
متحف الدبابات يحتفي
 بعيد ميالد القائد الأعلى

املياه: تخزين ال�سدود
 79,8 مليون م3 بن�سبة 28,5%

جرنال اأمريكي يحذر من خماطر 
ن�سوب حرب مع ال�سني عام 2025

دول غربية حتذر رعاياها من هجمات
 يف تركيا على خلفية حرق ن�سخ من القراآن

ماكرون يوؤكد اأنه �سيوا�سل "احلديث مع رو�سيا" 
ويدعو ال�سني لإدانة احلرب

*عمان 
امللك  جاللة  ميالد  بعيد  ال�سبت،  امللكي،  الدبابات  متحف  احتفل 

عبداهلل الثاين القائد الأعلى للقوات امل�سلحة احلادي وال�ستني.
وا�ستمل احلفل الذي جاء بالتزامن مع الذكرى اخلام�سة لفتتاح 
القوات  مو�سيقات  وم�ساركة  جم��ان��ًا،  ال���زوار  ا�ستقبال  على  املتحف 
املتحف  قاعات  يف  وطنية  معزوفات  قدمت  التي  الأردن��ي��ة  امل�سلحة 

وحر�ست على مرافقة الزوار يف جولتهم يف املتحف.
كما �ساركت موؤ�س�سة “ورجامي” بفقرات لالأطفال ور�سومات وور�ش 
والر�سم  “الكولينج”  وفن  “الرويجامي”  فن  يف  واملتمثلة  تفاعلية 
الأطفال  ل��دى  وال��ق��درات  امل��ه��ارات  بناء  اإىل  يهدف  وال��ذي  والتلوين 

وتنمية روح الإبداع لديهم.
و�سهد املتحف اإقباًل كبريًا من الأهايل والعائالت الذين عربوا عن 
وما  الأردنيني  قلوب  على  الغالية  الوطنية  املنا�سبات  بهذه  فرحتهم 
وتنمي  والعائالت  الأطفال  رغبات  تلبي  ن�ساطات  من  املتحف  يقدمه 

فيهم حب الوطن.
للقوات  الأعلى  القائد  جاللة  افتتحه  الذي  املتحف  اأن  اإىل  ي�سار 
 15 على  يحتوي   2018 عام  الثاين  كانون   29 يف  الأردن��ي��ة  امل�سلحة 
التي عا�سرتها تلك  التاريخي لالأحداث  الت�سل�سل  للزائر  قاعة ت�سرد 
الدبابات واملدرعات، والذي بدوره ي�ستقبل العديد من الزوار من داخل 

اململكة وخارجها.

*عمان 
 قالت وزارة املياه والري، اإن حجم التخزين الكلي يف �سدود اململكة 
الرئي�سية ال� 13بلغ 79،8 مليون مرت مكعب من طاقتها الكلية البالغة 

280،760 مليون مرت مكعب، بن�سبة تخزين 28،5 باملئة.
اأن ال�سدود الأكرث تخزينا هي  واأو�سحت الوزارة، يف بيان ال�سبت، 
البالغة  التخزينية  �سعتها  من  مكعب  مرت  مليون   21،7 املوجب  �سدود 
�سعته  من  مكعب  مرت  ماليني   9 الوالة  و�سد  مكعب،  مرت  مليون   24،7
التخزينية البالغة 25 مليون مرت مكعب، و�سد امللك طالل 23،3 مليون 
التنور  و�سد  مكعب،  مرت  مليون   67 البالغة  التخزينية  �سعته  من  م3 
4،558 مليون مرت مكعب من �سعته التخزينية البالغة 14،3 مليون مرت 

مكعب.
وزادت اأن حجم التخزين يف �سد الكفرين 4 ماليني مرت مكعب من 
�سعته التخزينية البالغة 8،4 مليون م3، و�سد وادي العرب 5،5 مليون 
مرت مكعب من �سعته التخزينية البالغة 16،7 مليون مرت مكعب، فيما 

جاءت ن�سبة التخزين متدنية يف باقي ال�سدود.

*واشنطن
ال�سني  لن�سوب حرب مع  العالية  املخاطر  اأمريكي من  حّذر جرنال 
ا عنا�سره على ال�ستعداد  عام 2025 على الأرجح ب�سبب تايوان، حا�سًّ

للقتال اعتباًرا من هذا العام. 
 وكتب اجلرنال مايكل مينيهان املنتمي اإىل �سالح اجلّو، يف مذّكرة 
داخلّية اأّكد البنتاغون �سّحتها لوكالة فران�ش بر�ش اجلمعة “اآمل باأن 

اأكون خمطًئا. حد�سي يخربين اأّننا �سُنقاتل يف عام 2025«.
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*اسطنبول
واأملانيا  فرن�سا  بينها  ع��دة  غربية  دول  دع��ت 
والوليات املتحدة رعاياها يف تركيا اإىل “اليقظة” 
خلفية  على  لهجمات  التعر�ش  خطر  مواجهة  يف 
اأثناء  والدمنارك  ال�سويد  يف  القراآن  من  ن�سخ  حرق 

تظاهرات معار�سة لرتكيا. 
“يف  اإن��ه  اأنقرة  يف  الأمريكية  ال�سفارة  وقالت   
حتّذر  اأوروب��ا  يف  موؤخرا  القراآن  حرق  حوادث  �سوء 
اإرهابية  هجمات  من  مواطنيها  الأمريكية  احلكومة 
بداعي  تركيا  يف  العبادة  دور  ت�ستهدف  حمتملة 

النتقام«. 
يهاجموا  اأن  ل��الإره��اب��ي��ني  “ميكن  واأ���س��اف��ت   

يرتادها  عبادة  دور  وي�ستهدفوا  اإن��ذار  �سابق  دون 
الغربيون«.

بالبقاء  رعاياها  الأمريكية  ال�سفارة  واأو���س��ت   
عن  والب��ت��ع��اد  ال��ت��ج��م��ع��ات  وب��ت��ج��ن��ب  “متيقظني 

الأنظار«. 
اأن��ق��رة  يف  الفرن�سية  ال�سفارة  بعثت  ت��زام��ن��ا،   
رعاياها  اإىل  الإلكرتوين  الربيد  عرب  مماثلة  ر�سالة 
املوجودين يف البالد، م�ستندة اإىل التحذير الأمريكي.

اإرهابي  اأن خطر وقوع هجوم  اإىل  “نظرا   وقالت 
التحذير  يف  ورد  مثلما  مرتفعا،  ي��زال  ل  تركيا  يف 
 27 يف  املتحدة  الوليات  �سفارة  عن  ال�سادر  الأمني 
املقيمني  الفرن�سيني  فاإن   ،2023 الثاين/يناير  كانون 
قدر  اأق�سى  التزام  اإىل  مدعوون  لرتكيا  العابرين  اأو 
التي يحتمل  التجمع  اأماكن  اليقظة، خ�سو�سا يف  من 

اأن يرتادها اأجانب، مبا يف ذلك اأماكن العبادة«.
البيان  هذا  ن�سر  املقرر  من  اأن  دبلوما�سي  و�سرح   
على موقع وزارة اخلارجية وموقع ال�سفارة الفرن�سية 

يف اأنقرة. 
اأملانيا واإيطاليا حتذيرات مماثلة اإىل   كما بعثت 

رعاياهما.
را�سمو�ش  الدمناركي  ال�سويدي  املتطرف  وك��ان   
الرتكية  ال�سفارة  اأم��ام  م�سحفا  اأح��رق  قد  بالودان 
ا�ستدعى  ما  ال�سرطة،  عنا�سر  بح�سور  �ستوكهومل  يف 

موجة اإدانات يف الدول امل�سلمة.
ان�سمام  تركيا  عرقلة  على  بذلك  يحتج  وك��ان   

ال�سويد وفنلندا اىل حلف �سمال الأطل�سي.
 واجلمعة كّرر بالودان فعلته عرب اإحراق ن�سخة 
من امل�سحف اأمام م�سجد يف العا�سمة الدمناركية، ثم 

ن�سخة اأخرى اأمام �سفارة تركيا.

*باريس
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ش  اأكد    -
رغ��م  رو�سيا”  م��ع  “احلديث  ���س��ي��وا���س��ل  اأن���ه 
ال�سني  دعا  كما  ذلك،  يثريها  التي  النتقادات 
الإمربيالية”  “احلرب  �سد  علًنا  التحدث  اإىل 

يف اأوكرانيا.
 وقال خالل حفل ا�ستقبال اأقيم يف الإليزيه 
اإن  القمري،  بالتقومي  اجلديد  العام  مبنا�سبة 
وهو  دولنا،  كّل  تتبناه  اأن  يجب  موقفا  “هناك 
احرتام ال�سيادة ووحدة الأرا�سي... مهما كانت 

ال�سداقات والتحالفات التي ميكننا اإقامتهما«.
الغربية  الدول  اأحد قادة  واأ�ساف ماكرون،   
بالرئي�ش  ات�سال  على  ظ��ل��وا  ال��ذي��ن  القليلني 
ال��رو���س��ي ف���الدمي���ري ب��وت��ني ب��ع��د ب���دء ال��غ��زو 
الرو�سي لأوكرانيا يف 24 �سباط/فرباير 2022، 
“انتقدين البع�ش يف اأوقات �سابقة على التحدث 

اإىل رو�سيا و�ساأوا�سل التحدث اإىل رو�سيا«. 
ي�ستطيع  من  “لكن  ال�سني  عن  متكلما  وتابع   
اإذا  وم�ستقر  حر  دويل  نظام  وج��ود  عن  الدفاع 

اأغم�سنا اأعيننا على حرب اإمربيالية؟«. 

ال�سخ�سيات  من  جمهور  اأمام  ماكرون  وتابع   
املرتبطة  والأك��ادمي��ي��ة  والفنية  القت�سادية 
النظام  هذا  عن  م�سوؤولون  جميًعا  “نحن  باآ�سيا، 

ويجب اأن نطّبقه«.
نظريه  الفرن�سي  ال��رئ��ي�����ش  دع���ا  اأن  �سبق   

ال�سيني �سي جينبينغ يف قمة جمموعة الع�سرين 
يف ت�سرين الثاين/نوفمرب اإىل “توحيد اجلهود” 
“ا�ستقرار”  اأن  موؤكًدا  اأوكرانيا،  يف  احلرب  �سد 

ا يف “م�سلحة” ال�سني. العامل ي�سب اأي�سً
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*القدس املحتلة
اإ�سابة  ال�سبت،  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  اأعلن 
م�ستوطنني اثنني يف عملية اإطالق نار جديدة ببلدة 
�سلوان جنوبي امل�سجد الأق�سى املبارك، نفذها طفل 

فل�سطيني يبلغ من العمر 13 عاما.
الطفل  اأن  ع��ربي��ة،  اإع����الم  و���س��ائ��ل  وذك����رت 
�سلوان  يف  امل�ستوطنني  على  النار  اأطلق  الفل�سطيني 
واأ�ساب اثنني منهم يف الأجزاء العلوية من اجل�سم.

امل�ستوطنني م�ساب بر�سا�سة يف  اأحد  اإن  وقالت 
ال�سدر والآخر فاقد للوعي.

واأكدت جنمة داود احلمراء اأن امل�سابني بحالة 
خطرة، ونقل للعناية احلثيثة.

عليوات  حممد  الطفل  عائلة  نفت  جهتها،  من 
�سلوان،  عملية  يف  النار  اأطلق  من  هو  ابنها  يكون  اأن 

موؤكدة ان وجوده �سادف مع حلظة احلادث.
املغرتبني،  و���س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأك���دت 
وفاعلة  عاجلة  خطوات  اتخاذ  ���س��رورة  ال�سبت، 
راح  التي  واملدانة  اخلطرية  الت�سعيد  حالة  لوقف 
وتنذر  واإ�سرائيليون،  فل�سطينيون  مدنيون  �سحيتها 

بتفجر دوامات من العنف �سيدفع اجلميع ثمنها.
ال�سفري  ال���وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وق��ال 

الهجوم الذي  اإن الأردن يدين  اليوم،  �سنان املجايل، 
كما  ال�سرقية  القد�ش  يف  كني�ش  يف  مدنيني  ا�ستهدف 
يف  املدنيني  ت�ستهدف  التي  العنف  اأعمال  كل  يدين 

الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.
واأ�ساف اأن الأردن يدين العنف �سد املدنيني بكل 

اأ�سكاله ويوؤكد �سرورة احرتام حرمة دور العبادة.
للحيلولة  الفوري  العمل  �سرورة  املجايل  واأك��د 
دون تفاقم دوامة العنف املت�ساعدة وتكثيف اجلهود 
ل�ستعادة التهدئة ووقف كل الإجراءات الأحادية 
وال�ستفزازية التي تدفع باجتاه املزيد من الت�سعيد 

والتوتر.

و�سدد املجايل على �سرورة وقف التدهور اخلطري 
تكاتف  عرب  التطرف  ويغذي  الياأ�ش  يكر�ش  ال��ذي 
من  ال�سلمية  العملية  بجدوى  الثقة  لإعادة  اجلهود 
لتحقيق  وفاعلة  ج��ادة  مفاو�سات  ا�ستئناف  خالل 
الدولتني  حل  اأ�سا�ش  على  وال�سامل  العادل  ال�سالم 

لينعم اجلميع بالأمن وال�سالم.

يف  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  ق��وات  واقتحمت 
ال��ط��ور ���س��رق��ي م��دي��ن��ة ال��ق��د���ش امل��ح��ت��ل��ة، فجر 
ال�سهيد  ال��ق��د���ش،  عملية  منفذ  م��ن��زل  ال�سبت، 

علقم. خريي 
واعتقلت قوات الحتالل ح�سب بيان �سادر عن 
�سابا   15 البيت  داخل  من  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي 
علقم.  خ��ريي  ال�سهيد  منزل  يف  كانوا  فل�سطينيا، 
من  وهم  �سخ�سا   42 املح�سلة  يف  ال�سرطة  واعتقلت 

اأقارب ال�سهيد واأ�سدقائه “للتحقيق معهم«.
ورفعت ال�سرطة الإ�سرائيلية حالة التاأهب اإىل 
اأعلى م�ستوى بدءا من �سباح ال�سبت، حت�سبا لوقوع 

عمليات فدائية بالقد�ش املحتلة.
وكان ال�سهيد خريي نفذ عملية اإطالق نار م�ساء 
القد�ش  �سمال  يعقوب  النبي  م�ستوطنة  يف  اأم�ش 
�سبعة  وج��رح  م�ستوطنني  �سبعة  فيها  قتل  املحتلة 

ع�سر اآخرين.
�سلوان  يف  حلوة  وادي  معلومات  مركز  واأع��ل��ن 
مبدينة القد�ش املحتلة عن ا�ست�سهاد الفتى املقد�سي 
ال�سبت،  �سباح  عاما(،   16( رم��وز  اأب��و  عزيز  ودي��ع 
الإ�سرائيلي  الحتالل  بر�سا�ش  باإ�سابته  متاأثرا 

قبل يومني.
يف  بر�سا�سة  اأ�سيب  رم���وز  اأب���و  ال�سهيد  وك���ان 
مواجهات  خالل  اآخر،  �ساب  لإ�سابة  اإ�سافة  ال�سدر، 
املبارك، يوم  امل�سجد الأق�سى  �سلوان جنوب  يف بلدة 
الإ�سرائيلي  الحتالل  ق��وات  مع  املا�سي،  اخلمي�ش 

عقب اقتحامها البلدة.

الردن: �سرورة وقف الت�سعيد يف الرا�سي الفل�سطينية

*عمان 
طالب   14303 قبول  العايل،  التعليم  جمل�ش  قرر 
الدورة  العامة  الثانوية  �سهادة  خريجي  من  وطالبات 
اجل��ام��ع��ات  يف   2023  /  2022 احل��ال��ي��ة  التكميلية 
ال��ع��ل��وم  ج��ام��ع��ة  اإىل  اإ���س��اف��ًة  ال��ر���س��م��ي��ة  الأردن���ي���ة 
الدرا�سي  الف�سل  بداية  وذل��ك  العاملية،  الإ�سالمية 

القادم. الثاين 
واأكد جمل�ش التعليم يف جل�سة عقدها اأخريا برئا�سة 
عزمي  الدكتور  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر 
حمافظة، اأن حتديد هذا العدد جرى بناء على تن�سيبات 
موؤ�س�سات  اعتماد  وهيئة  الر�سمية،  اجلامعات  من  كل 
التعليم العايل و�سمان جودتها، مع الأخذ بعني العتبار 
 50 بن�سبة  القبول  بتخفي�ش  ال�سابقة  املجل�ش  ق��رارات 
باملئة يف جميع التخ�س�سات الراكدة وامل�سبعة الواردة يف 
تقرير ديوان اخلدمة املدنية عن موؤ�سرات واقع العر�ش 
حلملة  املدنية  اخل��دم��ة  يف  التخ�س�سات  على  والطلب 
لعام  املجتمع  لكليات  ال�سامل  والدبلوم  اجلامعي  املوؤهل 

2022، ومبا يتوافق مع معايري العتماد اخلا�ش.
ووافق جمل�ش التعليم العايل على تن�سيب هيئة اعتماد 
عدم  املت�سمن  جودتها،  و�سمان  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 
للف�سل  الر�سمية  اجلامعات  يف  تخ�س�سًا   116 يف  القبول 
اكتمال  نتيجة   2023  /  2022 اجلامعي  العام  من  الثاين 
طاقاتها  م��ع  يتوافق  مب��ا  التخ�س�سات  ه��ذه  يف  القبول 

ال�ستيعابية.

قبول 14303طالب وطالبات 
من خريجي التكميلية يف اجلامعات 

*عمان 
با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق  احل��ك��وم��ي،  الت�����س��ال  وزي���ر  افتتح 
العربي  الإع��الم��ي  امللتقى  ال�سبت،  ال�سبول،  في�سل  احلكومة، 
العربية  الدول  الإعالم والت�سال يف جامعة  الذي ينظمه قطاع 
بال�سراكة والتعاون مع وزارة الت�سال احلكومي والهيئة العربية 

للبث الف�سائي.
واأكد ال�سبول، خالل كلمة له يف اجلل�سة الفتتاحية، بح�سور 
اأمني عام وزارة الت�سال احلكومي الدكتور زيد النواي�سة، اأهميَّة 
العربيَّة،  ول  ال��دُّ جامعة  اإط��ار  يف  ياأتي  الذي  العربي  اللقاء  هذا 
يات  امية اإىل مواجهة التحدِّ بهدف حتقيق امل�ساعي والأهداف الرَّ

التي يواجهها الإعالم العربي.
العربية  اللقاءات  بتكرار  �سعادته  عن  الإطار  هذا  يف  واأعرب 
العربي  الإعالمي  اللقاء  “هذا هو  الأخرية، قائاًل:  ال�سهور  خالل 
�ستة  العربية يف عمان خالل  الدول  بال�سراكة مع جامعة  الثاين 

ق معًا ما نتطلَّع اإليه جميعًا من فائدة واأثر«. اأ�سهر؛ اآماًل اأن نحقِّ
يات التي  وقال ال�سبول: “مل يعد يخفى على اأحد حجم التحدِّ
وجه  على  العربيَّة  واملجتمعات  العامل،  حول  املجتمعات  تواجه 
اء الثَّورة املعلوماتيَّة والآثار ال�سلبيَّة ل�ستخدامها،  اخل�سو�ش، جرَّ
ر ِبُلغة  وما ن�سهده من انزلق بع�ش و�سائل الإعالم اإىل خطاب يتاأثَّ

ة يف و�سائل التَّوا�سل الجتماعي هو خري دليل على ذلك«. العامَّ
واأكد يف هذا اخل�سو�ش، �سرورة العمل اجلمعي العربي ملحاربة 
لو�سائل  لبي  ال�سَّ ال�ستخدام  اء  ج��رَّ العربية  املجتمعات  ُد  يهدَّ ما 
وهو:  ب��ه،  الإع��الم  و�سائل  بع�ش  ��ر  وت��اأثُّ الجتماعي،  التَّوا�سل 
اأو  الكاِذبة  والأخبار  اخل�سو�سيَّة،  وانتهاك  الكراهية،  خطاب 
و�سائل  اأمام  العربي  الإع��الم  متكني  �سرورة  اإىل  اإ�سافة  فة،  املزيَّ
التَّوا�سل الجتماعي التي باتت ت�ستحوذ على �سوق الإعالن حول 

العامل.
تابع �ش2

طفل فلسطيين يطلق النار ويصيب مستوطنني يف القدس 
ال�سبول: العمل اجلمعي ملحاربة 

حتديات املجتمعات العربية

خالل افتتاحه امللتقى اإلعالمي العريب

العثور على جثتي �سقيقني
  بعد بالغ عن فقدانهما اول اأم�س 

وزارة ال�سناعة تطرح 
عطاء ل�سراء القمح

*عمان 
عرثت الأجهزة الأمنية، �سباح ال�سبت، على جثتي �سقيقني بعد بالغ 

عن فقدانهما اول اأم�ش يف منطقة ب�سريا يف حمافظة الطفيلة.
وجود  تبني  اأنه  العام  الأمن  مديرية  با�سم  الإعالمي  الناطق  وقال 
يف  التحقيق  ملبا�سرة  حتقيقي  فريق  و�ُسكل  بوفاتهما  جنائية  �سبهة 

الق�سية.

*عمان 
وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
كمية  ل�سراء  عطاء  ط��رح  عن  والتموين 

100 األف طن قمح اأو 120 األف طن قمح.
على  �سفحتها  ع��رب  ال�����وزارة  ودع���ت 
الإن��رتن��ت، ال��راغ��ب��ني يف ال���س��رتاك اإىل 
ال�سناعة  بوزارة  العطاءات  ق�سم  مراجعة 
والتجارة والتموين للح�سول على ن�سخة من 
دعوة العطاء تت�سمن ال�سروط واملوا�سفات 

مقابل 650 دينارا غري م�سرتدة.
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 نجمة العام المثالية 

 المصورة واالعالمية المرموقة 

شهد خالد كالوي

عبدالرحمن بن عبداهلل امل�سيقح 
من اإ�سدارات �سعادة الدكتور 

�سابقا  ال�����س��ع��ودي  ال�����س��ورى  جم��ل�����س  ع�����س��و 
امل�ستقبل ج��ام��ع��ة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س 



*عمان 
الر�سمي  الناطق  افتتح وزير الت�سال احلكومي، 
امللتقى  ال�سبت،  ال�سبول،  في�سل  احلكومة،  با�سم 
ق��ط��اع الإع���الم  ال���ذي ينظمه  ال��ع��رب��ي  الإع��الم��ي 
بال�سراكة  العربية  ال��دول  جامعة  يف  والت�سال 
والهيئة  احلكومي  الت�����س��ال  وزارة  م��ع  وال��ت��ع��اون 

العربية للبث الف�سائي.
اجلل�سة  يف  ل��ه  كلمة  خ��الل  ال�����س��ب��ول،  واأك���د 
الت�سال  وزارة  ع��ام  اأم��ني  بح�سور  الفتتاحية، 
هذا  اأهميَّة  النواي�سة،  زي��د  الدكتور  احلكومي 
ول  الدُّ جامعة  اإطار  يف  ياأتي  الذي  العربي  اللقاء 
والأه����داف  امل�����س��اع��ي  حتقيق  ب��ه��دف  ��ة،  ال��ع��رب��يَّ
يواجهها  التي  يات  التحدِّ مواجهة  اإىل  امية  الرَّ

العربي. الإعالم 
بتكرار  �سعادته  ع��ن  الإط����ار  ه��ذا  يف  واأع����رب 
قائاًل:  الأخ��رية،  ال�سهور  خالل  العربية  اللقاءات 
العربي الثاين بال�سراكة  الإعالمي  اللقاء  هو  “هذا 
مع جامعة الدول العربية يف عمان خالل �ستة اأ�سهر؛ 
فائدة  من  جميعًا  اإليه  نتطلَّع  ما  معًا  ق  نحقِّ اأن  اآم��اًل 

واأثر«.
حجم  اأحد  على  يخفى  يعد  “مل  ال�سبول:  وقال 
العامل،  ح��ول  املجتمعات  ت��واج��ه  التي  يات  التحدِّ
اء  ج��رَّ اخل�سو�ش،  وج��ه  على  العربيَّة  واملجتمعات 
الثَّورة املعلوماتيَّة والآثار ال�سلبيَّة ل�ستخدامها، وما 
خطاب  اإىل  الإعالم  و�سائل  بع�ش  انزلق  من  ن�سهده 
ة يف و�سائل التَّوا�سل الجتماعي هو  ر ِبُلغة العامَّ يتاأثَّ

خري دليل على ذلك«.
اجلمعي  العمل  �سرورة  اخل�سو�ش،  هذا  يف  واأكد 
اء  جرَّ العربية  املجتمعات  ُد  يهدَّ ما  ملحاربة  العربي 
الجتماعي،  التَّوا�سل  لو�سائل  لبي  ال�سَّ ال�ستخدام 
وه���و: خطاب  ب��ه،  الإع����الم  و���س��ائ��ل  بع�ش  ��ر  وت��اأثُّ
الكاِذبة  والأخبار  اخل�سو�سيَّة،  وانتهاك  الكراهية، 
فة، اإ�سافة اإىل �سرورة متكني الإعالم العربي  اأو املزيَّ
اأمام و�سائل التَّوا�سل الجتماعي التي باتت ت�ستحوذ 

على �سوق الإعالن حول العامل.
العمل  يف  ة  ال��ق��وَّ م��ك��ام��ن  اإىل  ال�����س��ب��ول  واأ����س���ار 
التوا�سل  و�سائل  ملخاطر  ي  للت�سدِّ امل�سرتك  العربي 
م�سرتك  مليون   175 وجود  اأبرزها،  ومن  الجتماعي 

باللغة  املحتوى  دو  م��زوِّ وه��م  الإن��رتن��ت،  �سبكة  على 
العربيَّة.

وبني يف هذا اخل�سو�ش: “اإذا ما ا�ستطعنا ت�سكيل 
العامليَّة  الإع��الم  �سركات  مع  عربيَّة  تفاو�سيَّة  ة  قوَّ
ونحن ن�سري يف هذا الجتاه، �سن�ستطيع حتمًا معاجلة 
اليوم،  نراها  التي  واملخاطر  يات  التحدِّ من  الكثري 
وحماية  جمتمعاتنا  اأم��ن  على  احلفاظ  يف  ون�سهم 
و�سائل الإعالم، كما جنحت يف ذلك دول اأخرى حول 

العامل«.
اأكد  واملعلوماتية،  الإعالمية  الرتبية  وح��ول 
مفاهيمها  تر�سيخ  �سرورة  احلكومي،  الت�سال  وزير 
الأج��ي��ال  ل��دى  ا  خ�سو�سً العربية،  جمتمعاتنا  يف 
والعملية  العملية  امل�ساقات  وتطوير  النا�سئة، 
املخاطر  ملواجهة  الإع���الم؛  ومعاهد  اجلامعات  يف 
التوا�سل  لو�سائل  ال�سلبي  ال�ستخدام  عن  النا�سئة 

الجتماعي.
يف  النا�سجة  الأردن���ي���ة  التجربة  اإىل  ول��ف��ت 
اأن  اإىل  م�سريًا  واملعلوماتية،  الإع��الم��ي��ة  الرتبية 
املناهج  جميع  يف  املفاهيم  هذه  باإدماج  ب��داأ  الأردن 

التعليميَّة يف املدار�ش.
اجلرائم  وترية  ارتفاع  اأن  اإىل  ال�سبول  اأ�سار  كما 
القليلة  الأع���وام  خ��الل  العامل  ح��ول  الإلكرتونيَّة 
ل  املا�سية، ل �سيما اأثناء وما بعد جائحة كورونا، �سكَّ
فر�سة  وخ��رباء،  واأمنيَّة  اأكادمييَّة  لأبحاث  ووفقًا 
للقر�سنة والهجمات ال�سيربانيَّة وعمليَّات الحتيال، 
اجلن�سي  وال�ستغالل  الكراهية  خطاب  اإىل  اإ�سافة 

لالأطفال.
كلمته  احل��ك��وم��ي  الت�������س���ال  وزي����ر  واخ��ت��ت��م 
قيقة، مثنيًا  ول ال�سَّ بالرتحيب ب�سيوف الأردن من الدُّ
 / العربيَّة  ول  ال��دُّ جلامعة  العامة  الأمانة  دور  على 
للبثِّ  العربيَّة  والهيئة  �����س��ال،  والتِّ الإع��الم  قطاع 
من  وغ��ريه  امللتقى  ه��ذا  وعقد  تنظيم  يف  الف�سائي، 
يف  العربي  التَّعاون  لتعزيز  والأن�سطة؛  امللتقيات 

املجال الإعالمي.
قطاع  رئي�ش  امل�ساعد/  العام  الأمني  قال  ب��دوره، 
الإعالم والت�سال يف جامعة الدول العربية ال�سفري 
امللتقى  هذا  ليكون  نتطلع  اإننا  خطابي:  ر�سيد  اأحمد 
ف�ساء منتظمًا للحوار بني جميع ال�سركاء من حكومات 

وجمال�ش واحتادات مهنية، وجمتمع مدين، وخرباء 
لو�سع اأ�سكال متقدمة من التعاون الإعالمي العربي.

من  العديد  يف  الأردن  بتجربة  خطابي  واأ�ساد 
العربي  الإع��الم��ي  امللتقى  يناق�سها  التي  الق�سايا 
والتنمية  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  الإع��الم��ي��ة  ك��ال��رتب��ي��ة 
�ستحظى  امللتقى  تو�سيات  اأن  م��وؤك��دًا  امل�ستدامة، 
وزراء  ملجل�ش  الفنية  الأمانة  من  حثيثة  مبتابعة 

الإعالم العرب.
الف�سائي  للبث  العربية  الهيئة  رئي�ش  وق��ال 
اإن فعاليات امللتقى تت�سمن منتدى  حممد الع�سايلة، 
ن�سخته  يف  امل�ستدامة  للتنمية  احلكومية  املوؤ�س�سات 
العربي  العمل  تعزيز  اإىل  يهدف  وال��ذي  الأوىل، 
لت�سجيع  العربية  الق�سايا  يخدم  مب��ا  امل�����س��رتك، 
العام  القطاعني  ب��ني  العامة  ال�سراكات  وتعزيز 

واخلا�ش.
يف  �سي�سهد  امللتقى  اأن  اإىل  الع�سايلة  واأ���س��ار 
الرتبية  حول  جل�سة  الأح��د  غد  يوم  الثاين  يومه 
التجربتني  ل�ستعرا�ش  واملعلوماتية؛  الإعالمية 
مب�ساركة  املجال،  ه��ذا  يف  والفل�سطينية  الأردن��ي��ة 

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
من  لعدد  عر�سًا  الفتتاحية  اجلل�سة  و�سهدت 
ومنها،  العربي  املحتوى  ل�سبط  العربية  امل��ب��ادرات 
بعنوان  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  من  مبادرة 
“اأبنائنا الأمل واإعالمنا اأمانة” ل�ساحبها ال�سيخ عبد 
ال�سذوذ  حماربة  اإىل  تهدف  والتي  البلوكي،  اجلليل 
والتطرف يف املحتوى املوجه للطفل واحلث على اإن�ساء 
حمتوى عربي يحمل القيم النبيلة، اإ�سافة اإىل �سرح 
حمارمة،  حممد  قدمه  ايريا”  تالنت   “ من�سة  عن 
والتي تهدف اإىل الرتويج للمواهب العربية و�سناعة 

حمتوى جاذب.
ُيعقد على  العربي  الإعالمي  امللتقى  اأن  اإىل  ي�سار 
مدار اأربعة اأيام يف العا�سمة عمان، حتت رعاية وزير 
احلكومة  با�سم  الر�سمي  الناطق  احلكومي  الت�سال 
الفعاليات  م��ن  العديد  ويت�سمن  ال�سبول،  في�سل 
الإعالمية  والرتبية  امل�ستدامة،  بالتنمية  املرتبطة 
وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، وخم��اط��ر الأل���ع���اب الإل��ك��رتون��ي��ة 
لالإعالم  العربية  للجنة  ع�سر  الثامن  والجتماع 

الإلكرتوين.

*عمان 
قال وزير ال�سحة الدكتور فرا�ش الهواري، 
عبداهلل  بن  احل�سني  الأم��ري  �سمو  افتتاح  اإن 
الثاين، ويل العهد، ملركز �سحي الأمرية ب�سمة 
وتطويره  تاأهيله  اإع��ادة  مت  اأن  بعد  ال�سامل 
همتنا  وجمعية  ال�سحة  وزارة  بني  بال�سراكة 
يوليه  الذي  الكبري  الهتمام  مدى  على  يوؤ�سر 
املواطن  العهد ب�سحة  امللك و�سمو ويل  جاللة 
القطاعني  ب��ني  املثمرة  لل�سراكة  وت�سجيعا 
العام واخلا�ش وموؤ�س�سات املجتمع املدين التي 

ت�ستهدف خدمة املواطن بالدرجة الأوىل.
الذي  الحتفال  خ��الل  ال��ه��واري  واأ���س��اف 
ب�سمة  الأم��رية  �سحي  مركز  يف  ال�سبت،  اأقيم 
اخلمي�ش  امل��رك��ز  افتتاح  مبنا�سبة  ال�سامل 
املا�سي من قبل �سمو ويل العهد، اإن املركز يعد 

اأول مركز منوذجي للرعاية ال�سحية الأولية، 
للمراكز  من��وذج��ا  ليكون  التجربة  و�سنعمم 

ال�سحية اجلديدة.
خالل  من  ت�سعى  ال�سحة  وزارة  اأن  وب��ني 
تاأهيل  اإع��ادة  اإىل  همتنا  مبادرة  مع  التعاون 
خالل  اململكة  يف  �سحيا  مركزا   25 وتطوير 
املرحلة القادمة و�سمن خطة �سمولية تنفذها 
التحتية  البنية  وتطوير  لتو�سعة  ال���وزارة 

للمن�ساآت ال�سحية التابعة لها.
بتطوير  ال�سحة  وزارة  اهتمام  اإىل  واأ�سار 
جميع  يف  الأولية  ال�سحية  الرعاية  خدمات 
اخلدمات  بهذه  ونهو�سها  اململكة  حمافظات 
متلقي  ر�سا  وحتقيق  تقدميها  م�ستويات  ورفع 
امل�ستمرة  ال����وزارة  متابعة  م��وؤك��دا  اخل��دم��ة، 
ال�سحية  اخل��دم��ات  من  امل��واط��ن  لحتياجات 

بهدف تلبية هذه الحتياجات.
به  تقوم  الذي  ال��دور  ال�سحة  وزير  وثمن 
جمعية همتنا مل�ساندة الوزارة يف حتقيق هدفها 
املراكز  من  ع��دد  تاأهيل  واإع���ادة  تطوير  نحو 
اإىل  لفتا  احلكومية،  وامل�ست�سفيات  ال�سحية 
املا�سيني  العامني  بذلت  التي  امل�سرتكة  اجلهود 
يف  الأورام  لعالج  دروزة  �سميح  مركز  لتجهيز 
من  املتربعني  جهود  وثمن  الب�سري،  م�ست�سفى 

ممثلي موؤ�س�سات ومنظمات املجتمع املدين.

التنفيذية  امل��دي��رة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
فادية  الدكتورة  اخلريية  “همتنا”  جلمعية 
م��راج��ع  األ���ف   22 ي��خ��دم  امل��رك��ز  اإن  ���س��م��ارة 
�سهريا، مبينة اأن امل�سروع الذي بادرت جمعية 
 ،2019 ع��ام  تاأ�س�ست  التي  اخل��ريي��ة،  همتنا 
اخلا�ش  القطاع  من  بتربع  وتطويره  بتاأهيله 
�سمن  ياأتي  ال�سحة،  وزارة  مع  وبال�سراكة 
اإعادة تاأهيل وتطوير 25 مركزا �سحيا �سامال 

اأنحاء اململكة. مبختلف 
مل�سروع  قدمت  ال�سحة  وزارة  اأن  واأ�سافت 
والأجهزة  والإداري  اللوج�ستي  الدعم  املركز 
الطبية، وقامت بتعيني كوادر اإ�سافية مبختلف 

التخ�س�سات الالزمة للتو�سع يف اخلدمات.
بدوره، قال النائب فايز ب�سبو�ش، اإن نواب 
ال�سحة  وزارة  جهود  يثمنون  الثانية  الدائرة 
مع  بالتعاون  ب�سمة  الأم��رية  مركز  تاأهيل  يف 
اخلا�ش،  القطاع  من  واملتربعني  همتنا  جمعية 
موؤكدا اأن الوزارة قامت بجهود كبرية يف تاأهيل 

م�ست�سفى الب�سري خالل العام املا�سي.
الدكتور  امل��رك��ز  رئي�ش  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
مركز  يف  ال�سحية  اخلدمات  اإن  عبيدات،  علي 
على  �ستقدم  ال�سامل  ب�سمة  الأم���رية  �سحي 
مدار ال� 24 �ساعة، وهذا �سيعمل على تخفيف 
قرب  بحكم  الب�سري  م�ست�سفى  ع��ن  ال�سغط 
املركز من امل�ست�سفى. واأ�سار اإىل اأنه مت تدريب 

اخلدمات  مقدمي  من  املركز  يف  العاملني  جميع 
يف  للم�ساهمة  والإداري��ني،  والفنيني  ال�سحية 
ال�سحية  اخل��دم��ات  وج���ودة  نوعية  حت�سني 

املقدمة للمواطنني من خالل هذا املركز.
مرت   1700 حوايل  املركز  م�ساحة  اأن  وبني 
ومركز  للطوارئ،  اأ�سرة   3 على  ويحتوي  مربع، 
اأ�سرة،  طب  عيادات  و4  والطفولة،  لالأمومة 
وعيادة اأمرا�ش باطنية، و4 عيادات طب عام، 
و5 عيادات طب اأ�سنان، وعيادة طب وجراحة 
وحنجرة،  واأذن  اأن��ف  طب  وعيادة  الأ�سنان، 
وع���ي���ادات ل��ط��ب وج���راح���ة ال��ع��ي��ون وط��ب 
اإ�سعاعي  ت�سوير  ومركز  العظام،  وج��راح��ة 
اأمرا�ش  وع��ي��ادة  والأ���س��ن��ان،  للفك  بانورامي 
عمليات  وغ��رف��ة  ال�سماء،  وال��غ��دد  ال�سكري 
الحتياجات  ذوي  املركز  وي��راع��ي  م�سغرة. 
ال�سن،  لكبار  �سريعا  م�سارا  وي�سم  اخلا�سة 
حاله  للمنازل  الأدوي��ة  تو�سيل  خدمة  ويوفر 

حال 35 م�ست�سفى ومركزا �سحيا حكوميا.
واأمني  النواب  من  عدد  الحتفال  وح�سر 
الأولية  ال�سحية  للرعاية  ال�سحة  وزارة  عام 
اجلمعية  من  واأع�ساء  ال�سبول  رائ��د  الدكتور 
الرعاية  اإدارة  وم��دي��ر  املتربعني  م��ن  وع��دد 
ال�سحية الأولية الدكتور ريا�ش ال�سياب وعدد 
اأع�ساء  من  وعدد  ال�سحة  وزارة  يف  املدراء  من 

جمل�ش املحافظة.

*عمان 
ال�سواربة،  يو�سف  الدكتور  عمان  اأمني  اأطلق 
 16 املرحلة  الن�سر،  منطقة  من  ال�سبت،  �سباح 
احتفاًء  الوطنية  احل�سني  منتزهات  �سل�سلة  من 
ويوم  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ميالد  بعيد 

ال�سجرة.
وقال اأمني عمان اإن تعزيز الرقعة اخل�سراء يف 
العا�سمة تاأتي متا�سيا مع روؤية وتوجيهات جاللة 
امللك عبداهلل الثاين بزيادة الغطاء الأخ�سر �سرق 

واحلفاظ  الت�سحر،  مكافحة  جهود  وتعزيز  عمان 
طبيعية  متنف�سات  ولتاأمني  النباتي،  الغطاء  على 
الأمانة  وبرامج  خطط  من  انطالقا  للمواطنني، 

لإدامة الرثوة احلرجية.
واأكد ال�سواربة، بح�سور نائبه حممد القي�سي، 
حتقق  التي  الزراعة  اأعمال  �ستوا�سل  الأمانة  اأن 
بالعتبار  الأخ��ذ  مع  املنطقة،  يف  البيئي  التوازن 
اإدامة املتنزهات اأمام املواطنني، متنف�سا جمتمعيا.

الأم��ان��ة  جمل�ش  وع�سو  ع��م��ان،  اأم��ني  وق��ام 

بزراعة  العليوي،  عبداهلل  الن�سر  منطقة  عن 
املحلي،  املجتمع  اأب��ن��اء  ج��ان��ب  اإىل  الأ���س��ج��ار 
خمتلف  من  الأمانة  جمل�ش  اأع�ساء  من  وع��دد 
املدراء  املدينة، وعدد من  املناطق، ونواب مدير 

. ملعنيني ا
ووفقًا ملدير دائرة املتنزهات ومكافحة الت�سحر 
اأعمال  �سملت  احلديد،  زي��د  املهند�ش  الأم��ان��ة  يف 
دومن��ا،   82 وم�ساحتها  ع�سرة  ال�ساد�سة  املرحلة 
زراعة 5700 من اأ�سجار ال�سنوبر واحلرجية وهي 

من اإنتاج دائرة املتنزهات.
“�سنا�سل” حجرية للحفاظ  واأ�سار اإىل تنفيذ 
على الرتبة، واإن�ساء ممرات واأر�سفة، وخزان مياه 
�سعته 50 مرتا مكعبا، و�سبكات ري وخطوط ناقلة 

يف هذه املرحلة.
وتعزيز  الأ�سجار،  زراع��ة  اإن  العليوي،  وق��ال 
الزحف  من  احلد  على  ينعك�ش  الأخ�سر  الغطاء 
جراء  اجلفاف  حدة  من  والتخفيف  ال�سحراوي، 

تراجع كميات الأمطار.

ال�سبول يفتتح امللتقى الإعالمي العربي

وزير ال�سحة: �سنعمم جتربة مركز �سحي الأمرية 
ب�سمة الذي يعترب منوذجًا للرعاية ال�سحية الأولية

اإطالق املرحلة ال�ساد�سة ع�سرة من منتزهات احل�سني الوطنية

*عمان 
احلكومة،  با�سم  الر�سمي  الناطق  احلكومي،  الت�سال  وزير  التقى 
الإعالم  قطاع  رئي�ش  امل�ساعد،  العام  الأمني  ال�سبت،  ال�سبول،  في�سل 

والت�سال يف جامعة الدول العربية، ال�سفري اأحمد ر�سيد خطابي.
بداأت  ال��ذي  العربي  الإعالمي  امللتقى  هام�ش  على  اللقاء  وياأتي 
فعاليته اليوم يف العا�سمة عمان، بتنظيم من جامعة الدول العربية، 
بال�سراكة والتعاون مع وزارة الت�سال احلكومي والهيئة العربية للبث 

الف�سائي.
واأكد ال�سبول، خالل اللقاء الذي ح�سره اأمني عام وزارة الت�سال 
والتن�سيق  التعاون  موا�سلة  اأهمية  النواي�سة،  زيد  الدكتور  احلكومي 
يخ�ش  فيما  العربية  ال��دول  وجامعة  احلكومي  الت�سال  وزارة  بني 
به  يقوم  وما  امل�سرتك،  العربي  الإعالمي  منظومة  وتطوير  تعزيز 
الأردن �سمن جمل�ش وزراء الإعالم العرب من عمل تعاوين م�سرتك مع 

الأ�سقاء العرب.
والت�سال  الإع��الم  قطاع  يواجهها  التي  التحديات  اإىل  واأ���س��ار 
الت�سالية  ال��ث��ورة  ترتكها  عميقة  انعكا�سات  ظ��ل  يف  خ�سو�سًا 
الإع��الم  ومن�سات  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب  واملعلوماتية، 
احلديث، �سواء على اجلمهور واملحتوى العربي وق�سايا الأمة العربية.

قدمه  الذي  القانون  م�سروع  اإىل  ال�سدد،  هذا  يف  ال�سبول،  ولفت 
الأردن جلامعة الدول العربية لتنظيم التعامل مع كربيات ال�سركات 
الإعالمية العاملية، والذي يهدف اإىل و�سع �سوابط للمحتوى العربي 
الق�سية  مقدمته  ويف  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  املن�سور 
التاأثري  من  العربية  جمتمعاتنا  تواجه  ملا  والت�سدي  الفل�سطينية، 
الكراهية  وخطاب  الكاذبة  الأخبار  وخ�سو�سًا  الو�سائل  لهذه  ال�سلبي 
�سوق  من  الفائت  الربح  تعوي�ش  اإىل  اإ�سافة  اخل�سو�سية،  وانتهاك 

الإعالن على و�سائل الإعالم.
املجتمعات  حماية  اإىل  اأي�سا  يهدف  القانون  م�سروع  اأن  واأو�سح 
لو�سائل  ال�سلبية  املخاطر  من  والن�شء  الأطفال  وخ�سو�سًا  العربية 
وخطاب  والب��ت��زاز  اخل�سو�سية  كانتهاك  الجتماعي،  التوا�سل 
باحت�سان  خطابي  ال�سفري  اأ�ساد  جانبه،  من  والتطرف.  الكراهية 
العربي  بالإعالم  اخلا�سة  والجتماعات  امللتقيات  من  للعديد  اململكة 
جامعة  يف  والت�سال  الإعالم  قطاع  مع  والت�ساور  التن�سيق  خالل  من 
اجلهود  يف  وم�ساهماتها  اململكة  دور  على  واأث��ن��ى  العربية.  ال��دول 
املبذولة من قبل جامعة الدول العربية وجمل�ش وزراء الإعالم العرب 

لتطوير وخدمة منظومة الإعالم العربي وق�ساياها وو�سائلها.
مع  للتعامل  الأردن  قدمه  الذي  القانون  م�سروع  اأهمية  اأكد  كما 
القيم  مع  يتوافق  مبا  املحتوى  و�سبط  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
اإ�سافة اإىل العديد من املبادرات واملقرتحات التي  والعادات العربية، 
يقدمها الأردن، عرب وزارة الت�سال احلكومي، والتي من �ساأنها تعزيز 

التعاون الإعالمي العربي.

*عمان 
اأن الوزارة  اأكدت وزيرة التنمية الجتماعية وفاء بني م�سطفى، 
تعمل على تعزيز اإنتاجية الأ�سر الفقرية من خالل امل�ساريع ال�سغرية 
وامل�ساريع التنموية الإنتاجية التي تنفذ من خالل الوزارة واجلمعيات 

اخلريية ومراكز تنمية املجتمع املحلي.
ملنتجات  معر�سا  ال�سبت،  افتتاحها،  خالل  م�سطفى  بني  وقالت 
“�سباب قادر  الأعمال ال�سغرية التي جرى تاأ�سي�سها بدعم من م�سروع 
على التكيف مع التغيريات وممكن اجتماعيًا واقت�ساديًا”، اإن مثل هذه 
امل�ساريع  وهذه  املنتجة،  الأ�سر  منتجات  ت�سويق  على  تعمل  املعار�ش 
تنقل الأ�سرة من دائرة تلقي الدعم املايل اإىل دائرة الإنتاج، وتوفر 

فر�ش عمل جديدة لل�سباب، ومتكن املراأة اقت�ساديًا.
برامج  م��ن  امل�ستفيدة  الأ���س��ر  م��ن  جمموعة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
�سندوق املعونة الوطنية، ت�سارك يف املعر�ش عرب م�ساريع اإنتاجية، 
وحتويلها  ال�سغرية  امل�ساريع  تطوير  على  املقبلة  الفرتة  يف  و�سنعمل 
جودة  متلك  املنتجات  هذه  اأن  مبينة  تدريجي،  ب�سكل  كبرية  اإىل 
الأ�سر  منتجات  ت�سويق  يجب  كما  عامليًا،  ت�سويقها  ويجب  عالية 

اإلكرتونيًا. املنتجة 
بقيادة  نورد�سك”  “نوفو  موؤ�س�سة  من  املمول  املعر�ش  يف  وي�سارك 
املجل�ش الدمناركي لالجئني وبالتحالف مع موؤ�س�سة نهر الأردن ومري�سي 
كور، 130 م�سروع اأعمال �سغرية من حمافظات عدة يف اململكة؛ بهدف 
منح م�ساحة جديدة للم�ساركني لعر�ش منتجاتهم وبيعها والت�سبيك مع 

الفر�ش القت�سادية املتاحة، ودخول �سوق العمل واملناف�سة فيه.

*عمان 
ال�سبت،  اخلريية،  الأردنية  املراأة  وتاأهيل  تدريب  جمعية  اأقامت 
و�سيانة  للخياطة  التدريبية  براجمها  يف  امل�ساركات  تخريج  حفل 

الأجهزة اخللوية والتجميل واملطبخ الإنتاجي.
الدورة  هذه  تخريج  اإن  اجلازي،  منيفة  اجلمعية  رئي�سة  وقالت 
اإىل  الرامية  اجلمعية  جهود  �سمن  ياأتي  م�ساركة،   60 ت�سم  التي 
عمل  فر�ش  اإيجاد  من  متكنهن  مبهن  املحلي  املجتمع  �سيدات  متكني 

منا�سبة.
واأ�سارت اإىل حر�ش اجلمعية منذ تاأ�سي�سها عام 1995، وبال�سراكة 
برامج  تطوير  على  م��دين،  جمتمع  ومنظمات  وطنية  موؤ�س�سات  مع 
وم�ساريع تلبي احتياجات املراأة وال�سباب يف خمتلف املناطق ومتطلبات 

�سوق العمل.

*عمان 
عقدت جمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني دورة حول متطلبات 

الإقفال لعمليات التدقيق وجرد املخزون.
خالل  رحال،  ح�سام  اجلمعية  رئي�ش  اأكد  للجمعية  بيان  وبح�سب 
الدورة، التي ح�سرها عدد من املحا�سبني القانونيني، اأهمية احل�سول 
على  راأي��ه  اإب��داء  على  املدقق  ت�ساعد  التي  الإق��ف��ال  متطلبات  على 
القوائم املالية، وما ميكنه من الحتفاظ بقرائن التدقيق التي حتميه 
بناء  و�سرورة  القوائم  هذه  م�ستخدمي  بني  نزاع  اأي  ح�سول  حال  يف 

الثقة بني املدقق وعمالئه.
واأ�سار رحال اإىل اأن الدورة تهدف اإىل تعريف الزميالت والزمالء 
اإىل  تر�سل  التي  املهمة  والأمور  التدقيق  لعمليات  الإقفال  مبتطلبات 
املدينة  الذمم  واأر�سدة  والقرو�ش  للبنوك  تاأييدات  طلب  من  العميل 
عملية  يف  مطلوبة  اأم��ور  واأي��ة  اجلرد  موعد  حتديد  وطلب  والدائنة 
املخزون  جرد  عن  املدقق  م�سوؤولية  عر�ش  مت  كما  النهائي،  التدقيق 
التدقيق  تقارير  واأن���واع  اجل��رد  عملية  ومالحظة  ح�سور  وكيفية 

املتعلقة بتلك املتطلبات.

وزير الت�سال احلكومي يلتقي الأمني 
العام امل�ساعد جلامعة الدول العربية

وزيرة التنمية: م�ساريع الأ�سر املنتجة تخلق 
فر�س عمل لل�سباب ومتكن املراأة اقت�ساديًا

تخريج امل�ساركات 
يف برنامج تدريب وتاأهيل املراأة

القانونيني" تعقد  "املحا�سبني 
دورة حول متطلبات الإقفال

*عمان 
نظم مركز العامل العربي للتنمية الدميوقراطية وحقوق الإن�سان 
بالتعاون مع موؤ�س�سة »�سرتيت لو«، ال�سبت، ور�سة تدريبية متخ�س�سة 
جمل�ش  اأع�ساء  من  لعدد  املجتمعي«  لل�سلم  القانون  »�سيادة  ح��ول 

حمافظة العا�سمة.
وتق�سم  يومني  م��دار  على  ت�ستمر  التي  ال��ور���س��ة  وت��ه��دف 
و���س��رورة  ال��ق��ان��ون  ���س��ي��ادة  مناق�سة  اإىل  ع��م��ل،  جل�سات  اإىل 
يف  للم�ساهمة  امل��ج��ت��م��ع  يف  خ��ري��ن  الآ م��ع  ن�����س��ط��ت��ه  اأ م�����س��ارك��ة 
يلتزم  �سائدة  قانونية  ثقافة  لبناء  مبادئه؛  وتر�سيخ  تعزيز 
�سيادة  وعوامل  معاين  وجت�سد  �س�سات  واملوؤ فراد  الأ جميع  بها 

وتقييمها. القانون 
واأنظمة  ق��وان��ني  وج��ود  اأهمية  اأي�سا  ال��ور���س��ة  تناق�ش  كما 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  باملجتمع،  الأف���راد  ع��الق��ات  لتنظيم  واأع���راف 
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  وامل��ه��ام  للحكومة  التنظيمي  الهيكل  مناق�سة 
ل�سن  الت�سريعية  اجلل�سات  عقد  واأهمية  احلكوميني  امل�سوؤولني 
نهاية  يف  �سيجري  اإذ   ،)Wjp( العاملي  العدالة  وم�سروع  القوانني 
العالقة  ذات  للجهات  واإي�سالها  التو�سيات  ا�ستخال�ش  الور�سة 

منها. لال�ستفادة 
اإن  اجلراح  �سمري  الدكتور  احلقوقي  امل�سروع  م�ست�سار  وقال 
النقا�سية  الورقة  من  وامل�ستوحاة  امل�سروع  من  الثانية  املرحلة 
يف  تنفيذها  يجري  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جلاللة  ال�ساد�سة 
احلكوميني  امل��وظ��ف��ني  ت��دري��ب  ب��ه��دف  اململكة؛  ن��ح��اء  اأ خمتلف 
اأق��ال��ي��م  امل��ن��ت��خ��ب��ة يف ج��م��ي��ع  امل��ج��ال�����ش  وال��ب��ل��دي��ات واأع�����س��اء 
باأهمية  الوعي  ون�سر  تعزيز  يف  لالإ�سهام  اململكة؛  وحمافظات 

القانون. �سيادة 
بناء  القانون  �سيادة  حول  تدريبي  دليل  اإن�ساء  جرى  اأنه  واأو�سح 
الذياأعده جمموعة مميزة من اخلرباء  بامل�سروع،  املعتمد  املنهاج  على 
اأ�سحاب اخلربة والخت�سا�ش مبجال القانون  واملخت�سني املحليني من 
بالتعاون مع عدد من املوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية ذات العالقة، مبينا 
اأن املرحلة الأوىل من امل�سروع �سهدت تدريب حوايل 900 �سخ�ش من 

حمافظات اململكة كافة.
جرى  اأن��ه  ال�سوبكي  ماأمون  القانون  �سيادة  م�سروع  مدير  واأك��د 
تدريب 40 نا�سطا ونا�سطة، خالل الفرتة ال�سابقة” لتاأهيلهم يف عمل 
مبادرات جمتمعية تفيد مناطقهم، لفتا اإىل اأنه �سيجري اختيار اأكرث 
موؤ�س�سة  قبل  من  ماديا  ومتويلها  ومفيدة  مميزة  مبادرات  خم�ش  من 
تنفيذها يف حمافظاتهم خالل العام احلايل  يف  “ للبدء  لو  “�سرتيت 

بالتعاون مع اجلهات امل�سوؤولة .
�سوطا  قطع  الأردن  اأن  الق�ساة  نوح  علي  الدكتور  املدرب  وبني 
هذا  يف  متقدمة  دول��ة  واأ�سبح  القانون  �سيادة  تطبيق  يف  كبريا 
التزامها  مبدى  للدول  العامل  نظرة  تكون  ما  ع��ادة  حيث  املجال، 
موا�سلة  اأهمية  على  م�سددا  والأنظمة،  القوانني  تطبيق  مبعايري 
وتذويب  القانون  تطبيق  من  حتد  التي  العوامل  على  للق�ساء  العمل 
�سابقا  حتققت  التي  الإيجابية  الإجنازات  وتعظيم  ال�سوائب  هذه 

عليها. والبناء 

ور�سة تدريبية لأع�ساء جمل�س حمافظة 
العا�سمة حول �سيادة القانون لل�سلم املجتمعي
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ندوة عن الأردن �سمن فعاليات 
معر�س القاهرة الدويل للكتاب

*القاهرة 
الها�سمي  الأردين  امللكي  التوثيق  مركز  مدير  ق��ال 
معر�ش  يف  اأقيمت  ن��دوة  خالل  مبي�سني،  مهند  الدكتور 
م�ساركة  �سمن  ال�سبت،  ال���54،  للكتاب  ال��دويل  القاهرة 
الأردن ك�سيف �سرف على املعر�ش، اإن العالقات الأردنية 
يف  خا�سة  وال��رتاب��ط،  التالحم  بقوة  تت�سم  امل�سرية 
املتبادلة  الر�سائل  من  عدد  اإىل  واأ�سار  امللكية.  الفرتة 
بني البلدين التي تظهر عالقات البلدين، ومنها الوثائق 
املوجودة التي جمعت بني امللك املوؤ�س�ش عبداهلل الأول- 
طيب اهلل ثراه بامللك فاروق؛ اإذ تظهر الر�سائل اأن امللك 
ال��ويف  ب�”�سديقي  املوؤ�س�ش،  امللك  يخاطب  ك��ان  ف���اروق 

العظيم” ويختتمها “�سديقكم الويف«.
قدمها  التي  ورقته  يف  مبي�سني،  الدكتور  وا�ستطرد 
العامني  ب��ني  وم�سر  الأردن  ملكية:  “ر�سائل  بعنوان 
1921- 1946” يف ذكر هذه الر�سائل التي تبني العالقات 
اإىل  لف��ًت��ا  ل���الأردن،  التاأ�سي�ش  مرحلة  منذ  ال��وط��ي��دة، 
والمتيازات  بالتفاقيات  املتعلقة  الوثائق  من  جمموعة 
�سركة  طائرات  اإعفاء  بينها  من  ال�سقيقني،  البلدين  بني 
ال��وق��ود  على  اجلمركية  ال��ر���س��وم  م��ن  ل��ل��ط��ريان  م�سر 
تاريخ  يف  الأردين  الوزراء  جمل�ش  قرار  بح�سب  والزيوت 
ال�سابع من اأيلول عام 1948، ويف اأيلول 1952 جرى رفع 
التمثيل الدبلوما�سي بني البلدين من مفو�سية اإىل �سفارة، 
وغريها من الر�سائل والوثائق، التي تك�سف ِقدم عالقات 
جامعة  رئي�ش  قال  ذاتها،  الندوة  ويف  الطيبة.  البلدين 
الريموك ال�سابق اأ�ستاذ علم الآثار الدكتور زيدان كفايف، 
اإن الأردن متحف اأثري تاريخي كبري، واإن الإن�سان �سكن 
الأردن منذ اأكرث من مليوين �سنة خلت تفاعل مع بيئته، 
فبنى يف ع�سور لحقة القرى واملدن، مو�سًحا اأن املخلفات 
املناطق،  م��ن  ع��دد  يف  تنت�سر  التي  الأث��ري��ة  والعمائر 
تعك�ش غنى وثراء الأردن الثقايف، ومدى التقدم الفكري 
والتطور القت�سادي والجتماعي، ومن ذلك متاثيل عني 
غزال التي تعود حلوايل ت�سعة اآلف عام من الآن، ونظام 

احل�ساد املائي، وغريها من اآثار.

مقال رئيس التحرير

قلق  ي��ن��ت��ب��ن��ي  مل 
اليوم.  اأح�سه  ال��ذي  مثل  ال�سودان  على 

يعلن  جديد  بكيان  وت�سمع  اإل  �سهر  مي��ر  يكاد  ل 
على  من�سورات  اأو  للت�سلح،  يدعون  اأنا�ش  اأو  الت�سلح، 
احلل  اأن  للنا�ش  ت�سور  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
لأزماتهم هو ال�سالح. خالل الأ�سهر ال�سبعة املا�سية 
فقط ظهرت 5 كيانات م�سلحة ترفع �سعارات وق�سايا 
ال��دف��اع  ب��دع��وى  للت�سلح  ال��ن��ا���ش  وت��دع��و  ج��ه��وي��ة، 
يلوح  وبع�سها  م�ساحلهم،  وحماية  اأنف�سهم،  ع��ن 

بالنف�سال.
وموثقة  معلنة  دقيقة  اإح�ساءات  هناك  لي�ست 
ال�سودان،  يف  امل�سلحة  والكيانات  احلركات  عدد  عن 
لكن بع�ش التقارير حتدثت عن اأكرث من 80 حركة، 
بع�سها ل وجود حقيقيًا له على الأر�ش، لكنها تبقى 
م��ه��ددة ل��الأم��ن وال���س��ت��ق��رار، وع��ائ��ق��ًا اأم���ام حتقيق 

ال�سالم.
يف  باآخر  اأو  ب�سكل  �ساهمت  املتعاقبة  احلكومات 
عن  عجزت  اإما  لأنها  ال�سالح،  حمل  م�سكلة  ا�ستمرار 
ح�سم التمرد، اأو ف�سلت يف حتقيق ال�سالم، اأو اأ�سهمت 
�سيا�سات  امل�سلحة من خالل  يف تزايد عدد احلركات 
بت�سليح  اأو  لإ�سعافها،  فيها  النق�سامات  ت�سجيع 
الرئي�ش  نظام  لكن  ملواجهتها.  قبلية  جمموعات 
له  ك��ان  الإ�سالمية  واحلركة  الب�سري  عمر  املعزول 
امل�سلحة،  احلركات  تكاثر  تغذية  يف  الأك��رب  ال��دور 
امل�سلحة،  اخلا�سة  كتائبه  واإن�ساء  ال�سالح  ون�سر 
والأه���م والأخ��ط��ر م��ن ك��ل ذل��ك ه��و يف خلق ق��وات 
الدعم ال�سريع وال�سماح بنموها ع�سكريًا واقت�ساديًا 
حتى اأ�سبحت قوة ع�سكرية موازية للقوات النظامية 
الأخرى، مبا فيها اجلي�ش، واإن كانت ل متلك مقدراته. 
من  ي�سمعونه  الذي  الكالم  ي�سدقون  ل  ال�سودانيون 
قادة النظام واملكون الع�سكري باأن هذه القوات تابعة 
وال��داين  القا�سي  لأن  منها،  وج��زء  امل�سلحة  للقوات 
و�سفقاته  وهياكله  قياداته  ال�سريع  للدعم  اأن  يرى 
التجنيد  عمليات  اإىل  اإ���س��اف��ة  للت�سلح،  اخلا�سة 
اخلا�سة التي يقوم بها، مبا يف ذلك ا�ستقطاب وجتنيد 
النظامية الأخرى  القوات  اأو من  عنا�سر من اجلي�ش 
باإغراء املال. ونظرًا للقوة والنفوذ الذي باتت قيادة 
قادة  بع�ش  ف��اإن  بهما،  تتمتع  ال�سريع  الدعم  ق��وات 
احلركات امل�سلحة الأخرى �ساروا يطمحون يف تقليد 
»كعكة«  يف  ح�ستهم  لتعزيز  جزئيًا،  ول��و  منوذجها، 

ال�سلطة واملغامن والمتيازات.
الو�سع تفاقم ب�سكل خميف بعد م�سيبة اتفاقية 
جوبا لل�سالم املزعوم، التي بدًل من اأن حتقق ال�سالم 
ن�سرت الفو�سى، وقّو�ست الثورة. ل دارفور واملناطق 
�سهدت  ه��ذه احل��رك��ات  منها  ال��ت��ي ج���اءت  الأخ���رى 
العدوى  اإن  بل  بالأمن.  نعم  ال�سودان  ول  ال�ستقرار، 
امل�سلحة  اأخرى، وبداأت احلركات  اإىل مناطق  انتقلت 
تنت�سر كالفطر يف اأرجاء البلد. ومع النفالت الأمني 
بع�ش  ال�ساحة  على  ظهرت  البلد  يف  ح��دث  ال��ذي 
اأنه لكي ت�سمع ال�سلطات �سوتها،  الأطراف التي ترى 
املكا�سب  على  حت�سل  اأو  م�ساحلها،  حتمي  لكي  اأو 

واملغامن، فاإن عليها اأن ترفع ال�سالح.
املنا�سب  ت��وزي��ع  ���س��وى  حت��ق��ق  مل  الت��ف��اق��ي��ة 
ال�سيا�سية والمتيازات لقادة احلركات امل�سلحة، ومل 
الأمنية،  الرتتيبات  بند  يف  واح��دة  خطوة  تتقدم 
احل��رك��ات  ح��ل  اإىل  ي���وؤدي  اأن  يفرت�ش  ك��ان  ال���ذي 
امل�سلحة وا�ستيعاب جمنديها يف القوات النظامية وفق 
ال�سوابط ال�سارية، اأو يف جمالت اأخرى، وت�سريح من 

ل تنطبق عليه النظم.

عبداللطيف القرشي

التسليح المنفلت 
في السودان!
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*عمان 
للكتاب  ال��دويل  القاهرة  معر�ش  يف  الكربى  عمان  اأمانة  ت�سارك 
رئي�ش  املا�سي،  الثالثاء  فعالياته  انطالق  افتتح  الذي   54 دورت��ه  يف 

الوزراء امل�سري الدكتور م�سطفى مدبويل.
وت�سارك اأمانة عمان من خالل وفد ر�سمي، �سم كل من نائب مدير 
املدينة ل�سوؤون التنمية املجتمعية حامت الهمالن، ومدير دائرة املكتبات 
خليفات.  امين  الثقايف  احل�سني  مركز  ومدير  ال�سوبكي،  ثامر  العامة 
وتتمثل م�ساركة الأمانة باإقامة جناح كبري، ي�سم من�سورات وعناوين 
منوعة لأدباء وموؤرخني وكتاب، اإىل جانب و�سالت فنية من الفلكلور 
الرتاثي الأردين تقدمها فرقة اأمانة عمان للفنون الفلكلورية. وياأتي 
التمثيل الأردين يف املعر�ش قويا هذا العام مب�ساركة جميع املوؤ�س�سات 
الثقافية الأردنية وبالتزامن مع اعتماد اللجنة العليا للمعر�ش اململكة 
الدورة  فعاليات  نهاية  مع  اإعالنه  جرى  والذي  املعر�ش  �سرف  �سيف 

ال�سابقة.
اإن  الهمالن،  حامت  املجتمعية  التنمية  ل�سوؤون  املدينة  مدير  وقال 
هذه امل�ساركة نقطة م�سيئة يف العالقات الثقافية امل�سرية الأردنية، 
اأكرب  من  يعد  الذي  املعر�ش  يف  مل�ساركتها  تعتز  الأمانة  اأن  اإىل  م�سريا 
معار�ش الكتاب يف ال�سرق الأو�سط، حيث اعترب عام 2006 ثاين اأكرب 

معر�ش بعد معر�ش فرانكفورت الدويل للكتاب.
وقدم الهمالن ال�سكر لوزارة الثقافة امل�سرية على اختيار الأردن 
�سيف �سرف املعر�ش، معربا عن الأمل باأن يكون املعر�ش فر�سة لتعزيز 
التوا�سل والتعاون القائم بالعالقات الثقافية بني البلدين ال�سقيقني.

وتقدم املوؤ�س�سات الثقافية الأردنية، فعاليات واأم�سيات متميزة يف 
معر�ش القاهرة للكتاب تتمثل بندوات �سيا�سية و�سعرية و�سرد ودراما 

اإىل جانب حفالت غنائية وفلكلورية.
اأن  اإىل  ال�سوبكي  ثامر  املكتبات  دائ��رة  مدير  اأ���س��ار  جانبه،  من 
معار�ش الكتب تخطت ال�سكل التقليدي الذي كان يقت�سر على عر�ش 
كال�سعر  املتنوعة  الفنون  لعر�ش  واأو�سع  هامة  م�ساحة  لي�سبح  الكتب 
كذلك  وفر�سة  الثقافية،  العمل  وور�ش  الفلكلوري  والفن  واملو�سيقى 

لتقدمي تراث الدول وال�سعوب امل�ساركة.
واأكد، اأن الربنامج الأردين يف املعر�ش، مت اإعداده بعناية من كافة 

املوؤ�س�سات الثقافية الأردنية ليظهر ب�سورة تليق با�سم اململكة .
العالقات  تتناول  ن���دوات  ومنها  الفعاليات،  اأب���رز  اإىل  واأ���س��ار 
الدبلوما�سية الأردنية امل�سرية، ي�سارك بها �سفري اململكة يف م�سر اأجمد 
الع�سايلة، وندوة اأخرى حول العالقات الثقافية بني البلدين ت�سارك 
بها وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وندوة حول النماذج الريادية للعمل 
التنمية  ل�سوؤون  املدينة  مدير  نائب  بها  ي�سارك  الأردن  يف  الثقايف 
ون��دوات  حما�سرات  عقد  اإىل  بالإ�سافة  الهمالن،  حامت  املجتمعية 

واأم�سيات �سعرية.
يذكر، اأن الهيئة امل�سرية العامة للكتاب التي تنظم املعر�ش �سنويًا 
قدرت عدد زوار الدورة للمعر�ش الذي ي�ستمر حتى ال�سابع من ال�سهر 
املقبل باأكرث من مليوين زائر، وي�سم م�ساركات وا�سعة لأدباء و�سعراء 
واأ�سماء فنية، مع تواجد)1047(دار ن�سر م�سرية وعربية واأجنبية.

*األغوار اجلنوبية 
اأنتج �سكان غور النَّقع الأردين يف وادي الأردن قبل 700 عام اأجود 
ر بنوعيه الأ�سود والأبي�ش ومتَّ ت�سديره اإىل دول العامل،  كَّ اأنواع ال�سُّ
كر، والتي ما زال الأردن  وهذا ما ترويه ُغرف وُجدران اأقدم م�سانع ال�سُّ

يحافظ عليها ويعتني بها، لتكون �ساهًدا على تاريخ اململكة الطويل.
مرت  كيلو   200 م�سافة  )ب��رتا(  الأردن��ي��ة  الأنباء  وكالة  وقطعت 
نعرب  مل  حلة  الرِّ هذه  ويف  اململكة،  جنوب  باجتاه  ان  عمَّ العا�سمة  من 
حراوي، بل �ِسرنا م�سافة ق�سرية قبل اأن تنخف�ش  طريق اجلنوب ال�سَّ
ت�ساري�ش الأردن اإىل 400 مرت حتت �سطح البحر، ُثمَّ اجتهنا مال�سقني 
مناطق  وبداأت  البحر  وانتهي  طويل،  طريق  عرب  امليت  الأزرق  للبحر 
كر يف  الأغوار اجلنوبية، لن�سل اأخرًيا اإىل اأحد اأقدم م�سانع اإنتاج ال�سُّ

العامل يف غور النَّقع.
يف  العامة  الآثار  دائرة  زرعتها  التي  الإر�سادية  اللوحات  وتقول 
ائرين  املوقع: مرحًبا بكم يف موقع طواحني ال�سكر، وتبني اللوحة للزَّ
البقايا  وتدل   ،15 اإىل   11 القرن  بني  امل�سنع  يف  ال�سكر  اإنتاج  تاريخ 
وغرف  وجنوبية،  �سمالية  منطقتني  من  موؤلف  امل�سنع  باأنَّ  الفخارية 
فقد  ال�سكر،  ق�سب  وت�سفية  ع�سر  وطريقة  الإنتاج  عمليات  لإحدى 

بنى هذا امل�سنع الأيوبيني واملماليك قبل �سبعة قرون كاملة.
بالإنتاج  تعج  كانت  التي  وغرفه  معداته  بكامل  زال  ما  امل�سنع 
تنقل  التي  املياه  قنوات  مع  ي�سري  اأن  اإليه،  ائر  الزَّ وي�ستطيع  واحلياة، 
لع�سر  �سة  املخ�سَّ الطواحني  به  لتحرك  احل�سا  وادي  من  القادم  املاء 
القريبة  الأردن  وادي  مناطق  تنتجه  كانت  وال��ذي  ال�سكر  ق�سب 
بتنظيفه  امل�سنع  عمال  يقوم  ثمَّ  واب،  ال��دَّ على  نقله  ويتم  امل�سنع  من 
واحني التي تقوم بهر�سه ونقله اإىل اأحوا�ش  وتقطيعه، ونقله اإىل الطَّ
ال�سكر  غلي  ويتم  وع�سري،  �سكر  اإىل  فرزها  يتم  وهنا  ظاهرة،  كبرية 

وت�سديره وبيعه فقد كان اأحد املوارد القت�سادية املهمة.
اجلنوبية  الأغ���وار  منطقة  اآث��ار  مكتب  مدير  تواجد  املوقع  يف 
وادي  من  ال�سكر  اإنتاج  عن  �ساألناه  وال��ذي  ه��ران  ال��زَّ حممد  الدكتور 
الأردن، فقال لنا معلومات هامة جًدا، اأبرزها اأنَّ منطقة وادي الأردن 
وتربتها  اجلريان  دائ��م  احل�سا  وادي  وخا�سة  باملياه  غنية  منطقة 

ِخ�سبة، بحيث كان ق�سب ال�سكر يزرع بكميات كبرية.
اأول ظهور لل�سكر كان يف الهند عام 3300 قبل امليالد  اأنَّ  واأ�ساف، 
والأه��واز  الب�سرة  مناطق  يف  وحتديدا  العراق  اإىل  ذلك  بعد  وانتقل 
الأردن  وادي  مناطق  اإىل  انتقل  ثم  ومن  دجلة،  نهر  حول  ما  ومناطق 
وعرث على الع�سرات من م�سايف ومطاحن ال�سكر يف مناطق طبقة فحل 
ثالثة  توثيق  مت  اجلنوبية  الأغ��وار  منطقة  ويف  والكرمية.  رار  و�سِ
النقع  غور  يف  ال�سكر  طواحني  موقع  اأهمها  من  ال�سكر  لق�سب  م�سانع 
والذي ُبني خالل الفرتة الأيوبية واململوكية يف القرن 11 وحتى 15.

ومنطقة  ال�سايف  غور  منطقة  يف  ُيزرع  كان  ال�سكر  ق�سب  اأنَّ  وبني، 
واملياه  ال���دواب،  على  املع�سرة  اإىل  نقله  ويتم  فيفا  ومنطقة  اجُل��َور 
يتم  ذلك  وقبل  الدائرية  احلجرية  الطواحني  اإدارة  على  ت�ساعد 
يف  هر�سه  يتم  ث��م  امل�سنع  يف  العمال  ِقبل  م��ن  وتقطيعه  تنظيفه 
الأحوا�ش احلجرية، وهناك اأحوا�ش ت�ستخدم لغلي ال�سكر واإنتاجه 
بنوعيه الأ�سود والأبي�ش، وعرث على اأطباق فخارية لتجفيف ال�سكر 

واأماكن لتخزينه وت�سديره اإىل اخلارج.
الفاطمية  الفرتة  خالل  مهمة  كانت  كر  ال�سُّ �سناعة  اأنَّ  اإىل  ولفت 
الأدوي��ة  �سناعات  يف  ي�ستخدم  وكان  الع�سل  من  ال�سكر  وا�ستخرجوا 
به  واهتم  �سناعته  ظهرت  الأيوبية  الفرتة  ويف  الطبية،  والعقاقري 
�سكر  وكان  لهم،  املهمة  القت�سادية  املوارد  من  واأ�سبح  املماليك  اأي�سا 
بالنقو�ش  ُذكر  ما  العامل ح�سب  ال�سكر يف  اأنواع  اأجود  ال�سايف من  غور 
التي تعود اإىل الفرتات الإ�سالمية. ما يلفت النتباه، اأنَّ املوقع ما زال 
اأحد،  به  يعبث  ومل  قدمًيا،  كانت  التي  تفا�سيله  وبكامل  ُحلَّة  باأجمل 
ويحافظ اأهل غور النقع عليه ول ي�سمحون بالعتداء على اأي حجر 
اعة،  عاية له على مدار ال�سَّ منه، وحتيط دائرة الآثار العامة بعني الرِّ

وهو اإرث تاريخي طويل واأ�سيل يوثق حل�سارة اأردنية عظيمة.
اريخ املوثق يف وادي الأردن تكون اأر�ش الأردن قد اأنتجت  وبهذا التَّ
من  الكثري  وت�سري  امللح،  اأنتج  ا  اأي�سًّ وبحرها  ع��ام،   700 قبل  ال�سكر 
ملادة  قدمية  ح�سارات  اإنتاج  ابتة  الثَّ والتاريخية  الأثرية  امل�سوحات 
العطرية  واملواد  امليت،  البحر  منطقة  من  الأ�سفلت  ي�سمى  ما  اأو  القار 
يود( مثل البل�سم ومادة النيلة.                           )برتا-بركات الزِّ

اأمانة عمان ت�سارك يف معر�س 
القاهرة الدويل للكتاب

700 عام على بناء اأحد اأقدم م�سانع 
ر يف العامل بغور النَّقع الأردين   ال�ُسكَّ

�سامل العبادي من ال�سبيحي اإىل لندن ... 
�ساهد على تاريخ بي بي �سي قبل اإغالقها

اأمينا عمان والريا�س يوؤكدان اأهمية تعزيز 
اآفاق التعاون مبجالت العمل البلدي

ال�سفارة الهندية بعمان حتتفل بالعيد الوطني لبالدها

*عمان 
من  قرن  ن�سف  العبادي  �سامل  الأردين  اأنهى 
هيئة  يف  عاما   33 بينها  من  الإع���الم،  يف  العمل 
العربي  الق�سم  �سي  بي  بي  الربيطانية  الإذاع��ة 
الذي اأوقف بثه يوم اأم�ش اجلمعة، بعد 85 عاما 

من التغطية الإعالمية.
بني  كثريا  �سورته  اختلفت  ال��ذي  العبادي 
اإغالقها،  وحلظة  �سي  بي  بي  يف  عمل  ي��وم  اأول 
العمر  من  ويبلغ  ال�سبيحي،  منطقة  مواليد  من 
بلدة  يف  البتدائية  مرحلته  ودر���ش  عاما،   73
وان��ت��ق��ل  ال��و���س��ط��ى،  الأغ�����وار  مبنطقة  م��ع��دي 
بكلية  والثانوية  الإعدادية  املرحلتني  لدرا�سة 
يف  الثقافة  لق�سم  التابعة  الثاين  في�سل  ال�سهيد 
اجلي�ش العربي الأردين يف عمان، واأكمل درا�سته 
اجلامعية يف جامعة بريوت العربية كلية الآداب 

ق�سم اللغة العربية.
الأنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  العبادي  يقول 
الإذاعة  من  معار  اأول  كان  اإنه  )برتا(،  الأردنية 
حيث  �سي،  بي  بي  لإذاع��ة   1987 عام  الأردنية 
كان اأول تعاون بني موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون 

الأردنية وهيئة الإذاعة الربيطانية.
ويقول  جيدا،   1987 تاريخ  العبادي  يتذكر 
اإنه التحق يف هيئة الإذاعة الربيطانية يف لندن 
يف ذلك العام، بعد اختبارات ناجحة خ�سع لها يف 
لندن  من قبل موظف كبري يف  الأردنية  الإذاعة 

ا�سمه “�سام يانغر«.
الإذاع�����ة  م��وؤ���س�����س��ة  م���دي���ر  اإىل  وي�����س��ري 
اآنذاك الأ�ستاذ ن�سوح املجايل الذي  والتلفزيون 
ا�سرتط اأن يكون قبوله بداية للتعاون بني “بي 
بي �سي” واملوؤ�س�سة، حيث كان اأول مبعوث ر�سمي 

بي  اإىل  الأردين  الإعالم  من  الإع��ارة  طريق  عن 
بي �سي.

اأول  يف  التحديات  بع�ش  “واجهت  ويتابع، 
اأن  حيث  الربيطانية،  بالهيئة  العمل  يف  يل  اأيام 
كنا  التي  تلك  عن  متاما  خمتلفة  العمل  طريقة 
نتبعها يف الإذاعة الأردنية”، مبينا اأن لغة العمل 
هي الجنليزية، ويتم ا�ستقبال الأخبار من غرفة 
وتتم  جماورة،  بناية  يف  وهي  الرئي�سية  الأخبار 
املر�سلة  عناوينها  بح�سب  ترتيبها  ثم  طباعتها 
الرئي�سية،  الأخبار  غرفة  يف  التحرير  رئي�ش  من 
لها  وال��ربام��ج  الأخ��ب��ار  ت��ق��دمي  طريقة  وك��ان��ت 
والربامج  الإذاع���ة  يف  وتن�سر  خمتلف،  ترتيب 

بالبث املبا�سر.
ويوؤكد اأن عمله يف الإذاعة يف ثمانينات القرن 
مذيع  عمل  فقد  ومتنوعا،  متعددا  ك��ان  املا�سي، 
توىل  كذلك  اإخبارية،  وج��ولت  وبرامج  اأخبار 
ميدانيا،  مرا�سال  وعمل  حترير،  رئي�ش  من�سب 

وخمرجا اإخباريا على الهواء.
عرب  العربية،  �سي  ب��ي  ب��ي  ب��ث  وق��ف  وح��ول 
اإغالق الإذاعة،  ال�سديد على  العبادي عن حزنه 
وقال اإنه وبالرغم من تقاعده قبل عامني واأربعة 

لندن  يف  زمالئه  مع  دائما  ك��ان  قلبه  لكن  اأ�سهر 
يتقبل  اأن  ال�سعب  ومن  وبغداد،  وعمان  والقاهرة 
مثل هذا القرار بعد خدمة جتاوزت ربع قرن من 
الزمان، وهي جزء من نف�سه وتبقى يف قلبه ومعه 

دائما.
كثريا  تطور  الجتماعي  التوا�سل  اأن  ويوؤكد 
ي�سمع  اأن  الذكي  الهاتف  حامل  باإمكان  واأ�سبح 
حتى  التقارير،  ويقراأ  التلفاز  وي�ساهد  الراديو 
حلامله،  متنقال  ا�ستوديو  ي�سبح  الهاتف  هذا  اأن 
الهاتف  على  ويقابل  وي�سجل  يكتب  اأن  وي�ستطيع 
وهكذا تت�سابق �سركات الت�سالت بالخرتاعات 
والتطوير، وهذا مينح اجلميع القدرة على التطور 

واخللق والإبداع.
ويبني اأن الإذاعة ميكن اأن يكون لها بث اإ�سايف 
وغريها،  واليوتيوب  الفي�سبوك  من�سات  على 
بحيث يكون باإمكان اأي حمطة اإذاعية اأن تتو�سع 
اأن  كما  اك��رث،  اأو  اإ�سافيني  موقعني  متلك  بحيث 
وجمال  ال��روح  اإىل  تفتقر  الرقمي  على  الكتابة 
الكلمة واأنه كان مع التو�سع يف البث لإذاعة بي بي 

�سي ولي�ش الإغالق.
وي�سري العبادي اإىل اأن من اجمل ال�سفات التي 
يجب اأن يت�سف بها املذيع، هو الإخال�ش والولء 

لعمله الذي يعمل به، ومن واجبه اأن يبذل جهودا 
حثيثة �سادقة لإثبات هذه امليزة اجلميلة ويكون 
ذلك بتزويد اإذاعته بخرب عاجل، لي�ش بال�سرورة 
اأن يكون �سيا�سيا، بل ميكن اأن يكون يف الإ�سكان، اأو 

يف الإعالن عن م�سروع كبري يهم النا�ش.
اإعالمية  هيئة  هي  �سي”  بي  “بي  اإن  ويقول 
وم�سداقية  بحيادية  العمل  يعني  وهذا  م�ستقلة، 
موؤكدا  باحلق،  وال�سدح  املهنة  ب�سرف  وال��ت��زام 
وهنا  احلقيقة،  معرفة  اإىل  بحاجة  النا�ش  اأن 
ال�ستم ول حتى النتقاد  اأو  غري م�سموح لنا املدح 
املهنة  اأ�سا�ش  من  هو  الف�سائل  بهذه  فاللتزام 
�سخ�سي،  اأمر  فهو  لالأوطان  الولء  اأما  وقواعدها، 

يحتفظ به ال�سحفي لنف�سه.
وي�سري اإىل اأنه عمل يف الإذاعة الأردنية عام 
1970، وكذلك عمل حمررا �سحفيا غري متفرغ يف 
كل من �سحيفة �سوت ال�سعب، واجلمعية العلمية 
الأردنية،  للجامعة  الطلبة  �سوت  وجملة  امللكية، 
الإع��الم  لو�سائل  لندن  يف  متفرغ  غري  ومرا�سال 

الأردنية )اإذاعة، تلفزيون، وكالة برتا(.
ولدان  اأبناء،  اأربعة  ولديه  متزوج  والعبادي 
اجل��ام��ع��ات  م��ن  ت��خ��رج��وا  وجميعهم  واب��ن��ت��ان، 

الربيطانية. )برتا-بركات الزيود(

*عمان 
ال�سواربة،  يو�سف  الدكتور  عمان  اأم��ني  اأك��د 
واأمني منطقة الريا�ش �سمو الأمري في�سل بن عبد 
التعاون  اآف��اق  تعزيز  اأهمية  عياف،  بن  العزيز 
حتقيق  يخدم  مبا  وعمان  الريا�ش  مدينتي  بني 

التنمية يف جمالت العمل البلدي.
�سمو  جمع  ال��ذي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 
والوفد  عمان  واأم��ني  الريا�ش،  منطقة  اأمني 
البلدي  ال�ستثمار  ملتقى  يف  امل�سارك  املرافق 
ال�سواربة  خالله  عر�ش  وال��ذي  بالريا�ش 
ال��ب��ي��ئ��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف ع��م��ان م��ن خ��الل 
ي����ة ع��م��ان ل��ال���س��ت��ث��م��ار، واأه��م��ي��ة  ���س��رك��ة روؤ
امل�ساريع  يف  اخلا�ش  القطاع  مع  الت�ساركية 
ال��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��م��دي��ن��ة. وك�����س��ف م���ن خ��الل 
القابلة  م��ان��ة  الأ اأ���س��ول  اأن  امللتقى  جل�سات 
مليار  بنحو  قيمتها  تقدر  عمان  يف  لال�ستثمار 

. دولر  مليون   500 و
وا�ستمع اأمني عمان خالل لقائه اأمني منطقة 
التي  الريا�ش  اأمانة  ا�سرتاتيجية  اإىل  الريا�ش 
والتنمية  واخلدمات  احل�سرية  التنمية  ت�سمل 
على  والرتكيز  املالية،  وال�ستدامة  املجتمعية 
والنقل  التحتية  والبنية  العمراين  التخطيط 
اإق��ام��ة  ال��ري��ا���ش ومنها  اأم��ان��ة  واأه���م م��ب��ادرات 
ح��دائ��ق يف م��راك��ز الأح��ي��اء وع��م��ل خمططات 
الأح��ي��اء،  ن��ط��اق  �سمن  ت�سميمية  تف�سيلية 

وامل�ساركات املجتمعية.
التي  للجهود  تقديره  عن  ال�سواربة  واأع��رب 
من  �ساملة  منظومة  �سمن  الريا�ش  اأمانة  تبذلها 

التي  امل�ستدامة  والتنموية  اخلدمية  امل�ساريع 
حتقق احتياجات املدينة واملواطن .

اأع��م��ال  خ��ت��ام  يف  التقى  ع��م��ان،  اأم���ني  وك���ان 
العربي لإمناء املدن الدكتور  املعهد  امللتقى، مدير 

ان�ش بن مفرح املغريي، حيث مت بحث �سبل تعزيز 
التعاون من خطط م�ستقبلية بني الأمانة واملعهد ، 
كما التقى ال�سواربة ال�سفري الأردين يف ال�سعودية 

علي الكايد.

*عمان 
حفل   ، ع��م��ان  يف  الهندية  ال�سفارة  اأق��ام��ت 
ا�ستقبال مبنا�سبة العيد الوطني لبالدها، ح�سره 
عدد من امل�سوؤولني ورجال الأعمال والدبلوما�سيني 

وال�سحفيني واملدعوين.
حليم  اأن���ور  عمان  يف  الهندي  ال�سفري  واأك���د 
الهند  اأن  احل��ف��ل،  اأث��ن��اء  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  بكلمته 
وودي���ة  وث��ي��ق��ة  ب��ع��الق��ات  ي��رت��ب��ط��ان  والأردن 
الهتمامات  من  الكثري  ويت�ساركان  الأمد،  طويلة 

ال�سالم  اأج��ل  من  وي�سعيان  الدولية،  املحافل  يف 
عالقات  اأن  اإىل  واأ���س��ار  العامليني.  وال�ستقرار 
املجالت  م��ن  وا�سعة  جمموعة  تغطي  البلدين 
ال�ستثمار،  التجارة،  ال�سيا�سي،  التعاون  ت�سمل 
الزراعية،  ال�سلع  ال�سحة،  الثقافة،  التكنولوجيا، 
و�سراكة  والأ���س��م��دة،  الكيماويات  املن�سوجات، 
اإىل املزيد من التعاون والتقارب  التنمية، متطلعا 
من  ال��ق��ادم��ة.  ال�سنوات  يف  والهند  الأردن  ب��ني 
ال�سقاف  خلود  ال�ستثمار  وزي��رة  اأك��دت  جانبها، 

والتطور  والهند  الأردن  بني  القائم  التعاون  على 
اإىل  واأ�سارت  املجالت.  خمتلف  يف  ي�سهده  الذي 
وحر�ش  الأردن  يف  الهندية  ال�ستثمارات  حجم 
موؤكدة  الأردن،  يف  بال�ستثمار  الهنود  امل�ستثمرين 
يقدمها  التي  وامليزات  ال�ستثمارية  البيئة  على 
الأردن للم�ستثمرين. وتخلل احلفل الذي اأقيم يف 
فندق الفور�سيزنز بعمان العديد من الفقرات التي 
ت�سهده  ال��ذي  والنمو  املتميزة  العالقات  تعك�ش 

الهند يف عدة جمالت.
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*االراضي املحتلة
خميم  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ق���وات  اقتحمت 
اأن  يعتقد  حيث  القد�ش،  �سمايل  �سعفاط 
م�ستوطنة  يف  وق��ع  ال���ذي  ال��ه��ج��وم  منفذ 

جماورة جاء منها.
واأف��������اد م��را���س��ل��ن��ا ب������اأن ال�����س��رط��ة 
من  الهجوم  منفذ  اإن  تقول  الإ�سرائيلية 

خميم �سعفاط، ويحمل الهوية املقد�سية.

اأن  فل�سطينية  اإع��الم  و�سائل  وذك��رت 
لقطات  واأظهرت  املخيم.  من  الهجوم  منفذ 
ان���دلع  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  رواد  ن�سرتها 
الإ�سرائيلية  القوات  بني  عنيفة  مواجهات 
ي�سكل  ال���ذي  امل��خ��ي��م،  يف  ال�سبان  وم��ئ��ات 
القوات  م��ع  يومية  �سبه  م��واج��ه��ات  ب���وؤرة 
اإط��الق  اللقطات  واأظ��ه��رت  الإ�سرائيلية. 
يف  ال�سبان  على  النار  الإ�سرائيلية  القوات 

املخيم. وكان �ساب فل�سطيني و�سل ب�سيارته 
اإىل كني�ش يف م�ستوطنة النبي يعقوب، التي 
حيث  �سعفاط،  خميم  عن  كثريا  تبتعد  ل 
بداأ يف اإطالق النار على م�ستوطنني خرجوا 

من كني�ش يف م�سد�ش كان ميلكه.
واأ�ساب  اإ�سرائيليني   7 املهاجم  وقتل 
اآخرين، قبل اأن تهرع قوات اإ�سرائيلية اإىل 

املكان وتقتله بالر�سا�ش.

بعد هجوَم امل�ستوطنة..
*وكاالت  قوات اإلحتالل تقتحم خميم �سعفاط

طلبت رئي�سة البريو دينا بولوارتي من الربملان املوافقة على 
تقريب موعد النتخابات العاّمة، يف وقٍت مّت ا�ستدعاء ال�سرطة 
واجلي�ش لإزالة ع�سرات من حواجز الطرق املقامة يف كّل اأنحاء 

البالد. 
 وقالت بولوارتي “فليتّم تقريب موعد النتخابات” لإخراج 
“من امل�ستنقع الذي نحن موجودون فيه”، م�سريًة اإىل اأّن  البالد 
النتخابات  موعد  لتقريب  املعار�سة  مبادرة  تدعم  حكومتها 

الرئا�سّية والت�سريعّية اإىل كانون الأّول/دي�سمرب 2023.
 واأ�سافت من مطار ليما خالل عملّية اإر�سال اأدوية ومعّدات 
طّبية اإىل جنوب البالد حيث ي�سود �سلل �سّببته حواجز الطرق 
اأجل  من  فيه،  للنظر  ال��وزراء  اإىل  هذا  القانون  م�سروع  “ُنقّدم 

تقريب النتخابات اإىل كانون الأّول/دي�سمرب 2023«.
 7 يف  الربملان  عزل  اأن  منذ  البريو  املوّقتة  الرئي�سة  وتقود   
ال�سابق بيدرو كا�ستيو،  املنتخب  الرئي�ش  الأّول/دي�سمرب  كانون 
اإىل خروج تظاهرات عنيفة خّلفت 46 قتياًل على  اأّدى  ما  وهو 

الأقّل. 
 وكان مقّرًرا يف الأ�سل اأن ت�ستمّر فرتة ولية بولوارتي حّتى 
املتزايد،  ال�ستياء  لحتواء  منه  حماولة  يف  لكن   .2026 عام 
ني�سان/ اإىل  العاّمة  النتخابات  موعد  تقريب  الربملان  ق��ّرر 
ت�ستمّر  ذلك،  “ورغم  اجلمعة  بولوارتي  وقالت   .2024 اأبريل 

الحتجاجات، وثّمة مزيد من احلواجز والعنف«.
 واأّكدت بولوارتي اأّنه مبجّرد اأن يقّرر الربملان امل�سي قدًما يف 
تقريٍب جديد ملوعد النتخابات “فاإّننا، يف ال�سلطة التنفيذّية، 
لديه  اأح��د  ل  النتخابات.  هذه  باإجراء  الفور  على  �سنطالب 
يف  البقاء  يف  م�سلحة   )...( بال�سلطة  التم�ّسك  يف  م�سلحة 
م�سوؤولّيتي  توّليُت  لأّنني  فذلك  هنا،  اأن��ا  كنُت  اإذا  الرئا�سة. 
اإجراء  اإىل   )...( الربملان  يدعو  حّتى  هنا  و�سنظّل  الد�ستورّية 

انتخابات«.
با�سمها  املتحّدث  بل�سان  الأمريكّية  اخلارجّية  وزارة  وقالت   
اًل  تو�سّ امل�ستمّرة”  “اجلهود  توؤّيد  اإّنها  اجلمعة  باتيل  فيدانت 
اإىل “�سبل للحوار”. وكّررت دعواتها اإىل “الهدوء ولكي يتحّلى 

جميع الأطراف ب�سبط النف�ش والالعنف«.
 ومن مدينة كوزكو التي اأ�سبحت �سوارعها خالية من ال�سّياح 
زوريال،  �ساندرا  رّدت  بيت�سو،  مات�سو  موقع  زيارة  اعتادوا  الذين 
يح�سل  اأن  يجب  ننتظر.  “لن  قائلًة  عاًما،   53 البالغة  املدّر�سة 

ذلك الآن«. 
 بدوره، قال اإيدي لونغوباردي، املو�سيقي البالغ 40 عاما، اإّن 
“البريوفّيني غري مهتّمني مبوعد” كانون الأّول/دي�سمرب 2023، 

م�سّدًدا على �سرورة ا�ستقالة بولوراتي “يف غ�سون �سهرين«.
ا يف جنوب   وبعد اإقامة نحو مئة حاجز على الُطرق، خ�سو�سً
“ال�سرطة الوطنّية  اأّن  اأعلنت وزارتا الداخلّية والدفاع  البالد، 

يف البريو �ستعمد اإىل فتح الطرق مب�ساندة القّوات امل�سّلحة«.
الأنديز  جبال  يربط  ال��ذي  امل��رك��زي  ال�سريع  والطريق   
وال�سروري ل�سترياد املواد الغذائّية نحو ليما مغلق وقد تقّطعت 
ال�سبل مبئات ال�ساحنات. وتت�سّبب حواجز الطرق هذه يف نق�ش 
الأ�سعار،  يف  ارتفاع  اإىل  وتوؤّدي  والوقود،  الأ�سا�سّية  باملنتجات 
خدمات  على  احل�سول  ُتعّقد  اأّن��ه��ا  عن  ف�ساًل  للحكومة،  وفًقا 

الرعاية وو�سول الأدوية يف مناطق عّدة.
املبا�سر  ال�سبب  مُتّثل  الطرق  حواجز  اإّن  احلكومة  وقالت   
يتمّكنوا،  مل  اأط��ف��ال  ثالثة  بينهم  اأ�سخا�ش  ع�سرة  لوفاة 
الوقت  يف  يحتاجونها  التي  الرعاية  تلّقي  من  قولها،  بح�سب 

املنا�سب.
اإيكا، على  املقيم يف  �ساندينو،  الت�سويق غيريمو   وقال خبري 
ُبعد 300 كيلومرت جنوب ليما، لوكالة فران�ش بر�ش اجلمعة “ل 
مواد  على  اإل  العثور  ميكن  ل  املتاجر،  يف  بنزين.  اأو  غاز  يوجد 
الثمن، حتى ثالثة  للتلف وكل �سيء باهظ  غذائّية غري قابلة 

اأ�سعاف ال�سعر العادي«. 

*لندن
وجهت تهمة مرتبطة بالإرهاب لعن�سر يف اجلي�ش الربيطاين 

اجلمعة، ح�سبما اأعلنت ال�سرطة يف بيان.
اإىل  ب��الإره��اب  مرتبطة  تهمة  توجيه  ال�سرطة  واأك���دت   
“وعن�سر يف اجلي�ش  اإنكلرتا  و�سط  دانيال عبد خليف، وهو من 

الربيطاين«.
 وُيتهم خليف )21 عاما( ب”حماولة احل�سول على معلومات 
اأو يح�سر له” يف  اإرهابيا  اأن تفيد �سخ�سا يرتكب عمال  ُيحتمل 

اآب/اأغ�سط�ش 2021 بح�سب بيان ال�سرطة.
على  اآخر  �سخ�ش  دفع  بق�سد  ما  غر�ش  ب”و�سع  اتهم  كما   
وقائع  وتعود  ينفجر”.  اأن  ُيحتمل  الغر�ش  هذا  باأن  العتقاد 

التهمة اإىل الثاين من كانون الثاين/يناير.
يف  وي�ستمن�سرت  حمكمة  اأم��ام  و�سيمثل  خليف  توقيف  ومت   

لندن ال�سبت.

* سيول
اإر���س��ال  وا�سنطن  ب��ق��رار  اجلمعة  ال�سمالية  ك��وري��ا  ن��ددت 
دبابات اإىل اأوكرانيا، معتربة اأن الوليات املتحدة تغذي “حربا 

بالوكالة” لتدمري رو�سيا. 
ير�سل  ب��اأن  الأرب��ع��اء  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�ش  ووع��د   
القوية  القتالية  املركبات  اإحدى  اأبرامز،  دبابة   31 كييف  اإىل 

واملتطورة للجي�ش الأمريكي. 
 لكن عملية الت�سليم هذه لن تتم قبل “اأ�سهر عدة”، بح�سب 
جون  الأبي�ش  البيت  يف  القومي  الأم��ن  جمل�ش  با�سم  املتحدث 

كريبي. 
كيم  ال�سمالية  كوريا  زعيم  �سقيقة  جونغ،  يو  كيم  وقالت   
جونغ اأون، يف بيان اجلمعة، اإن وا�سنطن “تتجاوز اخلط الأحمر 
عن  بامل�سوؤولية  “املجرمة”،  املتحدة  الوليات  متهمة  اأكرث”، 

احلرب يف اأوكرانيا.
 وتابعت اأنه توَجد وراء هذا القرار “رغبة �سريرة للوليات 
املتحدة يف حتقيق هدفها يف الهيمنة” من خالل موا�سلة تاأجيج 
اأن بيونغ يانغ �ستقف  “حرب بالوكالة لتدمري رو�سيا”، م�سيفة 

الرو�ش.  “دائما” مع 
 اإىل جانب ال�سني، تعد رو�سيا اأحد حلفاء بيونغ يانغ القالئل 
م�ساعدة  املا�سي  يف  مو�سكو  قدمت  وقد  الدولية  ال�ساحة  على 

مبا�سرة لنظام كيم جونغ اأون.
�سوريا  جانب  اإىل  الوحيدة،  الدولة  هي  ال�سمالية  وكوريا   
وهما  ودونيت�سك،  لوغان�سك  با�ستقالل  اعرتفت  التي  ورو�سيا، 

منطقتان انف�ساليتان مواليتان لرو�سيا يف �سرق اأوكرانيا.

*باريس
�سيوا�سل  اأنه  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ش  اأكد    -
كما  ذلك،  يثريها  التي  النتقادات  رغم  رو�سيا”  مع  “احلديث 
يف  الإمربيالية”  “احلرب  �سد  علًنا  التحدث  اإىل  ال�سني  دعا 

اأوكرانيا.
 وقال خالل حفل ا�ستقبال اأقيم يف الإليزيه مبنا�سبة العام 
تتبناه  اأن  يجب  موقفا  “هناك  اإن  القمري،  بالتقومي  اجلديد 
كّل دولنا، وهو احرتام ال�سيادة ووحدة الأرا�سي... مهما كانت 

ال�سداقات والتحالفات التي ميكننا اإقامتهما«.
القليلني الذين  اأحد قادة الدول الغربية   واأ�ساف ماكرون، 
بدء  بعد  بوتني  فالدميري  الرو�سي  بالرئي�ش  ات�سال  على  ظلوا 
الغزو الرو�سي لأوكرانيا يف 24 �سباط/فرباير 2022، “انتقدين 
و�ساأوا�سل  رو�سيا  اإىل  التحدث  على  �سابقة  اأوق��ات  يف  البع�ش 

التحدث اإىل رو�سيا«. 
عن  ال��دف��اع  ي�ستطيع  من  “لكن  ال�سني  عن  متكلما  وتابع   
حرب  على  اأعيننا  اأغم�سنا  اإذا  وم�ستقر  حر  دويل  نظام  وجود 

اإمربيالية؟«. 
القت�سادية  ال�سخ�سيات  من  جمهور  اأم��ام  ماكرون  وتابع   
م�سوؤولون  جميًعا  “نحن  باآ�سيا،  املرتبطة  والأكادميية  والفنية 

عن هذا النظام ويجب اأن نطّبقه«.
 �سبق اأن دعا الرئي�ش الفرن�سي نظريه ال�سيني �سي جينبينغ 
اإىل  الثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف  الع�سرين  جمموعة  قمة  يف 
“توحيد اجلهود” �سد احلرب يف اأوكرانيا، موؤكًدا اأن “ا�ستقرار” 

ا يف “م�سلحة” ال�سني. العامل ي�سب اأي�سً
ماكرون  اأكد  الهادي،  واملحيط  اآ�سيا  مبنطقة  يتعلق  ما  ويف   
اأنه يتعني “احلد من التوترات يف جميع اأنحاء املنطقة، وال�سماح 
ي�سمح  ما  القارة،  اأنحاء  ي�سودا  باأن  ال�ستقرار  واحرتام  لل�سالم 
الزمن احلا�سر” مثل  الرئي�سية يف  التحديات  لنا معا مبواجهة 

الحتبا�ش احلراري.
احتمال  من  بالقلق  و�سركاوؤها  املتحدة  الوليات  ت�سعر   
يف  الرو�سية  ال�سابقة  بعد  ت��اي��وان،  غ��زو  على  بكني  اإق���دام 

اأوكرانيا.
ال�سني  بحر  يف  تو�سعية  اأهدافا  لها  ب��اأن  ال�سني  ُتتهم  كما   

اجلنوبي.
امل�ستثمرين  من  “العديد  بوجود  الفرن�سي  الرئي�ش  ورحب   
واآ�سيا،  الثقافية بني فرن�سا  وبالتبادلت  الآ�سيويني” يف فرن�سا 

ل �سيما من خالل ال�ستات ال�سيني والكوري. 
ال�سرف حلائز جائزة  امل�ساء و�سام جوقة   ومنح ماكرون يف 
نوبل لالآداب غاو �سينغجيان )83 عاًما( الذي يحمل اجلن�سية 

الفرن�سية ويقيم يف فرن�سا. 
بعمق،  ل��ه  بحبك  بلدنا،  �سّرفت  “لقد  خطابه  يف  وق��ال   

وباتخاذه مالذا واإطارا لالإبداع«.

*واشنطن
مع  حرب  لن�سوب  العالية  املخاطر  من  اأمريكي  جرنال  حّذر 
عنا�سره  ا  حا�سًّ تايوان،  ب�سبب  الأرجح  على   2025 عام  ال�سني 

على ال�ستعداد للقتال اعتباًرا من هذا العام. 
يف  اجلّو،  �سالح  اإىل  املنتمي  مينيهان  مايكل  اجلرنال  وكتب   
بر�ش  فران�ش  لوكالة  �سّحتها  البنتاغون  اأّك��د  داخلّية  مذّكرة 
�سُنقاتل  اأّننا  يخربين  حد�سي  خمطًئا.  اأكون  باأن  “اآمل  اجلمعة 

يف عام 2025«.
بينغ  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�ش  اإّن  الع�سكري  هذا  وق��ال   
نف�سه فريٌق ودافع وفر�سة يف العام 2025”،  الوقت  يف  “لديه 
الزعيم  �ستمنح   2024 لعام  التايوانية  النتخابات  اأّن  موؤّكًدا 

ال�سيني “�سبًبا” للتحّرك. 
الأبي�ش  البيت  اإىل  للو�سول  الرئا�سي  ال�سباق  اأّن  واعترب   
ا لل�سني فر�سة وجود  واملقّرر اإجراوؤه يف العام نف�سه، �سيوّفر اأي�سً

م�سّتتة«. “اأمريكا 
 ويدعو اجلرنال الأمريكي يف هذه املذّكرة قّواته اإىل التدّرب 
الرماية  ميادين  اإىل  التوّجه  خالل  من  ا  خ�سو�سً القتال،  على 

والت�سويب على اأهداف حمّددة ونحو “الراأ�ش«.
 اأجرت ال�سني يف اآب/اأغ�سط�ش مناورات ع�سكرّية كبرية حول 
ا على زيارة للجزيرة  تايوان، يف ا�ستعرا�ش غري م�سبوق للقّوة، ردًّ
اأجرتها نان�سي بيلو�سي، رئي�سة جمل�ش النّواب الأمريكي اآنذاك. 
مليون   24 �سّكانها  عدد  البالغ  اجلزيرة  اأّن  ال�سني  تعترب   
مع  توحيدها  اإع��ادة  يف  ف�سلت  التي  مناطقها  اإحدى  هي  ن�سمة، 

بقّية اأرا�سيها منذ نهاية احلرب الأهلّية ال�سينّية عام 1949. 
الأخرية  ال�سنوات  خالل  التقارب  اإىل  با�ستياء  تنظر  وهي   
بني ال�سلطات التايوانّية والوليات املتحدة التي تقّدم للجزيرة 

ا يف مواجهة بكني. دعًما ع�سكريًّ

*وكاالت
ال�سوفياتيتان  وقرغيز�ستان  اأوزبك�ستان  جمهوريتا  اأعلنت 
عليها،  متنازعا  كان  التي  حدودهما  تر�سيم  اإمت��ام  ال�سابقتان 
من  مواطنني  بني  الدامية  املتفرقة  لال�ستباكات  حدا  ي�سع  ما 
من  اأج���زاء  ظلت  ال�سوفياتي،  الحت��اد  انهيار  منذ  البلدين.  
اأدى  ما  عليها،  متنازعا  كيلومرت   1400 طولها  البالغ  احل��دود 
املياه  اإىل  الو�سول  ح��ول  حمليني  �سكان  ب��ني  ا�ستباكات  اإىل 
والأرا�سي الزراعية.  وقال الرئي�ش القرغيزي �سدير جاباروف 
احلدود  تر�سيم  عملية  اأكملتا  واأوزبك�ستان  “قرغيز�ستان  اإن 

بينهما... ما ي�سع حدا لق�سية احلدود«.
العام  الربملانان  عليه  واف��ق  ال��ذي  التفاق  توقيع  وج��رى   
الرئي�ش  زي��ارة  خالل  املحادثات،  من  عقود  ثالثة  بعد  املا�سي 
الأوزبكي �سوكت مريزيوييف اإىل العا�سمة القرغيزية ب�سكيك.

�سعبانا  انتظره  تاريخي  ح��دث  “هذا  مريزيوييف  وق��ال   
الحتجاجات  بع�ش  واندلعت  ط��وي��ل��ة«.   �سنوات  ال�سقيقان 
ين�ّش  ال��ذي  التفاق  �سد  الأخ��رية  الأ�سهر  يف  قرغيز�ستان  يف 
ال�سلطات  واأوقفت  رئي�سية.   مياه  ملوارد  امل�سرتكة  الإدارة  على 
جرنال  بينهم  ع��دة،  وم��دن  بلدات  يف  متظاهرين  القرغيزية 
و�سحافيون  الد�ستورية  املحكمة  يف  �سابق  وع�سو  اجلي�ش  يف 
ا�ستباكات دامية يف حزيران/يونيو 2010 بني  اأدت  ون�سطاء.  
قريغيز�ستان  جنوب  يف  عدة  مدن  يف  واأوزب��ك  قرغيز  مواطنني 
اإىل مقتل نحو 500 �سخ�ش ونزوح  اأباد،  اأو�ش وجالل  من بينها 

حواىل 400 األف اآخرين.

رئي�سة البريو تطلب 
من الربملان تقريب موعد النتخابات

توقيف عن�سر يف اجلي�س الربيطاين 
بتهمة مرتبطة بالإرهاب 

بيونغ يانغ تندد بقرار وا�سنطن
 اإر�سال دبابات اإىل اأوكرانيا

ماكرون يوؤكد اأنه �سيوا�سل "احلديث مع 
رو�سيا" ويدعو ال�سني لإدانة احلرب

جرنال اأمريكي يحذر من خماطر 
ن�سوب حرب مع ال�سني عام 2025

قرغيز�ستان واأوزبك�ستان تعلنان اإمتام 
تر�سيم حدودهما بعد عقود من النزاع

*وكاالت
مرييك  الأم��ريك��ي،  العدل  وزي��ر  اأعلن 
غ����ارلن����د، اجل���م���ع���ة، اع���ت���ق���ال ث��الث��ة 
�سحفي  لغ��ت��ي��ال  خ��ط��ط��وا  اأ���س��خ��ا���ش 
اأ�سول  من  الإن�سان  بارز يف حقوق  ونا�سط 
اإيرانية، م�سريا اإىل اأنه من منتقدي نظام 

طهران.
الأ�سخا�ش  اإن  بيان  يف  غارلند  وق��ال 
الثالثة كانوا يخططون لرتكاب اجلرمية 

لقاء احل�سول على املال.
مدعون  وج��ه  فقد  غ��ارلن��د،  وبح�سب 

عامون التهام اإىل 3 اأ�سخا�ش ينتمون اإىل 
لها  ال�سرقية،  اأوروب��ا  من  منظمة  ع�سابة 
حماولة  لتنفيذ  الإيرانية  باحلكومة  �سلة 
على  عمل  ال�سحية  اأن  واأ�ساف  الغتيال. 

ك�سف انتهاكات حقوق الإن�سان يف اإيران.
ومل ي��اأت وزي��ر ال��ع��دل الأم��ريك��ي على 
جمال  يف  والنا�سط  ال�سحفي  ا���س��م  ذك��ر 
الأمريكية  النا�سطة  لكن  الإن�سان،  حقوق 
من اأ�سول اإيرانية م�سيح علي جناد، ن�سرت 
اأنها  “تويرت” اأكدت فيه  مقطع فيديو على 

هي ال�سخ�ش املعني.

وقالت اإنها عادت للتو من املقر الرئي�سي 
اآي”  بي  “اأف  الفيدرايل  التحقيقات  ملكتب 
 12 مع  لقاء  لديها  كان  حيث  نيويورك،  يف 

عن�سرا يف املكتب.
“اأف  عنا�سر  من  علمت  اأنها  واأ�سافت 
نيويورك  يف  اأ�سخا�ش   3 هناك  اآي” اأن  بي 

حاولوا قتلها على الأر�ش الأمريكية.
واأردفت رافعة يدها الي�سرى م�سرية اإىل 
الذي  ال�سخ�ش  وجه  هو  هذا  “نعم  وجهها 
اأنها  موؤكدة  الغتيال”،  موؤامرة  ا�ستهدفته 

لي�ست خائفة على حياتها.

*وكاالت
ن�سرت مدينة ممفي�ش الأمريكية مقطع 
فيديو موؤملا يظهر خم�سة �سرطيني ينهالون 
التا�سعة  يبلغ  اأ���س��ود  رج���ل  ع��ل��ى  ���س��رب��ا 
اأثناء  والدته  ينادي  وهو  �ُسمع  والع�سرين 
دعوات  اأث��ارت  واقعة  يف  لل�سرب،  تعر�سه 
اح��ت��م��ال  م��ن  اإىل الح��ت��ج��اج وخم����اوف 

ح�سول ا�سطرابات.
�سرطة  عنا�سر  م��ن  خم�سة  ���ِه���م  واتُّ  
ممفي�ش، جميعهم من ال�سود، بجرمية قتل 
من الدرجة الثانية يف ق�سية اإقدامهم على 
امل�ست�سفى  التي تويف يف  نيكولز  �سرب تاير 
يف 10 كانون الثاين/يناير بعد ثالثة اأيام 
على عملية اعتقاله التي و�سفتها ال�سلطات 

باأنها كانت “مروعة«. 
اأراد  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر،  ك���ان���ون   7 يف   
عاما(   29( نيكولز  اعتقال  ال�سرطيون 
اأقيلوا  وق��د  م��روري��ة  خمالفة  لرت��ك��اب��ه 

مذاك من مهماتهم. 
الُتقط  ط��وي��ل  ف��ي��دي��و  مقطع  ُي��ظ��ه��ر   
بكامريات ال�سرطة وكامريا ملراقبة ال�سوارع 
عنا�سر ال�سرطة يعتقلون نيكولز ويحاولون 
تثبيته با�ستخدام �ساعق ثم مطاردته بعد 

حماولته الفرار منهم.

ي�سرخ  وه��و  نيكولز  م�ساهد  وُتظهر   
وينادي والدته ويئن ب�سبب اإقدام العنا�سر 

على ركله ولكمه مرارا.
 وقال الرئي�ش الأمريكي جو بايدن اإنه 
تلك  ب�سبب  �سديد”  واأمل  ب�”غ�سب  ي�سعر 
النا�ش  “�ستجعل غ�سب  اإنها  امل�ساهد، قائال 

مربرا«.
املتظاهرين  اإىل  دعوته  بايدن  وك��رر   
للعدالة  ي�سعون  “من  قائال  م�ساملني  للبقاء 

يجب األ يلجاأوا اإىل العنف اأو التخريب«.
�سابق  وق��ت  يف  �سحايف  موؤمتر  وخ��الل   
روف���ون  ال�سحية  وال����دة  دع���ت  اجل��م��ع��ة، 
توجهت  لكنها  ال��ه��دوء،  ال��ت��زام  اإىل  ويلز 
“حتى  ابنها  �سربوا  الذين  ال�سرطيني  اإىل 
“لقد  بالقول  تعبريها،  ح��د  على  املوت” 

ت�سببتم بالعار لعائالتكم بفعلتكم هذه«.
اإنها  قال  التي  ويلز  مع  بايدن  حتدث   
�سديدا”،  اأمل��ا  تعاين  اأن��ه��ا  الوا�سح  “من 
وقوتها”  الأ���س��رة  “�سجاعة  على  واأث��ن��ى 
و”منا�سدتها القوية” من اأجل احتجاجات 

�سلمية.
 يف و�سط مدينة ممفي�ش، جتمع حواىل 
50 متظاهرا يف حديقة ال�سهداء املركزية 
و���س��اروا  رئي�سيا  طريقا  لح��ق��ا  واأغ��ل��ق��وا 

هاتفني “ل عدالة، ل �سالم” و”قل ا�سمه: 
تاير نيكولز«.

تاميز  يف  �سخ�ش   100 نحو  جتمع  كما   
مماثلة  �سعارات  ورددوا  بنيويورك  �سكوير 
حدا  “�سعوا  عليها  كتب  لف��ت��ات  ورف��ع��وا 

لإرهاب ال�سرطة«.
“يف  اخلمي�ش  ب��ي��ان  يف  ب��اي��دن  وق���ال   
وجتري  باحلزن  الأم��ريك��ي��ون  ي�سعر  حني 
ال�سلطات  وتوا�سل  حتقيقها  العدل  وزارة 
الدعوة  يف  تاير  عائلة  اإىل  اأن�سم  عملها، 
مفهوم  الغ�سب  �سلمية.  احتجاجات  اإىل 
على  حا�سا  اأبدا”،  مقبول  غري  العنف  لكن 
و�سفاف” يف  وكامل  �سريع  “حتقيق  اإجراء 

هذه املاأ�ساة.
ال�سجن  اخلم�سة  ال�سرطيون  واأودع   

اخلمي�ش بتهمة القتل بعد وفاة نيكولز. 
تاير  “وفاة  اإن  بيانه  يف  بايدن  وق��ال   
هي تذكري موؤمل باأنه يجب علينا فعل املزيد 
يحرتم  لدينا  العدالة  نظام  اأن  من  للتاأكد 

الوعد )ب�سمان( عدالة من�سفة ونزيهة«.
 واأو�سح املحامي اأنتونيو رومانوت�سي اأن 
مربح،  �سرب  وو�سوح  “بب�ساطة  ح�سل  ما 
ثالث  مدى  على  ال�ساب  لهذا  توقف،  بدون 

دقائق«.

 اعتقال 3 اأ�سخا�س "على �سلة باإيران" 
حاولوا اغتيال نا�سطة باأمريكا

ت�ساعد الغ�سب يف الوليات املتحدة بعد ن�سر فيديو 
تعر�س اأمريكي اأ�سود لل�سرب باأيدي ال�سرطة
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*وكاالت
اإىل  للتوجه  امل�سري  الأهلي  ي�ستعد 
بطولة  يف  امل�ساركة  اأج��ل  من  امل��غ��رب، 
اإىل  يطري  حيث  لالأندية،  العامل  كاأ�ش 
يف  خا�سة  ط��ائ��رة  م��ن  على  ال��رب��اط 
بتوقيت  ال�سبت  م�ساء  م��ن  اخلام�سة 

القاهرة.
لعبيه  من  ع��ددا  الأهلي  وا�ستعاد 
بالغياب  مهددين  كانوا  الذين  امل�سابني 
ع��ن م��ون��دي��ال الأن��دي��ة، لكن ل ت��زال 
يحلم  �ساغر  مقعد  بها  الفريق  قائمة 
مهاجم  مي���الأه  اأن  “الأحمر”  جمهور 

اأجنبي قبل �ساعات من البطولة.

عودة املصابني
لعبيه  م���ن   6 الأه���ل���ي  ا���س��ت��ع��اد   
الإ�سابة،  من  تعافيهم  بعد  الأ�سا�سيني 
عن  غ���اب  ال���ذي  ال�����س��دا���س��ي  اأن  علما 
مباريات الفريق الأخرية بداأ يف العودة 
مباراتني  واآخ���ر  للتدريبات  تدريجيا 

للفريق قبل املونديال.
 الالعبون ال�ستة هم املهاجم اجلنوب 
ال��دف��اع  وثنائي  ت���او،  بري�سي  اإف��ري��ق��ي 
اإب��راه��ي��م،  وي��ا���س��ر  املنعم  عبد  حممد 
وو�سط امليدان عمرو ال�سولية، وجناحا 
عبد  وحممود  ال�سحات  ح�سني  الفريق 

املنعم )كهربا(.
 تنح�سر غيابات الأهلي يف مونديال 
الثنائي  يف  الإ���س��اب��ة  ب�سبب  الأن��دي��ة 
انتهى  اللذين  فوؤاد،  اأكرم توفيق وكرمي 
يف  اإ���س��اب��ت��ني  ب�سبب  م��ب��ك��را  مو�سمها 

الرباط ال�سليبي.

مركز شاغر
الفني  املدير  قال  اأخ��رى،  جهة  ومن 
يف  كولر  مار�سيل  ال�سوي�سري  لالأهلي 
موؤمتر �سحفي قبل نحو �سهر، اإن فريقه 
اأجنبي،  مهاجم  م��ع  للتعاقد  بحاجة 
الفريق  مهاجمي  عن  ر�ساه  عدم  واأعلن 

احلاليني.
و���س��رك��ة  ال���ن���ادي  اإدارة  ووع����دت 
القيعي،  ع��ديل  رئي�سها  بقيادة  الكرة 
متميز،  اأجنبي  “مهاجم  مع  بالتعاقد 
اأمام  اأي عقبات مالية تقف عائقا  رغم 

الفريق«.
لكن القيعي، امللقب مبهند�ش �سفقات 
قبل  تلفزيوين  لقاء  يف  تراجع  الأهلي، 
النتقالت  �سوق  غلق  من  فقط  اأي��ام   5

مهاجم  مع  التعاقد  اأن  واأك��د  ال�ستوية، 
الفريق  واأن  �سعبا،  اأم��را  ب��ات  اأجنبي 
يعد بحاجة اإىل مهاجم بعد عودة  “مل 

امل�سابني«.
“�سكاي  ملوقع  اأك��دت  م�سادر  اأن  اإل 
الأهلي  تكثيف  ا�ستمرار  عربية”  نيوز 
يف  اأم��ال  طريق،  من  اأك��رث  يف  املفاو�سات 
ليلحق  الأج��ن��ب��ي  املهاجم  ملف  اإن��ه��اء 
قبل  يقيد  بحيث  املغرب،  اإىل  بالفريق 

مباراة اأوكالند �سيتي.
كاأ�ش  يف  م�����س��واره  الأه��ل��ي  ويفتتح 
ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة مب��واج��ه��ة اأوك��الن��د 
فوزه  حالة  ويف  ف��رباي��ر،   1 ي��وم  �سيتي 
الأمريكي  �ساوندرز  �سياتل  �سد  �سيلعب 
اأمريكا  واإذا اجتاز بطل  النهائي،  يف ربع 
ال�سمالية �سيواجه بطل اأوروبا العمالق 

الإ�سباين ريال مدريد.

�سرارة: �ساأغيب عن الرتجي �سهرين

بنزمية وفيني�سيو�س يكمالن 
انتفا�سة ريال اأمام اأتليتيكو بالكاأ�س

*وكاالت
اعرتف املدير الفني لليفربول الإجنليزي يورغن كلوب، باأن جنم 
خط  على  ط��راأت  التي  التغيريات  بعد  »يعاين«  �سالح  حممد  الفريق 

هجوم الفريق هذا املو�سم.
ويف موؤمتر �سحفي قبل رحلة ليفربول ملواجه برايتون على اأر�سه 
امل�سري  املهاجم  عن  كلوب  �سئل  الأحد،  الإجنليزي،  الحتاد  كاأ�ش  يف 

الذي �سجل 3 اأهداف فقط يف اآخر 10 مباريات.
يف   7 منها  امل�سابقات،  بجميع  هدفا   17 املو�سم  هذا  �سالح  وميتلك 
الدوري الإجنليزي املمتاز، ويبقى بعيدا جدا عن مت�سدر قائمة هدايف 

امل�سابقة اإرلينغ هالند �ساحب ال�25 هدفا.
الثالثي  كان  يعاين.  اإن��ه  بالطبع  “نعم  لل�سحفيني:  كلوب  وق��ال 
�سعورا  تخلق  اأنت   )...( وا�سحا  كان  �سيء  كل  جيدا،  يعمل  الهجومي 
مترير  ومكان  الفريق  يف  زميلك  مكان  مثل  الأ�سياء  من  الكثري  ب�ساأن 

الكرة من دون النظر«.
لكن املدرب الأملاين حتدث عن التغيريات الكربى التي طراأت على 
خط هجوم الفريق هذا املو�سم، مو�سحا: “ل ميكننا توقع العودة اإىل 
اأف�سل ما لدينا والفوز 5-0 ثم الذهاب اإىل املباراة التالية. علينا اأن 

نعمل بجد. ل اأحد يريد �سماع ذلك لكن علينا اأن نفعل ذلك«.
ماذا حدث خلط هجوم ليفربول هذا املو�سم؟

ميونيخ  بايرن  اإىل  رح��ل  ال��ذي  م��اين  �ساديو  عن  الفريق  تخلى   
الأملاين.

داروين  الأوروغواياين  املهاجم  املا�سي  ال�سيف  يف  ليفربول  �سم   
نونيز.

 بعد كاأ�ش العامل تعاقد ليفربول مع الهولندي كودي غاكبو الذي 
لعب 4 مباريات لكنه مل ي�سجل.

 يفتقد الفريق جهود امل�سابني ديوغو جوتا وروبرتو فريمينو، ومن 
املقرر اأن يعودا للتدريبات يف فرباير، اأما لوي�ش دياز فيتوقع اأن يغيب 

حتى مار�ش.

*وكاالت
تابعت الدمنارك �سيطرتها على مناف�سات كرة اليد العاملية ببلوغها 
املباراة النهائية للمرة الثالثة تواليا، عندما تغلبت على اإ�سبانيا 26-
التي   2023 ن�سخة  نهائي  بن�سف  غدان�سك  مدينة  يف  اجلمعة   23

ت�ست�سيفها بولندا وال�سويد.
عامي  الأخ��ريت��ني  الن�سختني  بلقب  املتوجة  ال��دمن��ارك  و�سربت 
اإىل حتقيق ثالثية غري م�سبوقة، موعدا يف  ال�ساعية  2019 و2021 
نهائي الأحد يف �ستوكهومل مع فرن�سا، التي تغلبت على ال�سويد 26-31.

عندما  الرنويج  ح�ساب  على   2019 عام  بلقب  الدمنارك  وتوجت 
ا�ست�سافت النهائيات م�ساركة مع اأملانيا، والن�سخة الأخرية يف م�سر على 
ح�ساب ال�سويد، علما اأنها خ�سرت 3 مباريات نهائية اأعوام 1967 اأمام 
املتوجة  اإ�سبانيا  اأمام  و2013  فرن�سا،  اأمام  و2011  ت�سيكو�سلوفاكيا، 

باللقب مرتني.
و�ستكون املواجهة ثاأرية للدمنارك اأمام فرن�سا حاملة اللقب العاملي 
6 مرات، حيث خ�سر املنتخب ال�سكندنايف اأمام فرن�سا يف نهائي 2011 

ونهائي دورة الألعاب الأوملبية الأخرية 2021 يف اليابان 25-23.
ويف مباريات حتديد املراكز من اخلام�ش اإىل الثامن، خ�سر املنتخب 
)الوقت  التمديد  بعد   35-34 الأمل��اين  نظريه  اأمام  ب�سعوبة  امل�سري 

الأ�سلي 30-30(.
وهي اخل�سارة الثالثة تواليا للفراعنة بعد الأوىل اأمام الدمنارك 
25-30 يف اجلولة الأخرية من الدور الثاين، وال�سويد 22-26 يف ربع 

النهائي.
وتلتقي م�سر مع املجر، الأحد، لتحديد �ساحب املركز ال�سابع.

وكان املنتخب امل�سري ياأمل بلوغ الدور ن�سف النهائي للمرة الثانية 
يف تاريخه، بعد الأوىل عام 2001 عندما حل رابعا، اإل اأن حلمه تبدد 

اأمام و�سيف ن�سخة 2021 التي اأقيمت يف م�سر.
ن�سخة  يف  امل�ساركة  الأخ��رى  العربية  املنتخبات  نتائج  باقي  ويف 
ع�سر،  ال�ساد�ش  املركز  يف  البطولة  البحريني  املنتخب  اأنهى   ،2023
والقطري يف املركز 22، والتون�سي يف املركز 25 بتغلبه على ت�سيلي 38-
26، وال�سعودي يف املركز 29 بفوزه على املغرب 32-30، والأخري جاء 
الأخري  ال�31 قبل  املركز  فيما حل منتخب اجلزائر يف  املركز 30،  يف 

بفوزه على اأوروغواي 33-34.

*وكاالت
الزمالك  رئي�سي  بني  متبادلة  اتهامات  املا�سية  ال�ساعات  �سهدت 

احلايل وال�سابق، مرت�سى من�سور وح�سني لبيب.
اإىل فرتة تعيني لبيب رئي�سا للجنة  ويرجع اخلالف بني الطرفني 
الزمالك، يف مار�ش/اآذار 2021، يف ظل جتميد جمل�ش  باإدارة  املكلفة 

مرت�سى من�سور يف ذلك التوقيت.
 ومنذ ذلك احلني، داأب مرت�سى على توجيه التهامات للبيب، حيث 
اتهمه باأن جلنته هي ال�سبب يف رحيل مهاجم الفريق ال�سابق، م�سطفى 
حممد، اإىل جالطة �سراي الرتكي، دون اإيجاد بديل، وهو ما اأدى ملعاناة 

الزمالك يف اخلط الأمامي.
 ومن جانبه، رد لبيب باأن اإعارة م�سطفى حممد اإىل جالطة �سراي 
متت قبل توليه رئا�سة النادي، حيث حدثت يف عهد جلنة اللواء عماد 
عبد العزيز.  كما قال مرت�سى اإن �سبب رحيل حممود جن�ش، حار�ش 
مرمى فيوت�سر احلايل، هو جتاهل ح�سني لبيب مللف الالعب، وف�سله يف 

ا�ستعادته بعد انتهاء الإعارة.
 ورد لبيب باأن جتديد عقد جن�ش مت اأي�سا قبل توليه املن�سب، وكان 
هناك بند يف العقد ي�سمح لالعب باأن يرتك النادي، م�سريا اإىل اأنه متت 
اإعارة جن�ش اإىل فيوت�سر كقرار تربوي، بعد م�سكلته مع املدير الفني.

رحيل �سا�سي  وكان جمل�ش مرت�سى قد رحل قبل جتديد التعاقد 
وعندما  احلايل،  الدحيل  لعب  �سا�سي،  فرجاين  التون�سي،  النجم  مع 
عاد املجل�ش كان عقد �سا�سي قد انتهى، وغادر �سفوف الفريق الأبي�ش.

ل�سا�سي،  التجديد  يف  بالف�سل  لبيب  ح�سني  جلنة  مرت�سى  واتهم   
واأنها مل تلتزم باتفاقها مع الالعب اأكرث من مرة، وهو ما اأدى لرحيله.

 ورف�ش لبيب اأي�سا هذا التهام، موؤكدا اأنه تواجد يف فرتة �سعبة 
لالعب  يحق  كان  كما  مالية،  اأزمة  من  يعاين  كان  النادي  واأن  للغاية، 

التوقيع لأي ناٍد خالل تلك املرحلة.
باأنه  موؤخرا  لبيب  اتهم  بل  احلد،  هذا  عند  مرت�سى  يتوقف  ومل   

ي�سجع الأهلي ولي�ش الزمالك.
“هل اأنا من كنت ع�سوا بالنادي   ورد لبيب يف بيان ر�سمي، قائال: 
الأهلي، و�سعيت للرت�سح لع�سوية جمل�ش اإدارته، وعندما خاب امل�سعى 

وجدت �سالتي يف نادي الزمالك؟«.
  واأ�ساف: “اأنا كنت لعبا وقائدا للزمالك ومنتخب اليد، يف الفرتة 
بني 1971 و1985... ومل اأتقا�ش اأي اأموال عن عملي الريا�سي يف كل 

املنا�سب التي �سغلتها”.

*وكاالت
»الفيفا«  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  عن  �سادر  تقرير  ك�سف 
القدم  لكرة  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري  لأندية  القيا�سي  الإنفاق  اأن 
الدولية  النتقالت  �سوق  انتعا�ش  اأ�سا�سيا يف  دورا  لعب  »الربميريليغ« 

يف عام 2022.
واأو�سح تقرير الفيفا، الذي ن�سر اأم�ش اخلمي�ش، اأن اإجمايل اإنفاق 

اأندية الربميريليغ يف مريكاتو 2022 بلغ قرابة 6.5 مليار دولر.
وميثل هذا الرقم زيادة عن العامني املا�سيني مع تعايف كرة القدم 
عام  م�ستويات  من  اأقل  يزال  ل  لكنه  كوفيد-19،  جائحة  تاأثري  من 
الذي  العام  وهو  دولر،  مليار   7.35 اإىل  الإنفاق  و�سل  عندما   ،2019
�سبق تف�سي فريو�ش كورونا، وفق تقرير الفيفا عن النتقالت الدولية.

ول ياأخذ تقرير الفيفا يف احل�سبان �سوى النتقالت الدولية التي 
�سجلت اأكرث من 20 األف انتقال، لكن اأقل من 3 اآلف منها ت�سمن بدل، 

بح�سب ما ذكرت فران�ش بر�ش.
م�ستوى  اىل  “و�سل  الإجنليزية  الأندية  اإنفاق  اأن  التقرير  وذكر 
من   6 الربميريليغ  �سهد  بعدما  تقريبا”،  دولر  مليار   2.2 بلغ  قيا�سي 

اأكرب 10 �سفقات دولية خالل هذه الفرتة.
ومن بني تلك ال�سفقات، تعاقد ليفربول مع الأوروغوياين داروين 
 82 يعادل  ما  اأو  ي��ورو،  مليون   75 مقابل  الربتغايل  بنفيكا  من  نونيز 
مليون دولر(، بالإ�سافة اىل 25 مليون يورو كمكافاآت حمتملة، ومع 

الكولومبي لوي�ش دياز من بورتو الربتغايل.
كما برزت �سفقتا تعاقد مان�س�سرت يونايتد مع الربازيليني كازميريو 

واأنتوين من ريال مدريد الإ�سباين واأياك�ش الهولندي تواليًا.
من  هالند  اإرلينغ  الرنويجي  الهداف  انتقال  اأي�سًا  هناك  وكان   
نيوكا�سل  وتوقيع  �سيتي،  مان�س�سرت  اىل  الأمل��اين  دورمتوند  بورو�سيا 

يونايتد مع ال�سويدي األك�سندر ايزاك من ريال �سو�سييداد الإ�سباين.
واأفاد تقرير فاليفا اأن عمليات النتقالت العابرة للحدود و�سلت 
�سعيد  على   21764 منها  ج��رى  �سفقة،   71002 جمموعه  ما  اىل 

املحرتفني، من الرجال وال�سيدات، مقابل 49238 يف فئة الهواة.
من   20209 ع��ن  يقل  ل  م��ا  �سهد   2022 ع��ام  اأن  البيان  وت��اب��ع 
النتقالت الدولية يف كرة القدم الحرتافية للرجال، وهو ما ميثل 
العام  جتاوز  وقد  بل   ،2021 بح�سيلة  مقارنة   %11.6 بن�سبة  زيادة 
جائحة  انت�سار  قبل   2019 تقرير  يف  امل�سجلة  امل�ستويات  املن�سرم 

كوفيد-19.
ناديًا،   4538 انخراط   2021 انتقالت  �سهدت  “وبينما  وتابع 
النتقالت  �سملت  حيث  جديدًا،  قيا�سيًا  رقمًا   2022 �سفقات  لت  �سَجّ
الدولية 4770 ناديًا من 182 احتادًا خمتلفًا.. وبلغ اإجمايل الالعبني 
خمتلفة،  جن�سية   183 ميثلون  لعبًا   17291 الأندية  بني  املنتقلني 
علمًا اأن 2843 من العمليات امل�سجلة العام املن�سرم اقت�ست دفع ر�سوم 

النتقال”، وفقا لفران�ش بر�ش.
وقال رئي�ش ال�سوؤون القانونية والمتثال يف الفيفا اإميليو غار�سيا 
ظل  ال��ذي  ال�سلبي  الجت��اه  ذل��ك  تغيري   2022 ع��ام  “�سهد  �سيلفريو 
الالعبني،  انتقالت  على  الأندية  اإنفاق  يف  �سنتني  مدى  على  م�سجاًل 
اأمريكي،  مليارات دولر  املن�سرم 6.5  العام  الإنفاق  اإجمايل  بلغ  حيث 
اأي بزيادة قدرها 33.5% مقارنة بح�سيلة عام 2021، لكنه ل يزال 

اأقل من الرقم القيا�سي امل�سجل يف 2019«.
املالية  القيمة  اأكرب 10 �سفقات من حيث  اأن  الفيفا  واأبرز تقرير 
�سملت لوحدها ما ن�سبته 12.5% من املبلغ الإجمايل الذي مت اإنفاقه 

على م�ستوى ر�سوم النتقالت يف 2022.
اأن الأندية الفرن�سية ح�سلت على الن�سيب الأكرب من  واأ�سار اىل 
بلغت  حيث  الأخرى،  الحتادات  باأندية  مقارنة  النتقالت،  عائدات 
مداخيلها من �سفقات 2022 ما جمموعه 740.3 مليون دولر اأمريكي.

اآكي يقود �سيتي لفوز �سعب
 على اأر�سنال بكاأ�س الحتاد

*وكاالت
ليمنح  الثاين،  ال�سوط  �سيتي يف  مان�س�سرت  اآكي مدافع  ناثان  �سجل 
فريقه فوزا �سعبا بنتيجة 1-�سفر على �سيفه اأر�سنال، يف الدور الرابع 

لكاأ�ش الحتاد الإجنليزي، اجلمعة.
اأن  بعد  الأول،  ال�سوط  نهاية  عقب  بالتعادل  الفريقان  وخ��رج 
اقرتب اإرلينغ هالند مرتني من هز ال�سباك ل�سيتي، بينما تاألق حار�ش 
مرمى �سيتي �ستيفان اأورتيغا يف الت�سدي ملحاولتني ب�سكل رائع، ليبقي 

اأر�سنال بعيدا عن هز ال�سباك.
بالبديل  غوارديول  جو�سيب  �سيتي  ملان�س�سرت  الفني  املدير  ودفع 
املهاجم  الثاين، حيث لعب  ال�سوط  األفاريز يف وقت مبكر من  خوليان 
اآكي  اأن ي�سكن  الأرجنتيني دورا كبريا يف الفوز، و�سدد يف القائم قبل 

الكرة ال�سباك يف الدقيقة 64.
اأر�سنال عدة تغيريات بحثا عن هدف  اأرتيتا مدرب  ميكل  واأجرى 
ك�سر  من  يتمكن  مل  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري  مت�سدر  لكن  التعادل، 
ال�سعي  يف  وا�ستمرارهم  الأر���ش  اأ�سحاب  تقدم  مع  �سيتي،  مقاومة 
لتحقيق الفوز باللقب املحلي الذي ح�سده غوارديول مرة واحدة فقط 

خالل فرتة وجوده يف اإجنلرتا.

الأهلي امل�سري يطري ملونديال 
الأندية.. مقعد �ساغر وعودة 6 جنوم

*وكاالت
قال النجم الدويل الأردين، حممد 
اليوم  ب���«���س��رارة«،  امللقب  زري���ق  اأب���و 
الرتجي  ع��ن  �سيغيب  اإن���ه  اخلمي�ش، 

التون�سي ملدة �سهرين ب�سبب الإ�سابة.
لقناة  حديثه  يف  �سرارة،  واأو�سح 
�سهرين  “قبل  الريا�سية:  الأردن 
�سعرت باآلم حادة يف الع�سلة ال�سامة، 

لكني حتاملت عليها«.
ال��ط��ب��ي��ب  “ن�سحني  وت����اب����ع: 
وموا�سلة  الأدوي����ة  على  باحل�سول 
م�سى  مع  الأمل  يزول  كي  التدريبات، 
باأمل  اأ�سعر  بداأت  بعدها  لكني  الوقت، 

اأ�سفل البطن«.
من  اأطلب  ه��ذا  “جعلني  واأك��م��ل: 
ملدة  ا�سرتاحة  على  احل�سول  الرتجي 
للتدريبات..  عدت  وبعدها  اأ�سبوعني، 
�سعرت يف البداية ببع�ش التح�سن، لكن 

الآلم �سرعان ما عادت كما كانت«.
طبيب  ا�ست�سارة  بعد  اأن��ه  واأ�ساف 
عملية  ب���اإج���راء  ن�����س��ح��ه  ال���ن���ادي، 
حتديد  ينتظر  ي��زال  ول  جراحية، 

موعدها.
اأي ناٍد ي�ستقطب  “من حق  وختم: 
املباريات،  يف  منه  ي�ستفيد  اأن  حمرتًفا 
وقد اجتهدت يف �سبيل ذلك، بيد اأنني 
فكان  الآلم،  اأحت��م��ل  مل  النهاية  يف 
جراحية  لعملية  اأخ�����س��ع  اأن  ب��د  ل 

�ستبعدين عن املالعب ملدة �سهرين«.
الرمثا،  مع  م�سواره  ���س��رارة  وب��داأ 
القطري  ال�سيلية  �سفوف  يف  واحرتف 
التون�سي،  الرتجي  ثم  الليبي  والأهلي 

ويعد من اأبرز لعبي منتخب الأردن.

*وكاالت
وفيني�سيو�ش  ب��ن��زمي��ا  ك���رمي  ���س��ج��ل 
ليحول  الإ�سايف  الوقت  يف  هدفني  جونيور 
ريال مدريد تاأخره اإىل فوز بثالثة اأهداف 
لهدف على 10 من لعبي الغرمي اأتليتيكو 
ملك  كاأ�ش  نهائي  قبل  اإىل  وتاأهل  مدريد 

اإ�سبانيا لكرة القدم، اخلمي�ش.
مبلعب  ال�����ربودة  ���س��دي��دة  ل��ي��ل��ة  ويف 
�سانتياغو برنابيو، الذي بيعت كل تذاكره 
يف اأول مباراة ي�ست�سيفها الريال خالل 77 
العامل،  يوما بعد فرتة توقف ب�سبب كاأ�ش 
بداأ ريال ببطء بينما قاد اأتليتيكو العديد 

من الهجمات املرتدة اخلطرية.
مدريد  اأتليتيكو  قائد  كوكي  واأر���س��ل 
متريرة رائعة اإىل ناويل مولينا الذي هرب 
األفارو  اإىل  وم��رر  الدفاعية  الرقابة  من 
ليحول  ري���ال،  اأك��ادمي��ي��ة  خريج  م��ورات��ا، 

الكرة اإىل املرمى اخلايل بالدقيقة 19.
ذهبية  فر�سة  ميليتاو  اإي���در  واأه���در 
للتعادل بالدقيقة 32 بعد متريرة عر�سية 

مثالية من توين كرو�ش.
اأداء ريال مدريد بنزول داين  وحت�سن 
مندي  فريلن  امل�ساب  من  بدل  �سيبايو�ش 

بوقت متاأخر يف ال�سوط الأول.
�سيبايو�ش حيوية  الو�سط  ومنح لعب 
بعد  �سرا�سة  اأك���رث  اأ���س��ب��ح  ال���ذي  ل��ري��ال 

ال�سرتاحة.
واأ�ساع بنزمية فر�ستني خطريتني كما 
خارج  من  بعيدا  فالفريدي  فيدريكو  �سدد 

منطقة اجلزاء.
واأدرك البديل رودريغو التعادل مبهارة 
الوقت  نهاية  من  دقيقة   11 قبل  فردية 
يف  و���س��دد  مدافعني   3 راوغ  ح��ني  الأ�سلي 

املرمى باإتقان.
وا�ستفاد ريال من النق�ش العددي لدى 
جاره يف معظم فرتات الوقت الإ�سايف بعد 
طرد املدافع �ستيفان �سافيت�ش يف الدقيقة 
نتيجة  الثاين  الن��ذار  على  حل�سوله   99

عرقلة اإدواردو كامافينغا.
ف��ب��ع��د 5 دق��ائ��ق ف��ق��ط م���رر ال��ب��دي��ل 

اأخفق  منخف�سة  متريرة  اأ�سين�سيو  ماركو 
اإىل  لت�سل  معها  التعامل  يف  فيني�سيو�ش 

بنزميا الذي �سدد كرة ل ت�سد.
قبل  الن��ت�����س��ار  فيني�سيو�ش  واأك����د 
رك�ش  اأن  بعد  رائع  النهاية مبجهود فردي 
ت�سديدته  واجتهت  امللعب  م�سافة  ن�سف 

املنخف�سة نحو ال�سباك.
وقت  يف  “تاأخرنا  �سيبايو�ش  وق���ال 
مبكر للغاية بعد اإ�سابة مندي وتعني على 
اإعادة البناء، لكننا نه�سنا  الفريق باأكمله 

ولعبنا جيدا بعد ال�سرتاحة«.
ال�سوط  يف  منا  اأف�سل  “لعبوا  واأ�ساف 
الأول، لكن املدرب �سحح الكثري من الأمور 
و�سيطرنا على الكرة وو�سلنا اإىل ال�سباك، 
كل  واأ�سبح  احلمراء  البطاقة  ج��اءت  ثم 

�سيء اأ�سهل«.
واك��ت��م��ل��ت اأ����س���الع امل���رب���ع ال��ذه��ب��ي 
فالن�سيا  على   1-3 بيلباو  اأتليتيك  بفوز 
وبر�سلونة  مدريد  بريال  ليلتحق  اليوم 

واأو�سا�سونا.

اعرتاف »مر« من كلوب ب�ساأن �سالح: 
اأداوؤه تراجع لهذا ال�سبب

مونديال اليد.. الدمنارك اإىل 
النهائي الثالث على التوايل

اآخرها ت�سجيع الأهلي.. مرت�سى 
ولبيب يوا�سالن م�سل�سل التهامات

الفيفا: النفاق القيا�سي لأندية 
اإجنلرتا ينع�س مريكاتو 2022
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*عمان 
اإىل  الوطنية  ال�سادرات  قيمة  زادت 
العربية  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  منطقة  دول 
الكربى حتى نهاية �سهر ت�سرين الثاين من 
باملئة،   22.6 بن�سبة   ،2022 املا�سي  العام 
مع  مقارنة  دينار  مليار   2.5 مقداره  ما  اأي 
والبالغة   2021 العام  من  نف�سها  الفرتة 
التجارة  بيانات  وبح�سب  دينار.  مليار   2
اخلارجية ال�سادرة عن دائرة الإح�ساءات 
اململكة  م�ستوردات  قيمة  ارتفعت  العامة، 
العربية  احل��رة  التجارة  منطقة  دول  من 
املا�سي،  العام  من  �سهرا   11 خالل  الكربى 
مليار   5.4 اإىل  لت�سل  باملئة،   38.1 بن�سبة 
لنف�ش  دينار  مليار   3.9 مع  مقارنة  دينار، 

الفرتة من العام 2021.
ارتفع  الإح�سائية،  للمعطيات  ووفقا 
دول  م��ع  للمملكة  التجاري  امل��ي��زان  عجز 
الكربى  العربية  احل��رة  التجارة  منطقة 

اإىل  لي�سل  املا�سي  العام  �سهرا من  خالل 11 
 1.9 مع  مقارنة  دي��ن��ار،  مليار   2.9 ح��وايل 

مليار دينار للفرتة املماثلة من العام 2021.
ال�سعودية  العربية  اململكة  وت�سدرت 
منطقة  دول  اإىل  الأردنية  ال�سادرات  �سلم 
 11 خالل  الكربى  العربية  احلرة  التجارة 
نحو 768  اإىل  لت�سل  املا�سي  العام  من  �سهرا 
 565 بحوايل  ال��ع��راق  تلتها  دي��ن��ار،  مليون 
مليون دينار، وثم فل�سطني بنحو 182 مليون 
دينار، والإمارات العربية بنحو 165 مليون 

دينار.
ال�سعودية  العربية  اململكة  كما ت�سدرت 
الأردن،  منها  ت�ستورد  التي  ال��دول  قائمة 
من  اململكة  م�ستوردات  قيمة  بلغت  حيث 
تلتها  دينار،  مليار   2.7 يقارب  ما  ال�سعودية 

الإمارات العربية بحوايل 1.5 مليار دينار.
الفواكه  والأدوي�����ة،  الأ���س��م��دة،  وت��ع��د 
واخل�����س��ار ال��ط��ازج��ة وامل�����ربدة، الأم���الح 
الدهانات،  بالب�سرة،  العناية  وم�ستح�سرات 
امل��ح�����س��رات ال��غ��ذائ��ي��ة، ال�����س��وك��ولت��ة، 
املن�سوجات  اإىل  اإ�سافة  والأقم�سة،  الأثاث 

ال�����س��ادرات  اأه��م  م��ن  احل�سرية  وامل��ب��ي��دات 
احلرة  التجارة  منطقة  دول  اإىل  الأردنية 

العربية الكربى.
دول  م��ن  اململكة  م�ستوردات  اأب���رز  اأم��ا 
منطقة التجارة احلرة العربية الكربى فهي 
النفط اخلام وم�ستقاته، احللي واملجوهرات، 
األ��واح  الأ�سماك،  القمح،  احلنطة  التمور، 
و�سفائح من لدائن، اأك�سيد التيتانيوم وبويل 
وم�سنوعاته،  احلديد  وبولي�سرتين،  اثيلني، 
اإىل  بالإ�سافة  الفواكه،  واأ�سجار  الأث��اث، 

الأجبان والع�سل واحلبوب.

2.5 مليار دينار �سادرات اململكة
 اإىل منطقة التجارة العربية

مذكرة تفاهم ل�سالح العاملني 
يف �سركة ال�سرق الأو�سط لالأدوية

1.59 مليار دولر عجز متويل 
متطلبات خطة ال�ستجابة الأردنية 

لالأزمة ال�سورية لعام 2022

وزيرة ال�ستثمار توؤكد اأهمية العالقات 
القت�سادية الأردنية الرنويجية

اجلمارك الأردنية حتتفل
 بيوم اجلمارك العاملي 

*عمان 
وقعت يف وزارة العمل، مذكرة تفاهم بني النقابة العاملة للعاملني 

يف ال�سناعات الدوائية و�سركة ال�سرق الأو�سط لالأدوية.
وح�سر توقيع مذكرة التفاهم وزير ال�سناعة والتجارة والتموين 
احلديدى،  ف��اروق  العمل  وزارة  عام  واأم��ني  ال�سمايل،  يو�سف  والعمل 
ورئي�ش  الدهام�سة،  عدنان  الوزارة  يف  العمل  عالقات  مديرية  ومدير 
والرئي�ش  املعايطة،  م��ازن  الأردن  عمال  لنقابات  ال��ع��ام  الحت���اد 
التنفيذي ل�سركة ال�سرق الأو�سط لالأدوية ح�سن فوده، واملدير املايل 

يف ال�سركة حممود زاهر.
اأن وزارة العمل تتعامل مع جميع �سكاوى العاملني  واأكد ال�سمايل 
حل  وتتابع  العمل  ق��ان��ون  لأح��ك��ام  وف��ًق��ا  و�سفافية  مبو�سوعية 
جميع  م�سلحة  ي�سمن  مبا  العالقة  وال�سكاوى  العمالية  النزاعات 

الأطراف.
اإن  العمل  وزارة  يف  العمل  عالقات  مديرية  مدير  قال  ب��دوره، 
مذكرة التفاهم وقعت بني طريف النزاع العمايل بعد اأن مت التوا�سل 
املعنية  العمل بني الأطراف  اإثر مفاو�سات رعتها وزارة  النزاع  حلل 
حقوق  وخا�سة  ال��ط��رف��ني،  م�سلحة  ي�سمن  ات��ف��اق  اإىل  للتو�سل 
الإنتاجية  زيادة  على  بدوره  ينعك�ش  والذي  ال�سركة  يف  العاملني 

ال�سركة. يف 
اأجور  دفع  للعاملني  �سي�سمن  التفاهم  مذكرة  توقيع  اأن  اإىل  واأ�سار 
ال�سريحة امل�ستحقة اعتباًرا من نهاية �سهر �سباط 2023 ولغاية نهاية 
التاأمني  مثل  للعاملني  المتيازات  بع�ش  اإع��ادة  اإىل  بالإ�سافة  العام، 

ال�سحي، ووجبات الطعام، وبدل املوا�سالت.
الدوائية،  ال�سناعات  يف  العاملني  نقابة  رئي�ش  ثمن  جانبه،  من 
العاملني  �سكاوى  امل�ستمرة يف متابعة  العمل  حممد غامن، جهود وزارة 
والتاأكد من تطبيق قانون العمل الأردين والأخذ بال�سكاوى النقابية.

*عمان 
الذي  العاملي  اجلمارك  بيوم  الأردنية،  اجلمارك  دائرة  احتفلت 

ي�سادف يف ال�ساد�ش والع�سرين من �سهر كانون الثاين من كل عام.
الق�ساة،  جالل  املهند�ش  جمارك  لواء  اجلمارك،  عام  مدير  واأّكد 
تبني دائرة اجلمارك الأردنية �سعار املنظمة لعام 2023 حتت عنوان: 
املهني  والفخر  املعرفة  تبادل  ثقافة  تعزيز  القادم:  اجليل  “تن�سئة 
يف اجلمارك” من خالل خلق بيئة عمل حمفزة وتوفري فر�ش التعلم 
والتطور ملنت�سبي الدائرة، وتعزيز ال�سعور بالفخر املهني كونهم جزًءا 
من هذه املوؤ�س�سة واملجتمع اجلمركي العاملي، مقّدًرا جهودهم املتميزة 
لتحقيق روؤية واأهداف الدائرة. ُي�سار اإىل اأن دائرة اجلمارك الأردنية 
امل�ستوى  على  وم�ساركاتها  اإ�سهاماتها  اإب��راز  على  اليوم  هذا  يف  ترّكز 
الجتماعي  بالأمن  يتعلق  فيما  حققتها  التي  والإجن���ازات  العاملي، 
وت�سجيع  امل�سروعة،  غري  التجارية  الأن�سطة  ومكافحة  والقت�سادي 
القت�ساد  بعجلة  لدفع  التجاري  التبادل  حركة  وت�سهيل  ال�ستثمار 
اأطلقت  الأردنية  اجلمارك  اأن  بالذكر،  اجلدير  ومن  قدًما.  والتنمية 
“الثقة باجلمارك وا�ستخدام تطورات الذكاء  هذا العام 2023 �سعار 
يف  العاملية  الأ�ساليب  اأح��دث  على  بالعتماد  وذل��ك  ال�سطناعي”، 
زيادة  على  الرتكيز  العتبار  بعني  اآخذين  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
املعارف  ونقل  للموظفني،  والعملي  النظري  والتدريب  املهارات  م�ستوى 

وتبادل اخلربات وحتقيق الت�سال الفعال بو�سائل الت�سال املتاحة.

*عمان 
لالأزمة  الأردن��ي��ة  ال�ستجابة  خطة  متطلبات  متويل  عجز  بلغ 

ال�سورية خالل العام املا�سي 2022، نحو 1.59 مليار دولر.
وي�سكل هذا املبلغ ما ن�سبته 70 باملئة، من حجم املوازنة ال�سنوية 
املخ�س�سة لدعم الالجئني ال�سوريني يف الأردن واملقدرة ب� 2.276 مليار 

دولر.
لوزارة  التابعة  ال�ستجابة  خلطة  الإلكرتونية  املن�سة  وبح�سب 
التخطيط والتعاون الدويل واطلعت عليها )برتا(، بلغ حجم التمويل 
العام  خالل  ال�سورية  لالأزمة  الأردنية  ال�ستجابة  خطة  ملتطلبات 
املا�سي، حوايل 682.7 مليون دولر، اأي ما ن�سبته 30 باملئة، من حجم 

متويل متطلبات اخلطة والبالغة 2.276 مليار دولر.
ال��وزارة، توزعت قيمة متويل اخلطة على 467.7  لبيانات  ووفقا 
مليون دولر لبند دعم الالجئني من اأ�سل 536.9 مليون دولر لتمويل 
املجتمعات  لدعم  دولر  مليون  و87.8  البند،  هذا  متطلبات  اإجمايل 
امل�ست�سيفة من اأ�سل 178 مليون دولر من اإجمايل متطلبات هذا البند.
وتنمية  التحتية  البنية  تطوير  دعم  بند  اخلطة  مولت  حني  يف 
مليون   367 اأ�سل  من  دولر،  مليون   100.6 ب�نحو  املوؤ�س�سية  القدرات 
دولر لتمويل هذا البند، فيما مولت بند دعم اخلزينة العامة بحوايل 
دولر،  مليون   959 ب�  متويله  قيمة  حددت  والتي  دولر،  مليون   21.8
كما مولت ال�ستجابة جلائحة كورونا ب�حوايل 4.7 مليون دولر، والتي 

حددت قيمة متويله بنحو 235 مليون دولر.
القت�سادي  التمكني  قطاع  مولت  اخلطة  اأن  البيانات  واأو�سحت 
والقطاع  دولر،  مليون   69.6 والتعليم  دولر،  مليون   185.6 بحوايل 
والعدالة  الجتماعية  واحلماية  دولر،  مليون   89 بحوايل  ال�سحي 
ماليني   9 بنحو  العامة  اخلدمات  وقطاع  دولر،  مليون   222 بقيمة 
دولر، واملاأوى ب� 27.6 مليون دولر، اإ�سافة اإىل قطاع خدمات ال�سرف 

ال�سحي بحوايل 79 مليون دولر.
ووفقا للبيانات، ت�سدرت جمهورية اأملانيا الحتادية قائمة الدول 
واجلهات املانحة خلطة ال�ستجابة بتمويل بلغ نحو 211 مليون دولر، 
تلتها الوليات املتحدة الأمريكية بحوايل 166 مليون دولر، ومن ثم 
الحتاد  ثم  ومن  دولر،  مليون   86 بنحو  اجلهات  متعددة  ال�سناديق 
مليون  املتحدة بحوايل 29  واململكة  مليون دولر،  الأوروبي بنحو 29 

دولر.
وي�سار اإىل اأن حجم متويل خطة ا�ستجابة الأردن لالأزمة ال�سورية 
مليار   2.432 اأ�سل  من  دولر،  مليون   744.4 نحو   2021 عام  يف  بلغ 

دولر، وبن�سبة متويل 30.6 باملئة. 
)برتا-  وعد ربابعه(

*عمان 
من  جاًدا  عماًل  هناك  اأن  ال�سقاف،  خلود  ال�ستثمار،  وزيرة  اأكدت 
مرتبة  وحت�سني  اململكة،  يف  ال�ستثمار  واقع  لتح�سني  احلكومة  قبل 

الأردن يف التقارير الدولية.
اململكة،  ل��دى  الرنويجي  ال�سفري  لقائها  خ��الل  ال�سقاف،  وقالت 
اي�سبني ليندباك، اإنه مت اإجراء العديد من الإ�سالحات القت�سادية 
والت�سريعات  القوانني  بتعديل  متثلت  مهمة،  لتطورات  اأف�ست  التي 
البيئة  ق��ان��ون  اأن  اإىل  م�سرية  ال���س��ت��ث��م��اري،  ال�����س��اأن  يف  اخل��ا���س��ة 
لال�ستثمار  واملحفز  اجلاذبة  القوانني  من  يعترب  اجلديد  ال�ستثمارية 

و�سمن اأف�سل املمار�سات العاملية.
وبح�سب بيان �سادر عن الوزارة اليوم، بحثت ال�سقاف، خالل لقائها 
مع ال�سفري الرنويجي، �سبل تعزيز اأوا�سر التعاون الثنائي بني البلدين، 
�سيما يف املجالت ال�ستثمارية والقت�سادية موؤكدة، اأهمية ال�سراكة 
املجالت  �ستى  يف  وتعزيزها  دعمها  و�سرورة  الرنويجية  الأردن��ي��ة 
املزايا  اأهم  ال�سقاف  وا�ستعر�ست  ال�سديقني.  ال�سعبني  مل�سالح  خدمة 
للمملكة  ال�سرتاتيجي  املوقع  واأهمية  الأردين،  لالقت�ساد  التناف�سية 
الذي اأتاح للمنتج الأردين الو�سول اإىل اأكرث من مليار ون�سف م�ستهلك، 
الثنائية  والتفاقيات  احل��رة  التجارة  اتفاقيات  خ��الل  من  وذل��ك 
تطرقها  اإىل  اإ�سافة  الأردن،  بها  يتمتع  التي  والعاملية  النطاق  وا�سعة 
القطاعات  من  العديد  على  توزعت  والتي  ال�ستثمارية  الفر�ش  لأهم 
العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  م�ساريع  واأهم  الواعدة،  ال�ستثمارية 
واخلا�ش. من جهته، اأ�ساد ال�سفري الرنويجي مبتانة العالقات الثنائية 
والبناء  تطويرها  على  بالده  وحر�ش  والرنويج  الأردن  بني  القائمة 
تعزيز  اإىل  نهدف  اإننا  وق��ال  اجلانبني.  م�سلحة  يف  ي�سب  مبا  عليها 
الأردن  برنامج  الأردن، من خالل دعم  العمل يف  ال�ستثمارات وفر�ش 
لالإ�سالحات القت�سادية وتعزيز التجارة الثنائية والتعاون يف جمال 

البتكار وال�ستثمارات من ال�سركات الرنويجية.

*عمان 
ناق�ست اللجنة املالية مبجل�ش النواب، 
والجتماعي،  القت�سادي  املجل�ش  موازنة 
واملالية  البيئة القت�سادية  واقع  وبحثت 
الأع��م��ال  رج����ال  جمعية  م��ع  ب��امل��م��ل��ك��ة 

الأردنيني، وجمعية البنوك.
النيابية،  املالية  اللجنة  رئي�ش  واأك��د 
اأهمية  العبادي،  �سليحات  منر  الدكتور 
باعتباره  املجل�ش  ب��ه  يقوم  ال��ذي  ال���دور 
مقرتحات  تقدمي  يف  ا�ست�سارية  موؤ�س�سة 

لتحقيق التنمية ال�ساملة.
اإىل  النيابية  اللجنة  اأع�ساء  واأ���س��ار 
به  يقوم  ما  خالل  من  املجل�ش  دور  اأهمية 

من درا�سات واأبحاث تعالج خمتلف الق�سايا 
القت�سادية والجتماعية.

وطالبوا بالعمل على تفعيل دور املجل�ش 
ب�سكل اأكرب، والتعريف بن�ساطاته واأهدافه 
خمتلف  تعالج  درا�سات  اإعداد  يف  والتو�سع 
امل���ج���الت ك��ج��ي��وب ال��ف��ق��ر وال��ق��ط��اع��ات 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
املجل�ش  رئي�ش  وقال  القت�سادي.  اجلانب 
مو�سى  الدكتور  والجتماعي،  القت�سادي 
احل��وار  يف  ي�ستهدف  املجل�ش  اإن  �ستيوي، 
واخل��ا���ش،  احلكومي  القطاعني  الوطني 
م�سرًيا  كافة،  مبكوناته  املحلي  واملجتمع 
اإىل اأن املجل�ش حاور العام املا�سي عددا من 
مكونات املجتمع املدين يف جميع املحافظات 
حول بع�ش ال�سيا�سيات، ركزت على ال�سحة 

ومت  والبطالة،  الفقر  ومكافحة  التعليم 
ت�سدير نتائجها لل�سلطة التنفيذية.

قاعدة  �سيطلق  املجل�ش  اأن  اإىل  واأ�سار 
واقت�سادية  )�سيا�سية  وطنية  ب��ي��ان��ات 

واجتماعية( منت�سف العام احلايل.
مع  العبادي،  برئا�سة  اللجنة،  وبحثت 
اأب��رز  جمعية رج��ال الأع��م��ال الأردن��ي��ني، 
الأع��م��ال  بيئة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات 
اجلمعية  دور  العبادي  ثمن  حيث  باململكة، 

واإجنازاتها يف بناء القت�ساد الوطني.
واق��ع  ع��ل��ى  ال�����س��وء  اللجنة  و�سلطت 
ال��ت�����س��ري��ع��ات واخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة 
الوطني  الق��ت�����س��اد  واأداء  احل��ك��وم��ي��ة، 
امل�ستقبل  نحو  اجلمعية  وروؤية  وال�ستثمار 
روؤي��ة  وبرنامج  الأع��م��ال  ري���ادة  لتح�سني 

التحديث القت�سادي.

اأن  اأك��د  ن��زال،  مي�سيل  اجلمعية،  ع�سو 
املوازنات واخلطط ال�سنوية املوجهة لدعم 
امل�ستثمرين ما زالت غائبة، مما انعك�ش �سلبا 
م�سرًيا  ب��الأردن،  ال�ستثماري  الواقع  على 
اإىل �سرورة اإعادة التفكري يف نهج ال�سراكة 
بني القطاع العام والقطاع اخلا�ش، خ�سو�سا 

فيما يخ�ش ت�سريع و�سن القوانني.
جمعية  م��ع  اللجنة  بحثت  ذل��ك،  اإىل 
البنوك  ل��ق��ط��اع  امل���ايل  الأداء  ال��ب��ن��وك 
حيث  الوطني،  القت�ساد  يف  وم�ساهمته 
مع  املغالطات  اإزال��ة  اأهمية  اللجنة  اأك��دت 
على  وانعكا�سها  الفائدة  ن�سب  رف��ع  ق��رار 
نوعني  وهي  املوقعة  العقود  وفق  املواطنني 
فائدة ثابتة ومتغرية، ون�سبة املتاأثرين من 
قرار  قبل  الفائدة  ومعدل  الرت��ف��اع،  هذا 

الرفع وبعده على الأدوات الئتمانية.

"مالية النواب" تناق�س موازنة
 املجل�س القت�سادي وجتتمع مع رجال الأعمال والبنوك

ح�سرة ال�سادة/ ال�سركاء املحرتمني.
يرجى ح�سوركم اجتماع الهيئة العامة غري العادي املوؤجل ل�سركة دار الزهراء 
للم�سنني ذ.م.م واملنوي عقده يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر يوم اخلمي�س 
– �سارع  الكائن يف عمان- مرج احلمام  ال�سركة  مقر  املوافق 2023/02/02  يف 

المرية تغريد – روابي املرج عمارة الزهراء للم�سنني.
وذلك ملناق�سة جدول الأعمال التايل:

1- مناق�سة البيانات املالية لل�سركة لل�سنة املالية 2020.
2- انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية  2021.

حال  ويف  الدعوة  يف  املحددين  والزمان  املكان  يف  الجتماع  ح�سوركم  يرجى 
املرفق  ال�سند  بوجب  عنك  نيابة  ال�سركاء  من  اأي  توكيل  ميكنك  ح�سوركم  تعذر 

يف الدعوة.
مع الحرتام,,,

املدير العام
�سعاد حممود مو�سى �سليم 

�سركة دار الزهراء للم�سنني ذ.م.م
دعوة اجتماع الهيئة العامة غري العادي املوؤجل
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*وكاالت
نقل  اأن  الرو�سية،  الدفاع  وزارة  اأك��دت 
يف  مبا  اجلبهة،  اإىل  الأوكرانية  الأ�سلحة 
بدرجة  تعطل  قد  »الناتو«،  اأ�سلحة  ذلك 
كبرية، وذلك نتيجة ال�سربة التي تعر�ست 
لها القوات الأوكرانية يف اأوغليدار جنوبي 
الرو�سية  القوات  اأن  اإىل  دونيت�سك، م�سرية 

�سربت جميع الأهداف بدقة.
ال�سربة الرو�سية اخلاطفة فجر اليوم 
ا�ستهدفت بح�سب خرباء ع�سكريني يف املقام 
الأول جميع طرق خطوط الأمداد للقوات 
اأوغليدار  مدينة  وبالأخ�ش  الأوكرانية 
دونيت�سك  ج��ن��وب  حم���ور  ع��ل��ى  ال��واق��ع��ة 
مو�سكو  جت��ن��ى  ف���م���اذا  ال���س��رتات��ي��ج��ي، 
الهجوم  هذا  من  القادمة  ال�ساعات  خالل 

ال�ساروخي؟.
بافلو  دونيت�سك،  منطقة  حاكم  ق��ال 
خط  اإن  اجلمعة،  اليوم  فجر  كرييلينكو، 
يتعر�ش  لأوك��ران��ي��ا  ال�����س��رق��ي  امل��واج��ه��ة 
لق�سف مكثف، حيث تواجه بلدة اأوغليدار 

هجوًما “دائًما«.
قطع الإمدادات

غريها  ع��ن  تختلف  اأوغ��ل��ي��دار  مدنية 
ب�سبب وجود مناجم فحم املت�سعبة ومرافق 
البنية التحتية حتت الأر�ش وهذا ي�سعب 
من تواجد اآليات ع�سكرية رو�سية داخلها. 
مبا  املدينة  اأهمية  بني  متخ�س�سون  وربط 
يف  �سعوبات  عن  اآخ��ر  م�سوؤول  عنه  ك�سف 
ماريوبول  مبعارك  و�سبهها  عليها  ال�سيطرة 

ال�سناعية ال�ساحلية.
الباحث  �ستاريكوف  فوروجت�سوف  يرى 
“فول�سك” الع�سكرية،  موؤ�س�سة  يف  الرو�سي 
اأن التقدم يف اأوغليدار يعطي فر�سة قوية 
ا  اأي�سً وت�سهم  دونيت�سك،  جنوب  لل�سيطرة 
يف ال�سيطرة على املحور اجلنوبي لأهميتها 
القوات  وجود  مع  �سيما  ل  ال�سرتاتيجية، 
اأط��راف  على  بكثافة  املحا�سرة  الرو�سية 

املدينة.
ق���ال ف��وروج��ت�����س��وف ���س��ت��اري��ك��وف يف 
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  خا�سة  ت�سريحات 
يف  الرو�سية  ال��ق��وات  جن��اح  اإن  عربية” 
�سك  بال  �سي�سهم  اأوغليدار  �سواحي  دخول 

يف حتقيق عدة مكا�سب جمتمعة.
تقييد حركة قوات اجلي�ش الأوكراين 

هناك وباملحور اجلنوبي
املدن  من  املزيد  �سم  اأمام  الطريق  فتح 

والقرى جنوب دونيت�سك
اأي  ق��درة  �سيقلل  املدينة  تلك  �سقوط 
يف  م�ساد  هجوم  �سن  على  اأوكرانية  ق��وات 

الفرتة املقبلة
ب�����اءت حم�����اولت ن��ق��ل ال��ت��ع��زي��زات 
 68 رقم  امل�ساة  لواء  وحدات  ومن  الغربية 

اإىل اأوغليدار بالف�سل
�ستاريكوف  ف��وروج��ت�����س��وف  واأو����س���ح 
“فول�سك”  موؤ�س�سة  يف  الرو�سي  الباحث 
مدى  يعلمون  الأوكرانيون  اأن  الع�سكرية، 
�ستعطي  �سقطت  اإن  التي  املدينة  اأهمية 
هاًما على اجلبهة اجلنوبية  تقدًما  مو�سكو 
مدينة  اإىل  امل��وؤدى  اجل�سر  وقطع  باأكملها 
ب��وك��روف�����س��ك��ي، م���ا ي��ع��ن��ي ق��ط��ع ام��ت��داد 

اأوكرانيا.
واأك�����د ف��وروج��ت�����س��وف ���س��ت��اري��ك��وف، 
اأن����ه ب���ال���ت���وازي م���ع ه����ذا ال��ت��ق��دم جنح 
بلدة  ق��رب  هجوما  �سن  الرو�سي  اجلي�ش 
وال�سيطرة  دونيت�سك،  يف  نوفوميخايلوفكا 
التح�سري  م���ن  جت��ع��ل  حت���رك���ات  ع��ل��ي��ه��ا، 
يف  الربيع  يف  م�ساد  هجوم  لأي  الأوك��راين 
ظل الأو�ساع امليدانية حاليا �سعب للغاية.

املوقف على الأر�ش
�سقوط اأوغليدار بات اأمًرا �سبه حم�سوم 
القوات  تواجه  �سر�سة  مقاومة  اأي  رغ��م 
عرب  ما  وه��و  ال��راه��ن،  الوقت  يف  الرو�سية 
يف  الرئا�سة  م�ست�سار  غ��اغ��ني،  ي��ان  عنه 
جمهورية دونيت�سك، موؤكًدا اأن القتال يدور 

بالفعل يف اأطراف املدينة التي حتتوي على 
البنية  من�ساآت  من  كبرية  مت�سعبة  �سل�سلة 
التحتية حتت الأر�ش، مبا يف ذلك املناجم 

املرتبطة فيما بينها.
ب��ودولك  �سفياتو�سالف  يقول  وهنا 
م�سوؤول ع�سكري اأوكراين يف جبهة دونبا�ش، 
الأوك��راين  للجي�ش  يعني  املدينة  �سقوط 
التي  اجل��ن��ود  ملعنويات  ع�سكرية”  “ردة 

هزها �سقوط �سوليدار قبل اأيام.
و�سرد �سفياتو�سالف بودولك، عدد من 
نقاط طبيعة املوقف الذي يواجه اجلي�ش 

الأوكراين ومنها:
ال���ق���وات يف اأوغ���ل���ي���دار ه���ي وح���دات 

وف�سائل متباينة يف قوامها وت�سليحها.
يتم جتميع القوات الأوكرانية باملدينة 

بطريقة فو�سوية متاًما.
لكن  ن�سبًيا  ك��ب��ري  كييف  ق���وات  ع���دد 
وج��ود  ع��دم  يف  تكمن  الرئي�سة  م�سكلتها 

و�سائل الت�سال بينها
تعاين موقًفا �سعًبا يف القدرة على تلقي 
الأوامر واإ�سدار التحركات فيما بينها وبات 

وجودها �سبه م�ستحيل.
الأوكرانية  الع�سكرية  الدوائر  حتاول 
�سلبة  ق��ت��ال  اأر���س��ي��ة  لنف�سها  ت��وج��د  اأن 
املعركة  اأمد  واإطالة  اأوغليدار  بال�سمود يف 
قبل �سقوطها ليكون دافًعا اأ�سرع على اإمداد 
الثقيلة  الأ�سلحة  وباقي  بالدبابات  كييف 

املنتظرة.
الرو�سية  امل�سلحة  القوات  اتخذت  وقد 
خالل  ا�سرتاتيجية  اأكرث  ومواقع  خطوطا 
ال��ه��ج��وم يف اجت���اه دون��ي��ت�����س��ك، ح��ي��ث مت 
يف  اأوكرانيا  جنديا   110 من  اأكرث  ت�سفية 
املا�سية؛  �ساعة   24 ال�  خالل  اجلبهة  تلك 
الرو�سية  امل�سلحة  ال��ق��وات  دم��رت  كذلك 
م��ن�����س��اأت��ني ل��ت��خ��زي��ن ال���وق���ود ل��ل��م��ع��دات 
الذخرية  لتخزين  مرافق  و3  الع�سكرية 

املدفعية.

*الهاي
اأك������دت م��ن��ظ��م��ة ح��ظ��ر الأ���س��ل��ح��ة 
خل�سوا  حمققيها  اأن  تقرير  يف  الكيميائية 
النظام  باأن  تفيد  معقولة”  “مربرات  اإىل 
بالكلورين  ه��ج��وم  وراء  ي��ق��ف  ال�����س��وري 
مقتل  عن  واأ�سفر   2018 يف  دوما  ا�ستهدف 

ا. 43 �سخ�سً
“هناك  ب��اأن  بيان  يف  املنظمة  واأف��ادت   
ب��اأن  لالعتقاد”  ت��دف��ع  معقولة  م���ربرات 
اأم  من ط��راز  الأق��ل  واح��دة على  مروحية 
ال�سورية  للقوات اجلوية  تابعة  اإي-17/8 
على  ال�سام  الغاز  من  اأ�سطوانتني  اأ�سقطت 

مدينة دوما خالل احلرب يف �سوريا.
الأ�سلحة  حظر  منظمة  رئي�ش  وق��ال   
بيان  يف  اري���ا����ش  ف��رن��ان��دو  الكيميائية 
م�سيفا  احلقائق”،  الآن  يعرف  “العامل 
لتخاذ  ال��دويل  للمجتمع  م��رتوك  “الأمر 

اإجراءات«.
 و�سبق اأن قالت دم�سق وحليفتها مو�سكو 
اإن ال��ه��ج��وم ن��ف��ذه ع��م��ال اإن��ق��اذ ب��اأم��ر من 
بريطانيا  مع  �سنت،  التي  املتحدة  الوليات 
وفرن�سا، غارات جوية على �سوريا بعد اأيام.

 اأثارت ق�سية دوما جدًل بعدما انت�سرت 
موظَفني  قبل  من  �سرية  لوثائق  ت�سريبات 
تو�سلت  �سابقة  نتائج  يف  ت�سكك  �سابَقني 
الكيميائية  الأ�سلحة  حظر  منظمة  اإليها 

حول هجوم 2018.
 لكن املنظمة قالت اإن حمققيها “در�سوا 
املحتملة”  ال�سيناريوهات  م��ن  جمموعة 
العربية  “القوات اجلوية  اأن  اإىل  وخل�سوا 
يف  الهجوم”  هذا  نفذت  التي  هي  ال�سورية 

دوما يف ال�سابع من ني�سان/اأبريل 2018.
فرناندو  للمنظمة  العام  املدير  وق��ال   
الأ�سلحة  ا�ستخدام  “اإن  بيان  يف  اآري��ا���ش 
 - اآخر  مكان  اأي  ويف   - دوما  يف  الكيميائية 

غري مقبول وهو انتهاك للقانون الدويل«.
يعرف  الآن  ال��ع��امل  “اأ�سبح  واأ���س��اف   

احلقائق. على املجتمع الدويل اأن يتحرك«.
اإىل  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  ودع������ت   
الهجوم  على  دم�سق  �سلطات  “حما�سبة” 
“املروع”، لفتة اىل اأنه الهجوم الكيميائي 
للجي�ش  م�سوؤوليته  حُت��ّم��ل  ال��ذي  التا�سع 

ال�سوري.
 كما دانت بريطانيا الهجوم “ال�سنيع«.

م�سرتك  ب�سكل  الغربية  القوى  ودعت   
اإىل حما�سبة �سوريا على الهجوم “املروع”. 
املتحدة  ال��ولي��ات  خارجية  وزراء  وق��ال 
وبريطانيا وفرن�سا واأملانيا يف بيان م�سرتك 
عن  التوقف  اإىل  الحتادية  رو�سيا  “ندعو 
حماية �سوريا )من عواقب( م�سوؤوليتها عن 

ا�ستخدام اأ�سلحة كيميائية«.
يف  الإعالمي  الت�سليل  “كل  واأ�سافوا   
الدور  اإخفاء  على  ق��ادرًا  يكون  لن  العامل 
نظام  ت�سجيع  يف  ال��ك��رم��ل��ني  لعبه  ال���ذي 

)ب�سار( الأ�سد«.
واحدة  “مروحية  اإن  املنظمة  وقالت 
تابعة  اأي-17/8  اأم  طراز  من  الأق��ل  على 
انطلقت  ال�سورية  العربية  اجلوية  للقوات 
تعمل  وكانت  اجلوية  ال�سمري  قاعدة  من 
حت���ت ���س��ي��ط��رة ق����وات ال��ن��م��ر، اأ���س��ق��ط��ت 
من  ال�سابع  يف  �سفراوين”  اأ���س��ط��وان��ت��ني 

ني�سان/اأبريل 2018.
مبنيني  الأ���س��ط��وان��ت��ان  وا���س��ت��ه��دف��ت   

�سكنيني يف و�سط دوما، وفق املنظمة.
 وجاء يف تقرير املنظمة اأن الأ�سطوانة 
“تفككت واأطلقت �سريًعا غاًزا �ساًما  الأوىل 
هو الكلورين برتكيزات عالية جًدا، وانت�سر 
ب�سرعة داخل املبنى ما اأ�سفر عن مقتل 43 

فرًدا حمددين واإ�سابة الع�سرات«.
�سقة  يف  الثانية  الأ�سطوانة  وحتطمت   
اأثر  “ما  الكلورين  بع�ش  ببطء  واأطلقت 
ب�سكل طفيف على اأولئك الذين و�سلوا اأوًل 

اإىل مكان احلادث«.
عّينة   70 فح�سوا  قد  املحققون  وكان   

بيئية وطبية و66 اإفادة من �سهود وبيانات 
و���س��ور  جنائية  حت��ل��ي��الت  بينها  اأخ����رى 
الغاز  انت�سار  منذجة  مع  ا�سطناعية  اأقمار 

وحماكاة امل�سار.
على  ت�سيطر  معار�سة  ف�سائل  كانت   
ال�سورية  القوات  دوما حينذاك فيما �سنت 
هجوًما كبرًيا ل�ستعادة املدينة الواقعة يف 

حمافظة ريف دم�سق.
 وقال عّمال اإغاثة حينها اإنهم عاجلوا 
ا يعانون م�ساكل يف التنف�ش ورغوة  اأ�سخا�سً

يف الفم واأعرا�سا اأخرى.
الأ�سلحة  حظر  منظمة  حمققو  وزار   
الكيميائية موقع الهجوم بعد تاأجيل متكرر 
وتو�سلوا اإىل اأن الكلورين قد ا�سُتخدم، لكن 
الوقت  ذلك  يف  ال�سالحية  لديهم  تكن  مل 

لتحديد من يعتقدون اأنه وراء الهجوم.
عار�ستها  جديدة  قوانني  بف�سل  لكن   
املنظمة  ب��اإم��ك��ان  اأ�سبح  ورو���س��ي��ا،  �سوريا 
توجيه اأ�سابع التهام، وحتديًدا لدم�سق يف 

هذه احلالة.
اتهمت دم�سق معار�سني وطواقم اإغاثة 
بفربكة هجوم من خالل اإح�سار جثث قتلى 
اأ�سلحة  م�سنع  اإن  بالقول  اأو  وت�سويرهم، 
قد  متطرفون  اإ�سالميون  يديره  كيميائية 

تعر�ش للق�سف.
 لكن منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية 
خطوط  بدقة  “تابع  فريقها  اأن  اأّك���دت 
اقرتحتها  التي  وال�سيناريوهات  التحقيق 
اأخ��رى،  اأط��راف  ودول  ال�سورية  ال�سلطات 
اأي  ع��ل��ى  احل�����س��ول  م��ن  يتمكن  مل  لكنه 

معلومات ملمو�سة تدعمها«.
باأن�سطة  قامت  رو�سيا  اأن  واأ���س��اف��ت   
وقت  نف�سها  اجلوية  القاعدة  من  انطالقا 
الهجوم وعملت “من كثب” مع وحدة النمر، 
الكيميائية  الأ�سلحة  حظر  منظمة  لكّن 
دول  اأي  ت��ورط  عن  معلومات  لديها  لي�ست 

اأخرى غري �سوريا.

�سربة اأوغليدار اخلاطفة.. 
هل اأحبط الرو�س خطة الدبابات الغربية؟

منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية حتّمل دم�سق 
م�سوؤولية هجوم بالكلورين على دوما عام 2018

*وكاالت
ب�سرق  فوغليدار  مدينة  يف  اجلمعة  عنيفة  معارك  دارت 
بينما  عليها،  ال�سيطرة  الرو�سية  القوات  حتاول  التي  اأوكرانيا 
“النازيني  على  هجوما  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ش  �سن 

اجلدد” الأوكرانيني يف يوم اإحياء ذكرى املحرقة.
زيلين�سكي  فولودميري  الأوك��راين  الرئي�ش  اأك��د  جهته،  من   
التي  اجلماعية  الإب��ادة  ل�سحايا  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  ا  اأي�سً
والكراهية”  “الالمبالة  اأن  اليهود،  �سد  النازيون  ارتكبها 
بالده  على  الرو�سية  احلرب  اىل  ملمًحا  اأرواح،  ح�سد  يوا�سالن 

من دون اأن ي�سميها.
داعيا  الدولية،  الأوملبية  اللجنة  ب�”نفاق”  كذلك  ون��دد   
اأكرث  اإح��دى  باخموت،  زي��ارة  اإىل  ب��اخ  توما�ش  عنها  امل�سوؤول 

املناطق �سخونة يف احلرب مع رو�سيا يف ال�سرق الأوكراين.
اأن احلياد غري  اأن يرى باأّم عينه  “يجب   واأ�ساف زيلين�سكي 
الهياكل  اإدارة  نفاق  “تنظيف  على  بالعمل  واع��ًدا  موجود”، 

الأوملبية الدولية«.
الأربعاء  الدولية  الأوملبية  اللجنة  قالت  بعدما  ذلك  ياأتي   
والبيالرو�ش  الرو�ش  للريا�سيني  ال�سماح  “تدر�ش” اإمكانية  اإنها 
بامل�ساركة يف اأوملبياد 2024 املقرر يف باري�ش حتت راية حمايدة، 

رغم الدعوات املتكررة من اأوكرانيا حلظر م�ساركتهم.
دونيت�سك  منطقة  يف  لرو�سيا  املوايل  امل�سوؤول  قال  ميدانيا،   
“خطرية ووح�سية” اندلعت  ا�ستباكات  اإن  اإيان غاغني  )�سرق( 
التي  املنجمية  فوغليدار  مدينة  من  كيلومرتا   150 بعد  على 
اأن  اإىل  م�سريا  الرو�سي،  الغزو  قبل  ن�سمة  األف   15 ي�سكنها  كان 
“القوات الرو�سية متركزت يف جنوب �سرق املدينة ويف �سرقها«. 
للمنطقة  الأوكراين  با�سم اجلي�ش  املتحدث  اأكد   من جهته، 
م�سددا  عنيفة”،  “معارك  اندلع  ت�سرييفاتي  �سريغي  ال�سرقية 

على اأن القوات الرو�سية قد جرى �سّدها. 
حتقيق  بالفعل  يحاول  “العدو  اإن  متلفز  حديث  يف  وق��ال   
قوات  جهود  بف�سل  ذلك  يحقق  ل  لكنه  القطاع،  هذا  يف  جناح 
مواجهة  يف  يبالغ.  “العدو  واأ���س��اف  الأوكرانية”.  ال��دف��اع 

خ�سائره، العدو يرتاجع«.
اإن  فقال  بوت�سيلني  ديني�ش  دونيت�سك  انف�ساليي  زعيم  اأما   
�ساأنهما  من  امل�ستقبل”  يف  وحتريرها  املنطقة  هذه  “تطويق 
“تغيري ميزان القوى على اجلبهة” من خالل فتح الطريق اأمام 
يف  تقعان  منطقتان  وهما  وكوراخوف،  بوكروف�سك  على  هجوم 

اأق�سى ال�سمال.
كثفت  الرو�سية  القوات  اإن  الأ�سبوع  هذا  اأوكرانيا  وقالت   
على  وكذلك  فوغليدار،  على  �سيما  ول  ال�سرق،  يف  هجماتها 

باخموت التي �سّكلت هدفا لها منذ �سهور.
“ت�ستيت”  اإىل  رو�سيا  ت�سعى  احل��رب،  درا�سة  ملعهد  ووفًقا   
هجومية  لعملية  الظروف  “تهيئة  اأجل  من  الأوكرانية  القوات 

حا�سمة«.
فاغرن  جمموعة  من  وعنا�سر  رو���ش  ع�سكريون  وا�ستوىل   
�سمال  الواقعة  �سوليدار  على  الأخ���رية  الآون���ة  يف  اخلا�سة 
باخموت، وهو اأول تقّدم يحرزونه منذ اأ�سهر عدة اإثر �سل�سلة من 

النتكا�سات املهينة للكرملني.
 وقال يوري )44 عاما( وهو جندي اأوكراين لوكالة فران�ش 
بر�ش يف باخموت “الرو�ش يتقدمون، وهناك ق�سف م�ستمر ليل 

نهار ويحاولون العثور على نقاط �سعف يف دفاعنا«.
 وقالت ال�سلطات املحلية اإن �سخ�سني لقيا م�سرعهما اجلمعة 
واأ�سيب خم�سة على الأقل يف ق�سف مدفعي رو�سي يف ت�سا�سيف 

يار ب�سرق البالد.
منطقة  يف  دفوريت�سنا  قرية  ق�سف  اأدى  ال�سمال،  اإىل   
الرئا�سة  اأعلنت  ح�سبما  اآخرين،  �سخ�سني  مقتل  اإىل  خاركيف 

الأوكرانية.
 كما ا�سُتهِدفت مدينة خري�سون يف اجلنوب بقذائف رو�سية، 

بح�سب امل�سدر نف�سه.
يف  الح��ت��ي��اط  جنود  م��ن  الآلف  مئات  رو�سيا  وح�سدت   
بقية  على  وال�سيطرة  الأوكرانية  اخلطوط  لخرتاق  حماولة 

منطقة دونبا�ش ال�سناعية ال�سا�سعة يف �سرق اأوكرانيا.
 يف هذا ال�سياق، رحب زيلين�سكي بقرار بولندا ت�سليم بالده 
تي-72  من  حمّدثة  ن�سخة  ن�سفها  �سيكون  اإ�سافية،  دبابة   60
من  دبابة   14 بتوفري  اأي�سا  وعدت  كانت  اأن  بعد  ال�سوفياتية، 

طراز ليوبارد 2 الأملانية ال�سنع.
 �سيا�سيا، اأكد الرئي�ش الفرن�سي اإميانويل ماكرون اجلمعة اأنه 
�سيوا�سل “احلديث مع رو�سيا” رغم النتقادات التي يثريها ذلك، 
كما دعا ال�سني اإىل التحدث علًنا �سد “احلرب الإمربيالية” يف 

اأوكرانيا.
 وقال خالل حفل ا�ستقبال اأقيم يف الإليزيه مبنا�سبة العام 
تتبناه  اأن  يجب  موقفا  “هناك  اإن  القمري،  بالتقومي  اجلديد 
كّل دولنا، وهو احرتام ال�سيادة ووحدة الأرا�سي... مهما كانت 

ال�سداقات والتحالفات التي ميكننا اإقامتهما«.
 وتابع متكلما عن ال�سني “من ي�ستطيع الدفاع عن وجود نظام 

دويل حر وم�ستقر اإذا اأغم�سنا اأعيننا على حرب اإمربيالية؟«. 
“نازيني  اجلمعة  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ش  اّتهم 
جدًدا” يف اأوكرانيا بارتكاب جرائم بحق مدنيني، يف يوم اإحياء 
ذكرى �سحايا املحرقة، وذلك يف خطاب لطاملا ا�ستخدمه لتربير 

عمليته الع�سكرية يف البلد املجاور.
 وقال بوتني “يوؤدي ن�سيان درو�ش التاريخ اإىل تكرار املاآ�سي 
“توؤكد ذلك اجلرائم بحق مدنيني والتطهري  الرهيبة”، م�سيًفا 
يف  جدد  نازيون  ينّظمها  التي  العقابية  والإج���راءات  العرقي 

اأوكرانيا«.
 واأ�ساف “يقاتل جنودنا ب�سجاعة هذا ال�سّر«.

ن���ّدد ب��وت��ني م���راًرا  ال��رو���س��ي لأوك��ران��ي��ا،  ال��غ��زو   ولتربير 
وو�سف  اأوكرانيا  �سرق  يف  بالرو�سية  ناطقني  �سكان  ب�”اإبادة” 

نظام زيلين�سكي باأنه نظام “نازي جديد«.

*روما
اإ�سالحات  اأثناء  لهرقل  قدمي  روم��اين  متثال  اكت�ساف  مت 

نظام ال�سرف ال�سحي حتت حديقة »اأبيا اأنتيكا« يف روما.
“في�سبوك”: املنطقة احتفظت  وقالت اإدارة احلديقة على 
مبفاجاأة كبرية لنا، متثال رخامي، وبوجود معطف الأ�سد الذي 

يغطي راأ�سه، ميكننا بالتاأكيد حتديده ك�سخ�ش ميثل هرقل«.
اإ�سالح  اأعمال  خالل  الكت�ساف  مت  “الغارديان”،  وبح�سب 
بع�ش اأنابيب ال�سرف ال�سحي التي انهارت، مما ت�سبب يف حدوث 
اإىل عمق 20 مرتا،  اأر�سية. و�سلت احلفريات  وانهيارات  �سدوع 
مت  املا�سي،  العام  من  نوفمرب  يف  الآث���ار.  علماء  بح�سور  متت 
الربونزية،  التماثيل  م��ن  “ا�ستثنائية”  جمموعة  اكت�ساف 
من  �سبكة  يف  املغلي،  واملاء  بالطني  ال�سنني  اآلف  منذ  املحفوظة 

احلمامات يف تو�سكانا.

*وكاالت
وتقنية  الت�����س��الت  لرقابة  الحت��ادي��ة  ال��دائ��رة  قالت 
موقعي  حجبت  اإنها  اجلمعة،  رو�سيا،  يف  والإع���الم  املعلومات 
اإيه( ومكتب  اآي  الأمريكية )�سي  املركزية  وكالة ال�ستخبارات 
التحقيقات الحتادي )اإف بي اآي(، متهمة الهيئتني احلكوميتني 

الأمريكيتني بن�سر معلومات كاذبة.
قولها  الحتادية  الدائرة  عن  رو�سية  اأنباء  وكالت  ونقلت 
يف بيان، اإنها “قيدت الو�سول اإىل عدد من املوارد تابعة لهياكل 
حكومية يف دول معادية تن�سر مواد ت�ستهدف زعزعة ا�ستقرار 

الو�سع الجتماعي وال�سيا�سي يف رو�سيا«.
املوقعني  اإن  قولها  ال��دائ��رة  ع��ن  “تا�ش”  وك��ال��ة  ونقلت 
الأمريكيني “ن�سرا مواد ومعلومات غري دقيقة اأ�سرت م�سداقية 

القوات امل�سلحة الرو�سية«.
ر�سالة  يف  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�سم  متحدث  وقال   
بالربيد الإلكرتوين: “هذا الإجراء من ال�سلطات الرو�سية غري 

مفاجئ، ويرافق احلظر احلايل على عدد من املواقع الأخرى«.
ووك��ال��ة  الحت����ادي  التحقيقات  مكتب  ممثلو  ي���رد  ومل   
ال�ستخبارات املركزية والدائرة الحتادية الرو�سية على الفور 

على طلب للتعليق.

*نواكشوط
و�سط اإجراءات اأمنية م�سددة، وبالتزامن مع انطالق اجلل�سة 
الأوىل من اليوم الثاين من حماكمة الرئي�ش املوريتاين ال�سابق 
حممد ولد عبد العزيز، وامل�سمولني معه يف امللف املعروف حمليا 
نواك�سوط،  املوريتانية  بالعا�سمة  العدل  ق�سر  يف  ب�«الع�سرية« 
جتمهر الع�سرات من اأن�سار الرئي�ش ال�سابق، قرب باحة الق�سر، 

دعما وموؤازرة ملن اأ�سموه »الرمز«.
خطوات  يتقدمون  حني  الأمن  قوات  مع  اأحيانا  وي�ستبكون 
عبد  لولد  والدعم  امل�ساندة  �سعارات  وي���رددون  الق�سر،  نحو 
فرتة  خالل  حتققت  التي  الإجنازات  بع�ش  م�ستعر�سني  العزيز، 

حكمه.
املتجمهرين، لكن من من بني احل�سور  اأغلبية  الن�ساء  ومتثل 
عن  للتعبري  باكرا  ح�سر  ال��ذي  ال�سيخ،  ولد  �سيدي  هناك  كان 
بح�سب  موريتانيا”  تاريخ  يف  رئي�ش  “اأف�سل  ملحاكمة  رف�سه 

حديثه ل�سكاي نيوز عربية.
عبد  ولد  حممد  ال�سابق  الرئي�ش  “حماكمة  �سيدي:  ويقول 
قانونية،  ولي�ست  �سيا�سية،  ح�سابات  ت�سفية  جم��رد  العزيز 
واإلهاء  ف�سله،  على  التغطية  خاللها،  من  احلايل  النظام  يحاول 
الراأي العام. الطريقة التي متت بها معاملته، غري لئقة، خا�سة 
رئي�سا  البالد  تعرف  ولن  �سنوات،   10 ملدة  موريتانيا  حكم  اأنه 

مثله.«
وكانت حماكمة املتهمني يف ملف الع�سرية قد بداأت الأربعاء، 
عن  ممثل  غاب  فيما  اجلل�سات،  لوقائع  متهمني   10 ح�سر  وقد 
هيئة الرحمة غري احلكومية، واملتهم حممد الأمني ولد بوبات 
بح�سب  املا�سي  ال�سهر  اأواخ��ر  اإ�سبانيا  اإىل  للعالج  ذهب  ال��ذي 

حماميه.
التوا�سل  مواقع  على  كبريا  تفاعال  املحاكمة  لق��ت  وق��د 
الجتماعي، ومن بني املتفاعلني معها حممد حممود ولد اإبراهيم 
تاريخ  يف  ج��دل  “الأكرث  باأنه  “الع�سرية”  ملف  و�سف  ال��ذي 

البالد«.
ويقول حممد حممود ملوقع “�سكاي نيوز عربية”: “من املهم 
عربة  يكونوا  حتى  حكمه،  واأرك��ان  ال�سابق  الرئي�ش  يحاكم  اأن 
�سوى  ع�سريتهم،  خالل  موريتانيا  تعرف  فلم  القادمة،  لالأنظمة 

الركود، والنهب، والقمع«.
وي�سيف حممد حممود: “حماكمة املتهمني بتبديد الأموال 
املوريتاين هيبته، وللدولة هيبتها،  للق�ساء  العمومية، �ستحفظ 

وننتظر حماكمة عادلة، بعيدا عن الت�سيي�ش، كما ي�ساع«.
حول  للنقا�ش  خ�س�ست  املحاكمة  م��ن  الأوىل  اجلل�سة 
اأن تكون طرفا يف الق�سية،  املنظمات غري احلكومية التي تريد 
لكن املحكمة اجلنائية اأنهت اليوم الأول برف�ش طلب املنظمات، 

نظرا لعدم التاأ�سي�ش القانوين.
ويف اليوم الثاين اأثريت ق�سية �سجن املتهمني ع�سية املحاكمة، 
حيث انتهت دون ح�سم املو�سوع، وهو اأمر طبيعي خالل اجلل�سات 
الأوىل، بح�سب نقيب املحامني، اإبراهيم ولد اأبتي، رئي�ش الطرف 

املدين يف حمكمة الع�سرية.
“جل�سات  عربية”:  نيوز  �سكاي  ل�”موقع  اأبتي  ولد  ويقول 
اأن تكون يف البداية  املحاكمة ت�سري على مايرام، ومن الطبيعي 
املحاكمة،  ون�سعى كطرف مدين يف هذه  مو�سع حالت عار�سة، 

ل�ستعادة الدولة للتعوي�ش عن كافة الأ�سرار التى حلقت بها.«
التهم  من بني  امل�سروع،  والرثاء غري  لل�سلطة،  ا�ستغالل  �سوء 
التي يواجهها الرئي�ش املوريتاين ال�سابق، لكن هيئة دفاعه التي 
تلك  اأن  وال�سنغال، وفرن�سا، ت�سر على  لبنان،  ت�سم حمامني من 

التهم، جمرد ت�سفية ح�سابات �سيا�سية.
ويقول رئي�ش الهيئة حممدن ولد ا�سدو ل�”موقع �سكاي نيوز 
اأن تكون حماكمة عادلة لكرثة ما  “من ال�سعب جدا  عربية”: 
متار�سه ال�سلطة من �سغط وت�سليل عن طريق نيابتها وبولي�سها 
الطرف  اأو  الدولة  دفاع  با�سم  النيابة  مع  املجندين  وحماميها 
الآن  حتى  ذل��ك  كلفها  وق��د  �سفة.  لأي��ة  فقدانهم  رغ��م  امل��دين 
غري  يف  وغيابية  �سرية  اأوام��ر  اإ�سدار  خطاأ  ارتكاب  يف  الوقوع 

اأوانها ق�ست بحب�ش املتهمني بغري حق«.
اآخر  ظلما  ظلم  وقد  مري�ش.  “موكلنا  ا�سدو:  ولد  وي�سيف 
حني حب�ش حب�سا انفراديا يف مدر�سة ال�سرطة يف ظروف �سيئة، 
بينما يوجد الآخرون يف �سقق مفرو�سة. وهذه املعاملة وحدها 
كافية للدللة على اأن امل�ساألة برمتها ت�سفية ح�سابات �سيا�سية 

ول عالقة لها مبحاربة الف�ساد ول القانون ول العدالة«.
وقائع اجلل�سات، �سهدت خالل اليومني الأول والثاين، ح�سورا 
معتربا من عائالت املتهمني، والإعالميني، و�سط اإجراءات اأمنية 

م�سددة، وخا�سة على الإعالميني.
وقد  اجلل�سات،  وقائع  ح�سر  اإدوم��و  ولد  الربيع  الإعالمي 
من  امتعا�سه  عربية”،  نيوز  �سكاي  ل�”موقع  حديثه  يف  اأب��دى 

بع�ش الإجراءات.
بالتغطية  يتعلق  فيما  ع��وائ��ق  “�سجلت  الربيع:  وي��ق��ول 
اأي  وغياب  هواتفهم،  من  منعهم  عرب  للمحاكمة،  الإعالمية 
يتي�سر  ل  احل��ال  وبطبيعة  للمحكامة،  معلن  ر�سمي  توثيق 
للكثريين ح�سور وقائع املحاكمة، التي يفر�ش القانون اأن تكون 
علنية، وب�سكل عام مت ت�سهيل دخول العديد من و�سائل الإعالم 

الدولية، واملحلية، لقاعة املحكمة.«
اأيام،   3 ملدة  القادم،  الثنني  حتى  رفعت  املحاكمة  جل�سات 
على اأن ي�ستمر ذلك كل اأ�سبوع، حتى تنتهي وقائعها التي يتوقع 
املحامني  بع�ش  بح�سب  اأ�سابيع،   3 من  اأكرث  اأو  اأياما،  ت�ستمر  اأن 

الذين حتدثوا ل�”موقع �سكاي نيوز عربية”.

معارك عنيفة لل�سيطرة 
على فوغليدار يف �سرق اأوكرانيا

اإ�سالحات ال�سرف ال�سحي 
يف روما تك�سف عن كنز اأثري قدمي

رو�سيا حتجب موقعي
 »�سي اآي اإيه« و«اإف بي اآي«

موريتانيا.. جدل ب�ساأن
 حماكمة الرئي�س ال�سابق واأركان حكمه
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*الطفيلة 
�سكا زوار منطقة ب�ساتني عفرا والعديد 
بطابعها  متتاز  التي  املنطقة  م��زارع��ي  من 
الطرح  ظ��اه��رة  م��ن  وال��زراع��ي  ال�سياحي 
الع�سوائي ملخلفات مزارع الأغنام والدواجن 
طريقها  وج��وان��ب  املنطقة  م��داخ��ل  على 
النافذ، مطالبني بتكثيف الرقابة للحد من 

هذه املخالفات البيئية .
الفرعي  الطريق  ج��وان��ب  اأن  واأك����دوا، 
النافذ للمنطقة الواقعة اإىل ال�سمال الغربي 
بيئية  اأ�سرارا  ي�سهد  الطفيلة،  مدينة  من 
ال��دواج��ن والأغ��ن��ام  ج��راء ط��رح خملفات 
على جانبيه، باجتاه منطقة الب�ساتني التي 
وب�ساتني  العذبة،  املياه  ينابيع  فيها  تنت�سر 

الزيتون، والكرمة وامل�ساحات اخل�سراء ول 
�سيما يف ف�سل الربيع. وقال النا�سط البيئي، 
عفرا  ب�ساتني  منطقة  اإن  ال�سعودي،  اأحمد 
والزراعية،  ال�سياحية  الأماكن  من  تعترب 
بداية  مع  وخا�سة  ال�سياحي  اجل��ذب  ذات 
املنخف�سة  املناطق  من  كونها  الربيع  ف�سل 
اإىل  املعنية  اجلهات  داعيا  �ستاًء،  والدافئة 
طريق  كونه  اإليها  النافذ  الطريق  تو�سيع 
متعرج ومنحدر، اإ�سافة اإىل اإيجاد حمطات 

�سياحية وخدمات يف املنطقة.
بدوره، بني رئي�ش بلدية الطفيلة الكربى 
طرح  ظاهرة  اأن  العدينات،  حازم  الدكتور 
وخملفات  والأت��رب��ة  واملخلفات  الأنقا�ش 
الرئي�سية  ال��ط��رق  ج��وان��ب  ع��ل��ى  امل����زارع 

ال�سياحية  امل��واق��ع  وم��داخ��ل  وال��ف��رع��ي��ة 
والبيئية تعترب من الق�سايا والظواهر التي 
تواجهها بلدية الطفيلة ومناطقها الإدارية 
وحتملها تكاليف واأعباء اإ�سافية، خا�سة يف 

املناطق التي تقع خارج حدود التنظيم.
هذه  ومراقبة  متابعة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
خمتلف  جهود  تكاتف  اإىل  حتتاج  الظاهرة 
فيه  تقوم  وق��ت  يف  العالقة،  ذات  اجلهات 
الر�سمية  ال��دوائ��ر  مع  بالت�سارك  البلدية 
اخلدمية وب�سكل دوري باإزالة هذه الأنقا�ش 
املناطق  وج��م��ال��ي��ة  البيئة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا 
حيث  ال�سري،  حوادث  من  واحلد  ال�سياحية 
للمخلفات  مكب  بتخ�سي�ش  البلدية  قامت 

بالقرب من الطريق الدائري .

مطالبات بتكثيف الرقابة للحد 
من طرح الأنقا�س على طريق ب�ساتني عفرا

متحف احلياة ال�سعبية بالكرك 
يحت�سن املوروث الثقايف والرتاثي

جمل�س حمافظة الزرقاء يخ�س�س 
195 األف دينار لقطاع الأوقاف

منتدى اجلياد يحتفي بتجربة 
ال�ساعر الأردين علي الفاعوري

الأدهم من اأقدم املحال الرتاثية التي 
يحت�سنها �سارع احلمام و�سط مدينة ال�سلط

بحث تكامل جهود جامعة الريموك 
وبلدية اإربد خلدمة املجتمع

املركز الثقايف بعجلون: 
م�سروع ريادي لتفعيل احلراك الثقايف

*الكرك 
يعد متحف احلياة ال�سعبية والرتاثية يف مدينة الكرك، حا�سنة 
على  تعاقبت  التي  للح�سارات  وال�سعبي  والرتاثي  الثقايف  للموروث 

املدينة عرب خمتلف الع�سور.
املتحف  تاأ�سي�ش  اإن  احلبا�سنة،  راكز  الدكتور  املتحف  مدير  وقال 
عام 2016 يف مباين ال�سرايا التي تال�سق اأ�سوار قلعة الكرك؛ من قبل 
ال�سعبي  الرتاثي  امل��وروث  على  للحفاظ  جاء  الكربى،  الكرك  بلدية 
تراثية  ومقتنيات  اأدوات  على  املتحف  يحتوي  حيث  املحافظة،  يف 
الطهي،  واأدوات  الزراعية،  واملقتنيات  التقليدي  اللبا�ش  يف  تتمثل 
ال�سعبي حلياة الآباء  املوروث  الن�سيج، وجل�سة عربية جت�سد  واأدوات 

والأجداد.
واأ�سار الدكتور احلبا�سنة، اإىل اأن املتحف يرتاده الكثري من الزوار 
وال�سياح من داخل اململكة وخارجها كونه يقع يف امل�سار ال�سياحي لقلعة 
املتحف  ا�ست�سافة  اإىل  لفتا  والرتاثية،  الأثرية  ومواقعها  الكرك 

للكثري من الفعاليات واملبادرات التي تهتم باملوروث ال�سعبي.
تعنى  املتاحف  اإن  امل��واج��دة،  م�سطفى  الباحث  ق��ال  جانبه،  من 
اإىل  ن�ساأتها  منذ  وال�سعوب  الأمم  بتاريخ  يرتبط  الذي  الرتاث  بحفظ 
واحلكم  واملفاهيم  والقيم  والعادات  الفنون  حيث  من  احلايل،  الع�سر 
والأمثال والحتفالت واحلكايات املاأثورة وطريقة الأجداد يف تقدمي 
الفنون مثل املو�سيقى والرق�ش والغناء واألعابهم و�سكل وت�سميم املدن 
والقرى واأ�سكال العالقات الإن�سانية والجتماعية وطريقة التعبري عن 
مقتنياتها  وتنويع  املتاحف  باإقامة  التو�سع  اإىل  ودعا  واحلزن.  الفرح 
وتزويدها بو�سائل ات�سال متكن الزائر من التعرف على تاريخ وعادات 

احل�سارات التي تعاقبت على املحافظة. )برتا- عودة اجلعافرة(

*الزرقاء
اأن  الدكتور ماجد اخل�سري،  الزرقاء  اأكد رئي�ش جمل�ش حمافظة 
جمل�ش حمافظة الزرقاء خ�س�ش 195 األف دينار لقطاع الأوقاف، يف 

اإطار اهتمام جمل�ش املحافظة بالأ�سر الفقرية وذات الدخل املحدود .
مت  اأنه  )برتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  اخل�سري  الدكتور  وبني 
الفقرية  لالأ�سر  اإنتاجية  األف دينار لدعم م�ساريع  تخ�سي�ش مبلغ 95 
من خالل مديريتي اأوقاف الزرقاء واأوقاف الر�سيفة، مو�سحًا اأن هذه 
املخ�س�سات �سيتم توزيعها بعد القيام باإجراء درا�سات اجتماعية من 
�سندوق  قبل  من  املو�سوعة  واملعايري  الأ�س�ش  و�سمن  املديريتني  قبل 
الزرقاء لال�ستفادة  اأهايل حمافظة  الدكتور اخل�سري  . ودعا  الزكاة 
والبطالة  الفقر  ن�سب  اأن  اإىل  م�سريًا  الإنتاجية،  امل�ساريع  هذه  من 
من  املزيد  لتخ�سي�ش  املحافظة  جمل�ش  دف��ع  ال��ذي  الأم��ر  ب��ازدي��اد، 
الفقر والبطالة يف مناطق املحافظة  ن�سب  اأجل احلد من  الأموال من 
كافة . واأ�ساف الدكتور اخل�سري، اأن املجل�ش كان قد خ�س�ش 700 األف 
دينار ل�سراء و�سيانة بع�ش املنازل لالأ�سر الفقرية �سمن قطاع التنمية 

الجتماعية.

*إربد 
والفنون  الثقافة  بيت  يف  والتنمية  للثقافة  اجلياد  منتدى  نظم 
الفاعوري،  علي  الأردين  ال�ساعر  جتربة  حول  اأدبية  اأم�سية  باإربد  
وذلك بح�سور مثقفني واأدباء و�سعراء ومواطنني مهتمني من حمافظة 

اإربد.
واأ�سار الأديب جروان املعاين خالل الأم�سية، اإىل ح�سور ال�ساعر 
مثال  يجعله  ما  وله  مييزه  ما  له  ومثقفا،  و�ساعرا  اإن�سانا  الفاعوري 

للقامة الثقافية الوطنية الراقية العالية.
وقدم كل من الدكتور علي ال�سوابكة والدكتور علي الغنب قراءات 
خمتلفة  م�سميات  حتت  الفاعوري،  علي  ال�ساعر  موؤلفات  يف  نقدية 
حمكمة،  وجم��الت  مواقع  يف  تعتمد  قادمة  اأب��ح��اث  عناوين  لتكون 
م�سيدين بتجربة ال�ساعر الغنية والرثية والتي جعلته من اأهم �سعراء 

الوطن.
�سمحان،  حممد  القي�سي،  علي  والكتاب  ال�سعراء  من  كل  قدم  كما 
مداخالت  ال�سعودي،  وزي��اد  مينا  اأبو  حممد  الدكتور  الطورة،  حممد 

اأ�سادت بتجربة الفاعوري ال�سعرية.
قراأ  كما  وامل�ساركني،  احل�سور  الفاعوري  علي  ال�ساعر  �سكر  بدوره 
احلب  ف�ساء  يف  وحلق  فل�سطني،  فيها  م�ستذكرا  جديدة  ق�سائد  عدة 

واحلياة بق�سائد غزلية وجدانية نالت ا�ستح�سان احل�سور.
عبد  �سالمة  الأديبة  الأم�سية  راعية  قدمت  الأم�سية  نهاية  ويف 
املعاين،  �سامر  املنتدى  ورئي�ش  اجلياد  ملنتدى  الفخري  الرئي�ش  احلق 

درع املنتدى لل�ساعر الفاعوري.

*السلط 
الع�سرات  ال�سلط بني جنباته  �سارع احلمام و�سط مدينة  يحت�سن 
على  والأحفاد  الأبناء  يحر�ش  والتي  الرتاثية  التجارية  املحال  من 

املحافظة عليها من الندثار حلفظ الهوية والتاريخ.
اأقدم  الكاز” من  ال�سوبات وبوابري  “لت�سليح  الأدهم  ويعترب حمل 
املحال الرتاثية يف �سارع احلمام، حيث مت افتتاحه عام 1909 وتوارثه 

الأبناء والأحفاد وما زالوا ميتهنون هذه املهنة.
ومي�سي حممد الأدهم على طريق والده وجده، يف العمل يف املهنة 
اأنه  اإل  اأخ��رى،  جم��الت  يف  بالعمل  ان�سغاله  من  الرغم  على  ذاتها، 
يحر�ش على اأن يحافظ على تلك املهنة من الندثار، واأن يكون �سببًا 

يف ا�ستمرارها، فهي باملح�سلة “اإرث وتاريخ ولي�ش جمرد مهنة فقط«.
العمل  حركة  اإن  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  حممد  وقال 
الكثري  ُيقبل  حيث  ال�ستاء،  ف�سل  بداية  مع  ت��زداد  الأده��م  م�سغل  يف 
ال�ستاء لكرثة  لف�سل  لتهيئتها  والغازات  املدافئ  اإىل تفقد  ال�سكان  من 
ا�ستعمالها يف هذا الف�سل، فال�ستاء يفتح بابًا للرزق، كما يقول حممد .

يعد  التي مل  املهن  من  الكثري  اندثار  من  الرغم  اأنه وعلى  واأ�ساف، 
عليها اإقبال كما كان يف ال�سابق، اإل اأن الأدهم يوؤكد وجود الكثري من 
النا�ش الذين يلجاأون اإليه لت�سليح مقتنياتهم، واأبرزها يف هذه الأيام 
تزال  ما  الذي  “البابور”  اإىل  بالإ�سافة  باأنواعها،  الكاز”  “�سوبات 
املتنقلة،  “الغازات” ال�سغرية  ت�ستخدمه، وكذلك  العائالت  من  الكثري 
الكهربائيات  وبع�ش  املنزلية،  والأدوات  الطناجر  باإ�سالح  يقوم  كما 

الب�سيطة.
الأدوات  من  الأده��م،  ي�سلحه  ي��زال  ما  ال��ذي  “البابور”  ويعترب 
عديدة،  �سابقة  �سنوات  منذ  النا�ش  ي�ستعملها  ك��ان  التي  القدمية 
وي�ستعمل للطبخ، بدياًل عن الغاز وهناك من ي�ستخدمه يف هذا الوقت 

وي�سلحونه عند الأدهم.
واأكد الأدهم، اأنه الأقدم يف ال�سلط، وما يزال حمافظًا على رونق 
املكان، وعلى مقتنيات والده وجده من اأدوات الت�سليح، والتي يتجاوز 
عمر اأغلبها املئة عام، وي�ستخدمها ويقوم بت�سليحها يف حال تعر�ست 
ومّرت  وجده  والده  مل�سات  اأجزائها  يف  حتمل  فهي  يبدلها،  ول  للعطل، 
التي  املنزلية  الأدوات  من  الآلف  واأ�سلحت  الزمن،  من  عقود  عليها 

اقتاتت منها عائالت ل�سنوات طويلة.
اأن املحل ل تتجاوز م�ساحته ب�سعة  اأنه وعلى الرغم من  واأ�ساف، 
اأمتار، اإل اأنه ل يفكر نهائيًا يف تغيري مكانه وموقعه، ويرى اأن وجوده 
يف �سارع احلمام القدمي يف ال�سلط، يعطي املكان رونقًا واأجواء خا�سة، 
“كمكان  املكان  وجمالية  وال��ده،  ذكرى  على  حمافظًا  دائمًا  ويجعله 
على  املحافظة  اإىل  ال�سلط  مدينة  �سكان  الأده���م  ودع��ا  ت��راث��ي«.  
املكان، ولأجل  التي حتفظ هوية  القدمية والرتاثية،  املهنية  احلرف 
ذلك، يقوم هو �سخ�سيًا باملحافظة على حمله كما هو بدون تغيري يف 

مالحمه. )برتا- اجمد العوامله(

*إربد 
بلدية  ورئي�ش  م�ساد،  اإ�سالم  الدكتور  الريموك  جامعة  رئي�ش  اأكد 
اإربد الكربى الدكتور نبيل الكوفحي خالل لقائهما بجامعة الريموك، 
اجلامعة  من  لكل  ال�سرتاتيجية  اخلطة  وان�سجام  تكامل  اأهمية 
والبلدية، فيما يخ�ش خدمة املجتمع املحلي والتفاعل الإيجابي معه 
وما ينبثق عنهما من خطط تنفيذية واإعداد مذكرة تفاهم م�سرتكة 

لتاأطري الإجراءات والأفكار ملا فيه خري املدينة وم�ستقبلها.
وامل�ستمرة  الدائمة  اجلامعة  م�ساهمة  اإىل  م�ساد  الدكتور  واأ�سار 
خمتلف  واإخ�ساع  العلمي  البحث  يخ�ش  فيما  والبلدية  املدينة  جتاه 
املو�سوعية  العلمية  والدرا�سة  للبحث  املدينة  تهم  التي  الق�سايا 
للم�ساهمة يف حلها، لفتا اإىل جهود باحثيها يف تطوير خمتلف مرافق 

املدينة واأبنيتها الرتاثية التي تتوىل البلدية م�سوؤوليتها ورعايتها.
من جانبه، اأكد الكوفحي اأهمية ال�سراكة بني اجلانبني يف خمتلف 
والبيئية  والأثرية  الهند�سية  كامل�ساريع  املدينة  تهم  التي  املجالت 
عام  تاأ�سي�سها  ومنذ  الريموك  جامعة  قدمته  مبا  م�سيدا  واملجتمعية، 

1976 اإىل جمتمع مدينة اإربد وبلديتها.
وك�سف الكوفحي عن توجه البلدية ويف �سياق خطتها الإعالمية 
لإطالق اإذاعة جمتمعية من خالل بث جتريبي خالل الفرتة املقبلة، 
اإذاعتها  خالل  من  اجلانب  بهذا  الريموك  جامعة  مع  للتعاون  متطلعا 

وخرباتها الإعالمية .

*عجلون 
يعترب م�سروع املركز الثقايف مبحافظة عجلون والذي بو�سر العمل 
التثقيفية  الر�سائل  لتعزيز  ي�سعى  رياديا  م�سروعا  �سنوات،  منذ  فيه 
واآم��ال  يتنا�سب  مبا  الثقايف  والعمل  بالفعل  لالرتقاء  والتوعوية 

وطموحات املواطنني والأدباء واملثقفني.
وقال مدير ثقافة عجلون �سامر فريحات لوكالة الأنباء الأردنية 
)برتا(، اإن امل�سروع ياأتي يف اإطار �سيا�سة وزارة الثقافة لتفعيل احلراك 
لالأن�سطة  حا�سنة  متطورة  منوذجية  مراكز  اإن�ساء  خالل  من  الثقايف 

والفعاليات التي تنفذها الهيئات واملنتديات الثقافية .
وبني، اأن امل�سروع الذي تبلغ تكلفته 2 مليون دينار اأردين بتمويل 
والن�سبية  الطبيعية  امليزات  مع  يتالءم  املحافظة،  جمل�ش  من  كامل 
ثقافيا  حراكا  وت�سهد  عجلون  بها  تتمتع  التي  وال�سياحية  والبيئية 

متميزا مما ا�ستدعى اإقامة هذا امل�سروع.
بتقدمي  �سي�سهم  قريبا  اإجنازه  �سيتم  الذي  امل�سروع  اأن  اإىل  واأ�سار 
وبخا�سة  واملبدعني  املواهب  برعاية  والهتمام  الثقافية  اخلدمات 
الربامج  من  للعديد  ا�ست�سافته  خالل  من  والأطفال  ال�سباب  فئتي  من 
الثقافية والأم�سيات والور�سات والندوات واملعار�ش الثقافية من داخل 

املحافظة وخارجها.
وقال، اإن املبنى يتكون من ثالثة طوابق، ت�ستمل على قاعة كبرية 
وامل�ستلزمات  املعدات  باأحدث  جمهزة  �سخ�ش   300 من  لأك��رث  تت�سع 
النا�سئة  الفنون  لتدريب  قاعات  اإىل  اإ�سافة  احلديثة،  التكنولوجية 
املركز  �سي�سهدها  التي  والثقافية  الفنية  الفعاليات  مع  تتوافق  التي 

وم�سرح خارجي ومواقف للمركبات.
وجود  اأهمية  الثقافية،  والهيئات  املنتديات  ممثلي  من  عدد  واأكد 
يف  الثقافية  الأن�سطة  لكل  حا�سنة  �سيكون  الذي  امل�سروع  هذا  مثل 
ح�سارية  بوابة  املكان  هذا  ليكون  بتفاعلها  تتميز  التي  املحافظة 
نعتز  ثقافية  هوية  لي�سنع  والتميز  الإب��داع  على  ت�سهد  وتاريخية 

ونفتخر بها.
وق�س�ش  الأج���داد  تاريخ  توثيق  يف  املركز  اأهمية  اإىل  واأ���س��اروا 
احلواريات  وكذلك  حقيقية  وجتارب  مبعارف  الأجيال  ودمج  الرتاث 
الأدبية والعلمية التي تناق�ش مو�سوعات عده، تعنى بال�ساأن الثقايف 

والأدبي.

*البحر امليت 
ور�سة  اأعمال  امليت،  البحر  يف  عقدت 
املنظومة  لتحديث  املتخ�س�سة  العمل 

الت�سريعية للعمل التعاوين.
خالد  املهند�ش  ال��زراع��ة  وزي��ر  ورع��ى 
احلنيفات اأفتتاح الور�سة بح�سور وا�سع من 
اجلمعيات واأ�سحاب الخت�سا�ش واجلهات 

القانونية املخت�سة.
يومني،  ت�ستمر  التي  الور�سة  وتهدف 
التعاوين  العمل  مفا�سل  مناق�سة  اإىل 
نه�سته  ت�سمن  التي  الت�سريعية  والآليات 
�سمن جداول زمنية حمددة، ومبا يتوافق 
وخطة  القت�سادي  التحديث  روؤي��ة  مع 
الوطنية  واخلطة  العام،  القطاع  تطوير 

للزراعة امل�ستدامة.
واأ�سار احلنيفات اإىل اأن هنالك حاجة 
اإىل التطوير والرتقاء بالقطاع  �سرورية 
امل�ستويات،  التعاوين الأردين على خمتلف 
من  حاليًا  احلكومة  عليه  تعمل  م��ا  وه��و 
املوؤ�س�سة  هيكلة  لإع����ادة  تبنيها  خ��الل 
حت�سني  ي�سمن  ال��ذي  بال�سكل  التعاونية 
روؤي��ة  دع��م  يف  دوره���ا  وتعزيز  كفاءتها، 
التحديث القت�سادي بالإ�سافة اإىل زيادة 
املحلية،  التنمية  يف  التعاونيات  م�ساهمة 
من  وغريها  الزراعية  الأن�سطة  وتطوير 
عملها  يف  والتو�سع  القت�سادية  الأن�سطة 
التمويل  يوفر  مايل  �سندوق  وا�ستحداث 

للتعاونيات.
دور  تعزيز  على  نعمل  “اأننا  واأ���س��اف 
والجتماعي  القت�سادي  التعاوين  القطاع 
ولغاية حتقيق ذلك  املحلية،  املجتمعات  يف 
يجب توفري البيئة القانونية املنا�سبة لها، 

وهذا ما تهدف الور�سة لتحقيقه«.
العمل  اأهمية  اأن  اإىل  احلنيفات  ولفت 
بتنمية  امل�����س��اه��م��ة  يف  ت��ك��م��ن  ال��ت��ع��اوين 
التنمية  م�����س��رية  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع��ات، 
عمل،  فر�ش  وتوفري  ال�ساملة  امل�ستدامة 
اأمله  عن  معربا  وامل��راأة،  لل�سباب  �سيما  ل  و 
اإيجابًا  الور�سة  خمرجات  تنعك�ش  اأن  يف 
واحلفاظ  الغذائي  الأم���ن  منظومة  على 
التنمية  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  البيئة  على 
الجتماعي  ال��واق��ع  وتطوير  امل�ستدامة 
فر�ش  وت��وف��ري  للتعاونيني  والق��ت�����س��ادي 

ت�سغيل تتمتع بخ�سائ�ش العمل الالئق.
املوؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال  جانبه  م��ن 
ال�سلبي،  الفتاح  عبد  الأردن��ي��ة  التعاونية 
التعاوين  القطاع  ي�ساعد  اللقاء  ه��ذا  اإن 
وامل��وؤ���س�����س��ة يف و����س���ع خ���ارط���ة ط��ري��ق 
والروؤية  تتما�سى  حتديث  واآليات  وا�سحة 
القت�سادية وتدفع بالعمل التعاوين ب�سكل 
الإيجابي  والت�سابك  العمل  مرونة  ي�سمن 
مع كافة القطاعات مبا ينعك�ش على تطوير 
الأ�سر  على  واأي�سا  العامة،  النمو  موؤ�سرات 
وخلق  والأط���راف  املحافظات  يف  الريفية 
فر�ش عمل مبا�سرة واأخرى غري مبا�سرة يف 
اإطار التوجه الر�سمي للم�ساهمة يف حتقيق 
اجلمعيات  تكون  وب��ذل��ك  الغذائي  الأم���ن 
التعاونية هي الركيزة الأ�سا�سية لالقت�ساد 

الجتماعي.
العمل  ور���س��ة  اأن  اإىل  ال�سلبي  واأ���س��ار 

قبل  من  ومقرتحات  مداخالت  ت�سم  �سوف 
لديها  دول  م��ن  جن��اح  وق�س�ش  امل�ساركني 
اإ�سافة  التعاوين  العمل  يف  وا���س��ع  ن�سوج 
ودوليني  حمليني  خمت�سني  م�ساركة  اإىل 

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
الدولية  العمل  منظمة  ممثلة  وقالت 
مناق�سة  ال�سروري  من  اإنه  اجلندي،  �سذى 
يف  التعاونية  للحركة  املنظمة  القوانني 
التعاونية  واملوؤ�س�سة  ال��وزارات  مع  الأردن 
اأن��ح��اء  جميع  ويف  ال��ب��الد  يف  وال�����س��رك��اء 
املتوازن  املجتمع  اأن  اإىل  ولفتت  املنطقة، 
ي�����س��ت��ل��زم وج���ود ق��ط��اع��ني ع���ام وخ��ا���ش 
تعاونية  حركة  اإىل  بالإ�سافة  ق��وي��ني، 
ب�سجل  التعاونيات  تتمتع  ومنظمة  قوية 
وا�ستدامتها  العمل  فر�ش  خلق  يف  حافل 
التعديالت  خالل  من  العاملي  ال�سعيد  على 

املقرتحة.

*العقبة 
ملحوظا،  �سياحيا  ن�ساطا  العقبة  مدينة  ت�سهد 
اأعدتها  التي  ال�سياحية  الفعاليات  بتنوع  يتميز 
�سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة لتفعيل 
ال��زوار  وا�ستقبال  املنطقة  يف  ال�سياحي  احل��راك 

املحليني والأجانب .
وب���ه���دف ت��ن�����س��ي��ط احل��رك��ت��ني ال�����س��ي��اح��ي��ة 
اأطلقت  ال�ساحلية،  العقبة  مدينة  يف  والتجارية 
ال�سلطة يف الثاين من كانون الثاين اجلاري كرنفال 
العقبة ال�سياحي للت�سوق والتخفي�سات حتت �سعار 
“الدفا جنوبي”، بالتعاون مع غرفة جتارة العقبة 
الفنادق  �سيما  ول  ال�سياحي،  القطاع  وم�سغلي 
باأ�سعار  ال�سياحية،  املن�ساآت  وخمتلف  واملطاعم 
م�ستوى  على  م�سبوقة  غري  ت�سجيعية  وخ�سومات 
الكرنفال  وي�ستمر  الداخلية،  املحلية  ال�سياحة 

حتى 12 �سباط املقبل، .
اأكرب  يومني  قبل  العقبة  �سواطئ  وا�ستقبلت 
“لوغو�ش  �سفينة  حتملها  العامل  يف  عائمة  مكتبة 
امل�سري  �سعيد  بور  ميناء  من  اأبحرت  التي  هوب” 
على  حتمل  العقبة  اإىل  وو�سلت  املا�سي،  الأ�سبوع 
والعلوم  امل��ع��ارف  �ستى  يف  ع��ن��وان  اآلف   4 متنها 
الفكرية والأدبية من خالل 800 األف كتاب وطاقم 
من املتطوعني ي�سل اإىل 400 �سخ�ش من 65 جن�سية 

من خمتلف دول العامل .
واأكد مفو�ش ال�سياحة والبيئة يف �سلطة منطقة 
العقبة القت�سادية اخلا�سة الدكتور ن�سال املجايل، 
اأن كرنفال العقبة الذي ينطلق للعام ال�ساد�ش على 
التوايل يعزز ال�سياحة املحلية واخلارجية وي�ساهم 
من  الآلف  مئات  دخ��ول  العقبة  مدينة  بتحقيق 

البرتا  الذهبي  املثلث  منطقة  اإىل  وال�سياح  ال��زوار 
العقبة وادي رم .

واأو�سح املجايل، اأن الكرنفال، جاء بتعاون فاعل 
العقبة؛  منطقة  يف  اخلا�ش  والقطاع  ال�سلطة  بني 
حيث تداعت امل�ساريع الكربى التي تقام يف املنطقة 
الكرنفال، فيما  اإقامة هذا  اإىل رفد ودعم  اخلا�سة 

الأخ��رى  وال�سياحية  الفندقية  املن�ساآت  قدمت 
اأرقاما ت�سجيعية مل حت�سل يف العقبة �سابقا هدفها 
�سمن  للعقبة  املحلي  ال�سائح  ج��ذب  على  العمل 
اأيام،  وخم�سة  ليال  اأربع  ي�ستمر  الأول  برناجمني؛ 

والثاين اأربعة اأيام وثالث ليال.
ال�سفينة  زوار  ع��دد  ي�سل  اأن  امل��ج��ايل،  وتوقع 

“اأكرب مكتبة عائمة يف العامل” اإىل  لوغو�ش هوب 
60 األف زائر لالطالع على الكتب واملعارف العلمية 
والفكرية والأدبية التي حتملها على متنها، موؤكدا 
الت�سويق  اأدوات  اإح��دى  هي  املكتبة،  ال�سفينة  اأن 
تاريخها  واإظهار  عامليا  ال�سياحية  العقبة  ملدينة 

واإرثها الثقايف واحل�ساري .
وقال، اإن اأهمية وجود ال�سفينة بالعقبة يكمن 
البحر  على  امل��وان��ئ  اأه��م  من  العقبة  ميناء  اأن  يف 
هذا  عرب  ال�سفن  جميع  م��رور  من  بد  ول  الأحمر 
امليناء �سواء كانت �سياحية اأو جتارية الأمر الذي 
خمتلف  من  للزوار  قبلة  العقبة  مدينة  من  يجعل 

دول العامل.
م��ن ج��ان��ب��ه، ب��ني ن��ائ��ب رئ��ي�����ش غ��رف��ة جت��ارة 
العقبة رامي الرياطي، اأن الكرنفال يهدف لتن�سيط 
ملاذا  واع  حتليل  بعد  جاء  و  الداخلية،  ال�سياحة 
تفقد املن�ساآت ال�سياحية والقطاع التجاري زوارها، 
تلم�ست  اأن  وبعد  ال�سنة،  من  الوقت  هذا  يف  خا�سة 
ال�سياحي  العقبة  منتج  يف  وال��ع��ام��ل��ون  ال�سلطة 
الرتاجع احلا�سل يف عدد زوار املنطقة من ال�سياحة 
ق�ساء  اإىل  الأردن��ي��ني  ال�سياح  وجل��وء  الأجنبية، 
ما  مع  �سياحية يف دول خمتلفة،  مناطق  العطل يف 
والعمالت  الوطنية  للموارد  نزف  من  ذلك  ي�سكل 

ال�سعبة.
ن�ساطات  اخل��ا���س��ة  املنطقة  �سلطة  وت��ن��ف��ذ 
مناطق  الكرنفال ويف  اأيام  مدار  ترفيهية عدة على 
خدمات  ت��ق��دمي  �ساأنها  م��ن  العقبة،  م��ن  خمتلفة 
اأوق��ات  وق�ساء  و�سياحها  العقبة  ل��زوار  ترفيهية 
يف  باعتدالها  متتاز  التي  العقبة  اأج��واء  يف  ممتعة 

مثل هذا الوقت من ال�سنة.

ور�سة متخ�س�سة حول حتديث
 املنظومة الت�سريعية للعمل التعاوين

فعاليات متنوعة لتفعيل احلراك ال�سياحي بالعقبة
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الأهلي الأردين يعلن 
نتائج انتخاباته التكميلية

ال�سياحني يتاألق يف ظهوره 
الأول بالدوري العراقي

اأبو ليلى: هديف تقدمي الإ�سافة 
للجبلني ال�سعودي

*وكاالت
�سجل الأردين خالد ال�سياحني ح�سوره القوي، يف اأول ظهور له مع 

فريق زاخو، بالدوري العراقي لكرة القدم.
اجلمعة،  الديوانية،  مرمى  يف  لزاخو  هدفني  ال�سياحني  واأح��رز 

خالل املباراة التي انتهت بنتيجة 1-5.
وانتقل ال�سياحني، قبل عدة اأيام لزاخو، حيث ي�سغل مركز �سانع 
الألعاب، و�سبق له اللعب ب�سفوف الفي�سلي الأردين، كما مثل املنتخب 

الأوملبي يف الن�سخة الأخرية من نهائيات كاأ�ش اآ�سيا حتت 23 عاما.
وي�سم زاخو يف �سفوفه الثنائي الأردين خالد ال�سياحني واملدافع 
“خالد الدردور ويو�سف  حجازي ماهر، فيما يلعب للديوانية الثنائي 

الروا�سدة«.

*وكاالت
�سعادته  عن  الأردن،  منتخب  مرمى  حار�ش  ليلى  اأب��و  يزيد  عرب 

بالن�سمام لنادي اجلبلني ال�سعودي.
اأ�سهر، على   4 ليلى مع اجلبلني ملدة  اأبو  الأردين يزيد  وميتد عقد 
اأن يعود بعد ذلك ل�سفوف الفي�سلي.  وكتب اأبو ليلى عرب ح�سابه على 
جتربتي اجلديدة مع اجلبلني  يف  التوفيق  اهلل  “اأ�ساأل  “في�سبوك”: 
املرحلة  يف  املطلوبة  الإ�سافة  لتقدمي  جاهدا  و�ساأ�سعى  ال�سعوي.. 
اأبو ليلى اأن عقده مع اجلبلني ميتد اإىل 4 �سهور فقط،  املقبلة«. واأكد 

وينتهي مع بداية انطالق املو�سم الكروي يف الأردن.
التي  الطويلة  امل��دة  ظل  يف  بالحرتاف  ليلى  اأب��و  رغبة  وج��اءت 

تف�سله عن انطالق امل�سابقات يف الأردن واملقررة يف مايو/اأيار املقبل.
ويخو�ش اأبو ليلى اأول جتربة احرتافية يف م�سريته، وهو يعد من 

حرا�ش املرمى املميزين �سواء مع الفي�سلي اأو منتخب الأردن.
وبداأ يزيد اأبو ليلى �ساحب ال30 عاما م�سريته الكروية مع فريق 

�سباب الأردن قبل اأن ينتقل للفي�سلي.
الفي�سلي  ل�سفوف  للجبلني  اإعارته  انتهاء  بعد  ليلى  اأبو  و�سيعود 
اآ�سيا  اأب��ط��ال  دوري  يف  التاريخية  م�ساركته  خلو�ش  ي�ستعد  ال��ذي 

اأغ�سط�ش/ اأب املقبل.

*وكاالت
التي  اإدارته،  ملجل�ش  التكميلية  النتخابات  الأردين  الأهلي  اأجنز 

جرت مبقر النادي.
 وفاز يف النتخابات وفقا للمركز الإعالمي للنادي الأهلي كل من:

اإىل  ماهر،  حممود  �سوير،  �سمري  حينا،  عمر  �سفاقوج،  د.عبدهلل 
جانب طالل ق�سحة كع�سو احتياط. 

و�سين�سم هوؤلء لأع�ساء جمل�ش الإدارة، الذين مل تنته بعد فرتة 
اأرخاغة،  ح�سني  �سقم،  عمر  املهند�ش  النادي  رئي�ش  وهم:  وليتهم، 

اأنزور �سوبر، عوين نغوي، وعالء بينو.
بهدف  النتائج  اإعالن  بعد  جل�ساته،  اأوىل  اجلديد  املجل�ش  وعقد 

توزيع املنا�سب.
واملهند�ش  للرئي�ش،  نائبا  اأرخاغة  ح�سني  ت�سمية  اجلل�سة  وتخلل 
لل�سر، وحممود ماهر �سكاخوا مديرا ماليا، وعوين  اأمينا  اأنزور �سوبر 

نغوي م�ساعدا لأمني ال�سر.
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*وكاالت
كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل  النجم  �سقط 
الكبري الأول مع فريقه  رونالدو يف امتحانه 
مواجهة  بخ�سارة  وذل��ك  الن�سر،  اجل��دي��د 
ال�سوبر  ال��ك��اأ���ش  م�سابقة  ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف 
فهد  امللك  ملعب  على  القدم  لكرة  ال�سعودية 
ليتواجه   ،3-1 الحت��اد  اأم��ام  الريا�ش  يف 

الأخري على 
بت�سجيله  ال�سعودي  م�سواره  بداأ  وبعدما 
التي  ال��ودي��ة  امل��ب��اراة  خ�����س��ارة  يف  ثنائية 
�سان  بباري�ش  والهالل  الن�سر  جنوم  جمعت 
املا�سي،  اخلمي�ش   5-4 الفرن�سي  ج��رم��ان 
خرج رونالدو الذي كلف نادي العا�سمة 200 
اختباره  من  منت�سرًا  معه،  للتعاقد  مليون 
التفاق  على  بالفوز  الأحد  الأول  الر�سمي 

يف الدوري 1-�سفر لكن من دون اأن ي�سجل.
وجاءت مباراة اخلمي�ش لت�سكل التحدي 
يف  يحتفل  ال���ذي  ل��رون��ال��دو  الأول  الكبري 
الثامن  مبيالده  املقبل  ال�سهر  من  اخلام�ش 
الحتاد  اأمام  خا�سرًا  منها  فخرج  والثالثني، 
ح�سمه  ل��ق��اء  يف  الكثري  ي��ق��دم  اأن  دون  م��ن 
الذي  الأول  ال�سوط  يف  كبري  ب�سكل  الأخ��ري 
من  تابعه  لقاء  يف  نظيفني  بهدفني  اأن��ه��اه 

املدرجات قرابة 60 األف متفرج.
رون��ال��دو  على  �سعبة  ال��ب��داي��ة  وك��ان��ت 
منذ  متخلفني  اأنف�سهم  وج��دوا  اإذ  ورف��اق��ه، 
جميلة  جماعية  لعبة  بعد   15 الدقيقة 
وتبادل للكرة بني املغربي عبد الرزاق حمد 
ال���ذي عك�ش  ال��ع��ب��ود  ال��رح��م��ن  اهلل وع��ب��د 
الربازيلي  املتوغل  باجتاه  عر�سية  الكرة 
واأودعها  الأخ��ري  عليها  فانق�ش  رومارينيو، 
���س��ب��اك احل���ار����ش اجل���دي���د الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
الكولومبي  امل�ساب  بديل  رو�سي  اأغو�ستني 

دافيد اأو�سبينا.
وب����دا رون���ال���دو غ��ائ��ب��ًا ع��ن ال��ل��ق��اء يف 
معزوًل  وكان  املواجهة  من  الأوىل  الدقائق 
اإ�سبرييتو  نونو  مواطنه  فريق  مدافعي  بني 
الهجمات  يف  ج��دًا  خطريًا  كان  ال��ذي  �سانتو 
ومواطن  ورومارينيو  اهلل  حمد  عرب  املرتدة 

الأخري املتاألق اإيغور كورونادو.
رونالدو والن�سر ال�سعودي .. من ربح من 

؟
الحت��اد  اق��رتب  الن�سر،  �سياع  وو�سط   
هو�ساوي  زكريا  عرب  ث��اٍن  ه��دف  اإ�سافة  من 

بت�سديدة بعيدة لكن رو�سي كان له باملر�ساد 
ن�سف  م��رور  بعد  ملا  الن�سر  وانتظر   .)29(
�ساعة للدخول يف اأجواء اللقاء لكن من دون 
الربازيلي  خطورة تذكر على مرمى احلار�ش 

مار�سيلو غروهي حتى الدقيقة 43 حني تاألق 
الأخري يف �سد راأ�سية قوية جدًا من رونالدو.

�سد  كيف  ي�ستوعب  رون��ال��دو  يكد  ومل 
ال��ربازي��ل��ي حم��اول��ت��ه، ح��ت��ى وج���د فريقه 

اهلل  حمد  براأ�سه  �سجله  ثاٍن  بهدف  متخلفًا 
اإثر غر�سية متقنة من رومارينيو )43(.

ال�سوط  بداية  يف  الن�سر  اأداء  وحت�سن 
الثاين وكان رونالدو قريبًا من تقلي�ش الفارق 

 ،)65( بقليل  العار�سة  علت  حرة  ركلة  من 
الربازيلي  جنح  حني  املواجهة  ا�ستعلت  ثم 
�سباك  اإىل  الو�سول  يف  تالي�سكا  اأن��در���س��ون 
عر�سية  م��ن  ال��ك��رة  و�سلته  بعدما  غ��روه��ي 

ملواطنه لويز غو�ستافو )67(.
الالزم لفريق  الدفع  الهدف  واأعطى هذا 
حاول  الذي  غار�سيا  رودي  الفرن�سي  املدرب 
التي  التغيريات  خ��الل  م��ن  ال��ع��ودة  اإك��م��ال 
ي�سمد  كيف  ع��رف  الحت���اد  لكن  اأج��راه��ا، 
القا�سية  ال�سربة  توجيهه  اىل  و���س��وًل 
منطقته  م��ن  انطلقت  هجمة  م��ن  ملناف�سه 
وقادها رومارينيو الذي مرر الكرة اإىل مهند 
ال�سنقيطي، فاأطلقها قوية رائعة من م�سارف 

املنطقة اإىل ال�سباك )90+3(.
الهالل يتنازل عن اللقب

ا�ستاد الأمري  املواجهة الأخرى على  ويف 
في�سل بن فهد يف الريا�ش، تنازل الهالل عن 

اللقب بخ�سارته اأمام الفيحاء �سفر-1.
ويدين الفيحاء بتاأهله اىل نهائي الأحد 
هدف  �سجل  ال��ذي  باولينيو  الربازيلي  اإىل 
املباراة الوحيد يف الدقيقة 21 بعد متريرة 
فريقه  ليمنح  روي�ش  فيكتور  الإ�سباين  من 
للمرة الأوىل  الفوز بالكاأ�ش  فر�سة حماولة 

يف تاريخه.
لقبه  عن  يبحث  كان  الذي  الهالل  ودفع 
�سامل  اإهدار جنمه  امل�سابقة، ثمن  الرابع يف 
من   27 الدقيقة  يف  ج��زاء  ركلة  الدو�سري 
ل�سالح  فيه  الرتجيحات  مالت  الذي  اللقاء 
الفيحاء  اأن  ل�سيما  املا�سي،  املو�سم  بطل 
يقبع يف املركز الثالث ع�سر يف الدوري مع 4 

انت�سارات يف 14 مباراة.
املا�سي  مايو  �سيناريو  كرر  الفيحاء  لكن 
الهالل  على  تاريخيًا  انت�سارًا  حقق  حيث 

بركالت الرتجيح يف نهائي كاأ�ش امللك.
و�سارك الهالل يف الكاأ�ش ال�سوبر ب�سفته 
بطال للدوري املو�سم املا�سي، والفيحاء بطال 
كو�سيف  الحتاد  �سارك  بينما  امللك،  لكاأ�ش 
من  بدل  ال��دوري  ثالث  الن�سر  مع  للدوري، 

و�سيف الكاأ�ش )الهالل(.
امل�سابقة،  األقاب يف  الهالل ثالثة  وميلك 
الفتح  من  لكل  ولقب  للن�سر  اثنني  مقابل 

وال�سباب والأهلي.
ال�سنوات  يف  ال�سوبر  الكاأ�ش  نظام  وكان 
جتمع  واح���دة  م��ب��اراة  ع��ن  ع��ب��ارة  املا�سية 
بطلي الدوري والكاأ�ش، لكن بنظامها اجلديد 
ال�سوبر  الكاأ�ش  م�سابقة  خطى  على  ت�سري 
اأخريًا  ال�سعودية  احت�سنتها  التي  الإ�سبانية 
مب�ساركة اأربعة اأندية وتّوج بر�سلونة بلقبها.

والذهب" التون�سي  "الدم 
اأول املغاربة  يف "ال�سوبر الإفريقي"

ال�سوبر ال�سعودي: الحتاد ي�سقط رونالدو والن�سر يالقي الفيحاء

*وكاالت
تنتظر جماهري كرة القدم يف القارة الإفريقية 
امل�سابقة  من  ن�سخة  اأول  انطالق  و�سغف  بتطلع 
�سيطلقها  وال��ت��ي  ل��الأن��دي��ة  اجل��دي��دة  ال��ك��روي��ة 
»دوري  م�سمى  حت��ت  للعبة  الإف��ري��ق��ي  الحت���اد 
ال�سوبر الإفريقي« اأو »ال�سوبر ليغ« وهي امل�سابقة 
اأن  اأوروبا بعد  النور يف  اأن ترى  لها  التي مل يكتب 
»األك�سندر  ال�سلوفيني  واجهت معار�سة �سديدة من 
القدم  لكرة  الأوروب��ي  الحتاد  رئي�ش  ت�سيفرين« 
يقرر  اأن  قبل  املطاف  نهاية  يف  عنها  التخلي  ومت 

»الكاف« اإن�ساءها.
ويعد دوري ال�سوبر الإفريقي اإحدى امل�سابقات 
القدم  لكرة  املتابعني  قبل  م��ن  ب�سدة  املرتقبة 
خ�سو�سا يف �سوء اجلدل حول دوافع اإن�سائها ف�سال 
يف  اأندية  ثمانية  واأع��رق  اأف�سل  �ستجمع  اأنها  عن 
�سهر  يف  مرة  لأول  النور  و�سرتى  ال�سمراء  القارة 
كان  التي  الأوىل  الن�سخة  يف  املقبل  اأغ�سط�ش 
ر�سميا  يعلن  اإفريقي  فريق  اأول  التون�سي  الرتجي 

م�ساركته فيها.
والإي���اب  ال��ذه��اب  بنظام  البطولة  و�ستلعب 
وال�سيغة  واملباريات  القرعة  �سحب  مواعيد  لكن 
املقبلة  الأ�سابيع  يف  عنها  الك�سف  �سيتم  النهائية 
على اأن يكون الرتجي، بطل تون�ش يف املوا�سم ال�ست 

الأخرية يف امل�ستوى الأول.
الثالثاء  يوم  التون�سي  الرتجي  ن��ادي  واأعلن 
الأوىل  الن�سخة  يف  م�ساركته  تفا�سيل  عن  ر�سميا 

املمثل  �سيكون  اأنه  موؤكدا  الإفريقي  ال�سوبرليغ  من 
الوحيد للكرة التون�سية يف هذه امل�سابقة اجلديدة 
التي �ستنطلق يف الن�سف الثاين من ال�سنة احلالية.

 تأكيد املشاركة
اأب��ط��ال  دوري  لقب  ح��ام��ل  ال��رتج��ي،  وك�سف 
اإفريقيا يف 4 منا�سبات يف بيان ن�سره على �سفحته 
 8 بني  من  �سيكون  اأن��ه  التوا�سل  مبواقع  الر�سمية 
اجلديدة  الإفريقية  امل�سابقة  يف  �ست�سارك  اأندية 
لكرة  الإف��ري��ق��ي  الحت���اد  ت�سنيف  ح�سب  وذل��ك 
القدم ليكون النادي امللقب بفريق “الدم والذهب” 
ل��دوري  خو�سه  ر�سميا  يعلن  مغاربي  فريق  اأول 

ال�سوبر.
اإن  النادي  اإدارة  جمل�ش  قال  ذاته،  البيان  ويف 
وفد الحتاد الفريقي بقيادة حممد في�سل �سيدات 
بالعا�سمة  ال��ن��ادي  مقر  اإىل  تفقدية  زي��ارة  اأدى 
وكل  الإدارية  املكاتب  على  خاللها  اطلع  التون�سية 

املرافق اخلا�سة بالفريق.
الإفريقي  ال�سوبر  دوري  اإن�ساء  فكرة  وتعود 
اأعقاب  يف  وذلك   2019 العام  من  نوفمرب  �سهر  اإىل 
القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  رئي�ش  اأداه��ا  زي��ارة 
مازمبي  بي  تي  نادي  اإىل  اأنفانتينو  جياين  )فيفا( 

حيث  لتاأ�سي�سيه   80 الذكرى  مبنا�سبة  الكونغويل 
ك�سف اأن النوادي الإفريقية العريقة مثل مازمبي 
قادرة  م�سابقات  يف  امل�ساركة  اإىل  حاجة  يف  وغريه 
النفقات  تغطي  ومرابح  اأم��وال  عليها  تدر  اأن  على 
دوري  يف  م�ساركتها  عند  بها  تقوم  التي  الكبرية 

الأبطال اأو كاأ�ش الكونفدرالية.
ويف �سيف 2021 اأعلن رئي�ش الحتاد الإفريقي 
لكرة القدم “باتري�ش موت�سيبي” ر�سميا امل�سادقة 
الإف��ري��ق��ي،  ال�سوبر  دوري  اإن�����س��اء  م�����س��روع  على 
كاأ�ش  م�سابقتي  م��ع  تتعار�ش  ل��ن  التي  البطولة 
اأ�سارت  فيما  اإفريقيا،  اأبطال  ودوري  الكونفدرالية 
م�سادر اإعالمية اإىل اأن جمموع جوائزها �سيكون يف 

حدود 100 مليون دولر.
 وا�ستقر الكاف على اأن تت�سمن الن�سخة الأوىل 
من  والرتجي  م�سر  من  الأهلي  وهي  فقط  اأندية   8
من  مازميبي  ب��ي  وت��ي  امل��غ��رب  م��ن  وال���وداد  تون�ش 
جنوب  م��ن  داون���ز  و���س��ن  الدميقراطية  الكونغو 
�سيمبا  ون��ادي  الغاين،  ال�سنوبر  وقلوب  اإفريقيا 
كوناكري  حوريا  اأو  الكامريوين  والقطن  التنزاين 

الغيني.
وقال حمدي املدب رئي�ش الرتجي التون�سي، اإن 
التتويج  بهدف  ال�سوبر  دوري  يف  �سي�سارك  فريقه 
مادية  واأرباح  مكا�سب  لتحقيق  اأي�سا  ولكن  باللقب 

من �ساأنها اأن تغطي النفقات الباه�سة التي يتحملها 
النادي يف م�ساركته �سنويا بدوري الأبطال اأو كاأ�ش 

الكاف.
وتابع املدب يف ت�سريحات اأمام و�سائل الإعالم 
فيما  فكرنا  “اإذا  لناديه:  القارية  امل�ساركات  حول 
نك�سبه،  مبا  مقارنة  الأب��ط��ال،  دوري  على  ننفقه 
الأ�سا�ش،  من  امل�ساركة  عدم  الأف�سل  من  ف�سيكون 
التنقالت  ج����راء  ك��ب��رية  خ�����س��ائ��ر  نتكبد  ن��ح��ن 
فاأفريقيا  الإقامة  وم�ساريف  اجلوية  وال�سفرات 
علينا  يتعني  الأح���ي���ان  بع�ش  ويف  ك��ب��رية  ق���ارة 
 100 على  تزيد  بتكلفة  جوية  رح��الت  ا�ستئجار 

األف دولر لكل منها«.
ف��اإن  خمتلفة  م�����س��ادر  اأوردت�����ه  م��ا  وبح�سب 
ربع  ال��دور  مباريات  ب��اإج��راء  �ستنطلق  امل�سابقة 
النهائي يف �سهر اأكتوبر بنظام الإق�ساء املبا�سر بعد 
مباراتي ذهاب واإياب على اأن يجري الدور النهائي 

يف دي�سمرب 2023.

 انتقادات لدوري السوبر
تعر�ش  منه،  الأوىل  الن�سخة  اإق��ام��ة  وقبل 
عديد  من  لذع��ة  انتقادات  اإىل  اجلديد  ال��دوري 
بدعوى  اإفريقيا  يف  الكروية  والحت��ادات  الأندية 
اأن “الفيفا” �سيجعل من ال�سوبرليغ مطية لتعوي�ش 

ف�سله يف اإطالق امل�سابقة يف اأوروبا.
التون�سي  للرتجي  ال�سابق  الالعب  اأكد  بدروه 
�سامي العرو�سي يف ت�سريحات ل�سكاي نيوز عربية 
البطولة  يف  تون�ش  لتمثيل  الرتجي  اختيار  اأن 
وعراقته  ال��ن��ادي  مكانة  م��ن  ينطلق  اجل��دي��دة 
ومغاربيا  وعربيا  حمليا  بالألقاب  الزاخر  و�سجله 
تبحث  التي  املقومات  كل  ميلك  النادي  اأن  م�سيفا 
عنها الكاف باعتباره الفريق الذي �سجل ح�سوره 
اإفريقيا  يف  املا�سية  الأعوام  يف  الوىل  الأدوار  يف 

بح�سب قوله.
الإفريقي”  ال�سوبر  “دوري  العرو�سي:  وقال 
اأبعادا  طياته  يف  يحمل  غام�سا  م�سروعا  يبدو 
“الكاف”  تطمح  ا�ستثمارية  وغ��اي��ات  ربحية 
اأن يقع  لتحقيقها عرب جلب م�ست�سارين جدد على 
منح الأندية امل�ساركة جوائز مالية عالية القيمة 
اأن ت�ساهي  الأحوال  باأي حال من  ولكنها ل ميكن 
التي  الكروية  والأه��داف  الريا�سية  النعكا�سات 

لبد اأن تكون اأ�سا�ش كل م�سابقة«.
وقال الالعب الذي قاد الرتجي لإحراز كاأ�ش 
الإفريقي  وال�سوبر  الكوؤو�ش  وكاأ�ش  الكونفدرالية 
يف الت�سعينيات اإن “نتائج الن�سخة الأوىل لل�سوبر 
ليغ وما �ستنبثق عنه ريا�سيا وماديا �ستكون مبثابة 

العوامل املوؤثرة يف م�ستقبل هذه البطولة«،
عربية:  نيوز  �سكاي  ملوقع  حديثه  يف  وتابع 
اأن ف�سل م�سروع ال�سوبرليغ يف اأوروبا  “من الوا�سح 
ولكنه  �سعب  امتحان  اأم��ام  البطولة  هذه  �سي�سع 
حا�سم �سينتهي اإما بنجاح �ساحق لها يف حال حققت 
�سيحكم  اأنه  اأو  والإقت�سادية  الريا�سية  اأهدافها 

عليها بالنهاية ال�سريعة.«
اأن  اأك��د  تون�ش  ملنتخب  ال�سابق  ال��الع��ب  لكن 
وال��ن��وادي  اإفريقيا  يف  القدم  ك��رة  اأق��ط��اب  وج��ود 
امل�سري  والأهلي  التون�سي  الرتجي  مثل  العريقة 
والوداد البي�ساوي املغربي �سيكون مبثابة الركائز 
لها  �ست�سمن  والتي  ال�سوبرليغ  لبطولة  الأ�سا�سية 
بحكم  واملتابعة  وال�سهرة  النجاح  من  اأدن��ى  ح��دا 
وقوتها  الأن���دي���ة  لتلك  اجل��م��اه��ريي��ة  ال��ق��اع��دة 
ميزانياتها  عن  ف�سال  التتويجات  من  ور�سيدها 

ال�سخمة بح�سب قوله.
اأندية  اأكرث  من  واحدا  التون�سي  الرتجي  ويعد 
اأكرث  اأن��ه  كما  بالألقاب  تتويجا  ال�سمراء  القارة 

فريق تون�سي يف عدد التتويجات.
وفاز الرتجي الذي احتفل يف 15 يناير املا�سي 
اأبطال  ب��دوري  تاأ�سي�سه  على  �سنوات   104 مب��رور 
و2011   1994 �سنوات  منا�سبات   4 يف  اأفريقيا 
 1997 يف  الكاف  كاأ�ش  عن  ف�سال  و2019  و2018 
وكاأ�ش كوؤو�ش اأفريقيا يف 1998 وال�سوبر الإفريقي 
1995 كما �سارك يف كاأ�ش العامل لالأندية يف ثالث 

منا�سبات.
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خلـف أستـار الـَمـغيب
ت�������ت�������زاح�������م الأف���������ك���������ار 
خم���������ّي���������ل���������ت���������ي  يف 
ع�������ن ال�����غ�����ي�����ب ال����ره����ي����ب
ع�������ن ت�����ل�����ك�����ُم الأع�������ب�������اء
ال�����ف�����ن�����اء وادي  يف   
ل������ت�������������س������ح������ق ُم������ن������ي������ة 
ال����������غ����������ادي ال����ق���������س����ي����ب
����س���روٍد  يف  اأب����ح����ث  وذه����ب����ت 
ب��������ني اأم�����������������واج احل�����ي�����اة
ع���ن ����س���وء ف���ج���ٍر ع���ن وج����وٍد 
ُي����ل����ق����ي اأط�����������واق ال���ن���ج���اة

ع�������ن وم�������������ش اإ����������س���������راٍق 
ي��������زفُّ ب���������س����راه ال���ق���ري���ب

ت���������ت���������اآك���������ل الأي�������������������ام 
وت���ن���ق���ر����ش ب�����ني ال����زح����ام
وال����ع����م����ر م�����ا������شٍ ي��ف��ت��ق��د
ن��ب�����س��ه ت������وّق������ف  ق����ل����ب����ًا   
م����ن وق�����ع اأ������س�����راب ال�����س��ه��ام
ت����ل����ك ال����ت����ي ق�����د ُوّج�����ه�����ْت 
وت��������اأّه��������ب��������ْت وت�����وث�����ب�����ْت

ن����������ح����������و اخل������م������ي������ل������ة 
ب�������ني اأزه���������������ار اخُل���������������زام
ف������ي������الق������ي ك�����������ٌل ح���ت���ف���ه
املَغيب اأ���س��ت��ار  خلف  ويغيب    
ال��������رح��������ي��������ل  اأزف 
م���ت���م���ت���م���ًا م����ن����ذ ال����ب����داي����ة
ب��ن��ه��اي��ة الأح���ي���اء والأ���س��ي��اء 
م�����������ن ب�����������ني ال����������رباي����������ا
وي���ن���ط���ف���ئ وج������ه ال�������رباءة
ال������ُرغ������ام اإع�������ت�������ام  ب������ني   
وي������رجت������ف ق�����ل�����ٌب ت�������رّدى
امل��ه��ي��ب ال���ل���ح���د  ث������رى  يف   
ف���ي���ن���دث���ر ن�������ور ال�������س���ب���اح
ال���ق���ت���ام ����اه  ت����غ���������سّ وق�������د   
اأت���������راه اأف�������س���ى وا�����س����رتاح 

ال������������زوؤام ُي�����الح�����ق�����ه  اأم 
وُي�������������ج�������������ر ث��������ان��������ي��������ًة 
احل������ط������ام ح������ت������ف  اإىل 
ت�������ت�������زاح�������م الأف���������ك���������ار
ال���ع���ن���اء ت�����ك�����ّب�����دت  وق��������د   
واخل���������وف ي���ع���ل���وه���ا م��������رارًا
ال����ل����ق����اء ِوْرَد  ت���ب���ت���ه���ل   

خ���������ط���������ٍب  ك������������������ل  يف 
ق��������د وع��������ي��������ُت ب���ع���ي���ن���ه���ا
ل����ل����ورى  ق�������س���م���ات ع����ط����ٍف 
 ف���ا����س���ت ب�����ن�����وٍر ق�����د ����س���رى
ال��������������رب��������������وع ب�����������������ني   

ل����ل����خ����ري غ�������ر��������شٌ اأزه�����������را 
ي���������س����دو اأه�������ازي�������ج امل���ح���ب���ة
ي������ان������ع������ات ث����������م����������اٍر  يف 
ب����دي����ع وج�����������ٌه  ط�����ْل�����ُع�����ه�����ا   

م���������������ا ب���������������ني ��������س�������ي�������ٍب 
ر����س���ي���ع اأو  �����س����ب����اب  اأو 
غ����������م����������رت ب������ت������ح������ن������اٍن 
ن�������ِدٍيّ ن��ب��ع��ه��ا ي�����روي ال��ق��ل��وب
الآخ�������������ر  ال����������ع����������امل  يف 
ت��������ل��������ق��������اه��������ا ه�������ن�������اك

ح��������ان��������ي��������ة ال�������ي�������دي�������ن 
ب��اع��ث��ة ب��ال��ن�����س��ي��م ال��ع��ن��ربي

راح�������������������ه�������������������ا  يف 
ال����������راح����������ة الأب���������دي���������ة 
ِط�����ي�����ب امل�����ق�����ر مُب�������س���ت���ق���ٍر 
ال������������������ع������������������ال يف 
اأي�����������ه�����������ا الإن�������������������س���������ان

ت������ه������ده������د  ط�����������وب�����������ى   
ب����ع����دم����ا ط��������ال ال�������س���ق���اء

ط������وب������ى ي������الق������ي دف���ئ���ه���ا 
ح�����������������س��������ن ال��������غ��������ري��������ب
ال���������س����رم����دي ال�������ع�������امل  يف 
ال�����������س�����ع�����ود ��������س�������ل�������واك   

َط������ّي������ٍب  ������س�����ع�����ي�����ٍد  اإىل 
ت��غ�����س��اك ال�����س��ك��ي��ن��ة وال�����س��الم
وحت���������فُّ اأط�������ي�������ار ال�����ُرب�����ى

رواٍح   يف  غ����������������دوٍّ  يف 
��������س�������رب�������ه�������ا اجل������������������ّواب
ع������������ن������������وان ان�������ت�������ظ�������ام
ي��ل��ت��ف ب��ج��ي��ده��ا ط���وق ال����ورود
ي������ت������دىل م�������ن ج���ن���اح���ي���ه���ا 
غ���������س����ن زي��������ت��������وٍن ي�������زود

ع����������������ن ك����������������ل م������ع������ن������ى 
ال�������س���ك���ون روح  �����س����دا  ق�����د 
امل������دى يف  ت����ع����ان����ق  روٌح 

م�����داده�����ا  ت����ط����ري   ����س���ح���ف���ًا 
ق�����ل�����ٌم ون����������ون ي�������س���ط���رون 
وخ����ل����ف����ه����م �������س������ٌر ع���ج���ي���ب

الأب��������������دي  ال���������ع���������امل  يف 
الأرواح ت�������������س������ك������ن 
وت�����������ط�����������وف ب����ه����ج����ت����ه����ا 
ع������ل������ى ���������س��������اح ال������������رباح
ع�������ل�������ى م����������ن ال���������ري���������اح  
ع�����������ادت ب�����ه�����ا ال�����رح�����م�����ات
امل�������م�������ات  ب�������ع�������د  م�����������ن   
الب�ساط  اأج��ن��ح��ة  ف��وق  لتطري 
ب������������الأف������������ق ال������رح������ي������ب
ي���������ا م�������وك�������ب الأن�����������������وار 
ق���������د ب�������زغ�������ت الآم��������������ال 
م����������ن ن������ب�������������ش ال�������رج�������ا
ب�������ني اإ����������س���������راق ال����ن����ه����ار 
����س���ج���ى ال������ل������ي������ل  واإذا 
وارمت�������������ى م�������ن ك�������ل ُب�����������ٍد 
ب�������ني اأح�������������س������ان ال�����دج�����ى
�ساخ�سة الأب�������س���ار  ف��ل��رتق��ب 
ت��ت��ل��ه��ف ال���ع���ب���ق ال��رنج�����س��ي
�����������������اذ  ب������رو�������س������ه������ا الأخَّ
ب��������ني غ��������ي��������داء وِط������ي������ب


