
األمن العام يحذر من رسائل
 وهمية تستخدم الرقم 911

*عمان 
ح���ّذر ال��ن��اط��ق الإع��ام��ي مل��دي��ري��ة الأم���ن العام 
املواطنني من التعامل مع ر�سائل ترد لهواتفهم وتوهم 
باأنها �سادرة عن الرقم 911، وتطلب منهم  م�ستقبليها 

حتويل مبالغ مالية ب�سيطة منهم.
تلك  مع  التعامل  عدم  اأن  الإعامي  الناطق  واأكد 

اأي ظرف واعتبارها ر�سائل احتيالية  الر�سائل حتت 
لتجنيبهم  الأمثل  الإجراء  هو  الهاتف  من  وحذفها 
اأن  مبينا  الإل��ك��روين،  الحتيال  فري�سة  ال��وق��وع 
التحقيق  ت��ت��اب��ع  الإل��ك��رون��ي��ة  اجل���رائ���م  وح���دة 
الإج���راء  وات��خ��اذ  الر�سائل  تلك  مل�سدر  للو�سول 

لإيقافها. الازم 
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انهيار أجزاء من سقف 
مدرسة في الشونة الشمالية

الحنيطي يتابع اختتام فعاليات 
تمرين األسد المتأهب 2022

اخالء 4 عمارات مجاورة للمبنى 
المنهار ونقل سكانها ألماكن آمنة

17 مرشحا في أول 
أيام الترشح لغرف الصناعة

*الشونة الشمالية
ا�ستدعى انهيار اأجزاء من �سقف غرفتني �سفيتني 
املختلطة  الأ�سا�سية  ال�سياحية  القرية  مبدر�سة 
قرار  ل�سدور  الأربعاء،  اليوم  ال�سمالية،  بال�سونة 
بنقل طلبة املدر�سة اإىل مدر�سة اأخرى حفاظًا على 
الأغ��وار  ل��واء  مت�سرف  واأو�سح  العامة.  ال�سامة 
الدكتور  العامة،  ال�سامة  جلنة  رئي�س  ال�سمالية 
علي احلوامدة، لوكالة الأنباء الأردنية )برا(، اأن 
بناء  املدر�سة،  واقع  اإثر ك�سفها على  اللجنة قررت 
نقل  والتعليم،  الربية  مديرية  من  خماطبة  على 

الطلبة اإىل مدر�سة الر�سانة الأ�سا�سية للدوام على 
اإىل  اخلمي�س،  غد  يوم  من  اعتبارًا  الفرتني  نظام 
الأ�سلية.  ملدر�ستهم  اجلذرية  احللول  اإيجاد  حني 
لحقًا  هند�سي  ك�سف  اإج����راء  �سيتم  اأن���ه  وب��ني 
اإج��راء  تت�سمن  قد  بتو�سيات  للخروج  للمدر�سة 
للمدر�سة  بديل  مبنى  اإيجاد  اأو  املطلوبة،  ال�سيانة 
اأمور  اأولياء  احلوامدة  ودعا  م�ستاأجرة.  باعتبارها 
اإىل  وطالبة،  طالبًا   85 عددهم  البالغ  الطلبة، 
قرار  وتفهم  والتعليم  الربية  مديرية  مع  التعاون 

نقل الطلبة حفاظًا على �سامتهم.

*عمان 
اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء  امل�سركة،  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  تابع 
يف   ،2022 املتاأهب  الأ�سد  مترين  فعاليات  اختتام  الأربعاء،  احلنيطي، 
اأحد ميادين التدريب املخ�س�سة، والذي �ساركت فيه قوات من 27 دولة 
الربية  ال�سنوف  خمتلف  من  الأردن  اإىل  بالإ�سافة  و�سديقة،  �سقيقة 

والبحرية واجلوية.
وا�ستمع اللواء الركن احلنيطي اإىل اإيجاز قدمه امل�ساعد للعمليات 
اأن الق�سد العام  والتدريب العميد الركن عبداهلل ال�سديفات بني فيه 
من مترين الأ�سد املتاأهب هو اإيجاد بيئة ع�سكرية م�سركة بني الدول 
امل�ساركة يف جمال التخطيط ال�سراتيجي و�سناعة القرار الع�سكري 
قتالية  عقيدة  وب��ن��اء  والتعبوي  العملياتي  والتخطيط  امل�سرك 
بيئات  يف  العمل  يف  امل�سركة  القطاعات  خالها  من  تتمكن  م�سركة 
الهدف  لتحقيق  متناغم  م�سرك  ع�سكري  بجهد  متنوعة  عملياتية 

امل�سرك.
الركن  وهيئة  القادة  تدريب  التمرين  من  الهدف  اأن  اإىل  واأ�سار 
القطاعات  وتدريب  امل�سركة،  للعمليات  والتنفيذ  التخطيط  على 
تقليدية  مركبة  تهديدات  ذات  عمليات  بيئة  يف  العمل  على  امل�ساركة 
القتالية  الهجينة(، ورفع اجلاهزية والقدرة  وغري تقليدية )احلرب 

للقطاعات امل�سركة.
املنا�سري:  جني  الركن  العميد  امل�سرك،  الواجب  قوة  قائد  وقال 
امل�سا�س  يحاول  ملن  ال�سراتيجي  الردع  لتحقيق  التمرين  هذا  “جاء 
باأمن الوطن وا�ستقراره، والعمل على ا�ستثمار اأهداف التمرين يف جمال 
تطوير القدرة على مكافحة الإرهاب، واأمن احلدود الربية والبحرية، 
بيئة  �سمن  والعمل  امل�سرية،  الطائرات  ومقاومة  ال�سيرباين،  والأم��ن 

العمليات واملعلومات”.
تابع �س2

*عمان 
اأكد النائب لقطاع املناطق والبيئة يف اأمانة عمان الكربى املهند�س 
املنهار يف  باملبنى  اأنه مت اخاء 4 عمارات حميطة  النجداوي،  ح�سام 

منطقة اللويبدة ونقل �سكانها اإىل مواقع اآمنة ومائمة.
وقال يف ت�سريح لوكالة الأنباء الأردنية )برا( الأربعاء، اإن املبنى 

الذي انهار يف منطقة اللويبدة يقارب عمره الزمني 50 عاما.
او  مالكها  قبل  من  �سكوى  اي��ة  الأم��ان��ة  اإىل  ي��رد  مل  ان��ه  واأ���س��اف 

القاطنني فيها عن وجود اأي خلل او ت�سققات او اية ت�سدعات.
املحافظ  برئا�سة  العامة  ال�سامة  جلنة  ان  ال��ن��ج��داوي،  وب��ني 
انعقدت م�ساء الثاثاء، ومت اتخاذ بع�س القرارات بخ�سو�س احلادث، 
لتايف ح�سول اي اأخطار ا�سافية على �سكان العمارات املجاورة للمبنى 

املنهار.
حاليا  اجتماعا  تعقد  العليا  الإن�سائية  اللجنة  ان  اىل  واأ���س��ار 
برئا�سة الدكتور جمال قطي�سات من وزارة الأ�سغال العامة تابع ملجل�س 

البناء الوطني.

ان  *عمَّ
اأ�سخا�س على  ان توقيف 3  عي عام عَمّ ر مَدّ قَرّ
اللويبدة، وهم  انهيار مبنى يف منطقة  ذمة ق�سية 
اأحد ورثة مالك البناء )وهو ابنه امل�سرف عليه(، 
مراكز  اأحد  يف  يانة،  ال�سّ وفني  ال�سيانة،  ومتعهد 

اأهيل. الإ�ساح والَتّ
العبدالات،  الدكتور ح�سن  العام  ائب  الَنّ وقال 
الأربعاء،  م�ساء  )برا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة 
الت�سبب  جرائم  للمتهمني  اأ�سند  العام  املدعي  اإّن 
مكرر  ب��الإي��ذاء  والت�سبب  م��رات   4 مكرر  بالوفاة 
لذوي  �سي�ستمع  العام  املدعي  اأَنّ  واأ�ساف  مرات.   7
فنية  جلنة  بت�سكيل  و�سيقوم  وامل�سابني،  املتوفني 
لتحديد �سبب النهيار وحتديد امل�سوؤولني عن ذلك 
حتى  جارية  التحقيقات  زال��ت  وما  دقيق،  ب�سكل 
ملف  العام  الأم��ن  مديرية  اأودع��ت  وكانت  الآن. 
ق�سية انهيار مبنى �سكني يف منطقة اللويبدة و�سط 
ان، والذي با�سر  عي عام عَمّ ان لدى مَدّ العا�سمة عَمّ

الَتّحقيق فيه.
يابة العامة بداأت فور وقوع احلادثة  وكانت الِنّ
بجمع الأدلة من موقع احلادث، فيما تواجد املدعي 

العام املخت�س يف مكان حدوث النهيار.
ومتكنت فرق النقاذ من العثور على طفل عمره 
اقل من عام على قيد احلياة، حتت انقا�س عمارة 

اللويبدة املنهارة.
ونقله  للطفل  الولية  ال�سعافات  اج��راء  ومت 

بوا�سطة �سيارة ال�سعاف اإىل امل�ست�سفى.
من  الأرب��ع��اء،  م�ساء  الإن��ق��اذ،  ف��رق  وانت�سلت 

انت�سال جثة من حتت انقا�س عمارة اللويبدة.
الدفاع  ك���وادر  توا�سل  العمارة  انهيار  ومنذ 
املدين والأجهزة الأمنية عمليات البحث والإنقاذ 

لإخراج حما�سرين من حتت الأنقا�س.
واخلت كوادر الدفاع املدين جثة جديدة تعود 
 6 الآن  لغاية  الإج��م��ايل  العدد  لي�سبح  ل�سيدة، 

وفيات و8 ا�سابات.

*السلط 
ب�سر اخل�ساونة،  الدكتور  الوزراء  رئي�س  التقى 
من  ور�سميَّة  �سعبيَّة  وفعاليَّات  وجهاء  الأرب��ع��اء، 
حمافظة البلقاء خال الزيارة التي قام بها �سباح 

ام�س للمحافظة يرافقه فريق وزاري.
امللك  جالة  لتوجيهات  اإنفاذًا  الزيارة  وتاأتي 
ي��ارات  ال��زِّ لربنامج  وا�ستكماًل  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل 
�س  تلمُّ ب��ه��دف  امل��م��ل��ك��ة؛  مل��ح��اف��ظ��ات  احل��ك��وم��ي 
الواقع  حت�سني  على  والعمل  املواطنني،  احتياجات 

املعي�سي واخلدمي والتَّنموي.
ب�سحبة  “ت�سرفنا  ال�����وزراء:  رئي�س  وق���ال 
حمافظة  ب��زي��ارة  العهد  ويل  و�سمو  امللك  جالة 
باللتقاء  جالته  واأمرنا  املا�سي،  الأ�سبوع  البلقاء 
اأبرز  اإىل  لا�ستماع  املحافظة  واأه��ايل  وجهاء  مع 
ن�ستطيع  ما  �سويا  ولنقيم  والحتياجات  املطالب 
يف  التنمية  تعزيز  يف  ت�سهم  مطالب  م��ن  تلبيته 

املحافظة« .
واأعلن رئي�س الوزراء عن تخ�سي�س مبلغ مليون 
تعزيز  اأج���ل  م��ن  ال��ُك��ربى  ال�سلط  لبلدية  دي��ن��ار 
اختيارها  بعد  ال�سلط،  ملدينة  الراثيَّة  القيمة 
اث العاملي، مثلما اأعلن عن  واإدراجها على قائمة الرُّ
تخ�سي�س مبلغ مليون دينار لدعم بلديات حمافظة 
البلقاء الأخرى؛ لإقامة م�ساريع اإنتاجية ت�سهم يف 

حت�سني الواقع املعي�سي لل�سكان .
�سريعان  ف��ح�����س��ان  واأظ���ه���ر  اخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
الدكتور ب�سر اخل�ساونة،  الوزراء،  اأجراهما رئي�س 

ع�سر الأربعاء، اإ�سابته بفريو�س كورونا.
الفح�س  قليل  قبل  ال��وزراء،  رئي�س  اأجرى  كما 

املعتمد )بي �سي اآر( للتاأكد من حقيقة الإ�سابة.
الحتياط،  باب  من  ال��وزراء،  رئي�س  و�سيلتزم 
ال��ربوت��وك��ول  امل��ن��زيل، �سمن  ال��ع��زل  ب���اإج���راءات 
املعمول به، حلني ظهور النتائج النهائية. تابع �س2

*عمان 
اأعلنت الهيئة امل�ستقلة لانتخاب اأن عدد الذين 
تقدموا بطلبات يف اليوم الأول للر�سح لنتخابات 
القطاعات  وممثلي  ال�سناعة  غرف  اإدارة  جمال�س 
مر�سحني   9 منهم  مر�سحا،   17 بلغ  ال�سناعية 

لع�سوية جمل�س اإدارة �سناعة الزرقاء.
ير�سح  مل  اأنه  الأربعاء،  للهيئه،  بيان  واأو�سح 
�سناعة  غرفتي  يف  الإدارة  جمل�س  لع�سوية  اأحد 

بطلبات  املتقدمني  ع��دد  بلغ  بينما  واإرب���د،  عمان 
مر�سحني،   8 ال�سناعية  القطاعات  ملمثلي  تر�سح 
يف غرفتي �سناعة عمان والزرقاء، ومل يتقدم اأحد 

للر�سح يف غرفة �سناعة اإربد.
وت�ستقبل الهيئة طلبات الر�سح يف مقار الغرف 
يومًا مبا  وملدة 15  الأربعاء  من  اعتبارا  ال�سناعية 
فيها اأيام اجلمعة وال�سبت، وفقا لأحكام نظام غرف 

ال�سناعة.

*باريس 
ع��ق��د ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 
يف  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  والرئي�س 
العاقات  تناول  لقاء  الأرب��ع��اء،  باري�س، 
ال�سديقني،  البلدين  جتمع  التي  املتينة 

واآخر التطورات اإقليميا ودوليا.
الفرن�سي،  والرئي�س  امللك  واأكد جالة 
اللقاء الذي عقد يف ق�سر الإليزيه  خال 
عبداهلل  بن  احل�سني  الأم��ري  �سمو  بح�سور 
تو�سيع  على  احلر�س  العهد،  ويل  الثاين 
التعاون بني البلدين يف املجالت ال�سيا�سية 

والقت�سادية والدفاعية.
للدعم  تقديره  ع��ن  جالته  واأع���رب 
تنفيذ  يف  ل����اأردن  فرن�سا  تقدمه  ال���ذي 
التي  باجلهود  م�سيدا  التنموية،  الربامج 
العاملي  التحدي  مواجهة  يف  فرن�سا  تبذلها 

لاأمن الغذائي.
وب���ه���ذا ال�����س��دد، اأك����د ج��ال��ة امل��ل��ك 
الحتاد  دول  مع  للتعاون  الأردن  ا�ستعداد 
الأوروب�������ي يف م��واج��ه��ة حت���دي الأم���ن 
على  تداعياته  من  والتخفيف  الغذائي، 
التي  “فارم”،  م��ب��ادرة  خ��ال  م��ن  ال��ع��امل، 
الإنتاج  لزيادة  الأوروب��ي  الحتاد  اأطلقها 

الزراعي.
الإقليمية  امل�ستجدات  �سعيد  وعلى 
موا�سلة  على  التاأكيد  جرى  والدولية، 
ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت�������س���اور ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 
الهتمام  ذات  الق�سايا  خمتلف  جت��اه 

امل�سرك.
جدد  الفل�سطينية،  للق�سية  وبالن�سبة 

حتقيق  �سرورة  على  التاأكيد  امللك  جالة 
حل  اأ�سا�س  على  وال��ع��ادل  ال�سامل  ال�سام 
ال��دول��ة  ق��ي��ام  ي�سمن  ال����ذي  ال��دول��ت��ني، 

الفل�سطينية امل�ستقلة، على خطوط الرابع 
من حزيران عام 1967، وعا�سمتها القد�س 
فرن�سا  موقف  جالته  مثمنا  ال�سرقية، 

والحت����اد الأوروب�����ي ال��داع��م خل��ي��ار حل 
الدولتني.

تابع �س2

الملك: ضرورة تحقيق السالم 
على أساس حل الدولتين

*عمان 
وجه جالة امللك عبداهلل الثاين الأربعاء، 
املعايطة،  عبيداهلل  اللواء  العام  الأم��ن  مدير 
ملوا�سلة بذل اأق�سى اجلهود لإنقاذ املحا�سرين 
منطقة  يف  مبنى  انهيار  جراء  الأنقا�س  حتت 

اللويبدة اول اأم�س.
ات�����س��ال هاتفي،  و���س��دد ج��ال��ت��ه، خ��ال 
مل�ساعدة  امل�ستلزمات  كل  توفري  اأهمية  على 
بذل  على  والعمل  طبيا،  ورعايتهم  املت�سررين 
اأجل  من  الإمكانيات  وتعزيز  اجلهد  من  املزيد 

تقليل اخل�سائر الناجمة عن انهيار املبنى.
الدولة  موؤ�س�سات  امللك  جالة  وج��ه  كما 
هذا  م��ع  للتعامل  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل  كافة 
احل���ادث امل��وؤ���س��ف وت��ق��دمي امل�����س��اع��دة لفرق 
فرق  قبل  من  املبذولة  اجلهود  مثمنا  الإنقاذ، 
الطبية  والكوادر  املدين  والدفاع  العام  الأمن 

واجلهات ذات العاقة.
مبن  تعازيه  خال�س  عن  جالته  واأع���رب 
توفاهم اهلل من �سكان املبنى، متمنيا للم�سابني 

ال�سفاء العاجل.

جاللته والرئيس الفرنسي يعقدان لقاء في باريس

الملك: استعداد األردن للتعاون في مواجهة تحدي األمن الغذائي

جاللته يعرب عن خالص تعازيه بمن توفاهم اهلل

 6 وفيات و8 إصابات جراء الحادثة وانقاذ طفل على قيد الحياة 

زار محافظة البلقاء والتقى وجهاء وفعاليات شعبية ورسمية

إص��اب��ة رئ��ي��س ال����وزراء ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا 

الملك: مواصلة الجهود إلنقاذ 
محاصري أنقاض مبنى اللويبدة

توقيف 3 أشخاص في 
قضية انهيار مبنى اللويبدة

الخصاونة: كلِّي ايمان 
بأننا مقبلون على األفضل

 الشخصية القيادية المثالية

 االعالمية المرموقة 

اشراق العمري
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 شخصية العام

الشخصية االقتصادية المثالية 
العربية االولى  لعام 2022

مجلة نجوم 
 واضواء العربية
 تكرم وتختار 

سعادة الشيخ 

عبداللطيف 
 ال���نم���ر

ابو علي 
حفظه اهلل ورعاه 

 رئيس مجلس إدارة 
 مجوهرات الصبايا 

مجموعة المستشارون 
العقاريون
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يومية - أردنية - شاملة

*باريس 
عقد جالة امللك عبداهلل الثاين والرئي�س 
ال��ف��رن�����س��ي اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون يف ب��اري�����س، 
التي  املتينة  العاقات  تناول  لقاء  الأرب��ع��اء، 
التطورات  واآخ��ر  ال�سديقني،  البلدين  جتمع 

اإقليميا ودوليا.
الفرن�سي،  والرئي�س  امللك  جالة  واأك���د 
الإليزيه  ق�سر  يف  عقد  ال��ذي  اللقاء  خ��ال 
بح�سور �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين 
بني  التعاون  تو�سيع  على  احلر�س  العهد،  ويل 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت  يف  البلدين 

والدفاعية.
الذي  للدعم  تقديره  عن  جالته  واأع��رب 
ال��ربام��ج  تنفيذ  يف  ل����اأردن  فرن�سا  ت��ق��دم��ه 
فرن�سا  تبذلها  التي  باجلهود  م�سيدا  التنموية، 

يف مواجهة التحدي العاملي لاأمن الغذائي.
ا�ستعداد  امللك  جالة  اأكد  ال�سدد،  وبهذا 
يف  الأوروب��ي  الحت��اد  دول  مع  للتعاون  الأردن 
والتخفيف  الغذائي،  الأم��ن  حت��دي  مواجهة 
مبادرة  خال  من  العامل،  على  تداعياته  من 
“فارم”، التي اأطلقها الحتاد الأوروبي لزيادة 

الإنتاج الزراعي.
وع��ل��ى ���س��ع��ي��د امل�����س��ت��ج��دات الإق��ل��ي��م��ي��ة 
والدولية، جرى التاأكيد على موا�سلة التن�سيق 

الق�سايا  خمتلف  جتاه  البلدين  بني  والت�ساور 
ذات الهتمام امل�سرك.

جدد  الفل�سطينية،  للق�سية  وبالن�سبة 
جالة امللك التاأكيد على �سرورة حتقيق ال�سام 
ال�سامل والعادل على اأ�سا�س حل الدولتني، الذي 
امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة  قيام  ي�سمن 
 ،1967 عام  حزيران  من  الرابع  خطوط  على 
جالته  مثمنا  ال�سرقية،  القد�س  وعا�سمتها 
موقف فرن�سا والحتاد الأوروبي الداعم خليار 

حل الدولتني.
�سمان  ���س��رورة  على  امللك  جالة  و���س��دد 
م�ساركة الفل�سطينيني يف امل�ساريع القت�سادية 

الإقليمية.
بالإجراءات  ال�ستمرار  من  جالته  وحذر 
تقو�س  التي  اجلانب،  اأح��ادي��ة  الإ�سرائيلية 
ملزيد  املنطقة  وتعر�س  ال�سام،  حتقيق  فر�س 

من العنف.
�سرورة  على  التاأكيد  امللك  جالة  واأع��اد 
ال�سورية،  ل��اأزم��ة  �سيا�سي  حل  اإىل  التو�سل 
وي�سمن  و�سعبا،  اأر���س��ا  �سوريا  وح��دة  يحفظ 
اإىل  لف��ت��ا  ل��اج��ئ��ني،  واآم��ن��ة  طوعية  ع���ودة 
وا�ستقراره  العراق  اأمن  على  احلفاظ  �سرورة 
لتجنيب املنطقة اأي تهديد لأمنها وا�ستقرارها.
ال�ساحة  على  الأو�ساع  اإىل  اللقاء  وتطرق 

موا�سلة  اأهمية  جالته  ب��ني  اإذ  اللبنانية، 
اجلهود املبذولة لدعم ا�ستقرار لبنان.

اإقليميا  املبذولة  اجلهود  بحث  جرى  كما 
نهج  وف��ق  الإره�����اب،  احل���رب على  ودول��ي��ا يف 

�سمويل.
عن  الفرن�سي  الرئي�س  ع��رب  جهته،  م��ن 
بقيادة  الأردن  به  يقوم  ال��ذي  للدور  تقديره 
يف  ال�سام  حتقيق  نحو  ال�سعي  يف  امللك  جالة 

املنطقة وتعزيز الأمن وال�ستقرار العامليني.
واأك����د ال��رئ��ي�����س م���اك���رون ح��ر���س ب��اده 
اململكة،  مع  ال�سداقة  عاقات  توطيد  على 
وموا�سلة التن�سيق الوثيق مبا يخدم م�ساحلهما 

امل�سركة.
ووزير  ال��وزراء  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�سر 
ال�سفدي،  اأمي��ن  املغربني  و���س��وؤون  اخلارجية 
جعفر  ال��دك��ت��ور  امل��ل��ك  ج��ال��ة  مكتب  وم��دي��ر 
مكرم  فرن�سا  يف  الأردين  وال�سفري  ح�����س��ان، 

القي�سي.
جالة  ترافقه  امللك،  جالة  و�سول  ولدى 
امللكة رانيا العبداهلل و�سمو الأمري احل�سني بن 
عبداهلل الثاين ويل العهد اإىل ق�سر الإليزيه، 
م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�س  ك��ان 
مقدمة  يف  ماكرون  بريجيت  عقيلته  وال�سيدة 

امل�ستقبلني.

*السلط 
ال��دك��ت��ور ب�سر  ال������وزراء  ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س 
�سعبيَّة  وفعاليَّات  وجهاء  الأربعاء،  اخل�ساونة، 
الزيارة  خال  البلقاء  حمافظة  من  ور�سميَّة 
يرافقه  للمحافظة  اليوم  �سباح  بها  قام  التي 

فريق وزاري.
جالة  لتوجيهات  اإن��ف��اذًا  ال��زي��ارة  وتاأتي 
لربنامج  وا�ستكماًل  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
بهدف  اململكة؛  ملحافظات  احلكومي  يارات  الزِّ
على  والعمل  امل��واط��ن��ني،  احتياجات  �س  تلمُّ

حت�سني الواقع املعي�سي واخلدمي والتَّنموي.
ب�سحبة  “ت�سرفنا  ال���وزراء:  رئي�س  وق��ال 
جالة امللك و�سمو ويل العهد بزيارة حمافظة 
جالته  واأم��رن��ا  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع  البلقاء 
باللتقاء مع وجهاء واأهايل املحافظة لا�ستماع 
�سويا  ولنقيم  والحتياجات  املطالب  اأبرز  اإىل 
ما ن�ستطيع تلبيته من مطالب ت�سهم يف تعزيز 

التنمية يف املحافظة« .
مبلغ  تخ�سي�س  عن  ال��وزراء  رئي�س  واأعلن 
اأجل  من  الُكربى  ال�سلط  لبلدية  دينار  مليون 
بعد  ال�سلط،  ملدينة  الراثيَّة  القيمة  تعزيز 
اث العاملي،  اختيارها واإدراجها على قائمة الرُّ
دينار  مليون  مبلغ  تخ�سي�س  عن  اأعلن  مثلما 
الأخ���رى؛  البلقاء  حمافظة  ب��ل��دي��ات  ل��دع��م 
حت�سني  يف  ت�سهم  اإنتاجية  م�ساريع  لإق��ام��ة 

الواقع املعي�سي لل�سكان .
ة  العامَّ الأ�سغال  وزارة   ، اخل�ساونة  ووجه 
لطريق  البديل  يق  الطرَّ بتنفيذ  والإ���س��ك��ان 
على  العمل  يجري  الذي  الأغ��وار،   - العار�سة 
من  البديل  ريق  الطَّ ليكون  تاأهيله؛  اإع���ادة 
حن اإىل دير عا بقيمة 1.5  منطقة ُحمرة ال�سَّ

مليون دينار.
العديد  ��خ��ذت  اتَّ احلكومة  اأن  اإىل  ولفت 
املدينة  يف  ال�ستثمار  لتحفيز  الإج��راءات  من 
اأ���س��ع��ار  تخفي�س  ع��رب  بال�سلط  ال�سناعية 
الأرا�سي على امل�ستثمرين فيها، موؤكدا اأن هناك 
ا�ستثمارات ُملَتَزم بها ت�سل اإىل 21 مليون دينار، 

ر ب� 590 فر�سة. ر نوافذ ت�سغيليَّة ُتقدَّ توفِّ
ة  ال�سحَّ وزارة  ال���وزراء،  رئي�س  وج��ه  كما 
لدرا�سة  امللكيَّة  الطبيَّة  اخلدمات  مع  للبحث 
احلكومي  لط  ال�سَّ م�ست�سفى  حتويل  اإمكانيَّة 
وت��وف��ري  ع�����س��ك��ري  م�ست�سفى  اإىل  ال���ق���دمي 

املخ�س�سات املالية الازمة خال عامني.
وا�ستهل رئي�س الوزراء، حديثه خال اللقاء 
م  الذي جرى يف مبنى حمافظة البلقاء، بالرحَّ
اء احلادث الأليم الذي وقع  على املفقودين جرَّ
فاء  بال�سِّ والدعاء  اأم�س،  اللُّويبدة  منطقة  يف 
فاع املدين  العاجل للم�سابني، م�سيدا بكوادر الدِّ
جهودًا  يبذلون  ال��ذي��ن  ة  املخت�سَّ والأج��ه��زة 

والإخاء  الإنقاذ  عمليَّات  ويوا�سلون  م�سنية 
منذ حلظة وقوع احلادث وحتى الآن«.

والعتزاز  الفخر  عن  اخل�ساونة  واأع��رب 
مته حمافظة البلقاء برجالها و�سيِّداتها  مبا قدَّ
العزيز،  الوطن  م�سرية  يف  كبرية  اإجن��ازات  من 
و�سن�سعى  عزيزة،  البلقاء  حمافظة  اأن  موؤكدا 
�سوء  يف  اأب��ن��ائ��ه��ا  مطالب  لتلبية  ج��اه��دي��ن 
تنمويَّة؛  �سياقات  ويف  امل��ت��اح��ة  الإم��ك��ان��ات 

تنفيذًا للتوجيهات امللكيَّة ال�سامية.
يخ  م على روح فقيد الوطن ال�سِّ وقال “نرحَّ
بة،  الطيِّ �سجاياه  ون�ستذكر  احلمود،  م��روان 
الوطن  حبِّ  يف  للجميع  نربا�سًا  اإرث��ه  و�سيبقى 
الح  ال�سَّ وتقدمي  ة،  الفذَّ الها�سميَّة  وقيادته 

العام على اخلا�س« .
توجيهات  اأن  على  ال���وزراء  رئي�س  و�سدد 
العهد  ويلِّ  و�سمّو  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة 
بتقدمي  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�سني  الأم���ري 
املجالت،  كلِّ  يف  للمواطنني  الأف�سل  اخلدمات 
التَّوجيهات  ه���ذه  بتنفيذ  م��ل��ت��زم��ون  ون��ح��ن 

امية. ال�سَّ
على  مقبلون  ب��اأن��ن��ا  امي���ان  ك��لِّ��ي   “ وق���ال 
عن  بعيدًا  مب�سوؤولية  نت�سرف  ونحن  الأف�سل، 
ات، وبالقيام بكلِّ ما هو مطلوب يف اإطار  ال�سعبويَّ

الواجب وامل�سوؤوليَّة«.
ة  املئويَّ ندخل  اأننا  ال���وزراء،  رئي�س  واأك��د 
ومب�سروع  ثقة،  بكلِّ  الأردنيَّة  ولة  للدَّ انية  الثَّ
واإداري،  واقت�سادي  �سيا�سي  �سامل  حداثي 
مبني على منهجيَّة علميَّة، يرعاه جالة امللك 
من  ق  حتقَّ م��ا  على  والبناء  ��اين،  ال��ثَّ ع��ب��داهلل 
ة الأوىل من ُعمر  اإجنازات عظيمة خال املئويَّ

ولة. الدَّ
بالتعاون  اأجن��زت  احلكومة  اأن  اإىل  ولفت 
والأع��ي��ان،  ال��ن��واب  ب�سقيه  الأم��ة  جمل�س  مع 
اإقرار قانوين النتخاب والأحزاب والتعديات 
�سيدعمان  اللذين  بهما  املرتبطة  الد�ستورية 
املقبلة،  لل�سنوات  ال�سيا�سية  احلياة  م�سرية 
حكومة  لت�سكيل  الازمة  املرونة  توفر  والتي 
ائتافات  اأو  اأغلبية  ذي  ح��زب  م��ن  برملانية 
امللك  جالة  يراها  التي  اللحظة  يف  حزبية 

منا�سبة.
التحديث  روؤي��ة  اأن  اإىل  اخل�ساونة  واأ�سار 
اأ�سا�سية  مرتكزات  اإىل  ا�ستندت  القت�سادي، 
اأردين  مليون  لنحو  ت�سغيل  ف��ر���س  لإي��ج��اد 
اأ�سا�سي  ب�سكل  املقبلة،  الع�سر  ال�سنوات  خال 
اقت�سادي  منو  حتقيق  مع  اخلا�س  القطاع  يف 
ا�ستثمارات  وا�ستقطاب  باملئة،  5ر5  بن�سبة 
مليار  و5ر2  دينار،  مليار  5ر1  بقيمة  اأجنبية 

دينار ا�ستثمارات حملية وتنمية القائم منها .
واأكد اأن م�سروع قانون البيئة ال�ستثمارية 

يت�سمن  اأم�����س  الأع��ي��ان  جمل�س  اأق���ره  ال���ذي 
اأقلها  بن�سب  ال��دخ��ل  �سريبة  م��ن  اع��ف��اءات 
واعفاءات  باملئة   100 اإىل  وت�سل  باملئة   30
 250 نحو  توفر  التي  لا�ستثمارات  �سريبية 

فر�سة عمل.
عملت  احلكومة  اأن  اإىل  اخل�ساونة  ولفت 
من  ا�ستثمارية  م�ساريع  عن  التعرث  اإزال��ة  على 
موؤكدا  ال�ساد�س،  الدوار  اأبراج  م�سروع  �سمنها 
على  يكن  مل  بامل�سروع  عمان  اأمانة  ا�ستثمار  اأن 
اإع��ادة  واإمن���ا  القت�سادية،  اجل���دوى  ق��اع��دة 

املوثوقية بامل�ساريع ال�ستثمارية.
�سيادية  �سناديق  من  الهتمام  اإىل  واأ�سار 
مهمة  حتتية  بنى  مب�ساريع  لا�ستثمار  �سقيقة 
ومنها م�سروع �سكة احلديد الذي يربط العقبة 

باملا�سون .
ب�سدد  ال��ي��وم  اأن��ن��ا  ال����وزراء،  رئي�س  واأك���د 
للمياه  الوطني  الناقل  م�سروع  طرح  ا�ستكمال 

الذي يوفر كميات كافية من مياه ال�سرب.
خا�س  ب�سكل  تاأتي  ا�ستثمارات  لدينا  وقال 
للعقبة من �سناديق �سيادية عربية مثل جامعة 
فيها  مبا  �سياحية  مب�ساريع  واهتمامات  طبية، 

م�ساريع يف حمافظة البلقاء .
واأكد اخل�ساونة اأن القطاع العام ل ي�ستطيع 
املوؤ�س�سات  �سنويا يف  األفا  اأكرث من 15  ا�ستيعاب 
ومتكني  ت�سجيع  يتطلب  ما  والع�سكرية  املدنية 

القطاع اخلا�س .
واأ�ساد رئي�س الوزراء، بالدور الذي قام به 
حتقيق  يف  �ساهم  الذي  الأردين  العام  القطاع 
خال  ��ة  الأردن��يَّ ولة  للدَّ ة  التنمويَّ ه�سة  النَّ

ولة الأردنيَّة. ة الأوىل من ُعمر الدَّ املئويَّ
املفا�سل  بع�س  اأ�ساب  الوهن  لكن  واأ�ساف 
اأداء  على  �سلبًا  ��ر  اأثَّ ب�سكل  العام  القطاع  يف 
ا  منَّ ي�ستحّقون  واملواطنون  تها،  ونوعيَّ اخلدمات 
م لهم اخلدمات الُف�سلى، وهذا ما ن�سعى  اأن نقدِّ
القطاع  حتديث  طريق  خارطة  خال  من  اإليه 

العام.
طريق  خارطة  اأن  اإىل  اخل�ساونة  ولفت 
اأوراق  ثماين  واكبتها  العام  القطاع  حتديث 
بحثيَّة تف�سيليَّة مل ُنعِلن عنها �سابقًا، �سنن�سرها 
بهذه  اخلا�س  الإل��ك��روين  املوقع  عرب  تباعًا 

اخلارطة، لي�ستطيع كلُّ مهتّم الو�سول اإليها.
الثانية  املئوية  اىل  ندخل  اأننا  اإىل  واأ�سار 
جرى  مبا  فخر  بكل  الأردنية  الدولة  عمر  من 
مت�سكنا  ب�سبب  اأثمانا  دفعنا  اأننا  رغم  اإجن��ازه 
الق�سايا  جتاه  املركزية  الأ�سا�سية  باملبادىء 

القومية ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية .
واأك�����د رئ��ي�����س ال������وزراء ع��ل��ى ال��رع��اي��ة 
امللك  ج��ال��ة  ب��ه��ا  ينه�س  ال��ت��ي  وال��و���س��اي��ة 
عبداهلل الثاين بكل م�سوؤولية واأمانة واقتدار 

يف  وامل�سيحية  الإ�سامية  املقد�سات  حماية  يف 
املحاولت والجراءات  لكل  والت�سدي  القد�س 
الأح���ادي���ة ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف ت��غ��ي��ري ال��و���س��ع 
التاريخي القانوين القائم يف القد�س ال�سريف 

وهوية وطابع املدينة املقد�سة .
جالة  ب��ق��ي��ادة  الأردن  وق���وف  اأك���د  كما 
لنيل  الفل�سطينيني  الأ�سقاء  جانب  اإىل  امللك 
حقوقهم امل�سروعة ويف مقدمتها اإقامة الدولة 
الكاملة  ال�سيادة  وذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
حزيران  من  الرابع  خطوط  على  والناجزة 

لعام 1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية .
 وخ����ال ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ر���س خ��ال��ه 
مطالب  اأبرز  البلقاء  حمافظة  واأهايل  وجهاء 
رئي�س  ن��ائ��ب  اأع��ل��ن  املحافظة،  واح��ت��ي��اج��ات 
الوزراء ووزير الإدارة املحلية توفيق كري�سان، 
مببلغ   9 وعددها  املحافظة  بلديات  دعم  عن 
 3 مببلغ  دعمها  ب�سدد  وال��وزارة  دينار،  مليون 
وتنفيذا  اأن��ه  اإىل  لفتا  اأخ��رى،  دينار  مايني 
لتوجيهات رئي�س الوزراء اليوم �سيجري �سرف 
بعد  ال�سلط،  اإعمار  ملوؤ�س�سة  دينار  مليون  مبلغ 
لدعم  اأخرى  دينار  مليون  ن�سف  دفع  جرى  اأن 

اختيار ال�سلط على قائمة الراث العاملي.
تكلفة  ارت��ف��اع  �سوء  ويف  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
ت�سل  التي  البلديات  على  الكهرباء  ف��ات��ورة 
اإىل نحو 20 باملئة من موازنتها، �سيجري دعم 

البلديات لاعتماد على الطاقة ال�سم�سية.
واأك����د وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��دك��ت��ور م��ع��اوي��ة 
للبحث  الوزارة  ا�ستعداد  جهته،  من  الردايدة، 
ليجري  احل��ايل  ال�سلط  مل�سلخ  بديل  مكان  عن 
التجمعات  عن  بعيدا  املدينة  خ��ارج  اإىل  نقله 

ال�سكنية.
امل��ه��ن��د���س خالد  ال���زراع���ة  ول��ف��ت وزي����ر 
الأ�سبوعني  �سيجري خال  اأنه  اإىل  احلنيفات، 
يف  الغذائي  للت�سنيع  م�سنعني  اإن�ساء  املقبلني 
�ستقدم  ال��وزارة  اأن  واأك��د  اجلنوبية،  الأغ��وار 
اعفاءات كاملة لأي م�ستثمر يف جمال الت�سنيع 

الغذائي يف املدينة ال�سناعية بال�سلط.
اأمي��ن  الجتماعية  التنمية  وزي���ر  واأك���د 
اجلمعيات  ل��دع��م  ال����وزارة  ا���س��ت��ع��داد  امل��ف��ل��ح، 
بدورها  لتقوم  البلقاء  حمافظة  يف  اخلريية 
ف�سا  والجتماعي،  التطوعي  العمل  جمال  يف 
اليتام  من  حاجة  الأك��رث  الفئات  رعاية  عن 

وامل�سنني وذوي الإعاقة.
واأكد وزير ال�سحة الدكتور فرا�س الهواري، 
اأ�سبح  اجلديد  ال�سلط  م�ست�سفى  اأن  ب���دوره، 
لفتا  باملئة،   100 بن�سبة  العمل  على  ق��ادرا 
تعليمي  م�ست�سفى  اإىل  حتويله  جرى  اأن��ه  اإىل 
جامعة  رف��د  يف  اأ�سهم  ال��ذي  الأم���ر  وجامعي 
عيادة   20 ب�  للم�ست�سفى  التطبيقية  البلقاء 

اخت�سا�س.
م�ست�سفى  بتو�سعة  الأهايل  مطالب  وب�ساأن 
الهواري  اأ�سار  معدي،  مبنطقة  امي��ان  الأم��رية 
ال���وزارة  واأن  م��وج��ودة،  املخ�س�سات  اأن  اإىل 
العلمية  اجلمعية  من  الربة  فح�س  بانتظار 

امللكية للمبا�سرة بتنفيذ التو�سعة.
اأنه  النابل�سي،  حممد  ال�سباب  وزي��ر  واأك��د 
ومببادرة ملكية �سامية �سيجري حتويل جممع 
مدينة  اإىل  ال�سلط  يف  الريا�سي  ح�سني  الأمري 

ريا�سية متكاملة.
املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  وزي���ر  واأع��ل��ن 
حمطة  اإن�ساء  عن  خراب�سة،  �سالح  الدكتور 
منطقة  ت��خ��دم  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  لتوليد 

الأغوار .
الفايز،  نايف  والآثار  ال�سياحة  واأكد وزير 
مدينة  داخ��ل  للعمل  خطة  و�سع  ج��رى  اأن��ه 
ال�سلط بعد اختيارها على قائمة الراث العاملي 

والبدء بتنفيذ الأولويات.
املنطقة  ل��ت��ط��وي��ر  ب��رن��ام��ج  اإىل  ول��ف��ت 
ال�سائح  اإقامة  مدة  واإطالة  باملغط�س  املحيطة 
م��وؤك��دا  امل��ي��ت،  البحر  مبنطقة  وربطها  فيها 
لل�سياحة  متكامل  منتج  تعزيز  �سيجري  اأن��ه 

ال�ست�سفائية.
والإ�سكان  العامة  الأ�سغال  وزي��ر  واأ���س��ار 
املهند�س يحيى الك�سبي، من جهته، اإىل اأن نزول 
من  العديد  فيها  حيوية  منطقة  يعد  �سافوط 
احلوادث،  من  الكثري  وي�سهد  ال�سري،  تداخات 
اإعادة تاأهيل الطريق بتكلفة بني 8  لفتا اإىل 

اإىل 10 مايني دينار.
فرا�س  ال��دك��ت��ور  البلقاء،  حم��اف��ظ  وك���ان 
بها  قام  التي  املثمرة  الزيارة  ثمن  قاعود،  اأبو 
املحافظة  اإىل  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة 
رئي�س  زي��ارة  اأن  اإىل  لفتا  املا�سي،  الأ�سبوع 
ترجمة  تاأتي  اليوم  الوزاري  والفريق  الوزراء 
ميدانيا  بالطاع  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات 

على احتياجات املواطنني.
واأ�سار اإىل اأن حمافظة البلقاء وانطاقا من 
دورها التنموي تعمل على تنظيم موؤمتر علمي 
للوقوف على الفر�س ال�ستثمارية يف املحافظة 

ون�سر اأوراق علمية يف جمات عاملية.
وث��م��ن امل��ت��ح��دث��ون، يف م��داخ��ات��ه��م، هذا 
جالة  لتوجيهات  تنفيذا  ياأتي  ال��ذي  اللقاء 
ال�سامية  زيارته  خال  الثاين  عبداهلل  امللك 
اإىل  لا�ستماع  املا�سي  الأ�سبوع  املحافظة  اإىل 
ب�سكل  املحافظة  اأب��ن��اء  ومطالب  احتياجات 

تف�سيلي.
التحديات  م��ن  ع���ددا  املتحدثون  وط���رح 
املحافظة  يف  التنمية  م�سرية  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
اأو  ال�سياحية  اأو  �سواء يف القطاعات الزراعية 

ال�ستثمارية اأو البنى التحتية.
طالب  ال��زراع��ي،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
التي  للتحديات  ح��ل��ول  ب��اإي��ج��اد  متحدثون 
وادي  من  ال�ستفادة  واأهمية  القطاع  تواجه 
التو�سع  ووق��ف  الزراعية،  ومميزاته  الأردن 
فيه  الزراعية  الرقعة  ح�ساب  على  العمراين 
اإ�سافة اإىل متكني املزارعني وتخفيف التكاليف 

عليهم ودعمهم.
فطالبوا  ب��ال���س��ت��ث��م��ار،  يتعلق  فيما  اأم���ا 
اإىل  ال�ستثمارات  من  املزيد  توجيه  ب�سرورة 
البندورة  رب  م�سنع  م�سكلة  وحل  املحافظة، 
والع�سائر، اإ�سافة اإىل اإيجاد حلول للم�سكات 

البيئية.
وطالبوا ب�سرورة تو�سعة الطريق الرئي�سي 
حمافظة  ال�سلط/  ملدينة  مدخا  ي�سكل  الذي 
الفردية  الع��ت��داءات  م�ساكل  وحل  البلقاء، 
اأك�ساك  باإقامة  املتمثلة  قليلة  فئة  قبل  من 
على حرم ال�سارع ما ي�سكل خطرا على ال�سامة 

املرورية.
كما طالبوا ب�سرورة اإيجاد التمويل الازم 
للبدء باملرحلة الثالثة من �سارع ال�ستني وطرح 
العطاء باأقرب وقت ممكن، اإ�سافة اإىل �سرورة 
�سيانة وتاأهيل �سبكة الطرق يف خمتلف مناطق 

املحافظة.
ال�ساحيات  تو�سيع  اإىل  املتحدثون  ودعا 
حتى  املحافظة  وجمل�س  للبلديات  املمنوحة 
وجه،  اأكمل  على  بواجباتها  القيام  من  تتمكن 
مطالبني بزيادة وحت�سني كفاءة التزويد املائي 
حت�سني  اإىل  اإ�سافة  املحافظة،  مناطق  ملختلف 
بتنفيذ  والإ���س��راع  ال�سحي  ال�سرف  �سبكات 

�سرف �سحي اإ�سكان املغاريب.
وطالبوا بتعزيز خدمات الرعاية ال�سحية 
املقدمة من خال زيادة اأعداد الكوادر الطبية 
امل�ست�سفيات  خمتلف  يف  والفنية  والتمري�سية 
مبختلف  ورف���ده���ا  امل��ح��اف��ظ��ة،  يف  وامل���راك���ز 
اإىل  اإ�سافة  املتخ�س�سة،  الطبية  الأج��ه��زة 
حتويل م�ست�سفى ال�سلط القدمي اإىل م�ست�سفى 

ع�سكري.
اإىل  متحدثون  لفت  التعليم،  قطاع  ويف 
مدار�س  لبناء  اأرا�س  وتخ�سي�س  ايجاد  اأهمية 
جديدة، وا�ستحداث مدر�سة للثقافة الع�سكرية 

يف ق�ساء العار�سة.
كما طالبوا باإن�ساء مدينة ريا�سية متكاملة 
متعددة  وق��اع��ات  املهني  للتدريب  وم��راك��ز 
البطاله  م�سكلتي  حول  وحتدثوا  الأغرا�س. 
الإنتاجية  امل�ساريع  بدعم  مطالبني  والفقر، 
واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  بال�سراكة 
التمكني  �سياق  يف  ال�سبابية  امل��ب��ادرات  ودع��م 

القت�سادي للمراأة وال�سباب.

الملك والرئيس الفرنسي 
يعقدان لقاء في باريس

رئيس الوزراء يزور محافظة البلقاء ويلتقي وجهاء وفعاليات شعبية ورسمية

رئيس هيئة األركان يتابع اختتام 
فعاليات تمرين األسد المتأهب 2022

  
*عمان 

اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء  امل�سركة،  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  تابع 
املتاأهب 2022، يف  الأ�سد  الأربعاء، اختتام فعاليات مترين  احلنيطي، 
اأحد ميادين التدريب املخ�س�سة، والذي �ساركت فيه قوات من 27 دولة 
ال�سنوف الربية  اإىل الأردن من خمتلف  �سقيقة و�سديقة، بالإ�سافة 

والبحرية واجلوية.
وا�ستمع اللواء الركن احلنيطي اإىل اإيجاز قدمه امل�ساعد للعمليات 
والتدريب العميد الركن عبداهلل ال�سديفات بني فيه اأن الق�سد العام 
من مترين الأ�سد املتاأهب هو اإيجاد بيئة ع�سكرية م�سركة بني الدول 
امل�ساركة يف جمال التخطيط ال�سراتيجي و�سناعة القرار الع�سكري 
قتالية  عقيدة  وبناء  والتعبوي  العملياتي  والتخطيط  امل�سرك 
بيئات  يف  العمل  يف  امل�سركة  القطاعات  خالها  من  تتمكن  م�سركة 
الهدف  لتحقيق  متناغم  م�سرك  ع�سكري  بجهد  متنوعة  عملياتية 

امل�سرك.
الركن  وهيئة  القادة  تدريب  التمرين  من  الهدف  اأن  اإىل  واأ�سار 
القطاعات  وتدريب  امل�سركة،  للعمليات  والتنفيذ  التخطيط  على 
تقليدية  بيئة عمليات ذات تهديدات مركبة  العمل يف  امل�ساركة على 
وغري تقليدية )احلرب الهجينة(، ورفع اجلاهزية والقدرة القتالية 

للقطاعات امل�سركة.
املنا�سري:  جني  الركن  العميد  امل�سرك،  الواجب  قوة  قائد  وقال 
امل�سا�س  يحاول  ملن  ال�سراتيجي  الردع  لتحقيق  التمرين  هذا  “جاء 
باأمن الوطن وا�ستقراره، والعمل على ا�ستثمار اأهداف التمرين يف جمال 
تطوير القدرة على مكافحة الإرهاب، واأمن احلدود الربية والبحرية، 
بيئة  �سمن  والعمل  امل�سرية،  الطائرات  ومقاومة  ال�سيرباين،  والأم��ن 

العمليات واملعلومات«.
وا���س��ت��م��ل ال��ت��م��ري��ن ال���ذي ن��ف��ذت��ه ق���وات ب��ري��ة وج��وي��ة 
ال�ستطاع  عمليات  على  الع�سكرية،  القطعات  خمتلف  م��ن 
ال�ستطاع  جماعة  قبل  من  رهابية  الإ العنا�سر  مع  والتعامل 
ق�سف  وتنفيذ   ،)QRF ( املختلطة  ال�سريع  التدخل  وق��وات 
م��دف��ع��ي م��ن ق��ب��ل راج��م��ات ال�����س��واري��خ )ال��ه��امي��رز( وك��ت��ائ��ب 
ملم،   105 امل��ي��دان  وم��دف��ع��ي��ة  م��ل��م   155 املتو�سطة  امل��دف��ع��ي��ة 
قبل  من  الربية  للقوات  اجل��وي  �سناد  الإ تقدمي  اإىل  اإ�سافة 
لقيام  متهيدًا  املقاتلة،  العامودية  والطائرات   16  F طائرات 
وا�ستخدام  ر�سية،  الأ اأهدافها  مع  بالتعامل  امل�ساركة  القطعات 
مع  للتعامل  ر�سية  الأ القوات  لدى  املتوفرة  النار  �سكال  اأ جميع 

لها. املخ�س�سة  الأهداف 
والتمارين  التدريب  مدير  ح�سره،  الذي  التمرين  نهاية  ويف 
وروؤ�ساء  مليانو،  دي  �ستيفن  اللواء  الأمريكية  املركزية  القيادة  يف 
كبار  من  وعدد  وال�سديقة،  ال�سقيقة  الدول  من  امل�ساركة  الوفود 
اأ�ساد  الأردن،  يف  الع�سكريني  وامللحقني  امل�سلحة،  القوات  �سباط 
املتميز  وامل�ستوى  العالية  باملعنويات  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء 
العمليات  تنفيذ  يف  امل�����س��ارك��ون  اأظ��ه��ره��ا  ال��ت��ي  والح��راف��ي��ة 
العالية  والكفاءة  والإ�سناد،  املناورة  اأ�سلحة  ملختلف  امل�سركة 
التمرين  مراحل  خ��ال  امل�ستخدمة  الأ�سلحة  ن��ريان  تن�سيق  يف 
امل�ساركة  الدول  جلميع  املختلطة  النريان  تن�سيق  خلية  قبل  من 

. ين لتمر با
 ويف �سياق مت�سل، نفذت جمموعة الإ�سناد الكيماوي مترينًا يحاكي 
عمليات مكافحة تهريب مواد م�سعة عرب احلدود الأردنية، من خال 
باإ�سناد من اخلدمات  امل�سعة  للمواد  الك�سف والنقل والتغليف  عمليات 
واملتفجرات،  العمياء  الذخائر  معاجلة  ووح���دة  امللكية،  الطبية 
ومب�ساركة القوات ال�سديقة من الوليات املتحدة الأمريكية واإيطاليا 

والنم�سا.

الفايز: الكرة في ملعب االحزاب 
والشباب والمرأة إلنجاح العمل الحزبي

*عمان 
قال رئي�س جمل�س العيان في�سل الفايز اإن توفر الرادة ال�سيا�سية 
املتعلقة  الت�سريعات  كافة  واجناز  وفاعلة  قوية  حزبية  حياة  لقيام 
ال�سيا�سية  الحزاب  ملعب  يف  الكرة  ت�سع  ال�سيا�سي،  العمل  مبنظومة 
اىل  للو�سول  �سويته  ورفع  احلزبي  العمل  لإجن��اح  وامل��راأة،  وال�سباب 
القاها  حما�سرة  يف  الفايز  واأ�ساف  الرباجمية.  الربملانية  احلكومات 
“امل�ساركة  بعنوان  وال���دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  يف  الأرب��ع��اء، 
اإن  املجتمع”،  �سرائح  كافة  بني  توطيدها  واأهمية  الفاعلة  احلزبية 
امل�ساركة ال�سيا�سية الفاعلة تعد من اأهم مبادئ الدولة الدميقراطية 
من  يعاين  ي��زال  ما  وامل���راأة  ال�سباب  قطاع  اأن  اإىل  ولفت  احلديثة. 
حتديات اقت�سادية و�سيا�سية واجتماعية تقف حائًا اأمام م�ساركتهم 
منا�سبة  وتنموية  اقت�سادية  بيئة  ايجاد  اإىل  داعيا  الح��زاب،  يف 
لهم ملواجهة حتديات البطالة بني �سفوفهم، وايجاد نوافذ حتفيزية 
يف  الفاعلة  وامل�ساركة  بامل�ستقبل  لاميان  تدفعهم  والريادة  لاإبداع 
نحو  ومتدرجة  ثابتة  بخطى  ي�سري  الأردن  اأن  وبني  العامة.  احلياة 
احل�ساري  والإرث  والع���راف  القيم  من  النابع  ال�سيا�سي،  ال�ساح 
والتاريخي، واأهمها ا�ساحات د�ستورية و�سيا�سية، من اجل تعزيز قيم 
ال�سيا�سية  احلياة  وتفعيل  الدميقراطية  وجتذير  واحلرية  العدالة 

واحلزبية وامل�ساركة ال�سعبية والنهو�س بالوطن مبختلف املجالت .
باأهمية  يوؤمن  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  ان  اإىل  الفايز  واأ�سار 
ب��الأح��زاب  والن��خ��راط  ال�سيا�سية  بالعملية  الفاعلة  امل�ساركة 
املحلية، من قبل خمتلف  املجال�س  وانتخابات  الربملانية  والنتخابات 
ال�سباب  خا�سة  والجتماعية،  ال�سيا�سية  وق��واه  جمتمعنا  مكونات 

واملراأة، للدخول اىل عهد جديد من العمل الربملاين واحلزبي.
جاءت  ال�سيا�سية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  اأن  اىل  واأ�سار 
بهدف قراءة واقع العمل الربملاين واحلزبي لإزالة املعيقات للو�سول اىل 
ال�سعبية  امل�ساركة  تفعيل  عرب  الرباجمية،  احلزبية  الربملانية  احلكومات 
املواطن  ي��وؤم��ن  “كي  الفايز،  وق��ال   . الوطنية  الق�سايا  خمتلف  ح��ول 
بالأحزاب ودورها عليها ان تكون منطلقة من اجلماهري والقواعد ال�سعبية 
ان  الح��زاب  وعلى  بذهابهم،  تنتهي  باأ�سخا�س  مرتبطة  احزاب  ولي�ست 
والجتماعية  ال�سيا�سية  الق�سايا  خمتلف  يف  للتطبيق  قابلة  برامج  ت�سع 
مع  التوا�سل  على  امل��ق��درة  لديها  تكون  وان  والتنموية،  والقت�سادية 
ال�سعبية واملواطنني، ومتتلك قدرة القناع بالنتماء والنت�ساب  القواعد 
النهج  ممار�سة  خال  من  الفاعلة  احلزبية  احلياة  اأهمية  واأك��د   . اليها« 
اىل  بالو�سول  وامل���راأة  لل�سباب  الفر�سة  واع��ط��اء  داخلها  الدميقراطي 
وتعميق  ال�سيا�سية  احلياة  تطوير  على  والعمل  داخلها،  القيادية  املواقع 
وقبول  واحل��وار  التعددية  ثقافة  جتذير  على  والعمل  الدميقراطية، 
الح��زاب  ع��دد  بكرثة  املتمثل  احل��ايل  اخللل  ت�سويب  خ��ال  من  الآخ��ر، 
ما  اجلماهري  مع  الفاعل  توا�سلها  عدم  اإىل  بالإ�سافة  براجمها،  وت�سابه 
الواحد اىل الندماج فيما بينها. وقال  اللون  �سعي الحزاب ذات  يتطلب 
املحا�سرة  اإن  مهيدات،  نزار  الدكتور  وال��دواء  الغذاء  موؤ�س�سة  عام  مدير 
جاءت �سمن �سل�سلة اللقاءات احلوارية والأن�سطة التوعوية التي تنفذها 
العمل  العمل احلزبي وتعزيز ثقافة  للم�ساركة يف  موؤ�س�ساتها  الدولة بكل 
ال�سيا�سي وغر�س مفاهيم الربية املدنية والدميقراطية وت�سليط ال�سوء 
الأردن  �سرق  اإمارة  ن�ساأة  منذ  واأ�ساف،  والأحزاب.  النتخاب  قانوين  على 
من  تنا�سل  التاريخية  الها�سمية  بقيادتها  الردنية  والدولة   1921 عام 
اأجل احلفاظ على اإجنازاتها وكرامة مواطنيها وا�ستقرار الإقليم املحيط 
اأن جالة امللك عبداهلل الثاين وويل العهد الأمري احل�سني  بها، لفتا اإىل 
اأكدا يف اأكرث من منا�سبة �سرورة وجود عدد من التيارات احلزبية الوا�سعة 
التي متثل األوان الطيف ال�سيا�سي يف الأردن، تكون احزابا وطنية ت�ستند 
اىل برامج �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية يكون لل�سباب �سوت قوي فيها 

قائمة على برامج ل ا�سخا�س او م�سالح.
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*عمان 
الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  رع��ى 
يو�سف ح�سن العي�سوي، رئي�س جلنة متابعة 
الأرب��ع��اء،  امل��ل��ك،  جالة  م��ب��ادرات  تنفيذ 
دور  لتفعيل  امللكية  امل��ب��ادرة  اإط��اق  حفل 

القطاع التعاوين يف العملية التنموية.
املبادرة،  من  الأوىل  املرحلة  ومبوجب 
ال�سمالية  البادية  منطقة  ت�ستهدف  التي 
م�ساريع   5 اإقامة  �سيتم  املفرق،  مبحافظة 
والت�سنيع  الزراعة  قطاعات  يف  اإنتاجية 
درا�سات  على  بناء  حتديدها  مت  الزراعي، 
جدوى اقت�سادية، ومراعاة معايري امليزات 
ومبا  امل�ساريع،  لهذه  والتناف�سية  الن�سبية 
ين�سجم مع الحتياجات وامليزات الن�سبية 

ملنطقة البادية ال�سمالية.
ت��ع��د الأوىل  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة،  وت��ه��دف 
يف  ال��ت��ع��اوين  ال��ق��ط��اع  دور  تفعيل  جل��ه��ة 
اإقامة وتنفيذ  العملية التنموية من خال 
م�ساريع اإنتاجية للجمعيات التعاونية، اإىل 
املجتمعات  يف  امل�ستدامة  التنمية  تعزيز 
الأ�سر  معي�سة  م�ستوى  وحت�سني  املحلية 
باأهمية  والتوعية  عمل  ف��ر���س  وت��وف��ري 
العملية  تعزيز  يف  ودوره  التعاوين  العمل 
تنفيذ  �سامة  يف  ُي�سهم  ومب��ا  التنموية، 
العمل التعاوين وا�ستدامة امل�ساريع وتعظيم 

الأثر القت�سادي والجتماعي.
و���س��ه��د ح��ف��ل الإط�����اق، ال���ذي ج��رى 
يف ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، ت��وق��ي��ع 5 
منها   4 املبادرة،  م�ساريع  لتنفيذ  اتفاقيات 
البادية  لتنمية  الها�سمي  ال�سندوق  بني 
وقعتها  تعاونية،  جمعيات  و4  الأردن��ي��ة 
�سمو  اأمنائه  جمل�س  رئي�سة  ال�سندوق  عن 
الأمرية ب�سمة بنت علي، وعن جمعية اأيادي 
الإدارية  الهيئة  رئي�س  التعاونية  البادية 
املتقاعدين  جمعية  وعن  ال�سرفات،  عيادة 
رئي�س  التعاونية،  اخلالدية  الع�سكريني 
وعن  اخل��ال��دي  غ�ساب  الإداري����ة  الهيئة 
رئي�س  التعاونية  اخل��ري  عناقيد  جمعية 
وع��ن  امل�ساعيد  ن���زال  الإداري�����ة  الهيئة 
للمتقاعدين  اجل��م��ال  اأم  ق�ساء  جمعية 
ال��ع�����س��ك��ري��ني رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة الإداري�����ة 
التفاقية  وقعت  فيما  العظامات،  م��روح 
اخلام�سة بني موؤ�س�سة نهر الأردن وجمعية 
وقعتها  حيث  التعاونية،  ال�سحراء  عبق 
وعن  الربي�سي  اإنعام  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير 
الإدارية عبداملهدي  رئي�س هيئة  اجلمعية 
�سيتم  التي  امل�ساريع  وت��وف��ر  ال�سرحان. 
اإ�سافة  تنفيذها، 30 فر�سة عمل جديدة، 
اأع�ساء  لأ���س��ر  دخ��ل  م�سدر  حتقيق  اإىل 
اأ�سرة،   290 البالغة  التعاونية،  اجلمعيات 
يف  املحتاجة  الأ�سر  من  اأ�سر   5 اإىل  اإ�سافة 
م�سروعا  امل�ساريع،  وت�سمل  املحلي.  املجتمع 
احلديثة  التكنولوجيا  با�ستخدام  زراعيا 
لزراعة  )هايدروبونيك(  املائية  والزراعة 
العالية  امل�سافة  القيمة  ذات  املحا�سيل 
اخلالدية  الع�سكريني  املتقاعدين  جلمعية 
البندورة  لت�سنيع  وم�سروعا  التعاونية، 
املجففة جلمعية اأيادي البادية التعاونية، 
وحما�سيل  الأع���اف  ل��زراع��ة  وم�سروعا 
العجز جلمعية ق�ساء اأم اجلمال التعاونية 
لإنتاج  وم�سروعا  الع�سكريني،  للمتقاعدين 
ال��ع��وا���س��ي  وم��ن��ت��ج��ات  الأل���ب���ان  م�ستقات 
جل��م��ع��ي��ة ع��ب��ق ال�����س��ح��راء ال��ت��ع��اون��ي��ة، 
الع�سل  واإن��ت��اج  النحل  لربية  وم�سروعا 

جلمعية عناقيد اخلري التعاونية.
“اإنه  احل��ف��ل،  خ��ال  العي�سوي،  وق��ال 
ترجمة للتوجيهات امللكية ال�سامية بتنفيذ 
فر�س  توفر  ت�سغيلية  اإنتاجية  م�ساريع 
املحلية،  املجتمعات  وبنات  لأبناء  العمل 
الفقرية،  واملناطق  البادية  مناطق  خا�سة 
نحتفي  امل��دين،  املجتمع  موؤ�س�سات  ومتكني 
للمبادرة  الأوىل،  املرحلة  باإطاق  اليوم 
ال��ت��ع��اوين  ال��ق��ط��اع  دور  لتفعيل  امللكية 
ال��ب��ادي��ة  مبنطقة  التنموية  بالعملية 
ال�سمالية بال�سراكة مع املوؤ�س�سة التعاونية 
لتنمية  الها�سمي  وال�����س��ن��دوق  الأردن��ي��ة 
الأردن  نهر  وموؤ�س�سة  الأردن��ي��ة  البادية 
واإدارة متابعة تنفيذ املبادرات امللكية، التي 
على  والإ���س��راف  التن�سيق  مهمة  �ستتوىل 

تنفيذ م�ساريع املبادرة«.
تركز  امللكية  التوجيهات  اإن  واأ���س��اف، 
يف  التعاونية  اجلمعيات  دور  تفعيل  على 
الن�سيطة  خ�سو�سا  التنموية،  العملية 

واملتميزة منها ومتكينها من تنفيذ امل�ساريع 
ركيزة  باعتبارها  والت�سغيلية،  الإنتاجية 
امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  يف  اأ�سا�سية 
وكذلك  التنموي،  العمل  يف  فاعا  و�سريكا 
م�ساعدتها على تنفيذ الأن�سطة وامل�ساريع، 
املحلية  جمتمعاتها  تنمية  يف  ت�سهم  التي 
هذه  يف  لاأ�سر  املعي�سية  الظروف  وحت�سني 

املجتمعات.
التعاونية  اجلمعيات  اختيار  اأن  واأك��د 
املعايري  من  منظومة  وفق  جاء  امل�ستفيدة 
ال�سفافية  حتقيق  تراعي  التي  والأ�س�س 
بالعتبار  املبادرة  تاأخذ  حيث  والعدالة، 
دوره��ا  وتفعيل  اجلمعيات  ق���درات  ب��ن��اء 
توفري  خ���ال  م��ن  التنموية  العملية  يف 
يف  املعي�سة  م�ستوى  وحت�سني  العمل  فر�س 
املجتمعات املحلية وال�ستفادة من خرباتها 

يف اإدارة امل�ساريع الإنتاجية املدرة للدخل.
ع���ب���داهلل  امل���ل���ك  ج���ال���ة  اأن  وب�����ني 
حتقيق  اأولوياته  مقدمة  يف  ي�سع  الثاين 
القت�سادية  باأبعادها  امل�ستدامة  التنمية 
والج���ت���م���اع���ي���ة، ومب����ا ي��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات 
وطموحات املواطن وحت�سني م�ستوى حياته 
م�ساركة  لتعزيز  املنا�سبة  البيئة  وتهيئة 
الفئات امل�ستهدفة، يف اإحداث نقلة تنموية 
وحتفيز  متكينها  خ��ال  م��ن  مناطقها،  يف 
الجتماعي  بواقعها  للنهو�س  طاقاتها 

والقت�سادي.
فر�س  تعزيز  اأن  اإىل  العي�سوي  واأ�سار 
امل�ساريع  اإقامة  دعم  خال  من  الت�سغيل، 
�سبل  وت��وف��ري  للدخل  وامل���درة  الإنتاجية 
النجاح وال�ستدامة لها، ي�سهم يف التخفيف 
هذه  ك��ون  وال��ب��ط��ال��ة،  الفقر  م�سكلة  م��ن 
القت�سادي  التمكني  يف  دور  لها  امل�ساريع 
وتعزيز م�ستوى الإنتاجية وحت�سني م�ستوى 
تنمية  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  م��ا  املعي�سة 

املجتمعات املحلية.
باتت  امللكية،  امل��ب��ادرات  اأن  اإىل  ولفت 
التنموي  العمل  يف  ملهما  من��وذج��ا  ت�سكل 
املواطنني  احتياجات  وتام�س  املتكامل، 
وفق  تنفيذها  يتم  التي  امل�ساريع  خال  من 
تعتمد  اجلهات  مع  بالتعاون  �ساملة،  خطط 

على ذاتها اقت�ساديا وتنمويا.
هذه  ت�سهم  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  واأع����رب 
امل�ساريع الإنتاجية، التي خ�سعت لدرا�سات 
قطاعات  يف  م�سبقة  اقت�سادية  ج���دوى 
�سيتم  التي  الزراعي،  والت�سنيع  الزراعة 
امل��ب��ادرات  �سياق  يف  بتنفيذها  املبا�سرة 
والبطالة  الفقر  من  التخفيف  يف  امللكية، 
منطقة  يف  املحلية  املجتمعات  وتنمية 
حيث  اأوىل،  كمرحلة  ال�سمالية،  البادية 
بعد  املبادرة،  هذه  تنفيذ  يف  التو�سع  �سيتم 
جناحها، يف بقية مناطق البادية الأردنية.
ب�سمة  الأم��ري  �سمو  اأعربت  جهتها،  من 
ال�سندوق  اأمناء  جمل�س  رئي�س  علي،  بنت 
عن  الأردن��ي��ة،  البادية  لتنمية  الها�سمي 
بني  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  حت��ق��ق  اأن  يف  اأم��ل��ه��ا 
باملبادرات  ممثا  الها�سمي،  امللكي  الديوان 
التعاوين،  والقطاع  ال�سندوق  وبني  امللكية، 
روؤى وتطلعات جالة امللك عبداهلل الثاين 
وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  حتقيق  يف 
وفق  امل�ساريع  هذه  واإدارة  تنفيذ  خال  من 
يحقق  ومب��ا  الف�سلى  العاملية  املمار�سات 
الأمثل  ال�ستغال  خ��ال  من  ال�ستدامة 

للموارد الطبيعية واأهمها املياه.
املبادرة  م�ساريع  اأهمية  اإىل  واأ���س��ارت 
ال�سندوق،  خال  من  تنفيذها  �سيتم  التي 
املائية  ال���زراع���ة  مب�����س��روع  متثلت  ال��ت��ي 
زراع��ة  يف  امل�ست�سلحة  امل��ي��اه  وا�ستخدام 
البندورة،  جتفيف  وم�سروع  العلفية  الذرة 
ميزتها  حيث  من  النحل،  تربية  وم�سروع 
م�سادر  وا�ستخدام  املياه  على  املحافظة  يف 
اأ�سعة  من  وال�ستفادة  للمياه  تقليدية  غري 
وكذلك  ال��ب��ن��دورة،  جتفيف  يف  ال�سم�س 

اأهمية م�سروع تربية النحل.
متابعة  على  احلر�س  �سموها  واأك���دت 
اجلمعيات  وزي���ارة  امل�ساريع  ه��ذه  تنفيذ 
امل�ستفيدة من هذه املبادرة امللكية والطاع 
امل�ساريع  ه��ذه  يف  العمل  �سري  ت��ق��دم  على 
امل�ساريع  ه��ذه  جن��اح  ل�سمان  معا  والعمل 
منتجات  اىل  ب��ال��و���س��ول  وا���س��ت��دام��ت��ه��ا 
غريها  عن  متيزها  ومقايي�س  مبوا�سفات 
بهذه  خا�سه  جتارية  بعامة  املنتجات  من 
الأ�سواق  وح�سب  اجلودة  و�سمان  املنتجات 

يف  �سواء  جديدة  اأ���س��واق  فتح  اأو  املتاحة 
الأردن او خارج الباد.

ويف م�ستهل كلمتها، قدمت �سموها �سرحا 
البادية  لتنمية  الها�سمي  ال�سندوق  حول 
خال  عمل  ال�سندوق  اأن  مبينة  الأردنية، 
املنح  برنامج  خال  من  ال�سابقة  ال�سنوات 
املجتمع  م��وؤ���س�����س��ات  دع���م  ع��ل��ى  ال�����س��غ��رية 
والريا�سية  ال�سبابية  والأن��دي��ة  امل��دين 
مدرة  اإنتاجية  مب�ساريع  للقيام  والثقافية 
مع  تتنا�سب  عمل  فر�س  وت��وف��ري  للدخل 
طبيعة حياتهم وتعزيز التوا�سل والتعاون 
الأردن��ي��ة  البادية  واأب��ن��اء  احلكومة  ب��ني 
�سجلت  التي  الغري  جتارب  على  واإطاعهم 
جناحات من خال امل�ساريع ال�سغرية ومدى 

اإمكانية تطبيقها واإدارتها.
التعاونية  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير  وق��ال 
الهتمام  اإن  ال�سلبي  الفتاح  عبد  الأردنية 
باعتبارها  التعاونية،  باجلمعيات  امللكي 
العملية  منظومة  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج���زءا 
التنموية ال�ساملة، التي يوليها جالة امللك 
ملختلف  امل�ستمرة  واملتابعة  الرعاية  جل 
للقطاع  واع��ت��زاز  فخر  و�سام  لهو  امل��ح��اور، 

التعاوين واحلركة التعاونية الأردنية.
دعم  يف  امللكية  امل��ب��ادرة  اأهمية  واأك��د 
واجلهود  والتعاونيات  التعاوين  القطاع 
املوؤ�س�سة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الإ���س��اح��ي��ة 
احليوي  القطاع  بهذا  للنهو�س  التعاونية 
ب�سورة  التعاونية  احلركة  مكانة  لتعزيز 
واأن  خا�سة  الأردين،  املجتمع  يف  فاعلة 
املبادرة تاأتي متناغمة مع اخلطط والربامج 
احلكومية للتحديث على امل�ستويني الإداري 

والقت�سادي.
ت�سغيلية  نوافذ  التعاونيات  اأن  واعترب 
ت�ساهم مبكافحة م�سكلتي الفقر والبطالة، 
ل���س��ي��م��ا يف م��ن��اط��ق ال���ري���ف وال��ب��ادي��ة 
حت�سني  يف  دوره��ا  اإىل  اإ�سافة  والأط���راف، 
امل�����س��ت��وى الج��ت��م��اع��ي والق��ت�����س��ادي 

للمجتمعات املحلية العاملة فيها.
نهر  موؤ�س�سة  عام  مدير  قالت  بدورها، 
الإ�سرايف  الدور  اإن  الربي�سي،  اإنعام  الأردن 
نهر  موؤ�س�سة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  التنفيذي 
يف  امللكية  ال��روؤى  اأول��ت  كموؤ�س�سة  الأردن، 
كبريا،  اهتماما  والأ�سرة  والتنمية  التمكني 
امللكية،  امل��ب��ادرات  م��ع  التعاون  خ��ال  م��ن 
التي  املوؤ�س�سة  وروؤية  ومهمة  هوية  يرجم 
والإن�����س��ان  ب��امل��ك��ان  جناحها  م��زج  حت���اول 
العمل  ومعطيات  ح��اج��ات  وف��ق  الأردين 
التنموي املطلوب يف كل بقعة اأردنية و�سلها 

فريق املوؤ�س�سة.
املبادرات  مع  التعاون  هذا  اإن  واأ�سافت، 
املواءمة  على  مثال  كان  ال�سامية،  امللكية 
امللكية  امل��ب��ادرة  ومنها  الأه���داف،  ووح��دة 
التي  التعاونية  اجلمعيات  دور  لتفعيل 
تهدف اىل حت�سني م�ستوى الأ�سر اقت�ساديا 
مب�ساريع  دعمهم  خ��ال  م��ن  واجتماعيا 

اإنتاجية.
الأردين  بالإن�سان  الإمي��ان  اأن  واأك��دت 
هو اأول خطوة نحو حتقيق العي�س الكرمي، 
عبداهلل  امللك  جالة  عليه  يحر�س  الذي 
ال���ث���اين، ف��ك��ان ح��ر���س ج��ال��ت��ه ن��ربا���س��ا 
اأ�سا�سيا لفهم اأ�سول تطوير ومتكني املجتمع 

الأردين.
التعاونية  اجل��م��ع��ي��ات  روؤ����س���اء  وع���رب 
واع��ت��زازه��م  تقديرهم  ع��ن  امل�ستفيدة، 
باجلهود التي يبذلها جالة امللك عبداهلل 
امل�ستدامة  التنمية  اأجل حتقيق  من  الثاين 
للمواطنني  املعي�سي  ب��ال��واق��ع  والنهو�س 

وتوفري احلياة الف�سلى لهم.
واأكدوا اأهمية اإطاق هذه املبادرة التي 
ك�سريك  التعاوين  القطاع  دعم  اإىل  ت�سعى 
فاعل واأ�سا�سي يف التنمية من خال تنفيذ 
با�ستخدام  الزراعية  الإنتاجية  امل�ساريع 
وتركز  احلديثة،  الزراعية  التكنولوجيا 
للجمعيات  املوؤ�س�سية  ال��ق��درات  بناء  على 
على  فيها  العاملني  وت��دري��ب  التعاونية 
وت�سغيل  بتنفيذ  املت�سلة  اجلوانب  خمتلف 

واإدارة م�ساريع املبادرة.
التي  امل�����س��اري��ع  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت��وا 
ورفع  البيئة  حت�سني  جلهة  تنفيذها  �سيتم 
ملنت�سبي  والجتماعي  القت�سادي  امل�ستوى 
توفري  اإىل  اإ�سافة  واأ���س��ره��م،  اجلمعيات 
املجتمعات  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  لت�سغيل  فر�س 

املحلية.

العيسوي يرعى إطالق المبادرة الملكية 
لتفعيل دور القطاع التعاوني التنموي

توقيع 5 اتفاقيات إلنشاء مشاريع إنتاجية بقطاعات 
الزراعة والتصنيع الزراعي بالبادية الشمالية

مقال رئيس التحرير

املواطن الردين مكلوم بني 
الردنية  الدولة  م�سرية  يف  ال�سواأ  هو  معي�سي  و�سع 

تائهة  �سائعة  وحكومة  والخ��اق،  واملبادىء  القيم  معه  �ساعت 
فهمها  املعي�سية،  الأو���س��اع  و�سوء  فقره  من  وزادت  همومه  فاقمت 

الوحيد اإنقاذ نف�سها فقط لتبقى حمتفظة بالكرا�سي واملنا�سب .
لغياب  واملواطن  احلكومة  بني  ثقة  اأزم��ة  حقيقية  اأزم��ة  هناك 
القرارات  بهذه  الردين  املواطن  اآم��ال  خابت   ، وال�سفافية  ال�سدق 
يف  لحظناها  التي  ال�سعبية  الفعل  ردة  خال  من  وذلك  والتغيريات 
اأكرث من موقف وذلك بالتعبري عن عدم الر�سا جتاه هذه القرارات، 
فاحلكومة مل تقم ولو بعمل واحد من اأجل ال�سعب الردين ، ولمن 
اأجل تخفيف معاناته وفقر وبطالة �سبابه ، بل على العك�س هي من 
زادت من اأعبائه ، وهمومه  واثقاله ، حكومات فا�سلة بكل املقايي�س 
فعلى احلكومة اأن حترم نف�سها وتتنحى فالأمر يزداد �سوء ً واحتقانٌا 
ب�سبب ت�سرفاتهم الغري م�سوؤولة واخر ال�سرعات غاء ال�سعار الغري 
مربر حتديدا يف الردن ونحن على ابواب �سهر رم�سان �سهر الرحمة 
والغفران يف ظل جائحة عاملية �سربت  اكرث �سرائح املجمع والنا�س 

بال�سل منهكة وتعبانه ومعظم اأرباب ال�سر) ماكلني روح اخلل( .
الثقة  انعدمت   ، احلكومة  وبني  بيننا  حقيقية  اأزمة  نعي�س  نحن 
بيننا و�ساعت امل�سداقية بل و�ساعت الأمانه من احلكومة، املوؤ�س�سات 
بي�ساء  ثورة  اىل  بحاجة  نحن  وبالفعل  انهيار  حالة  وتعي�س  منهكة 
اأم�س  يف  وا�سبحنا  ال�سائعة  احلكومات  ه��ذه  ب�سبب  العام  للقطاع 
الوطن  على  احلري�سة  وال��ك��ف��اءات  املوؤهلة  ال��ك��وادر  اىل  احلاجة 
وان  والتدمري  العبث  م�ستنقع  من  املوؤ�س�سات  هذه  لينت�سل  واملواطن 

يحرروها من الف�ساد الذي ينه�س بج�سم الدولة .
نحوال�ساح  خ��ط��وات  تتخذ  �سادقة  حقيقة  حكومة  نريد 
وحماربة  بال�سرائب  والتاعب  ال�سعار  زيادة  مو�سوع  يف  وخ�سو�سا 

الف�ساد الذي اأ�سبح موؤ�س�سة متكاملة . 
على  النقاط  ي�سع  قرار  نريد  والتعيني  للتغيري  ق��رارات  لنريد 
متى  اىل  الوطن  بهذا  عبث  كفى  مب�سمياتها  المور  وي�سمي  احلروف 
با�ست�سعار  عليكم  ؟  امل�سكات  وترحيل  والتعنت  املماطلة،  �ستظل 
بتغيري  و�سريعة  ج��ذري��ة  معاجلة  خ��ال  م��ن  اهلل  اأم���ام  امل�سوؤولية 
احلكومة باأكملها لن الثقة انعدمت، واأي حلول اأخرى اأو قرارات فهي 

�سكلية فقط ولن ت�سب يف م�سلحة املواطن
 فاحلكومات ل تريد �سوتًا ن�سازًا ُيف�ِسد عليها حفاتها التنكرية، 
ذلك اأن احلوار وتدبري هذا احلوار بال�سكل واملحتوى الفعال، يظّل هو 
ال�سعب  �سحيقة بني  ما يثمر هوة  الغائب يف م�سهدنا الردين،  الن�س 
ممكنات  ب�سبب  قوّيًا  تتكر�س  بنيوية،  ثقة  اأزم��ة  تفرز  واحلكومة، 

ال�ستبداد والت�سلط .
وجود  على  احلكم  اأ�سا�سيات  اأبرز  من  الثقة  موؤ�سرات  �سارت  لقد 
ال�سعب  كان  فمتى  احلديثة،  املجتمعات  يف  الدميوقراطية  انتفاء  اأو 
ويثق  الدولة،  عليها  ت�سرف  التي  النتخابية  بالعمليات  كليا  يثق 
ال�سادرة عنها؟ متى كان ذلك دليًا  باخلطابات وامل�ساريع واملبادرات 
ما ل يتحقق  الدميوقراطية؟ وهو  الدولة  اإىل م�سافِّ  النتماء  على 
اإل بتدابري ومتارين دميوقراطية، تتاأ�س�س على احرام اإرادة ال�سعوب 
يف الختيار واإ�سراكها يف �سياغة و�سناعة القرار، ل اعتبارها قا�سرة 
ل ت�سلح اإل للت�سفيق والهتاف بحياة الزعيم، كما هو احلال يف الزمن 
العربي املهدور . اإن ثقة الدولة بال�سعب تظهر اأ�سا�سًا يف عدم الو�ساية 
عليه، ومتكينه من احلرية التامة لتقرير م�سريه، واختيار منتَخبيه 
وت�سكيل حكوماته التي تنت�سر له ومل�سلحته الف�سلى، اأما ثقة ال�سعب 
باختياراتها  وقبوله  قراراتها  مع  تناغمه  يف  فتنك�سف  بالدولة 
وذلكم  الوطن  معه  وتبني  املعلومة  معه  تقت�سم  باأنها  املطلق  واإميانه 
ُنّتَهم بن�سر  اإل يف حدود دنيا، حتى ل  ما ل جنده يف الزمن العربي، 
التيئي�س والإظام .  اإن الثقة بني الدولة واملواطن، هي ر�سيد قابل 
 ، م�سبقُا  املدفوعه  اخللوي  بطاقات  كما  متامًا  ال�ستنفاد،  اأو  للتعبئة 
واأنه ميكن اإعادة �سحنها يف كل حني، متى توافرت الظروف والإرادة، 
واإذا كانت ُت�سَحن فل�سات وُتثِمر دقائق مكاملات يف حالة الهاتف، فاإنها 
واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية  تدابري  ُت�سَحن  ال�سيا�سي،  املنت  يف 
عنوانها الكرامة واحلرية والعدالة، وُترَجم نهايًة توا�سًا ومواَطنًة 
وم�سلحة ُعلَيا، تعيد كتابة تاريخ الأوطان، وتوؤ�ّس�س لفجر جديد من 

ال�سام والأمن والتقدم والزدهار.

خالد خازر الخريشا

األزمة األكبر : أزمة ثقة 
بين المواطن والحكومة 
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كنعان: اليوم الدولي للديمقراطية 
فرصة إلدانة التمييز العنصري االسرائيلي

  
*عمان 

كنعان  عبداهلل  القد�س  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  ع��ام  ام��ني  اك��د 
باإدانة  يكون  للدميقراطية  ال��دويل  باليوم  احلقيقي  الحتفال  اأن 
يف  يوميًا  ا�سرائيل  متار�سه  الذي  العن�سري  والتمييز  “البرتهايد” 

فل�سطني والقد�س.
ودعا كنعان يف ت�سريح �سحفي مبنا�سبة اليوم الدويل للدميقراطية 
الدولية  ال�سرعية  بقرارات  ا�سرائيل  اإل��زام  اىل  غدا  ي�سادف  الذي 
والتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة بالق�سية الفل�سطينية وحقوق 
الن�سان املجمع عليها من كافة الأع�ساء املوقعة على هذه املواثيق، مبا 

فيها �سلطة الحتال نف�سها.
كما دعا اىل معاقبة اإ�سرائيال ب�سفتها القوة القائمة بالحتال 

لتنكرها لهذه املواثيق وخمالفتها ال�سرعية والرادة الدولية.
املنا�سبات  قيمة  اأن  ترى  القد�س  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  ان  وقال، 
بزيادة  املتعلقة  وم�سامينها  ر�سائلها  يف  تكمن  احلقيقية  العاملية 
يف  كغريه  املحتلة  فل�سطني  يف  الن�سان  وكرامة  بحقوق  العام  الوعي 
اإبراز  خال  من  جتاهها  العام  واجب  وتاأكيد  العامل،  مناطق  كافة 
اأهميتها وما يعانيه الفل�سطيني واملقد�سي يف ظل غياب ممار�سة فعلية 

للدميقراطية واحلقوق الإن�سانية.
التوقف  �سادقًا  كان  اإْن  بالدميقراطية  يوؤمن  من  اإن على  واأ�ساف، 
التحري�سية من  الدعوات  وال�سر مبا يف ذلك  الكراهية  ن�سر  فورًا عن 
من  املحمية  املبارك  الق�سى  امل�سجد  باقتحام  الهيكل  جماعات  قبل 
التي  اليهودية،  العياد  مو�سم  اق��راب  مع  خا�سة  الحتال  �سلطة 

يفر�س.
اجلهود  بو�سلة  مقد�ساتها  �ستبقى  والقد�س  فل�سطني  ان  واك��د 
والدبلوما�سية الردنية �سعبا وقيادة ها�سمية �ساحبة الو�ساية على 
وبلغت  الثمن  كان  مهما  القد�س  يف  وامل�سيحية  ال�سامية  املقد�سات 

الت�سحيات.
اأيلول  اأن الحتفال باليوم الدويل للدميقراطية يف 15  ي�سار اىل 
حيث  العامل،  يف  الدميقراطية  حالة  فر�سة ل�ستعرا�س  هو  عام،  كل 
اأقرت اجلمعية العامة لاأمم املتحدة الحتفال بهذا اليوم عام 2007، 
للتاأكيد على اأن الدميقراطية هي قيمة عاملية ت�ستند اإىل اإرادة النا�س 
التي يتم التعبري عنا بحرية ولتحديد مواقفهم واأفكارهم ال�سيا�سية 
والقت�سادية والجتماعية والثقافية، وحقهم الطبيعي يف امل�ساركة 

الكاملة يف جميع جوانب احلياة.
الدميقراطية  اأن  القد�س  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  اأك��دت  وفيما 
تنطوي، على مفاهيم ودللت اأ�سا�سية هي احلرية وامل�ساواة وحقوق 
م�سريها،  تقرير  يف  وال�سعوب  الفراد  وحق  القانون  و�سيادة  الن�سان 
هو  القد�س،  فيها  مبا  املحتلة  فل�سطني  يف  احلال  واقع  اأن  اىل  اأ�سارت 
وم�سادرة  والإبعاد  والتهجري  القتل  �سيا�سة  ت�سود  حيث  ذلك  عك�س 
الرا�سي وهدم املنازل والت�سييق ال�سيا�سي والثقايف والجتماعي �سد 
الدولية وحتديدًا منظمة  املنظمات  و�سفته  مناخ  الأر�س يف  اأ�سحاب 

العفو الدولية ب� “البرتهايد«.
مبقولة  العامل  ت�سليل  الحتال  حم��اولت  اللجنة  وا�ستهجنت 
احلقيقة  بينما  الأو�سط(،  ال�سرق  يف  للدميقراطية  واحة  )ا�سرائيل 
واحلقوقية  القانونية  املنظمات  من  الكثري  ووثقتها  ر�سدتها  التي 
والعامية توؤكد �سيا�سات الحتال القائمة على العنف املف�سي اىل 
املوت والتهجري وحماولت حمو التاريخ والهوية الفل�سطينيني وت�سريع 

القوانني العن�سرية.
مبمار�سة  اإ�سرائيل  ادع����اءات  زي��ف  على  اللجنة  وا�ست�سهدت 
الدميقراطية مبقولة لل�سحفي الإ�سرائيلي جدعون ليفي حني اأكد اأنه 
من �سعبه، اإما اأن نكون  جلزء  اأو  بلد  من  جلزء  دميقراطية  توجد  “ل 
دميقراطيني اأو ل نكون..، علينا اأن نبداأ من مكان ما، اإذا مل نبداأ، فلن 
نك�سف اخلدعة، واخلدعة هي القول باأن اإ�سرائيل دولة دميقراطية«.

الحوار الشبابي في األعيان 
تطلع على التجربة الكندية 
بمشاركة الشباب السياسية

*عّمان 
الأعيان  جمل�س  يف  ال�سبابي  الوطني  احلوار  مبادرة  جلنة  اطلعت 
مارك  الكندي  للربملان  ال�سابق  العام  الأمني  الأربعاء،  لقائها،  خال 
احلياة  يف  ال�سباب  م�ساركة  جمال  يف  الكندية  التجربة  على  بو�سك، 

ال�سيا�سية والربملانية.
وقال مقرر اللجنة العني �سمري بينو، اإن اللقاء، الذي ياأتي بالتعاون 
اأعمال  �سل�سلة  الأردن يندرج �سمن  الوطني يف  الدميقراطي  املعهد  مع 
واخلطط  ال�سباب  ق�سايا  خمتلف  على  الطاع  اإىل  الهادفة  اللجنة، 

والربامج املتعلقة بهم وعلى راأ�سها تلك املتعلقة باحلياة ال�سيا�سية.
الأردن  يف  الوطني  الدميقراطي  املعهد  رئي�س  نائب  بح�سور  واأ�سار 
جونا�س �سيكولي�س، اإىل اأن اللجنة، التي تراأ�سها العني رابحة الدبا�س، 
ت�سعى عرب اأن�سطتها املتنوعة اإىل الدفع بال�سباب لاندماج يف خمتلف 
منا�سبة  بيئة  توفري  خ��ال  م��ن  وذل��ك  ال�سيا�سية،  احل��ي��اة  ج��وان��ب 

للم�ساركة وتذليل خمتلف العقبات التي قد حتد من م�ساركتهم.
واملمار�سات  امل�سرية  حول  بدوره  بو�سك  الكندي  الربملاين  وحتدث 
الكندية يف دمج ال�سباب يف احلياة ال�سيا�سية عرب �سل�سلة من الأن�سطة 
للربملان،  الإلكروين  املوقع  خال  من  التفاعل  راأ�سها  وعلى  والربامج، 
عن  ف�سًا  الطابي،  والربملان  للطلبة  التدريب  برنامج  اإىل  اإ�سافة 
الربملان  عمل  على  ال�سباب  اطاع  بهدف  للربملان،  املدر�سية  اجلولت 

وخمتلف املعلومات املتعلقة به.
لدى  بالربملان  املعرفة  نق�س  كان  الت�سيعينات  يف  اأن��ه  اإىل  ولفت 
النواب  جمل�س  رئي�س  دفع  ما  وهو  للقلق،  م�سدرا  ي�سكل  املواطنني، 
اآنذاك، الذي كان نائب مدير مدر�سة قبل فوزه بالنتخابات الربملانية 
ا�سم  حتت  للمعلمني  �سنوي  برنامج  باإن�ساء  للمجل�س  رئي�ًسا  وانتخابه 
كندا  اأنحاء  جميع  من  املعلمني  اختيار  يتم  حيُث  املعلمني”،  “معهد 

ليق�سوا مدة اأ�سبوع واحد يف اأوتاوا بهدف “تعليم املعلمني«.
الكندي  للربملان  الر�سمي  الإل��ك��روين  املوقع  اأن  بو�سك  واأو���س��ح 
يحتوي على جزاأين، الأول يتعلق باأعمال الربملان واأن�سطته، والثاين 
ا�ست�سارية  جلنة  ت�سكل  التي  الربملان،  مكتبة  قبل  من  ي��دار  تعليمي 
“معهد  برنامج  خريجي  من  معظمهم  متطوًعا،  ع�سًوا   12 من  مكونة 
املعلمني”، يعملون على تطوير املحتوى وي�ستهدفون الأطفال وال�سباب 

يف �سن املدر�سة.
يف  عاًما   30 من  لأك��رث  برملانية  خ��ربة  لديه  ال��ذي  بو�سك،  وب��ني 
العموم  )جمل�س  وهي:  الثاث  الإدارات  اأن  الكندي،  العموم  جمل�س 
وجمل�س ال�سيوخ ومكتبة الربملان( تعمل مًعا لتوفري معلومات متما�سكة 
و�سل�سة، لفًتا اإىل اأنه يتم متويل البنية التحتية التقنية وتزويدها 

و�سيانتها من قبل جمل�س العموم الكندي.
وتطرق يف حديثه اإىل ما مي�سى مببادرة “ال�سفحات” داخل املوقع 
الباد  اأرج��اء  خمتلف  من  طالًبا   36 اختيار  يتم  حيُث  الإل��ك��روين، 
يكون  بينما  العموم،  مبجل�س  يتعلق  فيما  عام  ملدة  ال�سفحات  لإدارة 
يف  عامني  نحو  الطلبة  يق�سي  حيُث  ال�سيوخ  جمل�س  يف  خمتلًفا  الأمر 

اإدارة ال�سفحات الإلكرونية.
يتعلق  فيما  الكندية  بالتجربة  اعجابهم  اللجنة  اأع�ساء  واأبدى 
من  الكثري  هناك  اأن  موؤكدين  ال�سيا�سية،  احلياة  يف  ال�سباب  بادماج 
يدعو  ما  وهو  الأردنية،  ونظريتها  الكندية  التجربة  بني  التقاطعات 
اإىل ال�ستفادة من بع�س مفا�سل التجربة الكندية وحماورها يف اإثراء 

التجربة الأردنية.

الفوسفات تطبق نظاما تأمينيا 
صحيا خاصا على متقاعديها

  
*عمان 

الأردن��ي��ة،  الفو�سفات  مناجم  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واف��ق 
على  خا�س  �سحي  تاأمني  نظام  تطبيق  على  الذنيبات،  حممد  الدكتور 
والنواب،  الأعيان  ملتقاعدي  به  معمول  هو  كما  ال�سركة،  متقاعدي 
وذلك ح�سب كتاب موجه لرئي�س جمل�س النواب املحامي عبد الكرمي 
الدغمي. وجاء يف كتاب �سركة الفو�سفات، اأنه وبناء على لقاء عدد من 
املتقاعدين مع رئي�س جمل�س النواب ونائب الرئي�س ورئي�سي واأع�ساء 
على  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  وافق  النيابيتني،  والإدارية  العمل  جلنتي 
 29 من  ابتداء  “الفو�سفات”،  ملتقاعدي  ال�سحي  التاأمني  نظام  تطبيق 

اآب املا�سي.

مؤسسة الحسين للسرطان 
تكّرم بنك االتحاد

*عمان 
كرمت موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان بنك الحتاد كداعم رئي�س حلملة 
ح�سالة اخلري الهادفة اإىل جمع التربعات من الطلبة يف املدار�س لعاج 

مر�سى ال�سرطان غري املقتدرين يف مركز احل�سني لل�سرطان.
و�سلمت مدير عام املوؤ�س�سة ن�سرين قطام�س، الدرع التقديري اإىل 
اإطاق  حفل  خال  النرب،  نتايل  البنك  يف  والت�سويق  الت�سال  مدير 

ح�سالة اخلري للعام الدرا�سي 2022 – 2023.
بدورها، �سكرت قطام�س البنك على دعمه املتوا�سل للحملة التي 
اأهمية  موؤكدة  املجتمع،  يف  دورهم  وتعزيز  الطلبة  اإ�سراك  يف  ت�سهم 
ا�ستمرار التعاون مع البنك يف مثل هذه الربامج ملا لها من اأثر كبري يف 

دعم رحلة عاج املر�سى وامل�ساهمة يف اإنقاذ حياتهم.
وزارة  مع  بالتعاون   2012 عام  يف  انطلقت  احلملة  اأن  اإىل  ي�سار 
توزيع  طريق  عن  امل��دار���س  من  ع��دد  ومب�ساركة  والتعليم،  الربية 

احل�سالت يف املحافظات جلمع التربعات على مدار العام.
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*كييف
الأوك��راين  الدفاع  وزي��ر  نائبة  ذك��رت 
امل�ساد  الهجوم  اأن  الثاثاء،  ماليار،  هانا 
اخلاطف الذي �سنته اأوكرانيا على القوات 
من  مربع  كيلومر   3800 ح��رر  الرو�سية 
�سرق  ب�سمال  الأرا�سي يف منطقة خاركيف 

الباد منذ ال�ساد�س من �سبتمرب.
ك��ان��ت تتحدث  ال��ت��ي  م��ال��ي��ار،  وق��ال��ت 
من  التلفزيون  يف  مبا�سرة  ال��ه��واء  على 
اأوكرانيا  ا�ستعادتها  التي  بالكليا  بلدة 
الرو�سية  القوات  من  املحررة  الأرا�سي  اإن 
�سكاين  جتمع   300 م��ن  اأك���رث  م��ن  تتكون 

ويقطنها نحو 150 األفا من ال�سكان حاليا.
م�ستمرة.  “العملية  ماليار:  واأو�سحت 
وه���دف���ه���ا ال���ت���ح���ري���ر ال���ك���ام���ل مل��ن��ط��ق��ة 
يف  �سيحدث  ه��ذا  اأن  نعتقد  خ��ارك��ي��ف... 

اأقرب وقت ممكن«.
فولودميري  الأوك���راين  الرئي�س  وق��ال 
يف  اأوكرانيا  اإن  املا�سية  الليلة  زيلين�سكي 
كيلومر   6000 من  اأك��رث  “حررت  املجمل 

اجلنوب  يف  الأوكرانية  الأرا�سي  من  مربع 
وال�سرق” منذ الأول من �سبتمرب.

اإع�����ادة  “اإج����������راءات  اأن  واأ�����س����اف 
تلك  ن�سف  نحو  يف  اكتملت  ال�ستقرار” 
منطقة  يف  ج��اري��ة  ت���زال  و”ل  الأرا���س��ي 

حمررة باحلجم نف�سه«.
قالت  التي  الأرا�سي  ت�سريحه  وي�سمل 

ماليار اإنها ُحررت خال الأ�سبوع املا�سي.
يف  امل�����س��اد  الأوك�����راين  للهجوم  وك���ان 
رو�سيا  على  ال�سدمة  وقع  خاركيف  منطقة 
التي غزت اأوكرانيا يوم 24 فرباير، واأثارت 
معتاد  غري  تذمرا  امليدانية  الهزائم  اأنباء 
على �سا�سات القنوات التلفزيونية الرو�سية 

الر�سمية.
م�ست�سار  جريا�ست�سينكو  اأن��ت��ون  وق��ال 
حتدث  الذي  الأوكرانية  الداخلية  وزارة 
با�ستخراج  تقوم  ال�سرطة  اإن  ماليار  بعد 
الرو�سية  ال��ق��وات  اإن  ق��ال  مدنيني  جثتي 
باأيام، فيما تنفي  ان�سحابها  اأعدمتهما قبل 

مو�سكو ا�ستهداف املدنيني عمدا.

حترير  عينيها  ن�سب  اأوكرانيا  وو�سعت 
ال��ق��وات  احتلتها  ال��ت��ي  الأرا����س���ي  جميع 
الرو�سية بعد دفعها للتقهقر يف هجوم م�ساد 

�سريع يف �سمال �سرق الباد.
معقلها  ع��ن  م��و���س��ك��و  ت��خ��ل��ت  اأن  م��ن��ذ 
يف  ال�سبت،  ال�سرقي،  ال�سمال  يف  الرئي�سي 
اأ�سواأ هزمية لها منذ الأيام الأوىل للحرب، 
ا�ستعادت القوات الأوكرانية ال�سيطرة على 
م�سار  يف  مذهل  حتول  يف  البلدات  ع�سرات 

القتال.
على  ت�سيطر  الرو�سية  القوات  تزال  ل 
حوايل ُخم�س م�ساحة اأوكرانيا يف اجلنوب 
وال�سرق، لكن كييف الآن يف حالة هجوم يف 

كا املنطقتني.
الأوك��راين  الرئا�سي  امل�ست�سار  حت��دث 
احتمالت  ع��ن  اأري�ستوفيت�س  اأوليك�سي 
ال�سرقية،  لوغان�سك  مقاطعة  يف  التحرك 
دونبا�س،  با�سم  دونيت�سك  مع  ُتعرف  والتي 
من  قريبة  رئي�سية  �سناعية  منطقة  وهي 

احلدود مع رو�سيا.

*اخلرطوم
ي�سهد ال�سودان موجة اإ�سرابات وا�سعة 
�سملت عدد من القطاعات املهنية والعمالية 
يف  والعاملني  المتياز  اأط��ب��اء  مثل  املهمة 
الإنتاجية  املوؤ�س�سات  من  وغريها  الكهرباء 
واخلدمية؛ كما اأغلقت عدد من الأ�سواق يف 
مدن خمتلفة من الباد اأبوابها. فما اأ�سباب 
املت�ساعدة  الإ�سرابات  موجة  وتداعيات 

هذه؟
*ت����ده����ور ع������ام: ت���رت���ب���ط م��وج��ة 
بالتدهور القت�سادي  الإ�سرابات الأخرية 
بداية  منذ  الباد  تعي�سه  ال��ذي  امل�ستمر 
ال��ع��ام احل���ايل؛ وال���ذي ت��ربز م��احم��ه يف 
التي  الت�سخم  معدلت  يف  الكبري  الرتفاع 
�سنوي،  اأ�سا�س  على  املئة  يف   400 ال�  فاقت 
يف  للم�ستهلك  ال�سرائية  ال��ق��درة  وت��اآك��ل 
اجلنيه  قيمة  وتراجع  الدخول  تدين  ظل 
املئة،  يف   700 من  اأك��رث  اإىل  و�سلت  بن�سب 
وزي�����ادة ال�����س��رائ��ب وال��ر���س��وم مب��ع��دلت 
منذ  امل��ئ��ة  يف  واأل���ف   ،500 ب��ني  ت��راوح��ت 
التدهور  وانعك�س  احل���ايل.  ال��ع��ام  ب��داي��ة 
على  مبا�سر  ب�سكل  احل���ايل  الق��ت�����س��ادي 
اإىل  اأدى  مما  للمواطن،  املعي�سية  الأو�ساع 
رفع معدلت الفقر اإىل اأكرث من 60 يف املئة 
من ال�سكان البالغ تعدادهم نحو 40 مليون 

ن�سمة.
خال  ال�سودانية  احلكومة  فر�ست   
ال��زي��ادات  م��ن  �سل�سلة  الأخ����رية  ال��ف��رة 
ال��ك��ب��رية يف اأ���س��ع��ار اخل��دم��ات وال��ر���س��وم 
الدولة  موازنة  يف  الكبري  العجز  لتغطية 
يعانيها  التي  املتفاقمة  امل�سكات  ب�سبب 
احل��ايل،  ال��وق��ت  يف  ال�����س��وداين  القت�ساد 
ال��دويل  التعاون  لأط��ر  احلكومة  وفقدان 
النقد  و�سندوق  الدويل  البنك  تعليق  بعد 
الأوروب��ي��ة  والبلدان  املتحدة  وال��ولي��ات 
م��ل��ي��ارات دولر يف  ب��اأك��رث م��ن 8  ت��دف��ق��ات 
من  والع�سرين  اخلام�س  اإج��راءات  اأعقاب 

اأكتوبر.
من  باأكرث  املوانئ  ر�سوم  اأي�سا  وارتفعت 
300 يف املئة؛ كما ت�ساعفت ر�سوم اأر�سيات 
املوانئ 4 مرات تقريبا؛ هذا اإ�سافة ارتفاع 
املئة  يف   500 بنحو  احلاويات  �سحن  ر�سوم 

من بع�س املوانئ مثل املوانئ ال�سينية.
املا�سية ارتبكت الأ�سواق  ويف الأ�سابيع 
اجلمركي  ال���دولر  رف��ع  بعد  ال�سودانية 

26.8 يف املئة من 445 اإىل 564 جنيها.
اإن  املهنية  والتنظيمات  النقابات  تقول 
تدهور  اإىل  اأدى  العام  القت�سادي  اخللل 
كبري يف اأو�ساع املوظفني والعاملني خ�سو�سا 

التي  الأج����ور  يف  الكبري  ال�سعف  ظ��ل  يف 
 50“ جنيها  األف   110 اإىل   30 بني  تراوح 
القطاعات؛  معظم  يف  دولر”   200 اإىل 
اأن  متخ�س�سة  درا����س���ات  ت��وؤك��د  ح��ني  يف 
املتو�سطة  لاأ�سرة  الأ�سا�سية  الحتياجات 
جنيه  ال��ف   450 اإىل   350 ب��ني  م��ا  تكلف 

دولر«.  800 اإىل   600“
ال���زي���ادات  ت����اأث����ريات  ت��ن��ح�����س��ر  ول 
ال�سريبية واجلمركية على امل�ستهلك وحده 
وتوقع  اأي�سا.  والتجار  املنتجني  تطال  بل 
امل�ستثمر ال�سناعي وع�سو احتاد ال�سناعات 
ال�سوداين الفاحت جبورة اأن توؤدي الزيادات 
خروج  اإىل  والر�سوم  ال�سرائب  يف  الكبرية 
املزيد من امل�سانع من دائرة الإنتاج؛ م�سريا 
يف  العاملة  امل�سانع  من  املئة  يف   80 ان  اإىل 
الباد اإما توقفت اأ�سا عن العمل اأو تعمل 
طاقتها  من  املئة  يف   20 من  باأقل  بع�سها 
�سعر  يف  ال�سابقة  الزيادة  بعد  الإنتاجية 

الدولر اجلمركي.
عربية  نيوز  �سكاي  ملوقع  جبورة  وقال 
التي  ال�سعبة  القت�سادية  الأو���س��اع  اإن 
من  ك��ث��ريا  قل�ست  حاليا  ال��ب��اد  تعي�سها 

القدرة ال�سرائية للم�ستهلك.
والر�سوم  ال�سرائب  زي��ادة  اأن  واأو�سح 
على القطاع ال�سناعي �ستكون مركبة اإذ اأنها 
�ستنعك�س على جميع مدخات الإنتاج والتي 
ي�سكل امل�ستورد منها اأكرث من 70 يف املئة يف 
اأي�سا على  معظم ال�سناعات؛ كما �ستنعك�س 

اأ�سعار الطاقة وخ�سو�سا املحروقات.
التجار  ي��واج��ه  الآخ����ر؛  اجل��ان��ب  ويف 
تكاليف  ارتفاع  يف  يتمثل  مزدوجا  حتديا 
الكبري  والراجع  وامل�ستوردة  املحلية  ال�سلع 

يف القدرة ال�سرائية.
معظم  جل��اأ  احلالية  الأو���س��اع  ظل  ويف 
من  خوفا  متاما  البيع  وق��ف  اإىل  التجار 
الآثار الكارثية املرتبطة بارتفاع ال�سرائب 

والر�سوم وتكاليف النقل والت�سغيل.
القت�ساد  ا�ستاذ  �سيخون  حممد  ي�سري 
يحدث  ما  اأن  اإىل  ال�سودانية  اجلامعات  يف 
من اإ�سرابات يف موؤ�س�سات الدولة والأ�سواق 
العامة هو نتاج للردي القت�سادي العام يف 

الدولة.
�سكاي  �سيخون يف حديث ملوقع  ويو�سح 
ن��ي��وز ع��رب��ي��ة اأن جل���وء ال��دول��ة ل��زي��ادة 
ل  ب�سكل  اخلدمية  وال��ر���س��وم  ال�سرائب 
واملوظفني  التجار  مداخيل  م��ع  يتنا�سب 
يف  وا�سحا  خلا  اأح���دث  املهنية  والفئات 
بني  كبرية  وفجوة  القت�سادية  املعادلة 

الدخل والإنفاق.

ويوؤكد �سيخون ف�سل املعاجلات اجلزئية 
من  حالة  خلق  الذي  الأمر  مدرو�سة  الغري 
بالفعل  يدفع  الذي  املواطن  لدى  ال�ستياء 
ف��ات��ورة ال��ت��ده��ور الق��ت�����س��ادي احل���ايل. 
الكبرية  ال�سعوبات  اإىل  �سيخون  وي�سري 
واأ�سحاب  والتجار  املوظفون  يواجهها  التي 
بالتزامات  ال��وف��اء  يف  امل��ح��دودة  ال��دخ��ول 
املعي�سة  وت��ك��ال��ي��ف  واخل���دم���ات  التعليم 

املتزايدة ب�سكل �ساروخي.
املكا�سفي  حيدر  ال�سحفي  الكاتب  يرى 
اإ�سرابات  ب�سبب  الأ�سواق  بع�س  اإغاق  اأن 
القت�سادي  ال���ردي  اإىل  ي�سري  ال��ت��ج��ار 
اإن  اإذ  ال��ب��اد؛  اإليه  و�سلت  ال��ذي  اخلطري 
اأ�سبحت  املت�ساعدة  والر�سوم  ال�سرائب 
فوق طاقة اجلميع وجعلت من ال�سعب على 
تراجعت  الذي  للم�ستهلك  حتميلها  التاجر 

قدرته ال�سرائية ب�سكل كبري.
نيوز  ���س��ك��اي  مل��وق��ع  املكا�سفي  وي��ق��ول 
لإغ���اق  ال��ت��ج��ار  اإ����س���ط���رار  اإن  ع��رب��ي��ة 
اأن  يعني  فهذا  البيع  وق��ف  اأو  متاجرهم 
التاجر  على  وال��ر���س��وم  ال�سرائب  ت��اأث��ري 

امل�ستهلك اأ�سبح كارثيا.
التدهور  من  املزيد  املكا�سفي  ويتوقع 
تتخذ  مل  اإذا  وال���رك���ود  والإ����س���راب���ات 
الت�ساعد  ه��ذا  توقف  �سريعة  اإج���راءات 
اجل��ن��وين يف ال�����س��رائ��ب واجل��ب��اي��ات مما 
ي��ع��ر���س جم��م��ل ال��ع��م��ل��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة 
للخطر. وي�سيف “هذه ال�سرائب الباهظة 
املالية  وزارة  تفر�سها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
ا�ستنزافا  املفاهيم القت�سادية  بكل  تعترب 
للم�ستهلك واملنتج ول عاقة لها باأي معيار 
يف  ال��دول��ة  ف�سل  وت��وؤك��د  علمي  �سريبي 
الكبري  العجز  ل�سد  مقبولة  م�سادر  اإيجاد 
يف املالية العامة وت�سري بو�سوح اإىل م�ستوى 
اأمنية  الرهل وال�سرف البذخي على بنود 
و�سيادية غري �سرورية ول تخدم امل�سلحة 

العامة«.
يوؤكد القيادي النقابي ال�سابق حمجوب 
والعمالية  املهنية  الإ�سرابات  اأن  كناري 
ت�سري اإىل البوؤ�س الذي و�سلت اإليه اخلدمة 
اأو�ساع العاملني.  املدنية والردي املريع يف 
اإن  عربية  نيوز  �سكاي  ملوقع  كناري  ويقول 
اخللل الوا�سح يف حلقة التوا�سل املفر�سة 
وع��دم  وال��دول��ة  والنقابات  امل�سغلني  ب��ني 
وجود درا�سات مو�سوعية لأو�ساع العاملني 
اأ�سعار  يف  املتزايد  الت�ساعد  مع  وموائمتها 
ال�سلع واخلدمات يخلق حالة من ال�ستياء 
واملهنيني  العاملني  اأو�ساط  يف  الر�سا  وعدم 

يف كافة قطاعات الدولة.

أسبوع أوكرانيا »العاصف«.. 
الهجوم الخاطف أعاد 300 بلدة

السودان.. موجة إضرابات مع 
تدهور االقتصاد وارتفاع الضرائب

*وكاالت 
مليون   300 باإر�سال  رو�سيا  الأمريكية  ال�ستخبارات  اّتهمت 
يف  اأجانب  ومر�سحني  �سيا�سية  لأح��زاب  ا  �سًرّ الأق��ّل  على  دولر 
اأكرث من 24 دولة منذ عام 2014 لك�سب نفوذ فيها، وفق ما جاء 

يف تقرير ا�ستخباراتي ُرفعت عنه ال�سرية الثاثاء.
“تعترب  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  كبري  اأمريكي  م�سوؤول  وق��ال 
على  رو�سيا  واأن  دنيا،  تقديرات  �سوى(  لي�س  املذكور  )املبلغ  اأن 
يتّم ر�سدها”  الأموال مل  املزيد من  �سّري  ب�سكل  الأرجح حّولت 

من دون اأن يحدد بال�سم الدول املعنية.
الدول  اإح��دى  يف  الرو�سي  ال�سفري  وفر  احل��الت،  اإح��دى  يف 

الآ�سيوية التي مل يذكر ا�سمها مايني الدولرات ملر�سح رئا�سي.
التقييم  بهذا  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  وطالبت 
اأطلقت  فيما  فرباير،   24 يف  لأوكرانيا  الرو�سي  الجتياح  بعد 

تزامنا مبادرات عدة لعزل مو�سكو على ال�ساحة الدولية.
اإن اخلارجية الأمريكية �ستت�سارك  امل�سوؤول الأمريكي  وقال 

هذه ال�ستنتاجات مع حكومات اأكرث من 100 دولة.
ال�سيا�سة  يف  ال��رو���س��ي  التدخل  التقييم  ه��ذا  يحلل  ومل 
اأن قالت  الأمريكية  ال�ستخبارات  �سبق لأجهزة  لكن  الأمريكية 
يف وقت �سابق اإن مو�سكو تدخلت يف النتخابات الأمريكية العام 
2016 من خال ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي خ�سو�سا 
دعما لدونالد ترامب الذي اأعرب عن اعجابه بالرئي�س الرو�سي 

فادميري بوتن.
نقاط  ملعاجلة  املتحدة  الوليات  “جتهد  امل�سوؤول:  واأو�سح 

�سعفها ون�سجع دول اأخرى على القيام باملثل«.
وا�ست�سهد وزير اخلارجية انتوين بلينكن الذي وقع امل�ستند 
املن�سور، الثاثاء، بتقرير ا�ستخباراتي جديد عن جهود عاملية 
مع  متعاطفة  واأح���زاب  �سيا�سات  لدعم  رو�سيا  بذلتها  �سرية 

مو�سكو.
اإن  تقول  لكنها  بعينها،  رو�سية  اأهدافا  الوثيقة  حتدد  ول 
الوليات املتحدة تقدم معلومات �سرية ب�ساأن اختيار دول معينة.

*وكاالت
رغم احلمات الأمنية الأخرية �سد خايا تنظيم “داع�س” 
مبخيم الهول، توالت التحذيرات من اأو�ساع املخيم الواقع �سمال 
�سفوفها  ترتيب  لإعادة  اخلايا  حماولت  و�سط  �سوريا،  �سرقي 
بداخله، وجتددت الدعوات ب�ساأن اإعادة املقاتلني الأجانب اإىل 

بلدانهم.
وطالب قائد العمليات الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط مايكل 
باملخيم،  املحتجزين  الأجانب  املقاتلني  اإعادة  ب�سرورة  كوريا 
بهدف اإعادة دجمهم وتاأهليهم يف بادهم، خا�سة اأن 50 باملئة 
من �سكان املخيم يرثون اأفكار “داع�س”، و50 باملئة لي�س لديهم 

مكان اآخر للعي�س.
اإعادة  اأهمية دعم الدول الكربى لعملية  اإىل  واأ�سار كوريا 
املقيمني  ن�سف  نحو  اأن  خا�سة  لديارهم،  العراقيني  املقاتلني 
حتل  ل  املخيم  مع�سلة  اأن  على  م��وؤك��دا  ال��ع��راق،  م��ن  باملخيم 

ع�سكريا.
حذرت قوات �سوريا الدميقراطية )ق�سد( من ن�ساط خايا 
“داع�س” يف املخيم وحماولتها لل�سيطرة الكاملة عليه، لرتيب 

�سفوف التنظيم من جديد.
مدينة  �سرقي  م��را  كيلو   45 بعد  على  يقع  حيث  موقعه، 

احل�سكة قرب احلدود العراقية.
يعد املخيم من اأكرب خميمات �سوريا وبه ق�سم خا�س بعائات 
اآلف �سخ�س ينتمون  “داع�س” واأطفالهم، ويقدر عددهم ب�10 

اإىل 54 جن�سية غربية وعربية.
اكتظاظ املخيم، فهو ي�سم نحو 56 األف �سخ�س، ومن بينهم 
اأجنبي،  و8500  �سوري  األف   18 وحوايل  عراقي  األف   27 نحو 

و90 باملئة منهم ن�ساء واأطفال، و70 باملئة حتت �سن 12 عاما.
�سوء الأو�ساع الإن�سانية به لرتفاع درجات احلرارة ونق�س 

املياه.
وتكد�سه  باملخيم  الأمنية  الأو���س��اع  “داع�س”  وي�ستغل 
مما  النائمة،  خاياه  اإىل  لان�سمام  عليهم  لل�سغط  بال�سكان 
ن�ساء وخايا  يد  املخيم على  القتل داخل  اأدى لرتفاع حوادث 

التنظيم اإىل 44 حادثة منذ مطلع العام اجلاري.
وخال اأغ�سط�س املا�سي، بلغت عمليات خايا “داع�س” 19 
واأخرى  انتحارية  هجمات  بني  ما  ال�سوري،  ال�سمال  يف  عملية 
من  �سخ�سا   12 مقتل  اإىل  اأدى  مما  مبا�سر،  وا�ستهداف  م�سلحة 

بينهم 4 مدنيني وطفل و8 من قوات �سوريا الدميقراطية.
حماية  بوحدات  الإعامي  امل�سوؤول  علي  �سيامند  ويك�سف 
ال�سعب الكردية، اأبرز مكونات قوات “ق�سد”، ملوقع “�سكاي نيوز 

عربية”، اأ�سباب تزايد ن�ساط “داع�س” باملخيم، وهي:
عدم وجود حلول جذرية لأزمة املخيم وعائات “داع�س”، 

واإهمال بع�س الدول ل�ستقبال مواطنيها من املقاتلني الأجانب.
�سكل  باأي  ت�ساعد  ل  التي  للمخيم  الإن�سائية  البنية  �سعف 
والإدارة  املخيم  اإدارة  على  عبئا  يجعله  مما  عليه،  لل�سيطرة 

الذاتية ل�سمال و�سرق �سوريا.
ا�ستغال “داع�س” هذه الثغرات لن�سر التطرف بني الأجيال 
املناطق  املخيمات ويف  للعودة داخل  اجلديدة، وتنظيم �سفوفه 

ال�سحراوية.
عن  الك�سف  مت  “ق�سد”،  ل��ق��وات  الأمنية  العملية  خ��ال 
واملحاكم  لاأطفال  الفكرية  التدريب  م��راك��ز  م��ن  الع�سرات 

وال�سجون التابعة خلايا “داع�س” يف خميم الهول.
ملف  ح�سم  تاأخر  يف  اأوكرانيا  يف  الدائرة  احلرب  وت�سببت 
الأوروبي  املركز  رئي�س  ح�سب  الهول،  مبخيم  الأجانب  املقاتلني 
الذي  وال�ستخبارات جا�سم حممد،  الإرهاب  مكافحة  لدرا�سات 
اأكد على اأنه “قبل ت�ساعد احلرب يف اأوكرانيا كانت هناك جهود 
متوا�سعة من قبل اأملانيا وفرن�سا وبلجيكا لإعادة اأطفال ون�ساء 

داع�س، لكن ان�سغال اأوروبا باحلرب اأثر �سلبا على هذا امللف«.
و27  ن�ساء   10 اأملانيا  ا�ستقبلت  اأوكرانيا،  حرب  بدء  ومنذ 
طفا من “داع�س” فقط، وت�سلمت بريطانيا طفلني من عائات 

التنظيم.
اأن  عربية”  نيوز  “�سكاي  ملوقع  حديثه  يف  حممد  ويو�سح 
اأوربا لديها القدرات الأمنية والقت�سادية ل�ستقبال مواطنيها 
باملوقف  امل�سكلة  تتعلق  بينما  ب�”داع�س”،  التحقوا  ال��ذي��ن 
اأن  رغم  ا�ستعادتهم  يف  ترغب  ل  ال��دول  من  ف�”كثري  ال�سيا�سي، 
الأجانب  املقاتلني  عودة  �سرورة  على  ين�س  الأوروب��ي  الق�ساء 

خا�سة الن�ساء والأطفال«.
“الراأي العام الأوروبي �سد عودة مقاتلني  وي�سيف حممد: 
داع�س وعائاتهم، لذا ل تريد الأحزاب ال�سيا�سية واحلكومات 

اأن تخ�سر هذه القاعدة ال�سعبية«.
ويف ملف “العائدين”، تتعامل حكومات اأوروبا مع كل �سخ�س 
اجلنائية  واملعلومات  ال�سخ�سية  البيانات  جميع  بعد  حدة  على 
“داع�س”  ن�ساء  لأن  نظرا  الأطفال  ن�سب  وحت��دد  والب�سمات، 

يتزوجون اأكرث من مرة.
اإذا  م��ا  ملعرفة  البالغني،  ع��ن  معلومات  ال���دول  جتمع  كما 
دولهم،  اإىل  الو�سول  قبل  اإرهابية  اأعمال  يف  متورطني  كانوا 
الإره��اب  مكافحة  لدرا�سات  الأوروب���ي  املركز  رئي�س  بح�سب 

وال�ستخبارات.

الخارجية الفلسطينية تحذر المجتمع الدولي 
من االنجرار وراء الشعارات االسرائيلية

  
*رام اهلل 

ال��دويل  املجتمع  الفل�سطينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ح��ذرت 
الحتال  دول��ة  ومواقف  ال�سعارات  خلف  الجن��رار  مغبة  من 
ال�سرائيلي وحماولتها الرامية ل�ستبعاد الق�سية الفل�سطينية 

ومعاناة ال�سعب الفل�سطيني عن �سلم الهتمامات الدولية.
الدويل  الأمن  بيان �سدر عنها، جمل�س  ال��وزارة، يف  وطالبت 
الظلم  هذا  جتاه  والأخاقية  القانونية  مب�سوؤولياته  بالت�سدي 
التاريخي الذي حل بال�سعب الفل�سطيني، وبوقف �سيا�سية الكيل 
مبكيالني واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار دولة الحتال 
ال�سرعية  ق���رارات  وتنفيذ  ال���دويل  للقانون  الن�سياع  على 
الدولية قبل فوات الأوان. واأكدت اخلارجية الفل�سطينية اأن ما 
يتعر�س له �سعب فل�سطني العزل من عدوان اإ�سرائيلي متوا�سل، 
يهدف لت�سفية الق�سية الفل�سطينية وحقوق ال�سعب يف حماولة 
لتحويلها من ق�سية �سعب ينا�سل من اأجل حقه يف تقرير م�سريه 

اإىل ق�سية �سكانية بحاجة اإىل برامج اإغاثية.
الحتال  حرب  الفل�سطينية  اخلارجية  دانت  ال�سياق،  ويف 
العادلة  الوطنية  وحقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  املفتوحة 
الأر�س  بحق  وجرائم  انتهاكات  من  عنها  ينتج  وما  وامل�سروعة 
وممتلكاتهم  ومن�ساآتهم  امل��واط��ن��ني  وم��ن��ازل  الفل�سطينية 
امل�ستوطنني  ميلي�سيات  ع��رب��دات  ذل��ك  يف  مب��ا  ومقد�ساتهم، 
ومنظماتهم الإرهابية امل�سلحة، �سواء على الطرقات اأو يف عموم 
املواطنني  �سد  املتكررة  اعتداءاتهم  اأو  )ج(،  امل�سنفة  الأرا�سي 
الإ�سرائيلية  احلكومة  ال��وزارة  وحملت  منازلهم.  يف  الآمنني 
امل�سوؤولية الكاملة واملبا�سرة عن انتهاكاتها وجرائمها وعن نتائج 
الفل�سطينية  الق�سية  حل  لأهمية  واملتعمد  املمنهج  جتاهلها 
من  املزيد  تنفيذ  واأن  خا�سة  ال�سلمية،  التفاو�سية  بالطرق 
فر�سة  يقو�س  املحتلة  الغربية  بال�سفة  ال�ستعمارية  امل�ساريع 
اأية  ويخرب  الدولتني،  حل  مبداأ  اأ�سا�س  على  ال�سام  حتقيق 
بني  النظر  وجهات  لتقريب  مبذولة  واإقليمية  دولية  جهود 

اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي.

استشهاد فلسطينيين وضابط 
إسرائيلي إثر اشتباك عند حاجز الجلمة

*االراضيي املحتلة
خال  الإ�سرائيلي  اجلي�س  يف  و�سابط  فل�سطينيان  ا�ست�سهد 
ال�سفة  �سمايل  جنني  قرب  اجللمة  حاجز  عند  م�سلح  ا�ستباك 

الغربية، م�ساء الثاثاء.
اللذين  الفل�سطينيني  اإن  الفل�سطينية  الأنباء  وكالة  وقالت 
على  عاما  و23   22 العمر  من  يبلغان  و)اأ.ع(،  ع(  )ع.  توفيا 
حملة  تنفذ  كانت  الإ�سرائيلية  القوات  اأن  واأ�سافت  التوايل.  
يبداأ  اأن  قبل  احل��اج��ز،  حميط  يف  وا�سعة  وتفتي�س  مت�سيط 
املتحدث  اأدرع��ي،  اأفيخاي  اأو�سح  جهته،  من  امل�سلح.  ال�ستباك 
ح�سابه  على  تغريدة  يف  الإ�سرائيلي،  ال��دف��اع  جي�س  بل�سان 
الر�سمي يف توير: “قتل الليلة املا�سية �سابط من جي�س الدفاع 
نتيجة تبادل لإطاق نار بعد ا�ستباك مع خمربني فل�سطينيني 

يف منطقة التما�س بالقرب من معرب اجللمة ق�ساء جنني«.
حاجز  اإغ��اق  قرر  الإ�سرائيلي  اجلي�س  اأن  مرا�سلنا  وذك��ر 
والب�سائع  العمال  اأمام  مفتوحا  واإبقاءه  ال�سيارات  اأمام  اجللمة 

عقب ال�ستباك.

نداء أممي إلنقاذ الصومال 
من خطر المجاعة

*عمان 
ومنظمة  العاملي  الأغ��ذي��ة  وب��رن��ام��ج  اليوني�سف  اأطلقت 
فوري  متويل  على  للح�سول  نداءًا  )الفاو(  والزراعة  الأغذية 
ال�سومال من موجات  املت�سررة يف  ال�سعيفة  املجتمعات  مل�ساعدة 
اجلفاف املتتالية وارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية، حمذرة من عدم 

وجود بوادر على تراجع حالة الطوارئ يف الباد.
اأن  اليوني�سف  اأفادت  املتحدة،  لاأمم  الر�سمي  للموقع  ووفقًا 
عدد الأطفال ال�سغار يف ال�سومال )الذين تراوح اأعمارهم بني 
التغذية  �سوء  من  يعانوا  اأن  املتوقع  من  والذين  �سهرا(   59 و   6
قدرها  بزيادة  اأي   ،513،000 اإىل   386،000 من  ارتفع   ، احلاد 
اإ�سايف معّر�سون خلطر  األف طفل  اأن 127  33 يف املئة، ما يعني 

الوفاة.

مخطط اسرائيلي لمضاعفة عدد 
المستوطنين في جبل أبو غنيم بالقدس

*القدس املحتلة 
ال�سلطات  اإن  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  »ه��اآرت�����س«  �سحيفة  ق��ال��ت 
الإ�سرائيلية تعد خطة مل�ساعفة عدد امل�ستوطنني يف م�ستوطنة 
�سرق  جنوب  غنيم  اأب��و  جبل  اأرا�سي  على  املقامة  حوما«  »ه��ار 
مدينة القد�س املحتلة. واو�سحت ال�سحيفة يف عددها ال�سادر 
اأن احلديث يدور عن م�ستوطنة جديدة �ستقام يف مكان ح�سا�س 
اأثرى  مبوقع  املعرف  واملناخ،  اخلابة  املناظر  ناحية  من  للغاية 

عاملي ح�سب “اليون�سكو”، يف م�ساطب قرية بتري.
الغربي”  جيلو  “هار  ال�ستيطاين  احل��ي  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
ل�م�ستوطنة  املحاذي  الوجلة  لقرية  الثانية  اجلهة  من  �سيقام 
اأربع جهات  من  الوجلة  �سيتم حما�سرة  اقيم  واذا  “هار جيلو”، 
و�سيتم  اأمتار،  ل�سبعة  �سريتفع  الذي  العن�سري  الف�سل  بجدار 
يف  اليوم  القائم  كالبناء  ا�ستيطانية  ا�سكان  وحدة   560 بناء 
املدرجات  ذات  “بتري”  قرية  ان  يذكر  “جيلو”.  م�ستوطنة 
املائية والأثرية، مت اعتمادها على لئحة الراث العاملي، �سمن 
منظمة الأمم املتحدة للربية والعلوم والثقافة “اليون�سكو” يف 

عام 2014.
فرن�سا  يف  اخلارجية  وزارات  با�سم  متحدثني  اأن  اإىل  ي�سار 
يف  طالبوا  قد  املتحدة  واململكة  واإ�سبانيا  واإيطاليا  واأملانيا 
ال�ساد�س من �سهر اأيار العام املا�سي حكومة الحتال الإ�سرائيلي 
وح��دة   540 ب��ن��اء  يف  ق��دم��ا  بامل�سي  ق��راره��ا  ع��ن  ب��ال��راج��ع 
ا�ستيطانية يف م�ستوطنة “هار حوما”، مطالبني اإياها بالتوقف 
الأرا�سي  عرب  ال�ستيطاين  التو�سع  يف  املتمثلة  �سيا�ستها  عن 

الفل�سطينية املحتلة.

تقرير أميركي عن “أموال روسيا 
السرية”.. عمليات داخل 24 دولة

مخيم يخشاه العالم.. »شبح داعش« 
يطل برأسه من قلب »الهول«

تنوي���ه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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*وكاالت
ح��ق��ق ل��ي��ف��رب��ول ف����وزا يف غ��اي��ة 
 1-2 اأي��اك�����س  �سيفه  ع��ل��ى  الأه��م��ي��ة 
الثانية  اجلولة  �سمن  الثاثاء،  م�ساء 
دوري  مب�سابقة  الأوىل  للمجموعة 

اأبطال اأوروبا.
 )17 )ق  ����س���اح  حم��م��د  و���س��ج��ل 
وجويل ماتيب )ق 89( هديف ليفربول، 
اأياك�س  اأحرز حممد كدو�س هدف  فيما 

)ق27(.
الفوز  بهذا  ر�سيده  ليفربول  ورف��ع 
مباراته  خ�سر  بعدما  ن��ق��اط،   3 اإىل 
نابويل 4-1،  اأمام  الأوىل يف املجموعة 
فيما جتمد ر�سيد اأياك�س عند 3 نقاط 

اأي�سا.
يورجن  ليفربول  م���درب  واعتمد 
كلوب، على طريقة اللعب 4-3-3، حيث 
وقف جويل ماتيب اإىل جانب فريجيل 
اخللفي،  اخل���ط  ع��م��ق  يف  داي���ك  ف���ان 
األك�سندر  ترينت  الظهريين  من  باإ�سناد 
واأدى  ت�سيميكا�س،  وكو�ستا�س  اأرنولد 
وحترك  الرت��ك��از،  العب  دور  فابينيو 
األكانتارا،  وتياجو  اإليوت  هاريف  اأمامه 
�ساح  من  املكون  الهجوم  ثاثي  خلف 

ولوي�س دياز وديوجو جوتا.
م��درب  جل��اأ  املقابلة،  الناحية  يف 
طريقة  اإىل  ���س��رودر،  األفريد  اأياك�س 
اخلط  تكون  حيث   ،1-3-2-4 اللعب 
اخللفي من ديفني رين�س وجورين مترب 
وتعاون  بليند،  ودايل  با�سي  وكالفن 
يف  تايلور  كينيث  مع  األفاريز  اإيد�سون 
دو�سان  الثاثي  وحت��رك  مللعب،  و�سط 
و�ستيفن  بريجوي�س  و�ستيفن  تاديت�س 
بريجوين، خلف املهاجم حممد كدو�س.

مهاجما،  امل��ب��اراة  ليفربول  وب���داأ 
حث التقط ت�سيميكا�س كرة مرتدة من 
منطقة  من  الي�سرى  النحية  يف  الدفاع 

عن  بعيدا  �سدد  لكنه  اأي��اك�����س،  ج��زاء 
املرمى يف الدقيقة الرابعة.

واف��ت��ت��ح ل��ي��ف��رب��ول ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 
من  راأ�سية  و�سلت  عندما   ،17 الدقيقة 
اإىل  ب��دوره  م��رر  ال��ذي  اإىل جوتا،  دي��از 
�ساح، فا�ستلم الأخري الكرة يف الناحية 

اليمنى، قبل اأن ي�سدد يف ال�سباك.       
ي�سيف  اأن  الأر�����س  �ساحب  وك���اد 
عندما   ،22 الدقيقة  يف  الثاين  الهدف 
داي��ك،  ف��ان  راأ�سية  اأياك�س  دف��اع  اأبعد 
منت�سف  من  �سدد  الذي  دياز  اإىل  لت�سل 

منطقة اجلزاء بجانب املرمى.
وبعدها بدقيقة واحدة، مرر تياجو 
اإىل جوتا الذي �سدد من م�سارف منطقة 
اجلزاء بجانب القائم، واأر�سل جوتا كرة 
من الناحية الي�سرى، و�سع �ساح قدمه 
اأمامه دون اأن ت�سل حماولته للمرمى يف 

الدقيقة 25.
الدقيقة  يف  الكفة  اأياك�س  وع��ادل 
متريرة  بريجوي�س  ا�ستلم  عندما   ،27
اأن  قبل  الي�سرى،  الناحية  يف  بليند 
ميررها للوراء اإىل املتحفز كدو�س الذي 

�سدد بي�ساره يف ال�سباك.
من  امل���دى  بعيدة  ت�سديدة  وم���رت 
الدقيقة  يف  اأياك�س  مرمى  فوق  اأرنولد 
مرمى  ب��ا���س��ف��ري  احل���ار����س  واأن���ق���ذ   ،31
خطرية  راأ�سية  من  الهولندي  الفريق 

لفان دايك يف الدقيقة 35.
الدقيقة  يف  ليتاألق  با�سفري  وع��اد 
42، عندما تلقى اأرنولد متريرة دياز يف 
اأن  الناحية اليمنى، لرياوغ مدافعا قبل 
ي�سدد، لكن احلار�س منعه من الت�سجيل، 
با�سفري  لكن  جم��ددا،  اإليه  الكرة  لتعود 

كان يف املكان املنا�سب جمددا.   
جزاء  بركلة  اأياك�س  لعبو  وطالب 
دون  للعرقلة،  كدو�س  تعر�س  بحجة 
وب��ع��ده��ا  ���س��ي��ئ��ا،  احل��ك��م  يحت�سب  اأن 
م�سارف  من  ك��رة  جوتا  �سدد  بلحظات، 
منطقة اجلزاء، اأبعد با�سفري خطرها يف 

الدقيقة 47.
وم��رة اأخ��رى، اق��رب فان داي��ك من 
الدقيقة  يف  ليفربول  ل�سالح  الت�سجيل 
كرة  اإث��ر  املرمى  علت  راأ�سيته  لكن   ،51

ثابتة نفذها ت�سيميكا�س.
و�سدد اإليوت يف مكان وقوف احلار�س 

اأخ��رى  وم��رة   ،54 الدقيقة  يف  با�سيفر 
براأ�سية جديدة  جرب فان دايك حظه 

�سلت طريق املرمى يف الدقيقة 60.
الكرة  على  باأعجوبة  دياز  وحافظ 
بها  وانطلق  امللعب،  من  تخرج  اأن  قبل 
يحاول  اأن  قبل  الي�سرى،  الناحية  من 
ليتدخل تيمرب ويحول كرته  الت�سديد، 

اإىل ركنية يف الدقيقة 66.
وداروي���ن  فريمينو  روب��رت��و  ودخ���ل 
من  ب��دل  ليفربول  ت�سكيلة  اإىل  نونيز 
فر�سة  اأياك�س  واأ���س��اع  وج��وت��ا،  اإل��ي��وت 
مرت  عندما   ،75 الدقيقة  يف  التقدم 
اإثر  البعيد  القائم  بجانب  بليند  راأ�سية 

عر�سية من تاديت�س.
واأو�سك ليفربول على ت�سجيل هدف 
مرر  عندما   ،83 الدقيقة  يف  التقدم 
اجلزاء  منطقة  داخل  من  الكرة  �ساح 
بجانب  زاحفة  تابعها  الذي  نونيز  اإىل 

القائم البعيد.
الدقيقة  يف  اأخ���ريا  ال��ف��رج  وج���اء 
لعر�سية  م��ات��ي��ب  ارت��ق��ى  ع��ن��دم��ا   ،89
وجتتاز  براأ�سه  لي�سددها  ت�سيميكا�س، 

خط املرمى قبل اأن يبعدها بريجوي�س.

مواجهة سهلة لألردن أمام جزر 
ماريانا في تصفيات آسيا للشباب

*وكاالت
بنتيجة  عليه  بالفوز  بر�سلونة،  �سيفه  عقدة  ميونخ،  بايرن  ر�سخ 
2-0، م�ساء الثاثاء، �سمن مناف�سات اجلولة الثانية لدور املجموعات 

بدوري اأبطال اأوروبا.
ميونخ  بايرن  اأمام  النت�سار  طعم  تذوق  يف  بر�سلونة  ف�سل  وبذلك 

على ملعب األيانز اأرينا. 
يف  �ساين  ول��ريوي  هرينانديز  لوكا�س  ميونخ،  بايرن  ه��ديف  �سجل 

الدقيقتني 50 و54.
اإىل 6 نقاط يف �سدارة  وبهذا النت�سار، رفع بايرن ميونخ ر�سيده 

املجموعة، بينما جتمد ر�سيد بر�سلونة عند 3 نقاط يف الو�سافة. 
بداأت املباراة ب�سغط ال�سيوف، حيث �سوب بيدري لعب بر�سلونة 
الدقيقة  يف  نوير  مانويل  لها  ت�سدى  اجل��زاء،  منطقة  داخل  من  كرة 
بت�سديدة  ميونخ،  بايرن  لعب  �ساين  لريوي  من  الرد  وجاء  التا�سعة. 

من خارج منطقة اجلزاء، ارتطمت بدفاع بر�سلونة يف الدقيقة 11.
الكرة  مترير  يف  اأخطاأ  حيث  اأزمة،  يف  فريقه  يوقع  اأن  نوير  وكاد 
لأوباميكانو، وحاول ليفاندوف�سكي قطع الكرة، قبل اأن ي�ستت الدفاع 

البافاري برباعة، يف الدقيقة 14.
وتلقى اأ�سحاب الأر�س �سربة موجعة، باإ�سابة بافارد، وقرر املدير 

الفني ناجل�سمان �سحبه والدفع بن�سري مزراوي بدل منه.
و�سوب رافينيا كرة اأر�سية �ساروخية، مرت بجانب القائم الأي�سر 

للحار�س مانويل نوير يف الدقيقة 26.
يف  لبايرن  التقدم  هدف  ت�سجيل  فر�سة  �سابيتزر  مار�سيل  واأه��در 
الدقيقة 31، حيث تلقى عر�سية من �ساين على حدود منطقة اجلزاء، 

و�سوب كرة قوية مرت بجانب القائم الأمين للحار�س تري �ستيجن.
منطقة  داخ��ل  متريرة  بر�سلونة،  مهاجم  ليفاندوف�سكي  وتلقى 
اجلزاء، وحاول الت�سويب لول مزراوي الذي قطع الكرة يف الدقيقة 

42، لينتهي ال�سوط الأول بالتعادل ال�سلبي.
ومع بداية ال�سوط الثاين، انطلق رافينيا لعب بر�سلونة، و�سوب 

كرة قوية مرت اأعلى مرمى مانويل نوير يف الدقيقة 46.
وجنح لوكا�س هرينانديز يف ت�سجيل هدف التقدم لبايرن ميونخ يف 
الدقيقة 50، من ركنية نفذها كيميت�س و�سلت الكرة لهرينانديز الذي 

ارتقى عاليا و�سوب كرة راأ�سية على ميني تري �ستيجن.
واأ�ساف لريوي �ساين الهدف الثاين لبايرن يف الدقيقة 54، مبجهود 
فردي مميز حيث تلقى متريرة مو�سيال، وانطلق وراوغ الدفاع و�سدد 

كرة مل�ست احلار�س تري �ستيجن قبل اأن ت�سكن ال�سباك.
اأن ي�سيف الهدف الثالث لبايرن ميونخ يف الدقيقة  وكاد مو�سيال 

60، بت�سويبة قوية مرت بجانب القائم الأي�سر ملرمى تري �ستيجن.
من  متريرة  تلقى  حيث  ال��ف��ارق،  تقلي�س  فر�سة  بيدري  واأ���س��اع 
ليفاندوف�سكي يف عمق منطقة اجلزاء، لينفرد باحلار�س نوير، و�سدد 

كرة ارتطمت بالقائم الأمين يف الدقيقة 63.
لكن  اأوباميكانو،  تخطي  بعدما  الت�سديد،  ليفاندوف�سكي  وح��اول 

مانويل نوير اأم�سك الكرة ب�سهولة �سديدة يف الدقيقة 66.
حيث  الثاين،  ال�سوط  خال  الوا�سح  ميونخ  بايرن  تفوق  وظهر    
لتقلي�س  بر�سلونة  حم��اولت  اإحباط  يف  وجن��ح  الكرة،  على  �سيطر 

الفارق، ليوؤمن البافاري 3 نقاط مهمة يف م�سواره بالبطولة.

*وكاالت
م�ساء  ال��ك��روات��ي،  زغ��رب  دينامو  نظريه  ملواجهة  ميان  ي�ستعد 
اإطار مناف�سات اجلولة الثانية من  الأربعاء، على ملعب �سان �سريو، يف 
اأوروبا. الرو�سونريي كان قد تعادل يف  اأبطال  دور املجموعات بدوري 
اأمام ريد بول �سالزبورج النم�ساوي، فيما متكن دينامو  املباراة الأوىل 
اخلام�سة  املجموعة  ليت�سدر  ت�سيل�سي،  على  مفاجئ  فوز  حتقيق  من 

بثاث نقاط، ويحل ميان خلفه بنقطة واحدة.

�سجل نا�سع
يدخل ميان اللقاء باحثا عن الفوز فقط من اأجل موا�سلة حلمه 
خا�سة  املو�سم،  هذا  الأبطال  بدوري  الإق�سائية  لاأدوار  التاأهل  نحو 

واأنه يتواجد يف جمموعة �سهلة ومتوازنة.
وياأمل الرو�سونريي يف ا�ستكمال �سجله النا�سع اأمام دينامو زغرب، 
وحتقيق الفوز لل�سري على خطى املا�سي الذي جنح فيه ميان يف اإحكام 
البطولت  مبختلف  الكرواتي  الفريق  اأم��ام  مبارياته  على  �سيطرته 
التي لعب فيها الفريقان. و�سبق مليان اأن واجه نظريه دينامو زغرب يف 
اأوروبا،  اأبطال  الأوروبية ودوري  الكوؤو�س  كاأ�س  4 مباريات مب�سابقتي 
وجنح الرو�سونريي يف حتقيق الفوز يف املباريات الأربعة، حيث �سجل 

ميان 10 اأهداف، مقابل ت�سجيل دينامو لهدفني فقط.
الأوروبية  الكوؤو�س  بكاأ�س  كان  الفريقني  جمع  الذي  الأول  اللقاء 
عام 1973، وحينها حقق ميان الفوز يف لقاء الذهاب بنتيجة )1-3(، 

كما كرر فوزه يف املباراة الثانية )الإياب( بنتيجة )0-1(.
الفريقان  التقى   ،)2001-2000( مو�سم  اأوروبا  اأبطال  دوري  ويف 
املباراة  يف   )1-3( بنتيجة  ميان  وفاز  مبارياتهما،  ثالث  يف  جم��دًدا 

الأوىل، وعاد ليفوز خارج ميدانه بنتيجة )0-3(.

غيابات مؤثرة
ورغم البداية املميزة مليان هذا املو�سم �سواء بالدوري اأو الأبطال، 
الأمر  يزال  ول  ب�سفوفه،  عديدة  غيابات  من  يعاين  الفريق  اأن  اإل 
املدير  بيويل،  �ستيفانو  قيادة  حتت  ميان  اإن  بل  الآن.  حتى  م�ستمرا 
غياب  ظل  يف  الهجومي  اخلط  يف  كبرية  اأزم��ة  يواجه  للفريق،  الفني 
الذي  ج��ريو،  اأوليفيه  الفرن�سي  با�ستثناء  الفريق  مهاجمي  جميع 

با�سك �سيعاين من اإرهاق �سديد خال الأيام املقبلة.
ريبيت�س  اأنتي  اإبراهيموفيت�س،  زلت��ان  من  كل  ميان  و�سيفقد 
وديفوك اأوريجي، ثاثي الهجوم لإ�ساباتهم املختلفة، ما ي�سع بيويل 
يف  اأ�سا�سي  كمهاجم  املرهق  بجريو  الدفع  وهو  فقط  واحد  خيار  اأمام 

مباريات الفريق بالدوري والأبطال.
جريو  تعر�س  حال  حقيقية  ورطة  يف  الأحمر  الفريق  و�سيكون   
يكون  لن  واأنه  ل�سيما  املقبلة،  القليلة  الأيام  يف  الإرهاق  اأو  لاإ�سابة 
الفريق  ف��اإن  وبالتايل  الهجوم،  خط  يف  متاح  خيار  اأي  بيويل  اأم��ام 

�سيتاأثر كثريا على امل�ستوى الهجومي.

برشلونة يستعيد شخصيته 
أمام عيوب بايرن

*وكاالت
خطف بايرن ميونخ، فوزا ثمينا على ح�ساب �سيفه بر�سلونة )2-

اأبطال  ب��دوري  املجموعات  دور  جولت  ثاين  يف  الثاثاء،  م�ساء   ،)0
فيما  املو�سم،  هذا  الأوىل  خ�سارته  تلقى  الكتالوين  الفريق  اأوروب��ا. 
املجموعة  �سدارة  عر�س  على  مربعا  الكاملة،  العامة  بايرن  ح�سد 
لعب  ناجل�سمان  جوليان  املدرب  ال�ساد�سة.  للنقطة  بو�سوله  الثالثة 
بطريقته املعتادة )4-2-3-1(، حيث عول على �ساديو ماين يف اجلانب 
هرينانديز  ت�سايف  اأما  الهجوم.  قلب  يف  مولر  توما�س  وا�سعا  الأي�سر، 
على  بالعتماد   ،)3-3-4( بطريقة  اللعب  وا�سل  بر�سلونة،  مدرب 

الثاثي الهجومي رافينيا وروبرت ليفاندوف�سكي وعثمان دميبلي.
 شخصية مفاجئة 

اأرينا، وكاأنه يعي�س  األيانز  اأظهر بر�سلونة، �سخ�سيته داخل ملعب 
اأحد لياليه يف فرته الذهبية قبل �سنوات، فيما فاجاأ بايرن اجلميع 
بارتباكه وتراجعه يف عقر داره. وجلاأ ت�سايف لأ�سلوب ال�سغط املتقدم 
اأعاق خروج الأخري بالكرة من اخللف  على لعبي بايرن ميونخ، مما 
البافارية، يف  العنا�سر  اأغلب  باأريحية. وظهر الرتباك بو�سوح على 
ظل ال�سغط املكثف من الفريق الكتالوين، مما قلل الفر�س على مرمى 
تري �ستيجن. وبدا ماين بعيدا عن م�ستواه املعهود منذ بداية املباراة، 
ما  وهو  الأر���س،  اأ�سحاب  هجوم  يف  وا�سحة  �سعف  نقطة  كان  حيث 
ات�سح يف عدم قدرته على اإخراج الكرة ب�سكل �سليم يف اأغلب الفرات.

دعم  با  يرك�سون  الهجوم  خط  يف  رفاقه  ترك  م��اين،  عاب  كما 
منه عند �سن بع�س املرتدات ال�سريعة، التي كان من املمكن اأن ي�ستغلها 

الفريق يف ظل امل�ساحات ال�ساغرة خلف دفاع البار�سا املتقدم.
 حتول يف 4 دقائق

مار�سيل  لعبه  ناجل�سمان،  �سحب  �سهدت  الثاين  ال�سوط  بداية 
تقدمي  يف  اأما  منه،  بدل  جوريت�سكا  ليون  بالأملاين  ليدفع  �سابيتزر، 
حلول اإ�سافية. و�سرعان ما جنح بايرن يف مباغتة �سيفه بهدف مبكر 
الذي  هرينانديز،  لوكا�س  ا�ستغلها  ركنية  من  جاء  الثاين،  ال�سوط  يف 

ارتقى لكرة عر�سية با رقابة من لعبي بر�سلونة.
و�سرب لعبو بايرن ميونخ، عمق الدفاع الكتالوين بعد 4 دقائق، 

ليتمكن لريوي �ساين من تعزيز تقدم البايرن بالهدف الثاين.
ورغم التقدم، اإل اأن ناجل�سمان ارتكب خطاأ برك ماين داخل اأر�س 
امللعب حتى الدقيقة 70، رغم ابتعاده التام عن م�ستواه وتعطيله لعدد 

هائل من الهجمات من خال فقدانه الكرة بكرثة يف الثلث الهجومي.
مكن  مما  ال��ث��اين،  بالهدف  التقدم  بعد  للخلف  بايرن  وت��راج��ع 
نوير  �سباك  �سيد  حماول  املباراة،  على  قب�سته  اإحكام  من  بر�سلونة 

بكافة الطرق املمكنة دون جدوى.

ليفربول يتنفس الصعداء 
بفوز ثمين على أياكس

*وكاالت
�سهلة  الأردن مواجهة  يخو�س منتخب 
يف  م��اري��ان��ا  ج��زر  مناف�سه  يلتقي  عندما 
البرا،  الأربعاء على ملعب  التا�سعة م�ساء 
الرابعة  لقاءاته �سمن املجموعة  يف ثاين 

يف الت�سفيات الآ�سيوية لكرة القدم.
وكان منتخب الأردن قد افتتح م�سواره 
-3“ بفوز ثمني على تركمان�ستان بنتيجة 

الأول  ال�سوط  يف  متاأخرًا  كان  بعدما   ،”1
بهدف.

الفوز  لتحقيق  الأردن  منتخب  ويبحث 
بهدف  م��اري��ان��ا  ج��زر  على  نتيجة  ب��اأك��رب 
ت��ع��زي��ز ح��ظ��وظ��ه يف ال��ت��اأه��ل ح��ي��ث ك��ان 

الأخري قد خ�سر اأمام �سوريا “10-0«.
الم��ك��ان��ات  الأردن  منتخب  وميتلك 
اأن��ه  وب��خ��ا���س��ة  ك��ب��رية  نتيجة  لتحقيق 
�سفوفه ت�سم عنا�سر بارزة ت�سارك فرقها 
ب��اخل��ربة  وت��ت��م��ت��ع  امل��ح��رف��ني  دوري  يف 

واجلاهزية الكبرية.
ا�سام  الأردن  مدرب  يدفع  اأن  ويتوقع 

خا�ست  ال��ت��ي  الت�سكيلة  ب���ذات  ذي��اب��ات 
مهام  الاعبني  منح  مع  الأوىل  املواجهة 
اأكرب. ويعتمد منتخب الأردن يف  هجومية 
حرا�سة املرمى على مراد الفالوجي ويقود 
ح�سان  ويو�سف  عمر  زكريا  الدفاع  خط 

وعاء دية  وعا�سم اأبو التني.
الأردن  هجمات  بناء  مهمة  وي��ت��وىل 
جانب  اإىل  �ساح  وعمر  هزمي  اأب��و  حممد 
اأبو  ومهند  ال�سناينة  واأمني  دروي�س  �سيف 

طه فيما يلعب يف الهجوم بكر كلبونة.

بايرن ميونخ يكرس العقدة 
لبرشلونة بثنائية بيضاء

سجل ناصع يبشر ميالن
 أمام قاهر تشيلسي
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ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته اخوتي اخواتي القراء اليوم �سنتطرق للقواعد 
اخلم�س لربجمة العقل األباطن )1(يجب اأن تكون ر�سالتك وا�سحة وحمددة)2(يجب 
ل  مثال  احلا�سر،  الوقت  على  ر�سالتك  تدل  اأن  )3(يجب  ايجابية  ر�سالتك  تكون  اأن 
اأن ي�ساحب ر�سالتك الح�سا�س  اأنا قوي )4(يجب  اأكون قوي بل قل  اأنا �سوف  تقول  
الر�سالة  تكرر  اأن  يجب  ويربجمها)5(  الباطن  العقل  يقبلها  حتى  مب�سمونها  القوي 
اخلم�س  القواعد  لهذه  قرائتك  بعد  القارئ   اخي   ، متاما  تتربمج  اأن  اإىل  مرات  عدة 
لربجمة العقل الباطن احذر ماذا تقول لنف�سك واحذر مالذي تقوله لاخرين واحذر 
ماذا يقوله الآخرون لك وتاأكد اأن عندك القوة وانك ت�ستطيع اأن تكون وت�ستطيع اأن 
متلك وت�ستطيع القيام بعمل ما تريده ، وذالك جمرد حتدد بال�سبط مالذي تريده واأن 

تتحرك يف هذا الجتاه بكل مامتلك من قوة ،
وقد قال ذالك )جيم رون ( موؤلف كتاب ال�سعادة الدائمة التكرار ا�سا�س املهارات 

لذالك عليك باأن تثق فيما تقوله ،واأن تكرر دائما لنف�سك الر�سائل اليجابية،فاأنت 
�سيد عقلك وقبطان �سفينك ...وانت تتحكم يف حياتك وت�ستطيع حتويل حياتك اإىل 
يف  دويل  مدرب  الهرابي  ....ن�سر  حدود   با  والنجاح  وال�سحة  ال�سعادة  من  جتربة 
البورد  من  معتمد  الع�سبية  اللغوية  الربجمة  يف  متقدم  وممار�س  الب�سرية   التنمية 
املتحدة  بالوليات  الع�سبية  اللغوية  ملدربي الربجمة  العاملي  المريكي ومن الحتاد 

الأمريكية

اعداد الدكتور 

نصر الهرابي

 القواعد الخمس لبرمجة العقل الباطن 

 �شكر وتقدير وعرفان 
  تتقدم أسرة مجلة نجوم واضواء 

 العربية بالشكر والتقدير  
 لسعادة الدكتورة 

 هالة فهمي جمال
 رئيس مجلس إدارة 

 شركة سهالة للعقارات 
 شركة امجكو  للصناعات الحديدية 

شركة بدايات الدارة المعارض   والمؤتمرات 
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لتقديركم  ودعمكم لحفلنا ومجلتنا وفقكم اهلل وسدد على طريم الخير خطاكم والسالم


