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حريات

استقالة طاهر العدوان سبق السيف العذل!
لم يصمد وزير الدولة لشؤون
اإلعالم واالتصال األردني
ً
طويال في منصبه .رئيس
تحرير «العرب اليوم» ،الذي
اشتهر بمواقفه الصريحة
التي ال تقبل املهادنة ،اختار
مغادرة الحكومة احتجاجًا
على قوانني اإلعالم «العرفية»

حاول أداء
دور وسطي في
زمن لم تعد فيه
الوسطية مقبولة

عمّان ــ أحمد الزعتري
أخيرًاّ ،
قدم وزير الدولة لشؤون اإلعالم
واالت� �ص ��ال وال �ن��اط��ق ال��رس �م��ي ب��اس��م
ال �ح �ك��وم��ة األردن � �ي� ��ة ط ��اه ��ر ال� �ع ��دوان
اس� �ت� �ق ��ال� �ت ��ه .وج� � � ��اءت ه � ��ذه ال �خ �ط��وة
اح �ت �ج��اج��ًا ع �ل��ى «إص� � � ��رار م ��ن داخ ��ل
ال �ح �ك ��وم ��ة» ع �ل��ى إدراج ال �ت �ع��دي�ل�ات
امل �ق �ت��رح��ة ع �ل��ى ق��ان��ون امل �ط �ب��وع��ات ـــــ
الخاصة باملواقع اإللكترونية ـــــ على
ّ
االستثنائية
ج��دول مناقشات ال��دورة
ملجلس ّ
النواب .وأمل الوزير املستقيل
أن تفشل ه��ذه القوانني «العرفية» في
ّ
وسجل
الحصول على موافقة املجلس.
في بيان استقالته أكثر من موقف في
م��ا ي�خ� ّ�ص ال�ق�ض��اي��ا اإلع�لام �ي��ة ،وك��ان
آخ��ره��ا االع �ت��داء قبل أي��ام على مكتب
«وكالة فرانس برس» في ّ
عمان .ورغم
أن ال�ع��دوان ه� ّ�دد باالستقالة أكثر من
مرة ،إحداها احتجاجًا على التجييش
والتخوين الذي مارسته بعض وسائل
اإلعالم ،بعد اعتصام  24آذار (مارس)
عند ّ
دوار ال��داخ�ل� ّ�ي��ة ،إال أن االستقالة
ّ
تأخرت كثيرًا ،وفقدت معناها.
وك� ��ان ال � �ع ��دوان ،وه ��و رئ �ي��س ت�ح��ري��ر
ج��ري��دة «ال� �ع ��رب ال� �ي ��وم» ال �س��اب��ق ،قد
ّ
ّ
إعالمية
وسطية
ح��اول الحفاظ على

هدد طاهر العدوان بمغادرة منصبه الوزاري أكثر من مرة
أث �ن��اء ت��ول� ّ�ي��ه للمنصب ال � ��وزاري .لكن
م � �ح ��اوالت ��ه ه � ��ذه ج �ع �ل �ت��ه أق � � ��رب إل ��ى
«وس �ي��ط» ب�ين اإلع�لام�ي�ين وامل��واط�ن�ين
من جهة ،والحكومة من جهة أخ��رى.
إال أن التطورات التي يشهدها األردن
منذ بداية العام جعلت الوسطية أمرًا
غير مقبول وال مكان له.
ً
ّ
لنتخيل مثال أن العدوان لم يجلس إلى
جانب رئيس الوزراء بعد أحداث دوار

ّ
ّ
الداخلية في آذار (مارس) املاضي ،وأنه
ّ
ّ
القائلة
لم يتنب ّوجهة النظر الرسمية
ّ
ب ��أن ت ��دخ ��ل األم � ��ن ك ��ان ب �ه��دف «ف ��ض
االشتباك الذي حصل بني املعتصمني
ً
املعارضني واملؤيدين للحكومة» .بدال
م��ن ذل ��ك ،ل�ن�ت�خ� ّ�ي��ل أن �ن��ا ال ن ��زال ننقل
عنه مقتطفات من مقاالته اإلصالحية
ال�ت��ي ك��ان يكتبها ف��ي ج��ري��دة «ال�ع��رب
اليوم».

22 - 26 JUNE BIEL 4 - 10 PM
)(FREE ADMISSION

CONFERENCE SCHEDULE

SUSTAINABLE HUNTING & FISHING

JUNE 23, 2011

SUSTAINABLE HUNTING INITIATIVES
Dr. Salim Hamadeh, Project Manager
Mainstreaming conservation of migratory soaring birds. UNDP - Ministry of Environment

5:30 – 6:00

CHALLENGES & EXPERIENCE
Ziad Richa, Shooting Champion

6:00 – 6:30

Dr. Dahesh El Mokdad, Head - Division of Forestry and Fishing & forestry- Ministry
of Agriculture

6:30 – 7:00

ECO-TOURISM TALKS

JUNE 24, 2011

LE TOURISME SOLIDAIRE
Gilbert Moukheiber, Managing Director, 33 North

5:30 – 6:00

RESPONSIBLE MOUNTAIN TOURISM, CSR
CONSERVATION ISSUES, LMT AS A MODEL
Karim El Jisr, President, LMT Association

6:00 – 6:30

ECOTOURISM SERVING THE OVERALL OBJECTIVE OF RURAL DEVELOPMENT
Chaker Noon, Architect - Baldati Association

6:30 – 7:00

Representative, Ministry of Tourism

7:00 – 7:30

WELLNESS & NUTRITION

JUNE 26, 2011

SPORTS TRAINER
Charbel Abou Khattar

6:00 – 6:30

WELLNESS, FITNESS & PRODUCTIVITY
Camille Attieh, Team Building Director and Fitness Consultant,
ProMax Adventures & Fitness

6:30 – 7:00

TRAINING SESSION

7:30 – 8:00

UBound | Demo UBound

Maya Zeidan, Radical Fitness,
Master Franchisee, Arabian Countries

Power | Demo Power

X55 | Demo X55

Benefit of interval Training and Low
Impact Workout
Benefit of Weight Training for Health
and Shape
Mega Danz | Demo Mega Danz

Nutrition for Health and Sports

Aspects of Physical Health
Fight DO | Demo Fight DO

Exercise and Stress Release
ORGANIZED BY:

www.outdoorlebanon.com

05 959111

هذه الجريدة ساهمت خالل مسيرتها
ف��ي ال�ك�ش��ف ع��ن ق�ض��اي��ا خ�ط�ي��رة ،ك��ان
آخ� ��ره� ��ا ال� �ك� �ش ��ف ع� ��ن وج � � ��ود امل �ت �ه��م
ب �ق �ض��اي��ا ال �ف �س ��اد خ ��ال ��د ش ��اه�ي�ن ف��ي
ّ
للحرية في
لندن .وانتزعت أعلى سقف
مشهد إع�لام� ّ�ي باهت ومنهوب .وهي
ّ
تتعرض أيضًا
الجريدة نفسها التي
ملحاوالت سرقة ،كانت آخرها محاولة
ّ
تركي ثري.
بيعها ملستثمر
ّ
وال ب � ّ�د م��ن اإلش � ��ارة إل ��ى أن ال �ع��دوان
أرس� ��ى أول� ��ى رك��ائ��ز ن �ج��اح ال �ج��ري��دة،
وذل� � � � � ��ك ب� � �ع � ��د إج� � � � �ب � � � ��اره أح� � � � ��د أك � �ب� ��ر
املستثمرين فيها ع�ل��ى ت��وق�ي��ع ّ
تعهد
ّ
ّ
التحريرية.
بعدم التدخل في السياسة
لكن اآلن ،وبينما يعود طاهر العدوان
ً
زم � � �ي �ل��ا ،ن �س �ت �ن �ت��ج خ�ل��اص� ��ة واح� � ��دة
ّ
ه� ��ي أن ال� ��رج� ��ل ع��ل �م �ن��ا ال �ك �ث �ي��ر ي ��وم
ك� ��ان رأس «ال� �ع ��رب ال � �ي� ��وم» ،وخ��ذل �ن��ا
ع �ن ��دم ��ا ح �م ��ل ل �ق ��ب «م� �ع ��ال� �ي ��ه» ،ف�ه��ل
يعود بالثقة نفسها ّ التي اشتهر بها
بسبب صراحته ودق�ت��ه وابتعاده عن
املهادنة؟ ليس مطلوبًا من العدوان أن
ّ
ثوري ًًا ،وليس مطلوبًا منه
يكون وزيرًا
أن يخترق حكومة تقف على الحياد.
املطلوب من الزميل العدوان اآلن ،مهما
كان منصبه التالي ،أن يعيد لنا ثقتنا
ّ
األردني.
بجدوى اإلعالم

ّ
◄ ب� �ع ��د ال �ح �م �ل ��ة ال �ع �ن �ي �ف��ة ال � �ت ��ي ش��ن �ه��ا
ال �م �ص��ري��ون ع�ل��ى ال�م�م�ث��ل ط�ل�ع��ت زك��ري��ا
بسبب موقفه الداعم لنظام حسني مبارك،
فشل فيلمه الجديد «الفيل في المنديل» في
تحقيق إيرادات عالية؛ إذ لم تتجاوز عائدات
ال�ش��ري��ط ف��ي األي ��ام ال�ث�لاث��ة األول ��ى لعرضه
حاجز العشرين أل��ف دوالر ،مع العلم ّ
بأن
العمل ُع��رض في أكثر من خمسين صالة
سينما داخ ��ل م�ص��ر .بينما ت �ص� ّ�در فيلم
«س��ام��ي أكسيد ال�ك��رب��ون» ش�ب��اك ال�ت��ذاك��ر،
يليه فيلما «صرخة نملة» و«الفاجومي».
◄ اح �ت �ف��ل م��وق��ع «غ ��وغ ��ل» أم ��س ب��ذك��رى
ميالد الفنان الراحل عبد الحليم حافظ،
ف �ت �ص��در رس ��م غ �ي��ر م �ل��ون ل �ـ«ال �ع �ن��دل �ي��ب»
األسمر الصفحة الرئيسية للموقع.
◄ استنكرت «م �ه��ارات» منع ع��رض فيلم
«األيام الخضراء» للمخرجة اإليرانية هانا
م�خ�م�ل�ب��اف ض �م��ن ف��اع �ل �ي��ات «م �ه��رج��ان
األف�ل��ام ال �م �م �ن��وع��ة» .وأع �ل �ن��ت ال�ج�م�ع�ي��ة أن
ع� ��دم ت��رخ �ي��ص دوائ� � ��ر ال ��رق ��اب ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ً
ّ
عرض الشريط يمثل «انتهاكا لحرية الرأي
والتعبير» .وطالبت في بيان أصدرته أمس
ب� �ـ«ض ��رورة إل �غ��اء ق��ان��ون إخ �ض��اع األف�ل�ام
السينمائية لترخيص مسبق من المديرية
العامة لألمن العام ،الذي يعود لعام ،1947
وك��ذل��ك إل�غ��اء ال�م��رس��وم االش�ت��راع��ي رق��م 2
ال�م�ت�ع�ل��ق ب�م��راق�ب��ة ن �ص��وص ال�م�س��رح�ي��ات
لعام .»1977
◄ بعد َ
فليميه «فيكي كريستينا برشلونة»،
و«م �ن �ت �ص��ف ال �ل �ي��ل ف ��ي ب� ��اري� ��س» ،ي�ن�ت�ق��ل
وودي ألن هذه المرة إلى روما ليؤدي دور
البطولة في فيلم «ذي بوب كاميرون» ،وهو
ش��ري��ط ك��وم �ي��دي روم��ان �س��ي س�ي�ق��وم هو
ب��إخ��راج��ه .وي�ش��ارك ف��ي بطولة العمل أليك
بالدوين ،وروبرتو بينيني ،وبنيلوبي كروز،
وجودي دايفيس ،وإيلين بايج.

