
التأهيل  مجال  في  اقليمية  تدريبية 
النفسية  والصدمات  التعذيب  ومنع 
لمتدربين من منطقة الشرق األوسط 
حاليًا  المعهد  ويدير  افريقيا.  وشمال 
21 عيادة لصحة األسرة في 10 مناطق 

لالجئين.  مخيمات  ــعــة  وارب حــضــريــة 
وقــــدم الــمــركــز خـــالل الــســت أشهر 
ألف   120 من  ألكثر  خدماته  الماضية، 
أردنية  جامعات  مع  بالتعاون  مستفيد 
المتحدة  األمـــم  ومنظمات  عــريــقــة، 

والمؤسسات العامة والخاصة.
ومن  مــرة،  وألول  ذلــك،  على  عــالوة 
خالل الزيارات المنزلية، حصل أكثر من 
الف فرد من أفراد العائالت في أربع 
محافظات في المملكة، على خدمات 
ومعلومات صحية متعلقة بصحة األم 
الــوالدة  قبل  ما  مرحلة  في  ورعايتها 
وبعدها، باإلضافة إلى تزويد االمهات 
بأدوية نقص الحديد. ومواصلة للجهود 
التي تبذلها جاللة الملكة نور الحسين 
والوصول  اإلنسان  حقوق  مجال  في 
يقوم  للجميع،  الشاملة  الفرص  إلى 
ــحــوث، بــإعــداد  ــب مــركــز الــعــلــومــات وال
البحوث ونشر المعلومات حول قضايا 
ــام، واالشــخــاص ذوي  ــت الــمــرأة، واألي
االعاقة، والالجئين السوريين الشباب، 

والنساء والحرفيين.
والبحوث  المعلومات  مركز  طور  وقد 
اول قاعدة بيانات عن حقوق االنسان 
توفر  والتي  "حقي"  اإلنترنت  على 
التشريعات  عن  أساسية  معلومات 
والبحوث والمواد اإلعالمية في األردن 
السياسات  صياغة  فــي  للمساعدة 
ـــداخـــالت الــتــنــمــويــة  ـــت وتــصــمــيــم ال
وقد  التأييد.  كسب  وحمالت  الفعالة 
لغاية  "حــقــي"  سجالت  مجموع  بلغ 
تقدير  وينعكس  ســجــل.   800 االن، 
جــاللــة الــمــلــكــة نـــور الــحــســيــن لــلــدور 
الثقافة  ــه  ب تضطلع  الــــذي  الــمــهــم 
الفردية  الهوية  تشكيل  في  والفنون 
للعديد  إطالقها  خالل  من  والوطنية 
والــدولــيــة،  الوطنية  الــمــبــادرات  مــن 
للثقافة  جرش  مهرجان  ذلك  في  بما 
لتطوير  الوطني  والمشروع  والفنون، 
الوطني  والمعهد  الــيــدويــة،  الــحــرف 
للموسيقى، والمركز الوطني للثقافة 
المعهد  من  كل  ويستمر  وللفنون. 
الوطني للموسيقى والمركز الوطني 
أصبحا  الــلــذيــن  ــون،  ــفــن وال للثقافة 
في  وإقليميين  وطنيين  نموذجين 
بين  تعزيزالتبادل  في  الفنون،  مجال 
الثقافات، واالندماج االجتماعي وخلق 
فرص عمل غير تقليدية من خالل تعزيز 

التعليم وتقدير الفنون.
وجمع مؤتمر الشباب العربي الدولي 
هـــذا الــعــام، والــــذي أســســتــه جاللة 
الملكة نور الحسين في العام 1987، 
أكــثــر مــن 100 شــاب وشــابــة مــن 11 
تطلعاتهم  عــن  أعــربــوا  حــيــث  دولــــة، 
ــمــســاواة بين  وتــوصــيــاتــهــم حـــول ال
الجنسين من أجل التنمية المستدامة 
مــن خـــالل الــمــشــاركــة فــي ورشـــات 
حوار  وجلسات  وموسيقية  فنية  عمل 
جاللة  وأدخــلــت  اســبــوع.  لمدة  دامــت 
البيئة  أولــويــات  الحسين  نــور  الملكة 
لتعزيز  عملها  في  أساسي  كعنصر 
الصراعات.  وتسوية  اإلنساني  األمن 
لـ  الفخري  الرئيس  جاللتها  وأصبحت 
"الجمعية األردنية للحفاظ على البيئة" 
حكومية  غير  بيئية  جمعية  أول  وهي 

على مستوى الشرق األوسط.
اللجنة   1990 العام  جاللتها  وترأست 
ــــة الـــتـــي طـــورت  ــــي ــة األردن ــي ــوطــن ال
للبيئة  الوطنية  األردن  استراتيجية 
وضع  ــذي  ال األردنـــي  البيئة  وقــانــون 
واستخداماتها  المياه  لجودة  معايير 
تلوث  ومراقبة  لقياس  والمواصفات 
الطبيعية  المحميات  وإنــشــاء  الــهــواء 

البرية والمائية.
جاللة  تركز  الــدولــي،  الصعيد  وعلى 
قضايا  عــلــى  الــحــســيــن  نـــور  الــمــلــكــة 
وتحسين  والمياه  المستدامة  التنمية 
ــــي الــعــام  صــحــة الــمــحــيــطــات. وف
كمتحدث  جاللتها  شاركت  الماضي، 
المحيط  مخاطر  مؤتمر  فــي  رئــيــس 
أهمية  أكــدت  حيث  محيطنا،  ومؤتمر 
تجاهلها،  يتم  ما  غالبا  التي  العالقة، 
والتحديات  والبشر  المحيط  صحة  بين 
والدولية.  والوطنية  البشرية  األمنية 
وترعى جاللتها االتحاد الدولي لحماية 
لتسليط  مــؤيــدة  ومــدافــعــة  الطبيعة 
التدهور  بين  العالقة  على  الــضــوء 
خاصة  والنزاع  األمن  وانعدام  البيئي 
الرئيس  وهي  األوســط.  الشرق  في 
لمنظمة  الفخري  والرئيس  المؤسس 

مجلس  وعضو  الدولية،  الطيور  حياة 
البيئة  على  الحفاظ  في  فخري  أمناء 
المحيط  شيوخ  في  وعضو  الدولية، 
جاللتها  وتــتــرأس   .OceanElders
الحسين  الــمــلــك  مــؤســســة  أيـــضـــًا، 
ربحية  غير  مؤسسة  وهــي  الــدولــيــة، 
لدعم مؤسسة الملك الحسين، ومن 
الحسين  الملك  ــزة  ــائ "ج مشاريعها 
ــراد أو الــجــمــاعــات أو  ــألف لــلــقــيــادة" ل
جهودهم  تسهم  ممن  المؤسسات 
وقيادتهم الشجاعة في تعزيز التنمية 
ــدامــة، وحـــقـــوق اإلنـــســـان،  ــمــســت ال
ــتــســامــح والـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة  وال

والسالم.
وفـــي مــســعــًى مــن جــاللــتــهــا لدعم 
المشاريع اإلعالمية الرامية إلى تجسير 
أطلقت  والثقافية،  السياسية  الهوة 
واإلنسانية  اإلعـــالم  برنامج  جاللتها 
من خالل مهرجان تريبيكا لألفالم في 

مدينة نيويورك.
مناصرة  طويل،  وقت  ومنذ  وجاللتها 
ـــادل ولــقــضــايــا  ـــع ــلــســالم ال قــويــة ل
عضو  وهي  الفلسطينيين،  الالجئين 
مجلس إدارة "الالجئين الدولية" وهي 
في  المدنيين  لحماية  مناصر  صوت 

أماكن الصراع والتهجير في العالم.
حشد  ألهمية  تركيزًا  جاللتها  وتولي 
كل  في  المهجرين  للعراقيين  التأييد 
وبلدان  وســوريــا  واألردن  الــعــراق  من 
العام  فــي  ــراق  ــع ال حـــرب  بعد  أخـــرى 
النازحين  من  اآلالف  ومئات   ،2003
السورية  األزمة  اندالع  منذ  السوريين 

العام 2011.
وانصب تركيز جاللة الملكة نور الحسين 
أيضًا على منطقة البلقان، خاصة بعد 
تنفيذ أول مهمة إنسانية هناك العام 
تقديم  إلــى  هــدفــت  والــتــي   ،1996
مساعدات أردنية للناجين بعد سقوط 

سربرنيتشا.
الــدولــيــة  اللجنة  مــفــوض  وجــاللــتــهــا 
المفقودين  ــاألشــخــاص  ب المعنية 
وهي الجهة الرائدة عالميًا في توفير 
ــعــرف عــلــى الــضــحــايــا عن  ــت ــظــام ال ن
طريق الحمض النووي وتوفير أفضل 
والمصالحة  للتعافي  الــمــمــارســات 
ــكــوارث  ال مــع  تتعامل  الــتــي  ــلــدول  ل
بحقوق  تتعلق  وانتهاكات  الطبيعية 

اإلنسان والنزاعات.
في  مفوض  أقدم  جاللتها  وبوصف 
باألشخاص  المعنية  الدولية  اللجنة 
الجهود  دعــمــت  فــقــد  الــمــفــقــوديــن، 
لتصبح  اللجنة،  بتطوير  تكللت  التي 
الهــاي  فــي  دولــيــة  حكومية  منظمة 
تعمل مع أكثر من 40 بلدًا. كما تشارك 
اللجنة في تنفيذ برامج في كولومبيا 
وكذلك  الــســوري،  والشتات  والــعــراق 

في غرب البلقان.
 1995 العام  منذ  جاللتها  تترأس  كما 
شبكة  وهي  المتحدة،  العالم  كليات 
لتساوي  مناصرة  كلية   17 من  مكونة 
الفرص، تقدم المنح الدراسية الدولية 
في جميع أنحاء العالم لتعزيز التفاهم 
ــســالم  ــثــقــافــات وال بــيــن مــخــتــلــف ال

العالمي.
"معهد  أمناء  مجلس  عضو  وجاللتها 
لمؤتمر  أيــضــًا  ومستشارة  آســبــن"، 
"ترست وومان" السنوي الذي تنظمه 
مؤسسة ثومسون رويترز لمنح حقوق 
عضو  وهــي  قانونيًا.  دعــمــًا  النساء 
الالجئين  إلغاثة  األميركية  المؤسسة 

في الشرق األدنى "أنيرا".
الحسين  نور  الملكة  جاللة  عملت  كما 
مع عدد من المنظمات الدولية األخرى 
على  الــســالم  تحقيق  جــهــود  لتعزيز 
من  والتعافي  العالمي،  المستوى 
النزاعات منها: مؤسسة السالم في 
العصر النووي، وبذور السالم ومجلس 
القيادات النسائية في العالم والنساء 
المناضالت من أجل السالم. وجاللتها 
عضو أيضًا في المجلس االستشاري 

لـ "مركز بيو للدراسات.
الحسين  كتابين:  جاللتها  نشرت  وقد 
عاهل األردن وقفزة اإليمان: مذكرات 
أفضل  حقق  الذي  متوقعة،  غير  حياة 
مبيعات في نيويورك تايمز وتم نشره 

في 17 لغة.
ولجاللة الملكة نور الحسين أربعة أبناء، 
هما: صاحبي السمو االميرين، حمزة 
ــة،  وراي إيمان  واألميرتين:  وهــاشــم، 

باالضافة إلى عشرة أحفاد. 

 "العقبة الخاصة" تقدم مساعدات 
وصيانة مساكن ألرس معوزة 

 حجازين: أهمية توحيد الخطاب 
االعالمي للعقبة الخاصة 

 نقص املشاريع التنموية يف عجلون 
يضعف النمو االقتصادي 

 العقبة - بترا

منطقة  ســلــطــة  قــدمــت 
الــعــقــبــة االقـــتـــصـــاديـــة 
الــــخــــاصــــة عـــشـــيـــة عــيــد 
االضــــحــــى مـــســـاعـــدات 
ــفــة مـــعـــوزة  ألســـــر عــفــي
مساندة لهم في مواجهة 
وشـــراء  الــعــيــد  متطلبات 
الطفالهم  مــســتــلــزمــاتــه 

واسرهم.
صيانة  السلطة  اجرت  كما 
الــمــنــازل  لبعض  شــامــلــة 
غير الصالحة للسكن التي 
تسكنها اسر فقيرة وإعادة 
ضمن  وذلـــــك  ــثــهــا،  ــي ــأث ت

للحملة  االولـــى  المرحلة 
لمتابعة  اطلقتها  الــتــي 
ــاء  ـــؤر الــفــقــر فــي االحــي ب

الشعبية.
وبـــيـــن رئـــيـــس الــســلــطــة 
ناصر الشريدة خالل زيارته 
ــلــك االســــــر، ان  امــــس ت
من  استفادت  أسر  خمس 
الحملة وتقطن في احياء: 
القديمة  والبلدة  الشاللة 
الى  مشيرا  والشعبية، 
االسر  تلك  اختيار  تم  انــه 
ــد الــبــيــانــات  ــواع ضــمــن ق
المجتمع  تنمية  لمديرية 
المحلي وبناًء على دراسة 

حالة كل اسرة.

ــمــلــت الـــدراســـات  واشــت
االقتصادي  الوضع  على 
الدخل  ومستوى  لالسرة 
واالرامــــــل والــمــطــلــقــات 
الخاصة  االحتياجات  وذوي 

والمرضى.
ونوه الشريدة الى ان هذه 
لتغطية  مستمرة  الحملة 
االنسانية  الحاالت  جميع 
الفقر  خط  مستوى  تحت 
البيانات  قــواعــد  وضمن 
ــــودة لــتــحــســيــن  ــــمــــوج ال
وتوفير  دخــلــهــا  مــســتــوى 
للعيش  المناسبة  البيئة 
تصلح  مجهزة  منازل  في 

للسكن. 

 العقبه- رياض القطامين

ــد نــائــب رئــيــس مجلس  اك
الـــمـــفـــوضـــيـــن مــفــوض 
عماد  الدكتور  االستثمار 
توحيد  اهــمــيــة  ــن،  ــازي ــج ح
ــــي  ــــالم ــــخــــطــــاب االع ال
للمنطقة الخاصة عبر ايجاد 
واحــدة  اعــالمــيــة  مرجعية 
المنطقة  ــاســم  ب تــنــطــق 
ـــهـــا وتـــعـــزز  ومـــشـــروعـــات
الــعــالقــة مـــع الــجــمــهــور 
الحقيقية  الصورة  وتقدم 
الصحيحة  ــومــة  ــمــعــل وال
الصحفيين  من  لطالبيها 
شفافية  وفق  والجمهور 

عالية.
ـــرؤســـه  ـــــــال خــــــالل ت وق
لمركز  االول  االجــتــمــاع 
الــــعــــقــــبــــة االعـــــالمـــــي 
سلطة  استحدثته  ـــذي  ال
مؤخرا،  الخاصة  المنطقة 
اعالمية  مرجعية  ليكون 
لــلــبــاحــثــيــن واالعــالمــيــيــن 
وطــالــبــي الــمــعــلــومــة ان 
المجردة  المعلومة  نشر 
بعيدا عن االثارة واالشاعة 
للشفافية  االســاس  هي 
تــكــون  ان  يــنــبــغــي  ــتــي  ال
الدولة،  مؤسسات  عليها 
معتبرا ان منظومة العقبة 
قصة  اجزائها  بكل  الخاصة 

قدرة  تعكس  وطنية  نجاح 
ــجــاز  ــن عــلــى االن ــي ــي االردن
والــبــنــاء فــي ظــل ظــروف 

دولية واقليمية معقدة.
بكافة  الصحافة  ان  واكــد 
هي  ووسائلها  اشكالها 
عن  االول  ـــاع  ـــدف ال خـــط 
وهي  الوطن  مكتسبات 
الـــتـــي تـــعـــزز مـــن الــقــيــم 
لتكون  وتنميتها  االيجابية 
الوطن  به  يمر  لما  رديفة 
من بناء وانجاز، مشيرا الى 
مرتبط  العقبة  حــاضــر  ان 
في  الــضــارب  بماضيها 
يستدعي  وهــذا  الــتــاريــخ، 
ـــالء الــتــراث والــحــضــارة  اي
ــة  ــــي الـــعـــقـــبـــة اهــمــي ف
بالمنتج  وربطهما  خاصة 
بما  لــلــعــقــبــة  الــســيــاحــي 
السياحي  القطاع  يــخــدم 
ويوفر  والعالمي  المحلي 
عن  واضــحــة  صـــورة  لهما 
هذا المنتج الزاخر بالثقافة 

والفن والتنوع.
لألهمية  حــجــازيــن  واشـــار 
ــدة لــتــغــيــيــر وجــه  ــزاي ــت ــم ال
والعمل  ثقافيا  العقبة 
ـــز مــنــتــجــهــا  ـــعـــزي عـــلـــى ت
ـــافـــي لــــذلــــك تــم  ـــق ـــث ال
ـــرة تــفــاهــم  ــع مـــذك ــي ــوق ت
لعمل  الثقافة  وزارة  مــع 
على  ثــقــافــيــة  روزنــــامــــة 

ما  بالتعاون  الــعــام  مـــدار 
ـــــوزارة  بــيــن الــســلــطــة وال
العقبة  في  تنفيذها  يتم 
تنفيذية  لــخــطــة  ووفـــقـــا 
مشتركة بينهما بحيث يتم 
النهوض بالعمل الثقافي 
للنهضة  ــزز  ــمــع ال الـــجـــاد 
االقتصادية التي تعيشها 

المنطقة الخاصة.
ـــزمـــالء  بــــدورهــــم أكــــد ال
الــصــحــفــيــون الــعــامــلــون 
ـــظـــة الـــعـــقـــبـــة  ـــاف ـــمـــح ب
اســتــعــدادهــم لــلــتــعــاون 
وتقديم ما يخدم المنطقة 
ــاصــة  ــخ ـــة ال ـــصـــادي االقـــت
بشكل  العقبة  ومحافظة 
ـــام ومــتــابــعــة الــقــضــايــا  ع
الــعــامــة فـــي الــمــجــتــمــع 
مع  ومناقشتها  المحلي 
مختلف  فــي  المعنيين 
ــاد  ــج دوائـــــر الــســلــطــة واي
لتلك  المناسبة  الــحــلــول 
القضايا وفق رؤية اعالمية 
اضافة  وحيادية  متوازنة 
ــاءات  ــق ــل الــــى تــنــظــيــم ال
ــة بــيــن الــمــواطــن  ــحــواري ال
والـــــمـــــســـــؤول بـــهـــدف 
التي  المشاكل  كل  عرض 
في  السكان  منها  يعاني 
التابعة  المناطق  مختلف 
العقبة  منطقة  لسلطة 

االقتصادية الخاصة. 

 عجلون: علي فريحات

عجلون  محافظة  تعاني 
في  المشاريع  نقص  من 
ــمــجــاالت  الــعــديــد مـــن ال
والزراعية  السياحية  ومنها 
ــة  ــاعــي ــصــن ــة وال ــي ــئ ــي ــب وال
بــــاالضــــافــــة الــــــى قــلــة 
مما  التشغيلية  الــفــرص 
ـــؤدي ذلـــك الـــى ضعف  ي

النمو االقتصادي.
ــاء  ــن وطـــالـــب عــــدد مـــن اب
المحافظة الجهات المعنية 
ــجــلــب الـــمـــشـــاريـــع في  ب
ــد مـــن الــقــطــاعــات  ــعــدي ال
تعزيز  فــي  تسهم  الــتــي 
ــر فــرص  الــتــنــمــيــة وتــوفــي
الفقر  مــن  والــحــد  العمل 

والبطالة.
وقال رئيس لجنة السياحة 
واآلثـــــار الــنــيــابــيــة الــنــائــب 
محافظة  ان  حداد  وصفي 
للمشاريع  تفتقر  عجلون 
ــة والــســيــاحــيــة  ــمــوي ــن ــت ال
تسهم  الــتــي  والــخــدمــيــة 
الفقر  مشكلتي  بمعالجة 
أهمية  مــؤكــدا  والــبــطــالــة 
ـــخـــدام  اســـتـــثـــمـــار واســـت
ـــات  ـــان ـــك الـــــمـــــوارد واإلم
لتنعكس  إيجابية  بــصــورة 

على المحافظة والخدمات 
ــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن  ال
تنمية  فـــي  ــســاهــم  ت و 
الــمــحــافــظــة وتــشــغــيــل 

االيدي العاملة.
لجنة  رئــيــس  ــائــب  ن ودعــــا 
التطوعي  العمل  تنسيق 
ـــــي فــي  ـــــاع ـــــم ـــــت واالج
المحامي  عجلون  محافظة 
الى  فــريــحــات  مصطفى 
اهــمــيــة ايـــالء الــمــشــاريــع 
االقـــتـــصـــاديـــة اولـــويـــة 
المتاحة  الفرص  واستثمار 
ــافــظــة نــظــرا  ــمــح فـــي ال
ميزات  من  به  تتمتع  لما 
وبيئية  وسياحية  طبيعية 
المشاريع  توفر  ان  حيث 
الــتــنــمــويــة واســتــثــمــارهــا 
فرص  خلق  فــي  يساهم 

عمل ال بناء المحافظة.
جمعية  عــضــو  ـــب  وطـــال
حسين  ـــة  ـــي االردن الــبــيــئــة 
تعزيز  باهمية  المومني 
هناك  ان  حيث  االستثمار 
معطله  ومــشــاريــع  افــكــار 
التمويل  ضــعــف  بسبب 
مشاريع  إلقــامــة  والمنح 
لأليدي  مشغلة  صغيرة 

العاملة.
مجلس  رئيس  قال  بــدوره 

ـــور  ـــت ـــدك الـــمـــحـــافـــظـــة ال
ان  الــصــمــادي  ــور  ن محمد 
المجلس عمل على تحديد 
عقد  خالل  من  االولويات 
ومشتركة  عديدة  لقاءات 
المحافظة  مــجــلــس  بــيــن 
الى  للوصول  والتنفيذي 
التي  للمشاريع  تــوافــق 
خطة  ضمن  وضعها  تــم 
اقرارها  تم  التي  الموازنة 
بلغت  والتي   2019 للعام 

21 مليون دينار.
الـــمـــشـــاريـــع  ان  وبــــيــــن 
استندت لدليل االحتياجات 
ــمــشــاريــع الـــــوارده  مـــن ال
المحلي  الــمــجــتــمــع  مـــن 
والـــمـــجـــالـــس الــبــلــديــة 
والــخــاضــعــة الــــى ابــــداء 
بلغ  والــتــي  الفني  الـــرأي 
حيث  مشروعا   95 عددها 
المشاريع  على  التركيز  تم 
التي تشكل قيمة مضافة 
المحلي  المجتمع  البــنــاء 
وتــــســــاهــــم فـــــي جــلــب 
وتحسين  ــثــمــارات  االســت
الــــعــــائــــد االقــــتــــصــــادي 
المعيشي  والــمــســتــوى 
لــلــمــواطــنــيــن وتــنــمــيــة 
مختلف  فــي  المحافظة 

المجاالت. 

جاللتها تكرم طالبًا

عمان - بترا

يصادف الخميس المقبل، 23 
آب الحالي، عيد ميالد جاللة 
الملكة نور الحسين، التي 
حرصت جاللتها منذ اقترانها 
بجاللة الملك الحسين، طيب 
الله ثراه، عام 1978، على 
ممارسة دورها في الخدمة 
العامة على المستوى 
الوطني والدولي.
وجاللة الملكة نور الحسين من 
األصوات المسموعة الداعية 
للتبادل والتفاهم الدوليين 
وحل النزاعات وما يترتب عليها 
من قضايا مثل التخفيف 
من حدة الفقر، والالجئين 
والمفقودين والتغير المناخي 
ونزع السالح، وقد تركزت 
جهودها على مناطق الشرق 
االوسط والبلقان ووسط 
وجنوب شرق آسيا وامريكا 
الالتينية وافريقيا.
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ن: خطة متكاملة ملرشوع األضاحي 2019   أم ع
 عمان – الرأي

قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إن هناك 
بمشروع  يتعلق  فيما  شاملة  ورؤية  متكاملة  خطة 
المقبل،  ــعــام  ال ــة  ــان االم ستنفذها  األضـــاحـــي، 
والخبرات  السابقة  السنوات  تجارب  من  مستفيدة 

المتراكمة لدى كوادرها.
من  لعدد  امس،  صباح  التفقدية  جولته  خالل  وأكد 
أماكن بيع وذبح األضاحي أن الخطة ستعالج جميع 
المتعلقة  السيما  المشروع،  تواجه  التي  التحديات 
ظل  فــي  األضــاحــي  وبيع  لذبح  المواقع  بتحديد 

التطورات التي تشهدها المدينة.
تحديان  ــواجــه  ي األضــاحــي  مــشــروع  أن  وأضــــاف 
رئيسيان، احدهما: توفير المتطلبات الالزمة لخدمة 
المواطنين والتجار الراغبين بعرض األضاحي، واآلخر 
األمر  وهو  المواقع،  تجاه  المواطنين  مالحظات 
الذي يشكل ضغطا على أمانة عمان وكوادرها في 
إلنجاحه  إمكانياتها  جميع  وتسخير  المشروع  تنفيذ 
ورفع مستوى الخدمات المقدمة كمًا ونوعًا بدون 

أي حساب طرف على آخر.
تنظيم  عملية  إظهار  ضرورة  على  الشواربة  وشدد 
مع  حضاري  بمظهر  المواقع  داخــل  والــذبــح  البيع 
من  االنسان  وسالمة  وصحة  البيئة  نظافة  ضمان 
مع  الذبح  عملية  وبعد  قبل  الصحية  الرقابة  خالل 
التأكيد على تالفي أي سلبيات قد تحدث بالمواقع.
ــجــار إلـــى ضــــرورة تحمل  ــت ودعـــا الــمــواطــنــيــن وال
التي  المواقع  في  بالبيع  بااللتزام  مسؤولياتهم 
حددتها األمانة والمواطن بالشراء والذبح في هذه 

المواقع لضمان أضحية سليمة وصحية.
التجار  ومالحظات  آراء  إلــى  عمان  أمين  واستمع 
بعد  ــك  وذل األمــانــة،  إجـــراءات  حــول  والمواطنين 
التي  األمانة  إجـــراءات  حــول  شــرح  إلــى  االستماع 
شانها  من  والتي  االضاحي  مواقع  في  اتخذتها 
سوية  رفــع  أجــل  مــن  الــمــشــروع  أهـــداف  تحقيق 

الخدمات.
الصحة  لشؤون  المدينة  مدير  نائب  الشرح  وقدم 
والمدير  الــمــهــيــرات  ميرفت  الــدكــتــورة  والـــزراعـــة 
مشروع  ومــســؤول  الصحية  للرقابة  التنفيذي 
نواب  بحضور  الخيطان،  يسار  الدكتور  االضاحي 
مدير المدينة لالشغال والمناطق والبيئة والمدراء 
المعنيون  والــدوائــر  المناطق  ومــدراء  التنفيذيون 

في األمانة.
لبيع  موقعا   12 تحديد  عن  أعلنت  االمانة  وكانت 
وذبح االضاحي داخل حدود العاصمة اخذت باالعتبار 
عن  وبعدها  المواطنين،  على  والتيسير  التسهيل 
مع  اليها  الوصول  وسهولة  السكنية،  التجمعات 
الكوادر  جميع  وتوفير  للسيارات،  مواقف  تأمين 
الالزمة لضمان تحقيق العدالة والمساواة وتقديم 

الخدمة االفضل والسالمة العامة للجميع. 

 مليونا دينار قيمة مشاريعه 

ول مشاريع انتاجية   صندوق الزكاة 
تنقل املستفيدين من العوز اىل االكتفاء 

 عمان-منال القبالوي

المستفيدات  احــدى  (وهــي  صباح،  تقول 
ــذي  ال التأهيلية  الــمــشــاريــع  بــرنــامــج  مــن 
االغوار  منطقة  في  الزكاة  صندوق  ينفذه 
صالون  فتح  استطاعت  انــهــا  الجنوبية) 
ـــدورات  ال تلقيها  بعد  للسيدات  تجميل 
الالزمة لتصبح كوافيرة من معهد التدريب 
بجعلها  الــصــنــدوق  دور  المهني.مثمنة 
وبحسبها  اســرتــهــا.  على  وتنفق  منتجة 
من  منطقتها  سيدات  اراح  فإن "المشروع 
في  التجميل  صالونات  الحــدى  الــذهــاب 
اقامة  عند  مترا  كيلو   ٦٠ تبعد  التي  الكرك 

حفالت الخطوبة والزفاف ".
رفــعــت احـــد الــمــســتــفــيــديــن مــن بــرنــامــج 
الجنوبية  االغــوار  في  التأهيلية  المشاريع 
وتقدم  العمل  عــن  عــاطــال  كــان  انــه  قــال 
مشروع  منحة  على  للحصول  للصندوق 
تأهيلي واصبح لديه مشروع اغنام يستفيد 

منه وينفق على نفسه واسرته.
لصيانة  محل  فتح  استطاع  انه  قال  محمد    
ــيــات مــن خــالل  ــرون ــكــت الــســتــاليــت و االل
مشروعه  بفضل  ــه  ان الــصــنــدوق.مــنــوهــا 

اصبح قادرا على االنفاق على اسرته.
برنامج  من  ايضا  المستفيدين  احد  محمد 

المشاريع التأهيلية في جرش قال انه فتح 
كراج تصليح سيارات

ابراهيم من لواء الكورة فتح مشروع جكات 
شهريا  راتــبــا  ويتلقى  محتاجا  كــان  بعدما 

كمعونة من الصندوق.
ناصر من االغوار الشمالية فتح بقالة وقد 
لشراء  اضــافــة  اكبر  ليصبح  المحل  تطور 

سيارة توزيع للبضاعة.
محمد من لواء الكورة فتح مكتبة للقرطاسية 
بعدما  التأهيلية  المشاريع  برنامج  بفضل 
دور  البسة.مثمنا  مصنع  في  يعمل  كــان 

الصندوق في اعتماده على نفسه.
التي  التأهيلية  المشاريع  ان  مجموع  يذكر 
ينفذها صندوق الزكاة التابع لوزارة االوقاف 
المملكة بلغ ( ١٩٠٠)  مناطق  مختلف  في 
بواقع  االن  وحتى   ٢٠٠٦ عام  منذ  مشروع 

صرف نقدي يتجاوز مليوني دينار.
المشاريع  لشؤون  العام  المدير  مساعد 
فــكــرة  بــيــن "ان  اعـــيـــده  شــاهــر  ــان  ــج ــل وال
االسر  بدعم  تتمثل  التأهيلية  المشاريع 
الى  للمعونة  متلقي  من  ونقلها  الفقيرة 
نفسها".مشيرا  على  تعتمد  منتجة  اسرة 
الى ان الصندوق ومنذ بداية العام الحالي 
نفذ (٧٨) مشروعا تأهيليا للعديد من االسر 

في انحاء المملكة.

اعيده قال "ان المشاريع التأهيلية ال تخدم 
المحلي. المجتمع  وانــمــا  فقط  االســـرة 
فمشروع الصالون خدم كل المنطقة التي 

كانت تفتقد لمثل هذه المشاريع".
لكل  االجتماعية  الــدراســة  بعد  "انــه  وبين 
التأهيلية  لمنحة  المشاريع  تتقدم  حالة 
الدراسة  تدقيق  يتم  الصندوق  قبل  من 
الدراسات  تدقيق  قسم  في  األسرة  لهذه 
تأهيل  على  األمر  يتوقف  وال  االجتماعية 
متابعة  قسم  هنالك  وإنما  فقط  األســرة 
بمتابعة  يقوم  الــذي  التأهيلية  المشاريع 
المشاريع ميدانيا للوقوف على مدى نجاح 
هــذه الــمــشــاريــع". رئــيــس قسم اإلعــالم 
قال  القرارعه  عكاشة  الزكاة  صندوق  في 
انــواع  كاحد  الزراعية  المشاريع  "فائدة  ان 
صندوق  من  المقدمة  التأهيلية  المشاريع 
الزكاة و تعتمد على طاقة اإلنسان وعمله 
ان  ثقيلة".مؤكدا  لمعدات  الحاجة  دون 
المشاريع  جميع  متابعة  هو  الصندوق  دور 

التأهيلية المختلفة وإدارتها.
ـــد ان الــمــشــاريــع االنــتــاجــيــة  الــقــرارعــة اك
على  االقتصادية  بالجدوى  تعود  الحرفية 
في  الداخلة  المواد  اسعار  منتفعيها.وان 
بالسوق  ومتوفرة  معقولة  المشاريع  هذه 

المحلي . 

 كتب - رياض القطامين

وربما  األردن  في  المناطق  أجمل  من  رم  وادي  منطقة 
األنحاء  مختلف  من  السياح  يقصدها  حيث   ، العالم  في 
الطبيعية  الصخرية  الجسور  ورؤيــة  بأجوائها  لالستمتاع 
فالهدوء  الصخرية.  جبالها  بــألــوان  والتمتع  ــان،  ــودي وال
السياح  يغريان  رم  وادي  بهما  ينفرد  الــلــذان  والسكون 
الراحة  على  للحصول  الصحراء  إلى  وتكرارًا  مرارًا  بالعودة 

والطمأنينة.
إلى  كلم   70 ويبعد  األردن  جنوب  فــي  رم  وادي  يقع 
الصحراء  مــن  جــزء  وهــو  العقبة.  مدينة  مــن  الــشــمــال 
الــجــنــوبــيــة، وتــعــيــش هــنــاك عــشــائــر الــزالبــيــة والــزوايــدة 
الكلي  العدد  ويبلغ  األردنــيــة.  البادية  من  والصويلحين 
للسكان أكثر من 7000 نسمة. وتقع قرية رم التي تعتبر 
التجمع السكاني الوحيد داخل المنطقة على بعد 14 كلم 
األلف  يقارب  ما  سكانها  عدد  ويبلغ  الديسة،  تقاطع  من 
والصالحية  الديسة  حوض  قرى  بالمنطقة  وتحيط  نسمة. 
وأطلقت  القمر،  وادي  هو  آخر  اسم  وللوادي  والشاكرية. 
التضاريس  بين  الكبير  التشابه  بسبب  التسمية  هذه  عليه 
منها.  القمر  يتكون  التي  والتضاريس  منها  يتكون  التي 
وال يسمح ببناء الفنادق في هذه المنطقة كونها منطقة 
بالمنطقة  تتوزع  مخيمات  في  السياح  ويقيم  طبيعية، 
التي  الخدمات  كافة  وفيها  إليها  الوصول  سهلة  وهي 

يحتاجها السائح.
روافــع  مــن  ورافــعــة  اقتصاديا  شــريــانــا  يعتبر  رم  وادي 
للحد  فاعل  تنموي  محور  انــه  كما  والوطني  االقتصاد 

آالف  ويعمل  عموما  االردن  في  والبطالة  الفقر  آثار  من 
في  والزراعة  السياحة  في  المنطقة  أبناء  من  الشباب 
منطقة  يزور  أن  شخص  ألي  يمكن  وال  رم.  وادي  منطقة 
من  غــداء  أو  عشاء  تناول  فرصة  عليه  ويفوت  رم  وادي 
ووضعه  اللحم  لطبخ  تقليدية  بدوية  طريقة  وهي  الزرب، 

تحت األرض فوق الجمر لمدة طويلة من الوقت.
مشروع  خالل  من  العام 1998  رم  وادي  محمية  تأسست 
تطوير السياحة الثاني والممول من البنك الدولي، والذي 
تم تطبيقه من خالل وزارة السياحة التي أصبحت شريكة 
من  فريق  تشكيل  تم  وقد  رم.  وادي  منطقة  تطوير  في 
المحمية  أهداف  و  بأنفسهم.  المنطقة  إلدارة  المحليين 
وتنظيمها،  السياحة  تطوير  على  العمل  في  تتلخص 
الطبيعية  البيئية  المصادر  على  المحافظة  إلى  باإلضافة 
توطين  ـــادة  وإع الــعــامــة،  السالمة  وضــمــان  والتاريخية 
في  المحلي  المجتمع  تنمية  جانب  إلى  البرية  الحيوانات 
واالجتماعية  االقتصادية  المشاريع  خالل  من  المنطقة 
التوعية  تقديم  على  والعمل  السياحية  العملية  وتنظيم 

البيئية من أجل دعم برنامج حماية المواقع.
إن ارتفاع جبال رم الشاهقة (تراوح ما بين 800–1750 مترًا 
الطبيعي  بجمالها  تمتاز  المنطقة  جعل  البحر)  سطح  فوق 
التسلق.  برياضة  لالستمتاع  سنويًا  الزوار  آالف  يجذب  ما 
ثالث  ملتقى  على  تقعان  والعقبة  رم  وادي  ومنطقة 
قارات ما يجعلها ممرًا ألكثر من مليون طائر مهاجر سنويًا. 
وبعضها  األصيلة  الطيور  من  للعديد  موطنًا  تعتبر  وهي 

نادر كالنسر والبوم والغراب ذي الذيل الشبيه بالمروحة.
أما مركز الزوار الذي أنشئ عام 2004 وأقيم على الطريق 

صممت  أبنية  سبعة  مــن  يتألف  رم،  لقرية  الرئيسي 
أشهر  وهــي  السبعة  الحكمة  أعمدة  نمط  على  لتكون 
بوابة  يعتبر  فالمركز  رم.  وادي  في  السياحية  المناطق 
والحضارات  رم  وادي  تاريخ  حول  معلومات  عن  للباحثين 
أفالم  عرض  يتم  حيث  مؤثر  بأسلوب  عليه  تعاقبت  التي 
ترويجية للمنطقة. ويعتبر المركز منطلقا إلدارة النشاطات 
السياحية والبيئية في المنطقة، ويلعب دورًا في تسويق 
وترويج المنطقة سياحيًا، إلى جانب تنظيم عمل المركبات 
رمزية  رســوم  خــالل  مــن  الـــزوار  دخــول  وترتيب  والجمال 
الجمعيات  وبعض  المنطقة  تنمية  لصندوق  ريعها  يذهب 

السياحية.
تبلغ مساحة المركز 2934 مترًا مربعًا، ويضم مركز استقبال 
للزوار ومبنى إدارة المحمية ومطاعم ومحالت حرف يدوية 
وغرف اجتماعات إلى جانب قاعات عرض تعريفية. و جميع 
تعود  الدفع  رباعية  سيارات  على  تتم  السياحية  الجوالت 

للسكان المحليين في المنطقة وتنطلق من مركز الزوار.
تأثر عدد الزوار منذ بدء الربيع العربي، ثم ما يلبث ان يرتفع 
وفقا للحالة السياسية في االقليم حيث أن هذه األوضاع 
على  التراجع  هذا  في  السبب  هي  واألمنية  السياسية 
يحصل  ما  ولكن  ومستقرًا.  آمنًا  بلدًا  يعتبر  األردن  أن  رغم 
سياحيا  األردن  على  كبير  أثر  له  كان  المجاورة  الدول  في 

واقتصاديا.
رم  وادي  منطقة  الستكشاف  الخيارات  من  العديد  هناك 
إما عن طريق استخدام المركبات ورحالت الجمال أو التنزه 
سيرًا على األقدام، باإلضافة إلى تسلق الجبال والتخييم 

ليالً لالستمتاع بالنجوم المتأللئة. 

 رم.. رشيان سياحي ومحور تنموي 

   امللك يبحث العالقات الثنائية مع 
الهند 

 عمان - بترا

بحث جاللة الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي مع 
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، امس، العالقات 
بين البلدين ، وسبل النهوض بها في المجاالت كافة.

على  البناء  أهمية  على  التأكيد  االتصال،  خالل  وتم، 
العالقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في توسيع 
واالستثماري  والــتــجــاري  االقــتــصــادي  التعاون  آفــاق 

بينهما.
لرئيس  ومــواســاتــه  تعازيه  عــن  الملك  جاللة  وأعـــرب 
الوزراء الهندي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت والية 

كيراال ومناطق أخرى في الهند، وأودت بحياة المئات. 

التعاون  يبحث  األركان   رئيس 
املانيا  مع  العسكري 

 عمان - بترا

الركن  الفريق  المشتركة،  األركان  هيئة  رئيس  استقبل 
الدفاع  قوات  قائد  فريحات،امس،  عبدالحليم  محمود 
األلمانية الفريق أول إبرهارد زورن والوفد المرافق له.
رسمي  عسكري  استقبال  الضيف  أول  للفريق  وجرى 

لتحيته. اصطف  الذي  الشرف  حرس  استعرض  مثلما 
التطورات  اخر  الضيف  مع  فريحات  الركن  الفريق  وبحث 
في  المشترك  التعاون  ُسبل  وتطوير  المنطقة  في 

الجيشين.  بين  العسكري  التعاون  مجاالت  مختلف 

  

االردني  للطلبة  دراسية   منح 
االمارات  يف  املقيم 

 عمان - بترا

امس،  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أعلنت 
في  المقيمين  االردنــيــيــن  للطلبة  دراســيــة  منح  عــن 
العامة  الثانوية  امتحان  في  والناجحين  االمارات  دولة 

.2018 الدراسي  للعام  االماراتية 
المنح  من  لالستفادة  الراغبين  الطلبة  ــوزارة  ال ودعــت 
عبر  طلباتهم  تقديم   ، االمارات  من  المقدمة  الدراسية 
وحتى  امس  من  اعتبارا  للوزارة  االلكتروني  الموقع 

المقبل. الشهر  من  الثالث  االثنين  يوم 
للعام  الثقافي  التبادل  اطار  ضمن  المنح  هذه  وتأتي 
العلوم  التخصصات:  وتشمل   2019-2018 الدراسي 
والعلوم  والــزراعــة  واالغــذيــة  واالجتماعية  االنسانية 

واالقتصاد.  واالدارة  والقانون  والتربية 

  

منحة   15 تقدم  النهضة   منظمة 
البلقاء  جامعة  يف 

بترا  -  السلط 

تفاهم  مذكرة  أمس  التطبيقية  البلقاء  جامعة  وقعت 
والتنمية  للديمقراطية  العربية  النهضة  منظمة  مع 

للطلبة. كاملة  دراسية  منحًا  االخيرة  تقديم  تتضمن 
عبدالله  الدكتور  رئيسها  الجامعة  عن  االتفاقية  ووقع 

محارب. سمر  رئيستها  المنظمة  وعن  الزعبي  سرور 
طالبا   15 المنظمة  تقدمها  التي  المنح  من  ويستفيد 
تقدموا  الذين  أو  العامة  الثانوية  على  الحاصلين  من 
متطلبات  يستكملوا  ولــم  العامة  الثانوية  المتحان 
الجامعية  الــدرجــة  على  للحصول  لتدريسهم  النجاح 

الفني.  الدبلوم  أو  المتوسطة 

  

 حركة السفر عرب معرب وادي 
األردن خالل العيد 

 عمان - بترا

العام  األمن  في  واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة  ذكرت 
ان حركة السفر والشحن عبر معبر وادي األردن خالل عيد 

األضحى ا ستكون على النحو التالي:
عيد  أيــام  وطيلة  االثنين  امــس  من  الشحن  حركة  إغــالق 

األضحى ولغاية مساء يوم السبت.
تكون حركة السفر يوم الثالثاء، أول يوم العيد، من الساعة 
العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة والنصف مساء.

وخالل األيام: االربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، تكون 
ولغاية  صباحا  التاسعة  الساعة  من  المسافرين  حركة 

الساعة السادسة والنصف مساء. 

حظائر اغنام في عمان (تصوير : رعد العضايلة وسهم الربابعة)

صخور تمثل اعمدة الحكمة السبعة

  

 "الروم الكاثوليك" تهنئ 
بالعيد 

 عمان–بترا

هنأت أبرشية بترا وفيالدلفيا وسائر األردّن 
للروم الملكّيين الكاثوليك، المسلمين في 

االردن، بمناسبة حلول عيد األضحى.
واكدت االبرشية في بيان أصدرته امس، 

ممثلًة برئيس اساقفتها سيادة كير جوزيف 
جبارة، وكهنتها وراهباتها ومؤمنيها، «اننا 
ام ألن نبقى  بأمس الحاجة في هذه األيَّ

متكاثفين ومتضامنين ومتيقظين إلى 
جانب قواتنا المسلحة وجيشنا العربي 

الباسل، في ظل األسرة الهاشمية 
الكريمة، بقيادة جاللة الملك عبدالله 

الثاني.
داعين الله ان يعيد هذا العيد المبارك على 
األردنيين وعلى أخوتنا في الوطن العربي، 

بالسالم والطمأنينة وراحة البال». 
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  شهيد باشتباك مسلح على حدود غزة

االحتالل يقر بناء وحدات استيطانية قرب بيت لحم

  بريطانيا توقف مساعدات لمناطق مقاتلي المعارضة في سوريا

ر سوريا  كا املشاركة بإع موسكو: رفض أم
محاولة لعرقلة عودة الالجئ

ابراهيم -كامل  المحتلة   القدس 

إقامة  على  اإلسرائيلي  االحتالل  صــادق 
مستوطنة  في  جديدة  استيطانية  وحدات 
المواطنين  أراضي  على  المقامة  "أفرات" 

جنوب بيت لحم.
ــئــة مـــقـــاومـــة الـــجـــدار  وأفــــــاد مــمــثــل هــي
واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن 
للتخطيط"  األعلى  بـ"المجلس  يسمى  ما 
الــتــابــع لــقــوات االحــتــالل- أقــر إقــامــة 40 
المستوطنة  في  جديدة  استيطانية  وحدة 
ذلك  رفضوا  المستوطنين  إال  المذكورة، 
وحــدات،   106 إلــى  العدد  بــزيــادة  وطالبوا 

وهو ما تم الموافقة عليه.
على  عثروا  المزارعين  أن  بريجية  وأوضــح 
هذا  أن  إلى  مشيرا  أراضيهم،  في  القرار 
لصالح  األراضــي  من  المزيد  سلب  يعني 

مستوطنة "أفرات". توسيع 
جيش  بلسان  الناطق  اعلن  اخر  صعيد  على 
باتجاه  الــنــار  الجيش  اطــالق  عــن  االحــتــالل 
مما  غزة  قطاع  شمال  فلسطيني  مسلح 

ادى الى استشهاده.
النار  أطلق  المسلح  ان  الناطق  وأضـــاف 
صوب وحدة من الجيش فردت بإطالق النار 

دون وقوع اصابات.
ـــحـــادث قـــال الــنــاطــق  وفـــي تــفــاصــيــل ال
مسلحا  الحــظــت  الــجــيــش  مـــن  وحــــدة  ان 
ادرك  وعندما  الجدار  من  يقترب  فلسطينيا 
لترد  النار  بإطالق  قــام  الحظه  الجيش  ان 
كما  صوبه  قذائف  بعدة  االحتالل  مدفعية 

قام الجيش بالرد بإطالق النار.

اي  يالحظ  لم  الجيش  ان  الناطق  وأضــاف 
من  الفلسطيني  للمسلح  هــروب  عملية 
مسح  بعملية  الحقا  وقــام  الحادثة  موقع 
المسلح  جثمان  على  خاللها  عثر  وتفتيش 
الــفــلــســطــيــنــي وبــــجــــواره قــطــعــة ســالح 
احتجاز  عن  اعلن  وقــد  ناسفتين  وعبوتين 

الجثمان.
ـــر الــمــتــحــدث بــاســم الــجــيــش "رونــيــن  وذك
للواء  تابعة  عسكرية  "قــوة  أن  منليس" 
قرب  روتينية  مهمة  في  كانت  جفعاتي 
إلطــالق  تعرضت  القطاع  شمال  الــحــدود 
وقــوع  دون  فلسطيني  مسلح  عــبــر  نـــار 

إصابات".
المسلح  القوة  استهدفت  "بينما  وأضاف 

دبابة". وقذيفة  خفيفة  بنيران 
اإلثنين،  امس  فجر  االحتالل  قوات  وشنت 
مناطق  في  واقتحامات  مداهمات  حملة 
والــقــدس  الــغــربــيــة  الــضــفــة  مــن  مختلفة 
بينهم  مواطنا   14 واعتقلت  المحتلتين، 
أسير محرر أمضى 15 في سجون االحتالل.

العين  مخيم  االحتالل  قوات  اقتحمت  فقد 
الغربية  ــمــداخــل  ال عــلــى  تــونــس  وشــــارع 
وفا  المحرر  منزل  وداهمت  نابلس  لمدينة 
جمال  الشهيد  شقيق  ابن  وهو  الداموني 
عاما   15 أمضى  والذي  الداموني،  سليم 

واعتقلته. االحتالل  سجون  في 
الشاب  منزل  مداهمة  تم  السياق  وفــي 
أسامة حرز الله، وقد أدت المواجهات إلى 

المطاطي. بالرصاص  شابين  إصابة 
ـــالل مــديــنــة  ـــت ــمــا داهـــمـــت قــــوات االح ك
زين  فرح  أديب  من  كل  واعتقلت  قلقيلية، 

وإبراهيم  شناعة  باسم  الله  وعبد  الدين 
مجهولة. جهة  الى  ونقلتهم  بالسمة، 

سيلة  االحتالل  قــوات  اقتحمت  ذلك  إلى 
أحمد  من:  كال  واعتقلت  جنين  قرب  الظهر 

حنتولي. محمد  ونضال  حنتولي  حسن 
االحــتــالل  قــوات  اعتقلت  الــلــه  رام  وفــي 
الشاب محمد حسن راشد عليان، من مخيم 
مداهمة  عقب  الله،  رام  شمال  الجلزون 
عدد من المنازل في المخيم تعود لعائالت 
الندالع  أدى  ما  وعــواد،  ومخلوف،  عليان، 
الرصاص  االحتالل  خاللها  أطلق  مواجهات 

وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.
إلـــى ذلـــك قــامــت قـــوات االحــتــالل فجرا 
المغير  قرية  في  المنازل  من  عدد  بتفتيش 

شرق رام الله، وعبثت في محتوياتها.
قــوات  داهــمــت  المحتلة  ــقــدس  ال وفـــي 
مخيم  فــي  علقم  عــاهــد  مــنــزل  ــالل  ــت االح
ومحمود،  عثمان  نجلْيه  واعتقلت  شعفاط 
كما جرى اعتقال كل من: يزن عرار من مخيم 
شعفاط، وزكريا البكري وعبد الله نجيب من 

القديمة. البلدة 
اعتقلت  لحم،  بيت  غرب  الخضر  بلدة  وفي 
قـــوات االحــتــالل الــشــاب إبــراهــيــم حسن 
والــده  منزل  دهــم  بعد  عــامــا)،   22) صــالح 
سالم  محمود  اعتقال  جرى  كما  وتفتيشه، 

عطا الله من حرما.
المصرية،  السلطات  أغلقت  ذلــك  الــى 
وقد  االثنين  امس  صباح  البري  رفح  معبر 
كال  فــي  فلسطينيا  مــســافــرا   1231 عبر 
الى  عادوا  مسافرا   927 بينهم  االتجاهين 
المصري،  بالجانب  العالقين  من  غزة  قطاع 

 304 مصر  الــى  غــزة  قطاع  من  عبر  بينما 
مسافرا.

 106 بأدخال  المصرية  السلطات  وسمحت 
غــزة  قــطــاع  الـــي  متنوعة  ســلــع  شــاحــنــات 
من  االولـــى  الــســاعــات  حتى  ــد  االح أمــس 
الشاحنات  وضمت  االثنين،  اليوم  صباح 
ألف   575.710 تزن  طبيعي  غاز  شاحنة   26
مليون  تــزن  ســوالر  شاحنة  و22  غــاز  طــن 
بنزين  شاحنات  و3  ســوالر  لتر  ألف  و221 
عجول  شاحنات  و4  لتر  ألف   154.500 تزن 
بينما  الــمــبــارك،  االضــحــي  عيد  بمناسبة 
متنوعة  بضائع  الشاحنات  باقي  شملت 
والجبن  الغازية  والمياه  والذرة  الرخام  مثل 

البضائع. من  وغيرها  والعصائر 
كما عاد الى قطاع غزة 56 قياديا من مختلف 
حماس  حركة  من  الفلسطينية  الفصائل 
الشعبية  والجبهتين  االسالمي  والجهاد 
المباحثات  تعليق  بــعــد  والــديــمــقــراطــيــة، 
عيد  اجــازة  بسبب  بالقاهرة،  الفصائل  بين 
االضحى على أن تعود جميع الفصائل مرة 

اخرى للقاهرة بعد اجازة العيد.
رفح  معبر  المصرية  السلطات  اغلقت  وقد 

البري االثنين وحتى السبت القادم.
معبر  ان  مصرية  أمنية  مــصــادر  وكشفت 
القريب  المستقبل  في  يستعد  البري  رفح 
الستيعاب أعداد كبيرة من المسافرين بعد 
تنفيذ توسعات كبيرة داخل المعبر المصري 
قد تصل الى ألف مسافر يوميا فضال عن 
مشروعات اخرى اقتصادية قد تتحقق خالل 
عبر  غزة  وقطاع  مصر  بين  القادمة  الفترة 

الفاصلة.  الحدود 

 عواصم–رويترز

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف 
امس االثنين إن روسيا ستساعد لبنان على 
الواليات  واتهم  سوريا  إلى  الالجئين  إعادة 
برفضها  الالجئين  عــودة  بتعطيل  المتحدة 

المساعدة في إعادة إعمار سوريا.
ـــا الفــــروف جــمــاعــات الــمــعــارضــة في  ودع
محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة 
التي  النصرة  جبهة  عن  بنفسها  تنأى  أن  إأل 

كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة.
الضربات  من  لموجة  المحافظة  وتعرضت 
الــجــويــة والــقــصــف فــي وقــت ســابــق هذا 
الشهر فيما قد يكون مقدمة لهجوم تشنه 

قوات الحكومة الستعادة المحافظة.
نظيره  مــع  مــحــادثــات  بعد  ـــروف  الف وقـــال 
اللبناني الزائر جبران باسيل "اتفقنا على أن 
األجنبي  للتدخل  عرضة  يكون  أال  يجب  لبنان 
رهينة  أو  جيوسياسية  لعبة  في  بيدقا  أو 
مثل  السلبية  وعواقبها  السورية  لــألزمــة 

مشكلة الالجئين السوريين".
السامية  المتحدة  األمــم  مفوضية  وتقول 
لشؤون الالجئين إن نحو 5.5 مليون سوري 
فروا من بالدهم هربا من الحرب. واستقبل 
لبنان أكثر من مليون الجئ أي ما يعادل أكثر 
للصحفيين  باسيل  وقــال  سكانه،  ربــع  من 
على  الالجئين  لبقاء  داعيا  يرى  ال  لبنان  إن 

أراضيه.
مهتمة  بأنها  واشــنــطــن  الفـــروف  واتــهــم 
تنشط  التي  المناطق  إعــمــار  بــإعــادة  فقط 
فيها القوى المناهضة للرئيس بشار األسد 

المتحالف مع موسكو.
وقال ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال مساعد 
وزير الخارجية األمريكي إن الواليات المتحدة 
إعمار  إعـــادة  فــي  تساهم  لــن  أخــرى  ودوال 
سوريا بالكامل قبل أن تبدأ عملية سياسية 

"جادة وال رجعة فيها" إلنهاء الصراع.
وفيما يتعلق بإدلب قال الفروف إن روسيا 

عن  بنفسها  تنأى  أن  المعارضة  مــن  تريد 
جماعات تعتبرها روسيا متطرفة.

وإدلب في شمال سوريا جزء من آخر معقل 
كبير للمعارضة في سوريا، وقال األسد إن 

قواته سوف تستعيد المنطقة.
البريطانية  الحكومة  أعلنت  اخر  صعيد  على 
بعض  تمويل  أوقــفــت  إنها  االثنين  امــس 
برامج المساعدات في مناطق يسيطر عليها 

مقاتلو المعارضة في سوريا.
في  لرويترز  الحكومة  باسم  متحدثة  وقالت 
أصبح  أن  "بعد  اإللكتروني  البريد  عبر  بيان 
المناطق  بعض  في  األرض  على  الوضع 

بعض  دعم  قلصنا  متزايد  نحو  على  صعبا 
برامجنا غير اإلنسانية ولكن سنواصل تقديم 
الدعم المهم لمساعدة الذين هم في أمس 
واالستقرار  األمن  ولتحسين  للدعم  الحاجة 

في هذا البلد".
وقت  في  ذكــرت  قد  تايمز  صحيفة  وكانت 
شرطة  قـــوة  تشكيل  مــحــاولــة  أن  ســابــق 
في  أيلول  سبتمبر  من  سُتلغى  مستقلة 
مشروعات  مراجعة  فيه  تجري  الذي  الوقت 
المرجح  ومــن  المحلية  المجالس  تمويل 

وقفها بحلول نهاية السنة المالية.
وإدارة  الخارجية  وزارة  أن  التقرير  وأضـــاف 

المساعدات  برامج  أن  قررتا  الدولية  التنمية 
سوريا  من  الغربية  الشمالية  المناطق  في 

"يتعذر استمرارها".
أنفقت  إنــهــا  البريطانية  الحكومة  وقــالــت 
مليون  استرليني(193.85  جنيه  مليون   152
سوريا  في  اإلنسانية  البرامج  على  دوالر) 

خالل السنة المالية 2018-2017.
إلى  باإلضافة  مساعداتها  بريطانيا  وزادت 
تزويد المعارضة السورية بالمركبات المدرعة 

والتدريب في 2013.
وشمال غرب سوريا هو آخر منطقة رئيسية 

مازال مقاتلو المعارضة يسيطرون عليها. 

 نتانياهو وبولتون يطالبان أوروبا 
بتكثيف الضغوط عىل إيران 

 القدس المحتلة–أ ف ب

ومستشار  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الــوزراء  رئيس  طالب 
البيت األبيض لألمن القومي جون بولتون في القدس المحتلة 

امس االثنين الدول األوروبية بتكثيف الضغوط على إيران.
وقال نتانياهو للصحافيين "أعتقد صراحة أن على جميع الدول 
على  السير  األوســط  الشرق  في  واألمــن  بالسالم  المهتمة 
"كلما  أنه  معتبرًا  إيــران"  على  الضغوط  وتكثيف  أميركا  خطى 
تكثفت الضغوط، كلما ازدادت فرص تراجع النظام عن عدوانيته. 

يجب على الجميع االنضمام إلى هذه الجهود".
إلى  الساعية  األوروبية  للدول  مبطنًا  تلميحًا  تصريحاته  وتعد 
إنقاذ االتفاق النووي والتي تعهدت بمواصلة تقديم امتيازات 

اقتصادية حصلت عليها ايران من االتفاق.
وتصر الدول األوروبية على أن االتفاق النووي يحقق هدفه في 

منع طهران من تطوير أسلحة نووية في الوقت الحالي.
على  القدرة  ــران  إي امتالك  "عــدم  إن  بولتون  قــال  جهته،  من 
بالنسبة  قصوى  أهمية  تشكل  مسألة  نووية  أسلحة  (تصنيع) 

للواليات المتحدة".
اإليراني  الــنــووي  االتــفــاق  من  ترمب  انسحب  "لــذا،  وأضــاف 

الرديء".
وتابع بينما كان واقفا إلى جانب نتانياهو "لهذا السبب، عملنا 
خطوات  اتخاذ  إلى  بالحاجة  إلقناعهم  أوروبا  في  أصدقائنا  مع 
أقوى ضد برنامج إيران لألسحلة النووية والصواريخ البالستية". 

ي أول صحفي إرسائييل   وفاة أفن
يلتقي يارس عرفات 

 القدس المحتلة -رويترز

ناشط  االثنين  امــس  أبيب  تل  مستشفيات  أحــد  في  توفي 
أول  كــان  ــذي  وال عاما   94 عن  أفنيري  أوري  اليساري  السالم 
الفلسطيني  بالزعيم  علني  بشكل  يلتقي  إسرائيلي  صحفي 

ياسر عرفات عام 1982.
مع  والحرب  للبنان  اإلسرائيلي  الغزو  أثناء  اللقاء  هــذا  وجــرى 
كانت  والتي  عرفات  يتزعمها  التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
شرق  من  أفنيري  وعبر  إرهابية.  جماعة  آنذاك  تصنفها  إسرائيل 

بيروت الذي كانت تسيطر عليه إسرائيل إلى غرب المدينة.
وكتب أفنيري في صحيفة هآرتس في شباط يقول "كانت أول 
مرة يلتقي عرفات بشخص إسرائيلي، ومن هذا المنطلق يمكن 

تسميته ’لقاء تاريخي’".
مع  سالم  اتفاقات  إلى  عقد  بعد  سرية  مفاوضات  وأفضت 
منظمة التحرير الفلسطينية على أساس قيام دولة فلسطينية 

جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
للتيار  المنتمي  ريفلين  ريئوفين  اإلسرائيلي  الرئيس  وقــال 
في  وحر"  قوي  "مجتمع  لبناء  حياته  كرس  أفنيري  إن  اليميني 

إسرائيل. واشاد به رغم "االختالفات الكبيرة" بينهما.
فر أفنيري وهو طفل مع عائلته من ألمانيا النازية وأصبح صحفيا 
وسياسيا وكان أحد أبرز األصوات المسموعة والمفوهة لليسار 

اإلسرائيلي.
الغزو  وقت  لبنان  إلى  سفره  بعد  عرفات  مع  لقاءه  واستغرق 
اللقاء  أن  وكتب  الساعتين.  نحو  لــألحــداث  تغطيته  إطــار  في 
"تناول بشكل كامل مع إمكانية السالم بين إسرائيل والشعب 

الفلسطيني".
اإلسرائيلي  التلفزيون  على  ذاته  اليوم  في  المقابلة  أذيعت 
في  اتهامات  أي  يواجه  لم  لكنه  أفنيري  الشرطة  واستجوبت 

نهاية األمر.
إلى  من 1965  الفترة  في  الكنيست  في  عضوا  أفنيري  وكان 
يساري.  لحزب  زعيما  بوصفه   1981 إلــى   1979 ومــن   1974
في  الصحف  عناوين  دماغية  بجلطة  متأثرا  وفاته  نبأ  وتصدر 

إسرائيل امس االثنين. 

  

 مبعوث صيني: ال يوجد رقم محدد 
ملقاتيل الويغور يف سوريا 

 بكين–رويترز

السورية  للقضية  الخاص  الصيني  المبعوث  شياويان  شيه  قال 
ذهبوا  الذين  الويغور  لعدد  محدد  رقم  يوجد  ال  إنه  االثنين  امس 
أنه  مضيفا  سوريا  في  المتشددة  الجماعات  صفوف  في  للقتال 

يأمل بالعودة إلى سوريا للحصول على صورة أوضح.
وتشعر الصين بقلق من أن يكون الويغور الذين ذهبوا إلى سوريا 
غير  بشكل  سافروا  قد  المتشددين  صفوف  في  للقتال  والعراق 
قانوني عبر جنوب شرق آسيا وتركيا. وأغلب الويغور من المسلمين 
في  شينجيانغ  منطقة  من  وينحدرون  تركية  لغة  يتحدثون  الــذي 

أقصى غرب الصين.
ما  إن  الماضي  العام  لرويترز  الصين  لدى  السوري  السفير  وقال 
يصل إلى خمسة آالف من الويغور يقاتلون في صفوف جماعات 

متشددة مختلفة في سوريا.
وكان داعش قد أعلن مسؤوليته عن قتل صيني كان محتجزا رهينة 
في 2015 مما سلط الضوء على قلق الصين بشأن الويغور الذين 
احتمال  من  وتخشى  األوســط  الشرق  في  يقاتلون  إنهم  تقول 

عودتهم إلى الصين لشن هجمات.
وقال شيه في إفادة صحفية في بكين إن الصين تجري محادثات 

مع كل الدول بما في ذلك سوريا بشأن مكافحة اإلرهاب.
والسعودية  لسوريا  زيـــارة  بعد  يتحدث  كــان  ــذي  ال شيه  وأضـــاف 
الويغور  اإلرهابيين  لعدد  بالنسبة  الماضي"  الشهر  وإسرائيل 
أو  ألف  يقول  البعض  األرقــام.  كل  رأيــت  فقد  هناك  الموجودين 
والبعض  بل  آالف  خمسة  أو  آالف  أربعة  أو  آالف  ثالثة  أو  ألفين 

يقول أكثر من ذلك".
للذهاب إلى  وقال " أتعشم أن تكون لدى المرة المقبلة الفرصة 
األراضــي  من  كبيرة  مساحة  آخــر  إلــى  مشيرا  نظرة"  إللقاء  إدلــب 

مازالت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة السوريين. 

  

 مقتل عسكري من "التحالف" بتحطم 
مروحية يف العراق 

 بغداد–أ ف ب

اعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش امس االثنين مقتل احد جنوده 
العراق  في  فني  خلل  بسبب  مروحية  تحطم  جــراء  اخرين  واصابة 

مساء االحد.
في  غ  ت   22 الساعة  االحــد  تحطمت  "الطائرة  أن  البيان  واوضــح 
العراق" مؤكدا أنه "ليس هناك مؤشرات تدل على أن الحادث وقع 

نتيجة اطالق نار".
وأشار إلى "نقل ثالثة عناصر اصيبوا بجروح لتلقي العالج".

للبلد  يسمح  لكنه  الضحايا  جنسيات  الدولي  التحالف  يكشف  وال 
الذي ينتمون اليه بالكشف عن هوياتهم.

وقتل سبعة جنود أميركيين جراء تحطم مروحية غرب العراق، على 
الحدود مع سوريا، في اذار الماضي. 

 مستوطنة قرب بيت لحم ارشيفية 

 سوريون يركبون في سيارة عند معبر أبو ضهور شرقي إدلب ا ف ب 
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سؤال معركة إدلب.. أو هل تفي تركيا بـ"وعوِدها"؟

 دراسة: موجات ارتفاع درجات الحرارة واألمطار قد تشتد وتطول 

 جرحى في سلسلة هجمات بالشيشان تبناها "داعش" 

 اطالق نار على السفارة األميركية في أنقرة وال إصابات 

كل عام وأنتم بخير 

 عائالت كورية فرقتها الحرب تلتقي في أجواء مؤثرة 

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

ثــمــة اعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة 
ودبــلــومــاســيــة يــجــب اخــذهــا 
ـــواب  ــار عــلــى اب ــب ــت فـــي االع
يعد  لــم  ــتــي  إدلــب,ال معركة 
كانت  إذا  حولها...ما  السؤال 
ما  ــقــدر  ب ال؟  أم  ســتــنــطــِلــق 
الــذي  بالتوقيت  ق  متعلِّ هــو 
السورية  الحكومة  ستختاره 
الجميع  ومــفــاجــأة  إلطالقها 
بسرعة  وحدها)  تركيا  (وليس 
ــذي  ال الــنــحــو  حسمها،على 
محافظتي  فــي  اخــيــرا  حــدث 
سّلم  والقنيطرة,وكيف  درعا 
بالجبهة  عــالقــة  ــه  ل مــن  كــل 
الميدانية  الجنوبية,بالحقائق 
والسياسية التي ترتبت على 
اإلرهابية  الجماعات  هزيمة 

فيهما.
ـــــن هـــــــذه االعـــــتـــــبـــــارات  م
ستعقد  القمة"الرباعية"التي 
فـــي اســطــنــبــول,بــمــشــاركــة 
وفرنسا  وتركيا  روسيا  قــادة 
ُتراِقبها  قمة  والمانيا,وهي 
عواصم اقليمية ودولية كثيرًا 
نــظــرًا الســتــبــعــاد واشــنــطــن 
كانت  انــهــا  بــافــتــراض  منها، 
كهذه,فضًال  دعــوة  ستلبي 
الــذي  النسبي  ن  التحسُّ عــن 
موسكو  عــالقــات  على  طــرأ 
بكل من باريس وبرلين,ناهيك 
التي  االقتصادية  االزمــة  عن 
على  بظاللها  تــرخــي  ـــدأت  ب
تدهور  التركي,جراء  االقتصاد 
وقــرب  التركية  الليرة  قيمة 

اســتــحــقــاق قــــروض خــارجــيــة 
انــقــرة  مــن  ُمستحّقة  كــبــيــرة 
بالدوالر االميركي,ما يزيد من 
إرباكها  في  ويسِهم  متاِعبها 
سياسيًا,وإن كانت ما تزال تكاِبر 
المؤامرة،  نظرية  وتستحِضر 
الى  التركي  الرئيس  دفع  حدًا 
وصف ما يحدث بأنه"انقالب 
اقتصادي"على غرار االنقالب 
تموز  في  الفاشل  العسكري 

2016,متعهدًا إفشاَله.
تأكيد  االنــتــبــاه  يــلــفــت  وإذ 
الجانب  مــع  التوتر  ان  انــقــرة 
على  ــر  ــؤثِّ ــركــي,"لــن"ي االمــي
الـــخـــطـــط الـــمـــشـــتـــَركـــة في 
السورية،حيث  منبج  مدينة 
تسيير  ــن  ع الــحــديــث  يــتــواتــر 

تلك  فــي  مشتركة  دوريــــات 
الــمــنــطــقــة،فــإن عــلــى انــقــرة 
ــب  االجـــابـــة عــلــى ســـؤال إدل
هيئة  ودور  نــفــوذ  وتصفية 
منتصف  قبل  الــشــام  تحرير 
وَعـــَدت  كما  ايــلــول الــقــريــب، 
والـــتـــزمـــت أمــــام مــوســكــو.
خططها  مستقبل  فــإن  وإّال 
الشمال  في  وسيناريوهاتها 
السوري بدءًا من منبج وليس 
في  ستكون  بعفرين  انتهاء 
تحرير  بعد  ما  الريح،ألن  مهب 
سيكون  ـــد"  ـــمـــَؤّك "ال ــــب  إدل
ُمختلفًا وفي شكل جذري عّما 

هو عليه االن.
كلمتها  ستقول  والميادين 

األخيرة,وَمن يِعش...َيَر.

ـــن نــتــائــج  ـــرز ع ـــت ـــروي ـــــال ل وق
مراجعة  على  اعتمدت  دراسة 
الموجودة  العلمية  األبــحــاث 
دوريـــة (نيتشر  فــي  ونــشــرت 
كــومــيــونــيــكــشــن) "يــمــكــن 
أحوال  إلى  يؤديا  أن  لألمرين 
الحرارة  مثل  متطرفة"  جوية 
أو  الغابات  وحرائق  والجفاف 
العديد  وشهدت  الفيضانات. 

من مناطق النصف الشمالي 
من الكرة األرضية ارتفاعا حادا 
ــرارة وحــرائــق  ــح فــي درجـــات ال
كاليفورنيا  واليــة  في  غابات 
األمــريــكــيــة وحــتــى الــيــونــان. 
وفاقت درجات الحرارة 30 درجة 
حتى في الدائرة القطبية في 
باحثو  وكتب  أوروبــــا.  شمال 
أنماط  استمرار  أن  الــدراســة 

الطقس لفترات أطول سيهدد 
إنتاج الغذاء. وقالوا "استمرار 
األحوال الجوية الحارة والجافة 
ــا  ـــرب أوروبـــــا وروســي فـــي غ
المتحدة  الواليات  من  وأجــزاء 
تلك  في  الحبوب  إنتاج  يهدد 

المناطق األساسية".
ويعد الفارق بين درجات الحرارة 
وفي  القطبية  ــرة  ــدائ ال فــي 

عامال  ــا  دفــئ األكــثــر  جــنــوبــهــا 
الــريــاح  تحريك  فــي  أســاســيــا 
األحـــوال  فــي  تتسبب  الــتــي 
وبالتالي  العالم.  حول  الجوية 
فإن تقلص هذا الفارق يجعل 
يتسبب  مما  أبطأ  الرياح  حركة 
األمطار  استمرار  في  ــدوره  ب
المرتفعة  ــحــرارة  ال درجـــات  أو 

لفترات أطول.

الوقت  نفس  "فــي  اللجنة  وتــابــعــت 
تقريبا" وفي قرية مجاورة اقترب شاب 
للشرطة  مركز  من  ظهر  حقيبة  يحمل 
بأي  يتسبب  أن  بدون  لكن  نفسه  وفجر 
إصابات. وفي العاصمة غروزني، قام 
رجــل يــقــود ســيــارة مــرســيــدس بصدم 

يفر  أن  قبل  السير  شرطة  من  عناصر 
على  ــرشــاش  ال بسالحه  الــنــار  ويفتح 

الشرطيين بحسب المصدر نفسه.
تحييد  تم  "لقد  التحقيق  لجنة  وقالت 
منهم  اثنين  عــن  وعــرفــت  المجرمين" 
وبحسب  شــالــي.  ســكــان  مــن  بانهما 

قديروف فان شرطيين أصيبا في شالي 
السير  شرطة  من  عناصر  "أصيب  فيما 
إحباط  "تم  وقال  غروزني.  في  بجروح" 
أفــراد  أعــضــاء  وتحييد  الــمــحــاوالت،  كــل 
نفسه  تفجير  أحدهم  وحاول  العصابات، 

لكنه نجا ونقل الى المستشفى".

أثر  برس  فرانس  مراسل  ورأى 
رصاصة على جدار غرفة األمن.
التركي  الــخــارجــيــة  ـــر  وزي ودان 
الحادث  اوغلو  جــاوش  مولود 
ـــــه بــــأنــــه "هــــجــــوم  ووصـــــف
تويتر  على  وكتب  استفزازي". 
ــحــقــيــق في  ــت ــضــمــن ال "ســن
وسيتم  بسرعة  الــحــادث  هــذا 

العدالة".  أمام  منفذيه  إحضار 
التركية  الخارجية  وزارة  وقالت 
"لضمان  اتــخــذت  اجــــراءات  إن 
في  األميركية  السفارة  أمــن 
البعثات  مــن  وغــيــرهــا  ــرة  ــق ان
في  األميركيين"  والموظفين 
المتحدث  ونــدد  الــبــالد.  أنــحــاء 
ابراهيم  التركية  الرئاسة  بإسم 

السفارة  على  بالهجوم  كالين 
محاولة  بأنه  ووصفه  االميركية 
ــخــلــق الـــفـــوضـــى". وقـــال  "ل
"تركيا بلد آمن، وجميع البعثات 
بالقانون". محمية  االجنبية 
وقــــال اردوغــــــان فــي رســالــة 
التركي  الشعب  إلــى  وجهها 
بــمــنــاســبــة عــيــد األضــحــى إن 

"الـــهـــجـــوم الـــــذي يــســتــهــدف 
هجوم  عن  يختلف  ال  اقتصادنا 
يــســتــهــدف آذانـــنـــا وعــَلــمــنــا". 
يعتقدون  الــذيــن  أن  وأضـــاف 
تركيا  تركيع  يستطيعون  أنهم 
العملة،  صرف  سعر  خالل  من 
ــهــم  "ســـيـــعـــرفـــون قـــريـــبـــا أن

مخطئون".

ــســالم  اإلســت يـــجـــوز  ال  إنــــه   
بالفعل  المؤلم  الواقع  لهذا 
فـــاألمـــم والـــشـــعـــوب الــحــيــة 
أسوأ  بظروف  مرت  قد  كانت 

وأوضاعنا  ظروفنا  من  بكثير 
باإلصرار  لكنها  هــذه  البائسة 
التحديات  كــل  مــواجــهــة  على 
التي واجهتها قد تغلبت على 

هذه الظروف وها هي ألمانيا 
األمثلة  وأهــم  أكبر  الموحدة 
وحيث  المجال  هذا  في  الحية 
قليلة  ســـنـــوات  قــبــل  ــانــت  ك

تــدور  غربية  واحـــدة  ألمانيتان 
وواحدة  األميركي  الفلك  في 
ــة تـــــدور فـــي الــفــلــك  شــرقــي

السوفياتي.

خالل  هربت  "عندما  بالقول  ـــادرت  وب
ــا من  ــه ــــرب..." ومــنــعــتــهــا دمــوع ــــح ال
االعتذار  ارادت  وكأنها  الكالم  مواصلة 

لتركهما.
الحرب  في  االشخاص  ماليين  وتفرق 
فصلت  التي   (1953-1950) الكورية 
اوالدهــم  عن  وآبــاء  أخوتهم  عن  إخــوة 

وأزواجا عن زوجاتهم.
وأعلنت  الــعــدائــيــة  االعــمــال  تــوقــفــت 
مما  سالم،  معاهدة  توقع  ولم  الهدنة 
حالة  فــي  الكورية  الجزيرة  شبه  يترك 
عسكرية  منطقة  وتفصلها  نظريًا،  حرب 
اتصال  أي  حظر  مع  اختراقها،  يمكن  ال 
االخبار  حتى   — المدنيين  بين  مباشر 

البسيطة المتعلقة بالعائالت.

وتستمر اللقاءات التي تجري في جبل 
الشهير  الشمالي  الــكــوري  كومغانغ 
وهي  ايـــام.  لثالثة  الخالبة،  بمناظره 
في  وتأتي  سنوات  ثالث  منذ  االولى 
شبه  في  دبلوماسي  انــفــراج  اعقاب 

الجزيرة.
انطلقت  مــشــتــركــة،  تــقــاريــر  وبــحــســب 
يو"  ميت  تو  "نايس  بأغنية  اللقاءات 
الشمالية،  الكورية  بلقاءك)  (ســـررت 
وكانت  الجنوب،  في  أيضا  والشائعة 

تصدح من مكبرات الصوت.
أصبحت  وقد  كيوم-سيوم  لي  التقت 
 92 عمر  في  قامتها  وصغرت  واهنة 
أن  مــنــذ  االولــــى  لــلــمــرة  بابنها  عــامــا، 
وعن  عنه  طفلتها  مــع  الــحــرب  فرقتها 

زوجها.
يتجاوز  ال  شــول  سانغ  ري  كــان  آنـــذاك 
رأت  عندما  اسمه  لي  ونــادت  الرابعة. 
أن  قبل  عــامــا،   71 االن  البالغ  الــرجــل 

تحتضنه فيما غلب التأثر على كليهما.
وحمل ابنها معه صور أفراد العائلة في 
 — الــراحــل  زوجها  ومنهم   — الشمال 

قائال "هذه صورة للوالد".
اللقاء  في  للمشاركة  مغادرتها  وقبل 
"لم  ــرس  ب فــرانــس  لوكالة  لــي  قــالــت 
لم  بل  اليوم.  هذا  يأتي  أن  أبدا  اتصور 
أكن اعرف ما اذا كان على قيد الحياة أم 

ال".
لمثل  ضيقا  الوقت  بات  عاما  وبعد 65 

هذه اللقاءات بين اآلباء وابنائهم.

 كل عام وأنتم بخير 

الحجاج ينفرون إلى مزدلفة

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

الُمبارك  األضــحــى  عيد  فــي 
أن  بغالبيتهم  األردنيون  يدرك 
األزمة التي يعانيها اقتصادنا 
ــرة  ــي إنــمــا هـــي عــاب ــوطــن ال
ولــديــنــا الــقــدرة واالمــكــانــات 
أنها  وبخاصة  تــجــاوزهــا  على 
ناتجة  جوانبها  بعض  وفــي 
حوالينا  يحدث  ما  تأثيرات  عن 
للحدود  واغالقات  أزمــات  من 
اسعار  وارتفاع  الجوار  دول  مع 
أسعار  وتذبذب  السلع  بعض 
وغيرها  النفطية  المشتقات 

من األسباب التي ال تعني ان 
المستسلم  وضع  في  نكون 
على  بــل  وتداعياتها  آلثــارهــا 
ــا أكـــد جــاللــة  ــم الــحــكــومــة وك
الملك عبدالله الثاني أن تتخذ 
ما  والخطوات  االجـــراءات  من 
ــتــالالت  االخ تــصــويــب  يكفل 
واطـــــالق الـــمـــبـــادرات وســن 
التشريعات الالزمة والضرورية 
يلمسها  نوعية  نقلة  الحــداث 
الــمــواطــنــون عــن قـــرب في 
في  سواء  االقتصادي  راهننا 

جذب المزيد من االستثمارات 
فــي مــحــاربــة الــفــســاد وكسر 
ظـــهـــره، كــذلــك فـــي تــوفــيــر 
ــد مـــن فــــرص الــعــمــل  ــمــزي ال
ـــهـــدف رفـــع  ــيــن ب ــمــواطــن ــل ل
مستوى معيشتهم والحد من 
تأثير اي قرارات اقتصادية على 
الطبقات الفقيرة والمتوسطة 

وذوي الدخل المحدود.
الُمبارك  األضــحــى  عيد  فــي 
يجدر باألردنيين ان يستخلصوا 
يحدث  مما  والــِعــبــر  الـــدروس 

وان  محيطنا  وفـــي  حــوالــيــنــا 
يقظتهم  وتــيــرة  مــن  يرفعوا 
وعدم  يحدث  لما  ومراقبتهم 
بأمننا  بالعبث  ألحــد  السماح 
الطريق  ولــعــل  ــا  ــقــرارن واســت
تمتين  هو  واالضمن  االقصر 
وتحصينها  الداخلية  جبهتنا 
والحفاظ على وحدتنا الوطنية 
ـــســـالح اقــــــوى فــــي وجـــه  ك
التفتيت  وثقافة  المؤامرات 

والقسمة.
وكل عام وانتم بخير

مزدلفة  إلــى  عرفات  من  النفرة  وتعد 
المرحلة الثالثة من مراحل تنقالت حجاج 
بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة 

ألداء مناسك حجهم.
وشهدت الطرق الفسيحة التي سلكها 
حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى 
واألمــن  الــمــرور  رجــال  انتشار  مزدلفة 
لمساعدة  والكشافة  الوطني  والحرس 

الحجاج وتسهيل حركتهم.
ــرام قضوا  ــح ـــان حــجــاج بــيــت الــلــه ال وك
ملبين  عرفات  صعيد  على  اليوم  هذا 
خاشعة  بقلوب  الــلــه  ــى  إل متوجهين 
ذنوبهم  يغفر  أن  الــلــه  إلــى  متضرعة 

ويتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم.
وتجمع أكثر من مليونين من الحجاج عند 

صعيد عرفات عشية عيد األضحى ألداء 
أهم أركان مناسك الحج، رافعين أياديهم 

إلى السماء ومرددين التلبية والتكبير.
حمل  الصباح،  في  الحر  اشــتــداد  ومــع 
اآلالف من الحجاج الذين ارتدوا مالبس 
التلبية،  يرددون  وكانوا  البيضاء  االحرام 

مظالت تقيهم حرارة الشمس.
 2,4 بنحو  العام  هذا  الحجاج  عدد  وقــدر 
العامة  الهيئة  بحسب  ـــاج،  ح مــلــيــون 
ــة. وتــقــول  ــســعــودي لــالحــصــاء فــي ال
باسم  فقط  نفسها  عن  عرفت  مصرية 
فريضة  تؤدي  إنها  عاما)   61) احمد  أم 

الحج هذا العام بعد تقاعدها.
وتضيف مبتسمة "الشعور ال يوصف" 
موضحة أنها لن تصعد إلى أعلى قمة 

جبل عرفات مفضلة البقاء في األسفل 
"هنا يكفي. فالسن له أحكامه".

عاما)   37) سليم  جاي  الباكستاني  أما 
مع  الرحمة  جبل  أعلى  إلى  صعد  الذي 
زوجته، فقال أنه بكى عندما قام بذلك.

رأيت  لطالما  رائــع.  "الشعور  وأضــاف 
الصور  في  طفولتي  منذ  الموقع  هذا 

والتلفزيون".
بينما  لــلــراحــة  الــحــجــاج  بــعــض  وجــلــس 
مياه  قوارير  بتوزيع  متطوعون  انشغل 

باردة عليهم.
ـــام بــعــض الــحــجــاج بــدفــع أقــاربــهــم  وق

المسنين على كراسي متحركة.
مكة  منطقة  شــهــدت  األحـــد  ومــســاء 

سقوط أمطار غزيرة.

 "كعك العيد" فرحة المغتربين في بالد الغربة 
ة تتمة املنشور عىل الصفحة األخ

محمد  عبير  االخــرى  هي  فيما 
في  الغربة  تمنعها  لــم  آدم، 
العيد،  كعك  صنع  من  ألمانيا، 
عيد  "ال  انه  قالت،  كما  فهي 
مــرآة  فالكعك  كــعــك"،  بـــدون 
إعداده،  في  المنزل  ربة  مهارة 
وإضافة نكهة حب إطعام أفراد 
االسرة والجيران، بحد تعبيرها.

وتعتبر ثقافة الطعام جزءا من 
الشعبي،  والموروث  الثقافة 
ـــصـــال هــذه  مـــن الــــواجــــب اي
وفرصة  كله،  للعالم  الثقافة 
لــلــتــرويــج عــن هـــذه االطــيــاب 
بلدنا  بها  ينعم  التي  والخيرات 

الغالي.
بحسب  أوالدهــــا  ويــســاعــدهــا 
العادة  هذه  تندثر  ال  كي  عبير، 
الجميلة وتتعزز في نفوسهم 

وتزيد  بينهم  فيما  وتقّربهم 
الفرحة في قلوبهم.

هذه  نشر  على  عبير  تــحــرص 
منه  أوالدهــا  بإعطاء  الثقافة، 
ــغــايــات تــوزيــع الــكــعــك في  ل
مـــدارســـهـــم، والـــحـــديـــث عن 
له،  والتحضير  إعــداده  طقوس 
والحرص على اختيار المكونات 
والطعم  والنكهة  الجودة  ذات 
ــطــيــب االصـــيـــل، لــضــمــان  ال
تـــقـــديـــم أفـــضـــل مــــا يــمــكــن 

لضيوف العيد.
بكلية  االجتماع  علم  اســتــاذة 
جامعة  فـــي  ــمــة  رح االمـــيـــرة 
الدكتورة  التطبيقية  البلقاء 
أن  تــوضــح  العضايلة،  لبنى 
تفارق  ال  الجميلة  العادة  هذه 
الكثيرين في ذهابهم وإيابهم 

وحتى ترحالهم، إذ أنها فرصة 
للتشارك في صنعه وإعداده، 
ــك فــي أيــام  ــان ذل حتى لــو ك

الغربة لدى البعض.
العادة  هــذه  أن  الــى  وأشــارت 
موجودة وما زالت لدى العديد 
من أفراد االسر، فهي بمثابة 
ويتهيأ  يفرح  مميزة،  احتفالية 
ـــــراد االســــرة  ــهــا أف مـــن خــالل
الـــواحـــدة الســتــقــبــال الــعــيــد، 

بتحضير كعك العيد.
ـــــرى الـــفـــرحـــة فـــي عــيــون  وت
االطــفــال وهــم يــراقــبــون عن 
كــثــب تــحــضــيــر كــعــك الــعــيــد 
بشغف شديد، وقد تطال أياٍد 
ما  وتــذوق  للمساعدة  منهم 

طاب منه.
ليس  الكعك،  تحضير  مشهد 
التآخي  ــرآة  م فهو  مثيل،  لــه 
ابتداء  االفـــراد  بين  والتعاون 
الكعك  مــكــونــات  تجهيز  مــن 
وتحضير  االسرة،  رب  ِقبل  من 
والعجين  والخلطة  المكونات 
مــن ربـــة االســــرة ومــســاعــدة 
اجتماعية  بــروح  العائلة،  افــراد 
ــة الــفــرح  ــح تــتــصــاعــد فــيــهــا رائ

ممزوجة برائحة الكعك.
وأشارت الى ان هذا الموروث 
كرنفالي  مهرجان  بمثابة  هو 
تــتــالقــى فــيــه افــــراد االســـرة 
والجيران واالقاراب للمساعدة 
في صنع هذا الكعك، بجو من 

المحبة وااللفة فيما بينهم.
الــمــشــهــد،  عــنــا  ــغــيــب  ي وال 
البيوت  ـــات  رب تــرســل  حينما 
محّملين  الجيران  الى  أطفالها 
بـــأطـــبـــاق الـــكـــعـــك، الدخـــــال 
ــــاج فــي  ــــه ــــت الـــفـــرحـــة واالب
نفوسهم، وزيادة روح التكافل 
االجتماعي، وتعزيز جانب الكرم 

وإطعام الجار قبل أهل الدار.
ــذي  ــوقــت ال وقـــالـــت، فــي ال
صناعة  على  البعض  يحرص 
كعك العيد في المنزل، إال أن 

شرائه  الى  يلجأ  اآلخر  البعض 
من المخابز ومحالت الحلويات 
ـــد مــــن الــجــمــعــيــات  ـــدي ـــع وال
وتقوم  كما  والــمــؤســســات، 
بإعداد  منازل  ــات  ورب سيدات 

كعك العيد بأسعار مختلفة.
واضافت، في عصر العولمة، 
االنتاجية  المطابخ  انــتــشــرت 
إال  االخيرة،  اآلونــة  في  بكثرة 
يحرص  ان  المشتري  على  أن 
اإلنتاجية  المطابخ  انتقاء  على 
ذات النظافة والجودة والسعر 

المناسب.
وأشــــارت الــى انــه ومــع هذا 
كعك  شكل  فيه  تغير  العصر 

العيد والطعم والمذاق.
وقالت، ال أحب أن أفّوت هذا 
فابنتي  االحتفالي،  المهرجان 
في  بشغف  تساعدني  سارة 
كعك  من  وطاب  لذ  ما  تحضير 
مع  موعد  على  وهــي  العيد، 
العيد  قبيل  الكعك  هذا  صنع 
بشوق وترقب من بداية شراء 
آخر  الى  والتحضير،  المكونات 
في  والتزيين  الخبيز  مــراحــل 

أطباق الضيافة.
إعداد  ترى  عاملة،  ابراهيم،  أم 
لها  بالنسبة  الــكــعــك  وصــنــع 
أحـــد مــظــاهــر الــفــخــر الــهــامــة، 
وأمر يعود بالنفع على الصحة 
ألفراد  واالجتماعية  النفسية 
من  بالرغم  أنه  مبينة  االســرة، 
العمل  بين  وقتها  انــشــغــال 
واالوالد واالعتناء باالسرة، إال 
أن ذلك لم يمنعها من إعداده 

وتحضيره.
العيد  طقوس  ان  واوضــحــت 
هو أمر يحّتم على أفراد االسرة 
المشاركة في تحضيره بشكل 
عبر  شــراؤه  يتم  ما  وأن  جيد، 
االجتماعي  التواصل  شبكات 
لتلك المطابخ، قد يكون االمر 
والجودة  السعر  بين  مجازفة، 

والمذاق.

الملك: كل عام واألردن أكثر عزة ومنعة
تتمة املنشور عىل الصفحة األوىل

بهذه  تهنئة  بــرقــيــات  جاللته  وتلقى   
ورئيس  الـــوزراء،  رئيس  من  المناسبة 
مجلس األعيان، ورئيس مجلس النواب، 
ورئيس  القضائي،  المجلس  ورئــيــس 
ورئيس  الهاشمي،  الملكي  الــديــوان 
الهيئة  ورئــيــس  الدستورية،  المحكمة 

القضاة،  وقاضي  لالنتخاب،  المستقلة 
هيئة  ورئــيــس  المملكة،  عــام  ومفتي 
المخابرات  ومــدراء  المشتركة،  األركــان 
الــدرك  وقـــوات  الــعــام  واألمـــن  العامة 
ومدير  عمان،  وأمين  المدني،  والدفاع 
عام المؤسسة االقتصادية واالجتماعية 

والمحاربين  العسكريين  للمتقاعدين 
الـــقـــدامـــى، وعــــدد مـــن الــمــســؤولــيــن 
وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. 
بن  الحسين  األمــيــر  سمو  تلقى  كما 
برقيات  العهد،  ولــي  الثاني،  عبدالله 

تهنئة مماثلة، بهذه المناسبة المباركة.
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الدكتور يعقوب ناصر الدين
M i d d l e E a s t U n i v e r s @m e u . e d u . j o

   اغتيال الشخصية إرهاب !
عبدالله  الملك  جــاللــة  فيها  ــذر  ح ــرة  م كــل  فــي 
الثاني من اغتيال الشخصية، ربط جاللته بين ذلك 
قباحة،  األكثر  الفعل  وبين  األخالقي  غير  الفعل 
إلى  واإلساءة  الوطن  انجازات  من  االنتقاص  أي 
تلك  مع  للتعامل  قاعدة  بذلك  واضعا  صورته، 
وإقليميا  محليا  بـــاألردن  أضــرت  التي  النقيصة 
حرية  بفضيلة  طــويــال  احتمت  أن  بعد  ــا،  ــي ودول

التعبير، لتمارس االتهام والتجريح واالبتزاز.
االغتيال بجميع أشكاله إرهاب، واغتيال الشخصية 
هي عملية متعمدة تهدف إلى تدمير مصداقية 
وسمعة شخص أو مؤسسة أو مجموعة اجتماعية 
أو أمة بأكملها، والتدمير في حد ذاته هو أحد أوجه 
اإلرهاب، بما يقوم عليه من شر وحقد وانتهاك، 

يأخذ الناس ويهلكهم من حيث ال يدرون !
النوع  بهذا  اخيرا  الوطنية  ساحتنا  ازدحمت  لقد 
تصفية  إلى  يهدف  الذي  الممنهج،  االغتيال  من 
الــذي  االبــتــزاز  وإلــى  أحيانا،  الضيقة  الحسابات 
أو  شخص  بسمعة  للتعريض  البعض  يمارسه 
أولئك  ينجو  حين  في  االذعــان،  ترفض  مؤسسة 
ألنهم  ســواء  ينصاعون  الذين 
محل شبهة، أو ألنهم يخشون 
وسمعهتم  صــورتــهــم  عــلــى 
لقناعتهم  العامة،  ومصالحهم 
ـــكـــذب أكــثــر  بـــأن اإلســــــاءة وال
والصدق  الحقيقة  من  انتشارا 
االجتماعي  التواصل  زمن  في 
الــمــنــفــلــت غــالــبــا مــن الــقــيــود 
الدينية  والــــــروادع  ــحــقــوق  وال

واألخالقية.
نعرفها  الــتــي  القضايا  آالف 
ــيــال الــشــخــصــيــة، وال  عــن اغــت
نعرف بعد إال القليل عن آثارها 
الــمــدمــرة عــلــى الـــدولـــة، وقــد 
نتوقف  أن  علينا  لــزامــا  أصبح 
الحاسمة  الطريقة  أمام  طويال 
الملك  جاللة  فيها  تحدث  التي 
المسموح  غير  قال"من  عندما 
"مضيفا  الشخصية  اغــتــيــال 
نعرف  ونحن  أحمر،  خط  الفتنة 

أن "الفتنة أشد من القتل" !
تعني  ــمــســمــوح  ال ــر  ــي غ مـــن 
"ممنوع" والممنوع يعني أنه بحاجة إلى قانون، 
وقد حان الوقت للتفريق بين ما يمكن اعتباره من 
مشموالت قوانين المطبوعات والنشر، وبين ما 
هو في الحقيقة شكل من أشكال اإلرهاب الذي 
إلى  والمعروفة  الموصوفة  اإلجرامية  يتجاوز 
النفوس الشريرة والمريضة التي تؤذي المجتمع 
على  الــتــحــريــض  فــي  تــســاهــم  لعلها  ــل  ب كــلــه، 
اإلرهاب من خالل تشويه صورة الدولة والمجتمع 
المنظمات  تستغلهم  الذين  الشباب  أذهان  في 

اإلرهابية.
رؤية  تحويل  أجــل  من  جــدا  المناسب  الوقت  إنــه 
إلى  الشخصية  اغتيال  قضية  بشأن  الملك  جاللة 
تشريعات وقوانين  عملية مؤسسية قائمة على 
نافذة، تزيل الجدار الذي يختبئ وراءه المفسدون 

في األرض. 

ندوات  وشاهدنا  متنوعة  وتحليالت  عدة  مقاالت  على   اطلعنا 
بوضع  إما  تنادي  نهائية  بمحصلة  تخرج  حــوارات  الى  واستمعنا 
ما  على  المزيد  اضافة  او  اإلرهــاب  لمكافحة  جديدة  استراتيجية 

سبقها..
التنظيرات  سلسلة  فــي  إضــافــيــة  كحلقة  مقالتي  تــأتــي  و 
المساق  بهذا  منوهين  والتوافقات..الخ  والحوارات  والمناظرات 
أهمية  األكثر  األهداف  فاختيار  المزيد،  الختراع  لدينا  وقت  ال  بأنه 
لتنطلق  وأخيرا  اوال  المطلوب  هو  واحــدة  كحزمة  معا  وتطبيقها 
وقانونية  ثقافية  من  كافة  المستويات  على  متوازية  بخطوط 
وعلمية وعملية، مدركين اهمية الثقافة الجمعية النابعة من تراكم 
العادات والسلوكيات الفردية بقفزتها النوعية من إيجابية او سلبية 
مقياس"الزلزال  على  السلوكيات  ومستوى  العادات  نوعية  وفق 
القويم  الطريق  على  نسير  كنا  مــا  اذ  سيحدد  الثقافي"الذي 

المستقيم السليم ام العكس تماما..
ان  بخاصة  بالتحليل  اكثر  استغرق  او  الحديث  اطيل  ان  اود  ال 
فقط  ب"أربعمائة"كلمة  تنحصر  المقالة  لكتابة  المتاحة  المساحة 

مثّمنين بهذه العجالة قيمة كل حرف وكل كلمة !
على اية حال..ننبه هنا لضرورة التمييز بين"الوطنية والمواطنة" 
لمكافحة  وتوجيهية  وقانونية  ثقافية  مناسبة  برامج  وضع  قبل 
اإلرهاب..ألن اي إصالح وما يتضمنه من مكافحة اإلرهاب لن يتما 

ولترابه  ولشهدائه  للوطن  المواطنين  وتزمير  وتطبيل  تهليل  عبر 
وسمائه..فمشاعر الحب واالرتباط Patriotism هي بمثابة إشارة 
واضحة لحب الوطن وما ينبثق عنها من استجابات عاطفية تعبيرية 
لوحدها غير كافية، فاألهم هو المواطنة Citizenship التي تحدد 

حقوقه وواجباته الوطنية..
حيث يعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريق التربية الوطنية، 
وخدمته  لوطنه  المواطن  والء  من  خاص  بنوع  المواطنة  وتتميز 
عن  اآلخرين  المواطنين  مع  والتعاون  والحرب  السلم  أوقات  في 
في  والتطوعي  الرسمي  والفردي  المؤسساتي  العمل  طريق 
ورسم  الجهود  لتوحيد  الجميع  لها  يصبو  التي  األهــداف  تحقيق 
الخطط ووضع الموازنات على الصعد كافة حتى بالتربية والتعليم 

والمناهج واسلوب التعليم.. الخ
الهمية  المواطن  توعية  اجل  من  سلوك  اي  تجيير  على  عــالوة 
دوره بالمحافظة على األمن المجتمعي مستخدمين كل األدوات 
الناس  مراقبة  هواية  عنده  البعض  فمثال  بسيطة:  تبدو  مهما 
مثل"وين رايح وين جاي وشو اشترى"..الخ من باب حب الفضول 

المستشري عند البعض.
عنصر  من  فلنستفد  بسيط:  بمقترح  نتقدم  المنطلق  هذا  ومن 
المراقبة مجيرين هذه الهواية لحماية الوطن واألمن المجتمعي..

عمال  ومضرة  متقَدة  هي  ما  بقدر  الهواية  او  الظاهرة  فهذه 
بالمثل: "من راقب الناس مات هما".. لكثرة مقارنة نفسه دوما 

باآلخرين مما يولد بداخله شعورا بعدم القناعة
إال انها مفيدة بحالة توجيهها لتقّصي اية شبهات من شأنها ان 
تشّكل خطرا على االمن واألمان وتبليغ الجهات المعنية عند أدنى 

شك الخذ االحتياطات الالزمة..
وبذلك بدال من ان تكون المراقبة على" الفاضي".. تصبح على 

"المليان". 

 د. ماهر عربيات 
mah e r s . a r a b@ h o tm a i l . c om

خاطرة العيد

كل عام والوطن بألف خ املراجعات النقدية يف األعياد

ومنزلته  بعظمته  المبارك،  األضحى  عيد  علينا  يطل  جديد   من 
بابتهاجنا  وأتراحنا،  بأفراحنا  نستقبله  نحن  وها  وخيره،  ومكانته 
وتنهمر  تفيض  العيد  بهجة  في  وتواضعنا..  باعتزازنا  وأشجاننا، 
الصريح،  والحب  التقدير  يملؤها  القلب،  صميم  من  الكلمات 
على  القادر  األردني  للشعب  التهاني  وأطيب  أصدق  عن  للتعبير 
ويقظته  بتالحمه  الراهنة،  االقتصادية  والظروف  محنته،  تجاوز 
وقواته  تدبيره،  وبراعة  حجته،  وحسن  القائد  وبحكمة  وفطنته، 
المسلحة الصامدة المرابطة، واجهزته األمنية الساهرة على أمن 

الوطن والمواطن.
من  وإحسان  فضل  هو  ُيمنح,  وال  ُيعطى  ال  والعيد  العيد،  عاد 
الله جّل شأنه، هو قناديل فرح، وفيض من المحبة يفيض غزارة 
الداخلي  الشعور  هو  للغير،  والعطاء  والعطف  والمودة  بالتراحم 
وهو  والسكينة،  والصفاء  الود  القلب  يكتنف  حيث  بالطمأنينة، 

اإلحساس باإلستقرار واألمن، وتلمس مشاعر اآلخرين.
الواجب،  لشهداء  يتوجه  العبارات  بأي  العيد  حلول  مع  المرء  يحار 
الذين سطروا رواية عشق مفعمة بروح اإلنتماء واإلخالص في 
المجد  آيات  أسمى  فيها  دونوا  استثنائية  محطات  في  العطاء، 
ولكن  جسدا،  يغادروننا  الوطن،  عطر  وهم  ال  كيف  والتضحية، 
يبقى عبير استشهادهم ينثر العبق على امتداد مساحات الوطن، 

وتبقى وجوههم المالئكية في ذاكرتنا أينما حللنا.
بهجة العيد شموع فرح، تنير قلوبنا قبل أن ُتفصح عنها ُرزنامات 
غيرنا،  ال  الفرح  شموع  ُنضيء  الذين  ونحن  والشهور،  ــام  األي
ومواساة  وعــزاء  الوطن،  لشهداء  كرامة  أيادينا  أصابع  ونوقد 
العيد،  ُيدركهم  لم  الذين  الصغار  وأطفالهم  وذويهم،  ألهلهم 
لنجعل كل أيامهم أفراحا وأعيادا، فمن جدير بذلك سوى شهداء 

الواجب الذين اختاروا الموت ليهبوا لنا الحياة وليحيا الوطن.
الزكية  بأرواحهم  أضاؤوا  الذين  شهداءنا  العيد  بهجة  في  نستذكر 

ميادين المجد والشموخ، وسبل التصدي للتحديات و المؤامرات 
واســتــقــراره،  الــوطــن  أمــن  مــن  النيل  استهدفت  التي  الخبيثة 
ويقدمون لنا األمثال في التضحيات والصمود، ومواجهة كل من 

تسول له نفسه المساس بأمن وكرامة الوطن.
الذين  الوطن  لشهداء  وتقديرا  احتراما  ننحني  العيد  حضرة  في 
أردنية،  عشق  ُأهزوجة  العيد  فرحة  من  وجعلوا  بمماتهم،  أحيونا 
القادمة،  األجيال  ألحانها  لتعزف  الوطن،  بتراب  الدم  فيها  اختلط 
مصان،  ووطــن  بالعطاء  حافل  تاريخ  ذاكــرة  أنغامها  في  وتحمل 
أغلى من الجميع، ال يدرك أبجديات اإلنتماء إليه إال هذا الشعب 

الوفي، الذي أحب وألف أرضه وترابه.
يــا شــهــداء الــحــق... كــل عــام وانــتــم وطــن ينعم أبــنــاؤه بحضنه 
الدافئ، ويرعاهم فوق ترابه، يا شهداء الواجب... كل عام وانتم 
أمل يتجدد فوق ترابنا وتحت سمائنا، كل عام وأنتم رمزا لوحدتنا 
الوطنية، يا شهداء الوطن.. لقد أدركتم طريق المجد والخلود، كل 
عام وانتم قصيدة جميلة في ديوان الحياة وترنيمة عذبة األلحان، 
كل عام وانتم الحب الذي ال ينتهي والسخاء الذي ال ينضب... يا 
كل  العزيز..  الوطن  جغرافية  امتداد  على  وذويهم  الشهداء  أبناء 

عام وأنتم بخير. 

 ناديا هاشم / العالول 
h a s h em . n a d i a @ gm a i l !

مكافحة اإلرهاب.. بالوطنية أم باملواطنة!

ين هذه الهواية  فلنستفد من عنرص املراقبة مج
ية الوطن واألمن املجتمعي لح

نستذكر يف بهجة العيد شهداءنا الذين أضاؤوا 
بأرواحهم الزكية ميادين املجد والشموخ

المحامي د. فايز بصبوص الدوايمة
d r . f a y e z . b a s b o u s @ h o tm a i l . c om

الدين  مــرتــكــزات  أحــد  حــول  يتمحور  ـــذي  وال األضــحــى  عيد  ــه    ان
اإلسالمي التي قامت على اعتبار ان األعياد واالحتفاالت تأتي 
عن  ديننا  يميز  والذي  اإلسالم  اركان  من  ركن  النجاز  نتيجة  دائما 
كل االنتماءات الدينية األخرى، فاالحتفاالت الدينية في االسالم 
امتنا  قبل  من  يترجم  روحاني  مثالي  لحدث  طبيعية  نتيجة  تأتي 
في  تشكل  األعياد  كانت  التاريخية،  السياقات  كل  في  العظيمة 
فترة  في  النظر  إعادة  يستهدف  حدثا  والمعنوي  المادي  الجانب 
آلية  الستحضار  الذاتي  والنقد  النقد  قاعدة  على  عيدين  بين  ما 
المسارات  تصحيح  االعتبار  بعين  تأخذ  جديدة  النطالقة  جديدة 
المرحلة  فــي  الثغرات  ــرز  اب وســد  اإلنــجــازات  ــرز  اب انــتــاج  وإعـــادة 
حدث  ضمن  األعياد  العتماد  الحقيقي  الجوهر  هو  هذا  السابقة 
مفصلي روحي المضمون والشكل وتصحيح وتجديد المسارات 
نستعرض  لن  والمضمون،  الجوهر  في  منها  المادية  اإليجابية 
خالل  الحبيب  وطننا  على  مرت  التي  االحــداث  وكثافة  ضخامة 
فترة عام ألنها بحجم عقود، لكننا سنجيب عن سؤال واضح كيف 
استهدف  التي  المرحلة  تلك  في  وامــان  بسالم  األردن  انتقل 
الدبلوماسية  للبروتوكوالت  اعتبارات  أي  دون  مباشر  بشكل  بها 

والسياسية وكان االستهداف مباشرا.
وال  تملق  وال  مواربة  دون  يكمن  والكبير  الصحيح  الجواب   كان 
لدينا  السر  ان  التقويم  في  الشخصية  للمحاصصات  استحداث 
على  االستثنائية  وقدرتها  الفذة  الهاشمية  قيادتنا  في  يكمن 
استطاعت  شاملة،  ثاقبة  بعين  السياسية  التحوالت  استشراف 
وتحدد  مخاطرة،  وتلجم  الحدث  تسبق  استراتيجية  قــرارات  اتخاذ 
الطمأنينة  بــاب  مــن  ذلــك  نقول  مواجهته،  فــي  خالقة  آلــيــات 
العيد  هذا  في  اردني  فرد  كل  على  ويخيم  خيم  الذي  والسكون 
األليم،  االقتصادي  الواقع  وانعكاسات  تداعيات  هنا  نقصد  ال 

على  والقائم  األردني  الالوعي  في  الرابع  البعد  نقصد  وانما 
الذي  هو  التاريخية  المفاصل  كل  في  الملك  جاللة  ظهور  مجرد 
الذاتي  التوتر  مستوى  من  وخفض  والطمأنينة  السكينة  جعل 
على  ساهرة  والحكيمة  الفذة  فالمرجعية  المعلن  وغير  المعلن 

استقرار وامن هذا الوطن.
ان هذا الشعور ودون تحفظ مرة أخرى هو الشعور الذي يسيطر 
حتى  بــانــه  مطلقة  قناعة  على  وانــا  األردنــــي،  الشعب  على 
ان  الــى  واالرتــكــان  السكون  بذلك  تشعر  الوطنية  المعارضة 

المرجعية قائمة على وطنها ال تغيب لحظة.
تماما  عرفت  عندما  لها  نتطرق  ان  بد  ال  كان  المقدمة  هذه  ان 
حول  والمتزاحمة  المتراكمة  المعلومات  منظومة  خــالل  من 
بأن  الــســيــاق  هــذا  فــي  لــه  توصلت  مــا  ان  ــقــادم،  ال المجهول 
األردنية  والمملكة  الفلسطينية  السلطة  بين  التنسيق  مستوى 
بعديها  فــي  اللحظة  وأعــنــي  اللحظة  تنسيق  هــو  الهاشمية 
عنها  تمخض  ومــا  اوسلو  اتفاقية  فخالل  والمكاني  الزماني 
تقبل  ما  كل  سيقبل  بانه  المعالم  واضح  األردني  الموقف  كان 
للشعب  ووحيد  شرعي  كممثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  به 
ان  األردن  يرد  لم  الحالي  الزمني  السياق  في  اما  الفلسطيني، 
يكرر تلك العبارة اال من خالل االعالم، ولكن الذي يحصل حقيقة 
األردني  الفلسطيني  التوافق  عنه  يتمخض  بما  نقبل  نحن  هو 
األردن  ان  اعبر  السياق  هذا  وفي  المستجدات  مع  التعامل  في 
بروتوكول  خطورة  على  اوسلو  اتفاق  مرحلة  في  نــوه  عندما 
باريس 2 والذي يخص االلحاق االقتصادي للسلطة الفلسطينية 
من  طرح  ما  خالل  من  جاللته  به  التذكير  أعاد  الصهيوني  بالكيان 
المعنية  األطراف  كل  يذكر  األردن  وان  االقتصادية،  غزة  مشروع 
استرجاعية  بصيغة  االن  يترجم   2 باريس  بروتكول  بان  بالصراع 
ونعني  الداخلية  السياسية  التطورات  فرضتها  بمحددات  ولكن 
ان  القرن  صفقة  ونعني  والخارجي  الفلسطيني  االنقسام 
غزة  مشروع  كبيره  بفترات  سبق  والــذي  ــي  األردن التحذير  هــذا 

ولكن  أوال  اريحا  غزة  مشروع  نفسه  هو  والذي  أوال  االقتصادي 
بغطاء فلسطيني جديد مباشر يعتبر رفع الضيم عن غزة تنمويا، 
خلف  اردنيا  استنفارا  استدعى  وهذا  الحل  بشمولية  يرتبط  ال 
الخلفي  بخطها  األردنــيــة  الدبلوماسية  معه  قامت  الكواليس 
بالوقوف بحزم امام هذا المشروع، وتنسيق اللحظة الزمانية بين 
على  يقوم  الهاشمية  األردنية  والمملكة  الفلسطينية  السلطة 

أساس إجهاض بروتكول باريس 2 بأدارته الجديدة.
قناعة  على  ألنني  والتدقيق  بالتفصيل  الخط  بهذا  استكمل  لن 
مطلق  وفــرح  وحــب  بعطاء  تغلف  ان  يجب  األعــيــاد  بــأن  مطلقة 
يحيط  الـــذي  ــدامــس  ال الــظــالم  خضم  فــي  ــالضــاءات  ل بالنظر 
وقيمها،  وثقافتها  بأرثها  اإلطاحة  ويحاول  المنطقة  بمستقبل 
شامخة  وقفة  كل  في  ويكبر  يتسع  انه  يعلم  كلنا  الضوء  ذلك 
االستحقاقات  كانت  مهما  انه  على  التأكيد  في  الملك  لجاللة 
نتزحزح  لن  بالثوابت  التمسك  على  المترتبة  والمعنوية  المادية 
المتمثل  نبعه  ولكن  ببطء،  ينتر  الضوء  هذا  ألن  عنها  انملة  قيد 
تعالى  الله  ألن  ينضب  ولن  ينضب  ال  الفذة  الهاشمية  بالقيادة 
دائما في عون كل من يعمل بمكنونه ومستتره، كما يعمل تحت 

ضوء الشمس وبنفس الشفافية والوضوح.
شكرا لك جاللة الملك وكل عام وانت بألف خير وجودك وسمنا 
احدى  هو  الذي  واالمن  واالستقرار  السكون   ، االطمئنان  بسمة 

األردنية. للشخصية  النمو  محفزات 
ومراجعة  بوقفة  نعدك  واجتماعيين  سياسيين  كنشطاء  واننا 
نقدية نقوم على أساسها بصياغة خارطة طريق بين عيدين تترجم 
على  الشاملة  الحرب  واستكمال  الفاعلة،  المواطنة  خالل  من 
الفكر المتطرف وتجفيف منابعه من خالل العمل المستدام بهذا 
المعركة  فأن   ، الوطن  مع  وقوفنا  موسمية  اخجلنا  فقد  السياق 
النظام  مع  كتف  الى  كنفا  لنكون  اكبر  وفعالية  استدامة  تتطلب 
السياسي االردني وعلى راسه جاللة الملك المفدى ادامه الله 

لنا ذخرا وسندا ومرجعية يطمئن القلب والروح لوجودها بيننا. 

غربًا  شرقًا و   ُتهم الفساد أصبحت توزع في األردن 
يسلم  مسؤولية  موقع  في  شخص  أي  يعد  لم  و 
من تهم تنشرها وسائل التواصل االجتماعي، الكل 
مؤسسات  ووثائق  يتهم  والكل  الفساد  عن  يتحدث 
الدولة المفروض أن ال يتم تسريبها تخرج إلى العلن 
وال  مزور  وبعضها  صحيح  بعضها  الناس،  ويتداولها 

أحد يعرف الصح من الخطأ.
الناس باتت تصدق أصغر إشاعة أو تهمة ترمى بها 
الدولة والفجوة تتسع ومالحقة االشاعات ودحضها 
هواتفهم  يمسكون  فاألردنيون  صعبة  مهمة  باتت 
في  ويغرقون  الكمبيوتر  شاشات  أمام  ويجلسون 
أما  والتوافق  واالختالف  والنقاش  والسرد  التحليل 
واالقليمية  الطائفية  واذكاء  والذم  والقدح  الشتائم 

فحدث وال حرج.
بذلك  وخص  يجري  ما  تجاه  بالغًا  قلقًا  أظهر  الملك 
اغتيال الشخصيات الذي هو سيد المشهد في هذه 

األثناء.
ومسؤول  نزيه  مسؤول  بين  يفرق  الناس  يعد  لم 
فاسد، فالكل في نظر الناس فاسد مادام يتسلم 
فالفاسد  جــدًا،  ســـوداوي  وهــذا  مسؤولية  موقع 
هذه  التعميم  عــبــاءة  فــي  يختبئ  ــات  ب الحقيقي 

فالناس تائهة عنه ومنشغلة في اتهام الكل.
يمكن  بحيث  قليًال  تهدأ  أن  الناس  من  طلب  الملك 
اعادة العقالنية إلى جهود مكافحة الفساد وغير ذلك 

هو فقط جعجعة بال طحن.
الملفات  حسم  في  ُتسرع  أن  الحكومة  مسؤولية 
كان  فإن  الفساد  تهم  حولها  تحوم  التي  الشائكة 
هــنــاك فــســاد فــال يــجــدر تــركــه وتـــرك الــنــاس تلوك 

سمعة مسؤولي الدولة.
ال يجوز الحديث عن فساد بدون ادلة، وإن كان هناك 

شبهات فليتم التحقق منها وانهاء الجدل حولها.
حقيقة  استراتيجية  مــن  ــد  ب وال  يــتــفــاقــم،  ـــر  األم
الملفات  الغالق  والحكومة  الفساد  مكافحة  لهيئة 

المفتوحة وتحويلها للمحاكم المختصة.
الشبهات  كــل  فــي  كلمته  قــول  للقضاء  لنترك 
شخصيات،  واغتيال  لغط  دون  والجديدة  القديمة 

القضاء يجب أن يكون سيد الموقف.
"المطمطة" في حسم قضايا الشبهات والمواضيع 
ما  أسباب  أحــد  هي  الشائعات  حولها  تحوم  التي 

يجري وهذا ال يجب أن يستمر.
الفساد  مكافحة  في  الجدية  عن  تتحدث  الحكومة 
هو  مــا  بينما  كثيرة  ملفات  عــن  تتحدث  والهيئة 
ومتروكة  حسم  دون  مفتوحة  ملفات  األرض  على 

للمحاكمات الشعبية.
تجلب  االنحاء  كل  في  فوضى  عن  يتحدث  الملك 

مزيدًا من الفوضى
كفى، كل هذا يجب أن يتوقف. 

الدكتور صفوت حدادين
s u f w a t . h a d d a d i n @ gm a i l . c om

قلق امللك

مطلوب 
تحويل رؤية 
امللك بشأن 
قضية اغتيال 

الشخصية 
لعملية 

مؤسسية 
ة عىل  قا

ترشيعات 
وقوان

ليس  العنف  أن  ارهابي  حادث  كل  بعد  ويرددون   )) 
بصلة  الخالقنا  يمت  ال  سلوك  وانــه  عاداتنا  من 
أن  بعد  السمحة..))  الرحيمة  تقاليدنا  يجافي  بل 
 (( الــنــار  تأكلها  زهــور   )) روايـــة  قـــراءة  مــن  انتهيت 
صغيرة  مدينة  عن  السر  تاج  امير  السوداني  للكاتب 
عشر  الثامن  القرن  أواخر  في  كانت  السودان  في 
أهلها  يرى  أن  قبل  التجاري  وبالنشاط  بالحياة  تعج 
الدينية  الــدعــوات  فرسان  اجتاحهم  وقــد  االهــوال 
المتعصبة بينهم عدد من ابناء تلك المدينة الوادعة 
للنساء  وسبيًا  وتنكيًال  ذبحًا  فيهم  وأعملوا  نفسها 
باسم  تناحر  من  تاريخنا  في  ما  بعض  وتــذكــرت   !
منذ  راياته  تحت  دارت  ضاربة  داخلية  وحروب  الدين 
معركة الجمل وحصار مكة وتدمير الكعبة بالمنجنيق 
استار  على  حتى  للمسلمين  المسلمين  وقتل 
بحرب  عديدة  قــرون  بعد  ولــو  مـــرورًا  الــحــرام  البيت 
االنجليزي  المستعمر  اججها  التي  الديني  التقسيم 
ــوار  ث الــى  وصـــوًال   (1948  –  1947) الــهــنــد  فــي 
ودعم  بأمرة  السوفييت  الكفار  لمحاربة  افغانستان 
الكفار االمريكان ! ثم.. قبل ايام حاول بعض خائبي 
الفحيص  اختها  بعد  السلط  مدينتهم  ترويع  داعش 
الفِرحة بمهرجانها وهم الذين لم يستريحوا بعد من 
في  السوداء  باعالمهم  السابقة  المرعبة  رحلتهم 
بالكراهية  محتقنون  بيننا  وكان  وسوريا  العراق  مدن 
وساسٌة  االصــيــل،  الــديــن  هــو  هــذا  بــأن  يتمتمون 
بين  البهجة  ترقص  وكتاب  االعذار  لهم  يستنبطون 
حتى  انتصاراتهم  على  يعلقون  حين  سطورهم 
وهم يعلمون أن وراءهم قوًى غربية مجرمة ال تحب 

االسالم والمسلمين !
كجذر  الفقر  الى  برمته  األمر  يعزو  من  مع  اتفق  ال 
الحقد  ــذاك  ل كمنبع  البطالة  والــى  الغضب  لهذا 

الفقراء  وكــأن  المجتمع  نحو 
والعاطلين في كل بالد الدنيا 
يجنحون للعنف ضد مواطنيهم 
الــمــوســيــقــى  أهــــل  ضـــد  أو 
 ! السبب  وكأنهم  والــرقــص 
((فمعظم  لــمــقــولــة  وأعــــود 
الــشــرر))  مستصغر  مــن  الــنــار 
بحاجة  ليست  بسيطة  كحقيقة 
كثيرين  لكن  معقد  برهان  الى 
ال يـــريـــدون تــصــديــقــهــا ومــن 
تحدث  حتى  انتظارهم  الخطر 
حولنا  نتطلع  وحين  الــكــارثــة، 
ــة من  ــل ــث ــات االم ــئ نــلــتــقــط م
قد  أو  تحولت  صغيرة  شرارات 
فمثًال  هائلة،  نار  الى  تتحول 
في  للعنف  دة  المولِّ الكراهية 
نفوس اطفالنا في المدارس 
بسبب مناهج لم تعد اخطارها 
خــافــيــة عــلــى أحـــد حــتــى في 
ـــذي  ــب األزهــــــر نــفــســه ال ــت ك
االعتدال  قلعة  البعض  يظنه 
االســــالمــــي! وتـــتـــكـــرر هــذه 
الفتات  شكل  على  الكراهية 
االعمدة  على  تعلق  صغيرة 
تضعها  الــمــرور  اشـــارات  عند 
تعرفها  ســريــة  غير  جمعيات 

امانة عمان واالجهزة المسؤولة وتعرف من يمولها 
للقوانين  مخالفة  انها  رغم  ازالتها  على  تجرؤ  ولم 
تخاطب  اذ  االخـــالق  لقواعد  ومنافية  واالنــظــمــة 
بحاجة  الحقيقيون  المتدينون  ليس  بعبارات  الناس 
عندهم  تثير  وقد  اآلخرين  مشاعر  تستفز  لكنها  لها 
في  الــدواعــش  استعملها  بعدما  والهلع  الــرعــب 
قد  كانوا  التي  والسورية  العراقية  المدن  شــوارع 
اجتاحوها، كما ان الكراهية تتجلى في عدم انصياع 
المتكررة  للتعليمات  المساجد  عــن  المسؤولين 
المعايير  حسب  الصوت  مكبرات  خفض  بــضــرورة 
أدعى  فذلك  والصحة  البيئة  قانوني  في  المقررة 
حتى  رفعها  في  يمعنون  بل  واالنصات  للخشوع 
لالقالق  ومصدرًا  ضوضائيًا  تلويثًا  لتشكل  آخرها 

النفسي واألذى السمعي..
((الشرر  عن  الطرف  غض  اعتبار  يجوز  فال  وبعد.. 
تواطٌؤ  االحيان  من  كثير  في  ألنه  إهماًال  الصغير)) 

وشراكة في الجريمة المحدقة. 

أيــ7ــام
 الـدكـتور زيـد حمزه 

من مستصغر الرشر !

ال يجوز 
اعتبار غض 
الطرف عن 

((الرشر 
 (( الصغ

الً ألنه  إه
يف كث 

من االحيان 
تواطؤ 

ورشاكة 
ة  يف الجر

املحدقة
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األولويات املعيشية تبطىء حركة 
التسوق للعيد يف الكرك

 أنشطة عائلية يف العقبة خالل العيد 

الفرنسية "توتال" غادرت إيران رسمياً

   الكرك – نسرين الضمور
 

لم تشهد حركة التسوق في محافظة 
بمناسبة  المامول  االنتعاش  الكرك 
رغم  المبارك  االضحى  عيد  حلول 
العاملين  الموظفين  رواتــب  صرف 

في القطاعين العام والخاص .
حدودها  في  التسوق  حركة  وبقيت 
الــدنــيــا ، والــمــتــجــول فــي اســـواق 
ــســوق  ــت ـــز ال مـــديـــنـــة الــــكــــرك مـــرك
يلمس  المحافظة  فــي  الرئيسي 
التي  والــشــراء  البيع  حركة  ضعف 
شراء  على  معظمها  في  اقتصرت 
اضافة   ، االطفال  وحاجيات  مالبس 
من  المدرسية  الــلــوازم  شــراء  الــى 
لبدء  استعدادا  وسواها  قرطاسية 
العام الدراسي الجديد في مستهل 

الشهر المقبل .
ويرجع مواطنون حالة الركود المشار 
النقدية  السيولة  ضعف  الى  اليها 
لديهم اذ تزامن صرف رواتب الشهر 
خالد  االمـــر  ولـــي  بحسب  الــحــالــي 
العيد  لمناسبة  اضــافــة  الــضــمــور 
مع  النفقات  من  الكثير  تحتاج  التي 
لدراسي  ا  العام  بدء  موعد  اقتراب 
الماسة  الحاجة  يعني  الــذي  الجديد 
ــشــراء الــمــســتــلــزمــات الــمــدرســيــة  ل
دخــول  قــرب  وكــذلــك   ، الطفالهم 
يرتب  الــذي  الجديد  الجامعي  العام 
مالية  الــتــزامــات  االســـر  اكــثــر  على 
مستلزمات  وتوفير  الرسوم  لدفع 
البنائهم  االخرى  الجامعية  الدراسة 
ورواتــب  الضمور  وفق  هذا  ياتي   ،
اللتزامات  خاضعة  المواطنين  اكثر 
مالية مسبقة لصالح البنوك ، فيما 
بعض  على  االبــقــاء  الــى  يحتاجون 
المال لديهم لتدبير امور معيشتهم 
الجديد  الراتب  استالم  موعد  حتى 
اربعين  حــوالــي  بعد  سيكون  ــذي  ال

يوما .
وتشكو محال بيع االلبسة والسكاكر 
وتجارة البقالة واالحذية من الركود  ، 
ويقول التاجر في مدينة الكرك احمد 
بشكل  الــكــرك  تجار  يعاني  سالمه 
لعملهم  مربكة  ركــود  حالة  من  عام 
 ، المالية  اوضاعهم  تفاقم  مايعني 

واضاف كنا نتوقع ان تكون مناسبة 
العيد فرصة مواتية النتعاش تجارتنا 

غير ان توقعاتنا لم تتحقق .
خالد  الجاهزة  االلبسة  تاجر  وقــال   
المتسوقين  ـــداد  اع ان  الــصــعــوب 
مـــحـــدودة رغـــم مـــا تــشــهــده طــرق 
المحافظة المؤدية الى مدينة الكرك 
يبدو  اذا   ، كبير  مـــروري  ضغط  مــن 
كما  المدينة  الى  القادمين  اكثر  ان 
قال  من الشباب الذين حضروا الى 
المدينة بسياراتهم  لغايات  "الفرجه 
" واشار الى انه لم يعد قادرا على 
سداد التزاماته لتجار الجمله  فاالرباح 
المتحققة جراء تراجع حركة السوق لم 
تعد تفي لمعيشة اسرته ومايترتب 

على متجرة من نفقات ثابتة
الصعوب  علي  البقالة  تاجر  واشار   
تزايدت  التجار  اكثر  مديونية  ان  الى 
بعد ان زودوا متاجرهم بكل مايحتاجه 
واكثر  العيد –  لوازم  من  المواطنون 
البضائع  اشــتــرى  قـــال  كــمــا  الــتــجــار 

على  الجملة  تجار  من  طلبها  التي 
تسبب  مــا  االجــــل  الــدفــع  اســــاس 
الديون  هــذه  وباضافة  قوله  وفــق 
مراكمة  في  السابقة  ديونهم  الى 
لصالح  عليهم  المستحقة  الــديــون 

تجار الجملة .
ويطال الركود ايضا سوق االضاحي 
مربو  يشكو  حيث  المحافظة  فــي 
على  االقبال  ضعف  من  الماشية 
افضى  الذي  االمر  االضحيات  شراء 
ملحوظ  بشكل  اسعارها  تراجع  الى 
لسبب زيادة العرض وشح الطلب اذ 
مابين  الواحده  الضحية  سعر  يــراوح 
علما  دينار   ( الى (200  دينارا   (150)
بكثير  عن ذلك  تزيد  تربيتها  كلفة  بان 
محمود  ابو  االضاحي  بائع  وقــال   ،
كنا نامل بحركة بيع نشطة لتعويض 
الماشية  خسائرمربي  مــن  جــانــب 
الموسم  ضعف  جـــراء  المتراكمة 
الرعوي وارتفاع كلف االنتاج من حيث 
ومستلزمات  االعالف  اسعار  ارتفاع 

االخرى  الضرورية  المواشي   تربية 
غير ان هذا االمل ذهب ادراج الرياح .

ــرفــة تـــجـــارة الــكــرك  ــيــس غ واكــــد رئ
التجار  مــاقــالــه  الــضــالعــيــن  صــبــري 
بخصوص ركود حركة السوق والتي 
كافة  من  تجار  قال  كما  منها  يعاني 
تدني  الى  ذلك  رادا  االختصاصات 
المتاتية  للمواطنين  المالية  الموارد 
واالجـــور  ــرواتــب  ال مــن  اكثرها  فــي 
االسعار  ارتفاع  بسبب  تاكلت  التي 
ومــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة االخــــرى ، 
واشار الضالعين الى ان هذا الواقع 
محافظة  في  التجارية  بالحركة  يضر 
ــرك بــشــكــل عـــام مــمــايــزيــد من  ــك ال
على  قدرتهم  وعــدم  التجار  معاناة 
عليهم  المترتبة  االلتزامات  مواجهة 
الجملة  تجار  لصالح  ديون  سداد  من 
المستحقة  ــضــرائــب  ال ولــتــســديــد 
التي  االبنية  اجــور  لدفع  او  عليهم 
احتياجات  من  ذلك  وغير  يشغلونها 

تجارتهم التشغيلية  . 

   العقبة - رياض القطامين

المبارك،  األضــحــى  عيد  بمناسبة 
األردن،  هيلز"  "إيــجــل  شركة  تقيم 
المملكة،  فــي  عــقــاري  مــطــّور  أكــبــر 
أيــام  فترة  خــالل  ترفيهية  فعاليات 
التي  المشاريع  في  األضحى  عيد 
العقبة.  مدينة  في  الشركة  تطورها 
المخصصة  الــفــعــالــيــات  وســتــقــام 
كل  في  مختلفة  بأوقات  للعائالت 
وفي  العقبة،  ســرايــا  مــشــروع  مــن 
سرايا  وستستضيف  الــراحــة.  قرية 

تعرض  سينمائية  أمسيات  العقبة 
ــخ 21 حتى  ــاري مــرتــيــن يــومــيــًا مــن ت
مخصص  األول  والــعــرض  آب،   24
 7:00 الساعة  من  األطفال  ألفــالم 
العرض  بينما  مــســاًء،   9:00 وحتى 
الساعة  من  للكبار  مخصص  الثاني 
9:30 وحتى 11:30 مساًء. وسيتخلل 
الترفيهية  الفعاليات  بعض  الحدث 
المخصصة لألطفال واآلباء على حد 

سواء خالل فترة عرض األفالم.
سيقام  الــحــارة  األجـــواء  عــن  وبعيدًا 
كرة  لعبة  دوري  العيد  فــتــرة  ــالل  خ

القدم على البالي ستيشن لألطفال 
في النادي االجتماعي الخاص بقرية 
التنفيذي  الــمــديــر  ـــال  وق  . الــراحــة 
لشركة "إيجل هيلز" االردن،  عبدالله 
إيجل  في  دائمًا  نسعى   " الفريحات 
بالمسؤولية  دورنــا  تعزيز  إلى  هيلز 
المجتمعية والتفاعل مع المجتمعات 
دومًا  نحرص  لذلك  بها،  نعمل  التي 
المتعددة  الفعاليات  تنظيم  على 
الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــوفــر أجـــواء 
العائلة،  تفاعلية عصرية لجميع أفراد 
رؤيتنا  تترجم  اليوم  الفعالية  وهــذه 

وتوفير  مترابطة  مجتمعات  بناء  نحو 
لألسرة  متنوعة  ترفيهية  وســائــل 
ـــجـــارب جــديــدة  ـــأجـــواء وت تــضــفــي ب
ومن  ـــــزوار".  وال المواطنين  على 
األردن  هيلز"  أن "إيجل  بالذكر  الجدير 
وأكبر  ألهــم  العقاري  المطّور  هي 
المملكة،  في  المتكاملة  المشاريع 
قرية  العقبة،  سرايا  تشمل:  والتي 
سانت  ــســز  ــدن ورزي فــنــدق  الـــراحـــة، 
ريجيس عّمان، فندق "دبليو"- عّمان 
ريزيدنسز"  الين  سكاي  "ذا  وشقق 

المخدومة من فندق "دبليو". 

   طهران -أ ف ب -

أعلن وزير النفط اإليراني بيجان نمدار زنقنه أمس 
"تــوتــال"  العمالقة  الفرنسية  النفط  شركة  إن 
الدوالرات  بمليارات  مشروع  من  رسميا  انسحبت 
في حقل بارس الجنوبي في اعقاب إعادة فرض 

العقوبات األميركية على طهران.
الخاصة  االنباء  لوكالة  تصريحات  في  زنقنه  وقال 
اتفاق  من  رسميا  انسحبت  "توتال  إن  بالبرلمان 
تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي. مضى 
أكثر من شهرين على إعالنها أنها ستنسحب من 

العقد".
لمنشآت  المزرية  الحالة  البرلمان  امام  زنقنه  وأكد 
النفط والغاز اإليرانية قائال إنها "متداعية" وبحاجة 

ألعمال تجديد ال يمكن إليران تحمل نفقاتها.
ردا  التعليق  في  "توتال"  ترغب  لم  جهتها،  من   

على استفسار لوكالة فرانس برس".
ايارالماضي  فــي  المتحدة  ــات  ــوالي ال وأعلنت   
انسحابها من االتفاق النووي الموقع مع طهران 
على  عليها  عقوبات  فــرض  وإعـــادة   ،2015 عــام 

مرحلتين في آب وتشرين الثاني.
قطاع  العقوبات  من  الثانية  المرحلة  وتستهدف   
األخــرى  األطـــراف  وتعهدت  إيـــران.   فــي  النفط 
الموقعة على االتفاق النووي ، بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا والصين وروسيا، البقاء في االتفاق لكن 
شركاتها تواجه عقوبات ضخمة في حال مواصلة 

العمل في إيران.
  وسبق أن أعلنت توتال أنه سيكون من المستحيل 
البقاء في إيران ما لم تحصل على استثناء خاص 

من واشنطن، وهو ما لم تحصل عليه.
مشروع  على   2017 تموز  فــي  تــوتــال  وقعت   
بقيمة 4,8 مليارات دوالر (4,1 مليار يورو) لتطوير 
بوصفها  اليران،  الجنوبية  السواحل  قبالة  الحقل 
الشريك الرئيسي إلى جانب المؤسسة الصينية 

الوطنية للنفط وشركة بتروبارس االيرانية.
متطورة  تكنولوجيا  تقدم  أن  المقرر  من  وكــان   
ان  على  الغاز  الستغالل  ــالزم  ال الضغط  إلنتاج 
يكون  حيث  أخـــرى  حــقــول  فــي  ـــران  إي تستخدمه 
الضغط منخفًضا جًدا.  وكان من المقرر أن تقوم 
قالت  لكنها  دوالر،  مليار  بقيمة  أولي  باستثمار 
في ايار إنها انفقت اقل من 40 مليون يورو على 
الشكوك  تزايد  وسط  الحين،  المشروع حتى ذلك 
في  توتال  بقيت  ولو  األميركية.  العقوبات  إزاء 

إيران لتعرضت لعقوبات أميركية.
 وتستثمر توتال 10 مليارات دوالر من رأسمالها 
المصارف  تشارك  فيما  األميركية،  أصولها  في 
المالية،  عملياتها  من  بالمئة   90 في  االميركية 

بحسب ما أكدته توتال في ايار.
من جهته، قال همايون فلك شاني، اختصاصي 
لندن  فــي  مــاكــنــزي"  شــركــة "وود  فــي  الــطــاقــة 
لفرانس برس "من غير المرجح أن تتولى الشركة 
الشركات  أو  اي،  ســي  بــي  ان  ســي  الصينية 

اإليرانية هذا المشروع".
في  توتال  أملت  التي  أن "التكنولوجيا  واضاف   
التي  العالم  في  االولى  ستكون  كانت  تطبيقها 

تستخدم الكهرباء لضغط الغاز".
 وتابع فلك شاني "األمر المعقد هو أن المشروع 
بناء  ــران  إي بامكان  ضخمة.  منصات  بناء  يتطلب 
منصات من 5000 إلى  7000 طن، لكن مع توتال 

كان يمكن أن يصل الى 20 الف طن".
الشركات  على  االعتماد  إزاء  حذرة  إيران  تزال  وال   
وتم  الماضي.  في  سيئة  تجارب  بعد  الصينية 
للنفط  الصينية  المؤسسة  مع  سابق  عقد  تعليق 
بسبب   2011 عام  الجنوبي  بــارس  حقل  لتطوير 

عدم قدرتها على تحقيق تقدم.

البنية  تحديث  في  لالستثمار  الملحة  والضرورة 
كان  ايــران،  في  الطاقة  لقطاع  المتداعية  التحتية 
عام  النووي  االتفاق  توقيع  لقرارها  رئيسيا  محفزا 

.2015
على  لالجابة  امس  البرلمان  إلى  زنقنه  وحضر    
في  الــســالمــة،  حــول  بمخاوف  متعلقة  أسئلة 
في  أخيرًا  اندلعت  التي  الحرائق  من  عدد  اعقاب 

عدد من المصافي.
 ونقلت عنه وكالة ارنا الرسمية قوله امام البرلمان 
واعمال  متداع  النفط  صناعة  من  كبيرا  "جــزءا  ان 

التحديث الضرورية لم تحصل".
  وأكد تسجيل عشر حاالت يوميا من تعرض انابيب 
عمر  وان  الجنوبية،  ايــران  منشآت  في  لثقوب 
بعض المصافي يصل إلى 80 عاما "في وقت 

يبلغ عمر منشأة صناعية مفيدة 30 عاما".
  واضاف "ليس لدينا موارد لتحديثها".

حدًا  وضعت  التي  ليست الوحيدة  توتال  ان  يذكر   
شركات  انسحبت  فقد  ـــران.  إي فــي  لنشاطاتها 
األلمانية  والهاتف  الحديد  والسكك  السيارات 
تليكوم"  و"دويــتــش  بــان"  و"دويتشه  "دايملر" 
وشركة "اير ليكيد" الفرنسية للغاز الصناعي في 

أعقاب قرارات الواليات المتحدة. 

 آبل تسحب 25 ألف تطبيق من الص 

 اتفاق ب قطر وتركيا لتسهيل التجارة 
والتبادل بعملتيه 

 اليونان تطوي صفحة برنامج املساعدات 
والتقشف مستمر 

سك قرب 72 دوالراً وسط   برنت يت
مخاوف اقتصادية 

   بكين-بترا

تطبيق  ألف   25 آبل  سحبت   
"آب  تطبيقاتها  مــتــجــر  مــن 
بعد  ــصــيــن  ال فـــي  ســـتـــور" 
من  شديد  النتقاد  تعرضها 
وسائل إعالم رسمية اتهمتها 
بأنها ال تفعل ما يكفي إلزالة 

المواد المحظورة.
بيان  فــي  الــشــركــة  وقــالــت 
القمار  "تطبيقات  إن  امــس 
بها  يسمح  وال  قانونية  غير 
في آب ستور في الصين"، 
بالفعل  أزلنا  "لقد  وأضافت 
الـــعـــديـــد مـــن الــتــطــبــيــقــات 
يحاولون  الذين  والمطورين 
غير  قــمــار  تطبيقات  ــع  ــوزي ت
تطبيقاتنا،  متجر  في  قانونية 
جهودنا  في  متنبهون  ونحن 
من  ومنعها  عليها  للعثور 

الظهور في آب ستور".
وكـــانـــت قــنــاة "ســــي سي 
الصينية  الحكومية  في"  تي 
ـــــادت فـــي وقــــت ســابــق  أف
األحد بأن آبل سحبت 25 ألف 
التطبيقات  متجر  من  تطبيق 
لم  الشركة  لكن  ستور"  "آب 

تؤكد هذا الرقم.
أكثر  ــور"  ســت "آب  ــعــرض  وي
في  تطبيق  مليون   1.8 من 
الصناعة  لوزارة  وفقا  الصين 
ويشكل  المعلومات،  وتقنية 
نحو  تطبيق  ألـــف   25 إزالــــة 
الـــعـــدد  مــــن  فـــقـــط   %1.4

اإلجمالي.
ــرا إلــى  وتــعــرضــت آبـــل مــؤخ
إعالم  وسائل  من  انتقادات 
تعتبره  مـــا  بــســبــب  صــيــنــيــة 
قانونية  غير  تطبيقات  الدولة 

وكــذلــك  ســـتـــور"  "آب  فـــي 
يكفي  بــمــا  قــيــامــهــا  ــعــدم  ل
المحظور  المحتوى  لتصفية 

على خدمتها "آي ماسيج".
وقالت إنها أزالت من متجرها 
الماضي  العام  الصين  في 
من  تطبيق  سبعمائة  نــحــو 
الخاصة  الشبكة  تطبيقات 
االفــتــراضــيــة "فــي بــي إن" 
التي تستخدم لتصفح مواقع 
الويب المحظورة في الصين.

من  الصيني  السوق  ويعتبر 
آلبل  بالنسبة  األســواق  أهم 
أعمالها  حــجــم  يــمــاثــل  حــيــث 
ــــا  ــاك نــظــيــره فـــي أوروب هــن
مبيعات  أن  كــمــا  مجتمعة، 
متجر "آب ستور" في الصين 
دوالر  مليار   17 نحو  بلغت 

حتى نهاية 2017. 

 اسطنبول-أ ف ب

اتفاقا  وقــطــر  تركيا  وقــعــت 
دوالر  مـــلـــيـــارات   3 بــقــيــمــة 
للتبادل بالليرة والريال بهدف 
البلدين  بين  التجارة  تسهيل 
التركية  الليرة  شهدت  أن  بعد 
تدهورا على خلفية األزمة مع 

واشنطن.
 وقال البنك المركزي التركي 
امــس إن االتــفــاق وقــع في 
إغــالق  قبل  الجمعة  الــدوحــة 
ــــازة عيد  األســـــواق وبــــدء إج

األضحى.
من  الـــهـــدف  أن  واضـــــاف   
القصوى  وقيمته  االتــفــاق، 
هو  دوالر،  ــارات  ــي مــل ثــالثــة 

الثنائية  ــارة  ــج ــت ال "تــســهــيــل 
ــن ودعـــم  ــدي ــل ــب بــعــمــلــتــي ال

استقرارهما المالي".
ــــوع  ـــطـــر األســــب وعــــــــدت ق
الماضي بضخ 15 مليار دوالر 
المباشرة  االستثمارات  من 
األمير  ــارة  زي خــالل  تركيا  في 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

إلى أنقرة.
 وشــكــر اردوغــــان أمــيــر قطر 
إلى  "لوقوفهما  وشعبها 
الدوحة  ووصف  تركيا"  جانب 

بأنها "بلد صديق وشقيق".
 تحسنت العالقات السياسية 
واالقتصادية بين تركيا وقطر، 
للواليات  الوثيقة  الحليفة 
المتحدة. ودعم اردوغان قطر 
جاراتها  مع  األزمة  اندالع  منذ 

الخليجيات في 2017.
 تفاقمت األزمة بين الواليات 
ترفض  التي  وتركيا  المتحدة 
األميركي  القس  عن  االفراج 
الموضوع  بــرونــســون  أنـــدرو 
ويحاكم  الجبرية  اإلقامة  قيد 

بتهم على صلة باإلرهاب.
األميركي  الرئيس  وضاعف   
دونــــالــــد تـــرامـــب الـــرســـوم 
ــعــرفــة  الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى ت
ــــوالذ  ــــف األلــــومــــنــــيــــوم وال
بزيادة  تركيا  فــردت  التركيين، 
الرسوم الجمركية على العديد 
مــن الــمــنــتــجــات األمــيــركــيــة، 
إذا  بالمثل  ــرد  ــال ب هـــددت  و 
من  مزيدًا  واشنطن  فرضت 

العقوبات. 

   اثينا -أ ف ب 

رسميا  امــس  اليونان  خرجت 
المساعدات  خطط  ــر  آخ مــن 
شــعــبــيــة  تــلــقــى  ال  ـــي  ـــت ال
منذ  ــقــة  ــمــطــب وال إطـــالقـــا 
تنهي  أن  بـــدون  لكن   2010
التقشفية  اجراءاتها  بالكامل 

وإصالحاتها.
المفوضية  رئــيــس  وصـــرح    
أن  يونكر  جان-كلود  االوروبية 
"انتهاء برنامج دعم االستقرار 
لليونان  مهمة  لحظة  يعتبر 
ب"فصل  مشيدا  ـــا"،  وأوروب

جديد" في "تاريخ البالد". 
ثالث  فــي  اليونان  وتلقت   
فــي 2010  مــتــتــالــيــة  خــطــط 
و2012 و2015 قروضا بقيمة 
مقابل  ـــــورو،  ي ــيــار  مــل  289
يعترف  بــنــيــويــة  أصـــالحـــات 
بأنها  الــيــوم  الدائنين  بعض 
إلى  وأدت  مثالية  تكن  لــم 
ناتجها  إجمالي  ربع  خسارتها 
الداخلي خالل ثماني سنوات 
إلى  البطالة  معدل  وارتــفــاع 

27,5% في 2013.
رئيس  سينتانو  ماريو  وصرح 
مجلس حكام اآللية األوروبية 
لالستقرار التي رعت البرنامج 
األخير، في بيان امس "للمرة 
 ،2010 مطلع  منذ  ـــى  األول
تقف اليونان على قدميها".

المال  وزيـــر  سينتانو  ورأى   
ــرأس  ــت ــالــي الـــــذي ي ــغ ــرت ــب ال
مجموعة اليورو أن ذلك يأتي 
بذله  استثنائي  جهد  "نتيجة 
والتعاون  اليوناني  الشعب 
ــجــيــد مـــن قــبــل الــحــكــومــة  ال
الــيــونــانــيــة الــحــالــيــة وجــهــود 
الذين  األوروبــيــيــن"  الشركاء 
وافــقــوا عــلــى مــنــح قــروض 

وإعادة هيكلة الديون.

الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــحــكــومــة 
الــــيــــونــــانــــيــــة ديـــمـــتـــريـــس 
مقابلة  في  تزاناكوبولوس 
ــــة "ريــــل اف  ــع إذاع امـــس م
والمجتمع  إن "االقتصاد  ام" 
وكل البالد دخلت في مرحلة 

جديدة".
الــــوزراء  رئــيــس  أن  وأضــــاف 
الـــيـــكـــســـيـــس تـــســـيـــبـــراس 
سيتوجه بخطاب إلى الشعب 

اليوناني اليوم .
ــدا  ــن ــرل ــغــال وإي ــرت ــب ــد ال ــع  وب
أصبحت  وقــبــرص،  وإسبانيا 
اليونان آخر دولة في منطقة 
ـــرج مــــن خــطــط  ـــخ الــــيــــورو ت
التي  ــة  ــي األوروب المساعدة 
ومعها  ــــدول  ال هـــذه  جــنــبــت 

منطقة اليورو االنهيار.
األمــر  إن  سينتانو  ـــال  وق   
"استغرق وقتا أطول مما كان 
أننا  أعتقد  لكنني  متوقعا، 
إلى  مشيرا  هدفنا"،  حققنا 
بدأ  اليوناني  "االقتصاد  أن 
إجمالي  (ارتفع  نموا  يسجل 
 1,4 بنسبة  الداخلي  الناتج 
وسجل   ،(2017 في  بالمئة 
 (...) الميزانية  فــي  فائض 
تراجع  فــي  البطالة  ومــعــدل 
زالــت  مــا  أنها  مــع  مستمر"، 

عند 20 بالمئة.
األوروبـــي  المفوض  لكن    
بيار  االقــتــصــاديــة  لــلــشــؤون 
مــوســكــوفــيــســي قـــال في 
إن  الماضي  األسبوع  نهاية 
لكن  انتهى  التقشف  "زمــن 
هذه  آخــر  يشكل  ال  البرنامج 

اإلصالحات".
تصريحات  فــي  أشـــاد  لكنه   
إلذاعــــــــة "فـــــرانـــــس انـــتـــر" 
االثــــنــــيــــن بــــهــــذا "الــــيــــوم 
الــتــاريــخــي" لــلــيــونــان. وقــال 
يــوم  "إنـــه  موسكوفيسي 

لليونان"  تاريخي  بل  عظيم 
عشر  خــالل  تكن  "لــم  الــتــي 
ســــنــــوات تـــحـــت الـــوصـــايـــة 
برامج  ضغط  تحت  بــل  فقط 

للمساعدة". 
 وأضاف أن اليونان "ستتمكن 
نفسها  تمويل  من  اآلن  بعد 
وتحديد   (...) األســـواق  مــن 
ــا االقـــتـــصـــاديـــة  ــه ــاســت ســي
ــة اإلصـــالحـــات  ــواصــل مـــع م

بالتأكيد".
  أما حاكم المصرف المركزي 
اليوناني يانيس ستورناراس، 
األحد  مقابلة  في  صرح  فقد 
إن  صحيفة "كاثيميريني"  مع 
"اليونان ما زال أمامها طريق 

طويل".
  وعبر عن مخاوفه إزاء احتمال 
عن  األســــواق  "تتخلى"  أن 
عن  تــراجــعــت  إذا  الـــيـــونـــان 

إصالحاتها.
 وبـــفـــضـــل إعـــــــادة جـــدولـــة 
أمد  إطالة  وخصوصا  الديون 
حصلت  مــا  وهــو  تسديدها، 
شركائها  مــن  الــيــونــان  عليه 
األوروبيين في حزيران، تؤكد 
على  قادرة  ستكون  أنها  أثينا 
تغطية احتياجاتها المالية حتى 
نهاية 2022، ما سيسمح لها 
بعدم االقتراض من األسواق 

إال في األوقات المناسبة.
تمثل  تــزال  ما  ديونها  لكن    
180 بالمئة من إجمالي الناتج 
البعيد  المدى  على  الداخلي 
صــنــدوق  يشكك  حــيــن  فــي 
تكون  أن  في  الدولي  النقد 
تسديد  عــلــى  قـــــادرة  ــيــنــا  أث

ديونها.
  لكن الحكومة اليونانية تقول 
إن احتياجاتها المالية ستبقى 
التي  بالمئة  العشرين  تحت 

حددها االتحاد األوروبي.  

   سنغافورة-رويترز

تماسك خام القياس العالمي 
دوالرا   72 قــرب  برنت  مزيج 
للبرميل امس، بعد انخفاضه 
تأثر  إذ  أســابــيــع،  مــدى  على 
تباطؤ  مــن  بالمخاوف  سلبا 
العالمي  االقتصادي  النمو 
الهبوط  من  دعما  تلقى  لكنه 
إيران  إمــدادات  في  المتوقع 

بسبب العقوبات األمريكية.
لخام  اآلجلة  العقود  وزادت   
 72.13 إلــى  سنتا   30 برنت 
تراجعت  بينما  للبرميل   دوالر 
ــخــام غــرب  ــة ل ــل الــعــقــود اآلج
األمريكي  الوسيط  تكساس 
 65.88 إلـــى  ســنــتــات  ثــالثــة 

دوالر للبرميل.

الماضي،  األســبــوع  وفــي   
خسائره  ثــالــث  بــرنــت  ســجــل 
الــتــوالــي،  على  األسبوعية 
األمريكي  الخام  تراجع  بينما 
بسبب  ــع،  ــســاب ال لــألســبــوع 
النمو  تباطؤ  مــن  المخاوف 
للتوترات  نظرا  االقــتــصــادي 
التجارية بين الواليات المتحدة 
ــضــعــف الـــذي  ــن وال ــصــي وال
االقتصادات  من  كثيرا  يعتري 

الناشئة.
بنك  مــن  بيل  إدوارد  وقـــال 
ــــي الــوطــنــي  اإلمــــــــارات دب
"البيانات  أمس   مذكرة  في 
لــآلمــال  المخيبة  الصناعية 
الـــــــصـــــــادرة مـــــن الـــصـــيـــن 
المرتبطة  الــمــخــاوف  بجانب 
الناشئة  السوق  باقتصادات 

تضغط  تركيا  على  والمتركزة 
على السلع األولية".

المتحدة،  ــات  ــوالي ال وفــي    
ــــات الـــطـــاقـــة  أبــــقــــت شــــرك
منصات  عدد  على  األمريكية 
الحفر النفطية دون تغيير عند 
869 حفارا، وفقا لشركة بيكر 

هيوز لخدمات الطاقة.
وقال متعاملون إن العقوبات 
دعمت  إيــران  على  األمريكية 
الحكومة  وفرضت  األســعــار. 
األمريكية عقوبات مالية على 
ستستهدف  والتي  طهران، 
تشرين  مـــن  اعــتــبــارا  ــضــا  أي
بثالث  النفط  قطاع  الثاني 
في  للخام  منتجة  دولــة  أكبر 

منظمة أوبك. 

أولوية شراء المستلزمات المدرسية وقرب دخول العام الجامعي الجديد يرتب على االسر التزامات مالية

جناح توتال الدولي الخامس عشر للنفط والغاز في طهران    (رويترز)
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الفلسطينية  الــمــرأة  تلك   عــزيــزة، 
نفسها  وجــدت  التي  البسيطة، 
ا،  سنًّ يكبرها  رجــل  مــن  مــتــزوجــة 
عزيزة  من  أكبر  أوالد  ولــه  متزوج 
أبناء،  أربــعــة  منه  تنجب  نفسها، 
ثــالث بــنــات وصــبــيــًا، ثــم يتوفى 
الزوج، فتجد عزيزة نفسها من غير 
حتى  وأطفالها،  هي  يؤويها  بيت 
ــرة إحـــدى مـــدارس  تــجــد فــي مــدي
اإلناث إنسانة تشفق عليها وعلى 
في  ـــة  آذن فتستخدمها  حــالــهــا، 
بالمبيت  لها  وتسمح  المدرسة، 
تقتطع  حيث  المدرسة،  في  سًرا 
بواسطة ألواح الخشب "األبلكاج" 
يــؤوي  المدرسة  مطبخ  مــن  حــيــزًا 
الطالبات  مغادرة  بعد  أبناؤها  له 

سات. والمدرِّ
ذلك  حــال  يــكــون  أن  يمكن  كيف 
البيت؟ وكيف يمكن أن تكون حياة 
ال  ثــابــت،  غير  بيت  العائلة؟  تلك 
أثاث فيه، سوى فراش وبطانيات 
ُتطوى وُتخفى في الصباح الباكر، 
وقبل  الطالبات،  تأتي  أن  قبل 
وإال  ــوجــودهــم،  ب أحـــد  يشعر  أن 
دون  من  بيت  المكان.  من  ُأخرجوا 
مفتاح،  دون  مــن  وبالتالي  بــاب 
الذي  اإلنسان  شعور  يكون  كيف 
يشعر  لن  بالتاكيد  إنه  فيه.  يسكن 

بالخصوصية، وال باألمان.
انتماء  هناك  يكون  أن  يمكن  هل 
إلنسان ال يملك بيًتا للمكان الذي 
اإلشكالية  هذه  لعل  فيه؟  يعيش 
الرواية،  ثيمة  عليها  انبنت  التي 
فما أن تخضع نابلس (المكان الذي 
تدور فيه أحداث الرواية) لالحتالل 
حتى   ،1967 ــران  حــزي هزيمة  ــر  إث
الوطني،  بالهمِّ  عزيزة  أبناء  ينخرط 
في  يشارك  كامل  الوحيد  فابنها 
وتنقطع  وُيعتقل،  الــمــظــاهــرات 
هدى،  المشاكسة  وابنتها  أخباره، 
المتمردة على حياة غرفة األبلكاج 
منخرطة  نفسها  تجد  المقتطعة، 
ــمــقــاِومــة  فـــي الـــمـــظـــاهـــرات ال
لالحتالل، أّما األم التي كان لديها 
والمقاومة،  للوطنية  آخــر  فهٌم 
خالل  من  بالمقاومة  تؤمن  فهي 
جانب  إلــى  تقف  أنها  إال  العلم، 

ابنيها...
مها الرواية  هذه الصورة التي تقدِّ
ليست  الفلسطيني  لــإلنــســان 
مــنــفــصــلــة عـــن ظـــــروف حــيــاتــه، 
ونضاله. فالوطن لمن يدافع عنه، 
بيًتا  فيه  يملك  لمن  فقط  وليس 
أو أرًضا، فأكثر الالجئين والنازحين، 
النضال  في  أكثرهم  انخرط  الذين 
ضد االحتالل هم ممن ال يملكون 
كانوا  ذلك  ومع  أراضي،  أو  بيوًتا، 

هم األشد تشبًثا بوطنهم، واألكثر 
ضراوة في كفاحهم ضد المحتل، 
قضيتهم  بعدالة  إيماًنا  واألكــثــر 

ونصرهم.
ينتقلن  وبناتها  عــزيــزة  أن  صحيح 
مخيٍم  في  ويسكّن  األردن  إلــى 
في عّمان نتيجة الظروف الصحية 
ابنتها  بها  خرجت  التي  النفسية 
ونتيجة  الــمــعــتــقــل،  مـــن  هــــدى 
وصحيح  بناتها،  دراســـة  ظـــروف 
بيت  تستأجر  أن  استطاعت  أنها 
بــاب  لــه  الــمــخــيــم  فــي  مستقل 
أنها  إال  البنات،  له  تفرح  ومفتاح 
والعودة  بالوطن،  متعلقة  تظلُّ 
إلـــيـــه، وامـــتـــالك بــيــت وبــــاب له 
لها  يكون  القدر  لكن  فيه،  مفتاح 
بعيدة  الله  فيتوفاها  بالمرصاد، 
لوطنها  حبها  أن  إال  وطنها،  عن 

ينتقل إلى أبنائها.
واأللــم،  بالفاجعة،  مليئة  الرواية 
والدة  دون  ــحــوالن  ي ال  لكنهما 
كتب  وقــد  منتٍم،  قـــوي،  إنــســان 
جامعة  في  العربي  األدب  أستاذ 
الباسط  عبد  الــدكــتــور  البيت  آل 

المراشدة عن الرواية يقول: "هذه 
تقنية  في  الواقع  تمّس  الرواية 
اإليهام به، وهي تتناول حياة عائلة 
ُتــقــارب  تفاصيل  تــرســم  فــقــيــرة، 
ــة، وتــرتــقــي في  ــي ــذات الــســيــرة ال
وبناء  لغتها  وفــي  الفني  أدائــهــا 
والنفسية  الخارجية  شخصياتها 
مرارة  وبين  بينها  القائم  والصراع 
نهاية  إلــى  تصل  حتى  األحـــداث 
مــغــلــقــة فـــي جــانــب ومــفــتــوحــة 
القارئ  يــغــادر  ال  ــر.  آخ جانب  فــي 
بإحساس  مفعمًا  إال  الرواية  هذه 
المأساة لفداحة ما يحل خاللها من 

معاناة وألم".
تقول:  المكان  عن  الكاتبة  كتبت 
أحلم  بسرير،  أحلم  بغرفة،  "أحلم 
بوطٍن  أحلم  بمفتاٍح،  أحلم  بباٍب، 
وخامسنا  ــــٌع،  أرب حــواجــز.  بــال  حــر 
شركاؤنا  السماء،  سقفنا  أخــي.. 
شجرتا نارنج وليمون، ونجمات هن 
سلوى الليل الطويل، وقمر، الزائر 
أربع  الــوحــدة،  ليالي  في  الوحيد 
آخر  مكان  وفي  أخــي".  وخامسنا 
رائحة  كتبت: "لنابلس  الرواية  في 

من  إال  يعرفها  ال  معتقة  طيب 
المغامرات،  بلدة  الزقاق،  عايش 
ــن، وحــكــيــمــة  ــاســمــي ــي ــة ال حــاضــن
بجبل  المعروفة  الرقيقة،  الجارات، 
عيبال  جبًال  داللها  يتقاسم  النار، 
كل  تحكي  ــارات  وح أزقــة  وجرزيم، 
العتيقة  أسواقها  أما  حكاية،  منها 
تاريخ  فتروي  باألقواس  المزدانة 
هنا  المتناثرون  الباعة  المدينة، 
ولدت  كيف  جيدًا  يدركون  وهناك 
القديمة،  المباني  تأخذك  نابلس، 
والنوافذ المعّلقة، وكذا مدارسها 
العتيقة بذاك التصميم الهندسي 
الــحــارات،  بين  وموقعها  العتيق 
لتلك المدارس جيرانها ومعارفها، 
ــهــا  ــقــديــمــة، وجــدران أعــمــدتــهــا ال
المتينة، ونوافذها المرتفعة، ذات 

األقواس، وحديد الحماية.
فتهجم  شــوارعــهــا،  فــي  تمشي 
عليك رائحة تحميص بذور البطيخ، 
عن  معلنة  العجمي،  والتمباك 
من  باألخبار  مشحون  نسوي  لقاء 
واجتماعية،  سياسية،  نــوع:  كــل 
الذين  المدينة  ألهــل  وثقافية، 
عتبات  عــلــى  الــجــلــوس  اعـــتـــادوا 
الجلسات  تلك  النهار،  آخر  بيوتهم 
التي تسمح للياسمين النابلسي 
لــيــعــمَّ  عـــطـــره  رذاذ  يــطــلــق  بــــأن 
المكان، الجيران يأتون بمقاعدهم، 
ويحملون دالل القهوة التي تفوح 

منها رائحة الهيل".
دروزة  ســوزان  د.  الكاتبة  أن  يذكر 
في  الــبــكــالــوريــوس  درجـــة  تحمل 
الجامعة  من  وآدابها  العربية  اللغة 
األردنية، وشهادة الماجستير في 
الشرق  جامعة  من  األعمال  إدارة 
في  الدكتوراه  وشهادة  األوسط، 
عمان  جامعة  مــن  األعــمــال  إدارة 
التعليم  وزارة  في  عملت  العربية. 
العالي، وهي ملحق ثقافي في 
الــســفــارة األردنــيــة فــي بــيــروت، 
من  عدد  في  ثقافي  ومستشار 
الجامعات الحكومية والخاصة داخل 

األردن.
جامعة  في  مساعدًا  أستاذًا  ُعّينت 
ــة، وشــغــلــت عــدة  ــي ــل ـــرش األه ج
مناصب إدارية في جامعة العلوم 
عميد  مساعد  منها:  اإلسالمية 
ــشــؤون الــطــالــبــات ، ومــســاعــد  ل
وتعمل  العلمي،  للبحث  عميد 
جامعة  في  مساعدًا  أستاذًا  اآلن 
عضو  وهــي  اإلسالمية،  العلوم 
وفي  الكبار  ـــرواد  ال منتدى  فــي 
ولها  الخيرية،  الجمعيات  من  عدد 
العديد من األبحاث المنشورة في 
إدارة  مجال  في  محّكمة  مجالت 

األعمال. 

عّمان - الرأي

لطالما ارتبطت قضية اللجوء 
الفلسطيني، وحق العودة برمزية 
المفتاح. فالالجئ الفلسطيني الذي 
اعتقد بعد الحرب العربية اإلسرائيلية 
األولى، والهزيمة التي منيت بها 
الجيوش العربية، ِصدق ادعاءات 
األنظمة العربية بأن الهزيمة مؤقتة، 
وأن األرض ستعود إلى أصحابها قريبًا، 
فترك أمتعته وأثاثه وحمل مفتاح بيته، 
ونزح عنه، ولم يكن يعلم أن اللجوء 
سيطول، وأن المنزل سيستولي عليه 
المستوطنون الصهاينة، وأنه سيهدم، 
وُيبنى مكانه بيت جديد، له مفتاح ليس 
في جيب الفلسطيني. لكن اإلنسان 
الفلسطيني مع ذلك لم يتخلَّ عن 
ل المفتاح  حلمه وأمله بالعودة، وحوَّ
إلى رمز لحق العودة، وأيقونة نضال ال 
ينتهي.
  لكن المفتاح لدى بطلة رواية "أبواب 
ومفاتيح" للكاتبة د.سوزان دروزة، 
الصادرة مؤخرًا عن اآلن ناشرون 
وموزعون في عّمان، آذنة المدرسة 
عزيزة وأبنائها، لم يكن في البداية رمزًا 
للعودة، فقد كانت تقيم في وطنها، 
لكنها كانت من دون بيت له باب 
ومفتاح تستطيع أن تغلقه خلفها، لتحيا 
مع أسرتها حياتها الخاصة.

 "أبواب ومفاتيح".. رواية النكبة الفلسطينية 

  الشعراء ضمير األمة وأحرى بنا أن نقرأ واقعنا من خاللهم.. وهم يتلبسون قصيدة المتنبي أمام ظلمة الحياة

 "عيٌد بأية حاٍل عدت يا عيُد؟!".. سؤال النخبة واملثقف 

العموم  وجــه  على  لــألدبــاء  العيد  أصبح   وقــد 
لالحتفال  أو  األحبة  الستذكار  مواتيًة  وسيلًة 
هذه  وجميع  العمر،  على  للتباكي  أو  بالفقد 
الثيم والموضوعات جعلت من العيد بطًال في 
من  كثيٍر  إلى  خالله  من  للنفاذ  أو  عليه  االتكاء 

اآلالم والهموم والطموحات بطبيعة الحال.
أرضًا  العيد  أصبح  الفصيح،  الشعر  في  وكما 
خصيبًة للشعر النبطي أو الشعبي أو العاّمي، 
بين  قايس  ورّبما  األّمة  لحال  الشاعر  يتألم  به 
أو  الفرح  أّيــام  من  الخوالي  استذكر  أو  زمنين 
على  الشاعر  انقلب  وربما  الحقيقي،  العيد 

العيد بشيء من العتاب والقهر وربما الخوف 
من هذا القادم الذي ال يجلب معه غير الذكرى 

الحزينة واآلالم المريرة والزمن الصعب.
وإذا كان الرعيل األّول أو من اتصل بهم ما يزال 
خالي  "يا  توفيق  سميرة  الفنانة  بأغنية  يفرح 
براءتهم  على  األطفال  كان  وإذا  العيد"،  قّرب 
أغلب  فإّن  الفرح،  خضّم  في  أنفسهم  يجدون 
إال  فيه  تجد  ال  كّله  أو  أيدينا  بين  الــذي  الشعر 
أّنه  حين  في  االبتسامة  يصطنع  مجامًال  وجهًا 
يتغّضن  القصائد-  ذلــك  عن  تنبئ  كما  ــٌه-  وج
بال  جسدًا  صاحبه  ويظّل  الكثير  ويخفي  بالهم 

روح بين الناس.
سمح  لو  رّبما  عذبًة،  مناسبًة  يبقى  العيد  لكّن 
الشاعر لنفسه أن تنخرط بين المحبين والفرحين 
لتخّلت عن كثيٍر من معاناة اشتملت عليها طوال 
كّل هذا المشوار البعيد الذي يراكم فيه الشاعر 
ليحزنوا  اآلالم،  من  الكثير  والنخبوي  والمثقف 
نيابًة عن الناس، وهو دأب الكّتاب والمثقفين 

على الّدوام.
ومع كّل ذلك، فإّن أدباء يجدون أنفسهم وهم 
يشتمل  وما  الجميل  العيد  طقوس  يعاينون 
والعطف،  والتسامح  للمحبة  تجديد  من  عليه 

وكذلك وهم تعلوهم سحابة من "لبيك اللهم 
لبيك"، في وضٍع ينسابون فيه ليعيشوا حالوة 
الطقس وِعظم المناسبة مع كّل ما تكتوي به 
فهي  وأحـــزان،  وأوهـــام  أحــالم  من  أنفسهم 
دعوًة إذن لكّل الشعراء ألن يفرحوا فيستمدوا 
من  بالرغم  وفرحًا  شعرًا  مجتمعاتهم  طقوس 
كّل هذه السوداوية التي تكتنف الحياة والناس.
يقول أستاذ األدب والنقد الدكتور سالم الّدهام 
إّن الناس بالفعل يسقطون حالة المتنبي في 
ما  إنجاز  في  والفشل  بالحرمان  مملوء  سياق 
هو ُمتصّور أو ما هو قيد الحلم، وربما العودة 

بخفي حنين، كما حدث مع المتنبي مع كافور، 
أبعد  وإسقاطًا  موضوعًا  مبررة  الحالة  فهذه 
أّن  يؤّكد  الذي  الدهام  يرى  كما  رّبما  ذلك  من 
خالل  من  يكون  واقعها  أو  أّمة  أّي  مزاج  قراءة 
مثقفيها، ومنهم الشعراء، الذين يعبرون عنها، 
فهؤالء ضمير األّمة وأحرى بنا أن نقرأ واقعنا 
من منظورهم، فنحن ال نقرأ شعرًا فقط وإّنما 
ــًا وأســلــوب حــيــاة وطــمــوحــات شعوب  مــوروث
ولذلك  يتحقق،  ال  طموحًا  أو  مستلبًا  وواقعًا 
االنكسار  حالة  عــن  تعبير  يــرى  كما  ذلــك  ــإّن  ف
يقول  كما  ليس  فالواقع  والضيق،  والتبّرم 
نستنكر  يجعلنا  الذي  الحّد  إلى  جميًال  الدهام 
المتنبي،  بيت  صدر  الشعراء  يستعيد  أن  فيه 
مع أّنهم رّبما وهم يظهرون أسفهم وأحزانهم 
يسقطون  وهم  المتنبي  حالة  إلى  يصلوا  لن 
الكريم  بعجز  شبيهة  حالة  في  النفسية  حالته 
حسرة  مواجهتهم  حالة  في  أو  اللئيم  أمــام 

الحرمان.
نعدم  لــن  بأننا  ــدهــام  ال الــدكــتــور  ويــســتــدرك 
َفِرحة،  تيارات  عن  يصدرون  شعراء  بالمقابل 
فمن الشعراء من يكون خطابه إسالميًا ومنهم 
من يكون عروبيًا ومنهم من يتداخل لديه هذا 
بذاك ومنهم من يجد في العيد مناسبة عظيمة 
من  الكثير  يختزل  عميق  فلسفي  نص  ضمن 

التجارب والنصوص المؤلمة في هذه الحياة. 

عمان - إبراهيم السواعير

ينزاح المثقفون إلى أن يكونوا 
متشائلين في العيد( متشائمين 
ومتفائلين)، في حين أّنهم أنفسهم 
يعترفون بأّن اَألولى بهم أن يوّزعوا 
األفراح على اآلخرين، وأن يقّدموا 
باقًة من أمل في العيد، ورّبما لو 
سألت شاعرًا عن العيد لبادرك بمطلع 
قصيدة المتنبي الشهيرة "عيٌد بأّية 
حاٍل ُعدَت يا عيُد؟!"، ومرّد ذلك، رّبما، 
إلى أّن المثقف أو النخبوّي دائمًا يظّل 
يرى كثيرًا ويكتم همومه وأحزانه، أمام 
مستجدات وظروف، ومع ذلك، فال 
يملك إال أن يندغم في الحياة العاّمة 
ويشارك في مقتضيات هذه الحياة.

 عيٌد بأّيِة حاٍل ُعدَت يا عيُد     
بَما َمَضى أْم بأْمٍر فيَك تْجديُد

أّما األِحّبُة فالَبْيداُء دوَنُهُم     
َفَليَت دوَنَك ِبيدًا دوَنَها ِبيُد

َلْوال الُعلى لم تُجْب بي ما أجوُب بَها
          َوْجَناُء َحْرٌف َوال َجْرداُء َقْيدوُد

َوَكاَن أطَيَب ِمْن َسيفي ُمعاَنَقًة
          أْشَباُه َرْوَنِقِه الِغيُد األَماليُد

لم َيتُرِك الّدْهُر ِمْن َقلبي َوال كبدي                         
                       َشْيئًا ُتَتّيُمُه َعيٌن َوال ِجيُد

يا َساِقَييَّ أَخْمٌر في ُكؤوسُكما            
                أْم في ُكؤوِسُكَما َهمٌّ َوَتسهيُد؟

أَصْخَرٌة أَنا، ما لي ال ُتَحّرُكني  
                َهِذي الُمداُم َوال َهذي األَغاِريُد

إذا أَرْدُت ُكَمْيَت الّلْوِن َصاِفَيًة  
                وَجَدْتُهَا وَحَبيبُ النّفسِ مَفقُودُ 

 عمان- بترا

الثقافة  وزارة  عــن  حديثًا  صــدر 
األطفال  مجلة  مــن   281 الــعــدد 
تحريرها  يـــرأس  الــتــي  "وســـام" 
شبانة  نــاصــر  الــدكــتــور  الــشــاعــر 
ــار أعـــيـــاد الــوطــن  وحــمــلــت شــع
الــذي  االســتــقــالل  بعيد  احــتــفــاًء 

صادف في أيار الماضي.
واشتمل العدد على موضوعات 
الطفل  وثقافة  أدب  من  متنوعة 
المصورة  القصيرة  القصة  بين 
ـــات  ـــوضـــوع والـــقـــصـــائـــد، وم
وتربوية  وصحية  وفنية  تعليمية 
تنمي  أخرى  وطنية  وموضوعات 
مهارات الذكاء وتسالي وصفحة 

أصدقاء المجلة من األطفال.
كما اشتمل العدد على مشاركات 
وكتابة  الرسومات  في  لألطفال 

فن القصة والحوارات.
زينت  الــذي  العدد  في  وشــارك 
لوحة  األمامي  الخارجي  غالفه 
الخارجي  وغــالفــه  يوسف  لعال 
ناجي،  لحسن  قصيدة  الخلفي 
ورساميها  المجلة  كتاب  من  عدد 
ادب  شــؤون  في  المتخصصين 

الطفل وثقافته. 

   عدد جديد من "وسام" 
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 دوري "المناصير للمحترفين لكرة القدم يكشف أوراقه في "جمعة عيد" 

 الكل يريد اللقب 
 عمان - الرأي

من  بدءا  المحترفين  فرق  دزينة  تتسابق 
للبحث  المبارك  األضحى  عيد  "جمعة" 
القدم  لكرة  "المناصير"  دوري  لقب  عن 

لموسم  2019-2018 .
مساء  الــبــطــوالت"  وتــنــطــلــق "كــبــرى 
الجمعة المقبل 24 الجاري وتستمر حتى 
في  المقبل  العام  من  أيار   11 السبت 
يوم  ستختتم  الــذهــاب  مرحلة  أن  حين 
السبت 1 كانون أول المقبل، فيما حدد 
شباط   7 الخميس  يوم  القدم  كرة  اتحاد 
من العام المقبل موعدا النطالق مرحلة 

االياب.
ويتوقع المتابعون ان تشهد بطولة هذا 
بالموسم  قياسا  قويا  تنافسا  الموسم 

الماضي والذي توج فيه الوحدات بطًال، 
بكأس  الحالي  الموسم  يفتتح  أن  قبل 

السوبر على حساب الجزيرة 1-2.
مباريات   6 سيشهد  األول  ــوع  األســب
على  موزعة  وهي  االثــارة  من  تخلو  لن 
األخير  االتحاد  قــرار  بعد  مالعب  خمسة 
بالسلط   حسين  األمير  ملعب  باعتماد 
الى  الصاعد  السلط  لفريق  بيتيًا  ملعبًا 
موعد  على  سيكون  والــذي  المحترفين 
األحد  مرتقبة  مباراة  في  الوحدات  مع 

المقبل.
البقعة  فــإن  المباريات  لشريط  ووفقًا 
عمان  ستاد  على  الحسين  سيستقبل 
في  الجمعة  يــوم  مساء  الخامسة  عند 
حين يستضيف الرمثا الصريح على ستاد 

الحسن عند 7.30 مساء.

مع  راس  ذات  يلتقي  الــســبــت  ويـــوم 
على  مساء  الخامسة  عند  االردن  شباب 
يظهر  فيما  الثاني  عبدالله  الملك  ستاد 
عند  عمان  ستاد  على  والجزيرة  االهلي 

7.30 مساء.
حسين  األمير  ملعب  فــإن  تحدثنا  وكما 
ــالــســلــط ســيــشــهــد مــــبــــاراة الــســلــط  ب
األحد  مساء  الخامسة  عند  والــوحــدات 
شباب  بضيافة  الفيصلي  يكون  فيما 
ملعب  على  مساء  التاسعة  عند  العقبة 

تطوير العقبة.

فرق ومدربون
ــــــدوري هــــذا الــمــوســم  يــقــود فــــرق ال
مدربون من 4 جنسيات -ان جاز التعبير-، 
الوطنيين  المدربين  الــى  فباإلضافة 

الثمانية فإن أربعة فرق ارتأت االستعانة 
من   2 يتقدمهم  الــخــارج  مــن  بمدربين 
تونس، 1 من سوريا، 1 من البرتغال وقد 

جاء توزيعهم على الفرق وفق التالي:
الوحدات: الوطني جمال محمود.

الفيصلي:  التونسي نبيل الكوكي.
الجزيرة: السوري نزار محروس.
الرمثا: الوطني اسالم ذيابات.

شباب األردن: البرتغالي زي ناندو.
األهلي: الوطني عيسى الترك.
الحسين: الوطني عالء العمرات.
البقعة: الوطني راتب العوضات.

ذات راس:  التونسي شاكر مفتاح.
شباب العقبة: الوطني رائد الداود.

الصريح: الوطني رضوان الشطناوي.
السلط: الوطني  اسامة قاسم. 

 األمير فيصل يتوج "البطلة" ويشيد باإلنجاز الكبير 

 "الصادق" تُشع ذهباً يف األسياد .. وتفتتح الرصيد االرد 
والعر 

 عمان - الرأي

الحسين  بــن  فيصل  األمــيــر  سمو   أمــس   تــوج 
زينة  األمــيــرة  وســمــو  األولمبية  اللجنة  رئــيــس 
نجمة  األولمبي،  االعـــداد  دائــرة  مديرة  الــراشــد 
الصادق،  جوليانا  للتايكواندو،  الوطني  المنتخب 
التايكواندو  منافسات  في  الذهبية،  بالميدالية 
تستضيفها  والــتــي  اآلســيــويــة  األلــعــاب  بـــدورة 
إندونيسيا في مدينتي جاكرتا وفلمبان وتستمر 

حتى ٢ من الشهر المقبل.
بحصولها  المنافسات  خالل  "الصادق"  وتألقت 
على الميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 
جميع  في  متميزًا  أداء  تقديمها  بعد  كغم   ٦٧
ميداليات  أولى  لتضيف  خاضتها  التي  مبارياتها 
ــى  وأول  ٢٠١٨ إندونيسيا  آســيــاد  فــي  األردن 

الميداليات الذهبية للعرب أيضًا.
لم  األولمبية،  للجنة  االعالمية  الرسالة  وفــق 
الــدور  عقبة  تجاوز  في  صعوبة  أي  جوليانا  تجد 
الالعبة  أمــام  نزالها  دخلت  حيث  النهائي  ثمن 
حيث  بقوة  ساندمالي  نيسانساال  السريالنكية 
أرهقتها منذ البداية لتفوز عليها بالضربة القاضية 
قبل نهاية الجولة األولى حيث كانت تشير النتيجة 

إلى تقدم "الصادق" بنتيجة ٣٨-٠.
البالغة  الالعبة  تمكنت  النهائي  ربع  الدور  وفي 
من العمر ٢٣ عامًا من الفوز على الالعبة اإليرانية 
نصف  الـــدور  إلــى  للتأهل   ٢١-٥ بنتيجة  مليكة 

النهائي.
وفي الدور نصف النهائي ، واصلت "الصادق" 
تألقها   - األولمبي  الــوزن  على   ٣٠ المصنفة   -
رقم  المصنفة  زانغ  الصينية  هزيمة  في  ونجحت 

١٦ ، بنتيجة ١٤-٥.
الكورية  وهزمت  مسيرتها  "الــصــادق"  وأكملت 
الجنوبية جان داي كيم - المصنفة ١٦ على العالم 

- بنتيجة ٥-١ لتحقق الميدالية الذهبية لألردن.
األمير  سمو  توج  النهائية  المباراة  نهاية  وعقب 
جوليانا   ، المتألقة  الالعبة  الحسين  بن  فيصل 

الصادق ، بالميدالية الذهبية.
والمجهود  حققته  الــذي  باإلنجاز  سموه  وأشــاد 
الكبير التي قدمته خالل النزاالت وتمنى لباقي 
إندونيسيا  آسياد  في  المشارك  األردني  الوفد 

التوفيق وتحقيق أفضل النتائج.
تحقق  أردنية  سيدة  ثاني  "الــصــادق"  وأصبحت 
اآلسيوية  األلعاب  دورات  في  ذهبية  ميدالية 
للكراتيه  الوطني  منتخبنا  العبة  شعث  منار  بعد 
الذهبية  الميدالية  هي  هــذه  وتعتبر  السابقة، 
باأللعاب  مشاركاته  تــاريــخ  فــي  لـــألردن  الرابعة 

اآلسيوية.
آب   ١٠ يوم  توجت  قد  كانت  "الصادق"  أن  يذكر 
منافسات  ضمن  البرونزية  بالميدالية  الحالي 
بطولة الجائزة الكبرى - جولة موسكو - وأصبحت 
أول سيدة أردنية تحقق ميدالية في هذه البطولة 
مستوى  على  البطوالت  أقــوى  من  تعد  التي 

العالم في رياضة التايكواندو.
وخرج الالعب ، زيد مصطفى ، البالغ من العمر ١٧ 
عامًا ، من دور الـ ٣٢ من منافسات وزن تحت ٥٨ 
كازاخستان  منتخب  العب  أمام  خسارته  بعد  كغم 

ييلدوس ياسكاس بنتيجة ١٧-٦.
وجاءت مشاركة "مصطفى" كمحطة استعدادية 
األلعاب  دورة  في  للمشاركة  استعدادًا  لالعب 
شهر  فــي  ستقام  والــتــي  للشباب  األولمبية 
األرجنتينية  العاصمة  في  المقبل  األول  تشرين 
بوينس آيرس حيث تأهل إليها رفقة راما أبو الرب 

ونتالي الحميدي.
الوطني  المنتخب  مشاركة  غد  يوم  وتستكمل 
الالعبان  خــالل  من  التايكواندو  منافسات  في 
الرب  أبو  وراما  كغم)   ٨٠ تحت  (وزن  قطان  حمزة 

(وزن تحت ٥٧ كغم).
البطولة  فــي  مــشــواره  قطان  حمزة  وسيفتتح 
بمواجهة الالعب الماليزي يان مينغ تان في الدور 

ثمن النهائي.
الالعب  على  الــفــوز  مــن  "الــقــطــان"  تمكن  وإذ 
من  الفائز  أمــام  للعب  سينتقل  فإنه  الماليزي 
مواجهة اإلندونيسي رزكي أنوجرا والعب الصين 

تايبيه تسونغ يانغ.
الصين  العبة  مع  الــرب  أبو  رامــا  ستلتقي  فيما 

تايبيه يا شينغ لين في الدور ثمن النهائي.

كرة السلة 3X3 يظهر اليوم
 3X3 السلة  لكرة  الوطني  المنتخب  سيدشن   
األلــعــاب  دورة  فــي  مــشــاركــتــه  ــوم  ــي ال لــلــرجــال 
اآلسيوية بلقاء المنتخب السوري عند ٥:٥٠ مساًء 
بتوقيت  مساًء   ١:٥٠) جاكرتا  العاصمة  بتوقيت 

األردن) وذلك ضمن حسابات المجموعة الثالثة.
وفي نفس اليوم يلتقي المنتخب مع المنتخب 

الياباني عند ٧:٠٠ مساًء بتوقيت العاصمة جاكرتا 
(٣:٠٠ مساًء بتوقيت األردن).

ويختتم المنتخب لقاءاته في هذا اليوم بمواجهة 
ثالثة تجمعه مع المنتخب المالديفي عند الثامنة 
مساًء   ٤:٠٠) جاكرتا  العاصمة  بتوقيت  مساًء 

بتوقيت األردن).
في  مشاركته  الوطني  المنتخب  وسيستكمل 
مباراته  في  يلتقي  عندما  اآلسيوية  األلــعــاب 
الرابعة يوم الجمعة القادم مع المنتخب القطري 
دور  فــي  لــقــاءاتــه  يختتم  ــوم  ــي ال نــفــس  وفـــي 

المجموعات بمواجهة المنتخب النيبالي.
تظهر  التي  ــى  األول المرة  هي  هــذه  وستكون 
األلعاب  دورة  في   3X3 السلة  كرة  رياضة  فيها 
اآلسيوية ، حيث سيشارك في منافسات الرجال 
٢٠ منتخبًا وزعت على أربع مجموعات حيث يتأهل 

أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
عمر  الالعبين  مــن  الوطني  المنتخب  ويتكون 

البخاري ، ريان جراد ، حنا جحا وشاكر شبير.
و١٨   ١٧ بين  المنتخب  العــبــي  أعــمــار  ــراوح  ــت وت
للمشاركة  استعدادًا  المشاركة  تأتي  حيث  عامًا 
والتي  للشباب  األولمبية  األلــعــاب  دورة  فــي 
آيرس  بوينس  األرجنتينية  العاصمة  ستحتضنها 
في شهر تشرين األول المقبل ، حيث أصبح هذا 
إلى  يتأهل  أردنــي  جماعي  فريق  أول  المنتخب 

إحدى دورات األلعاب األولمبية.

 "البدور" يودع ٥٠ متر فراشة
ــدور  ال مــن  الــبــدور  محمد  الــشــاب  السباح  خــرج   
التمهيدي لسباق ٥٠ متر فراشة ضمن منافسات 
السباق  أنهى  أن  بعد  اآلسيوية  األلعاب  دورة 

بزمن وقدره ٢٧:٤٠ ثانية.
ويسعى البدور ، صاحب الرقم التأهيلي A لدورة 
المزيد  إلكتساب   ، للشباب  األولمبية  األلعاب 
البطوالت  في  مشاركته  خــالل  من  الخبرة  من 

اآلسيوية التي عادة ما تجتذب أبطال القارة.
األردنــيــة  السباحة  مشاركة  الــيــوم  وتستكمل 
 ٤٠٠ سباق  بقلة  خضر  سيخوض  حيث  باآلسياد 
 ٢٠٠ سباق  الور  عمرو  سيخوض  فيما  حرة  متر 

متر صدر.

 قرعة الجوجيتسو
رياضة  قرعة  مــراســم  االول  أمــس  يــوم  أجــريــت 
في  األولــى  للمرة  ستظهر  والتي  الجوجيتسو 

دورة األلعاب اآلسيوية.
في  للجوجيتسو  الوطني  المنتخب  ويــشــارك 
دورة األلعاب اآلسيوية حيث من المنتظر أن تبدأ 

منافسات الجوجيتسو يوم الجمعة المقبل.
وسيلعب من جانب المنتخب ، في اليوم األول 
من المنافسات ، كل من ، غالب الحراحشة (وزن 
تحت ٦٩ كغم) وعبدالله نباص (وزن تحت ٦٩ كغم) 

وياسمين الخطيب (وزن تحت ٤٩ كغم).
الــدور  مــن  ــه  وزن منافسات  الحراحشة  وسيبدأ 
مواجهة  من  الفائز  سيلتقي  حيث  النهائي  ثمن 

والــتــايــالنــدي  سبتيرا  يــولــيــوس  اإلنــدونــيــســي 
راتشرت ، فيما سيلتقي ، نباص ، في دور الـ ٣٢ 

مع العراقي أحمد علي صباح.
بينما ستفتتح الالعبة ياسمين الخطيب مشاركتها 

بلقاء الفلبينية مارجاريتا في دور الـ ٣٢.
وسيظهر وم السبت المقبل ٢٥ آب الحالي ، كل 
كغم)   ٦٢ تحت  (وزن  قاقيش  يارا   ، الالعبين  من 
باسل   ، كغم)   ٦٢ تحت  (وزن  الحراحشة  فريح   ،
فانوس (وزن تحت ٩٤ كغم) وزيد جرندوقة (وزن 

تحت ٨٥ كغم).
ــيــش فـــي مــواجــهــة  ــاق وأوقــــعــــت الـــقـــرعـــة ق
 ٣٢ ـــ  ال دور  فــي  ميجاوتي  ليما  اإلندونيسية 
مع   ، فــانــوس   ، سيلعب  ـــدور  ال نفس  وفــي   ،

مع  وجــرنــدوقــة  غسي  ماين  الجنوبي  الــكــوري 
التركمنستاني تشاريف.

المقبل  األحد  يوم  مشاركته  المنتخب  وسيختتم 
، حيث سيلعب كل من ، حمزة الرشيد (وزن تحت 
٧٧ كغم) ، عبدالكريم الرشيد (وزن تحت ٧٧ كغم) 
، حيدر الرشيد (وزن تحت ٨٥ كغم) وبدر الخزاعي 

(وزن تحت ٨٥ كغم).
السوري  مع   ٣٢ الـ  دور  في  الرشيد  وسيلتقي 
شام مهند وفي نفس الدور سيلعب عبدالكريم 

مع العب الصين تايبيه تاين لي.
فيما سيلتقي حيدر الرشيد مع العب قيرغيزستان 
الــدور  نفس  وفــي   ٣٢ الـــ  دور  في  مارتسليف 

سيلتقي الخزاعي مع األوزبكي نورماتوف. 

 األمير فيصل، وبجانبه االميرة زينة،  يتوج األبطال.. والصادق تلمع ذهباً   

 الصادق تتغلب في المباراة النهائية على الكورية جان داي كيم   

 البرتغالي زي ناندو    التونسي شاكر مفتاح   
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 الرمثا- ايهاب الشقران 

المهاجم  الماضية  قبل  الليلة  الرمثا  ضم 
والنيجيري  الــحــمــوي،  شـــادي  الــســوري 
لقمان عزيز، وتم تقييدهما في اتحاد كرة 

القدم قبيل اغالق باب اإلنتقاالت.
ــم الــجــانــب  ــدع ــحــمــوي ل ــار ال ــي ــت وجــــاء اخ
الهجومي في الفريق، حيث سبق لالعب 
تمثيل فريق الجزيرة في الدوري المحلي، 
مثلما جاء ضم عزيز لتفعيل مهام العبي 
عمليات  غرفة  تعتبر  التي  الوسط،  خط 
تمثيل  لعزيز  وســبــق  الــقــدم،  ــرة  ك لعبة 

واتــحــاد  بلعما،  ســحــاب،  االردن،  شــبــاب 
الرمثا.

للرمثا  الفني  الــجــهــاز  اخــتــار  ذلـــك،  الــى 
النهائية  التشكيلة  ذيابات،  اسالم  بقيادة 
مباريات  غــمــار  ستخوض  الــتــي  للفريق 

الموسم الحالي. 
وعمل ذيابات منذ ما يقارب الشهر على 
اختيار عدد من الالعبين الشباب الذين تم 
ضمهم مؤخرا للفريق، ليكونوا نواة عمل 
بعد  المقبلة،  المواسم  الفني  الجهاز 
على  باالعتماد  قــرارا  اإلدارة  مع  اخذ  أن 

العبي النادي. 

 الرمثا يضم الحموي وعزيز 

 عمان - منير طالل

نــجــح الــلــيــلــة قــبــل الــمــاضــيــة فريق 
بنجاح  الجزيرة  اختبار  بتخطي  الوحدات 
89-82 في اللقاء الذي جمعهما في 
الحسين  بمدنية  حمزة  األمير  صالة 
الجولة  مباريات  ختام  في  للشباب 
المرحلة  ذهاب  من  واألخير  الخامسة 
لكرة  الممتازة  الدرجة  لدوري  األولى 
الــســلــة وســـط مــســانــدة الفــتــة من 

جماهيره.
خطوة  الــفــوز  بذلك  الــوحــدات  وأنــجــز 
الذهبي  المربع  بــلــوغ  نحو  واســعــة 
بتحقيق  نجح  بعدما  الثانية"  "المرحلة 
ــتــوالــي ورفــع  ـــوزه الــرابــع عــلــى ال ف
رصيده في صدارة الفرق الى 9 نقاط 
بعدما تدارك الخسارة التي لحقت به 
في افتتاح الدوري أمام األرثوذكسي 
بدوره  واالخير  التمديد 104-100  بعد 
يمتلك 8  حيث  الثاني  بالمركز  استقر 
نقاط بعدما حقق في الجولة االخيرة 
بعد   83-84 األهــلــي  عــلــى  الــفــوز 

التمديد.
الثانية  خسارته  تلقى  بــدوره  الجزيرة 
الــدوري  في  والثالثة  التوالي  على 
ــقــاط الــى  ــد 7 ن لــيــصــبــح فـــي رصــي
األهلي  كفريوبا،  الثالثة  الفرق  جانب 
والرياضي ليعلن تواصل اثارة الدوري 
مرحلة  في  اشتعاله  سيواصل  حيث 
االياب التي تنطلق 21 ايلول المقبل 
الفرق  من  أربعة  نهايته  في  وينتقل 
الثانية  المرحلة  الى  المشاركة  الستة 

"المربع الذهبي".
للدوري  االضــطــراري  التوقف  ــاء  وج
المنتخب  لــتــجــمــع  ــرصــة  ــف ال لــمــنــح 
الـــذي  األردن"  "صـــقـــور  ــوطــنــي  ال
الرابعة  النافذة  في  المشاركة  بصدد 
المؤهلى  اآلسيوية  التصفيات  من 
حيث   2019 ــن  ــصــي ال لـــمـــونـــديـــال 
الجنوبي  الكوري  المنتخب  يستضيف 
بمدينة  ــمــزة  ح األمـــيـــر  ــة  صــال فـــي 
مع  ايلول   13 في  للشباب  الحسين 
من  الثانية  المرحلة  مباريات  انطالقة 
الرابعة  النافذة  وتستكمل  التصفيات 
بخوض مباراة امام المنتخب الصيني 

في 17 ايلول هناك في الصين.
فرق  يتصدر  األردن"  ان "صقور  يذكر 
المجموعة الخامسة برصيد 11 نقطة 
برفقة منتخبي لبنان ونيوزيلندا فيما 
 10 الجنوبي  الكوري  المنتخب  يملك 
 9 الصيني  المنتخب  وبــحــوزة  نقاط 
السوري  المنتخب  يتذيل  فيما  نقاط 
فـــرق الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد 8 نــقــاط، 
ويــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم 7 فــرق من 
للمنتخب  بــاالضــافــة  المجموعتين 

الصيني مستضيف البطولة.

الوحدات / 89
الجزيرة / 82

التقدم األول واألخير كان للجزيرة 2-3 
عبر ثالثية جوردان الدسوقي حيث رد 
على سلة أحمد حمارشة، لكن فخري 
بثالثية  الدسوقي  على  رد  السيوري 
بالنتيجة  االبتعاد  الــوحــدات  وواصــل 
في  والعواملة  الحمارشة  تميز  عبر 
باالضافة  السلة  تحت  مــن  تسجيل 
بتعطيل  ـــدات  ـــوح ال نــجــح  كــمــا  لــلــم 
عابدين  محمود  الجزيرة  ألعاب  صانع 
الفترة  خالل  التسجيل  عن  غاب  الذي 
محمود  ثالثية  ورغم  باكملها  األولى 
بعد  على  الجزيرة  جعلت  الــذي  مــاف 
الــوحــداتــي  الـــرد  لكن   13-12 نقطة 
عيد  وسنان  الحمارشة  عبر  عنيفا  جاء 

لتنتهي الفترة االولى 19-27.
في  للجزيرة  القوية  الــبــدايــة  ورغـــم 
الزيتاوي  هشام  عبر  الثانية  الفترة 
وعابدين اال ان العواملة بدأ بـ "العزف 
المنفرد" تحت السلة ليبتعد الوحدات 

بفارق 12 نقطة وكان الوحدات يشرك 
لمراقبة  خــصــيــصــًا  الــســكــري  أحــمــد 
بعنف  وغمس  سنان  وانسل  عابدين 
لكن  نــقــطــة   18 ـــ  ل الـــفـــارق  ليعمق 
مشاركته  ورغــم  منصور  مصطفى 
المحدودة مع الجزيرة سجل اربع نقاط 
متتالية لينتهي الشوط األول 35-49.
المفروضة  الرقابة  من  عابدين  تحرر 
عليه في بداية الفترة الثالث فسجل 
وهرب  إضافية  رمية  على  وتحصل 
وســدد  الرقابة  مــن  مطلق  موسى 
من عيار النقاط الثالث، اتبعها عابدين 
نقاط   6 إلــى  الــفــارق  قلصت  باخرى 
الغزاوي  مجدي  اخــيــرًا  ونجح   ،48-54
عناء،  طــول  بعد  الثالثية  بتصويبه 
كرر  الــغــزاوي  لكن  الــزيــتــاوي  عليه  رد 
الــوحــدات  ينجح  ولــم  المشهد،  ذات 
على  خاصة  الدائرة  على  الدفاع  في 
مطلق الذي واصل قصف السلة من 
بعيد ونجح بذات الطريقة من معادلة 

االرقام مع نهاية الفترة 70-70.
حتى  الفريقين  بين  التعادل  تواصل 
74-74 وتأزم موقف الوحدات بعدما 
الشخصي  الخطأ  الحمارشة  تلقى 
بسبب  العواملة  خرج  ثم  ومن  الرابع 
نجح  باكير  محمد  بديله  لكن  االصابة 
وبعدما  الهجومي  خاصة  اللم  في 

نقاط  لخمس  الفارق  الوحدات  وسع 
باستنزاف  ــدأ  ب الحمارشة  خبرة  عبر 
انطالقات  سرعة  واستغالل  الوقت 
السيوري ولم تكن ثالثية ماف كافية 
لالقتراب بالنتيجة لينتهي اللقاء بفوز 

الوحدات بفارق 7 نقاط. 

باألرقام:
ــوحــدات)  (ال الحمارشة  أحــمــد  ــان  ك  -
منها  نقطة   29 بتسجيله  للقاء  نجمًا 
منها ثالثية وكانت نسبته مميزة في 
الرميات الثنائية حيث وصلتى لـ %84 
بتسجيله لـ 11 من اصل 13 تسديدة، 
ــع  وارب كـــرة،   12 ومتابعة  بلم  ونــجــح 
دفاعي  وتــصــدي  حاسمة  تــمــريــرات 

"بلوك شوت".
ــرة"  ــزي ــج - نــجــح مــوســى مــطــلــق "ال
بتسجيلة 24 نقطة منها اربع ثالثيات 
من اصل 8 تسديدات، باالضافة الى 
10 متابعات وثالث تمريرات حاسمة.

- يوسف العواملة "الوحدات" سجل 
خرج  حيث  دقيقة   32 خالل  نقطة   22
متابعات،   10 الى  باالضافة  مصابًا، 
وتصديين  حاسمتين  وتــمــريــرتــيــن 

دفاعيين.
- هشام الزيتاوي "الجزيرة" سجل 18 
واحــدة  ومتابعة  ثالثية،  منها  نقطة 

وتمريرة حاسمة.
 16 سجل  "الــوحــدات"  عيد  سنان   -
نقطة منها ثالثيتين، باالضافة الى 5 
متابعات، وتمريرتين حاسمتين وقطع 

ثالث كرات.
سجل  (الــوحــدات)  السيوري  فخري   -
13 نقطة منها ثالثية، باالضافة الى 

متابعتين، واربع تمريرات حاسمة.
 12 سجل  (الجزيرة)  عابدين  محمود   -
باالضافة  واحــدة  ثالثية  منها  نقطة 
حاسمة  تمريرات  و5  متابعات   6 الى 

وقطع كرتين.
- على مستوى الفريق تفوق الوحدات 
 %64 بـ  الثنائية  التسديدات  بنسبة 
تفوق  كما  لمنافسه   %  50 مقابل 
بـ44  السلتين  تحت  والمتابعة  باللم 
وقطع  منافسه،   39 مقابل  متابعة 
وتصدى  لمنافسه   5 مقابل  كرات   7
بنجاح لـ 3 كرات "بلوك شوت" مقابل 

تصدي وحيد لمنافسه.
- بالمقابل كان الجزيرة يتفوق بنسبة 
مقابل   %29 الثالثية  الــتــســديــدات 
الجزيرة  سجل  حيث  لمنافسه   %24
فقط   6 مقابل  ثالثية  تسديدة   11
بالتمريرات  أيضًا  وتفوق  لمنافسه، 
 13 مقابل  تــمــريــرة   18 بـــ  الحاسمة 

لمنافسه. 

ترتيب الفرق مع ختام ذهاب المرحلة األولى

النقاطالفارقعليهلهخسرفازالفريق

269+41430404الوحدات

188+32412394األرثوذكسي

317+23407376الجزيرة

237-23378401األهلي
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 الوحدات يتخطى الجزيرة ويتصدر ذهاب المرحلة األولى لسلة الممتاز 

 .. خطوة واسعة نحو املربع الذهبي 

 العواملة (وسط) يرتقي ليسجل في سلة الجزيرة ومحاولة من مطلق (٣٣) لمنعه   

 المرحلة الختامية لـ طاولة الثانية (5) الشهر القادم 

 عرشة فرق تدفع بقواها للحصول عىل 
بطاقتي الصعود 

 القطب يشارك يف "تنسية تونس" 

 عمان - غازي القصاص

الختامية  للمرحلة  تأهلت  فرق  عشرة  تدفع 
من بطولة اندية الدرجة الثانية لكرة الطاولة 
المرحلة  مــنــافــســات  فــي  قــواهــا  بــكــامــل 
التي ُتقام خالل الفترة 5-8 الشهر المقبل 
للحصول على بطاقتي الصعود الى الدرجة 

الممتازة.
للمرحلة  تــأهــلــت  الــتــي  الــعــشــرة  ــرق  ــف وال
الذي  المجموعات  دور  ختام  عقب  الختامية 
الحرية  انسحاب  بعد  فريقًا   (28) فيه  شارك 
جرت  مجموعات  خمس  على  وزعــت  ولــب 
واحدة  مرحلة  من  الدوري  بطريقة  مبارياتها 
في  والثاني  االول  بالمركزين  جاءت  والتي 

كل مجموعة: 
األرثوذكسي وشباب بشرى عن المجموعة 
ــون عن  ــل ــج ــان وع ــع االولــــــى، نــشــامــى م
بلدية  وموظفي  معدي  الثانية،  المجموعة 
عمان  اقصى  الثالثة،  المجموعة  عن  اربــد 
وبشرى  الرابعة،  المجموعة  عن  والــفــرذخ 

والنهضة عن المجموعة الخامسة.  
حد  الــى  متقاربة  الفرق  مستويات  وتبدو 
كبير مع افضلية نسبية لفرق: االرثوذكسي 
ومعدي،  معان  ونشامى  عمان  واقصى 
اجـــواء  ــدخــول  ل تسعى  ــفــرق  ال بقية  لــكــن 
المنافسة على بطاقتي الصعود رافضة أن 
تكون جسر عبور لآلخرين نحو مصاف اندية 

الدرجة الممتازة.
المجموعة  فــرق  تــصــدر  ــســي:  ــوذك االرث  -
كافة  في  بفوزه  نقاط،   (8) برصيد  االولى 
ويضم  الــمــجــمــوعــات،  دور  فــي  مــبــاريــاتــه 
الالعبين:  السابق  نجمه  يدربه  الذي  الفريق 
شوقي ضيا الالعب الدولي السابق واحمد 

عادل وعماد العوفي وعمر العوفي.
الثانية  المجموعة  تصدر  معان:  نشامى   -
نقاط،   (6) برصيد  فريقين  منها  غاب  التي 
خضر  وباسم  مفيد  امجد  الالعبون:  ويمثله 
ومحمد خضر وعمر باكير واحمد الكسواني. 
برصيد  الثالثة  المجموعة  تصدر  معدي:   -

(10) نقاط لفوزه في كافة مبارياته، ويمثله 
وباسل  ابويمن  وليث  عزيز  عمار  الالعبون: 

احمد وصدام النعيمات.
الرابعة  المجموعة  تصدر  عمان:  اقصى   -
برصيد (10) نقاط لفوزه في كافة مبارياته، 
بركات  ويمثله الالعبون: نبيل حماد ومحمد 

واحمد بركات وهاني سعدالدين.
برصيد  الخامسة  المجموعة  تصدر  بشرى:   -
ويمثله  مبارياته،  كافة  في  لفوزه  نقاط   (8)
الالعبون: سامر النمري ويحيى بني فياض 

وخالد النجدي وعبدالكريم جرادات.
االولــى  المجموعة  ثاني  بشرى:  شباب   -
محمود  الالعبون  ويمثله  نقاط،   (7) برصيد 
الخراشفه  وعلي  الخطيب  واحمد  البطاينه 

ومحمد رزق.
- عجلون: ثاني المجموعة الثانية برصيد (5) 
الصمادي  رجائي  الالعبون  ويمثله  نقاط، 
ومصعب القضاة وياسر الصمادي ووسام 

فواز.
- موظفو بلدية اربد: ثاني المجموعة الثالثة  
ابراهيم  الالعبون  ويمثله  نقاط،   (9) برصيد 
ابوجميل وقصي قضماني ومحمد العمري 

واحمد الحاين.
برصيد  الرابعة  المجموعة  ثاني  الفرذخ:   -
النعيمات  فواز  الالعبون  ويمثله  نقاط،   (9)
ومحمد  مرزوق  وعبدالمجيد  سالمه  وعلي 

يوسف.
- النهضة: ثاني المجموعة الخامسة برصيد 
انجادات  محمد  الالعبون  ويمثله  نقاط،   (7)
واســـالم حــبــوش وخــالــد ابــوالــرب ورمــزي 

منيزل.
ـــي فـــادي  ـــدول ــحــكــم الـــعـــام ال الــحــكــام: ال
خريسات  كايد  محمد  الدولي  القضماني، 
دور  مــبــاريــات  وادار  ــام،  ــع ال الــحــكــم  نــائــب 
ابراهيم  االتــحــاديــون:  الحكام  المجموعات 
القراله  ومحمد  ابراهيم  وحمزه  ابــونــواس 
السعود  وابــراهــيــم  البستنجي  وابــراهــيــم 
واماني حمدان وميسم خالد ويوسف بني 

عطا. 
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للتنس  الــوطــنــي  المنتخب  العــب  يتوجه 
موسى القطب بعد غد الخميس الى تونس 
تقام  التي  الدولية  بطولتها  في  للمشاركة 
المرسا  مدينة  في  االولــى  نسختين:  من 
في  والثانية  اسبوعًا،  منافساتها  وتستمر 
منافساتها  وتستمر  المونستير  مدينة 

اسبوعين.
ـــ "الـــــرأي": اشــــارك في  ـــال الــقــطــب ل وق
المرحلة الحالية ببطوالت "الفيوتشر" التي 
ُتقام في دول عدة من اجل تطوير مستواي 
ـــواء  الــفــنــي حــتــى اتــمــكــن مـــن دخــــول اج
المنافسة في بطوالت قارية وحتى دولية.
مسابقة  بلقب  مــؤخــرًا  ــوج  ُت القطب  وكــان 
شريكه  الفردي لبطولة لبنان، وكما توج مع 
لــذات  ــزوجــي  ال مسابقة  بلقب  ــســوري  ال
البطولة التي قدم فيها عروضًا فنية الفتة.

من ناحية ُاخرى، اعتذر اتحاد التنس عن عدم 
ت  لفئتي  العربية  البطولة  في  المشاركة 
تقام  التي  واإلنــاث  للذكور  سنة  و14   12
المبارك  االضــحــى  عيد  بعد  تــونــس  فــي 
وفق موسى العودات امين السر والناطق 

االعالمي لإلتحاد.
الوطنية  للمنتخبات  الفني  المدير  ــادر  وغ
التونسي رفيق بوشالكه الى بالده لقضاء 
الخامس  حتى  تستمر  التي  السنوية  اجازته 
في  عودته  بعد  ليباشر  القادم،  الشهر  من 
الوطنية  المنتخبات  تدريبات  على  االشراف 
مقدمتها  وفــي  المقبلة  لإلستحقاقات 
التصنيف  لمجموعة  ديفز  كــأس  تصفيات 

اآلسيوي الرابع. 

 فريق نادي موظفي بلدية اربد   

 توتنهام يخوض مباراته األوىل يف دوري 
بيل  أبطال أوروبا عىل ملعب و

 لندن - أ ف ب

اإلنجليزي  هوتسبير  توتنهام  يخوض 
دور  فــي  األولــــى  البيتية  ــاراتــه  مــب
دوري  مــســابــقــة  مــن  الــمــجــمــوعــات 
أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب 
االتحاد  مع  اتفاق  بموجب  ويمبلي 

األوروبي للعبة (يويفا).
مشجعيه  مــن  اعــتــذر  توتنهام  وكــان 

على خلفية إرجاء االنتقال الى ملعبه 
الجديد الذي يتسع لـ 62 الف متفرج، 
المقبل،  الشهر  مــقــررا  كــان  والـــذي 
بأنظمة  تتعلق  تقنية  مشاكل  بسبب 
ــادي هــذا  ــف ــدا أن ت ــؤك ــســالمــة، م ال

التأجيل لم يكن ممكنا.
الموسم  انهى  الذي  النادي  وأعلن   
الــمــاضــي فــي الــمــركــز الــثــالــث بعد 
سيتي  مانشستر،  مدينة  قطبي 

بيان  في  الوصيف،  ويونايتد  البطل 
مباراتنا  نقيم  أن  يويفا  مع  "اتفقنا 
المجموعات  دور  في  األولى  البيتية 

على ملعب ويمبلي".
لتوتنهام  األولــى  المباراة  وستكون 
األولــى  الجولة  في  إمــا  أرضــه  على 
(األسبوع الذي يبدأ في 17 ايلول) او 
في  يبدأ  الذي  (األسبوع  الثانية  في 

األول من تشرين االول). 

 موسى القطب    توتنهام اإلنجليزي   

 صالح ينافس رونالدو 
ومودريتش عىل 

جائزة "األفضل" 

 الرأي - أنترنت

كشف االتحاد األوروبي 
لكرة القدم، عن المرشحين 

النهائيين لجائزة أفضل 
العب في أوروبا، لموسم 

.2018-2017
وضمت القائمة النهائية 

المصري محمد صالح 
نجم ليفربول االنجليزي 

والكرواتي لوكا مودريتش 
نجم ريال مدريد، والبرتغالي 

كريستيانو رونالدو نجم 
الريال السابق ويوفنتوس 

الحالي.
ومن المقرر أن يتم اإلعالن 

عن الفائز يوم 30 آب 
الجاري، أثناء قرعة النسخة 

الجديدة للبطولة.
وكان صالح تعرض خالل 
المباراة النهائية، إلصابة 

في الكتف، وخرج من أرض 
الملعب في الشوط األول.
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 الواليات المتحدة - أ ف ب

كرة  سجل  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  دخل 
التنس العالمية في عصرها الحديث بعد ان بات 
اول العب يفوز بدورات الماسترز التسع لأللف 
نقطة، بإحرازه اخيرا دورة سينسيناتي االميركية 

بعد إخفاقه في خمس مباريات نهائية سابقا.
وأحرز الصربي المصنف أول في العالم سابقا، 
لقبه األول فيها بفوزه على السويسري روجيه 
و25  ساعة  في  و4-6  عالميا 4-6  الثاني  فيدرر 

دقيقة.
عودته  توج  الذي  عاما)   31) ديوكوفيتش  وبات 
بلقب  االصابات،  بسبب  عدة  اشهر  غياب  بعد 
الشهر  االنجليزية  ويمبلدون  بطولة  في  كبير 
الحديث  العصر  في  االول  الالعب  الماضي، 
للعبة الذي يفوز بدورات الماسترز التسع بعدما 
خمس  فــي  سينسيناتي  دورة  عليه  عصت 
الذي  فيدرر  امام  ثالث  بينها  سابقة،  محاوالت 
يستطيع بدوره االتكال على عودة جدية تحضيرا 
لبطولة الواليات المتحدة التي تنطلق في 27 
آب على مالعب فالشينغ ميدوز في نيويورك.

السابعة  أتم  الذي  السويسري  مشاركة  وكانت 
هي  سينسيناتي،  في  آب،   8 في  والثالثين 
ويمبلدون  فــي  اللقب  فقدانه  منذ  االولـــى 
بــخــســارتــه فــي ربـــع الــنــهــائــي امــــام الــجــنــوب 
أفريقي كيفن أندرسون في مباراة من خمس 

مجموعات.
وتعرض فيدرر (37 عاما) الذي كان يسعى الى 
والثامن  االحترافية،  مسيرته  في  الـ 99  اللقب 
هذه  فــي  اولـــى  لخسارة  سينسيناتي،  فــي 
االسباني  امام  سقط  عندما  منذ 2013  الدورة 

رافايل نادال في ربع النهائي.
منافسه  على  انتصاراته  عدد  الصربي  ورفــع   

السويسري الى 24 في 46 مواجهة بينهما.

حلم تحقق
فيدرر،  التقليدي  غريمه  ديوكوفيتش  ومــازح 
الغراند  ألــقــاب  فــي  القياسي  الــرقــم  صاحب 
األربــع  البطوالت  في  لقبا   20 بــإحــرازه  ســالم 
خمس  قائال "لعبت  التتويج  حفل  خالل  الكبرى، 
كلها،  وخسرتها  هنا  سابقا  نهائية  مــبــاريــات 
االستثنائي،  الرجل  هذا  امام  (ثالث)  معظمها 
روجيه... شكرا ألنك تركتني أفوز مرة واحدة هنا 

في سينسيناتي. هذا حلم تحقق".
صعوبات  من  عانيت  رائع.  شعور  "إنه  وأضاف 
عدت  ثــم  اصابتي،  بعد  االخــيــرة  األشــهــر  فــي 

ألفوز في ويمبلدون وسينسيناتي".
قائال  بديوكوفيتش  فيدرر  أشاد  المقابل،  في 

"نوفاك بطل كبير. اليوم هو الذي صنع التاريخ. 
لم أكن موفقا في إعادة كراته. كان األمر فظيعا 
بالنسبة إلي. لقد خسرت كل الكرات الثانية في 

الضربات األمامية. ال أفتش عن أعذار".
وأضاف "لقد استحق نوفاك الفوز اليوم. ولم 
وأنا  جيدا،  اسبوعا  أمضيت  كافية.  جهودي  تكن 

سعيد في نهايته وأحتاج الى اإلخالد للراحة".
أكثر  قبل  االخــيــرة  للمرة  التقيا  الالعبان  وكــان 
بطولة  نهائي  نصف  في  ونصف  سنتين  من 
في  فاز  ديوكوفيتش  بأن  علما  استراليا 2016، 

المواجهات الثالث االخيرة بينهما.
في  فيدرر  ارســال  كسر  من  الصربي  وتمكن 
الشوط السابع للمجموعة االولى وتقدم 3-4. 
فيها  يخسر  التي  االولـــى  الــمــرة  هــذه  وكــانــت 
فيدرر ارساله في الدورة بعد 100 ضربة ناجحة. 
إرسال  بكسر  الثانية  المجموعة  فيدرر  واستهل 
ديوكوفيتش والتقدم 2-0، قبل ان يرد الصربي 
الشوطين  في  مرتين  منافسه  ارســال  بكسر 

مــزدوجــا،  خطأ  منافسه  ارتــكــاب  نتيجة  ــرابــع  ال
والسادس وأنهى المباراة في الشوط العاشر 
 85 بعد  له  سنحت  التي  االولــى  الفرصة  من 

دقيقة.

 "أكثر اللحظات الخاصة في 
مسيرتي"

وردا على سؤال حول كونه الالعب الوحيد الفائز 
بدورات الماسترز كلها في العصر الحديث، قال 
ديوكوفيتش "من دون شك، انها أكثر اللحظات 
االنتصارات،  تحقيق  مسيرتي.  في  الخاصة 
ذلك  وكــل  أحبه.  أمــر  الرياضي  التاريخ  وكتابة 

سيزيدني فخرا حتى آخر أيام حياتي".
وأضـــاف "اشـــرت فــي وقــت ســابــق مــن هذا 
اللقب  بهذا  الفوز  احتماالت  أن  إلى  األسبوع 
عينه،  الوقت  وفــي  لــي.  كبيرا  دافعا  شكلت 
ينبغي  مما  أكــثــر  األمـــر  فــي  أفــكــر  أال  حــاولــت 
كتفي.  على  الضغوط  من  مزيد  وضع  لتفادي 

سبق لي اهدار الفوز هنا مرات عدة، بينها ثالث 
أمام روجيه (فيدرر)".

كنت  (االحد)،  الملعب  الى  دخولي  "بعد  وتابع 
أني  إال  هنا،  سابقا  امامه  خسرت  بأني  أفكر 
على  قياسا  الفوز  في  بفرصي  ايضا  آمنت 

تحسن مستواي في المباريات االخيرة".
فيه  سيضع  الــذي  المكان  عــن  ســؤالــه  ولــدى 
صالة  يخصص  وهل  سينسيناتي،  دورة  كأس 
الفائز  ديوكوفيتش  قال  احرزها،  التي  للكؤوس 
الكبرى،  البطوالت  فــي   13 منها  لقبا   70 بـــ 
تلك  من  أصغر  بي  الخاصة  الصالة  لكن  "نعم، 
(رافايل  ورافــا  (فيدرر)  روجيه  فيها  يضع  التي 
وبالطبع  كؤوسهم.  (كــونــورز)  وجيمي  ــادال)  ن
في  موجودة  وغالبيتها  بكؤوسي،  اعتني  أنا 
فخورون  والـــدي،  وخصوصا  عائلتي،  صربيا. 
في  المضرب  لكرة  ناد  لدينا  بها.  ويعتنون  بها 
بلغراد، وقد خصصنا فيه صالة للكؤوس التي 

احرزتها". 

 مدن وعواصم - أ ف ب

البرتغالي  النجم  بعد  ما  حقبة  مدريد  ريــال  بــدأ 
ضيفه  على  صعب  بفوز  ــالــدو  رون كريستيانو 
الــدوري  من  األولــى  المرحلة  في   0-2 خيتافي 
ــقــدم الــتــي شــهــدت فــوزا  ــانــي لــكــرة ال اإلســب
تاريخه  في  مرة  ألول  الصاعد  لهويسكا  تاريخيا 
ثالثية  اول  وتسجيل   ،1-2 أيبار  مضيفه  على 
إلى  حديثا  المنضم  سيلفا  أندريه  البرتغالي  عبر 

أشبيلية.
سانتياجو  ملعب  شهد  االولـــى،  المباراة  في 
البرتغالي  رحيل  بعد  مــبــاراة  أول  في  برنابيو، 
اقل  مــرات،  خمس  الذهبية  الكرة  بجائزة  الفائز 
عدد  اقتصر  حيث  عــامــا   20 منذ  حــضــور  نسبة 

المتفرجين على 48446 شخصا.
جولن  الملكي  للفريق  الجديد  المدرب  وفضل 
الكوستاريكي  القديم  الحارس  إشراك  لوبيتيجي 
كورتوا  تيبو  بالبلجيكي  الزج  وعدم  نافاس،  كيلور 

القادم من تشلسي اإلنجليزي.

فوز تاريخي
وأشــــاد الـــمـــدرب الــجــديــد لــفــريــق ريـــال مــدريــد 
المهاجم  بــــأداء  لوبيتيجي  جــولــن  االســبــانــي 
وصنع  هدفا  تسجيله  بعد  بيل  جاريث  الويلزي 
الهدف  كارفاخال  دانــي  المدافع  وسجل  اآلخــر، 
االول برأسه متابعا كرة رفها بايل وأبعدها حارس 
الفرنسي  رأس  فوق  من  سوريا  دافيد  خيتافي 
كريم بنزيمة. ثم أضاف الويلزي الثاني في بداية 

الشوط الثاني.
الــذي  هويسكا  تــقــدم  الثانية،  الــمــبــاراة  وفــي 
في  نظيفين  بــهــدفــيــن   ،1960 عـــام  تــأســس 
و40)،   5) جايار  أليكس  سجلهما  األول  الشوط 
الفارق  اسكاالنتي  جونزالو  االرجنتيني  وقلص 

في الشوط الثاني (69).

أول ثالثية
األولــى  الــى  العائد  فايكانو  ــو  راي بــدايــة  كانت 
مشجعة  غير  الثانية،  الدرجة  في  موسمين  بعد 
تصفيات  المتأهل الى  أشبيلية،  امام  بسقوطه 
رغم  ليج)  (يــوروبــا  ـــي  االوروب الـــدوري  مسابقة 
الماضي،  الموسم  في  المتأخر  السابع  مركزه 
بفضل ثالثية ألندريه سيلفا (22 عاما) في اول 
مباراة مع الفريق االندلسي الذي انتقل اليه من 

ميالن االيطالي.
الذي  فاسكيز  داميان  فرانكو  اإليطالي  وافتتح 
دافع عن الوان رايو فايكانو في 18 مباراة خالل 
موسم 2012-2013 عندما كان معارا من باليرمو 
رائعة  بطراليقة  الشبيلية  التسجيل  االيطالي، 
بعد مرور نحو ربع ساعة من زمن اللقاء مستفيدا 
السابق  اإلسباني  الــدولــي  له  مررها  كــرة  من 
أسفل  ــى  إل بيمناه  حولها  نــافــاس  خيسوس 

الزاوية اليسرى (15).
الثاني  بالهدف  تقدمه  االندلسي  الفريق  وعزز 
بعد تمريرة من سيرخيو اسكوديرو ومتابعة ناجحة 

من اندريه سيلفا (31).
بثالثية  متقدما  االول  الشوط  أشبيلية  وأنهى 
الثاني  الــهــدف  سيلفا  أضـــاف  بعدما  نظيفة 

الشخصي في الوقت بدل الضائع بمتابعته لكرة 
من ركلة ركنية نفذها األرجنتيني غابريال ميركادو 

.(1+45)
ثالثيته  سيلفا  أكــمــل  الــثــانــي،  الــشــوط  وفــي 
تابعها  فاسكيز  من  بينية  كرة  بعد  فريقه  ورباعية 

بيسراه في أسفل الزاوية اليمنى (79).
الفيديو  حكم  بواسطة  الفارق  فايكانو  وقلص 
الذي منحه ركلة جزاء إثر خطأ ارتكبه روكي ميسا 

ضد ادريان امباربا الذي نجح في التنفيذ (85).

الدوري اإلنجليزي
الجديد  للموسم  المفاجآت  أولى  برايتون  حقق 
ــك  ــكــرة الـــقـــدم، وذل مــن الـــــدوري اإلنــجــلــيــزي ل
وصيف  يونايتد  مانشستر  ضيفه  باسقاطه 

البطل بالفوز عليه 3-2 في المرحلة الثانية.
مورينيو  جوزيه  البرتغالي  المدرب  فريق  وكــان 
استهل الموسم بالفوز على ليستر سيتي بطل 
2016 بنتيجة 2-1، واضعا خلفه فترة التحضيرات 
الالعبين  من  العديد  عنها  غــاب  التي  الصعبة 
في  مشاركتهم  نتيجة  الممدة  عطلتهم  بسبب 

كأس العالم وعلى رأسهم الفرنسي بول بوغبا.

الدوري اإليطالي
بدأ روما، ثالث الموسم الماضي، مشواره بفوز 
تواصلت  فيما   ،0-1 تورينو  مضيفه  على  قاتل 
ســاســوولــو  مضيفه  أمـــام  مــيــالن  إنــتــر  عــقــدة 
من  األولــى  المرحلة  في   1-0 أمامه  بالخسارة 

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
كانت  تــوريــنــو،  فــي  األولــمــبــي  الملعب  على 
بصدها  األول  الشوط  نجمة  الثالث  الخشبات 
الصربي  تسديدتا  ارتــدت  حيث  لروما  محاولتين 
 (18) األيــســر  الــقــائــم  مــن  كــــوالروف  الكسندر 
والبوسني إدين دزيكو من القائم األيمن (20)، 
توماس  الفنزويلي  تورينو  العــب  محاولة  ثــم 

رينكون من العارضة (39).
الثالثة  تبديالته  الفريقين  من  كل  اجــراء  ورغــم 
أياكس  من  الجديد  الوافد  دخــول  شملت  التي 
الهولندي الشاب جاستن كاليفرت في صفوف 
من  اإليطالي  ــدوري  ال الى  العائد  وخــروج  رومــا 
باريس سان جرمان الفرنسي، الجناح األرجنتيني 

حتى  حالها  على  النتيجة  بقيت  باستوري،  خافيير 
ارتــدت  ــذي  ال دزيــكــو  خطف  عندما   89 الدقيقة 
محاولة ثانية له من القائم األيمن في الدقيقة 

79، النقاط الثالث لنادي العاصمة.
مستفيدا  رائــعــة،  بتسديدة  دزيكو  هــدف  وجــاء 
نجل  تــالعــب  إذ  لــكــاليــفــرت،  مميز  مجهود  مــن 
البالغ  كاليفرت،  باتريك  السابق  الدولي  النجم 
من العمر 19 عاما، بثالثة العبين قبل أن يلعب 
"طائرة"  تابعها  الذي  البوسني  لزميله  العرضية 

في الشباك.

 عقدة انتر مع ساسوولو تتواصل
ممثلي  بين  من  الوحيد  الفريق  ميالن  إنتر  وكان 
إيطاليا األربعة في دوري األبطال هذا الموسم 
يد  على  وجــاءت  بخسارة،  مشواره  يفتتح  الــذي 
بـ"نيراتسوري"  ألحق  الــذي  ساسوولو  عقدته 
ثماني  آخر  في  والسابعة  تواليا  الرابعة  هزيمته 

مواجهات بينهما.
ركلة  من   27 الدقيقة  في  بهدف  اللقاء  وحسم 
باسقاطه  مــيــرانــدا  البرازيلي  بها  تسبب  جــزاء 

المنطقة  فــي  فــرانــشــيــســكــو  دي  فــيــديــريــكــو 
بنجاح،  بيراردي  دومينيكو  لها  وانبرى  المحرمة، 
بمساعدة الحظ بعدما لمس الحارس السلوفيني 
سمير هاندانوفيتش الكرة لكنها واصلت طريقها 

الى الشباك.
طريقة  بأفضل  االحتفال  بفرصة  بارما  وفــرط 
أعــوام  ثالثة  بعد  األضـــواء  دوري  الــى  بعودته 
مشاكل  بسبب  الرابعة  الدرجة  هبوطه الى  على 
تقدمه  باهداره  وذلك  افالسه،  الى  أدت  مالية 
على ضيفه أودينيزي بهدفين لروبرتو إنغليسي 
بالتعادل  واالكتفاء   ،(59) باريال  وأنتونينو   (43)
رودريجو  األرجنتيني  عبر  هدفين  تلقيه  بعد   2-2
سيكو  والفرنسي  جــزاء)  ركلة  من   65) بول  دي 

فوفانا (69).
وفي المقابل، حقق أمبولي عودة موفقة بين 
الكبار بفوزه على ضيفه كالياري بهدفين سجلهما 
وفرانشيسكو   (14) كرونيتش  رادي  البوسني 

كابوتو (51).
وتغلب سبال على مضيفه بولونيا بهدف سجله 

السلوفيني ياسمن كوريتش (71). 

مفكرة المباريات

الدوري اإلنجليزي

 اليوم  

 10 مساء beIN2  ليفربولكريستال باالس

 السبت 

 2 ظهرا مان. سيتيوولفرهامبتون

 5 مساء وستهامآرسنال

 مساءبيرنلي 5فولهام 

 5 مساءليستر ساوثهامتون

 5 مساء  كارديف سيتيهيديرسفيلد

 5 مساءإيفرتونبورنموث

 7:30 مساء beIN2 برايتونليفربول

الدوري اإلسباني

 اليوم

 9 مساء beIN3أتلتيكو مدريدفالنسيا

 11 مساء beIN3   ليجانيسبيلباو

الجمعة

 9:15 مساء beIN3إيبارخيتافي

 11:15 مساء beIN3سوسييدادليجانيس

السبت

 7:15 مساء beIN3بيتيسأالفيس

 9:15 مساء beIN3رايو فاليكانوأتلتيكو مدريد

 11:15 مساء beIN3برشلونةبلد الوليد

الدوري اإليطالي

 اليوم

 9:30 مساء beIN4 فروسينونيأتالنتا

 السبت

 7 مساء beIN4التسيويوفنتوس

 9:30 مساء beIN4 ميالننابولي

الدوري الفرنسي

 الجمعة

 9:45 مساء beIN6  ستراسبورجليون

 السبت

 6 مساء beIN6 أنجيهسان جيرمان

 9 مساءسانت إيتيانمونبلييه

 9 مساء  كاننانت

 9 مساء ديجوننيس

 9 مساء    نيم أولمبيكتولوز

 9 مساء    ريمسأميان

الدوري األلماني

 الجمعة

 9:30 مساء beIN5 هوفنهايمبايرن ميونيخ

السبت

 4:30 عصرا beIN   نورنبيرجهيرتا برلين

 4:30 عصراهانوفرفيردر بريمن

 4:30 عصراشالكهفولفسبورج

 4:30 عصراآينتراختفرايبورج

 4:30 عصراأوجسبورجدوسلدورف

 7:30 مساء beIN5باير ليفركوزنمونشنجالدباخ

 ديوكوفيتش يرفع كأس البطولة (أ ف ب)   

 "  ديوكوفيتش يتوج بلقب "تنسية سينسنا

 جولة كروية في المالعب األوروبية 

 ريال مدريد يستهل مشواره بثنائية.. وبرايتون يفاجئ مانشسرت 
يونايتد 

 نجم ريال مدريد كروس يحاول التخلص من مدافع خيتافي (رويترز)   
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عمان - بترا 

العيد،  كعك  صنع  الــخــارج،  في  االردنيين  للمغتربين   يطيب 
الكرم  روح  لنشر  وبوابة  شعبيًا،  وموروثًا  طعام  ثقافة  باعتباره 
واالخاء بسالم مع االخر. ويقول مغتربون إن مع رائحة السميد 
والطحين الممزوجة بالقهوة العربية، تستنشقها هناك في كل 
بيت عربي مسلم.   ورغم أن هذا العيد لالضاحي، اال أن صنع 
وانفراده  الطبيعة،  وخيرات  هويتنا،  يعكس  فيه  العيد"  "كعك 
عن أي ثقافة شعبية أخرى، فهو عالمة فارقة بالمذاق، إذ يشرع 
الناس لتوزيعه أيضا بين الجيران وفي المدارس وفي كل مكان 
في بالد الغربة.   سعاد عفيف لم تمنعها الغربة في أمريكا وُبْعد 
المسافة عن االهل واالقارب، من صنع كعك العيد، واالبتهاج به، 
في  منه  تذوقن  أن  بعد  لجاراتها  وتعليمه  بتحضيره  تقوم  فهي 
االعياد الماضية، فأصبح هّمها الترويج لهذا الموروث العريق، كما 
جزءا  معها  وتصطحب  إعداده.  في  يشاركنها  أصبحن  جاراتها  وان 
كبيرا وهي ذاهبة الى المسجد لصالة العيد، اذ تتعالى تكبيرات 
الصفوف  توحيد  في  الله  بعظمة  مهّللين  الناس  ويقف  العيد، 
ملبية  وجنسياتها،  ولغاتها  ثقافاتها  باختالف  بينها  فيما  واألمة 

النداء بصوت واحد الله أكبر.

 "كعك العيد" فرحة املغرتب يف بالد الغربة 

  

كية   اطالق نار عىل السفارة األم
يف أنقرة وال إصابات 

 انقرة - أ ف ب

صباح  مبكر  وقت  في  أنقرة  في  األميركية  السفارة  تعرضت 
امس االثنين إلطالق نار لم يوقع إصابات، بحسب مسؤولين 
اتراك واميركيين، وسط توترات متصاعدة بين تركيا والواليات 
تعرض  السفارة  مبنى  أن  أنقرة  محافظ  مكتب  وأكد  المتحدة. 
بوابة  أصــابــت  طلقات  ثــالث  وأن  رصــاصــات،  ســت  إلطــالق 

المدخل الحديدية وجدارا خارجيا. وأضاف "ال توجد إصابات".
أمنيًا"  "حادثًا  إن  غينر  ديفيد  السفارة  باسم  المتحدث  وقال 
في  نحقق  ونحن  إصابات  عن  اإلبالغ  يتم  وأضاف "لم  وقع. 

التفاصيل. نشكر الشرطة التركية على استجابتها السريعة".
بالهجوم،  بعالقته  يشتبه  شخصا  التركية  الشرطة  واعتقلت 
عن  الكشف  دون  لألنباء،  األناضول  وكالة  أوردت  ما  بحسب 

مزيد من التفاصيل.

  

 دراسة: موجات ارتفاع درجات 
الحرارة واألمطار قد تشتد وتطول 

 أوسلو - رويترز 

قال علماء امس االثنين إن موجات ارتفاع درجات الحرارة خالل 
حدة  أكثر  تصبح  قد  الغزيرة  األمطار  وهطول  الصيف  فصل  
في النصف الشمالي من الكرة األرضية مع تسبب االحتباس 

الحراري في إطالة أمد أنماط الطقس في ذات المنطقة.
وأضافوا أن هناك خطرا من حدوث ظواهر جوية بالغة الحدة في 
أمريكا الشمالية وأوروبا وأجزاء من آسيا بسبب اضطرابات في 
انبعاث  ألثر  يرجع  ما  وهو  عالية  ارتفاعات  على  تهب  التي  الرياح 
الغازات الضارة المسببة لالحتباس الحراري. وقال ديم كومو كبير 
المناخ  تأثير  ألبحاث  بوتسدام  معهد  أجراها  دراسة  في  الباحثين 
أطول  سيصبح  الصيفي  "الطقس  بأمستردام  الحرة  والجامعة 
أمدا على األرجح.. المزيد من الفترات الحارة الجافة.. أيضا فترات 

أطول من هطول األمطار على األرجح".

يعفي  الدخل  لضريبة  جديد  بقانون  الحكومة   ستدفع 
91% من المكلفين األفراد، لكنه سيرفع الضرائب على 
الشركات أي أنها ستستهدف الملتزمين  ويكرس أسلوب 

معاقبة الشركات الرابحة، ويدعم الشركات المتعثرة .
 حتى مع رفع النسبة على األفراد واألسر الى 10أالف 
من  الزيادة  هذه  ستجلبه  ما  فإن  التوالي  على  ألف  و20 
األحوال  أحسن  في  دينار  مليون   80 يتجاوز  لن  إيــرادات 

وهي حاليا 200 مليون دينار .
هذا يذكرنا بالدراسة التي أجرتها غرفة تجارة عّمان ومركز 
الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية التي توقعت 
أن يحقق تعديل سقف اإلعفاءات الممنوحة لألفراد إلى 
زيادة    لألسرة،  دينار  ألف   (20) و  للفرد  دينار  آالف   (10)
الدراسة  تتوقع  بينما  دينار،  مليون  بمقدار 88  اإليــرادات 
زيادة حجم اإليرادات إلى نحو (123) مليون عند حد االعفاء 
وتصل  التوالي،  على  واالسرة  للفرد  دينار  ألف  َو 18   9
الزيادة إلى 162 مليون دينار عند حد أعفاء (8 َو 16) ألف 

دينار للفرد واألسرة على التوالي.
من  الدخل  من  المعفى  الجزء  تخفيض  أن  ذلك  معنى   
قليًال  الضريبة  قاعدة  يوسع  دينار  ألف   20 إلى  ألفًا   24
لكنه سيترك األغلبية العظمى من األفراد خارج التكليف 
بينما تبلغ حصيلة الضريبة على األفراد بموجب القانون 
ساري المفعول   نصف بالمئة أو أقل من الناتج المحلي 

اإلجمالي.
في  إال  السجن  عقوبة  ألغت  إن  الحكومة  ستفعل  حسنا 
حاالت يكون التهرب فيها فاضحا ومقصودا يسند إثباته 
اإلقتصادية  الجرائم  من  هو  فالتهرب  العامة  النيابة  الى 
قيمة  ضعف  فــرض  عقوبته  جنائيا،  وليس  والمالية 
أو  أعماله  وتجميد  حبسه  وليس  الضريبة  التهرب  مبلغ 
فرصة  أية  إنهاء  ما  المنقولة  وغير  المنقولة  أمواله  حجز 

لتسديد المطلوبات  .
كان يجدر بالحكومة أن تقود الحوار حول مبدأ متعارف عليه 
وهو ال ضريبة بدون تمثيل، ال تمثيل بدون ضريبة لكنها 
عوضا عن ذلك ستقدم قانونا يعفي أكثر من 90% من 

المكلفين بالضريبة .
السؤال األهم هو , هل سيحقق توسيع قاعدة الضريبة 
كما هو في القانون المقترح للخزينة 240 مليون دينار أم 
من  سيرد  ما  على  وتعتمد  سيتحقق  بما  ستكتفي  أنها 
في  الشركات  على  ضريبية  وتعديالت  التهرب  مكافحة 

المناطق التنموية وربما العقبة .
 القانون قادم بنسخة جديدة أجرت الحكومة حوارا مطوال 
حول مبادئه العامة لكنها لم تفصح عن مضمونه وسيكون 

قريبا بحوزة مجلس األمة حيث الحوار الحقيقي .    

مؤرش
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قانون يعفي 91% من األفراد

 عائالت كورية فرقتها الحرب 
تلتقي يف أجواء مؤثرة 

 سوكشو - كوريا الجنوبية - أ ف ب

من  السن  كبار  من  وغالبيتهم  الكوريين  عشرات  التقى 
الجنوب والشمال االثنين للمرة األولى منذ تقسيم شبه 
في  عاما،  نحو 70  منذ  اقاربهم  عن  وانفصالهم  الجزيرة 

أجواء من التأثر الشديد.
وتشبث المشاركون في اللقاء ببضعهم بعضا وكأنهم 
يحاولون اختصار عشرات السنين التي فرقتهم وتعانقوا 

حاملين صور اقاربهم.
الفساتين  يرتدين  الشماليات  الكوريات  من  العديد  وكان 
وجوسيون- الجنوب،  في  بهانبوك  المعروفة  التقليدية 

الشمال  من  القادمين  كل  وعلق  الشمال.  في  اوت 
ابنه  او  سون،  ايل  كيم  الشمالية  كوريا  مؤسس  صورة 
الجنوبيون  الكوريون  كان  فيما  ايــل،  جونغ  كيم  وخلفه 
يرتدون أفضل مالبسهم. وحين اقتربت الكورية الجنوبية 
ابنتها  أحنت  عاما،   99 العمر  من  البالغة  شين-جا  هان 

البالغتان 69 و72 عاما رأسيهما عليها وانفجرتا بالبكاء.
بخديهما  خديها  تلصق  وكــانــت  أيــضــا،  هــان  ــهــارت  وان

وتمسك متشبثة بيديهما.

   موسكو - أ ف ب 

استهدفت سلسلة هجمات أوقعت 
عـــدة جــرحــى فــي صــفــوف قــوات 
امس  داعش  تنظيم  وتبناها  االمن 
الشيشان،  فــي  الشرطة  االثنين 
في  الواقعة  الروسية  الجمهورية 
سلطاتها  نـــددت  والــتــي  الــقــوقــاز 

بمحاولة "لزعزعة االستقرار".

رمضان  الشيشان  رئــيــس  واتــهــم 
الشبان"  من  "مجموعة  قديروف 
بالوقوف وراء هذه الهجمات قائال 
تنظيم  انصار  من  بتأثير  تحركت  انها 
داعــــش عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الظل"  "الــقــاء  بهدف  االجتماعي 
االضحى  بعيد  االحــتــفــاالت  على 
ــاء في  ــالث ــث ــمــصــادف الــيــوم ال ال

روسيا.

الروسية  التحقيق  لجنة  وبحسب 
بانه  حصل  ما  رسميا  وصفت  التي 
قوات  من  عناصر  ضد  قتل  محاولة 

االمن، فان ثالثة هجمات وقعت.
حــاول رجــالن  مدينة شــالــي،  وفــي 
مسلحان الدخول الى مركز للشرطة 
عنصري  بإصابة  تسبب  مــا  صباحا 

شرطة بالسكين كما قالت.

ت بالشيشان تبناها "داعش"   جرحى يف سلسلة هج

 عيد بأية حال عدت يا عيد   بما مضى أم بأمر فيك تجديد
رحم الله أبو الطيب المتنبي الذي كان زمانه في عهد كافور 
ربما  العربية  واألمة  العرب  دور  فيه  تراجع  الذي  االخشيدي 
أسوأ من زماننا هذا الذي كان في القرن العشرين، وعلى 
بالويالت  بدأ  الــذي  الجديد  القرن  هذا  من  أفضل  حال  أي 
والثبور وعظائم األمور والذي رغم عدم مرور إال عقدين من 
عمره إال أن الواضح أن كل هذا التذابح الطائفي والمذهبي 
الذي كانت صدرته إلى العديد من دولنا والعديد من شعوبنا 
أنها  على  راهن  قد  بعضنا  كان  التي  اإليرانية  الثورة  أيضا 
فلسطين  لتحرير  المقدس"  "زحفنا  طليعة  في  ستكون 
واألماكن اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف لكن 
لقد بات مؤكدًا أن هذا الرهان فشل فشًال ذريعا وعلى غرار 
بدون  كل"إنقالباتنا"العسكرية  على  رهاننا  إليه  انتهى  ما 
التي  اإلنقالبات  تلك  من  واحد  انقالب  وال  حتى  استثناء 

رفعت شعارات الوحدة والحرية واإلشتراكية!!.
الذي  المنشود  التحرير  ننتظر  بقينا   1948 عــام  نكبة  بعد 
في  كنا  وبينما  لكن  العسكرية  اإلنقالبات  كل  به  وعــدت 
هذه  ووعود  بيانات  بها  أغرقتنا  التي  الوردية  أحالمنا  غمرة 
ترتبت  التي   1967 عام  حزيران  بنكسة  فوجئنا  اإلنقالبات 
عليها نكسات كثيرة أسوؤها هذا التذابح المذهبي المحتدم 
بالوحدة  وعــودًا  أشبعتنا  كانت  التي  واألقطار  الــدول  في 
والحرية واإلشتراكية على اعتبار أنه كان هناك انحياز لإلتحاد 

السوفياتي الذي ثبت أنه لم يكن عظيمًا وال هم يحزنون.
واحدة  عربية  "أمة  أمتنا  بأن  القومية  أحزابنا  علمتنا  قد  كنا 
ذات رسالة (حضارية) خالدة" ويقينًا أن ما نشاهده في هذه 
التي  وليبيا،  واليمن  وسوريا  العراق  في  البائسة  األيــام 
في  أيضًا  وإن  أمتار،  عشرة  بطول  إسما  القذافي  أعطاها 
فلسطين، التي كانت وستبقى عنوان عروبتنا والتي حلمنا 
بتحريرها في أيام ماضية، اعتقدنا أنها مزهرة، قد شطرتها 
فلسطين  إلــى  الغربية  والضفة  لغزة  المستوردة  الفتن 
والواضح أن"مجاهدي"حركة"حماس"لديهم موال سياسي 
من  نتانياهو  بنيامين  مع  بالتفاهم  ألحانه  يعزفون  باتوا 
الممثل  أنها  المفترض  من  التي  التحرير  منظمة  ظهر  وراء 
يقدم  بقي  الذي  العظيم  الفلسطيني  للشعب  الشرعي 
مخضبة  كلها  عامًا  سبعين  مــدى  على  الشهداء  قوافل 

بدمائهم الزكية.
من  كل  يــراود  أنه  المفترض  من  الــذي  السؤال  فإن  وهنا 
نستسلم  هل   : هو  ضعيف  أمل  بصيص  ولو  قلبه  في 
علينا  أنه  أم  والمحبط..  المؤلم  الواقع  هذا  كل  إلى  ترى  يا 
أن نقاوم ونراهن على أن هذه األمة العظيمة التي كانت 
قد تغلبت على تحديات كثيرة كلها كانت أخطر مما تواجهه 
فاألمم  الخطيرة  الوجودية  الكبوة  هذه  من  ستنهض  اآلن 
أن  ويقينًا  التاريخ  حركة  لمساوئ  إطالقًا  تستسلم  ال  الحية 
وكل  الحية..  األمم  هذه  طليعة  في  مكانها  العربية  األمة 
خير ..  بألف  الشقيقة  الشعوب  وكل  األردني  وشعبنا  عام 

كل عام وأنتم بخير.

صالح القالب
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كل عام وأنتم بخ 

 ما يزال السؤال حول مستقبل محافظة إدلب المحتّلة 
من قبل الجيش التركي،بالتعاون والتنسيق الكاملين مع 
المنظمات والفصائل االرهابية وعلى رأسها هيئة تحرير 
الشام التي تشكل جبهة النصرة الذراع السورية لتنظيم 
انقرة  كانت  إذا  الفقري..قائمًا.وما  القاعدة..عمودها 
ستنجح في الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها 
لكل من روسيا وايران كشريكتين في مسار استانا،بعد 
الوقت,لعرقلة  مــن  الــمــزيــد  شـــراء  انــقــرة  مــحــاوالت 
المدينة  إدلــب  تحرير  على  السورية  الحكومة  تصميم 
والمحافظة من رجس االرهابيين,بتعهدها(أنقرة) إنهاء 
قادتها  أوإقناع  الشام  تحرير  لهيئة  العسكري  الوجود 
المشبوهة،  الخطوة  فــي  ــراط  ــخ واإلن الــســالح  إلــقــاء 
مرتزقة  تشكيل"جيش"من  تركيا  عليها  اقدمت  التي 
الوطنية  عليه"الجبهة  المسلحة,اطلقت  الجماعات 
للتحرير",فيما تواِصل العمل على تكوين جيش آخر تحت 
إمرتها  تحت  سيكون  الوطني"الذي  مسمى"الجيش 
الشمال  على  للهيمنة  مخططاتها  ذًا  ُمنفِّ المباِشرة 
السوري،كما فعلت في غزوتيها "درع الفرات"و"غصن 
الزيتون"،عندما دفعت بمرتزقة الجيش الحر ليكونوا في 
مقدمة جحافلها الغاِزية للشمال السوري,وآخرها مدينة 

عفرين التي تجري عملية تّتريِكها على قدٍم وساق.
تصميم الحكومة السورية وضع حد لسيطرة االرهابيين 
على إدلب,تلخصه العبارة الالفتة التي اوردتها صحيفة 
التحضيرات  عن  حديثها  سياق  السورية،في  الوطن 
وصَفت  عندما  المرتَقبة  إدلـــب  لمعركة  الميدانية 
بأنها  إدلب  نحو  السوري  للجيش  العسكرية  التعزيزات 

"األضــخــم فــي تــاريــخ الــحــرب الــســوريــة".مــا يعني ان 
للقوة,بقدر  عرض  مجرد  يكون  ان  يمكن  كهذا,ال  حشدًا 
ما هو التاكيد للمحتل التركي على وجه الخصوص,بأن 
وضع  بين  اإلختيار  المواجهة.وعليه  نحو  سائرة  األمور 
يعتمدها,وبين  التي  الوقت  شراء  ولعبة  لمناوراته  حد 
انها  االتراك  ُيدرك  التي  المؤكدة  العسكرية  المواجهة 
الجماعات  من  اتباعهم  وصالح  صالحهم  في  تكون  لن 
االرهابية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام,التي ال عداء 
على  والتقاء  تنسيق  انقرة..بل  وبين  بينها  حقيقيًا 

األهداف والرؤى السياسية.
وما  راهــنــت  عليه,فهي  ُتحسد  ال  وضــع  فــي  تركيا 
احتاللها  لمواصَلة  االرهــابــيــة,  الجماعات  على  ــزال  ت
واالبقاء  السوري,بل  الشمال  تتريك  مشروع  وتكريس 
مساومة"مع  ــل"ورقــة  ُيــشــكِّ ان  عليه"جيبًا"يمكن 
ــمــشــاركــة فـــي الــضــغــوط  ـــالل ال ـــشـــق,او مـــن خ دم
في  لضمان"حصة"ترِكية  عليها  والدولية  االقليمية 
سوريا ما بعد الحرب,التي كانت انقرة طرفًا رئيسًا في 
إدارتها وتمويلها وتسليحها. وإن كان هامش مناوراِتها 
موسكو  حسمت  ان  االن,بــعــد  التقلص  فــي  آخــذ 
عمليات  تزايد  مع  إدلب,وبخاصة  مسألة  من  موقفها 
قاعدة  تستهدف  التي  المسّيرة  الــطــائــرات  اطــالق 
حميميم,وطلبها الحازم من انقرة العمل الجاد والفوري 
شروع  الــشــام,او  تحرير  لهيئة  المادي  الوجود  إلنهاء 
الجيش السوري في عملية تحرير المحافظة,وهو جاهز 

لُمباشَرتها في أي لحظة.

قضايا
محمد خّروب
k h a r r o u b@ j p f . c om . j o

سؤال معركة إدلب.. أو هل تفي تركيا بـ"وعوِدها"؟

6

6

66

6 6

6


	COVER1
	LOCAL2
	LOCAL3
	INTER4
	JUMP6
	OP7
	ECON8
	ART10
	SPORT1
	SPORT2
	SPORT3
	BACK1

