
معركة خالفة عبا�س قد تت�سّبب 
يف  "انهيار" ال�سلطة الفل�سطينية 

*رام اهلل 
معركة  �أّن  من  �لأرب��ع��اء  دويل  تقرير  ح��ّذر 
عبا�س  حممود  �لفل�سطيني  �لرئي�س  خالفة 
ب�”�حتجاجات  تت�سّبب  ق��د  عاما   87 �لبالغ 
�ل�سلطة  �نهيار  ورّب���ا  وع��ن��ف،  وق��م��ع  �سعبية 

�لفل�سطينية«.  
 و�أتى ن�سر تقرير جمموعة �لأزمات �لدولية 
�سّمت  مباحثات  غ���د�ة  بروك�سل  يف  وم��ق��ّره��ا 
�ملحتّلة  �لغربية  بال�سّفة  �هلل  ر�م  يف  �لثالثاء 
عّبا�س ووزير �خلارجية �لأمريكي �أنتوين بلينكن 

و�لفل�سطيني  �لإ�سر�ئيلي  �جلانبني  طالب  �لذي 
بخف�س �لت�سعيد.

تكّهنات  �لفل�سطيني  �ل�����س��ارع  يف  وت�سري   
�ل�سلطة  تر�أ�س  �لذي  عبا�س   خلف  هوية  حول 
�أن  يفرت�س  كان  لولية   2005 يف  �لفل�سطينية 

تنتهي يف 2009.
وفق  “�نتخابات  �إج���ر�ء  �أّن  �لتقرير  ور�أى 
�أف�سل �سيناريو لكن يبقى  �أ�س�س قانونية” يعترب 

هذ� �لحتمال “�لأقّل ترجيحًا«.

 ،2004 �أو�خ��ر  يف  عرفات  يا�سر  وف��اة  وبعد   
�لتحرير  ومنظمة  فتح  حركة  عبا�س  ت��ر�أّ���س 
لل�سعب  و�لوحيد  �ل�سرعي  �ملمّثل  �لفل�سطينية، 
�لثاين/يناير  كانون  يف  و�نُتخب  �لفل�سطيني، 

2005 رئي�سًا لل�سلطة �لفل�سطينية.
“�أفرغ  ع��ب��ا���س  �أّن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����س���ار   
فيما  مهامها  �لفل�سطينية من  و�لآليات  �ملوؤ�ّس�سات 
�سيخلفه”،  من  ب�ساأن  ق��ر�ر  �تخاذ  خمولة  هي 
وباأي  �سيخلفه  من  �لو��سح  غري  “من  �أ�سبح  لذ� 

طريقة �سيتم ذلك«. 

*عمان
عبد�هلل  �مللك  جاللة  يلتقي 
جو  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �ل��ث��اين 
�لأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  ب���اي���دن، يف 
زي���ارة  �سمن  �خل��م��ي�����س،  �ل��ي��وم 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إىل  جاللته 

�لأمريكية.
و�لرئي�س  جاللته  وي��ج��ري 
�سبل  تتناول  مباحثات  ب��اي��دن 
�ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  تعزيز 
�لأردن  بني  �ل�سد�قة  وعالقات 
و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة م��ن خالل 
تو�سيع �لتعاون يف �ستى �ملجالت.

�إىل  �ملباحثات  و�ستتطرق 
و�لعامل،  �لإقليم  يف  �مل�ستجد�ت 
بالق�سية  �ملتعلقة  خ�سو�سا 
�ل��ولي��ات  ودور  �لفل�سطينية 
ف�سال  حيالها،  �ملحوري  �ملتحدة 

عن تبعات �لأزمة يف �أوكر�نيا.

املـلـــك يبــحـث مـــع بايــــدن 
م�ستــجــدات الإقلـيـــم والعـــالــم

*عمان 
قالت وز�رة �ملياه و�لري/ �سلطة و�دي �لأردن، �إن �لتخزين �لكلي 
يف �سدود �ململكة �لرئي�سية �ل� 13، �رتفع �إىل 81،250 مليون مرت مكعب 
 29 تخزين  وبن�سبة  م3  مليون   280،760 �لبالغة  �لكلية  طاقتها  من 

باملئة.
يف  تركزت  �لهطولت  �أن  �لأرب��ع��اء،  بيان،  يف  �ل��وز�رة،  و�أو�سحت 
مليون مرت  �مللك طالل 1،310  �سد  �إىل  �لو�سطى، حيث دخل  �ملنطقة 
�لتخزينية  مليون م3 من طاقته  مكعب لرتفع تخزينه �ىل 24،642 
�سد  �إىل  �لد�خلة  �لكمية  باقي  توزعت  فيما  م3،  مليون   67 �لبالغة 
�لوحدة 52 �ألف مرت مكعب، و�سد �لعرب 78 �ألف م3 ، و�سد �سرحبيل 
40 �ألف م3، و�سد كفرجنة 47 �ألف م3، و�سعيب 17 �ألف م3 ، و�لكفرين 
و�لو�لة  ماعني  زرق��اء  �جلنوب  �سدود  تدخل  مل  فيما  م3،   21600
�لكرك  �سد  �إىل  فقط  ودخل  كميات،  �أية  و�للجون  و�لتنور  و�ملوجب 

2،668 �ألف م3.

*عمان 
بن�سبة  �ملا�سي،  �لعام  خالل  �خلارج  يف  �لعاملني  حو�لت  �رتفعت 
1.5 باملئة لتبلغ 3،452 مليار دولر، باملقارنة مع عام 2021، لُت�سكل 
ما ن�سبته 93.1 باملئة من م�ستو�ها �ملتحقق خالل عام 2019 )ما قبل 
�جلائحة(. وت�سري �لبيانات �لأولية �ل�سادرة عن �لبنك �ملركزي �إىل 
ت�سجيل حو�لت �لعاملني يف �خلارج خالل �سهر كانون �لأول من عام 
2022 �رتفاعًا بن�سبة 6.7 باملئة، لتبلغ ما مقد�ره 319.3 مليون دولر 

باملقارنة مع ذ�ت �ل�سهر من عام 2021.
وت�سري �لدر��سات �إىل �أن ن�سبة �لأردنيني �ملغرتبني يف �خلارج تقدر 
بنحو 10.5 باملئة من جممل �ملو�طنني �لأردنيني وبجموع يقدر بنحو 
وتليها  �ل�سعودية،  يف  ثلثهم  حو�يل  يقطن  مغرتب،  مو�طن  �ألف   786
ثم  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  ثم  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة 

�لكويت وقطر وبقية دول �لعامل.
�خلا�س  للقطاع  �ملمنوح  �لئتمان  على  �إيجابا  �حل��و�لت  وتوؤثر 
وعلى �لود�ئع يف �لبنوك �سو�ء كانت بالعمالت �ملحلية �أو �لأجنبية. 
قدرتهم  فاإن  �ملو�طنني،  دخل  �زدي��اد  وب�سبب  �لآخ��ر،  �جلانب  وعلى 
على  �لطلب  زي��ادة  على  �حل��و�لت  توؤثر  وبالتايل  ت��زد�د  �ل�سر�ئية 
خا�س،  ب�سكل  �مل�ستوردة  �ل�سلع  وعلى  عام  ب�سكل  و�خلدمات  �ل�سلع 

و�لذي بدوره يوؤدي �إىل زيادة �لعجز يف �مليز�ن �لتجاري.

وادي الأردن: 1,5 مليون م3 
دخلت ال�سدود خالل 24 �ساعة 

3.4 مليار دولر حوالت 
املغرتبني لنهاية العام املا�سي

*عمان 
�لتي عقدها  �لوزر�ء يف جل�سته  ناق�س جمل�س 
ب�سر  �لدكتور  �ل��وزر�ء،  رئي�س  برئا�سة  �لأربعاء، 
ل  �لتحوُّ ب��ر�م��ج  يف  �ملُ��َح��رز  م  �ل��ت��ق��دُّ �خل�ساونة، 
�ملقبلة  �ملرحلة  خالل  �إجنازه  �سيتمُّ  وما  قمي،  �لرَّ
�لربنامج كجزء من حمور �خلدمات �سمن  يف هذ� 

خارطة طريق حتديث �لقطاع �لعام.
وزي��ر  م��ه  ق��دَّ �إي��ج��از  �إىل  �ملجل�س  و����س��ت��م��ع 
�لهناندة حول  �أحمد  يادة  قمي و�لرِّ �لرَّ �لقت�ساد 
�لوطنيَّة  �ل�سرت�تيجيَّة  �سمن  �إجن���ازه  متَّ  م��ا 
ذلك  يف  با  �لتنفيذيَّة،  تها  وخطَّ قمي  �لرَّ ل  للتحوُّ
خاذها خالل �لعام �حلايل  �خلطو�ت �لتي �سيتمُّ �تِّ
يف  �مل�سمولة  �سات  �ملوؤ�سَّ وكذلك  �ملقبلة،  و�لأع��و�م 

ة لغايات رقمنة خدماتها بالكامل. هذه �خلطَّ
�خلدمات  �بة  بوَّ حول  �سرحًا  �لهناندة  م  وقدَّ
من  عليه  ��ستملت  وما  )�سند(  دة  �ملوحَّ �حلكوميَّة 
ات  و�مللفَّ �لرقميَّة  ة  �لهويَّ تفعيل  مثل  خدمات 
�لإلكرتوين،  فع  و�لدَّ قمي  �لرَّ و�لتَّوقيع  �لرقميَّة 

من  �ل�ستفادة  للمو�طنني  ميكن  �أنَّ��ه  �إىل  لفتًا 
وثائق  ��ستخد�م  �أو  و�إ�سد�ر  �خلدمات  من  �لعديد 

�بة. عرب هذه �لبوَّ
خدمة   200 م��ن  �أك��ر  �إط���الق  �إىل  لفت  كما 
دو�ئ��ر  يف  )�سند(  �بة  بوَّ عرب  �إلكرتونيَّة  وميزة 
و�إد�رة  و�جل������و�ز�ت،  ��ة  �مل��دن��يَّ �لأح�����و�ل  م��ث��ل: 
و�مل�ساحة،  �لأر��سي  ود�ئ��رة  �ملركبات،  ترخي�س 
�جل��م��ارك،  ود�ئ���رة  �لق�سائي،  �لتَّنفيذ  و�إد�رة 
و�لتِّجارة  ناعة  و�ل�سِّ اقة  و�لطَّ �لعدل  ووز�ر�ت 

باب وغريها. و�ل�سَّ
توثيق  م��ن  �لن��ت��ه��اء  �إىل  �ل��ه��ن��ان��دة  و�أ���س��ار 
�سة وجهة  م من 50 موؤ�سَّ قر�بة 2400 خدمة ُتقدَّ
لغايات  منها  خدمة   700 �عتماد  ومتَّ  حكوميَّة، 
باقي  تعديل  على  ًا  حاليَّ �لعمل  ويجري  رقمنتها، 
تعمل  �ل���وز�رة  �أنَّ  ��دً�  م��وؤكِّ و�عتمادها،  �خلدمات 
من  �لعديد  يف  �خلدمات  مئات  رقمنة  على  ًا  حاليَّ

�سات �حلكوميَّة. �لوز�ر�ت و�ملوؤ�سَّ
تابع �س2

*عمان 
�لأمطار  حجم  �إن  و�ل��ري،  �ملياه  وز�رة  قالت 
�لهاطلة من بد�ية �ملو�سم �رتفع �إىل 48 باملئة من 

�ملعدل �ل�سنوي �لعام �لبالغ 8،1 مليار م3 �سنويا.
�أعلى  �أن  �لأربعاء،  بيان  يف  �ل��وز�رة  و�أ�سافت 
ن�سبة هطول مطري خالل �ل�ساعات �ل� 24 �ملا�سية 
من  �ل�سدود  دخلت  �إذ  ملم،   77 عجلون  يف  جاءت 

�ملنخف�س �جلوي �لأخري 2 مليون مرت مكعب.
ح�سب  �مل��ط��ري  �ل��ه��ط��ول  م��ع��دل  �أن  وب��ي��ن��ت 
�أعالها  ملم   24،9 �لعا�سمة  يف  �سجلت  حمطاتها 

�أعالها  ملم   36،8 و�لبلقاء  ملم،   56،8 �سويلح  يف 
�أعالها  ملم   13،5 وماأدبا   ، ملم   59،6 جوزة  �أم  يف 
يف �جلديدة 21،8 ملم، و�لزرقاء 15،7 ملم �أعالها 
�أعالها يف  �لعالوك 37،5 ملم، وجر�س 44 ملم  يف 
�لكتة 60 ملم، و�ملفرق 12،5 ملم �أعالها يف بلعما 
31،1، و�ربد 30،9 ملم �أعالها يف ق�سبة �إربد 65 
�أعالها  ملم  ملم، وعجلون 44 ملم، و�لكرك 10،4 
�عالها  ملم   5،3 �لطفيلة   ، ملم   20،8 جدعا  يف 
يف  �أعالها  ملم   0،7 ،معان  ملم   16،2 �لقاد�سية  يف 

عنيزة 5،5 ملم.

*عمان 
موقعها  على  �جل��وي��ة  �لأر���س��اد  �إد�رة  قالت 
�لر�سمي، �إن �سور �لأقمار �ل�سطناعية ت�سري �إىل 
�قرت�ب �جلبهة �لهو�ئية �لباردة من �ململكة، حيث 

�سيتجدد باإذن �هلل هطول �لأمطار.
�أ�سدرته  �لذي  �لر�سمي  تقريرها  يف  و�أ�سارت 
�سباًحا �إىل ��ستمر�ر �لكتلة �سديدة �لربودة حتى 
م�ساء �لغد، وت�ساقط �لثلوج فوق �لقمم �لتي ت�سل 

1100 مرت.
جبهة  تدريجيا  �ململكة  تعرب  �لتقرير،  ووفق 
�إىل غربية  �لرياح  �أكر برودة، وتتحول  هو�ئية 
غزيرة  تكون  �ملناطق  �أغلب  يف  �لأمطار  وتهطل 
�لربد،  حبات  وت�ساقط  �لرعد  ي�سحبها  �أحيانا 
و�ملناطق  �لأودية  �ل�سيول يف  ت�سكل  �إىل  يوؤدي  ما 

�ملنخف�سة با فيها �لبحر �مليت.
�خلمي�س،  وفجر  �لليل  �ساعات  خالل  ويتوقع 
ت�ساقط زخات من �لثلج فوق قمم �جلبال �لعالية 

�لتي ي�سل �رتفاعها �إىل 1100م عن �سطح �لبحر، 
ح�سب  وم��ت��ف��اوت  حم���دود  ب�سكل  ت��رت�ك��م  حيث 

�لرتفاع.
وبني �لتقرير �أن �ململكة تبقى �ليوم حتت تاأثري 
وتكون  �ل��ربودة،  �سديدة  �لهو�ئية  �لكتلة  بقايا 
�لأجو�ء باردة جد� مع ت�ساقط زخات خفيفة من 
�لغربية من  �لأجز�ء  �ملطر بني �حلني و�لآخر يف 
�ل�سرعة،  ن�سطة  �سمالية غربية  و�لرياح  �ململكة، 
ومع �ساعات �مل�ساء ت�سعف تدريجا �سرعة �لرياح.

وحذرت د�ئرة �لأر�ساد من خطر ت�سكل �ل�سيول 
منطقة  فيها  با  �ملنخف�سة  و�ملناطق  �لأودي��ة  يف 
و�لهبات  �ل��ري��اح  �سرعة  �سدة  وم��ن  �مليت،  �لبحر 
�لأفقية  �لروؤية  مدى  وتدين  لها،  �ملر�فقة  �لقوية 
يف مناطق �لبادية ب�سبب �لغبار، و خطر �لنزلقات 
هطولت،  ت�سهد  �لتي  �ملناطق  يف  �لطرقات  على 
وتدين مدى �لروؤية �لأفقية ب�سبب �لغيوم �ملالم�سة 

ل�سطح �لأر�س فوق �ملرتفعات �جلبلية.

*عمان 
عملية  خالل  �ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  �ألقت 
نوعية �لقب�س على �سبكة جرمية لالجتار وترويج 
�ملخدر�ت يف �لعا�سمة، وبحوزتهم 68 كف ح�سي�س 

و 13 �ألف حبة خمدرة.
�لأمن  مديرية  با�سم  �لإعالمي  �لناطق  وقال 
�ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  يف  �لعاملني  �إّن  �لعام، 
مدى  على  وعملياتي  ��ستخباري  جهد  بعد  متكنو� 
وترويج  لالجتار  جرمية  ب�سبكة  �لإيقاع  من  �أّيام 

�ملخدر�ت يف �لعا�سمة.
ويف �لتفا�سيل، فاإّن فريقًا حتقيقيًا من �لإد�رة 
ملتابعة  ��ستخبارية  بجهود  �أّي��ام  م��دى  على  ق��ام 
وت��روي��ج  ل��الجت��ار  جرمية  �سبكة  ع��ن  معلومات 
�ملخدر�ت يف �لعا�سمة، �إذ متكن �لفريق من حتديد 

وتخزين  ن�ساطاتهم  و�أم��اك��ن  �مل��روج��ني  ه��وي��ات 
�ملخدر�ت.

جمع  �كتمال  بعد  �أّنه  �لإعالمي  �لناطق  و�أّكد 
�لذين  �لأ�سخا�س  موقع  وحتديد  كافة،  �ملعلومات 
�ملخدر�ت  من  كبرية  كمية  لبيع  يتجهزون  كانو� 
جرت مد�همتهم و�أُلقي �لقب�س على 3 منهم بعد �أْن 
حاول �أحدهم �إطالق �لنار باجتاه �لفريق �لأمني 
و�سبط  عليه  و�ل�سيطرة  �سبطه  ج��رى  �أّن��ه  �إل 
بحوزتهم 21 كف ح�سي�س و 5 �آلف حبة خمدرة.

جرى  �لقب�س  عمليات  �نتهاء  وبعد  �أنه  وتابع 
خم���در�ت،  م��ن  تبقى  م��ا  تخزين  مل��ك��ان  �ل��ت��وج��ه 
�آلف   8 و  ح�سي�س  كف   47 على  ُع��ر  وبتفتي�سه 
على  �لتعميم  كذلك  ج��رى  فيما  خم���درة،  حبة 

�سخ�س �آخر تورط يف �لق�سية.

*السليمانية
�ن��خ��ف�����س��ت ح���دة �ل��ت��وت��ر يف �إق��ل��ي��م 
ك��رد���س��ت��ان، ���س��م��ايل �ل���ع���ر�ق، �ل�����س��اع��ات 
�لرئي�سيني  �حل��زب��ني  عقد  بعد  �لأخ���رية، 
حد  لو�سع  ثنائيا،  �جتماعا  �لإقليم،  يف 
�لنتخابات  ح��ول  بينهما  �حل��ادة  ل��الأزم��ة 
باندلع  وهددت  و�لروة،  �ل�سلطة  وتوزيع 
�لحتاد  حزب  يف  قيادي  وعّدد  مو�جهات. 
نيوز  “�سكاي  ملوقع  �لكرد�ستاين  �لوطني 
�أنه  ر�أى  �ل��ذي  �لجتماع،  مز�يا  عربية” 
�ل�سحيح،  �لجت���اه  يف  ج��د�  مهمة  خطوة 
حول  للتو�فق  �أخ��رى  �جتماعات  وبد�ية 
ك��اف��ة �ل��ن��ق��اط �خل��الف��ي��ة، وخ��ا���س��ة ملف 

�لنتخابات ومتثيل �ملكونات.

م�ستوى  على  �ل�سبت،  �لجتماع،  و�نعقد 
�ل�سليمانية  مدينة  يف  �ل�سيا�سي  �ملكتب 
متهيد�  �ساعات،   6 قر�بة  ��ستمر  بالإقليم، 
�جلانبني،  بني  �ل�سيا�سية  �خل��الف��ات  حلل 
ومن  عربية  �أطر�فا  تدخل  تطلبت  و�لتي 
بعد  لتحجيمها،  �ملتحدة  و�لوليات  �أوروب��ا 
حكومة  جل�سات  مقاطعة  حلد  و�سلت  �أو 
منذ  �حلزبني  قياد�ت  وتتناف�س  �لإقليم. 
وقت طويل على �لزعامة و�ل�سلطة وتوزيع 
يف  �ل���و�رد�ت  وت��وزي��ع  �ل�سيادية  �ملنا�سب 
منذ  �لذ�تي  �حلكم  بنظام  �ملُ��د�ر  �لإقليم 
عام 1970، و�لغني بالنفط، وفيما ي�سيطر 
�حلزب �لدميقر�طي ب�سكل �أكرب على �أربيل 
�لحتاد  حزب  ي�سيطر  كرد�ستان،  عا�سمة 

�لوطني على �ل�سليمانية.
�ل���وط���ن���ي  �لحت��������اد  ي���ت���ه���م  و�لآن 
�ل��ك��رد���س��ت��اين ب��زع��ام��ة ب��اف��ل ط��ال��ب��اين، 
�لكرد�ستاين  �لدميقر�طي  �حلزب  مناف�سه 
بزعامة م�سعود بار�ز�ين، باحتكار �ل�سلطة، 
�لإقليم،  ل���و�رد�ت  �لعادل  �لتوزيع  وع��دم 
فيما تتحدث قياد�ت باحلزب �لدميقر�طي 
�إير�د�ت �ل�سليمانية  عن وجود ف�ساد يبتلع 

بعيد� عن �مليز�نية �لعامة.
�لوطني  �لحت����اد  ح���زب  يف  �ل��ق��ي��ادي 
�ل��ك��رد���س��ت��اين، حم��م��ود خ��و���س��ن��او، ي�سف 
�لجتماع، باأنه “يف �ملجمل �إيجابي؛ فاإنهاء 
�ملمكن  من  مهم،  تطور  ذ�ته  بحد  �لقطيعة 
�لبناء عليه نقاطا �أخرى تنعك�س على م�سار 

�لأزمة، وتطلق حو�ر� �إيجابيا«.
ينهي  �أن  �مل���اأم���ول  �مل��ل��ف��ات  �أه���م  وع���ن 
�جلارية  �ل�سديدة  �خلالفات  �حل��و�ر  ه��ذ� 
حولها، يقول خو�سناو: نر�هن على �حللول 
�ل�سيا�سية  �مللفات  من  للعديد  �لإيجابية 
�لتي  و�لإد�ري���ة  و�لأمنية  و�لقت�سادية 
تتعلق بلف �إد�رة �حلكم يف �إقليم كرد�ستان، 
�أه��م��ه��ا  م��ل��ف �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ربمل��ان��ي��ة يف 
�لإقليم. ملف �لنتخابات مهم جد� يف هذه 
�ملرحلة �لفا�سلة يف تاريخ �لإقليم، وحزب 
�نتخابات  قانون  ظهور  على  يعمل  �لحتاد 
جديد بعد �أن فقد قانون 1992 �سالحيته، 
�ملرحلة  متطلبات  مع  من�سجم  غري  وب��ات 

و�لتمثيل �حلقيقي لالأحز�ب.

خصوصا املتعلقة بالقضية الفلسطينية قمي ل الرَّ م املُحرز يف برامج التحوُّ احلكومة تناق�س التقدُّ

املياه: املعدل املطري ارتفع اإىل 48 باملئة  

الأر�ساد: اقرتاب اجلبهة الهوائية الباردة من اململكة

القب�س على �سبكة جرمية لالجتار وترويج املخدرات

القطيعة".. تفاوؤل بحلحلة اأزمة حزبي كرد�ستان العراق "اإنهاء 

�سخ�سية العام القيادية 

ال�سخ�سية القيادية املثالية
 العربية الوىل لعام 2022

جملة جنوم وا�سواء العربية 
تكرم وتختار �سعادة الأ�ستاذ

ــــــــادي ــــي الحت ــــن ــــوط ـــس ال ـــ� ـــل ـــج ـــو امل ـــس ـــ� ع
الإمــــارات  وطــنــي  موؤ�س�سة  التنفيذي   الرئي�س 

ابو حممد حفظه اهلل ورعاه

�سرار بالهول 
الفال�ســـي

39.2 دينار �سعر غرام 
الأمم املتحدة تدعو ل�سبط النف�س الذهب عيار 21 حمليا

بعد هجوم على م�سنع ع�سكري اإيراين
*عمان 

يف  �ملو�طنني  من  رغبة  �لأكر   ،21 عيار  �لذهب  غر�م  بيع  �سعر  بلغ 
�ل�سوق �ملحلية، �لأربعاء، عند 39.20 دينار لغايات �ل�سر�ء من حمالت 

�ل�ساغة، مقابل 37.50 دينار جلهة �لبيع.
لأ�سحاب  �لعامة  �لنقابة  ت�سدرها  �لتي  �ليومية  �لن�سرة  وح�سب 
حمالت جتارة و�سياغة �حللي و�ملجوهر�ت، بلغ �سعر بيع �لغر�م �لو�حد 
عند  �ل�ساغة،  حمالت  من  �ل�سر�ء  لغايات  و18   24 عياري  �لذهب  من 

45.70 دينار و 35 دينار� على �لتو�يل.
�لعاملية، عند  بال�سوق  �لأربعاء  �لأ�سفر حتى ظهر  �ملعدن  �سعر  وبلغ 

1926 دولر� لالأون�سة �لو�حدة.

*نيويورك 
“ممار�سة  �إىل  �ملا�سية  �لليلة  �ملتحدة  �لأمم  دع��ت 
بطائر�ت  هجوم  بعد  �لنف�س”  �سبط  درج���ات  �أق�سى 
�أ�سفهان  مدينة  يف  �إي���ر�ين  �أ�سلحة  م�سنع  على  م�سرية 
و�سط �لبالد. وقال �ملتحدث با�سم �لأمم �ملتحدة، �ستيفان 
دوجاريك يف ر�سالة �إلكرتونية لل�سحفيني �إن �لأمني �لعام 
تفيد  �لتي  �لتقارير  بقلق  “يتابع  غوتريي�س  �أنطونيو 
بوقوع حو�دث يف جمهورية �إير�ن �لإ�سالمية خالل عطلة 
بدون  بطائرة  مزعوم  هجوم  ذلك  يف  �لأ�سبوع، با  نهاية 
طيار على جممع ع�سكري يف �أ�سفهان يف 28 كانون �لثاين«.
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*عمان 
�ل�سفدي،  �أح��م��د  �ل��ن��و�ب  جمل�س  رئي�س  �أك���د 
�لثاين  ع��ب��د�هلل  �مللك  جاللة  ورع��اي��ة  �هتمام  �أن 
لدى  �لقدوة  ت�سكل  �لع�سكريني  �ملتقاعدين  بطالب 
جمل�س �لنو�ب يف متابعة �سوؤونهم وتذليل �أي عقبات 

تو�جههم.
وعرب �ل�سفدي عن �عتز�ز وفخر �ملجل�س بجميع 
ما  على  �لقد�مى  و�ملحاربني  �لع�سكريني  �ملتقاعدين 
و�سون  �لوطن  عن  �لدفاع  يف  ت�سحيات  من  قدموه 
�لعر�س  خطبة  يف  ج��اء  م��ا  م�ستذكرً�  منجز�ته، 
للمجل�س  �لثانية  �لعادية  �ل��دورة  بافتتاح  �ل�سامي 
�لأ�سدق  �أنهم  �ل�سالح  لرفاق  �مللك  جاللة  �أكد  حني 

قول و�لأخل�س عمال.
جمل�س  بد�ر  لقائه  خالل  جاء  �ل�سفدي  حديث 
�لوطنية  �للجنة  و�أع�ساء  رئي�س  �لأربعاء،  �لنو�ب 
�ل�سابقني، بح�سور �لنائب �لأول لرئي�س  للع�سكريني 
�لثاين  و�لنائب  �خلاليلة،  �أحمد  �لدكتور  �ملجل�س 
�لرئي�س  وم�ساعد  �حلي�سة،  ن�سار  �لدكتور  للرئي�س 
�لدكتور و�ئل رزوق، ورئي�س �للجنة �لإد�رية �لنائب 

�ملهند�س يزن �سديفات.
وقال �ل�سفدي �إن �ملتقاعدين �لع�سكريني ي�سكلون 
رفاق  فهم  كافة،  لالأردنيني  و�لعتز�ز  �لفخر  م�سدر 
�ل�سالح ورمز لل�سجاعة و�لت�سحية، ولهم دور كبري يف 
بناء �لأردن �لعزيز ونه�سته و�سو�عدهم �ساهدة على 
حجم �لإجناز�ت �لوطنية �لتي حتققت على خمتلف 
�أهمية توحيد جميع جهود جلان  معربًا عن  �ل�سعد، 
تلبي  و�ح���دة  مظلة  حت��ت  و�ن�سو�ئهم  �ملتقاعدين 

تطلعاتهم ومطالبهم.
ت�سكل  �لع�سكريني  �ملتقاعدين  مطالب  �أن  و�أك��د 
حر�س  على  م�سددً�  �ل��ن��و�ب،  جمل�س  ل��دى  �أول��وي��ة 

�ملجل�س على دعمهم يف �ملجالت كافة ومتابعة جميع 
ذ�ت  �جلهات  مع  وتطلعاتهم  ومطالبهم  تو�سياتهم 
�ملتقاعدين  �أن  �خلاليلة  �أك��د  جهته،  من  �لعالقة. 
�مللك  ج��الل��ة  ل���دى  �أول���وي���ة  يحتلون  �لع�سكريني 
من  ومتكينهم  دعمهم  �سرورة  على  دومًا  يوؤكد  �لذي 
�لتنموي  دوره��م  وتعزيز  �لوطنية  بهامهم  �لقيام 
و�لجتماعي، م�سريً� �إىل �سرورة دعمهم و�ل�ستفادة 

من خرب�تهم يف م�سرية �لبناء �لوطني.
�سرورة  و�ل�سديفات  ورزوق  �حلي�سة  بني  بدوره، 
�لقد�مى  و�ملحاربني  �لع�سكريني  �ملتقاعدين  دع��م 
و�لهتمام،  �لرعاية  بعني  مالحظاتهم  جميع  و�أخذ 

خا�سة و�أن لهم دور فاعل وب�سمات و��سحة يف م�سرية 
�لبناء و�لعطاء.

�إىل ذلك، �أكد رئي�س �للجنة �لوطنية للع�سكريني 
�لتفاف  �ل��رق��اد،  �حمد  �ملتقاعد  �لعميد  �ل�سابقني 
�لها�سمية  �لقيادة  خلف  كافة  بنت�سبيها  �للجنة 
�مللك عبد�هلل  لروؤى وتطلعات جاللة  �ملطلق  ودعمها 
�لثاين، معربني عن تقديرهم �لكبري جلاللته ودعمه 
�مل�ستمر للمتقاعدين �لع�سكريني و�ملحاربني �لقد�مى.

رئي�س  �هتمام  �للجنة  و�أع�����س��اء  رئي�س  وثمن 
�لع�سكريني  باملتقاعدين  �ل��ن��و�ب  جمل�س  و�أع�ساء 
مطالبهم  بجميع  و�له��ت��م��ام  �لقد�مى  و�مل��ح��ارب��ني 

حر�س  يعك�س  �للقاء  هذ�  �أن  موؤكدين  ومالحظاتهم، 
جمل�س �لنو�ب و�إميانه �ملطلق بالدور �لذي ي�سطلع به 

�ملتقاعدون �لع�سكريون و�ملحاربون �لقد�مى.
و�لظروف  �لعامة  �لق�سايا  من  جملة  وطرحو� 
�لتي متر بها �ململكة و�أهمية توحيد �جلهود �لوطنية 
جاللة  يقودها  �لتي  �ل�سامل  �لتحديث  م�سرية  لدعم 
�لوطنية  باملوؤ�س�سات  �ل�سعب  ثقة  تعزيز  و�سبل  �مللك 
و�سيا�سات وبر�مج عمل قابلة  ��سرت�تيجيات  و�نتهاج 
و�لبطالة  �لفقر  م�سكلتي  معاجلة  يف  ت�سهم  للتطبيق 
وتخفيف  للمتقاعدين  �ملعي�سية  �لظروف  وحت�سني 

�لأعباء �مللقاة على عاتقهم و�إز�لة �ملعيقات �أمامهم.

*عمان 
وقع مدير عام �ملوؤ�س�سة �لعامة للغذ�ء 
و�لرئي�س  مهيد�ت  نز�ر  �لدكتور  و�ل��دو�ء 
للدفع  مدفوعاتكم  ل�سركة  �لتنفيذي 
�لإلكرتوين، �مل�سغل و�ملطور �لر�سمي لنظام 
�لربعاء،  �ل�سالل،  عالء  فو�تريكم(  )�ي 
�تفاقية دفع �إلكرتوين باإ�سر�ف من �لبنك 

�ملركزي .
مع  �لت��ف��اق��ي��ة  �إن  م��ه��ي��د�ت،  وق���ال 
ر�سميا  �إطالقا  تعترب  مدفوعاتكم  �سركة 
ن��ظ��ام  �إىل  �ل��ك��ام��ل  �ل��ت��ح��ول  خل��دم��ات 
على  �ملرتتبة  للر�سوم  �لإلكرتوين  �لدفع 
�لعامة  �ملوؤ�س�سة  تقدمها  �لتي  �خلدمات 
�لرئي�سي  مركزها  يف  و�ل���دو�ء  للغذ�ء 
�ململكة،  م��ن��اط��ق  خمتلف  يف  وف��روع��ه��ا 
متلقي  �أمام  �لدفع  عملية  تب�سيط  بهدف 
يرتجم  وب��ا  جودتها  وتعزيز  �خلدمة 

�لرت��ق��اء  ب�����س��رورة  �مللكية  �لتوجيهات 
�مل�����س��ت��م��ر ب��ك��ف��اءة ون��وع��ي��ة �خل��دم��ات 

�حلكومية.
�لدفع  �أهمية  �ل�سالل  �أك��د  جانبه،  من 

و�لآم��ن  �ل�سريع  �لتح�سيل  يف  �لإلكرتوين 
ما يعزز كفاءة �خلدمات �ملالية للموؤ�س�سات 
مالية ع�سرية  وميكنها من تقدمي خدمات 
م�سيد�  �ملجال،  ه��ذ�  يف  �لتطور�ت  تو�كب 
�لأمتتة  عملية  يف  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة  بجهود 

و�خلدمات �لإلكرتونية.
�لرئي�س  �لت��ف��اق��ي��ة  توقيع  وح�سر 
�لتنفيذي لالأعمال ر�ئد فريز وممثلون عن 
لل�سركة و�لفريق  ق�سم �لأعمال �حلكومية 

�ملعني من �ملوؤ�س�سة.

*عمان 
�مللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  ع���م���ان،  يف  �خ��ت��ت��م��ت 
�لإعالم  قطاع  نظمه  �لذي  �لعربي،  �لإعالمي 
و�لت�سال يف جامعة �لدول �لعربية بال�سر�كة 
و�لتعاون مع وز�رة �لت�سال �حلكومي و�لهيئة 

�لعربية للبث �لف�سائي.
�فتتحه  �لذي  �مللتقى،  فعاليات  و��ستمرت 
�لر�سمي  �لناطق  �حلكومي  �لت�����س��ال  وزي��ر 
مد�ر  على  �ل�سبول،  في�سل  �حلكومة،  با�سم 
�مل�ساعد  �لعام  �لأم��ني  بح�سور  �أي���ام،  �أرب��ع��ة 
جامعة  يف  و�لت�سال  �لإع���الم  قطاع  رئي�س 
خطابي،  ر�سيد  �أحمد  �ل�سفري  �لعربية  �لدول 
�لدكتور  �حلكومي  �لت�سال  وز�رة  عام  و�أمني 
�لعربية  �ل��دول  عن  وممثلني  �لنو�ي�سة،  زيد 
�ملمار�سة  و�ملنظمات  و�لهيئات  و�لحت���اد�ت 
للمهام �لإعالمية ب�سفتهم �أع�ساء مر�قبني يف 

جمل�س وزر�ء �لإعالم �لعرب.
و�لجتماعات  �مللتقى  جل�سات  و�سهدت 
�لذي بد�أ يف 28 كانون �لثاين �ملا�سي، نقا�سات 

ت�سب  ومقرتحات  عمل  �أور�ق  وتقدمي  معمقة 
يف تعزيز �لتعاون �لإعالمي �لعربي �مل�سرتك يف 
عديد �لقطاعات، ل �سيما �لإعالم �لإلكرتوين 
و�لأم�������ن �ل�����س��ي��رب�ين وخم���اط���ر �لأل���ع���اب 

�لإلكرتونية و�لإعالم �لتنموي.
و�جتماعات  جل�سات  يف  �مل�ساركون  وتو�فق 
�مللتقى، على �لعديد من �لتو�سيات و�ملقرتحات، 

�لجتماعات  حما�سر  يف  ت�سمينها  جرى  �لتي 
يف  �ملعنية  للجان  �ملتبعة  �لأط��ر  �سمن  لرتفع 
منظومة �لأمانة �لفنية ملجل�س وزر�ء �لإعالم.
�ل��دول  وممثلو  خ��ط��اب��ي،  �ل�سفري  و�أع����رب 
�ل��ع��رب��ي��ة وم���ن���دوب���و �لحت�������اد�ت و�ل��ه��ي��ئ��ات 
تقديرهم  عن  �مل�ساركة،  �لإعالمية  و�ملنظمات 
�أخرى  وملتقيات  �مللتقى  لهذ�  �لأردن  ل�ست�سافة 
�لعربية  �لدول  جلامعة  �لعامة  �لأمانة  نظمتها 

ورعاية  �حلكومي  �لت�سال  وز�رة  مع  بالتن�سيق 
ت�سهيالت  من  توفريه  مت  وما  لها،  �ل�سبول  �لوزير 
ل�سمان م�ساركة و��سعة وفاعلة. كما �أعربو� عن 
�سكرهم ملا تقدمه هيئة �لبث �لف�سائي ومديرها 
كبرية  وج��ه��ود  تن�سيق  م��ن  �لع�سايلة  حم��م��د 
�سهدت  �لتي  فعالياته،  وتن�سيق  �مللتقى  لتنظيم 
م�ساركة من خمتلف �لدول �لعربية، وح�سور� من 

�سخ�سيات �إعالمية و�سحفية �أردنية وعربية.

ال�سفدي: اهتمام امللك مبطالب املتقاعدين 
الع�سكريني ي�سكل القدوة لدى جمل�س النواب

اتفاقية لتحويل نظام الدفع
 بالغذاء والدواء اىل الكرتوين

امللتقى الإعالمي العربي 
يختتم فعالياته مب�ساركة عربية وا�سعة

*عمان 
برئا�سة  �لأربعاء،  عقدها  �لتي  جل�سته  يف  �ل��وزر�ء  جمل�س  ناق�س 
بر�مج  يف  �ملَُحرز  م  �لتقدُّ �خل�ساونة،  ب�سر  �لدكتور  �ل���وزر�ء،  رئي�س 
هذ�  يف  �ملقبلة  �ملرحلة  خ��الل  �إجن��ازه  �سيتمُّ  وم��ا  قمي،  �لرَّ ل  �لتحوُّ
حتديث  طريق  خارطة  �سمن  �خل��دم��ات  حم��ور  من  كجزء  �لربنامج 

�لقطاع �لعام.
يادة  قمي و�لرِّ مه وزير �لقت�ساد �لرَّ و��ستمع �ملجل�س �إىل �إيجاز قدَّ
�لوطنيَّة  �ل�سرت�تيجيَّة  �سمن  �إجن��ازه  متَّ  ما  حول  �لهناندة  �أحمد 
تها �لتنفيذيَّة، با يف ذلك �خلطو�ت �لتي �سيتمُّ  قمي وخطَّ ل �لرَّ للتحوُّ
�سات  �ملوؤ�سَّ وكذلك  �ملقبلة،  و�لأع���و�م  �حل��ايل  �لعام  خالل  خاذها  �تِّ

ة لغايات رقمنة خدماتها بالكامل. �مل�سمولة يف هذه �خلطَّ
دة  �ملوحَّ �حلكوميَّة  �خلدمات  �بة  بوَّ حول  �سرحًا  �لهناندة  م  وقدَّ
�لرقميَّة  ة  �لهويَّ تفعيل  مثل  خدمات  من  عليه  ��ستملت  وما  )�سند( 
�إىل  لفتًا  �لإلكرتوين،  فع  و�لدَّ قمي  �لرَّ و�لتَّوقيع  �لرقميَّة  ات  و�مللفَّ
�أو  و�إ�سد�ر  �خلدمات  من  �لعديد  من  �ل�ستفادة  للمو�طنني  ميكن  �أنَّه 

�بة. ��ستخد�م وثائق عرب هذه �لبوَّ
عرب  �إلكرتونيَّة  وميزة  خدمة   200 من  �أكر  �إطالق  �إىل  لفت  كما 
و�إد�رة  و�جل��و�ز�ت،  �ملدنيَّة  �لأح��و�ل  مثل:  دو�ئ��ر  يف  )�سند(  �بة  بوَّ
�لتَّنفيذ  و�إد�رة  و�مل�ساحة،  �لأر����س��ي  ود�ئ���رة  �ملركبات،  ترخي�س 
ناعة  و�ل�سِّ اقة  و�لطَّ �لعدل  ووز�ر�ت  �جلمارك،  ود�ئ��رة  �لق�سائي، 

باب وغريها. و�لتِّجارة و�ل�سَّ
م  و�أ�سار �لهناندة �إىل �لنتهاء من توثيق قر�بة 2400 خدمة ُتقدَّ
�سة وجهة حكوميَّة، ومتَّ �عتماد 700 خدمة منها لغايات  من 50 موؤ�سَّ
ًا على تعديل باقي �خلدمات و�عتمادها،  رقمنتها، ويجري �لعمل حاليَّ
ًا على رقمنة مئات �خلدمات يف �لعديد من  دً� �أنَّ �لوز�رة تعمل حاليَّ موؤكِّ

�سات �حلكوميَّة. �لوز�ر�ت و�ملوؤ�سَّ
املة �لتي �سيتمُّ �إطالقها،  ولفت �إىل مر�كز �خلدمات �حلكوميَّة �ل�سَّ
يف  2022/9/25م  بتاريخ  ًا  جتريبيَّ منها  مركز  ل  �أوَّ �إطالق  متَّ  حيث 
 45 يقارب  ما  م  ويقدِّ حكوميَّة  �سة  موؤ�سَّ  15 وي�سمل  �ملقابلني،  منطقة 

خدمة حكوميَّة.
�وود  �لدَّ كامل  �سامي  تعيني  �لوزر�ء  جمل�س  ر  قرَّ �آخر،  �سعيد  على 

رئي�سًا ملجل�س �إد�رة �سركة �لربيد �لأردين.

*عّمان 
�لتقى رئي�س جمل�س �لأعيان في�سل �لفايز يف مكتبه بد�ر جمل�س 
و�ل�سفري  غي،  دونغ  كيم  �ململكة  لدى  كوريا  �سفري  �لأربعاء،  �لأعيان 
�أوجه  حدة،  على  كال  معهما  وبحث  �وز�ن،  �رد�م  �ململكة  لدى  �لرتكي 
و�سبل  �ملجالت  خمتلف  يف  وبلديهما  �لأردن  بني  �لتعاون  عالقات 

تطويرها وتعزيزها.
و�كد �لفايز حر�س �لأردن �لد�ئم على تعزيز �لعالقات مع كل من 
ذ�ت  �لق�سايا  خمتلف  حول  و�لت�ساور  �لتن�سيق  و�إد�مة  وكوريا،  تركيا 
�لتعاون  تعزيز  �أهمية  �إىل  ذ�ته  �لوقت  يف  لفتا  �مل�سرتك،  �لهتمام 

�لقت�سادي وتفعيل �لتفاقيات �لثنائية يف خمتلف �ملجالت.
�لأردن  ومو�قف  �ملنطقة  يف  �لر�هنة  لالأو�ساع  �لفايز  وعر�س 
و�لتي تقوم على  �لثاين حولها،  �مللك عبد�هلل  �لثابتة بقيادة جاللة 
�لعي�س  من  �سعوبها  ومتكني  فيها،  و�ل�ستقر�ر  �لأم��ن  �إح��الل  �سرورة 

بحرية و�أمان.
�ل�سد�قة  جلنة  رئي�س  بح�سور  �لرتكي  �ل�سفري  �أ�ساد  جانبه،  من 
يا�سني  �لدكتور  �لعني  �لأعيان  جمل�س  يف  �لرتكية  �لأردنية  �لربملانية 
�حل�سبان، بالدور �لكبري و�جلهود �ملتو��سلة �لتي يقوم بها جاللة �مللك 
�ملنطقة  يف  �لعالقة  �لق�سايا  خمتلف  حل  �جل  من  �لثاين  عبد�هلل 

و�إحالل �ل�سالم فيها.
خمتلف  يف  �لأردن  مع  عالقاتها  تعزيز  على  ب��الده  حر�س  و�ك��د 
�ملجالت خا�سة تعزيز �ل�سر�كة �لقت�سادية و�ل�ستثمارية، وتفعيل 
�لتعاون �مل�سرتك بني غرف �ل�سناعة و�لتجارة يف �لبلدين �ل�سديقني .
�لعالقات  متتني  على  ب��الده  حر�س  �لكوري  �ل�سفري  �كد  حني  يف 
من  �لعديد  يف  �لكورية  �ل�ستثمار�ت  زي��ادة  على  و�لعمل  �لأردن  مع 
�لقطاعات، م�سيد� بالدور �لكبري �لذي يقوم به جاللة �مللك عبد�هلل 
و�ل�ستقر�ر  �لأم��ن  وع��ودة  �ملنطقة،  يف  �ل�سالم  حتقيق  جلهة  �لثاين 

�إليها.
و�أكد �سفري� تركيا وكوريا حر�س بالدهما على تطويرها عالقاتهما 
مع �لأردن يف خمتلف �ملجالت، وبناء �سر�كات �قت�سادية و��ستثمارية، 

وتفعيل �لتفاقيات �لثنائية با يخدم �مل�سالح �مل�سرتكة.

*عمان 
نظم مركز �مللك عبد�هلل �لثاين للتميز �لأربعاء، ور�سة تعريفية 
�لأد�ء �حلكومي  لتميز  �لثاين  �مللك عبد�هلل  حول م�ستجد�ت جائزة 
من  للقياد�ت  �جلديد،  �لأردين  �حلكومي  �لتميز  ومنوذج  و�ل�سفافية، 
�لدكتور  للمركز  �لتنفيذي  �ملدير  و�أك��د  �لعامني.  و�لأم��ن��اء  �مل��در�ء 
�إبر�هيم �لرو�بدة، �سرورة جتذير مفاهيم �لتميز يف �لأردن، وتطوير 
�أطر �لعمل خلدمة هذ� �لتوجه، مبينا �أن جو�ئز �مللك عبد�هلل �لثاين 
للتميز كانت �أحد �أدو�ت �ملركز �لتي وفرها لتقدمي روؤية �ساملة للتميز 
�ملوؤ�س�سي وجتذير ثقافته وتقدمي �أطر عمل ميكن �أن ت�ساعد �ملوؤ�س�سات 

�حلكومية يف حت�سني �أد�ئها وتطوير �أنظمتها.
و�أ�ساف، �إن �ملركز طور منوذجا جديد� للتميز و�ملعايري �لتي ي�ستند 
�حلكومية،  �ملوؤ�س�سات  د�خل  �لتميز  ن�سج  م�ستوى  زيادة  �سوء  يف  �إليها 
مر�عاته  �إىل  بالإ�سافة  �ملو�طنني،  وتوقعات  �حتياجات  وتغيري 
يف  �أكرب  ب�سكل  تاأثري  �إح��د�ث  �إىل  و�حلاجة  �لعام  �لقطاع  خ�سائ�س 
موؤ�س�ساته، ��ستنادً� على �ملقارنة مع �لنماذج �لعاملية و�أف�سل �ملمار�سات 

يف تقييم موؤ�س�سات �لقطاع �لعام.
وقدم �لرو�بدة عر�سًا بني فيه دور �ملركز وجائزة �مللك عبد�هلل 
�لثاين لتميز �لأد�ء �حلكومي و�ل�سفافية، يف جتذير مفاهيم �لتميز يف 
�ملوؤ�س�سات �لأردنية، م�ستعر�سا �أهد�ف منوذج �لتميز �حلكومي �لأردين 
�جلديد )KACE-5.0( وحماور �لنموذج �لثالثة وهي “�لتخطيط، 

�لتنفيذ، و�لتحول”، و�ملعايري �لتابعة لكل حمور.
و�أ�سار �إىل �أن �أهم ما مُييز منوذج �لتمّيز �حلكومي �لأردين �جلديد، 
هو �إدخال مفهوم ماأ�س�سة �لرت�بط و�لتكامل ثالثي �لأبعاد )�ملوؤ�س�سي 
�لوطنية،  �لتناف�سية  وتعزيز  حتقيق  ل�سمان  و�لوطني(،  و�لقطاعي 

وماأ�س�سة �لعمل �حلكومي �لنوعي و�لرتكيز عليه.
و�أ�ساف، �إن ذلك ي�سمن �إدر�ج معايري معززة تعنى بفاهيم حديثة 
و�إد�رة  �مل�ستقبل  و��ست�سر�ف  و�لتغيري  و�لبتكار  �ملعرفة  �إد�رة  ت�سمل 
�لأد�ء  و�إد�رة  و�حلوكمة  و�ل�ستد�مة  �لأعمال  و��ستمر�رية  �ملخاطر 
جتذير  يف  �لعامني  و�مل��در�ء  �لأمناء  دور  �لرو�بدة  وثمن  �ملوؤ�س�سي. 
ثقافة �لتمّيز يف �ملوؤ�س�سات �حلكومية وتطبيق مفاهيم ومعايري �لتميز 
�ملوؤ�س�سي، با ي�سب يف تعزيز تناف�سية �لأردن على �مل�ستويني �لإقليمي 
و�لعاملي، ودور �لوكالة �لأمريكية للتنمية �لدولية يف دعم ن�سر ثقافة 

�لتميز وتنفيذ �لدورة �جلديدة للجائزة.

م جمل�س الوزراء ُيناق�س التقدُّ
قمي ل الرَّ  املُحرز يف برامج التحوُّ

رئي�س جمل�س الأعيان يلتقي 
�سفريي كوريا وتركيا لدى اململكة

ور�سة للقيادات حول 
جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز

2  الخميس )2( شباط 2023 العدد )2519(محلي

والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )25( املــادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 
والبنية رقم )79( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم العلى قد قرر بقراره رقم 
)7/1836( تاريخ 2022/12/7 املوافقة على خمطط تغيري �سفة ا�ستعمال من 
ريفي اىل جتاري طويل باإرتداد امامي )8م( �سريطة تاأمني ارتداد جانبي )6م( 
للقطعة رقم )248( عن ال�سكن املجاور �سمن احلو�س رقم )30( العمرية من 
ارا�سي ناعور وفر�س عوائد تنظيم مبقدار �سبعة دنانري ون�سف لكل مرت مربع 

حمول وذلك يف بلدية ناعور/لواء ناعور
وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر اعتبارا من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
يف  املذكور  املخطط  على  املبينة  التعديالت  على  الطالع  العالقة  لذوي  يجوز 
وتقدمي  ناعور  بلدية  ومكاتب  ناعور  لواء  يف  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب 
من  �سهر  مدة  خالل  املحلية  الإدارة  وزارة  يف  التنظيم  دائرة  اىل  اعرتا�ساتهم 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية 
نائب رئي�س الوزراء ووزير الإدارة املحلية 

توفيق حممود كري�سان
رئي�س جمل�س التنظيم الأعلى

 اعــــــــــــــــــــــــــــالن

إلعالناتكم في صحيفة 
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�سياحة الأعيان تقدم تو�سيات 
للحكومة للنهو�س بالقطاع ال�سياحي

مذكرة تفاهم بني الوطنية للت�سغيل 
والتدريب وموؤ�س�سة نهر الأردن

*عّمان 
�لعني  �لأعيان  جمل�س  يف  �ل�سياحة  جلنة  رئي�س  قال 
�للجنة  �جتماع  خ��الل  �لهندي،  عبد�حلكيم  �ملهند�س 
رئا�سة  خالل  من  للحكومة  رفعت  �للجنة  �إن  �لأرب��ع��اء، 
�ملجل�س تو�سيات ُمقرتحة للنهو�س بالقطاع �ل�سياحي يف 
عدد من �ملو�قع �ل�سياحية. وجاءت تو�سيات �للجنة بعد 
عدة زيار�ت �أجرتها ملو�قع �سياحية و�أثرية على م�ستوى 
�سبيل  )موقع  �لأردن  متحف  موقع  ر�أ�سها  وعلى  �ململكة، 
�إىل  �لقلعة،  �لروماين وجبل  �حلوريات �لأثري( و�ملدرج 
بحثتها  �ل�سياحي  بالقطاع  تتعلق  متعددة  ق�سايا  جانب 
�للجنة خالل عدة لقاء�ت. وبني �لعني �لهندي �أن �للجنة 
بو��سطة  �حلكومة  �إىل  وتو�سيات  بقرتحات  تقدمت 
�للجنة  تو�سيات  �أن  �إىل  لفتًا  �لأعيان،  جمل�س  رئي�س 
�ل�سياحي  �لقطاع  تطور�ت  �أه��م  مو�كبة  بهدف  ج��اءت 
�لعاملي، با ينعك�س ب�سكل �إيجابي ورئي�سي على �خلدمات 
�لتي يقدمها �لقطاع. و�أو�سح �أن من �أهم تو�سيات �للجنة 
على  لحتو�ئه  لل�سياح؛  كوجهة  �لأردن  متحف  �عتماد 
بها  مر  �لتي  �لتاريخية  �حلقب  جميع  متثل  �أثرية  قطع 
�لتي  �خل��رب�ت  ��ستقطاب  من  �ملتحف  ومتكني  �لأردن، 
ت�سويقه  على  و�لعمل  حمتوياته،  لدميومة  يحتاجها 
حمليًا وعامليًا �سمن �لرب�مج �ل�سياحية، �إىل جانب �إدر�ج 

معلومات ب�ساأنه �سمن �ملناهج �لتدري�سية.

*عمان 
وموؤ�س�سة  و�لتدريب  للت�سغيل  �لوطنية  �ل�سركة  وقعت 
عقد  يف  �لتعاون  �إىل  تهدف  تفاهم،  �لأردن، مذكرة  نهر 
خمتلفة  م�سرتكة  ت��دري��ب��ي��ة  ودور�ت  ب��ر�م��ج  وت�����س��وي��ق 
نهر  موؤ�س�سة  تنفذها  �لتي  للم�ساريع  وخدمًة  �مل�ستويات، 
�ملتعلقة  �لبيانات  تبادل  �إىل  �ملذكرة،  تهدف  كما  �لأردن. 
�ملهنية  �ل��رب�م��ج  يف  �لتدريبية  ومتطلباته  �لعمل  ب�سوق 
�خلا�سة  �لتعليمية  و�مل���و�د  �ملناهج  وتطوير  و�لتقنية، 
بالتدريب، بالتعاون مع �لقطاع �خلا�س، لإيجاد فر�س عمل 
متكن �ل�سباب �ملتدربني من �لنخر�ط يف �سوق �لعمل. ووقع 
�سليمان  �لركن  �لعميد  �لعام  مديرها  �ل�سركة  عن  �ملذكرة 
�لربي�سي.  �أنعام  �لعام  مديرها  �ملوؤ�س�سة  وعن  �لفاعوري، 
و�أ�ساد �لعميد �لفاعوري بن�ساطات موؤ�س�سة نهر �لردن و�لتي 
و�لتدريب  للت�سغيل  �لوطنية  ون�ساطات  �أه��د�ف  مع  تلتقي 
�أردن��ي��ة  عاملة  ق��وى  ب��ر�م��ج  بتنفيذ  �له��ت��م��ام  حيث  م��ن 
�سوق  �حتياجات  تلبي  عالية  وكفاء�ت  ومهار�ت  ب�ستويات 
�لعمل �لأردين و�لعربي بالكفاية �لكمية و�لنوعية �ملهنية 
�ملتميزة، و�مل�ساهمة يف �لتنمية �لوطنية �مل�ستد�مة وتوفري 
ن�سب  وتخفيف  �لوطني،  و�لجتماعي  �لقت�سادي  �لأم��ن 
�لبطالة بتفعيل دور �ل�سباب �لأردين و��ستغالل طاقاتهم يف 

تنمية وخدمة جمتمعاتهم ورفد م�سرية وطنهم.

مقال رئيس التحرير

عن  عبارة  �مليت  �لبحر 
بحٍر غري �ساحلي يقع يف جنوب غرب قارة �آ�سيا، 

�لبحر  ويعترب  غربًا،  وفل�سطني  �سرقًا  �لأردن  حتده 
حيث  �لأر���س،  �سطح  على  مياه  بقعة  �أخف�س  �مليت 
400م  ح��و�يل  �لبحر  �سطح  م�ستوى  ع��ن  ينخف�س 
كم،   67 ح��و�يل  �مليت  �لبحر  ط��ول  ويبلغ  تقريبًا،  
�أو�سع نقطٍة منه حو�يل 18 كم، ويعترب  وعر�سه يف 
نهر �لأردن �لر�فد �لرئي�سي له، ويتميز �لبحر �مليت 
بياهه �سديدة �مللوحة، وطينه �لغني بن�سبٍة عاليٍة 

من �ملعادن ذ�ت �لقيمة �ل�سحية �لعالية.
 يقع �لبحر �مليت يف منطقٍة �سحر�وية، يبلغ فيها 
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درجة مئوية.
و�هم ما يف مقتنيات �لعالج طني �لبحر �مليت �لذي 
�لأمر��س  من  �بتد�ء  �لأمر��س  من  �لعديد  عالج  يف 
يف  فاعليته  �أُثبتت  فقد  �لظهر،  �آلم  �إىل  �جللدية 
فو�ئده  �أب��رز  ومن  �للتهاب،  وتقليل  �لأمل  تخفيف 

�ل�سحية بالبحر �مليت ما يلي:
طني  بو�سع  ين�سح  �ل�سدفية:  �أعر��س  *حت�سني 
�ل�سدفية،  من  يعاين  �ل��ذي  �جللد  على  �مليت  �لبحر 
ب�سبب  وذل��ك  تخفيفها،  يف  ي�ساعد  �أن��ه  ُوج��د  حيث 
�لكيميائية  و�ملركبات  �مللح  من  �لعالية  �لرتكيز�ت 

�لأخرى �ملوجودة فيها. 
طني  �أقنعة  تعمل  �جللد:  �سو�ئب  من  *�لتقليل 
من  �مليت  و�جللد  �ل�سو�ئب  �إز�ل��ة  على  �مليت  �لبحر 
�ملوجود  و�ملغني�سيوم  �مللح  �أن  �إىل  بالإ�سافة  �لب�سرة، 
فيها من �ملمكن �أن يح�سن وظائف �لب�سرة وجعلها �أكر 

مرونة وحيوية.
* �حلد من �أعر��س �لتهاب �ملفا�سل.

* تخفيف �آلم �لظهر �ملزمنة

عبداللطيف القرشي

البحر الميت اكثر 
مقتنيات مياه 

العالم في العالج
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qabdallatif@yahoo.com

*عمان 
عبد�هلل  �لدكتور  �لأ�سبق  �ل��وزر�ء  رئي�س  قال 
ول  تقدم  ل  �أن��ه  عليه  �ملتفق  م��ن  “�إنه  �لن�سور 
ذ�ته  �لقطر  يف  لي�س  �ل�سالم،  دون  ممكن  ��ستقر�ر 

باأكملها«. �ملنطقة  يف  �إمنا 
�لأرب��ع��اء،  �ألقاها  حما�سرة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بعنو�ن  �لأردنية،  �مللكية  �لوطني  �لدفاع  كلية  يف 
�لبيئة  متغري�ت  ظل  يف  �لأردنية  �لدولة  “�إد�رة 

و�لقت�سادية”،  �ل�سيا�سية  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لكلية  �آمر  بح�سور   ،20 �لدفاع  دورة  يف  للد�ر�سني 
و�أع�ساء  ورئي�س  �لرو�حنة،  عز�م  �لركن  �لعميد 

�لكلية. يف  �لتوجيه  هيئة 
�لدولة  هي  �لأردن  �أن  �لن�سور  �لدكتور  وبني 
�ل��وح��ي��دة �ل��ت��ي حت��ي��ط ب��ه��ا �ل���س��ط��ر�ب��ات من 
عليها  ف���ر����س  �ل����ذي  �لأم�����ر  �جل���ه���ات،  ج��م��ي��ع 
و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لتحديات  من  �لعديد 

ملحدودية  �إ�سافة  و�لع�سكرية،  و�لجتماعية 
�لأر����س��ي  بندرة  منطقتنا  تتميز  حيث  �مل���و�رد، 
من  باملئة   10 تتجاوز  ل  و�لتي  للزر�عة  �ل�ساحلة 
�ملنطقة  يف  تنح�سر  تكاد  و�لتي  �ململكة،  م�ساحة 
و�لت�سحر  �ل�سكني  و�لتمدد  بالعمر�ن  �مل�سغولة 

�ملياه. وندرة 
و�أكد �أن �لأردن متكن �إىل حد كبري من �لتعامل 
�لتحديات و�ملخاطر بحكمة و�عتد�ل،  مع كل تلك 

طر�أت  �لتي  �مل�ستجد�ت  كافة  ��ستيعاب  من  ومُتكن 
معها،  و�لتعامل  بنا  �ملحيطة  �لإقليمية  �لبيئة  على 
�لبنية  �سلبة  حكومية  �إد�رة  بناء  من  مُتكن  كما 
��ستيعابها  وحت��اول  �مل�ستجد�ت  كافة  مع  تتعامل 

وعقالنية. بحكمة 
مو�سع،  ن��ق��ا���س  ج��رى  �مل��ح��ا���س��رة،  ن��ه��اي��ة  ويف 
و��ستف�سار�ت  �أ�سئلة  على  �ملحا�سر  خالله  �أج��اب 

�لد�ر�سني.

الن�سور يحا�سر يف كلية الدفاع الوطني امللكية

*عّمان 
�لعني  برئا�سة  �لأعيان،  جمل�س  يف  �لعامة  �خلدمات  جلنة  تابعت 

�لدكتور م�سطفى �حلمارنة، �لأربعاء، خطط عمل قطاع �لنقل.
جاء ذلك خالل �جتماع �للجنة، مع وزير �لنقل �ملهند�س ماهر �بو 
�ل�سمن، و �أمني عام �لوز�رة �ملهند�سة و�سام �لتهتموين، وعدد من كو�در 
�لوز�رة، �لذي ياأتي �سمن �سل�سلة لقاء�ت للو�سول �إىل روؤية م�سرتكة، 
وتو�سيات  �ملدى،  طويلة  �لوطنية  �لنقل  قطاع  ��سرت�تيجية  ومتابعة 

ورقة خلوه )�لبحر �مليت(، وتو�سيات تطبيقات �لنقل �لذكية.
�أ�سحاب  م��ع  و�لت�ساركية  �ل��ت��ع��اون  �إن  �حل��م��ارن��ة،  �ل��ع��ني  وق���ال 
�ملدى،  طويلة  ��سرت�تيجية  تنفيذ  يف  �ملرتبطة  و�لهيئات  �لعالقة 
وحت�سني  جيد  معي�سة  م�ستوى  ل�سمان  م�ستد�م  منو  معدلت  لتحقيق 
و�إيجاد  توزيعها،  يف  و�لعد�لة  للمو�طنني  �ملقدمة  �خلدمات  م�ستوى 
�لأجنبية  �لأمو�ل  روؤو�س  جذب  على  قادرة  جاذبة  ��ستثمارية  بيئة 

وت�سجيع �ل�ستثمار�ت �ملحلية.
�ملت�سمنة  �مليت(  )�لبحر  �لنقل  ورقة  يف  �لو�ردة  �لتو�سيات  و�كد 
�إيالء دور مركزي لوز�رة �لنقل لو�سع �ل�سرت�تيجية �لوطنية �ل�ساملة 
�ملعنية،  �لأخرى  للقطاعات  حمددة  �أدو�ر  و�إناطة  بالقطاع  للنهو�س 
دقيقة  موؤ�سر�ت  على  للح�سول  �جلودة  عالية  بيانات  �أنظمة  و�إن�ساء 
�لعام  �لنقل  ملنظومة  و�آم��ن  وكفوؤ  فعال  وت�سغيل  تخطيط  يف  ت�ساهم 

ودجمها بنظم �لنقل �لذكية.
وخم�س�سات  �ل�ستثمار  �أولوية  رفع  �أهمية  �إىل  �حلمارنة  و�أ�سار 
ومو�رد وز�رة �لنقل للعمل على م�ساريع ربط بني �ملدن من خالل خطوط 
�لنقل �ل�سككي و�لتي �ستعزز ربط �لأردن بدول �لإقليم، و�لرتكيز على 
معايري �ل�سالمة �لطرقية �سمن بيئة �لطريق، و�سع معايري ت�سميمية 
�لأر��سي  ��ستخد�م  وتنظيم  �لعام،  �لنقل  ومر�فق  �لتحتية  �لبنية  يف 

وو�سع قيود على تو�سع �ملدن ب�سكل �أفقي.
�خلطة  م�����س��ودة  ع��ن  �ل�سمن  �ب���و  �ل��ن��ق��ل  وزي���ر  حت���دث  ب����دوره، 
�ل�سرت�تيجية لقطاع �لنقل لعام 2023-2027، �لتي تت�سمن �لروؤية 
و�لأهد�ف �لوطنية و�ل�سرت�تيجية، من خالل مو�كب للتطور�ت و�آمن 
خدمات  تقدمي  و  للنقل،  حموري���ًّ���ا  مركًز�  �لأردن  جعل  يف  ي�ساهم 
�لبيئية  �لآثار  تخفي�س  و  توزيعها،  يف  و�لعد�لة  للمو�طنني  حم�سنة 
و  �ملرورية،  �لزدحامات  تقليل  و  �لنقل،  قطاع  عن  �لناجتة  �ل�سلبية 

رفع م�ستوى �لآد�ء �ملوؤ�س�سي، وتطوير منظومة �لنقل وخدماته.
و  �لنق���ل  قط��اع  تو�ج��ه  �لتي  �لتح��ديات  �ب��رز  �ل��وزي��ر  وب��ني 
�ملالية،  �مل���و�رد  حم��دودي��ة  �لتمويل:  وه��ي  �لقطاعية،  �لتحديات 
و�رتفاع كلف �ل�ستثمار يف قطاع �لنقل، و ق�س���ور يف �لبني��ة �لتحتي���ة 
و�لفن���ي،  �ملهن���ي  �لك���ادر  ونق����س  و�لإلكرتونية،  �لتكنولوجي���ة 
�ل�س���ارية  �لأم���ر��س  �جليو�سيا�س��ي،  و�لو�س��ع  و�لتناف�س����ية، 
و�ملع���دية، �لتكام��ل ف��ي �لتخط���يط، و تذبذب �أ�سع�ار �لوق�ود وع�دم 
غري  �لذكية  �لتطبيقات  �سركات  و  للطاق��ة،  بدي���لة  م�س���ادر  توفر 

�ملرخ�سة ، و �لهيكل��ية �ملوؤ�س�س��ية و�لت�سريعات.
وحتقيق  �لتحديات  ملعاجلة  �ملقرتحة  �خلطة  �ل��وزي��ر  و�أو���س��ح 
�لت�سريعات  ومر�جعة  �ملوؤ�س�سي،  �لعمل  �إطار  تطوير  منها:  �لأه��د�ف 
�ل�سيا�سات  وتعزيز  �للوج�ستية،  و�خلدمات  �لنقل  بقطاع  �ملرتبطة 
متويل  �آلية  وو�سع  �لإقليمي،  �لرت�بط  وتعزيز  �لبيئية،  و�لأنظمة 
ودعم مايل م�ستد�م، وتنمية �لقدر�ت و�لكفاء�ت �لب�سرية �ملتخ�س�سة.

��ستخد�م  �إىل  و�لتحول  للقطاع،  �لتحتية  �لبنية  حت�سني  كذلك 
�حللول  م��ن  و�ل���س��ت��ف��ادة  �ل��ن��ق��ل،  �آل��ي��ات  يف  نظيفة  ط��اق��ة  م�����س��ادر 
و�ملعلومات  �لبيانات  نظام  وتطوير  و�لذكية  �لتقنية  و�لتطبيقات 
للقطاع، وو�سع �سيا�سات �ل�سالمة و�حللول �ملرورية وتطبيقها، و�إقامة 
وو�سع  بالقطاع،  يتعلق  فيما  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�سر�كات 

خطة تنفيذية لقطاع �لنقل �لعام.
و�أ�سار �إىل �ملخرجات �ملتوقعة ل�سرت�تيجية �لنقل �أبرزها تاأهيل 
مط�ار  ت�رخي�س  متطلب�ات  لتحقي�ق  �جل�وي  للجان�ب  �لتحتي�ة  �لبني�ة 
عم�ان �مل�دين / مارك�ا و��س�تثماره وتط�ويره وتاأهيل�ه ودر��س�ة �إمكاني�ة 
��س�تحد�ث مط�ار جدي�د رديف ملطار �مللكة علياء �لدويل نتيجة زيادة 

�لطلب على �لنقل �جلوي.
كم�س�روع  �لوطني�ة  �حلديدي�ة  �ل�س�كك  �س�بكة  �إن�س�اء  �أن  و�أ�ساف 
ف�ي  ي�ساهم  ووطني  �سمويل  ذكي  نقل  نظام  و��ستحد�ث  ��س�رت�تيجي، 
�ملبا�سرة  �لإ�سابات  ح��و�دث  وخف�س  �لع�ام،  �لنق�ل  خ�دمات  تط�وير 

وعدد �لوفيات �لناجمة عن �حلو�دث �ملرورية بن�سبة 20 باملئة.
من جهتهم دعا �أع�ساء �للجنة �إىل �أولوية توفري خدمات م�ستد�مة 
وخدماته  ومر�فقه  �لعام  �لنقل  بقطاع  و�لنهو�س  �لعام،  للنقل  و�آمنة 
�لبنية  وتطوير  �ملحلية،  �لعمالة  وت�سغيل  ��ستثمارية  بيئة  و�إيجاد 
و�لتطبيقات  �لإلكرتونية  �خلدمات  وحت�سني  �لعام  للنقل  �لتحتية 

�لذكية.

*عمان 
مع  �جتماعا،  �لأربعاء،  �لنيابية،  و�ل�سباب  �لتعليم  جلنة  عقدت 
و�خلا�سة،  �لر�سمية  �لأردنية  �جلامعات  يف  �لأُمناء  جمال�س  روؤ�ساء 
ح�سر جانًبا منه رئي�س جمل�س �لنو�ب �أحمد �ل�سفدي، مت خالله بحث 

�أُ�س�س ومعايري �ختيار �أع�ساء جمال�س �لأُمناء.
�أهمية  �ل�سر�يرة،  طالب  �لدكتور  �لنائب  �للجنة،  رئي�س  و�أك��د 
يف  و�خلا�سة،  �لر�سمية  �لأردنية  �جلامعات  يف  �لأُمناء  جمال�س  دور 
�ملُ�ستقبلية  و�ل�سرت�تيجيات  �خلطط  و�إقر�ر  �لعامة  �ل�سيا�سات  ر�سم 

للجامعات.
“�لتعليم �لنيابية” و�سعت جمموعة من �لتو�سيات �لتي  وقال �إن 
من �ساأنها تقدمي بع�س حلول للم�ساكل �لتي تو�جه �جلامعات �لأردنية.
قانون  فتح  �إعادة  �لتو�سيات،  تلك  �أبرز  من  �أن  �ل�سر�يرة  و�أ�ساف 
بتعني  �ملُتعلقة  و�ملعايري  بالأُ�س�س  �لنظر  و�إع��ادة  للتعديل،  �جلامعات 
و�إد�رًي��ا،  مالًيا  �جلامعات  و��ستقالل  �لأُمناء  جمال�س  و�أع�ساء  رئي�س 
�ملرُتتبة  �ملالية  و�لل��ت��ز�م��ات  �ملُ�ستحقات  ُك��ل  ت�سديد  �إىل  �إ�سافة 
�سيا�ساتها  ر�سم  على  ق��ادرة  لتكون  ودعمها  للجامعات  �حُلكومة  على 

و��سرت�تيجياتها و�سوًل لتحقيق �أعلى معايري �جلودة �لتعليمية.
�لعايل  �لتعليم  ملف  لفتح  �سرورية  �أ�سبحت  �حلاجة  �أن  �أكد  كما 
ُت�سكل  �لتي  �ملالية،  �ملو�رد  ُيعاين نتيجة قلة  �أ�سبح  و�جلامعات، �لذي 

ا يف �جلامعات �لر�سمية. �لعائق �لأكرب �أمام تطورها، خ�سو�سً
بدورهم، عرب �لنو�ب، حممد �ملحارمة، يزن �سديفات، حممد بني 
�لعلمية  بالقامات  و�عتز�زهم  فخرهم  عن  �لذنيبات،  غازي  يا�سني، 
�لتي تقوم بدور كبري جتاه �لنهو�س بالقطاع �لتعليمي و�لأكادميي يف 

�لأردن، من خالل جمال�س �لأُمناء يف �جلامعات.
حول  مو�سع  وطني  ح��و�ر  ُه��ن��اك  يكون  �أن  ���س��رورة  �إىل  ودع���و� 
و�لتعليم  عام،  ب�سكل  �لتعليم  قطاع  تو�جه  �لتي  و�ملُعيقات  �لتحديات 
ر�فًد�  باعتباره  �لقطاع  هذ�  �أهمية  موؤكدين  خا�س،  ب�سكل  �لأكادميي 

�أ�سا�سًيا للعقول �لفكرية.
و�أ�سارو� �إىل �أهمية دور �لقطاع �خلا�س، باعتباره �سريكا �أ�سا�سيا يف 
عملية �لتنمية، ما يتطلب دجمه ب�سكل ُمبا�سر يف عملية �تخاذ �لقر�ر، 
و�ل�سماح لالأ�سخا�س من خارج �لأردن بدعم �جلامعات، �لتي هي باأم�س 

�حلاجة للدعم و�لتطوير.
لأبرز  �لأُم��ن��اء،  جمال�س  و�أع�ساء  روؤ�ساء  ��ستعر�س  جانبهم،  من 
�أن يكون ُهناك  �لتحديات �لتي تو�جه �جلامعات، د�عني �إىل �سرورة 
�جلامعات،  تو�جه  �لتي  �مل�ساكل  ُكل  حلل  �حُلكومة  قبل  من  جدية 

خا�سة �لر�سمية منها.

خدمات الأعيان تتابع
 تنفيذ خطط عمل قطاع النقل

النواب" تو�سي "تعليم 
 باإعادة فتح قانون اجلامعات للتعديل

الأوقاف حتتفي باأ�سبوع 
الوئام العاملي بني الأديان

*عمان 
ب�سر  �ل��دك��ت��ور  �ل����وزر�ء  رئي�س  ع��ن  مندوبا 
�خل�����س��اون��ة، رع���ى وزي���ر �لأوق�����اف و�ل�����س��وؤون 
�خلاليلة،  حممد  �لدكتور  �لإ�سالمية  و�ملقد�سات 
�لح��ت��ف��ال �ل���ذي �أق��ام��ت��ه �ل�����وز�رة �لأرب���ع���اء، 
و�لإفتاء  �لق�ساة،  قا�سي  د�ئرتي  مع  بالتعاون 
�لتعاي�س  للمملكة، و�ملركز �لأردين لبحوث  �لعام 
بني  �ل��ع��امل��ي  �ل��وئ��ام  �أ���س��ب��وع  بنا�سبة  �ل��دي��ن��ي 
�لأديان »�لأردن �أمنوذج �لوئام بني �أتباع �ملذ�هب 

و�لأديان«.
وقال �خلاليلة: قبل نحو 12 عاما قدم جاللة 
�مللك عبد�هلل �لثاين، مبادرة �لوئام بني �لأديان، 
�لوقت  ذل��ك  ومنذ  �لإن�����س��اين،  للمجتمع  هدية 
بهذه  يحتفل  و�أجنا�سه،  دوله  بختلف  و�لعامل، 
�سريعتنا  رحم  من  �نطلقت  �لتي  �خلرية  �ملنا�سبة 
�لعي�س  ب�سور  �مل��زدح��م  وت��اري��خ��ن��ا  �ل�سمحة، 
�مل�سرتك، ومن بلدنا �لأردين �لها�سمي �لذي ي�سكل 
و�حرت�م  و�ملحبة،  �ل�سالم  لقيم  فريد�  �أمنوذجا 

�لتعددية، و�حلفاظ على كر�مة �لإن�سان.
�حلمى  ه���ذ�  يف  �ل��ي��وم  “جنتمع  و�أ����س���اف: 
�لأردين �لعزيز، م�سلمني وم�سيحيني، موحدين يف 
�إطار �ملحبة و�لحرت�م، لكي نبعث للعامل بر�سالة 

�لوئام �حلقيقي، ومنوذجها �حلي �ل�سادق، فالعامل 
ظل  يف  �لر�سالة  ه��ذه  ملثل  يكون  ما  �أح��وج  �ليوم 
به  تع�سف  خ��ط��رية،  ��سطر�بات  م��ن  ي�سهده  م��ا 
وبنطقتنا، وبلد�ننا �لعربية و�لإ�سالمية، �أبرزها 
له  تتعر�س  وم��ا  �ملحتلة،  فل�سطني  يف  يحدث  ما 
مقد�ساتنا �لإ�سالمية و�مل�سيحية من �نتهاكات على 
يد �لحتالل، وهي فر�سٌة للتذكري باخلطر �لد�هم 
على �تباع �لأديان كّلها، فالوئام يف �أدق معانيه هو 
ورموزه  بقد�ساته  �مل�سا�س  وعدم  �لآخر،  �حرت�م 
�أن  �لأدي��ان  �أتباع  بني  للوئام  ميكن  ول  �لدينية، 
قائما،  �لحتالل  د�م  ما  �حلقيقة،  فر�سته  ياأخذ 
من  �تباعها  ومنع  للتهديد،  تتعر�س  و�ملقد�سات 

�إقامة �لعبادة فيها«.
و�أ�سار �إىل �أنه يف �لقر�آن �لكرمي ترتبط قيمُة 
�لإن�سان وكر�مته بالعد�لة و�حلرية و�مل�سوؤولية، 
�لإن�سان  �أن  �أهمها  عديدة  �عتبار�ت  من  وتنطلق 
خليفة �هلل، وهو وحده من حتمل �لأمانة، ولهذ� 
هو  �لإ�سالمية،  �سريعتنا  يف  �لإن�سان  تكرمي  فاإن 
لدوره،  وتكرمي  �إن�سانا،  باعتباره  لذ�ته،  تكرمي 

ووظيفته يف عمارة �لأر�س.
وقال: يقوم �لت�سور �لإ�سالمي على حقيقتني: 
وحد�نية �هلل تعاىل، وتنوع �خللق، ليعك�س �لوئام 
باعتباره  �لأدي����ان،  �ت��ب��اع  وخا�سة  �لب�سر،  ب��ني 
�لتو�فق  د�ئ��رة  �أن  ذلك  �إن�سانية،  و�سرورة  حقا 
و�لن�سجام و�مل�سرتكات �لدينية و�لإن�سانية، تقع 
يف �سميم �لعقل و�سو�ب �لفكرة، حيث �لعباد عياُل 

�هلل، و�أحبهم �إليه �أنفعهم خللقه.
�لند�ء  �ساحب  �لإ���س��الم  �أن  �خلاليلة  و�أك��د 
�لأول لدعوة �لب�سرية �إىل �لوئام، كما �أن مقا�سد 
حياة  حفظ  على  �رتكزت  كّل�ها  �حلنيف  �لدين 
و�إقامة  و�أديانهم،  و�أعر��سهم  و�أمو�لهم  �لنا�س، 
تلك  عنهم،  و�ل��ع��دو�ن  �لظلم  ورد  بينهم،  �لعدل 
كانت و�سية �لر�سول عليه �ل�سالة و�ل�سالم حلاكم 
�لعقبة حني �قرتب من م�سارفها، وو�سية �خلليفة 
دخل  حني  �لعمرية،  �لعهدة  يف  �خلطاب  بن  عمر 
�لف�سول  حلف  ك��ان  ذل��ك  وقبل  فاحتا،  �لقد�س 
�لذي عقدته قري�س، ند�ء خري وت�سامن، لن�سرة 
�هلل  �سلى  �لر�سول  عنه  قال  �ل��ذي  وهو  �ملظلوم، 

عليه و�سلم )لو دعيت �إليه لأجبت(.
كلمة  �نطلقت  �مل�ستقيم،  �لأ�سا�س  ه��ذ�  على 
�سو�ء عام 2007 �لتي دعا من خاللها �لأمري غازي 
حلو�ر  و�مل�سيحيني،  �مل�سلمني  �لعلماء  حممد  بن 
وحُب  �هلل،  حُب  هما،  و�سيتني  �أ�سا�س  على  بّناء 
�لدينية  �ملعتقد�ت  من  ب��اأي  �مل�سا�س  دون  �جل��ار، 
مبادرة  جاءت  �لأ�سا�س  هذ�  وعلى  بهم،  �خلا�سة 
�أطلقها  �لتي  �لأدي��ان،  بني  �لعاملي  �لوئام  �أ�سبوع 
�لأول  ت�سرين  يف  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة 
�ملتحدة  �لأمم  قبل  من  تبنيها  ومت   ،2010 �لعام 
من  �مل�سلمني،  بني  �حل��و�ر  جم��ال  ويف  ب��الإج��م��اع، 
ر�سالة  جاءت  �لفقهية،  و�ملد�ر�س  �ملذ�هب  �تباع 
لت�سارح  �مللك،  جاللة  قبل  من   2004 عام  عمان 
على  �لإن�سانية،  وتدعو  �لإ�سالم،  بحقيقة  �لعامل 
و�ل�سالم،  �لوئام  �إىل  و�أجنا�سها  �أديانها  �ختالف 
�لإ�ساءة  ومن  لالإ�سالم،  �ملغلوط  �لفهم  من  وحتذر 
تن�ساأ  قد  �لدين  با�سم  �سر�عات  وم��ن  لتباعه، 

ب�سبب �سوء �لفهم بني �لإن�سان و�أخيه �لإن�سان.
وبني “�أن ر�سالتنا �ليوم للعامل كله، تخت�سرها 
�أحد  �مللك يف  �لتي قالها جاللة  �لعميقة  �لكلمات 
يعني  نريده  �لذي  )�لوئام  �لعامل  �أمام  خطاباته 
�لو�ساية  وعن  و�ملقد�سات،  �لقد�س  عن  �حلديث 
و�مل�سيحية،  �لإ�سالمية  �ملقد�سات  على  �لها�سمية 
وهذ� ل يتم �إل بح�سول �لوئام يف �مل�سجد �لأق�سى 

�ملبارك و�ملقد�سات جميعا(.
�لحتالل  يفعله  ما  �أن  �إىل  �خلاليلة  و�أ�سار 
�إليها،  ندعو  �لتي  �لقيم  كل  مع  يتعار�س  �ليوم 
لأ�سو�ت  �سوتنا  ن�سم  وعليه  كله،  �لعامل  ومعنا 
�لقياد�ت  من  و�لعقالء  و�ملن�سفني  �خلريين  كل 
نتحد  كي  �ل��ع��امل،  يف  �لأدي���ان  و�أت��ب��اع  �لدينية، 

مت�س  �إ���س��اءة،  �أو  �ع��ت��د�ء  �أي  مل��و�ج��ه��ة  جميعا 
�مل�سرتكة،  �لروحية  وقيمنا  �لدينية،  مقد�ساتنا 
قيم  على  �لعتد�ء  �أن  ذلك  �لعادلة،  وق�سايانا 
�لإن�����س��ان ورم����وزه وح��ق��وق��ه، ه��و �ع��ت��د�ء على 
بال�سالم  �أجيالها  وحق  كلها،  �لإن�سانية  م�ستقبل 

و�لأمن و�لوئام.
�ململكة،  عام  مفتي  �سماحة  قال  جانبه،  من 
�لأردنيون  “يعي�س  �ل�سيخ عبد�لكرمي �خل�ساونة، 
-م�سلمون وم�سيحيون- يف تعاي�س �سلمي منذ �سنني 
يف  �ل�سر�كة  من��اذج  من  منوذجا  وميثلون  طويلة 
�لوطن و �مل�سري، حيث بنو� �لوطن، و�أ�سبح �لأردن 

بف�سل �هلل وقيادته �لها�سمية، عائلة و�حدة.
�أن �لتعاي�س يعد من �لقيم  و�أ�ساف �خل�ساونة 
ول  �لعاملية،  للمجتمعات  �لأ�سا�سية  �لجتماعية 
�ل�سلمي  بالتعاي�س  �إل  �أي جمتمع  ينه�س  �أن  ميكن 
�مل�ستند �إىل �لأدلة �لعلمية و�لأ�سول �لدينية من 
�لتعاي�س،  عدو  و�لتكفري  و�لإره��اب  �لتطرف  نبذ 
خلل  من  �ليوم  �لتعاي�س  �أ�ساب  ما  �أن  �إىل  م�سري� 
رو�بط  لكل  تنكر  من  �لإرهابيون  به  قام  ما  هو 
�ملجتمع �لدينية و�لتاريخية و�ملو�طنة �ل�ساحلة، 
فهم خرجو� على �لأديان �لتي تدعو �إىل �لت�سامح 
على  وخرجو�  �لإن�سان  بكر�مة  وتنادي  و�ملحبة 

حب �لأوطان.
تبنت  �لأردن  يف  �لدينية  �ملوؤ�س�سات  �أن  و�أكد 
ودعت  �لتكفري  ومعاد�ة  و�لإره��اب  �لتطرف  نبذ 
�إىل خطاب �لعتد�ل و�لت�سامح و�لتعاي�س �ل�سلمي 
فاهلل  و�لثقافية،  �لدينية  �ملكونات  خمتلف  بني 
تعاىل جعل �لنا�س متنوعني �إىل �سعوب وقبائل مع 
�ختالف دينهم وعرقهم ولونهم من �أجل �لتعارف 
و�لتاألف ل للتنافر و�لتخالف، وهذ� �لتعاون يجب 

�أن يكون جللب �مل�سالح ودرء �ملفا�سد.
�ل�سيخ  �لق�ساة،  قا�سي  �سماحة  �أ�سار  ب��دوره، 
يقول:  تعاىل  �هلل  �أن  �إىل  �لربطة،  عبد�حلافظ 
يفيِ  ُلوُكْم  ُيَقاتيِ مَلْ  ي��َن  �لَّ��ذيِ َع��نيِ   ُ �هللَّ َيْنَهاُكُم  َل   (
وُهْم  َترَبُّ ْن  �أَ ُك��ْم  َي��اريِ ديِ ْن  ميِ ُجوُكْم  ُيْخريِ َومَلْ  ينيِ  �لدِّ
حيث   ،) نَي  طيِ �مْلُْق�سيِ بُّ  ُيحيِ  َ �هللَّ نَّ  �إيِ ْم  �إيَِلْيهيِ ُطو�  َوُتْق�سيِ
كليات  من  كلي  معنى  على  ��ستملت  �لآية  هذه  �أن 
جتاه  �مل�سلمني  من  �لو�جب  �لتعامل  يف  �ل�سريعة 
�تباع �ل�سر�ئع �ل�سماوية ول نحتاج بعدها �إل �إىل 
�إنفاذها و�ل�سري وفق هد�ها �إذ جعلها �هلل د�ستورً� 
و�لق�سط،  �ل��رّب  فيها  �هلل  ف�سرع  �مل��ع��امل  و����س��ح 
)و�لق�سط هو �لعدل و�أما �لرب فهو �أمر فوق �لعدل 

من ح�سن �ملعاملة و�لإيِكر�ُم(.
بهذ�  �ليوم  نلتقي  �إذ  “�أننا  �لربطة  و�أ�ساف 
�لأدي���ان(  بني  �ل��وئ��ام  )�أ�سبوع  �ل�سنوي  �حل��دث 
�لروؤية  �لأول،  رئي�سني،  معنيني  فيه  لن�ستذكر 
�مللك  لدن جاللة  من  و�لهتمام  �لها�سمية  �مللكية 
�ل���ذي ب��ذل��ه ويبذله  �ل��ث��اين و�جل��ه��د  ع��ب��د�هلل 
للتذكري و�لتاأكيد يف كل �ملنا�سبات �ملحلية و�لعاملية 
�ملتبادل  �لتفاهم  وقيم  �ملو�طنة  قيم  �سمو  على 
و�حلو�ر بني �أتباع �ل�سر�ئع �ل�سماوية وجعل ذلك 
بعيدً�  و�لعتبار  �ل�سيادة  و�جبة  عاملية  ثقافة 
عن �أي فكر غال يعمل معتقدوه و�ملنظرون له �إىل 
ملجرد  عدوً�  �عتباره  �أو  �لآخر  �إلغاء  �أو  �لنعز�ل 
مر�جعة  �سرورة  �لثاين،  و�ملعنى  معه،  �لختالف 
�لعامل حكومات وجهات ومفكرين ومنظرين  دول 
�أو  عليها  �ل��و�ق��ع  �نطباق  وم��دى  �ملفاهيم  لهذه 
�نحر�فه عنها �سو�ء يف بالد �مل�سلمني �أو يف غريها 
و�لتاأكيد على حماربة ما من �ساأنه �أن يهدد �ل�سلم 
و�لأمن �لجتماعي �نطالقا من خطاب �لكر�هية 
�لدينية  و�ل��رم��وز  �ملقد�سات  على  �لع��ت��د�ء  �أو 
�أتباع  بني  للوئام  روؤيته  يف  و��سحا  �لعامل  ليبقى 
�لعام  لنا يف هذ�  “تاأكد  �ملتعددة. وتابع  �ل�سر�ئع 
�لدويل  �لتعاطي  ووج��وب  �ملنا�سبة  هذه  �سرورة 
معها و�حلاجة �إىل رفع �لتوعية بفاهيمها يف كل 
دول �لعامل وبا ت�ستحق، خا�سة بعدما ح�سل من 
�أحد�ث يف بع�س �لدول �لغربية و�لتي قام بها فئة 
�نطالقا  �مل�سلمني  مقد�سات  على  �عتدت  متطرفة 
من معتقد�ت عن�سرية وطائفية لإثارة �لكر�هية 

يفعله  ما  وكذلك  �لعد�ء،  ون�سر  �لتطرف  و�إذك��اء 
و�نتهاك  تعر�س  م��ن  و�مل�ستوطنون  �ملتطرفون 
وثالث  �لقبلتني  �أوىل  �ملبارك  �لأق�سى  للم�سجد 
�إىل  ومعر�جه  نبينا  وم�سرى  �ل�سريفني  �حلرمني 
�ل�سماء، كل ذلك ي�سكل �نعطافة خطرية تهدم يف 
حلظات ما يتم بناوؤه يف �سنو�ت وتهدد �مل�سرتكات 
�لتي ياأمل �لنا�س �أن يتعاي�سو� من خاللها لتحقيق 
�لدماء  ع�سمة  وت�سمن  وم�سلحته  �لإن�سان  رفاه 
�لقيام  من  �لنا�س  ومتكني  و�لأم���و�ل  و�لأع��ر����س 
ب�سعائرهم �لتعبدية وبا يعلي من قيم �لكر�مة، 
و�ل�سلم، و�لعدل، و�لأمن �ل�سامل، وح�سن �جلو�ر«.

�أن م��ن و�ج���ب �جل��م��ي��ع يف م��ث��ل ه��ذه  و�أك����د 
هذه  �لإ����س���الم،  ر���س��ال��ة  حقيقة  ب��ي��ان  �ل��ظ��روف 
�لر�سالة �خلامتة �لعاملية �لتي تعرتف بالختالف 
وتوؤطر له قو�عده وتوؤ�س�س له �أحكامه م�ستندين 
ا�ُس �إيِنَّا َخَلْقَناُكْم  َها �لنَّ �إىل قول �هلل تعاىل: )َيا �أَيُّ
َتَعاَرُفو�(،  َل ليِ ْن َذَكٍر َو�أُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَبائيِ ميِ
ونحن نعتز يف �لأردن �أن جعلنا من ذلك منهجا ل 
نتجاوزه مهما �ختلفت �لظروف وتعددت �لأحو�ل 
مو�طنة  �لعري�س  عنو�نه  �أمنوذجا  وطنا  ف�سنعنا 
يت�سارك فيها �جلميع �حلقوق و�لو�جبات و�لآمال 
خ�سو�سية  �ح��رت�م  من  ذلك  مينعهم  ول  و�لآلم 
ومنع  حمايتها  وو�ج��ب  �لعبادة  وحرية  �ملعتقد 

�لتعر�س لها �عتقاد� و�سلوكا وطريقة حياة.
وب��ني �أن ه��ذه �مل��ع��اين ه��ي �ل��ت��ي خ��اط��ب بها 
خالل  م��ن  �ل��ع��امل  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مللك  جاللة 
ال حلقيقة �لإ�سالم  ر�سالة عمان لتكون بيانا مف�سّ
كما �أر�ده �هلل، ومن �أجلها رعى جاللته ويف �ل�سياق 
�لعامل  �لوثائق على م�ستوى  �أهم  ذ�ته وثيقة من 
و�لتي حملت عنو�ن: “كلمة �سو�ء بيننا وبينكم”، 
عظيمتني  لو�سيتني  �لوثيقة  ه��ذه  لت  �أ�سّ حيث 
�مل�سيحي،  و�لدين  �لإ�سالمي  �لدين  فيهما  ي�سرتك 
وهما حب �هلل، وحب �جلار، لتتكون منهما قاعدة 

للحو�ر و�لتفاهم.
لبحوث  �لأردين  �ملركز  مدير  قال  ذل��ك،  �إىل 
“�إن  �لتعاي�س �لديني، �لأب �لدكتور نبيل حد�د: 
مقام �لوئام، �قرتحه ملك موؤمن، و�نبثقت فكرته 
رحمها،  وم��ن  عمان  ر�سالة  �لوثائق  �أم  روح  م��ن 
و�إرث وطن مبارك، فقبلته  مقرتح حمل فكر ملك 
لالأمم  �لعامة  �جلمعية  يف  �ملمثلة  �لأر���س  �سعوب 

�ملتحدة«.
من  �لوئام  �إىل  نعرب  ل  �ليوم  “نحن  و�أ�ساف: 
بل  ورمزّيتها،  جمالها  على  �لحتفالية  هذه  باب 
من باب قناعتنا �أننا ننّفذ ر�سالة �ل�سماء وو�سيتها 

�لرحمة و�ملحبة«.
من  مزيدً�  �إل  تولد  ل  �لكر�هية  “لأن  وقال: 
مو�جهتها  ويف  نبذها  يف  هو  خيارنا  ف��اإن  بغ�ساء، 
�آث��اره��ا باحلكمة  وم��ع��اجل��ة  و�ق��ت��الع ج��ذوره��ا 
و�ملوعظة �حل�سنة، و�لذهاب بعيدً� �إىل ن�سر �ملودة 
و�سنع �ل�سالم، يف موقف ياأخذ ر�سوخه من �إمياننا 
لل�سماء، لذلك تتعاظم قيمة  وي�سدر عن طاعتنا 
وئامنا �لديني بل و�لوطني، وكذلك �لتاأكيد على 
مّيزتنا  �لذي  و�لدويل  �لإقليمي  ح�سورنا  ف�سول 
به مكانة قائدنا ور�سالة وطننا ودوره. فبحكمته 
يف  �حليوية  وتنبعث  �لأمل  فينا  يتجدد  وحنكته 
م�سرية وطن، لت�سعنا جميعا �أمام م�سوؤولية متابعة 

�لنهو�س و�لأمانة لأمنوذجنا.
وح�سر �لحتفال �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س 
مفتي  و�سماحة  �خلاليلة،  �أحمد  �لدكتور  �لنو�ب 
�لعربي  �لأردنية-�جلي�س  �مل�سلحة  �لقو�ت  عام 
مديرية  ومفتي  خماترة،  ح�سن  �لدكتور  �لعقيد 
�لأمن �لعام �لعقيد �لدكتور �سامر �لهو�ملة، ونو�ب 
لدى  معتمدون  و�سفر�ء  عامون،  ومدر�ء  و�أعيان، 
�إىل  �إ�سافة  وعلماء،  �سابقون،  ووزر�ء  �ململكة، 
ووع��اظ  و�أئ��م��ة  �ل�سريف  �ل�سرع  وق�ساة  مفتني 
�مل�سيحي،  �ل��دي��ن  ورج���ال  وو�ع��ظ��ات،  وخطباء 
�مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  م��ن  ���س��ف  و���س��ب��اط  و���س��ب��اط 
�لأمنية،  و�لأج��ه��زة  �لعربي  �لأردنية-�جلي�س 

وممثالت عن �لقطاع �لن�سائي.
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*وكاالت
دني�س  �لأوك��ر�ين،  �لوزر�ء  رئي�س  �أعلن 
و�لحت��اد  �أوكر�نيا  بني  قمة  �أن  �سميغال، 
غد�ة  �جلمعة  كييف  يف  �ستعقد  �لأوروب��ي 
�أوكر�نيا  »م�ساور�ت حكومية« �ستجري بني 
يف  �لأوىل  و«�ستكون  �لأوروبية  و�ملفو�سية 

تاريخنا«.
حكومي  �جتماع  خالل  �سميغال  وق��ال 
يوجه  كييف  يف  �لقمة  ه��ذه  “عقد  �إن: 
على  و�لأع��د�ء  �ل�سركاء  �إىل  قوية  ر�سالة 
“فر�ن�س  حد �سو�ء”، وفق ما �أوردت وكالة 

بر�س«.
تقييما  �لقمة  “من  يتوقع  �أن��ه  و�أك���د 
�لتكامل  لتحقيق  جلهودنا  �إيجابيا  مرحليا 

مع �أوروبا«.
وهذه هي �لقمة رقم 24 بني �لطرفني، 
�أحرزتها  �لتي  �لنتائج  كييف  فيها  و�ستقدم 
�لأوروب��ي��ة  �ملفو�سية  تو�سيات  على  بناًء 

�ل�سبعة.

الدعم العسكري
ق��ال��ت يف وق��ت  ق���د  ك��ي��ي��ف  وك���ان���ت 
ن���ه���ا ���س��ت�����س�����س��ي��ف ق���م���ة م��ع  ����س���اب���ق �إ
و�ستناق�س  �أر��سيها،  على  �لأوروب��ي��ني 
�لع�سكري،  �لدعم  بينها  من  عدة  ملفات 
من  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  �حل���رب  �ق����رت�ب  م��ع 
ل  ح��ني  يف  �لأوىل،  �ل�سنوية  ذك��ر�ه��ا 

�لأفق. يف  حل  يلوح 
دول  و�ف��ق��ت  �أن  ب��ع��د  �ل��ق��م��ة  وت��اأت��ي 
�أوروبية على رفع م�ستوى �لدعم �لع�سكري 
ه��ذ�  ت��ط��ور يف  �أب����رز  وك����ان  ك��ي��ي��ف،  �إىل 
دبابات  �إر�سال  على  �أملانيا  مو�فقة  �ملجال 

متكرر. رف�س  “ليوبارد” بعد 
وق���ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأوك�����ر�ين، 
دميرتو كوليبا، �إنه يتوقع تقييما جيد� من 

طرف �لأوروبيني.
و���س��ي��ت��م �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى �ل��ع��دي��د من 
�سلة  على  وبع�سها  �لثنائية  �لت��ف��اق��ات 

بال�سناعة خالل �لقمة.

االنضمام إىل االحتاد
�أن  يجب  �لأعمال  ج��دول  �أن  �إىل  ولفت 
يت�سمن حتديد موعد ممكن لبدء �ملفاو�سات 
بني �لطرفني بغية �ن�سمام كييف �إىل �لحتاد 

�لأوروبي، بعدما نفذت كل تو�سيات �لأخري.

العقوبات
�أن  �إىل  �لأوك��ر�ين  �خلارجية  وزير  و�أ�سار 
�لقمة �ستتناول �لعقوبات �جلديدة على رو�سيا، 

خا�سة فيما يتعلق بال�سو�ريخ و�مل�سري�ت.

مبادرة زيلنيسكي
وتقول كييف �إن �لقمة �ستبحث مبادرة 
لإن��ه��اء  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري  �ل��رئ��ي�����س 
خطة  ط���رح  زيلين�سكي  وك����ان  �حل����رب. 
 10 م��ن  تتكون  �مل��ا���س��ي  نوفمرب  يف  ���س��الم 
�لأر��سي  وح��دة  �إع��ادة  على  تركز  نقاط، 
�لأوكر�نية و�سحب �لقو�ت �لرو�سية ووقف 

�لعمليات �لقتالية.

قمة بني اأوكرانيا 
*القاهرة والحتاد الأوروبي يف كييف.. اجلمعة

�مليثاق  للجنة  و�لع�سرين  �حلادية  �ل��دورة  �أعمال  �خُتتيِمت 
�لعربي حلقوق �لإن�سان و�لتي �سهدت وعلى مدى يومني مناق�سة 

�لتقرير �لدوري �ملجمع �لثاين و�لثالث لالأردن.
و�أعرب رئي�س �للجنة �مل�ست�سار جابر �سالح �ملري عن تقديره 
لالأردن لوفائه بالتز�ماته جتاه �مليثاق �لعربي حلقوق �لإن�سان.

مقدمته  ويف  �مل�ستوى  رفيع  �لدولة  وفد  بت�سكيلة  �أ�ساد  كما 
�إد�رة حقوق  �لع�سايلة ومديرة  �أجمد  �لقاهرة  �سفري �لأردن يف 
رغد  و�ملغرتبني  �خلارجية  ب��وز�رة  �لإن�ساين  و�لأم��ن  �لإن�سان 

�ل�سقا.
وعلى هام�س جل�سات �ملناق�سة، عقدت جل�سة ��ستماع مغلقة 
للمركز �لوطني حلقوق �لإن�سان حيث قدم �ملركز للجنة �مليثاق 

يف وقت �سابق على �ملناق�سة تقرير �لظل �خلا�س به.
رمزية  له  حدثا  تعد   )21( �لدورة  �أن  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر 
�لعربي  �مليثاق  دخ��ول  على  عاما   15 م��رور  يف  ويتمثل  كبرية 

حلقوق �لإن�سان حيز �لتنفيذ.

*جدة 
�لإ���س��الم��ي،  �ل��ت��ع��اون  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع��ق��دت 
للمنظمة  ميكن  �لتي  �لإج��ر�ء�ت  ملناق�سة  ��ستثنائيًا  �جتماعا 
�إىل  و�لو�سول  �لإ�سالموفوبيا،  �نتهاكات  مرتكبي  �سد  �تخاذها 
موقف موحد جتاه �إحر�ق ن�سخ من �مل�سحف �ل�سريف يف �ل�سويد 

وهولند� و�لدمنارك.
��ستياء  طه،  �إبر�هيم  ح�سني  للمنظمة،  �لعام  �لأمني  وجدد 
�ملنظمة من �لأعمال �ل�ستفز�زية �لتي يقوم بها ن�سطاء �ليمني 
�إجر�مية  �لأف��ع��ال  ه��ذه  �أن  م��وؤك��ًد�  �ل��دول،  بع�س  يف  �ملتطرف 
ورم��وزه��م  وقيمهم،  �حلنيف،  ودينهم  �مل�سلمني،  وت�ستهدف 

�ملقد�سة.
�مل�سحف،  �ملتعمدة و�ملتمثلة يف حرق  �إن �لأفعال  وقال طه، 
و�لإ�ساءة �إىل �لنبي حممد، يجب �أل ُينظر �إليها على �أنها جمرد 
حو�دث عابرة من مظاهر �لإ�سالموفوبيا، مبينا �أنها تعد �إهانة 

مبا�سرة ملا يزيد على مليار و600 مليون م�سلم حول �لعامل.
�لتعاون  منظمة  لدى  �لد�ئم  �ل�سعودي  �ملندوب  �أكد  بدوره، 
�لإ�سالمي �لدكتور �سالح �ل�سحيباين، �أنَّ هذه �لأفعال ما هي �إل 
�إهانة و�زدر�ء للم�سلمني كافة، وتتعار�س ب�سكل �سارخ مع �ملبادئ 
و�لقيم �لإن�سانية و�لأخالقية و�لدينية لكافة �ل�سعوب �ملحبة 

لل�سالم و�لتعاي�س.
من  �لعديد  يثري  مكان  غري  يف  �لأفعال  هذه  تكر�ر  �إن  وقال 
ظاهرة  من  �حلد  يف  �حلكومات  بع�س  تهاون  حول  �لت�ساوؤلت 
وقف  حيال  �لالزمة  للتد�بري  �تخاذها  وع��دم  �لإ�سالموفوبيا 
عن  �لتعبري  حرية  بدعوى  مرتكبيها  ومعاقبة  �ل�ستفز�ز�ت 

�لر�أي.
�لعربية  و�ململكة،  �ملنظمة،  يف  �لأع�ساء  �لدول  رف�س  و�كد 
�ل�سعودية ب�سفتها رئي�سة للقمة �لإ�سالمية و�للجنة �لتنفيذية، 
�لإ�سالم  قيم  ن�سر  �إىل  و�لدعوة  �مل�سوؤولة،  غري  �لأعمال  هذه 
دو�ع��ي  ك��ل  ونبذ  و�لتعاي�س  �حل���و�ر  على  �لقائمة  �ل�سمحة 

و�لتطرف و�لكر�هية.
لدى  تركيا  جلمهورية  �لد�ئم  �ملندوب  �أ�سار  �ل�سياق،  ويف 
ف�سل  �إىل  �إيكر،  �ل�سفري حممد متني  �لإ�سالمي،  �لتعاون  منظمة 
�ل�سلطات �ل�سويدية يف �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة �سد �لهجوم 
على �مل�سحف �ل�سريف يف �حلادي و�لع�سرين من �ل�سهر �حلايل، 

ما �أدى �إىل تكر�ر هذه �لعتد�ء�ت يف هولند� و�لدمنارك.
و�كد �يكر، �أن �لكر�هية �سد �لإ�سالم و�سلت �إىل م�ستوى ينذر 
�أوروب��ا، م�سري�  �لعامل، وخا�سة يف  �أجز�ء كثرية من  باخلطر يف 
�ل�سيا�سيني  ل�ستخد�م  �لإ�سالمي  �لعامل  يف  �لبالغ  �لقلق  �إىل 
يف  �لأج��ان��ب  وكر�هية  لالإ�سالم  �مل��ع��ادي  �خل��ط��اب  �ليمينيني 
�لطريق  ميهد  �ل�سعبوية  هذه  �إىل  و�للجوء  �ل�سيقة،  �أجندتهم 

للهجمات �لعن�سرية �سد �مل�سلمني.
وبروك�سل  وجنيف  ن��ي��وي��ورك  يف  �ملنظمة  بعثات  دع��ا  و 
عن  تنم  �لتي  �ملمار�سات،  هذه  ملعاجلة  �ملبادرة  زم��ام  �أخ��ذ  �إىل 
�ملنظمات  خالل  من  وذلك  �ملقد�سة،  ورموزه  لالإ�سالم  �لكر�هية 

�لدولية �ملعنية �لتي تعتمد هذه �لبعثات.
و�لحت����اد�ت  �ملنظمات  ب��ني  �لتن�سيق  �آل��ي��ة  رئي�س  د�ن 
�لأم��ن  ملنظمة  �لربملانية  �جلمعية  رئي�س  نائب  �لربملانية، 
و�لتعاون يف �أوروبا، رينهولد لوبانكا، �إحر�ق متطرفني يف �ل�سويد 

وهولند� و�لدمنارك لن�سخ من �لقر�آن �لكرمي.
م�ساركته  بها على هام�س  �أدىل  لوبانكا، يف ت�سريحات  و�أكد 
بالعا�سمة  �لإره��اب  ملكافحة  �ل��دويل  �لتن�سيقي  �لجتماع  يف 
عليها  �أق���دم  �لتي  �لأف��ع��ال  �إن  �ل��ث��الث��اء،  �ل��دوح��ة  �لقطرية 
�ملتطرفون يف �ل�سويد وهولند� و�لدمنارك، مد�نة وغري مقبولة 
�لأفعال  تلك  و��سفا  عليها،  �ملو�فقة  �أو  معها  �لتفاق  ميكن  ول 

باملبالغ فيها بقدر كبري، ول عالقة لها بحرية �لتعبري.
�لنا�س،  من  �لعديد  م�ساعر  توؤذي  �لأفعال  هذه  �أن  و�أ�ساف، 
وهناك حد فا�سل بني حرية �لتعبري و�حرت�م م�ساعر �لآخرين.

تعمل  �أن  ينبغي  �لأدي��ان  باأن  �لر��سخة  قناعته  عن  وعرب 
�لأدي��ان، مو�سحا  نحرتم  �أن  جميعا  وعلينا  �ل�سالم،  �إحالل  على 
�أننا يف �أوروبا نو�جه م�سكالت معينة مثل �لإ�سالموفوبيا، وعلينا 
�سخ�س  كل  يحرتم  �أن  �سرورة  من  للتاأكد  �لعامل  حول  نعمل  �أن 
�أو م�سلما، ول بد من  �أو يهوديا  �أكان م�سيحيا  دين �لآخر، �سو�ء 

�حرت�م جميع �لأديان بال ��ستثناء.

*رام اهلل 
بخطورة  تنظر  �إنها  �لفل�سطينية،  �خلارجية  وز�رة  قالت 
بالغة للنقا�سات �لتي تدور يف �لكني�ست �لإ�سر�ئيلي ب�ساأن �إقر�ر 
�سيتم  بوجبها  و�لتي  �لعن�سرية،  �لتمييزية  �لقو�نني  من  عدد 

�سحب �ملو�طنة �أو �لإقامة من �أ�سرى فل�سطينيني.
و�عتربت �خلارجية �لفل�سطينية يف بيان لها، ، هذه �لقو�نني 
�لعقوبات  �أ�سكال  من  �آخر  و�سكال  �لأو�ساع  يف  خطريً�  ت�سعيدً� 
على  �لتمييزية  و�لإج��ر�ء�ت  �لعقوبات  وم�ساعفة  �جلماعية، 
�ملو�طنني �لفل�سطينيني و�لتهمة ذ�تها، و�نتهاكا �سارخًا للقانون 
و�لإع��الن  �لإن�سان  حقوق  ومبادئ  جنيف  و�تفاقيات  �ل��دويل 

�لعاملي حلقوق �لإن�سان.
ودعت �ملجتمع �لدويل و�لأمم �ملتحدة ومنظماتها وجمال�سها 

�ملخت�سة �إىل �سرعة �لتدخل لوقف �إقر�رها وتنفيذها.
من جهة �أخرى، �عتربت �لهيئة �لإ�سالمية �مل�سيحية لن�سرة 
مقر  على  �ملتطرفني  �مل�ستوطنني  �عتد�ء  و�ملقد�سات،  �لقد�س 
علمها،  لإز�لة  �أ�سو�رها  و�عتالء  �لقد�س،  يف  �لأرمن  بطريركية 
متاديا خطري� بالعتد�ء على كل ما هو مقد�س باملدينة �ملحتلة.

وحملت �سلطات �لحتالل �لإ�سر�ئيلي �مل�سوؤولية �لكاملة عن 
توفري �حلماية لالأماكن �لدينية ودور �لعبادة، د�عية �إىل وقف 
�لعتد�ء على �ملقد�سات ودور �لعبادة و�حرت�م جميع �لديانات.

مغبة  من  �لحتالل  �سلطات  لها،  بيان  يف  �لهيئة  حذرت  كما 
قد  وما  �ملقد�سة،  باملدينة  �مل�ستوطنني  يد  �إط��الق  يف  �لتمادي 

ينجم عن �عتد�ء�تهم من تد�عيات خطرية.
ونا�سدت �لهيئة �ملجتمع �لدويل لتحمل م�سوؤولياته و�لتدخل 
�لعاجل لوقف �لعتد�ء�ت و�جلر�ئم �لإ�سر�ئيلية �لهادفة �إىل 
وتهويد  �ملقد�سة  للمدينة  �لفل�سطينية  �لعربية  �لهوية  طم�س 

مقد�ساتها �لإ�سالمية �مل�سيحية.
�لإ�سر�ئيلي،  �لحتالل  ق��و�ت  و��سلت  �آخ��ر،  �سعيد  وعلى 
على  �مل�سددة  �لقمعية  �لع�سكرية  و�إجر�ء�تها  ح�سارها  فر�س 

مدينة �أريحا بال�سفة �لغربية �ملحتلة، لليوم �لر�بع.

*غزة 
طالب �حتاد بلديات قطاع غزة �لعامل ب�سرعة �إنهاء تبعات 
وخا�سة  �لإعمار،  �إعادة  عملية  وت�سريع  �لإ�سر�ئيلي  �لعدو�ن 

للبنى �لتحتية �لتي تزيد تكلفتها على 50 مليون دولر.
�ملعنية  و�جلهات  و�ملنظمات  �ل��دويل  �ملجتمع  بيان  يف  ودعا 
�لرت�جع عن قر�ر وقف عدد من �ملنح �ملالية و�مل�ساريع �خلارجية 
و�لتي �أثرت على قطاع �لبلديات وذلك ملنع وقوع كارثة �إن�سانية 

وبيئية جر�ء تفاقم �لأزمات.
وقال �إن �لقطاع ل ز�ل يرزح حتت وطاأة �حل�سار �لإ�سر�ئيلي 
�إدخال  �ذ يو��سل �لحتالل عرقلة ومنع  �مل�سدد منذ 16 عاًما، 
�خلدماتية  للموؤ�س�سات  �لالزمة  و�لآليات  و�ملعد�ت  �مل�ستلزمات 
�لعاملة ول �سيما �لبلديات �لتي تقدم خدمات �أ�سا�سية ملا يزيد 

على مليوين ن�سمة.
�أّن �حل�سار �لغا�سم �ألقى ب� ظالل كارثية على كافة  و�أ�ساف 
وبيئية،  و�قت�سادية  �إن�سانية  ك��و�رث  حمدًثا  �حلياة  مناحي 
ع�سكرية  �عتد�ء�ت  �لطو�ل  �ل�سنو�ت  تلك  مد�ر  على  ور�فقته 
�إ�سر�ئيلية متكررة وم�ستمرة مل ترحم ب�سًر� �أو �سجًر� �أو حجًر� 

ما فاقم �لأو�ساع �لإن�سانية ب�سكل غري م�سبوق.

*وكاالت
�إق��د�م  خلفية  على  ب�«�لغباء«  �ل�سويد  هنغاريا،  �ّتهمت 
متطّرف على حرق م�سحف يف �ستوكهومل يف و�قعة دفعت تركيا 
�سمال  حلف  �إىل  وفنلند�  �ل�سويد  �ن�سمام  مفاو�سات  تعليق  �إىل 

�لأطل�سي.
�للذ�ن مل ي�سادقا  �لوحيد�ن  �لبلد�ن  وتركيا وهنغاريا هما 

بعد على �ن�سمام �ل�سويد وفنلند� �إىل حلف �سمال �لأطل�سي.
بتنظيم  بال�سماح  �ل�سويدية  �ل�سرطة  �ّتخذته  قر�ر�  لكن 
حتّرك �حتجاجي عمد خالله نا�سط مييني متطّرف �إىل �إحر�ق 
م�سحف قرب �ل�سفارة �لرتكية يف �ستوكهومل يف وقت �سابق من 

�ل�سهر �حلايل، �أثار غ�سبا عارما يف �أنقرة.
ت�ساو�س  مولود  �لرتكي  مع نظريه  م�سرتك  موؤمتر �سحايف  يف 
�أوغلو يف بود�ب�ست، قال وزير �خلارجية �لهنغاري بيرت �سيارتو 

�إن �إحر�ق كتاب مقّد�س لديانة �أخرى عمل “غري مقبول«.
�لتعبري” �أمر  “حرية  �لفعل تكفله  باأن  �لتحّجج  �أن  و�عترب 
�إ�سارة �إىل بيان �أ�سدره رئي�س �لوزر�ء  “غباء”، يف  ينطوي على 
يريد  ما  بلد  كان  “�إذ�  �سيارتو  وق��ال  �لو�قعة.  �إث��ر  �ل�سويدي 
�لن�سمام �إىل حلف �سمال �لأطل�سي وي�سعى �إىل نيل دعم تركيا، 
�أكر حذر�«. ويتطّلب �لن�سمام �إىل  �أن ينتهج �سلوكا  ربا عليه 
حلف �سمال �لأطل�سي م�سادقة كل دوله �لأع�ساء، وعددها 30.

حلف  �إىل  �لبلدين  �ن�سمام  على  �مل�سادقة  �أنقرة  وترف�س 
ت�سليمها  �ل�سويد  رف�س  �إىل  خ�سو�سا  م�سرية  �لأطل�سي،  �سمال 
م�سّلحة  بف�سائل  بارتباطهم  ت�ستبه  �لذين  �لأ�سخا�س  ع�سر�ت 

كردية وبحاولة �لنقالب �لتي �سهدتها تركيا يف �لعام 2016.

*وكاالت 
حذرت �سلطات فانو�تو �لأربعاء �ل�سفن و�لطائر�ت ب�سرورة 
بد�أ  بعدما  �لأرب��ع��اء،  �مل��اء  حتت  بركان  ث��ور�ن  منطقة  جتنب 

بقذف �لرماد يف عنان �ل�سماء. 
و�ملخاطر  �جلوية  �لأر�ساد  د�ئرة  من  وليام  ريكاردو  وقال   
�جلغر�فية يف �لدولة �جلزيرة”نطلب من �ل�سكان �ملحليني �حلذر 

من �أي �نفجار�ت قوية لأنها ل تز�ل م�ستمرة«.
حول  كيلومرت�ت   10 ب�سعاع  خطر”  “منطقة  حتديد  ومت   
بركان “�إي�ست �إيبي” حتت �ملاء �لذي يقع على بعد 68 كيلومرت� 

من �لعا�سمة بورت فيال.
 وبعد ورود تقارير عن ر�سد �أبخرة فوق �ملوقع، �أخذ �لربكان 
مبكر  وق��ت  يف  مرت   100 �رت��ف��اع  حتى  �ل��رم��اد  بقذف  �لغائ�س 

�لأربعاء.
�سباحا  �لثامنة  �ل�ساعة  قبل  �لربكاين  �لن�ساط  وب��د�أ   
�جلوية  �لأر���س��اد  لإد�رة  وف��ق��ا  �ل��ث��الث��اء(،  غ  ت   21،00(

�ملحلية.
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لعيان  �ل�ساهد  ديك  فيليب  و�أفاد   
فوق  �ل��دخ��ان  يظهر  �أن  قبل  ب��اله��ت��ز�ز  ب��د�أت  �لر���س  �أن 

�ملوقع.
ر�ئحة  هناك  يز�ل  ول   .. �لنفجار�ت  بد�أت  “ثم  و�أ�ساف   

كربيتية كريهة يف �لقرى �ملجاورة«.
�مل�ستوى  �إىل  �لربكان  من  �لتاأهب  حالة  �مل�سوؤولون  ورف��ع   
�إىل  و�ح��د  من  مقيا�س  على  طفيفة”  “��سطر�بات  �أي  �لأول، 

خم�سة.
جزيرتي  يف  �ملحليني  �ل�سكان  من  �ل�سلطات  وطلبت   
ن  �أ خ�سية  �ل�����س��اح��ل  جت��ن��ب  �مل��ج��اورت��ني  وت��ون��غ��و�  ي��ب��ي  �إ
بت�سونامي  �حل��ال��ي��ة  �ل��ربك��ان��ي��ة  “�لنفجار�ت  تت�سبب 

 . » حمتمل
 و�أ�سارت �ىل �أن مركز �لتحذير من �أمو�ج ت�سونامي يف �أل�سكا 
“مثل  لكن  فانو�تو،  منطقة  يف  ن�ساط  �أي  �لآن  حتى  ي�سجل  مل 
موجات  �إحد�ث  على  �لقدرة  لديها  �لربكانية  �لنفجار�ت  هذه 

ت�سونامي«.
كانون  �أو�ئ��ل  درجات   7،0 بقوة  لزلز�ل  فانو�تو  وتعر�ست   
�سمال  يف  �لأكرب  �سانتو  �إ�سبرييتو  جزيرة  قبالة  �لثاين/يناير 

�لأرخبيل.
�لهادئ  �ملحيط  �لنار” يف  “حز�م  منطقة  يف  فانو�تو  وتقع   

�لتي ت�سهد ن�ساطا زلز�ليا وبركانيا ب�سكل متكرر.

جلنة حقوق الن�سان العربية تثمن وفاء 
الأردن بالتزاماته جتاه امليثاق العربي

منظمة التعاون الإ�سالمي تدين اإحراق 
ن�سخ من امل�سحف ال�سريف يف دول اأوروبية

اخلارجية الفل�سطينية تدين قوانني الحتالل 
ب�سحب املواطنة اأو الإقامة من الأ�سرى

احتاد البلديات يف قطاع غزة يطلق نداء 
ا�ستغاثة للمجتمع الدويل

هنغاريا تتهم ال�سويد 
بـ "الغباء".. لهذا ال�سبب

ثوران بركان حتت املاء
 يف فانواتو يثري الذعر يف الأرخبيل

*وكاالت 
�إن  �لأم��ريك��ي��ة،  �لتجارة  وز�رة  قالت 
جتارية  قيود�  فر�ست  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
ب�سبب  �إير�نية  كيانات  �سبعة  على  جديدة 
رو�سيا  ��ستخدمتها  �إنتاجها طائر�ت م�سرية 

ملهاجمة �أوكر�نيا.
�ل�سركات  �ملتحدة  �لوليات  و�أ�سافت 
قائمة  �إىل  �أخ����رى  �إي��ر�ن��ي��ة  وم��ن��ظ��م��ات 
�لتي  �لأمريكية  �ل�سادر�ت  على  �لرقابة 
تت�سمن �لكيانات �ملنخرطة يف �أن�سطة تهدد 
م�سالح �لأمن �لقومي و�ل�سيا�سة �خلارجية 

للوليات �ملتحدة، وفق “رويرتز«.
و�ملنظمات  �ل�سركات  �أ�سماء  و�أُدرج��ت 
ب��وز�رة  �لكيانات”  “قائمة  يف  �لإير�نية 
�لتجارة �لأمريكية وُن�سرت يف �إف�ساح �أويل 
بال�سجل �لحتادي، وهو �جلريدة �لر�سمية 

يف �لوليات �ملتحدة.
�ملعاقبة:   �لإير�نية  �ل�سركات  قائمة 
�سركة ت�سميم وت�سنيع حمركات �لطائر�ت 

�لثوري  للحر�س  �لتابعة  �جلوية  و�لقوة 
لالكتفاء  “�جلهاد”  منظمة  �لإي�����ر�ين، 
�لثوري. للحر�س  �لتابعة  �لذ�تي و�لبحوث 
و�سركة  نافار”  بارفازمادو  “�أوجي  �سركة 
“بار�فار بار�س«.�سركة “�لقد�س” ل�سناعة 
ل�سناعات  “�ساهد”  �ل��ط��ري�ن.���س��رك��ة 

�لطري�ن.
هذه  تزود  �لتي  �جلهات  على  و�سيتعني 
و�لتكنولوجيا  بال�سلع  �لإير�نية  �لكيانات 
من  ول��ك��ن  �أول،  ترخي�س  على  �حل�����س��ول 
�لرت�خي�س  ه��ذه  مثل  منح  رف�س  �ملتوقع 
ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ت��ل��ك �خل��ا���س��ة ب��الأغ��ذي��ة 
و�لأدوية. و�سُينظر يف منح هذه �لرت�خي�س 

على ح�سب كل حالة.
وب��ع��د ن��ح��و ع���ام ع��ل��ى �ن����دلع ح��رب 
�إىل  كييف  حلفاء  ي�سارع  ورو�سيا،  �أوكر�نيا 
للت�سدي  ون�سرها  جوي  دفاع  �أنظمة  جمع 
ل�سو�ريخ كروز و�لطائر�ت �مل�سرية �إير�نية 
�ل�سنع �لتي هاجمت �أهد�فا للبنية �لتحتية 

للطاقة يف �أوكر�نيا هذ� �ل�ستاء.
�ل�سهر  من  �سابق  وقت  يف  كند�  و�أعلنت 
نظام  لأوك��ر�ن��ي��ا  �ست�سرتي  �أن��ه��ا  �جل���اري 
�ل�سنع  �أمريكي  متطور�  جو  �أر�س  �سو�ريخ 

من طر�ز “نا�سامز«.
دفاعي  جو  �أر�س  نظام  هو  و”نا�سامز” 
يف  وي�ستخدم  �مل���دى  متو�سط  �إىل  ق�سري 
�مل�سرية  �ل��ط��ائ��ر�ت  هجمات  م��ن  �حلماية 

و�ل�سو�ريخ و�لطائر�ت.
�أوك��ر�ن��ي��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  وزودت 
وت�ستعد  “نا�سامز”  ط���ر�ز  م��ن  بنظامني 

لتقدمي �ملزيد.
و�ل��ولي��ات  �ملتحدة  �ململكة  وتعهدت 
�أوكر�نيا باأنظمة  �ملتحدة وهولند� بتزويد 
�لتي  باتريوت  �أخ��رى مثل  �أر���س جو  دف��اع 
تكنولوجي.  “ر�يثيون”  �سركة  تنتجها 
وياأمل �حللفاء يف �أن ت�ساعد هذه �لأنظمة 
ي�سهدها  �لتي  لال�سطر�بات  حد  و�سع  يف 

قطاع �لطاقة يف �أوكر�نيا.

*وكاالت
بحث وزير �خلارجية �لرو�سي، �سريغي 
�سكري  �سامح  �مل�سري،  ون��ظ��ريه  لف���روف 
�لثنائية  �ل��ع��الق��ات  مو�سكو  ي��زور  �ل��ذي 
يف  و�لتوتر  تطويرها،  و�سبل  �لبلدين  بني 
�لعديد  جانب  �إىل  �لفل�سطينية،  �لأر��سي 
�لهتمام  ذ�ت  �لإقليمية  �لق�سايا  م��ن 

�مل�سرتك.
خالل  �مل�سري  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال 
�لرو�سي  نظريه  مع  م�سرتك  �سحفي  موؤمتر 
و�سرورة  �لفل�سطينية  �لق�سية  “بحثنا 
�لتو�سل �إىل حل نهائي يحافظ على حقوق 
�أهمية  على  موؤكد�  �لفل�سطيني”،  �ل�سعب 
يف  �لت�سعيد  وعدم  �لفل�سطينية  �لق�سية 

�ملنطقة.
ويف �ل�ساأن �لليبي، قال �سكري” تناولنا 
عرب  �لأزم��ة  حل  و�سرورة  �لليبية  �لأزم��ة 
�سنو��سل   )...( �لنتخابات  �إىل  �لتوجه 
�جل��ه��ود ل��ل��ت��و�ف��ق �ل��ل��ي��ب��ي ع��ل��ى �لإط����ار 

�لد�ستوري و�إنهاء �لفرتة �لنتقالية«.
يف  م�ستمرة  �ل��ق��اه��رة  �أن  �إىل  ون���وه 
و�ل��ن��و�ب  �ل��دول��ة  جمل�سي  ع��رب  ج��ه��وده��ا 

بظاللها  �ألقت  �لتي  �لأزم��ة  حلل  �لليبيني 
على �ملو�طن �لليبي و�أمنه.

و�أك���د وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �مل�����س��ري على 
�سرورة خروج �لقو�ت �لأجنبية و�مللي�سيات 

من �لأر��سي �لليبية.
قال  �ل�سوري،  بال�ساأن  يخت�س  وفيما 
�ل�ساأن  وحدة  �سرورة  على  �أكدنا   “ �سكري 
�ل�����س��وري ورف�����س �ل��ت��دخ��ل �خل��ارج��ي يف 
�ل�ساأن �ل�سوري، موؤكد� �حلر�س على حتقيق 

�ل�سالم و�لأمن يف �لأر��سي �ل�سورية.
من جانبه، قال وزير �خلارجية �لرو�سي 
عقب لقاءه بنظريه �مل�سري: بحثنا �لتعاون 
و�لتوريد  و�لطاقة  �ل�سناعة  جم��الت  يف 
م�سر،  �إىل  �ل��رو���س��ي��ة  للحبوب  �ل��د�ئ��م 

وناق�سنا �لتعاون �لع�سكري«.
�لت�سعيد  و�أعرب لفروف عن قلقه من 
يف �لأر��سي �لفل�سطينية، مثنيا على جهود 

م�سر يف دفع �حلو�ر �لليبي قدما

اأمريكا تعاقب �سركات اإيرانية 
تنتج ُم�سريات ت�ستخدم يف اأوكرانيا

لفروف و�سكري يبحثان التوتر 
يف الأرا�سي الفل�سطينية وق�سايا اأخرى

4  الخميس )2( شباط 2023 العدد )2519(عربي دولي



5  الخميس )2( شباط 2023 العدد )2519(رياضة

*وكاالت
بطولة  من  �ملا�سية  �لن�سخ  �سهدت 
بطال   11 تتويج  لالأندية  �لعامل  كاأ�س 
فقط خالل 18 م�سابقة نظمها �لحتاد 
�لدويل لكرة �لقدم »فيفا« يف �لفرتة من 

عام 2000 وحتى 2022.
ملونديال   19 رقم  �لن�سخة  وتنطلق 
�ملغرب ومتتد  يوم 1 فرب�ير يف  �لأندية 
�ليوم  وه��و  ذ�ت���ه،  �ل�سهر  م��ن   11 حتى 
يف   12 رقم  �لبطل  عن  يك�سف  قد  �لذي 
قدمي  بطل  تتويج  �أو  �مل�سابقة،  تاريخ 

معتاد على حمل �لكاأ�س.

11 بطال
فاز 11 ناديا باللقب من قبل، وهم: 
)�إ�سبانيا(،  وبر�سلونة  م��دري��د  ري���ال 
يونايتد  ومان�س�سرت  وت�سل�سي  ليفربول 
)�إجنلرت�( و�إيه �سي ميالن و�إنرت ميالنو 
)�أملانيا(،  ميونيخ  وبايرن  )�إيطاليا(، 

وكورينثيانز  نا�سيونال  و�إنرت  و�ساباولو 
)�لرب�زيل(.

�لتاريخي  �لبطل  هو  مدريد  ري��ال   
تتويجه  بف�سل  �لأن���دي���ة  مل��ون��دي��ال 
بالكاأ�س 4 مر�ت، وياأتي خلفه بر�سلونة 

بر�سيد 3 �ألقاب.
 14 �للقب  ح�سدت  �أوروب���ا  �أن��دي��ة   
مرة، مقابل 4 مر�ت فقط لأندية �أمريكا 

�جلنوبية.
�جلنوبية  �أمريكا  �أندية  تتويجات   
ن�سيب  م��ن  جميعها  ج���اءت  �لأرب���ع���ة 
�آخر  ن��اد  �أي  ينجح  مل  حيث  �ل��رب�زي��ل، 
من  مناف�سيه  على  �لتغلب  يف  �لقارة  من 

�أوروبا يف �ملباريات �لنهائية.
�إ�سبانيا هي �أكر دولة فازت �أنديتها 
بلقب مونديال �لأندية بر�سيد 7 �ألقاب، 
وتاأتي بعدها �لرب�زيل بر�سيد 4 �ألقاب، 
ولقبان  �أل���ق���اب،  ب��ث��الث��ة  �إجن��ل��رت�  ث��م 
�سهد  �لنهائي  و�إيطاليا.   �أملانيا  من  لكل 

ن�سخ  كل  يف  لتينية  �أوروبية  مو�جهات 
 5 با�ستثناء  �لأندية  مونديال  بطولة 
ن�سخ فقط، ومل ت�سهد �ملباريات �لنهائية 
و�ح��دة  م��رة  �سوى  �أوروب���ا  ممثل  غياب 
 2010 �أع���و�م  ن�سخ    .2000 ع��ام  فقط 
كانت  و2020  و2018  و2016  و2013 
�لأوروب��ي��ة  �مل��و�ج��ه��ات  يف  �ل�ستثناء 
يف  �إفريقيا  ح�سرت  حيث  �لالتينية، 
�لكونغويل،  مازميبي  يف  ممثلة  �لأوىل 
�ملغربي،  �لرجاء  يف  ممثلة  �لثانية  ويف 
 2016 عام  �لأوىل  مرتني  �آ�سيا  وظهرت 
�ل��ي��اب��اين،  �أن��ت��ل��رز  كا�سيما  ب�����س��ارك��ة 
يف  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ع��ني  بف�سل  و�لثانية 
ن�سخة 2018، و�ساركت �أمريكا �ل�سمالية 
م���رة و�ح�����دة يف �ل��ن��ه��ائ��ي ب�����س��ارك��ة 
مدريد  ريال  �ملك�سيكي.   �أونال  تيغري�س 
�لفوز  يف  جنح  �لذي  �لوحيد  �لنادي  هو 
م��ر�ت   3 ل��الأن��دي��ة  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  بلقب 

متتالية �أعو�م 2016 و2017 و2018.

برعاية الفايز: مبادرة الأخوة..توؤ�س�س 
لعالقة متميزة بني الفي�سلي والوحدات

*وكاالت
�سفوف  �إىل  جورجينيو  �لإيطايل  �ل��دويل  �لو�سط  لعب  �نتقل 
�أر�سنال مت�سدر �لدوري �لإجنليزي لكرة �لقدم قادما من جاره ت�سل�سي 

وفق ما �أعلنه �لناديان �للندنيان.
 12 بلغت  �ل�سفقة  قيمة  �أن  �لإجنليزية  �لإع��الم  و�سائل  وذكرت 

مليون جنيه �إ�سرتليني )13.6 مليون يورو(.
�إمكانية  مع  �سهر�   18 �ل�سفقة  م��دة  �أن  �إىل  �لتقارير  و�أ���س��ارت 
�لتمديد لعام �إ�سايف لبطل �أوروبا و�أف�سل لعب يف �لقارة �لعجوز عام 
باأول  للفوز  حماولته  يف  �أر�سنال  م�ساعدة  عليه  �سيتعني  و�لذي   2021

لقب له يف �لدوري منذ 19 عاما.

*وكاالت
�أن  �لقدم،   �لدوري �لإجنليزي يف كرة  �أر�سنال مت�سدر  نادي  �أعلن 
ناجحة،  جلر�حة  خ�سع  �لنني،  حممد  �مل�سري،  �لدويل  و�سطه  لعب 
حمددة  غري  فرتة  �ستبعده  ركبته  “خطرية” يف  لإ�سابة  تعر�سه  بعد 

عن �ملالعب.
يف  لإ�سابة  تعر�سه  “بعد  �لر�سمي:  موقعه  يف  �أر�سنال  وكتب 
تعر�س  �لنني  حممد  �أن  لحقة  تقييمات  �أك��دت  �لأخ��رية،  �لتمارين 

لإ�سابة خطرية يف ركبته �ليمنى”، وفق “فر�ن�س بر�س«.
وتابع: “خ�سع مو جلر�حة ناجحة يف لندن و�سيغيب فرتة طويلة 
من  �لنتهاء  بجرد  تف�سيال  �أك��ر  زمني  ج��دول  �سيو�سع  �لزمن.  من 

�ملر�حل �لأوىل لإعادة �لتاأهيل«.
منذ  �أر�سنال  �أل��و�ن  دولية(  مبار�ة  و93  عاما   30( �لنني  ويحمل 
�أنه  علما   ،2020 مو�سم  يف  �لرتكي  ب�سيكتا�س  �إىل  �أعاره  وقد   .2016
بازل  �إىل  �نتقاله  قبل  �لعرب،  �ملقاولني  مع  �لحرت�يف  م�سو�ره  ��ستهل 

�ل�سوي�سري يف 2013.
نقاط  خم�س  بفارق  �لإجنليزي،  �لدوري  ترتيب  �أر�سنال  ويت�سدر 
�لأول  لقبه  �سيتي، باحثا عن  مان�س�سرت  �للقب  �أقل عن حامل  ومبار�ة 

منذ 2004.
وبعد �لتعاقد مع �ملد�فع �لبولندي �ل�ساب ياكوب كيفيور قادما من 
لياندرو  �لبلجيكي  و�ملهاجم  دولر(  مليون   21.6( �لإيطايل  �سبيت�سيا 
�سحفية  تقارير  �أ���س��ارت  دولر(،  مليون   26( بر�يتون  من  ترو�سار 
من  جورجينيو  �لإيطايل  �لو�سط  لعب  �سم  من  �أر�سنال  �قرت�ب  �إىل 
�لإك��و�دوري  �لدفاع  �ساعد  عن  �لتخلي  �إيفرتون  رف�س  بعد  ت�سل�سي، 

�ل�سب موي�سي�س كاي�سيدو.
و�سجل جورجينيو 29 هدفا يف 213 مبار�ة مع ت�سل�سي، حمرز� معه 
�ل�سوبر  �لكاأ�س  �إىل  ليغ، بالإ�سافة  �أوروبا ويوروبا  �أبطال  لقبي دوري 

�لأوروبية.

*وكاالت
�أعلن نادي بايرن ميونيخ �لأملاين، عن �سم �ملد�فع �لدويل �لربتغايل 
ولعب مان�س�سرت �سيتي �لإجنليزي، جو�و كان�سيلو، على �سبيل �لإعارة 

حتى نهاية �ملو�سم �حلايل مع خيار �ل�سر�ء.
�جلاري  �ل�سهر  من  �سابق  وقت  يف  �سّم  �أن  �لبافاري  للنادي  و�سبق 
نادي  من  عاما،   32 �لعمر  من  �لبالغ  بليند،  د�يل  �لهولندي  �ل��دويل 

�أياك�س، لتعزيز خط دفاعه �ملثقل بالإ�سابات.
من  �لبالغ  كان�سيلو،  �سر�ء  بند  فاإن  �لأملانية،  �ل�سحافة  وبح�سب 

�لعمر 28 عاما، تبلغ قيمته 70 مليون يورو.
يف  ب��الده  منتخب  مباريات  ك��ل  يف  ���س��ارك  �ل��ذي  كان�سيلو،  وق��ال 
مونديال قطر 2022، لدى تقدميه لل�سحافة قبل ح�سة تدريبية بعد 
�لظهر “�نتهزت هذه �لفر�سة لأنني �أردت �لتعرف على ناٍد مثل بايرن 

ميونيخ �لذي �أعرف �أهميته كالعب«.
يف  ك��ان  كما  �ليمنى  �جل��ه��ة  يف  يلعب  �أن  �لأمي���ن  للظهري  ومي��ك��ن 
يوفنتو�س �لإيطايل، �أو يف �ملي�سرة على غر�ر مان�س�سرت �سيتي باأو�مر من 

�ملدرب �لإ�سباين بيب غو�رديول.
“ميكنه  وحول �ن�سمامه �إىل �لبايرن، قال ناغلي�سمان �إن كان�سيلو 
�للعب يف �لعديد من �ملر�كز وهو مد�فع ذو عقلية هجومية ر�ئعة. �إنه 
قادر على �لتوغل وهو جيد يف �لعر�سيات. لديه �سخ�سية خمتلفة عن 
وفقا  لنا”،  منطقية  �سفقة  �إنه  مركزه.  يف  �لآخرين  �لالعبني  بع�س 

حل�ساب �لنادي �لبافاري �لر�سمي على تويرت.
كان�سيلو  قال  ميونيخ،  بايرن  يف  �لأول  �نطباعه  وحول  جهته،  من 
و�أريد �أن �أح�سل على  �لكبري  �لنادي  هذ�  �أعرف  �أنا  ر�ئع.  �سعور  “�إنه 
�إىل  �أتطلع  �أنا  �أقرب وقت.  �لالعبني يف  باقي  رفقة  و�أتدرب  �لفر�سة 

�لعمل«.
يف  مو��سم   3 ولعب  بنفيكا،  يف  م�سريته  بد�أ  كان�سيلو  �أن  �إىل  ي�سار 
فالن�سيا )2014-2017(، ومو�سمني يف �إيطاليا )�إنرت ويوفنتو�س( قبل 

�لتوقيع مع مان�س�سرت �سيتي يف �سيف �لعام 2019.
 ومدد عقده مع نادي مان�س�سرت �سيتي قبل عام حتى �سيف 2027.

*وكاالت
تو��سل نادي بر�سلونة �لإ�سباين مع �لالعب �لدويل �ملغربي �سفيان 
من  �ساعات  قبل  �لإيطايل،  فيورنتينا  من  ل�سمه  حماولة  يف  �أمر�بط، 
�لريا�سي  �ل�سحفي  ك�سف  ما  وفق  �ل�ستوي،  �لنتقالت  �سوق  �نتهاء 

�لإ�سباين، �ملقرب من بر�سلونة، جري�رد رومريو.
فيها  قال  تويرت،  يف  ح�سابه  على  تغريدة  روم��ريو  ج��ري�رد  ون�سر 
�ل�ساعات  خالل  �أمر�بط  �سفيان  مع  بر�سلونة  تو��سل  تاأكيد  “مت  �إنه 
يف  �لثالثاء  حتديد�،  ينتهي  �ل��ذي  �ل�ستوي”،  �ملريكاتو  من  �لأخ��رية 

منت�سف �لليل.
و�أ�ساف: “ندرك �أن فيورنتينا لن يقدم ت�سهيالت”، يف �إ�سارة �إىل �أن 

�لنادي �لإيطايل لن يفرط فيه ب�سهولة.
�سكر� �أ�سود �لأطل�س

�سيتقدم  “بر�سلونة  �أن  رومريو  �أو�سح  بالتفا�سيل،  يتعلق  وفيما 
لالعب  �لإل��ز�م��ي،  �ل�سر�ء  خيار  دون  �أ�سهر،   6 مل��دة  �إع���ارة  بطلب 

�ملغربي«.
و�أ�سار �إىل �أنه “بعد تلك �لفرتة، ميكن للنادي �أن يقرر ما �إذ� كان 

�سيحتفظ باأمر�بط �أم ل«.
بعد  �لأوروب��ي��ة،  �لأن��دي��ة  �أك��رب  �نتباه  �أث��ار  �أم��ر�ب��ط  �أن  يذكر 
حيث  �لعامل،  كاأ�س  يف  �ملغرب  منتخب  مع  قدمه  �لذي  �ملميز  �لأد�ء 
�إجناز هو �لأول ن نوعه عربيا  �لر�بع، يف  �أطل�س �ملركز  �أ�سود  ح�سد 

و�إفريقيا.
ومن �لأندية �لتي �أكدت تقارير �إعالمية �أنها حاولت �سم �أمر�بط، 

ليفربول و�أتلتيكو مدريد.
�لهولندية 17 مبار�ة يف  �ملغربي �ساحب �جلن�سية  �ل�ساب  وخا�س 

�لكالت�سيو بقمي�س فيورنتينا هذ� �ملو�سم، من بينها 13 �أ�سا�سيا.

*وكاالت
ي�ستعد عامل كرة �لقدم لنطالق بطولة مونديال �لأندية باملغرب 
كل  من  �أندية   7 ب�ساركة  �ملقبل  11فرب�ير  �إىل   1 بني  ما  �لفرتة  يف 

قار�ت �لعامل بحثا عن �لتتويج بالكاأ�س �أو �إحدى �مليد�ليات �لثالث.
�لنت�سار�ت  من  �لكثري  �سهد  �لأندية  مونديال  يف  �لعرب  تاريخ 
�إىل من�سة  لكنه مل ي�سل بعد  بامليد�ليات،  و�لتتويج  �ملبهرة  و�لنتائج 

�لتتويج �لتي ظلت حكر� على �أندية �أوروبا و�أمريكا �جلنوبية فقط.

6 ميداليات
�لعربية يف ن�سخة مونديال �لأندية عام 2000  �مل�ساركات   بد�أت 
بنظامها �لقدمي ب�ساركة �لن�سر �ل�سعودي و�لرجاء �ملغربي، لكن مل 
ينجح �أي منهما يف حتقيق �أي فوز با�ستنثاء مو�جهتما معا �لتي ح�سمها 
�لفريق �ل�سعودي ل�ساحله بنتيجة 4-3 قبل توديع �مل�سابقة من �لدور 

�لأول..
�حلايل  �لنظام  يف   2006 ع��ام  حتى  تاأجلت  �لأوىل  �مليد�لية   
ليفتح  �لربونزي  بلونها  �مل�سري  �لأهلي  �لنادي  بها  وتوج  للم�سابقة، 

ح�سابا ن�سطا يف �سجل �مليد�ليات �لعربية بكاأ�س �لعامل لالأندية.
ثانية،  عربية  ميد�لية  �إ�سافة  يف  جنح  �لقطري  �ل�سد  فريق   
وح�سد برونزية مونديال �لأندية عام 2011 يف بالده، لي�سبح ثاين 

فريق عربي يعانق �إحدى ميد�ليات �لبطولة.
�لعامل  كاأ�س  يف  �ملغربي  �لرجاء  حققه  �لأك��رب  �لعربي  �لإجن��از 
�ل�سعود  يف  لينجح  �مل�سابقة  بالده  نظمت  عندما   2013 عام  لالأندية 
�إىل �ملبار�ة �لنهائية ويح�سل على �مليد�لية �لف�سية عقب �خل�سارة من 

�لعمالق �لأملاين بايرن ميونيخ يف �لنهائي.
عام  �لأندية  ملونديال  �لعربية  �لأف��ر�ح  �أع��اد  �لإم��ار�ت��ي  �لعني 
2018 بال�سعود �إىل �ملبار�ة �لنهائي يف �لبطولة �لتي نظمتها �لإمار�ت، 
ليح�سد �مليد�لية �لف�سية عقب �خل�سارة من بطل �أوروبا ريال مدريد 

�لإ�سباين يف �لنهائي.
مونديال  يف  �لتتويج  عن  عاما   14 غياب  بعد  عاد  �مل�سري  �لأهلي 
�لأندية، ليكرر �إجنازه �لقدمي عام 2006 ويح�سد �مليد�لية �لربونزية 

يف مونديال 2020 �لذي �أقيم يف قطر.
مونديال  يف  �لثالثة  للمرة  �إجن��ازه  �لتاريخي  �إفريقيا  بطل  كرر 
تاريخه،  يف  �لثالثة  للمرة  �لربونزية  �مليد�لية  على  وح�سل   2021
لي�سم يف خز�ئنه ن�سف �مليد�ليات �لعربية يف تاريخ مونديال �لأندية.

نتائج مبهرة
 �سهدت �ملو�جهات �لعربية يف مونديال �لأندية مباريات ل تن�سى، 
�لبطولة،  كبار  �أم��ام  مبهرة  نتائج  �لعربية  �لأندية  خاللها  حققت 
ريفربليت  �لأرجنتيني  �لعمالق  �لإم��ار�ت��ي  �لعني  ن��ادي  تخطي  مثل 
و�لفوز   2-2 �لتعادل  بعد  �لبطولة،  نهائي  بن�سف   2018 مونديال  يف 

بركالت �لرتجيح.
نهائي  ن�سف  يف  �ملغربي  �لرجاء  حققه  للعرب  كبري  �آخر  �نت�سار 
�لفريق  �جلنوبية  �أمريكا  بطل  على  ف��از  عندما   2018 مونديال 
�أبرز جنوم كرة  �أحد  �أتلتيكو مينريو �لذي �سم رونالدينيو  �لرب�زيلي 

�لقدم يف بالده، بنتيجة 3-1 ليمر �إىل �لنهائي �لأول للعرب.
�جلنوبية  �أمريكا  �أبطال  على  �لعربية  �لنت�سار�ت  �أكمل  �لأهلي 
فريق  ح�ساب  على  �لربونزية  �مليد�لية  وح�سد   ،2020 مونديال  يف 

باملري��س �لرب�زيلي عقب �لتغلب عليه بركالت �لرتجيح.
�أكرب �لنت�سار�ت �لعربية حتققت على ح�ساب �أندية عربية �أخرى 
يف �لبطولة، مثل فوز �لعني على �لرتجي �لتون�سي بثالثية نظيفة يف 
مونديال  يف   2-6 �لرتجي  على  �لقطري  �ل�سد  وفوز   ،2018 مونديال 
2019، و�نت�سار �لأهلي على �لهالل �ل�سعودي 4-0 يف مونديال 2021.

ماذا قال الركراكي عن مواجهة 
الهالل ال�سعودي والوداد البي�ساوي؟

*وكاالت
منتخب  مدرب  حتدث  �لأندية،  مونديال  �ملغرب  ي�ست�سيف  فيما 
�ملغرب وليد �لركر�كي ملوقع �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم على �مل�سابقة 

�لتي يرفع فريقه �ل�سابق )�لود�د( ر�ية �ملغرب و�أفريقيا.
�ملا�سي،  �لعام  �أفريقيا  �أبطال  ب��دوري  �ل��ود�د  بفوز  �سعوره  وعن 
قال مدرب �أ�سود �لأطل�س: “كان �سعوًر� ��ستثنائًيا لأننا مررنا باأوقات 
ع�سيبة مع �لود�د، مع حظر �لتعاقد مع �لالعبني و�لكثري من �مل�ساكل 
ذلك  يكن  مل  لذ�  �جليدين،  �لالعبني  من  �لكثري  فقدنا  لقد  �ملالية. 
�لتتويج يف �حل�سبان. لكن كما هو �حلال مع �ملنتخب �ملغربي، متكنا من 
تكوين جمموعة مت�سامنة وقاتل �جلميع من �أجل جلب �للقب �لثالث 

يف دوري �أبطال �أوروبا �إىل �ملغرب و�لود�د. كان �أمًر� مذهاًل.«
�لعامل لالأندية، قال  �ملغربي يف كا�س  وب�ساأن �حل�سور �جلماهريي 
�لركر�كي: “�سيكت�سف �جلميع جمهوًر� ��ستثنائًيا على �ساكلة جماهري 
�أمريكا �جلنوبية، وربا يكونون من �أف�سل �جلماهري يف �لعامل. �أعتقد 
�أنه �ستكون هناك لوحات فنية )تيفو(. و�ستكون �لأجو�ء ر�ئعة. لقد 
حظيت بعام ��ستثنائي مع هذ� �جلمهور. �لد�ر �لبي�ساء هي حًقا مدينة 

تع�سق كرة �لقدم.«
كاأ�س  يف  م�سو�رنا  بعد  خا�سة   - للمغرب  جيد  �أم��ر  “�إنه  و�أ�ساف 
�لعامل - �أن يرى �جلميع �أن لدينا كرة قدم وجمهور ومالعب جميلة. 

�سيكون �أمرً� ر�ئًعا لبلدنا.«
قال  �ملونديال،  يف  �ل�سعودي  و�لهالل  �ملغربي  �ل��ود�د  مبار�ة  وعن 
نادي  �لهالل  لأن  متكافئة  مبار�ة  تكون  �أن  �ملنتظر  “من  �لركر�كي: 
ا  �أي�سً لديهم  �آ�سيا.  مدريد  ري��ال  �إن��ه  و�آ�سيا.  �ل�سعودية  يف  عمالق 
م�سجعون ولعبون على م�ستوى عاٍل جًد�. لكن عامل �للعب على �أر�سه 

�سي�ساعد فريق �لود�د ب�سكل خا�س.«
“�لريال هو �أف�سل ناد يف �لعامل،  وعن ر�أيه يف ريال مدريد، قال: 
�ساحب �أف�سل �سجل �ألقاب. د�ئًما ما يكون حا�سًر� يف �ملو�عيد �لكربى. 
ريال  ��ست�سافة  و�ملغرب  للمغاربة  ل�سرف  �إن��ه  �لفوز.  عقلية  لديهم 
مدريد. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن كرة �لقدم �لإ�سبانية حتظى بتابعة 
ما  د�ئًما  �ملغرب  ريال مدريد يف  ��ست�سافة  فاإن  لذ�  �ملغرب.  و��سعة يف 

تكون بثابة عر�س كروي وحدث مهم للمغاربة”.

اأبطال مونديال الأندية.. 
�سيطرة اإ�سبانية والربازيل تزاحم اأوروبا

+وكاالت
برعاية رئي�س جمل�س �لأعيان �لأردين 
�لأخ��وة  م��ب��ادرة  �أطلقت  �ل��ف��اي��ز،  في�سل 
و�لتي  و�ل��وح��د�ت،  �لفي�سلي  ن��ادي��ي  ب��ني 
بنا�سبة  �لأردين  �ل�سباب  من  عدد  نظمها 
ع��ي��د م��ي��الد �مل��ل��ك ع��ب��د �هلل �ل��ث��اين بن 
�لناديني  بني  �لتقارب  ولتعزيز  �حل�سني، 
تر�كم  �لذي  �لحتقان  و�إز�ل��ة  �ل�سقيقني، 
بع�س  يف  وجتاوز  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خالل 
قطبي  بني  �لريا�سية  �ملناف�سة  �لأحيان 
رئي�س  بح�سور  وذل���ك  �لأردن���ي���ة،  �ل��ك��رة 
�حلديد  ن�سال  �ملهند�س  �لفي�سلي  �لنادي 
�حلو�مدة  د.ب�سار  �لوحد�ت  نادي  ورئي�س 
�لنادي،  �إد�رت��ي  جمل�س  �أع�ساء  من  وعدد 
�إىل جانب عدد من �ل�سخ�سيات �لريا�سية 

و�ل�سيا�سية و�لإعالمية.
بهذه  �أل��ق��اه��ا  كلمة  يف  �لفايز  و�سكر 
و�لتي  �مل��ب��ادرة،  على  �لقائمني  �ملنا�سبة، 
بعيد  �ململكة  �حتفالت  مع  تز�منا  تاأتي 
�حل�سني،  بن  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  ميالد 
موؤكد� على �أهمية هذه �للقاء�ت �لأخوية 
�لوطنية  �لوحدة  تعزيز  على  تعمل  �لتي 
خا�سة  �ملجتمع،  �أف���ر�د  ب��ني  و�لتما�سك 
�ل��ت��ح��دي��ات  ح��ج��م  ي���درك  �جل��م��ي��ع  و�أن 
مثل  �إط��الق  �سرورة  �إىل  ودع��ا  �ملحيطة، 
�لأندية  جميع  ب�ساركة  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه 
�لأردنية، لإثبات �ملحبة و�لوحدة كعنو�ن 
�جلريحة  “لفل�سطني  و�سند�  �لوطن،  لقوة 
لأجل  و�لنفي�س  �لغايل  �لأردن  يبذل  �لتي 

ق�سيتها �لعادلة«.
من جانبه قال �ملهند�س ن�سال �حلديد 
رئي�س �لنادي �لفي�سلي �إن �لعالقة �لطيبة 

�لفي�سلي  من  كل  جتمع  �لتي  و�لتاريخية 
و�لت�سامن  �لتعاون  معاين  بكل  و�لوحد�ت 
�لرئي�س  �أيام  منذ  �نطلقت  و�لتي  و�لأخوة 
م�سطفى  �ل�سيخ  �لفي�سلي  للنادي  �لأ�سبق 
�لإد�ر�ت  خ��الل  من  و��ستمرت  �ل��ع��دو�ن، 

�ملتعاقبة �إىل يومنا �حلا�سر.
و�أك����د �حل��دي��د �أن����ه ب��ن��ا���س��ب��ة عيد 
على  باملحافظة  نتعهد  �ل��ق��ائ��د،  م��ي��الد 
على  و�سنعمل  �لناديني،  بني  �لعالقة  هذه 
حت�سينها وتطويرها ملا فيه م�سلحة �لوطن 
عامة وكرة �لقدم ب�سكل خا�س، وملتزمني 
عز  من  �لوطن،  لهذ�  �لها�سميون  �أر�ده  با 
وت��ط��ور ومن���اء، وخ��ت��م �حل��دي��د بتوجيه 
�ل�سكر لرئي�س جمل�س �لأعيان على رعايته 
لهذه �ملبادرة و�ل�سباب �لقائمني عليها ولكل 

�حل�سور.
رئ��ي�����س ن�����ادي �ل����وح����د�ت د.ب�����س��ار 
�حلو�مدة قال �إن �لأ�سل �أننا نع�سق ونحب 
و�ملنتخب  �لأندية  وجميع  نادينا  ون�سجع، 
و�لفي�سلي  �ل��وح��د�ت  فمو�سوع  �لوطني، 
�لنظر  �سائكا ل بد من جتاوز  �لذي يعترب 
�ملو�سوع  �لوطن، هذ�  �أنه م�سكلة  �إليه على 
�لعقالء  ب��وج��ود  �نتهى  �أن��ه  فيه  �لأ���س��ل 
و�لأن��دي��ة  �لناديني  �إد�ر�ت  يف  و�لأح��ب��ة 

�ملختلفة.
بني  �ل��ع��الق��ة  �أن  �حل���و�م���دة  و�أك�����د 
��سرت�تيجية  حاليا  و�لفي�سلي  �لوحد�ت 
و�أكر من ممتازة، وهي يف �أح�سن حالتها، 
�لأن��دي��ة  م�ساكل  يف  �لبحث  م��ن  ب��د  ول 
و�ل��ري��ا���س��ة �لأردن���ي���ة، ب��دل م��ن ق�سية 
ل  �أن��ه  �عترب  �لتي  و�لفي�سلي  �ل��وح��د�ت 
حاليا  �لوحيد  �مل�سرتك  فالهم  لها،  وجود 

هو �لريا�سة �لأردنية و�لتي تكاد ترت�جع 
يف �لآون����ة �لأخ����رية، ول ب��د م��ن �إي��ج��اد 
على  للعمل  �لأن��دي��ة  جميع  للقاء  قناعة 
�حلو�مدة  ووجه  جديد،  من  بها  �لنهو�س 
هذه  تتكرر  �أن  ومتنى  للمنظمني  �سكره 
�ملبادر�ت،  لي�س للوحد�ت و�لفي�سلي فقط، 
�أجل  من  �لأندية  جميع  م�ستوى  وعلى  بل 

�لعمل معا لتطوير �لريا�سة �لأردنية.
و�ألقى د.يو�سف د�ود مدير عام مد�ر�س 
للكرة  �لرئي�س  �لد�عم  �لريادية  �لرتبية 
�أهمية  على  فيها  �سدد  كلمة  �لأردن��ي��ة، 
�لتعاون  تعزيز  يف  ودوره��ا  �مل��ب��ادرة،  ه��ذه 
و�لوحد�ت  �لفي�سلي  من  كل  بني  و�لتفاهم 
�لأن��دي��ة  بقية  ع��ل��ى  �ل��ك��ب��ري  وت��اأث��ريه��ا 

�لأردنية.
عتيلة  �أب��و  �آي��ة  �لإعالمية  �ألقت  كما 
كلمة  للمبادرة  �ملنظم  �ل�سباب  �سمن  من 
بينت خاللها �أن �ملبادرة تهدف �إىل حتقيق 
�لر�سالة �لتي كثري� ما وجهها �مللك عبد�هلل 
باأن  �لأردنية  لالأ�سرة  �حل�سني  بن  �لثاين 
تكون �ملحبة و�لروح �لريا�سية �سائدة، و�أن 
يكون �لود �ملتبادل �سعار �جلميع وممار�سته 
�ليومية يف طريقة �لتعامل، لذلك نفرت�س 
بني  جديد  لعهد  �ملبادرة  هذه  توؤ�س�س  �أن 
و�جلماهري،  و�لوحد�ت  �لفي�سلي  �إد�رت��ي 
لتكون مالعبنا �ساحات للتناف�س �لريا�سي 
�لأخ��وة،  �سفو  يعكر  عما  بعيد�  �جلميل، 
و�أن تكون �ملبادرة عهد جديد بني �لأندية 
جناح  �ل�ساعرة  و�أل��ق��ت  كلها.  �لأردن��ي��ة 
كما  باملنا�سبة،  ر�ئعة  ق�سيدة  �مل�ساعيد 
قدم �ملطرب �لأردين عي�سى �ل�سقار لوحات 

وطنية غنائية تفاعل معها �حل�سور.

اأر�سنال ي�سم لعب ت�سل�سي جورجينيو

اإ�سابة »خطرية« تبعد النني 
عن اأر�سنال »مدة غري حمددة«

كان�سيلو اإىل بايرن ميونيخ 
معارا من مان�س�سرت �سيتي

بر�سلونة ي�سعى ل�سم اأمرابط.. 
تفا�سيل مفاو�سات ال�ساعات الأخرية

العرب يف مونديال الأندية
 6 ميداليات ونتائج مبهرة
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*عمان-حممد عضيبات
لفل�س  �لعليا  �لتوجيهية  �للجنة  �أق��رت 
�لريف، قو�ئم �ملنازل و�ملو�قع �مل�ستفيدة من 
�ل�سبكات  بو��سطة  �لكهربائي  �لتيار  �إي�سال 
منزل   479 ح��و�يل  وع��دده��ا  �لعتيادية 
مليون   1.5 تبلغ  �إجمالية  بكلفة  وموقعا 

دينار.
برئا�سة  عقد  �جتماع  خالل  ذلك  جاء 
و�لروة  �لطاقة  وزير  �للجنة،  رئي�س  وقال 
يف  �خل��ر�ب�����س��ة  �سالح  �ل��دك��ت��ور  �مل��ع��دن��ي��ة، 
�جتماعا  ت��روؤ���س��ه  عقب  �سحفي  ت�سريح 
�لأربعاء، �إن �للجنة �أقرت جمموعة م�ساريع 
لها  �لكهربائي  �لتيار  �إي�سال  �سيتم  ومو�قع 
جتمعات  وت�سمل  �لريف،  فل�س  ح�ساب  على 
�لتو�سع يف  و�أن�سطة �قت�سادية بعد  �سكانية 
�مل�ستمرة  �ملر�جعات  بوجب  �خلدمة  هذه 
على �أ�س�س و�سروط �إي�سال �لتيار �لكهربائي 

على ح�ساب فل�س �لريف.
�مل�ساريع  ي�سمل  �لدعم  قر�ر  �أن  و�أو�سح 
و�ل�ستثمارية  و�ل�سناعية  �لإن��ت��اج��ي��ة 
وخ��ارج  �لفقر،  جيوب  مناطق  يف  �لو�قعة 
حدود �لتنظيم وجتمعات �سكانية تتكون من 

خم�سة منازل خارج حدود �لتنظيم.
للخر�ب�سة،  -وف��ق��ا  �ل��ق��ر�ر  ي�سمل  كما 
منازل  ثالثة  من  تتكون  �سكانية  جتمعات 
ومنازل  �لتنظيم،  حدود  وخارج  �أدنى،  بحد 
�لأ�سر �لعفيفة د�خل حدود �لتنظيم وعدد 

من �ملز�رع و�إنارة عدد من �لطرق.
و�أك����د �أه��م��ي��ة ه���ذه �مل�����س��اري��ع يف دع��م 
فاتورة  �أعباء  وتخفيف  �ملحلية  �ملجتمعات 
�لعمل  فر�س  يف  و�لتو�سع  عليها،  �لطاقة 

�ملتاحة يف منطقة �مل�سروع.

م���ن ج��ان��ب��ه، ع��ر���س م��دي��ر م��دي��ري��ة 
�لطاقة  وز�رة  يف  �لريف  وكهربة  �لكهرباء 
�ملومني،  ه�سام  �ملهند�س  �ملعدنية  و�ل��روة 
ت�سمل  �أن��ه��ا  مبينا  �ل���ق���ر�ر�ت،  لتفا�سيل 
منازل  خم�سة  من  تتكون  �سكانية  جتمعات 
خارج حدود �لتنظيم بكلفة �إجمالية بلغت 

665 �ألف دينار.
من  تتكون  �سكانية  جتمعات  ت�سمل  كما 
بحد  �لتنظيم  ح��دود  خ��ارج  منازل  ثالثة 
�أدنى وبتكلفة �إجمالية 368 �ألف دينار، كما 
ت�سمل �ملنازل �لفردية �لو�قعة خارج حدود 
قائمة  �سبكات  من  ت�ستفيد  �لتي  �لتنظيم 

بتكلفة �إجمالية بلغت 88 �ألف دينار.
و�أ�ساف �أن �لقائمة �لتي �أقرتها �للجنة 
�لعفيفة  �لأ�سر  �لعليا �سملت �سريحة منازل 
مناطق  يف  �لتنظيم  ح��دود  د�خ��ل  �لو�قعة 
وبتكلفة  �لكهرباء،  توزيع  �سركات  �متياز 
�إجمالية تبلغ 25 �ألف دينار، وقد جاء هذ� 
�لبند لدعم �لأ�سر �لعفيفة من ذوي �لدخل 

�ملحدود.
�لريف  فل�س  دع��م  قائمة  �سملت  كما 
دو�جن  م��ز�رع  �ملت�سمنة  �مل�ساريع  �سريحة 
مناطق  �سمن  و�لأ�سماك  و�لأغنام  و�لأبقار 
جيوب �لفقر �لو�قعة خارج �لتنظيم، حيث 
للم�ساريع  �لإجمالية  �لكلفة  قيمة  بلغت 
�ألف   24 �لريف  فل�س  ح�ساب  على  �ملنفذة 
دينار، �إميانًا بدور �لوز�رة يف دعم �ملز�رعني 
وتعزيز  �حليو�نية  �ل��روة  �إنتاج  وت�سجيع 

�لعتماد على �لذ�ت.
�إن���ارة  عليها  �مل��و�ف��ق  �ل��ف��ئ��ات  وت�سمل 
بلغت  بتكلفة  �ملقابر  �إىل  �مل��وؤدي��ة  �لطرق 
على  للت�سهيل  وذل���ك  دي��ن��ار،  �آلف   107

�ملو�طنني دفن موتاهم خالل فرت�ت �مل�ساء.
كما �ساهم فل�س �لريف يف دعم �مل�ساريع 
و�ل�ستثمارية  و�ل�سناعية  �لإن��ت��اج��ي��ة 
وخ��ارج  �لفقر،  جيوب  مناطق  يف  �لو�قعة 
لفل�س  �ملعتمدة  لالأ�س�س  �لتنظيم  ح��دود 
�لريف �سريطة �أن توفر هذه �مل�ساريع فر�س 
�مل�سروع  منطقة  �سكان  من  لالأردنيني  عمل 
م�ساهمة  بلغت  حيث  �ملحلي،  �ملجتمع  ودعم 

فل�س �لريف لهذه �مل�ساريع 40 �ألف دينار.
�ساهم  �لريف  فل�س  �أن  �ملومني  و�أو�سح 
مت  �لتي  �لتحويل  حمطات  ق��در�ت  رف��ع  يف 
خالل  �لريف  فل�س  ح�ساب  على  �إن�ساوؤها 
معاجلة  لغايات  �لأخ��رية  �لع�سرة  �لأع��و�م 
�لفقد  وتقليل  �لكهربائي  �لتيار  يف  �ل�سعف 
�ألف   22 مقد�رها  مالية  بتكلفة  �لكهربائي 

دينار.
�مل�ستهدفة  �لفئات  �ملومني  و��ستكمل 
�مل��ز�رع  ت�سمل  �لتي  �ل��ري��ف،  فل�س  دع��م  يف 
خارج  �لو�قعة  �رت��و�زي��ة  �آب���ار�  �ملت�سمنة 
�لإجمالية  �لتكلفة  بلغت  حيث  �لتنظيم 
و�لنهو�س  �ملز�رعني  لدعم  دينار،  �ألف   131
حتقيق  يف  و�مل�ساهمة  �ل��زر�ع��ي  بالقطاع 

�لأمن �لغذ�ئي.
�لطاقة  م�سادر  ��ستغالل  يخ�س  وفيما 
تركيب  على  �لريف  فل�س  و�ف��ق  �لبديلة، 
�ل�سبكة  مع  مرتبطة  �سم�سية  خاليا  �أنظمة 
من  ومنتفعني  عفيفة  لأ���س��ر  منزل   23 ل�� 
فاتورة  لتخفيف  �لوطنية،  �ملعونة  �سندوق 
ي�سهم  ب��ا  �لفئة  لهذه  �ل�سهرية  �لطاقة 
�مل��ادي  �لدخل  ب��زي��ادة  مبا�سر  غري  ب�سكل 
�مل�ستوى  وحت�����س��ني  �ل��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه  �ل�����س��ه��ري 

�لقت�سادي لها.

فل�س الريف يقر دعما لتزويد 479 منزل 
بالكهرباء بتكلفة 1.5 مليون دينار

ال�سمايل: اللجنة الأردنية العراقية 
امل�سرتكة تلتئم ال�سهر املقبل يف بغداد

املالية النيابية تناق�س الأو�ساع القت�سادية 
مع ممثلي غرف ال�سناعة والتجارة

707 ماليني دينار حجم التبادل 
التجاري بني الأردن والعراق

ال�سياحة: منح رخ�س لــ 40 دليال 
بلغات نادرة ومطلوبة بعد تدريبهم

�سناعة الأردن: قطاع اإعادة التدوير 
ي�سغل اآلف الأردنيني ويحافظ على البيئة *عمان 

يو�سف  �لعمل  ووزي���ر  و�لتموين  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�سناعة  وزي��ر  ق��ال 
�ل�سمايل، �إن �للجنة �لأردنية �لعر�قية �مل�سرتكة �ستلتئم يف بغد�د يومي 
8 و 9 �ل�سهر �ملقبل. و�أ�ساف �ل�سمايل �لذي ير�أ�س �جلانب �لأردين يف هذه 
�للجنة  �أجندة  �أن على  �لأردنية )برت�(،  �لأنباء  لوكالة  �لجتماعات، 
�مل�سرتكة �لعديد من �مللفات �لتي ت�ستهدف تعزيز �لتعاون �لثنائي بني 
�لبلدين �ل�سقيقني يف خمتلف �ملجالت �سيما �لقت�سادية منها . و�أ�سار 
�لتي  �ل�سعوبات  و�إز�ل��ة  �لبينية  �لتجارة  تعزيز  بحث  �سيتم  �أنه  �إىل 
تو�جهها، وحتفيز �لقطاع �خلا�س يف كال �لبلدين لال�ستفادة من �لفر�س 
�ملتاحة يف �لعر�ق و�لأردن، و�لعمل على �إقامة م�ساريع ��ستثمارية خا�سة 
يف �سوء مز�يا وحو�فز غري م�سبوقة وفرها قانون �لبيئة �ل�ستثمارية 
و�لنظام �ل�سادر بوجبه، وكذلك وجود �لعديد من �ملجالت لال�ستثمار 
يف �لعر�ق . وقال �إن �لجتماعات �ستتناول متابعة �سري �لعمل ب�سروع 
�لأردين  �لثالثي  �لتعاون  وم�سروعات  �مل�سرتكة،  �لقت�سادية  �ملدينة 
و  و�جلمارك  و�لنقل  �لطاقة  جمالت  يف  و�لتعاون  �مل�سري،  �لعر�قي 
�ل�سحة و�لغذ�ء �لتجارة و�ل�سناعة وغريها من �ملجالت . و�أ�ساف �أنه 
�أردين عر�قي على هام�س �جتماعات �للجنة  �أعمال  �سيتم عقد ملتقى 
للتباحث يف جمالت �لتعاون �ملقبلة على �سعيد رجال �لأعمال و�لقطاع 

�خلا�س يف كل �لبلدين خلدمة �مل�سالح �مل�سرتكة.

*عمان 
منر  �لدكتور  برئا�سة  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يف  �ملالية  �للجنة  بحثت 
�لتجارة  بغرف  و�ل�سناعية  �لتجارة  �لقطاعات  ممثلي  مع  �ل�سليحات، 
تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �لقت�سادية  �لتطور�ت  �أب��رز  و�ل�سناعة، 
حجم  تناول  �لجتماع  �إن  �ل�سليحات،  وق��ال  و�مل�ستهلكني.  �لأ�سو�ق 
ون�سبة  بالأ�سو�ق  �ملنتجات  وتوفر  �لإنتاج،  وكلف  �ل�سناعي،  �لإنتاج 
نتائج  �أظهرت  و�لتي  �ل�سادر�ت  حجم  �إىل  ��سافة  منها،  �ملحلي  �ملنتج 
�ملمثلني  مع  تناولت  �للجنة  �أن  و�أ�ساف  �ملا�سي.  �لعام  نهاية  ممتازة 
�لعامة، وم�ستوى �حلو�ر  �ملو�زنة  �ل�سناعات �ملخ�س�سة يف  بر�مج دعم 
�مل�ستورد�ت،  �ملحلي، وحجم  �لناجت  �لقطاع يف  مع �حلكومة، وم�ساهمة 

وخمزون �ل�سلع �لغذ�ئية، و�أ�سباب �رتفاع �أ�سعار بع�س �ل�سلع.

*عمان 
غرفة  يف  و�مل��ط��اط،  �لبال�ستيكية  �ل�سناعات  قطاع  ممثل  ق��ال 
�لتدوير يف  �إعادة  �إن قطاع  �أبو خزنة،  �ملهند�س عالء  �سناعة �لأردن 
مو�د  �إىل  �ملخلفات  حتويل  حيث  من  �لبيئة  بحماية  ي�ساهم  �ململكة 

م�سنعة، وت�سغيل �آلف �لأردنيني.
�سركات  ممثلي  �سم  �جتماع  عقب   ، بيان  يف  خزنة  �أب��و  وق��ال 
�إن  �ل�سيار�ت،  و�إط��ار�ت  �لبال�ستيك  تدوير  �إعادة  يف  عاملة  �سناعية 
�ل�سناعة  بقطاع  �خلا�سة  �لقت�سادي  �لتحديث  روؤية  مبادر�ت  �أحد 
و�لبيئة  �لتدوير  �إعادة  جمال  يف  حملية  �سركات  �إن�ساء  بدعم  تعنى 

�لت�سريعية �لناظمة لذلك، يوؤكد �أهمية ودور �لقطاع.
و�أ�سار �أبو خزنة �إىل �أن �إعادة �لتدوير عامليًا وخا�سة �لبال�ستيك 
هي م�ستقبل �ل�سناعة، لقدرتها على �إنتاج مو�د �سبه م�سنعة �أو توليد 

�لطاقة باأ�سكالها، ولدى �لأردن �إمكانات كبرية يف هذ� �ملجال.
و�آث��اره  �لقطاع  عن  �ملغلوطة  �ل�سورة  تغيري  �سرورة  على  و�سدد 
�نبعاثات  �أن  �إىل  �لعاملية  �لدر��سات  ت�سري  �إذ  �لبيئة،  على  �ل�سلبية 
�إعادة تدوير �لبال�ستيك و�لإطار�ت قليلة مقارنة مع �نبعاثات �ملو�د 
�لأخرى، د�عيًا وز�رة �لبيئة �إىل �سرورة تنفيذ هذه �ملبادرة من خالل 
�إىل  و�لنظر  حاليًا،  �لقائمة  �ل�سركات  تو�جه  �لتي  �ملعيقات  �إز�ل��ة 

�لقطاع ب�سورة �ل�سريك و�ل�سديق للبيئة.
حجم  عبد�هلل،  عبد�هلل  �لدكتور  �لغرفة  عام  مدير  �أكد  ب��دوره، 
و�ملمار�سات  �لتدوير،  �إع��ادة  قطاع  يكتنزها  �لتي  �لكامنة  �لفر�س 
�لإنتاج،  م�ستقبل  �لقطاع يف  ودور  �أهمية  توؤكد  �لتي  �لف�سلى،  �لعاملية 
لفتا �إىل تنوع جمالته وخمرجاته، با مينح �لفر�سة لتقليل تكاليف 
�لطاقة  تكاليف  وتخفي�س  �ل�سناعية،  �ل�سركات  على  �لأولية  �ملو�د 
�ل�سركات  و�أ���س��ارت  �لطاقة.  �أ�سكال  من  �لعديد  �إنتاج  على  لقدرتها 
�ل�سناعية �لعاملة يف �إعادة �لتدوير �مل�ساركة يف �لجتماع، �إىل �لعديد 
من �لتحديات �لتي تو�جه عملها وت�سعف �إمكاناتها وتناف�سيتها، حيث 
بالإ�سافة  هذ�  �لبيئة،  بوز�رة  �سلة  ذ�ت  ق�سايا  يف  غالبيتها  تركزت 
�لطاقة  تكاليف  و�رتفاع  �جلهات  بع�س  من  �لرتخي�س  متطلبات  �إىل 
�لكهربائية، و�سريبة �ملبيعات، وعدم توفر �لعمالة �ملحلية �ملطلوبة، 
للقطاع،  �ل��دع��م و�حل��و�ف��ز  وع��دم توفر  �ل���س��ت��ق��د�م،  وق��ف  يف ظ��ل 

و�ملناف�سة مع �لعاملني يف �لقطاع غري �لر�سمي.

*عمان 
ز�د حجم �ملبادلت �لتجارية بني �لأردن و�لعر�ق خالل 11 �سهرً� 
من �لعام �ملا�سي 2022، لي�سل �إىل نحو 707 ماليني دينار، مقابل نحو 

415 للفرتة نف�سها من �لعام 2021.
وبح�سب بيانات �لتجارة �خلارجية �ل�سادرة عن د�ئرة �لإح�ساء�ت 
 11 خالل  فائ�سًا  �لعر�ق  مع  �لأردين  �لتجاري  �مليز�ن  حقق  �لعامة، 

�سهرً� من �لعام �ملا�سي لي�سجل 423 مليون دينار.
ووفقا للبيانات �لإح�سائية، �رتفعت قيمة �ل�سادر�ت �لوطنية �إىل 
�لعر�ق خالل 11 �سهر� من �لعام �ملا�سي ما مقد�ره 565 مليون دينار، 
مقارنة مع 369 مليون دينار لنف�س �لفرتة من �لعام 2021. كما ز�دت 
�ملا�سي  �لعام  من  �سهر�   11 خالل  �لعر�ق  من  �ململكة  م�ستورد�ت  قيمة 
لت�سل �إىل نحو 142 مليون دينار، مقارنة مع نحو 46 مليون دينار لنف�س 
�لفرتة من �لعام 2021. ووفقا للمعطيات، تنوعت �ل�سادر�ت �لأردنية 
�إىل �لعر�ق بني �خل�سار و �لفو�كه، و�لأجبان و�حلليب و�لبي�س، زيت 
�لنخيل و�لزيوت �لأخرى، �لدجاج �حلي و�للحوم دون عظم، �لدهون 
مركز�ت  �ل�سجائر،  �مللح،  �لنباتية،  �أو  �حليو�نية  و�لزيوت  و�ل�سحوم 
�لأ�سبغة  �لأدوي���ة،  و�لع�سائر،  و�لغازية  �ملعدنية  �ملياه  �لأع���الف، 
و�لألو�ن و�لدهانات، �لعطور وم�ستح�سر�ت �لعناية بالب�سرة، �لأنابيب 
�ملن�سوجات  �لأخ�ساب،  و�لزجاج،  �لقو�رير  �ل�سفائح،  �ألو�ح  و�ملو��سري، 

و�لقطن و�لأقم�سة، �إ�سافة �إىل �لأجهزة �لكهربائية.

*عمان 
�لدللة  مهنة  م��ز�ول��ة  رخ�س  و�لآث���ار،  �ل�سياحة  وز�رة  منحت 
�ل�سياحية، ل�� 40 دليال �سياحيا بلغات نادرة ومطلوبة، بعد �أن عقدت 
عمون  وكلية  �ل�سياح  �أدّلء  جمعية  مع  بالتعاون  تدريبية  دور�ت  لهم 
جمعية  مع  تعمل  �إنها  �لأربعاء،  بيان،  يف  �ل��وز�رة  وقالت  �جلامعية. 
�أدلء �ل�سياح وكلية عمون �جلامعية، على تلبية �لطلب �ملتز�يد على 
�أدلء  �لأدّلء، من خالل عقد دور�ت متعددة على مد�ر �لعام لتاأهيل 
�ل�سياحي ي�سهد  �لقطاع  �أن  لي�سار لرتخي�سهم فيما بعد. وبينت  جدد 
�لدوليني  �ل�سّياح  حركة  �نتعا�س  ظل  يف  �لأدلء  على  متز�يد�  طلبا 
مع  �ن�سجامًا  تاأتي  �لتدريبية  �لدور�ت  هذه  �أن  �إىل  لفتة  �لأردن،  يف 
لل�سياحة يف  �لوطنية  بال�سرت�تيجية  �لب�سرية  �ملو�رد  حمور تطوير 
�لأردن لالأعو�م 2021-2025. وبينت، �أن �للغات �لتي ُمنح تر�خي�س 
مز�ولة �ملهنة لأدلئها يف هذه �لدفعة هي: �للغة �لفرن�سية، �لرو�سية، 
�لأندوني�سية،  �ليونانية،  �ل�سينية،  �لأملانية،  �لإ�سبانية،  �لإيطالية، 

�لربتغالية، �لبولندية، �لرومانية، �لرتكية، �لتايلندية، و�لأوردية.
وقالت �لوز�رة، �إنها ت�سعى من خالل هذه �لدور�ت �لتدريبية، �إىل 
�ل�سياحية  �لدللة  مهنة  مز�ولة  على  قادرين  �سياحيني  �أدلء  توفري 
�ل�سحيحة  �ملعلومة  �إي�سال  ي�سمن  ما  �للغات،  خمتلف  ويف  �إتقان  بكل 
و�لو��سحة للز�ئر عن �ملنتج �ل�سياحي �لأردين �ملتميز، لفتة �إىل �أنه 
تدريبهم،  بعد  �ل�سياحيني  �لأدلء  من  جديدة  دفعة  ترخي�س  �سيتم 

ومنحهم مز�ولة مهنة �لدللة �ل�سياحية يف �آذ�ر �ملقبل.

*عمان 
�لأردنيني  �لأعمال  رجال  جمعية  رئي�س  �كد 
�ل��ت��ع��اون  �أ���س��ا���س جن���اح  �أن  �ل��ط��ب��اع،  ح��م��دي 
�لقت�سادي بني �لأردن و�لعر�ق ينطلق من تعزيز 
دور �لقطاع �خلا�س يف �لبلدين و�لت�سبيك بينهما 
�سر�كات  لإقامة  �لفر�س  لإتاحة  �أك��رب  ب�سكل 
حتقيق  على  قائمة  تكون  وجتارية  ��ستثمارية 

م�سالح �جلميع.
وقال �لطباع لوكالة �لأنباء �لأردنية )برت�( 
زمنية  عمل  خطة  و���س��ع  يجب  �إن���ه  �لأرب���ع���اء، 
�ملرحلة  لأول��وي��ات  و��سحة  روؤي��ة  متثل  حم��ددة 
�ملقبلة وما يرغب كال �جلانبني بتحقيقه، وتتبع 
عليه  �لبناء  مت  وم��ا  �لر�سمية  �ل��زي��ار�ت  نتائج 
من  ملزيد  حتتاج  تفاهم  ومذكر�ت  �تفاقيات  من 

�جلهود لتنفيذها على �أر�س �لو�قع.
وتبد�أ بالعا�سمة �لعر�قية بغد�د يف 8 �سباط 
�لعر�قية  �لأردنية  �للجنة  �جتماعات  �حلايل، 
�مل�سرتكة لبحث �لعديد من �مللفات �لتي ت�ستهدف 
تعزيز �لتعاون �لثنائي بني �لبلدين �ل�سقيقني يف 

خمتلف �ملجالت، خا�سة �لقت�سادية.
�لبينية  �لتجارة  تعزيز  �للجنة  و�ستبحث 
م�ساريع  و�إق���ام���ة  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  وحت��ف��ي��ز 
�ملدينة  �لعمل ب�سروع  ��ستثمارية، ومتابعة �سري 
جم��الت  يف  و�ل��ت��ع��اون  �مل�سرتكة،  �لقت�سادية 
و�لغذ�ء  و�ل�سحة  و�جل��م��ارك  و�لنقل  �لطاقة 

�لتجارة و�ل�سناعة وغريها.
و�سيقام على هام�س �جتماعات �للجنة، ملتقى 
موؤ�س�سات  ب��ني  �لتعاون  لبحث  م�سرتك  �أع��م��ال 
�لأعمال  و�أ�سحاب  �لبلدين  يف  �خلا�س  �لقطاع 

و�ل�سركات.
و�ك���د �ل��ط��ب��اع، وج���ود �ل��ع��دي��د م��ن �لفر�س 
يجري  �لتي  �لتعاون  م�ساريع  �ط��ار  يف  �ملتاحة 
تتوفر  كما  �لبلدين،  بني  تنفيذها  على  �لعمل 
بني  م�سرتكا  �هتماما  ت�سكل  متنوعة  قطاعات 
و�مل��ق��اولت  �لإن�����س��اء�ت  قطاع  �أهمها  �جلانبني 
جانب  �ىل  �مل��ايل،  و�لقطاع  �ل�سياحي  و�لقطاع 
�مل�����س��اري��ع �ل���و�ع���دة يف جم���ال م�����س��روع �ل��رب��ط 
�لب�سرة  بني  �لنفط  �أنبوب  وم�سروع  �لكهربائي 

و�لعقبة.
وكبرية  و�ع���دة  �لعر�قية  �ل�سوق  �أن  وب��ني 
من  �لعديد  على  وتفوقت  �لأردن��ي��ة،  لل�سناعة 
�أن  �إىل  م�سري�  �ملنطقة،  م�ستوى  على  �ل�سناعات 
�لأردن  يكون  �أن  �ىل  يتطلع  �لأع��م��ال  جمتمع 
مركز� لنطالق �ل�ستثمار�ت �لعربية و�لأجنبية 
يف  و�مل�ساركة  �ل�سقيق  �ل��ع��ر�ق  ت�ستهدف  �لتي 

عملية �لتنمية �لتي نتطلع لها كاإقليم.
�لبلدين  �ملتاحة بني  �لفر�س  من  �ن  و�أو�سح 
مدينة  من  لوجي�ستية  منطقة  �قامة  �إمكانية 
وخدمة  �ملجاورة  �لأ�سو�ق  خدمة  بهدف  �ملفرق 
�لقطاع  �أن  ر�ئيا  و�لعر�قي،  �لأردين  �ل�سوقني 
يف  خا�سة  و�أ�سا�سيا  مهما  دور�  يلعب  �خلا�س 
تعزيزها  ميكن  �لتي  �ل�ستثمارية  �جل��و�ن��ب 
وتعريفهم  �جلانبني  لقاء�ت  تكثيف  خالل  من 
�ل�ستثمارية  �لفر�س  ب��اأب��رز  م�ستمر  ب�سكل 
�لتجارية  �لبعثات  زي���ار�ت  وت��ب��ادل  �ملتاحة 

�أكرب. ب�سكل 
و�أك���د �أه��م��ي��ة �إ���س��ر�ك �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف 
�حلقيقي  �مل�سدر  باعتباره  �مل��ج��الت  خمتلف 
و�ل�سامل  �لفعلي  �لنمو  على  �ل��ق��درة  لتعزيز 
�ل��ق��در�ت  وب��ن��اء  عمل  فر�س  وخلق  و�مل�ستد�م 
و�لب��ت��ك��ار  �لإن��ت��اج  نحو  وتوجيهها  و�مل���ه���ار�ت 
و�لتجديد، لفتا �ىل �أنه ل ميكن حتقيق ذلك �ل 
�لالزمة  و�ملتطلبات  �لت�سهيالت  تقدمي  خالل  من 
ل  ج��زء�  يكون  �أن  من  �خلا�س  �لقطاع  لتمكني 
بناء  �ىل  يحتاج  �ل��ذي  �لتكامل  هذ�  من  يتجز�أ 
�سر�كات ��سرت�تيجية وتنفيذ حزمة من �مل�ساريع 

�مل�سرتكة يف عدد من �لقطاعات �لو�عدة.
�لبلدين  يف  �خل��ا���س  �لقطاع  �أن  �ىل  ولفت 
�ملوؤ�س�سات  مع  بالتن�سيق  د�عمة  لبيئة  يحتاج 
�ل��ر���س��م��ي��ة، ل��ي��ت��م��ك��ن م���ن ت��رج��م��ة �ل��ف��ر���س 
�لو�قع  �أر�س  على  �نتاجية  مل�ساريع  �ل�ستثمارية 
من خالل �لبدء باإعد�د خطة عمل على م�ستوى 
ممثلي �لقطاع �خلا�س ت�ستهدف حتديد �ملعوقات 
وتذليلها من خالل �لت�ساركية مع �لقطاع �لعام يف 

�لبلدين.
و�أو�سح �أن �لقطاع �خلا�س ي�سهم يف ��ستقطاب 

�ل�ستثمار�ت لتنفيذ �مل�ساريع �ل�سرت�تيجية بني 
�خلا�س  �لقطاع  دعم  �ىل  حتتاج  و�لتي  �لبلدين 
من كال �جلانبني خا�سة يف ظل �مل�ساريع �مل�سرتكة 

�ملتفق على تنفيذها خالل �ل�سنو�ت �ملقبلة.
�لتحديات  م��ن  �لعديد  وج��ود  �ىل  و�أ���س��ار 
خا�سة  �لأردين  �خلا�س  �لقطاع  يو�جهها  �لتي 
�ملنتجات  ودخ����ول  ب��ال��ت�����س��دي��ر  يتعلق  ف��ي��م��ا 
�لأردنية �ىل �ل�سوق �لعر�قية �لذي كان �سابقًا 
�إ�سافة  للمملكة،  �لتقليدية  �لأ�سو�ق  �أهم  من 
�ل��ع��و�ئ��ق �جل��م��رك��ي��ة وغ��ري  �ل��ع��دي��د م��ن  �ىل 
�ملفاو�سات  من  للمزيد  حتتاج  �لتي  �جلمركية 

�جلانبني. بني 
�جلانب  ف��ر���س  �أن  �جلمعية،  رئي�س  و�ك���د 
�لعر�قي ر�سوما جمركية تقارب 30 باملئة ي�سكل 
�ملجالت  �لتجاري خا�سة يف  �لتبادل  �أمام  عائقًا 
قاعدة  تو�سيع  على  �لعمل  يتطلب  ما  �ل�سناعية، 

�ل�سلع �لأردنية �ملعفاة وتنويعها بال�سكل �لكايف.
من  �ملفرو�سة  �ل�ستري�د  �إج��ر�ء�ت  �أن  وبني 
�لتب�سيط  من  �ملزيد  �ىل  حتتاج  �لعر�قي  �جلانب 
و�لأ�سمدة  �لزر�عية  بال�سلع  يتعلق  فيما  خا�سة 
�لطبية  و�مل�ستلزمات  �لأدوية  منتجات  وت�سجيل 

�لأردنية.
ر�سوم  منح تخفي�سات على  �أهمية  �ىل  و�أ�سار 
�جر�ء�ت  وتب�سيط  �ملتعددة  �ل�سنوية  �لتاأ�سرية 
�مل�ستثمرين،  ح��رك��ة  لت�سهيل  عليها  �حل�سول 
�لكبرية على  �لقيود  من  �لعديد  لفتا �ىل وجود 
تعقيد  جانب  �ىل  �لعر�ق،  من  �لو�ردة  �حلو�لت 
�لبنكية  �لعتماد�ت  وت�سليم  ��ستالم  �إج��ر�ء�ت 

عن طريق �لبنوك �لعر�قية.
�لأردين  �لأع��م��ال  جمتمع  �أن  �لطباع  و�ك��د 
تعزيز  تو�جه  �لتي  �لعقبات  تذليل  �ىل  يتطلع 
�لبلدين  بني  و�ل�ستثمارية  �لتجارية  �ملبادلت 
�جل��ه��ود  جن���اح  ل�سمان  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ���الل 

�ملبذولة يف بناء تكامل �قت�سادي بني �لبلدين.
�لتجارية  و�لعر�ق  �لأردن  مبادلت  �أن  يذكر 
ز�دت خالل 11 �سهرً� من �لعام �ملا�سي، لت�سل �إىل 
نحو 707 ماليني دينار، مقابل 415 مليونا للفرتة 

نف�سها من 2021.

الطباع يوؤكد اهمية الت�سبيك بني القطاع اخلا�س الأردين والعراقي
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*تونس
�إنه  قال �لرئي�س �لتون�سي قي�س �سعّيد، 
و�ل�سعب  �لدولة  �أع��د�ء  يرتك  �أن  ميكن  ل 

خارج �مل�ساءلة.
يريد  “�ل�سعب  �أن  ���س��ع��ّي��د  و�أ����س���اف 
�أنه  �إىل  م�سري�  و�ملحا�سبة”،  �لبالد  تطهري 
يقومو�  �أن  �ل�سرفاء  �لق�ساة  على  “يتوجب 
تاآمر  ملن  �لت�سدي  يتم  كامال حتى  بدورهم 

على �لدولة«.
�لنقابي م�سمون، ولكن  “�حلق  �أن  و�أكد 
ل ميكن �أن يتحول �إىل غطاء ملاآرب �سيا�سية 

مل تعد تخفى«.

�أعلنت  بعدما  �سعّيد  كلمة  وج���اءت 
�لهيئة �لعليا لالنتخابات يف تون�س �لإثنني 
�أن ن�سبة �لإقبال على �لت�سويت يف �لدورة 
جرت  �لتي  �لنيابية  لالنتخابات  �لثانية 
لالأرقام  وفقا  �ملئة  يف   11.4 بلغت  �لأح��د 

�لنهائية.
فيديو  مقطع  يف  �سعّيد  �لرئي�س  و�أف��اد 
�لإثنني  م�ساء  �لتون�سية  �لرئا�سة  ن�سرته 
يف  ي�ساركو�  مل  تقريبا  �ملئة  يف   90 “نحو 
�سيئا  يعني  يعد  مل  �لربملان  لأن  �لت�سويت 

بالن�سبة لهم«.
يف  بوع�سكر  فاروق  �لهيئة  رئي�س  وبنّي 

موؤمتر �سحايف �أن “895.002 ناخب” �أدلو� 
ناخب  ماليني   7.85 �أ�سل  من  باأ�سو�تهم 
م�سّجل، �أي ما ن�سبته 11.4 يف �ملئة )مقابل 
11.3 يف �ملئة �أعلنها بوع�سكر م�ساء �لأحد 

على �أ�سا�س �أرقام غري نهائية(.
ترتفع  �لن�سبة  �إن  قال  بوع�سكر  لكّن 
�إىل 14.6 يف �ملئة �إذ ما قي�ست على �أ�سا�س 
�لقو�ئم  يف  طوعا”  �مل�سّجلني  “�لناخبني 
يف  �سخ�س،  ماليني   5.8 �أي  �لنتخابية، 
حني �أن �لبقية مّت ت�سجيلهم تلقائيا بجرد 
بلوغهم �ل�سّن �لقانونية لالنتخاب وهي 18 

عاما.

*اخلرطوم 
�ل�������س���ود�ن من  �مل���خ���اوف يف  ت��ت��ز�ي��د 
ميتد  �ل��ذي  �جل��زي��رة  مل�سروع  كلي  �نهيار 
ويعترب  ف���د�ن  مليون   2.3 م�ساحة  على 
�لري  بنظام  يروى  �لعامل  يف  م�سروع  �أكرب 

�لن�سيابي.
ويعاين �ملز�رعون حاليا �سعوبات كبرية 
يف �لري و�لتمويل �لأمر �لذي �سبب خ�سائر 
�جتماعية  م�ساكل  ع��ن  �أ���س��ف��رت  �سخمة 
�لأمن  تهدد  خطرية  وقانونية  و�قت�سادية 

�لغذ�ئي يف �ل�سود�ن.
�ل�سنبور  �أغلق  يتبخر..  �لأزرق  �لذهب 

وفر قطرة ماء!
�ملا�سية؛  �لع�سرين  �ل�سنو�ت  و�سهدت   
تدمري� وف�ساد� و�إهمال ممنهجا طال كافة 
بنيات �مل�سروع؛ با يف ذلك �سبكة �لري �لتي 
فقدت 85 يف �ملئة من قدرتها �لت�سميمية؛ 
�ملدنية  و�مل��ن�����س��اآت  �ل��ط��رق  �إىل  �إ���س��اف��ة 

و�لهند�سية.
تد�عيات  من  ومز�رعون  خرب�ء  وحذر 
كان  �ل��ذي  �مل�سروع  �نهيار  ج��ر�ء  كارثية 
ي��ع��ت��رب ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ث��م��ان��ي��ن��ي��ات �ل��ق��رن 
لالقت�ساد  �لأ�سا�سية  �لركائز  �أحد  �ملا�سي 
م�سدر  وي�سكل  �لغذ�ئي؛  و�لأمن  �ل�سود�ين 
�لدخل �لأ�سا�سي لأكر من 140 �ألف مز�رع 
 3 بنحو  �أفر�دها  تعد�د  يقدر  �أ�سر  يعيلون 

ماليني.

األسباب وراء األهنيار
�لدمار  �أن  و�مل��ز�رع��ني  �خل��رب�ء  وي��رى 
�حل����ايل �ل����ذي ي��ت��ع��ر���س ل��ه �مل�����س��روع ل 
�لف�ساد  عن  �لناجمة  �لتبعات  عن  ينف�سل 
�لعقود  خالل  �لبالد  �سهدته  �ل��ذي  �ملهول 
باأكر من  و�ملقدر حجمه  �ملا�سية؛  �لثالثة 
من  �لعديد  طال  و�ل��ذي  دولر؛  مليار   700
�مل�ساريع �لزر�عية وموؤ�س�سات �لقطاع �لعام 
�لتي �ساءت �و�ساعها ب�سكل كبري يف �أعقاب 
�لر�عية  �لبلد�ن  قائمة  �ل�سود�ن يف  �إدر�ج 
ت�سعينيات  من  �لثاين  �لن�سف  يف  لالإرهاب 

�ل�سابق  �لنظام  �سلوع  ب�سبب  �ملا�سي  �لقرن 
يف عدد من �لأن�سطة �لإرهابية و��ست�سافته 
ويقدر  و�ملت�سددين.  �ملتطرفني  من  لعدد 
��ستاذ جامعي وباحث  عبد�هلل عكود، وهو 
�لف�ساد  حجم  �جل��زي��رة،  م�سروع  �أزم��ة  يف 
خالل  ب��امل�����س��روع  حلقت  �ل��ت��ي  و�لأ����س���ر�ر 
�لفرتة من 1990 وحتى نهاية 2018 باأكر 

من 100 مليار دولر.
�أبوبكر  ويبدي خبري �لري و�خلز�نات 
�ل�سيطرة  �سعوبة  من  تخوفه  م�سطفى 
يتعر�س  �ل���ذي  �حل���ايل  �لن��ه��ي��ار  ع��ل��ى 
�مل�ساريع  م��ن  يعترب  �ل���ذي  �مل�����س��روع  ل��ه 
�لتي  �ل�����س��ود�ن  يف  �لقليلة  �ل��زر�ع��ي��ة 
متتعت لفرتة طويلة ببنية حتتية قوية؛ 
ب�سكل  و�أنهكت  حتطمت  �لبنية  تلك  لكن 
�لعام  للحكم يف  كبري بعد جميء �لإخو�ن 
نيوز  �سكاي  ملوقع  م�سطفى  ويقول   .1989
ب�سكل  ق��ام  �ل�سابق  �لنظام  �إن  عربية 
�لزر�عي  �جلزيرة  م�سروع  بتدمري  ممنهج 
بها  ت��ق��وم  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �مل��ه��ام  �إي��ك��ال  بعد 
ه��ي��ئ��ة �ل���ري و�حل��ف��ري��ات م��ن��ذ �إن�����س��اء 
�سركات  �إىل   1925 �ل��ع��ام  يف  �مل�����س��روع 
متتلك  ول  للنظام  مو�لية  لعنا�سر  تابعة 
ت�سريد  �إىل  م�����س��ري�  �ل��ك��اف��ي��ة؛  �خل���ربة 
م�سطفى  وي�سري  �لفنية.  �لكفاء�ت  معظم 
�لتي  �لكبرية  �مل�سكالت  �أن و�حدة من  �إىل 
من  �لكبري  �ل��ع��دد  �مل�����س��روع  لها  تعر�س 
�لتي  �لكبرية  �ل�سكنية  و�لتجمعات  �لقرى 
و�لتي ميكن  �مل�سروع  �أر��سي  �أقيمت د�خل 

�لري. �سبكات  لتاأهيل  �أن تعيق �ي جهود 
 ويتفق فاروق �لبدوي ع�سو �سكرتارية 
و�ملناقل  �جلزيرة  م�سروع  مز�رعي  حتالف 
مع ما ذهب �إليه م�سطفى؛ ويرى �ن �لنظام 
�ل�سابق عمل ب�سكل ممنهج على تدمري بنيات 
موؤ�س�سات  وتفكيك  ببيع  وق��ام  �مل�����س��روع؛ 
�لهند�سة  �إد�رة  مثل  ورئي�سية  ر��سخة 
�ل���زر�ع���ي���ة وه��ي��ئ��ة �ل����ري و�حل��ف��ري��ات 
�لفنية  �لإم��ك��ان��ي��ات  متتلك  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
�لري  �لالزمة ل�سيانة قنو�ت  و�للوج�ستبة 

بناء على معايري هند�سية  و�حلفاظ عليها 
وفنية وخرب�ت تر�كمت على مد�ر �ل�سنني.

ح�سان،  ع��ث��م��ان  يحمل  ج��ان��ب��ه؛  م��ن 
�لت�سيريية  للجنة  �لرئا�سي  �ملجل�س  ع�سو 
�مل��ح��ل��ول��ة لحت����اد م���ز�رع���ي �جل��زي��رة، 
يف  �حلايل  �لتدهور  م�سوؤولية  �ل�سيا�سات 
نيوز  �سكاي  ملوقع  وقال  �جلزيرة؛  م�سروع 
�ل�سيا�سات  يف  �لو��سح  �لق�سور  �إن  عربية 
كبري  ب�سكل  توؤثر  و�لت�سويقية  �لتمويلية 
من  �أكر  �أن  ح�سان  و�أو�سح  �لإنتاج.  على 
�أحجمو�  �إم��ا  �مل��ز�رع��ني  م��ن  �ملئة  يف   50
�مل�ساحات  ق��ل��ل��و�  �أو  �ل��ق��م��ح  زر�ع���ة  ع��ن 
��سطالع  لعدم  نظر�  �حلايل  �ملو�سم  خالل 
�مل��ز�رع��ني  جت��اه  ب�سوؤولياتها  �ل��دول��ة 
ت�ساعف  متويل  ل�سركات  فري�سة  وتركهم 
�أ���س��ع��ار �لأ���س��م��دة وم��دخ��الت �ل��زر�ع��ة 
�سعر  يبلغ  حني  ففي  م��ر�ت؛  ث��الث  بنحو 
دولر�ت”   4“ جنيها   22 �ل�سماد  كي�س 
 60 من  باأكر  للمز�رع  �ل�سركات  تبيعه 
�أن  �إىل  و�أ�سار  دولر”.   11 “نحو  جنيها 
�ل�سعر  تطبيق  عن  �ملالية  وز�رة  نكو�س 
�مل���ز�رع؛  م��ن  �لقمح  ل�����س��ر�ء  �لت�سجيعي 
يف  وت�����س��ب��ب  �سخمة  خ�����س��ائ��ر  �إىل  �أدى 
�ل�سجون  �مل���ز�رع���ني  م��ن  �ل��ك��ث��ري  دخ���ول 
مديونياتهم  ت�سديد  عن  عجزهم  ب�سبب 

�ملالية. و�لتز�ماتهم 
�جلارية  �ملحاولت  من  ح�سان  ويحذر 
حاليا لت�سكيل جلان غري �سرعية للمز�رعني 
م�سروع  عالقات  تنظيم  لقانون  و�ل��ع��ودة 
 2005 �ل��ع��ام  يف  �سنه  مت  �ل��ذي  �جل��زي��رة 
�لرئي�سية  �لأ�سباب  باأحد  و�سفه  و�ل��ذي 
و���س��دد  �مل�����س��روع.  ت��دم��ري  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي 
لإنقاذ  ر����س��دة  �أ�س�س  و�سع  ���س��رورة  على 
ي�سكل  ذلك  �أن  باعتبار  وتاأهيله  �مل�سروع 
و�إع���ادة  ب��ال��ب��الد  للعبور  وطنية  معركة 
�لأمن  وحتقيق  �لوطني  لالقت�ساد  �لتو�زن 
�لغذ�ئي من خالل �لنهو�س بالإنتاج و�إز�لة 
خالل  بامل�سروع  ع�سفت  �لتي  �لت�سوهات 

�ل�سنو�ت �ملا�سية.

قي�س �سعّيد: ل ميكن اأن يرتك اأعداء 
الدولة وال�سعب خارج امل�ساءلة

ال�سودان.. خطر النهيار يحا�سر 
اأكرب م�سروع »ان�سيابي« يف العامل

*وكاالت
طلب �لرئي�س �لرو�سي فالدميري بوتني �لثالثاء من حكومته 
م�سرتكة  ع�سكرية  تدريب  مر�كز  لإن�ساء  مين�سك  مع  �لتفاو�س 

مع بيالرو�سيا �ملجاورة لرو�سيا.
�ل��دف��اع  وزي���ري  ب��وت��ني  ك��ّل��ف  �ل��ث��الث��اء،  ُن�سر  مر�سوم  ويف 
هذه  لإن�ساء  �لبيالرو�سيني  نظرييهما  مع  �لتفاو�س  و�خلارجية 

�ملر�كز، من دون مزيد من �لتفا�سيل.
�لأمريكي  �لقومي  �لأم��ن  جمل�س  يف  �لت�سالت  من�سق  عّلق 
م�ساركة  ب�ساأن  �أثري  ما  على  �جلاري،  يناير   19 يف  كريبي،  جون 
بيالرو�سيا �ملحتملة يف �لهجوم �لع�سكري �لذي ت�سنه رو�سيا على 

�أوكر�نيا.
قال كريبي يف ت�سريحات لالإعالم، �إن و��سنطن “مل ت�سهد �أي 
مع  �حلرب  يف  حمتمل  دخول  على  تدل  بيالرو�سيا  من  حتركات 

�أوكر�نيا«.
�لتدريبات  “نر�قب  �ل��ب��ارز:  �لأم��ريك��ي  �مل�����س��وؤول  �أ���س��اف 
�لآن  حتى  �لو��سح  غري  ومن  �لبيالرو�سية،  �لرو�سية  �لع�سكرية 

�لهدف منها«.
خلفية  قاعدة  �لوثيق،  رو�سيا  حليف  بيالرو�سيا،  �سكلت 
 24 يف  �أوكر�نيا  �سّد  �سنتها  �لتي  �حل��رب  يف  �لرو�سية  للقو�ت 

فرب�ير �ملا�سي.
يف  �لن��خ��ر�ط  عن  �لآن  حتى  �متنع  �لبيالرو�سي  �جلي�س 

�لقتال على �لأر��سي �لأوكر�نية.
قوة  ت�سكيل  ورو�سيا  بيالرو�سيا  �أعلنت  �أكتوبر،  منت�سف  يف 

ع�سكرية م�سرتكة مهامها، بح�سب مين�سك، “دفاعية” ح�سر�.
يجري �لبلد�ن با�ستمر�ر تدريبات ع�سكرية و��سعة �لنطاق، 
مما يثري بانتظام تكّهنات باإمكان �أن ينخرط �جلي�س �لبيالرو�سي 

يف �حلرب �لتي يخو�سها حليفه يف �أوكر�نيا.

*مأرب
ماأرب،  نيوز عربية« يف حمافظة  »�سكاي  ل�  �أمني  �أفاد م�سدر 
بغارة  �لقاعدة  بتنظيم  بعالقتهم  ي�ستبه  �أ�سخا�س   3 بقتل 
جوية نفذتها طائرة دون طيار �سرقي �ملحافظة �لغنية بالنفط.
وقال �مل�سدر �إن طائرة م�سرية يعتقد �أنها �أمريكية ��ستهدفت 
يف  �لنفطية  للم�ستقات  حمطة  بجو�ر  �سيارة  �لثالثاء  فجر 

منطقة �ل�سمده بو�دي عبيدة يف حمافظة ماأرب.
و�أ�سفرت �لغارة عن مقتل ثالثة �أ�سخا�س كانو� على متنها.

 ي�سار �إىل �أن هذ� هو �لهجوم �لأول من نوعه منذ مطلع �لعام 
�جلاري.

�جلدير بالذكر �أنه منذ �لهجوم على �ملدمرة �لأمريكية “�أ�س 
�أ�س كول” يف �لعام 2000 تعمل �لوليات �ملتحدة على مالحقة 
�لطري�ن،  �سالح  بو��سطة  با�ستهد�فهم  �لقاعدة  تنظيم  عنا�سر 
مد�ر  على  حمافظات  ع��دة  يف  كثرية  عمليات  �ليمن  و�سجلت 

�ل�سنو�ت �ملا�سية.

*وكاالت
و�لرتبية  �لزر�عة  وزيَري  �إقالة  �لتون�سية  �لرئا�سة  �أعلنت 
منها  �أ�سا�سية  منتجات  نق�س  �سياق  يف  �لأ�سباب،  �إبد�ء  دون  من 

�حلليب، و�إ�سر�بات متفرقة يف قطاع �لتعليم.
قرر  �سعيد  قي�س  �لرئي�س  �إن  �لتون�سية  �لرئا�سة  وقالت 
�لبوغديري  علي  حممد  بقت�ساه  عنّي  جزئي  حتوير  “�إجر�ء 
وزير� للرتبية خلفا لفتحي �ل�سالوتي، وعبد �ملنعم بلعاتي وزير� 
�إليا�س  ملحمود  خلفا  �لبحري  و�ل�سيد  �ملائية  و�ملو�رد  للفالحة 

حمزة«.
ومطلع يناير، �أقال �سعيد وزيرة �لتجارة وتنمية �ل�سادر�ت 
ف�سيلة �لر�بحي بن حمزة وفاخر �لفخفاخ و�يل �سفاق�س، ثاين 

مدن �لبالد، و�سط �أزمة �قت�سادّية قوّية.
وكانت وزيرة �لتجارة �أول ع�سو يف حكومة جنالء بودن �لتي 

�سكلت يف نوفمرب 2021، يقيلها �لرئي�س �سعيد.
�إىل  �لأخرية  �لأ�سهر  يف  و�ملالية  �ل�سيا�سية  �لأزمتان  و�أدت 
نق�س يف بع�س �ملنتجات �لأ�سا�سية، �حلليب و�ل�سكر و�لأرز و�لنب، 
وتر�جع يف �لقدرة �ل�سر�ئية ب�سبب �لت�سّخم �ملت�سارع يف تون�س 

)حو�ىل 10 % يف عام خالل دي�سمرب(.
ناجتها  من   %  80 من  �أكر  بن�سبة  �ملديونة  تون�س  وتو�سلت 
�لد�خلي �لإجمايل، �إىل �تفاق مبدئي مع �سندوق �لنقد �لدويل 
منت�سف �أكتوبر حول قر�س جديد بقيمة حو�ىل ملياري دولر 
لكن  متفاقمة.  �قت�سادية  �سعوبات  مو�جهة  يف  مل�ساعدتها 
مل  تاريخ  �إىل  �لنهائية  مو�فقته  �أج��ل  �ل��دويل  �لنقد  �سندوق 

يحدده.
ب�سبب  �لأخ��رية  �لأ�سهر  يف  ��سطر�بات  �لبالد  �سهدت  كما 
�لإ�سر�بات �لعديدة يف قطاَعي �لنقل و�لتعليم للتنديد بالتاأخري 
يف دفع �لرو�تب وعدم �سرف مكافاأة نهاية �لعام للعاملني فيهما.

*نيويورك
بالأمم  �حلكومية،  غري  باملنظمات  �ملعنية  �للجنة  �أو�ست   
��ست�ساريا  مركز�  منظمات   8 بنح  �ملا�سية،  �لليلة  �ملتحدة، 
خا�سا لدى �ملجل�س �لقت�سادي و�لجتماعي فيما �أرجاأت �تخاذ 
�إجر�ء�ت ب�ساأن 84 منظمة �أخرى. وكانت �للجنة �أو�ست �لأ�سبوع 
�ل�ست�ساري.  �ملركز  �أخ��رى  منظمة   200 ح��و�ىل  بنح  �ملا�سي 
على  �حل�سول  بطلبات  ع�سو�   19 من  �ملكونة  �للجنة  وتنظر 
�ملركز �ل�ست�ساري وطلبات �إعادة �لت�سنيف �ملقدمة من �ملنظمات 
قبل  من  عليه  و�ملو�فقة  �لطلب  مر�جعة  وبعد  �حلكومية،  غري 

�للجنة يو�سى له باحل�سول على �ملركز �ل�ست�ساري.
�لليلة  بقبولها  �لتو�سية  مت��ت  �ل��ت��ي  �ملنظمات  ب��ني  وم��ن 
�ململكة  من  ومثلها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  من  منظمتان  �ملا�سية: 

�ملتحدة وو�حدة من كل من �ل�سومال ورو�سيا و�لن�رويج وكند�.
ومن بني �ملنظمات �لتي مت �إرجاء �لبت بقبولها، 4 منظمات 

مغربية و�أخرى من دولة فل�سطني هي جامعة �لقد�س.
�لأمم  �أجهزة  �أحد  هو  و�لجتماعي،  �لقت�سادي  و�ملجل�س 
�ملتحدة �لرئي�سية �ل�ستة �لتي ت�سمل �لأمانة �لعامة و�جلمعية 
�إىل  �إ�سافة  �لعامة وجمل�س �لو�ساية وحمكمة �لعدل �لدولية، 

جمل�س �لأمن �لدويل.

*وكاالت
توجه وزير �خلارجية �لأمريكي �أنتوين بلينكن، �إىل �ل�سفة 
�ملت�ساعد  �لعنف  فتيل  لنزع  دع��وت��ه  م��ن  ي��وم  بعد  �لغربية، 
لإنهاء  �لدولتني  حلل  و��سنطن  دع��م  على  �لتاأكيد  و�إع��ادت��ه 

�ل�سر�ع �مل�ستمر منذ عقود بني �إ�سر�ئيل و�لفل�سطينيني.
م�سلح  ق��ام  بعدما  �لتهدئة  على  �جلانبني  بلينكن  وح��ث 
كني�س  قرب  �أ�سخا�س  �سبعة  بقتل  �ملا�سي  �لأ�سبوع  فل�سطيني 
يف  قتلو�  �لذين  �لإ�سر�ئيليني  عدد  رفع  مما  �لقد�س،  �لقد�س  يف 
هجمات �سنها فل�سطينيون منذ عام 2022 �إىل 33 ف�سال عن مقتل 

ثالثة �أوكر�نيني
ي�سعرون  �لذين  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  بقادة  بلينكن  ويلتقي 
بخيبة �أمل ب�سبب �ملد�همات �لتي ت�سنها �لقو�ت �لإ�سر�ئيلية يف 
�ل�سفة �لغربية منذ �أ�سهر وُقتل خاللها �أكر من 200 فل�سطيني 

من مدنيني وم�سلحني.
مع  ��ستباكات  يف  فل�سطينيا   35 مقتل  وح��ده  يناير  و�سهد 
ع��ام2015،  منذ  دموية  �ل�سهور  �أكر  يف  �لإ�سر�ئيلية،  �لقو�ت 
بينما يقول �مل�سوؤولون �إن هجمات �مل�ستوطنني �لإ�سر�ئيليني على 

�ملمتلكات �لفل�سطينية �زد�دت �أي�سا.
وعلقت �ل�سلطة �لفل�سطينية �لأ�سبوع �ملا�سي �لتن�سيق �لأمني 
�إ�سر�ئيل بعد �أكرب مد�همة ت�سنها �لقو�ت �لإ�سر�ئيلية منذ  مع 
مدينة  يف  �لالجئني  خميم  عمق  يف  �لقو�ت  توغلت  �إذ  �سنو�ت، 

جنني مما ت�سبب يف ��ستباك م�سلح ُقتل فيه ع�سرة فل�سطينيني.
دعم  وتاأكيد  �لتهدئة  �إىل  �ل��دع��وة  جتديد  جانب  و�إىل 
بلينكن  يناق�س  �أن  �ملتوقع  من  �لدولتني،  حلل  �ملتحدة  �لوليات 
على  كبري  ب�سكل  يعتمد  �لذي  �لفل�سطيني  �لقت�ساد  دعم  �سبل 

�مل�ساعد�ت �خلارجية.
بلدة  بلينكن  ز�ر  �لفل�سطيني،  بالرئي�س  يلتقي  �أن  وقبل 
من  �لكثري  يقطنها  و�ل��ت��ي  �هلل  ر�م  م��ن  �لقريبة  دب���و�ن  دي��ر 
�لفل�سطينيني �لأمريكيني و�لتقى بقياد�ت للمجتمع �ملدين هناك 

ورجال �أعمال.
نتنياهو  بنيامني  �لإ�سر�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  عزز  جهته،  من 
من وجود �لقو�ت �لإ�سر�ئيلية يف �ل�سفة �لغربية وتعهد باتخاذ 
�إجر�ء�ت لتعزيز �مل�ستوطنات �أي�سا، لكنه �أحجم حتى �لآن عن 

�تخاذ خطو�ت �أكر حدة.
جالنت  ي��و�آف  �لإ�سر�ئيلي  �لدفاع  بوزير  بلينكن  و�لتقى 
وناق�س معه �لتعاون من �أجل منع �إير�ن من تطوير �سالح نووي 

�إ�سافة ملناق�سة �لو�سع يف �ل�سفة �لغربية.

*ليما
�تفاق  �ىل  �لتو�سل  يف  جم��دد�  �ل��ب��ريويف  �ل��ربمل��ان  �أخ��ف��ق 
حد  و�سع  �أج��ل  م��ن  �لنتخابات  موعد  لتقريب  خطة  ح��ول 

لالحتجاجات �ملتو��سلة منذ �أ�سابيع يف �لبالد. 
�سبه  تظاهر�ت  مع  ترت�فق  �سيا�سية  �أزمة  بالبريو  وتع�سف   
جديد،  د�ستور  وو�سع  فورية  �نتخابات  باإجر�ء  تطالب  يومية 
وقد �أ�سفرت حتى �لآن عن مقتل 48 �سخ�سا جر�ء �ملو�جهات بني 

�ل�سرطة و�ملتظاهرين.
كان  �لتي  �لنتخابات  تقريب  �لربملان  �أقر  �ملا�سي  و�ل�سهر   
لكن   ،2024 ني�سان/�أبريل  �ىل   2026 عام  �إجر�وؤها  �ملقرر  من 
�قرت�ح  �إىل  بولو�رتي  دينا  �لرئي�سة  دفع  �لتظاهر�ت  ��ستمر�ر 

�إجر�ء �لنتخابات هذ� �لعام.
�إىل �تفاق   و�لثالثاء مل يتمكن �لنو�ب جمدد� من �لتو�سل 
ب�ساأن �نتخابات حمتملة خالل عام 2023، ومت تاأجيل �لنقا�س 
و�لثنني  �جلمعة  بولو�رتي  �ق��رت�ح  رف�سهم  بعد  �لأربعاء  �ىل 

على �لتو�يل.
 و�أعلن �حل�ساب �لر�سمي للربملان على تويرت م�ساء �لثالثاء 
�سباط/ من  �لأول  يف  و�سُت�ستاأنف  ُعّلقت  �لعامة  “�جلل�سة  �أن 

فرب�ير عند �ل�ساعة 11،00 �سباحا )16،00 ت غ(«.
موعد  تقريب  يناق�سون  �لنو�ب  فيه  كان  �لذي  �لوقت  ويف   
�لنتخابات، جتمع �ملتظاهرون يف و�سط ليما على م�سافة قريبة 

من مقر �لربملان وهتف بع�سهم “دينا ��ستقيلي �لآن«.
باأعد�د  �ل�سرطة  رجال  �حت�سد  �لثالثاء،  مبكر  وقت  ويف   

كبرية لإبعاد �ملتظاهرين عن مطار �لعا�سمة.
 و�ندلعت �لحتجاجات يف �ل�سابع من كانون �لأول/دي�سمرب 
�إثر �إقالة �لرئي�س �لي�ساري بيدرو كا�ستيو وتوقيفه بعد �ّتهامه 
بحاولة �نقالب لأنه �أر�د حّل �لربملان �لذي كان ي�ستعّد لإقالته 

من من�سبه.

*وكاالت
��ستمع  �إنه  بلينكن،  �أنتوين  �لأمريكي  �خلارجية  وزير  قال 
�إىل »خماوف عميقة ب�ساأن �مل�سار �حلايل« �أثناء �جتماعاته يف 
تلقى  ذ�ته  �لوقت  يف  لكنه  �ملحتلة،  �لغربية  و�ل�سفة  �إ�سر�ئيل 
حال  يف  �لتهدئة  �إىل  ت��وؤدي  قد  �جلانبني  من  »جيدة«  �أف��ك��ار� 

تنفيذها.
ختام  يف  �لقد�س  يف  �سحفي  موؤمتر  يف  يتحدث  بلينكن  وكان 
�لإ�سر�ئيليني  بني  �لعنف  ت�ساعد  و�سط  �ملنطقة  �إىل  زي��ارة 

و�لفل�سطينيني.
�أفكار جيدة من كال  و�أفاد �لوزير �لأمريكي باأنه ��ستمع �إىل 

�جلانبني من �ساأن تنفيذها �أن توؤدي لتهدئة �لو�سع.
بتهدئة  للجانبني  دع��و�ت��ه  ك��رر  �ل��ذي  بلينكن،  و�أ���س��اف   
�لتوتر�ت، �أن �لوليات �ملتحدة تعار�س �أي �إجر�ء من �أي جانب 
ذلك  يف  با  �لدولتني،  حل  حتقيق  �سعوبة  يزيد  �أن  �ساأنه  من 
�لتو�سع �ل�ستيطاين وعمليات �لهدم و�لطرد من �ملنازل وزعزعة 

�لو�سع �لتاريخي �لقائم يف �لأماكن �ملقد�سة.
م�سلح  ق��ام  بعدما  �لتهدئة  على  �جلانبني  بلينكن  وح��ث 
كني�س  قرب  �أ�سخا�س  �سبعة  بقتل  �ملا�سي  �لأ�سبوع  فل�سطيني 
�لذين قتلو� يف هجمات  �لإ�سر�ئيليني  �لقد�س، مما رفع عدد  يف 
�سنها فل�سطينيون منذ عام 2022 �إىل 33 ف�سال عن مقتل ثالثة 

�أوكر�نيني.
مع  ��ستباكات  يف  فل�سطينيا   35 مقتل  وح��ده  يناير  و�سهد 
ع��ام2015،  منذ  دموية  �ل�سهور  �أكر  يف  �لإ�سر�ئيلية،  �لقو�ت 
بينما يقول �مل�سوؤولون �إن هجمات �مل�ستوطنني �لإ�سر�ئيليني على 

�ملمتلكات �لفل�سطينية �زد�دت �أي�سا.
وعلقت �ل�سلطة �لفل�سطينية �لأ�سبوع �ملا�سي �لتن�سيق �لأمني 
�إ�سر�ئيل بعد �أكرب مد�همة ت�سنها �لقو�ت �لإ�سر�ئيلية منذ  مع 
مدينة  يف  �لالجئني  خميم  عمق  يف  �لقو�ت  توغلت  �إذ  �سنو�ت، 

جنني مما ت�سبب يف ��ستباك م�سلح ُقتل فيه ع�سرة فل�سطينيني

بوتني يدعو لإن�ساء مراكز تدريب 
ع�سكرية م�سرتكة مع بيالرو�سيا

3 قتلى ي�ستبه بعالقتهم بالقاعدة
 بهجوم “م�سرية” يف ماأرب

الرئي�س التون�سي يقيل
 وزيرين يف حكومة جنالء بودن

الأمم املتحدة: تو�سية مبنح 8 منظمات 
مركزا ا�ست�ساريا بالقت�سادي والجتماعي

بلينكن يجدد التاأكيد 
على التهدئة ودعم حل الدولتني

برملان البريو يخفق يف التو�سل لتفاق حول اإجراء 
انتخابات مبكرة و�سط ا�ستمرار الحتجاجات

بلينكن: �سمعت اأفكارا 
من الفل�سطينيني والإ�سرائيليني للتهدئة
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*حمافظات 
و�ل�سعبية  �لر�سمية  �لفاعليات  تو��سل 
�حتفالتها  �ململكة  حمافظات  خمتلف  يف 
�هلل  عبد  �مللك  جاللة  ميالد  عيد  بنا�سبة 

�لثاين �ل�61.
�ل�سرطة  وح���دة  �أط��ل��ق��ت  �إرب����د،  ف��ف��ي 
�ملجتمعية يف مركز �أمن �ملدينة بالتعاون مع 
حملة  باربد،  �لأردن  كلنا  �سباب  هيئة  فرع 
لغريك”،  حياة  “دمك  بعنو�ن  بالدم  تربع 
�لعقيد  �إربد  �سرطة  مدير  م�ساعد  بح�سور 
ر�مي �ل�سي�ساين، ومدير زر�عة �ربد �لدكتور 

عبد�حلافظ �أبو عر�بي.
�آي��ات  �أ�سمى  �ل�سي�ساين  �لعقيد  وق��دم 
�ل��ت��ه��اين و�ل��ت��ربي��ك��ات جل��الل��ة �مل��ل��ك بهذه 
�لأردن��ي��ني  ق��ل��وب  على  �لغالية  �ملنا�سبة 
جميعًا، معرب� عن �لفخر و�لعتز�ز ب�سرية 

�لإجناز و�لعطاء �لتي يقودها جاللته.
�إط��ار  يف  ت��اأت��ي  �حلملة  ه��ذه  �أن  و�أك���د 
�ليوم  باأن يكون هذ�  �مللك  توجيهات جاللة 
�مللك  جاللة  �أن  �إىل  م�سريً�  و�لعطاء،  للبذل 
و�لتطوع  �خلري  �أعمال  يف  �جلميع  قدوة  هو 

�ملختلفة.
�إقليم  دم  بنك  م��دي��رة  �أث��ن��ت  ب��دوره��ا 
على  �ل��ط��اه��ات  دع���اء  �ل��دك��ت��ورة  �ل�سمال 
�ل�سمال  �إق��ل��ي��م  دم  بنك  رف��د  يف  �حلملة 
ب���وح���د�ت �ل����دم و�ل��ق��ي��ام ب��ح��م��الت �ل��دم 
�أن ن�سامى �لأمن �لعام  �ملتكررة ، م�سرية �إىل 
هم فزعة لكل من طلب يد �لعون و�مل�ساعدة.
باإربد  �لأردن  كلنا  �سباب  هيئة  من�سق 
�سامر �ملر��سدة �أ�سار �ىل �أن م�ساركة �لهيئة، 
تاأتي �إميانًا من �ل�سباب باأن �لنتماء لالأردن 
بالعمل  يتج�سد  �لها�سمية  لقيادته  و�لولء 

�ل�سادق و�ملخل�س.
�لأهلية،  �رب��د  جامعة  �حتفلت  وكما 
�هلل  عبد  �مللك  جاللة  ميالد  عيد  بنا�سبة 
حرمها  يف  زينة  �سجرة   61 بزر�عة  �لثاين، 

متثل عمر جاللته �ملديد.
�أحمد  �لدكتور  �جلامعة  رئي�س  وق��ال 
�خل�ساونة، �إن ذكرى ميالد جاللته منا�سبة 
للوطن  و�لن��ت��م��اء  �ل���ولء  م��ع��اين  لتاأكيد 
�لتطوير  عملية  ت��و����س��ل  �ل��ت��ي  وق��ي��ادت��ه 

و�لتحديث و�لبناء يف خمتلف �ملجالت.

و�لعناية  �لأ�سجار  زر�ع��ة  �أهمية  و�أك��د 
�حلرم  يف  �خل�سر�ء  �مل�ساحة  لتو�سيع  بها 
جميلة  جامعية  بيئة  وت��وف��ري  �جل��ام��ع��ي، 
�لنتماء  معاين  وتعميق  للطلبة،  و�سليمة 

لالأر�س و�لوطن.
للمكفوفني،  �لثقايف  �مللتقى  �حتفل  كما 
�لتخ�س�سي،  �مل�ست�سفى  يف  �لث��ن��ني،  �أم�س 
عبد�هلل  �مللك  جاللة  ميالد  عيد  بنا�سبة 

�لثاين �ل� 61.
�أن  �سحفي،  بيان  يف  �مل�ست�سفى  وبينت 
بطريقتهم  حتدثو�  �ملكفوفني  من  �حل�سور 
عن مناقب و�إن�سانية قائدهم، وكيف يرونه 
بقلوبهم و�أن ب�سريتهم �لتي حباهم �هلل بها 
و�إن  حتى  جلاللته  �لفذة  بالقيادة  ت�سهد 
�ملنا�سبة  بهذه  �جلميع  وع��رّب  �لب�سر،  غاب 
هذه  ت�سل  ب���اأن  �أمنياتهم  ع��ن  �ل�سعيدة 

�لبطاقة �إىل يد جاللة �مللك.
�لدكتور  �مل�ست�سفى،  ع��ام  مدير  و�أك���د 
فوزي �حلموري، �أن هذه �ملنا�سبة هي �لأغلى 
جميع  نقدم  �أن  �ساأننا  من  و�أنه  �لقلوب  على 
لالأخوة  �لعون  يد  ومد  �لالزمة  �لت�سهيالت 
على  و�حل��ر���س  �لب�سرية،  �لإع��اق��ة  ذوي 
عن  للتعبري  �لوطن  موؤ�س�سات  مع  �ندماجهم 
“بريل”  وبطريقة  �ملنا�سبة  بهذه  فرحتهم 

وهذ� �أمٌر ممّيز ي�ستحق منا كل �لدعم.
عن  للمكفوفني  �لثقايف  �مللتقى  وع��رب 
�مل�ست�سفى  لإد�رة  وت��ق��دي��ره��م  �سكرهم 
ع��ربو�  �ل��ذي��ن  كافة  وك���و�دره  �لتخ�س�سي 
�مللتقى،  با�ستقبال  �سعادتهم  عن  بدورهم 
�ملكان  �مل�ست�سفى بثابة  �أروقة  �أن  مو�سحني 

�لد�فئ �لذي �حت�سن �لحتفال.
و�أكد عدد من ممثلي �لفاعليات �لر�سمية 
جر�س  حمافظة  يف  و�لتطوعية  و�ل�سعبية 
�عتز�زهم بالقيادة �لها�سمية وما حتقق من 
�إجناز�ت �سكلت حمطات م�سيئة لل�سري قدما 
بخطى و�ثقه نحو م�سرية �لبناء و�لتحديث.
للجمعيات  �لعام  �لحتاد  رئي�س  وتناول 
عاطف  �لدكتور  �لأ�سبق  �ل��وزي��ر  �خلريية 
ع�سيبات �لإجناز�ت �لوطنية �ل�ساملة �لتي 
للو�سول  جاللته  وروؤية  بتوجيهات  حتققت 
م�ستذكر�  �أف�سل،  وغد  م�سرق  م�ستقبل  �إىل 
�هلل  عبد  �مللك  جاللة  ميالد  عيد  بنا�سبة 

و�ملو�سول  �ملخل�س  �لعطاء  ���س��رية  �ل��ث��اين 
لتحقيق �لعزة و�لرفاه و�لأمان لهذ� �لوطن 

و�أبنائه.
يف  جاللته  دور  �إىل  ع�سيبات  و�أ���س��ار 
�لدولية،  �ملحافل  يف  �لأردن  مكانة  تعزيز 
ب��الأردن  لالرتقاء  �لكبرية  �جلهود  وبذله 
و�إن�����س��ان��ه وخ���دم���ة �ل��ق�����س��اي��ا �ل��ع��رب��ي��ة 

و�لإ�سالمية.
بدوره، قال مدير �سياحة جر�س فر��س 
يف  حتققت  �لتي  �لإجن��از�ت  �إن  �خلطاطبة 
ع��ززت  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مللك  جاللة  عهد 
حمطات  وك��ان��ت  �حل��دي��ث  �لأردن  نه�سة 
�حلمى  ب��ه��ذ�  �رت��ق��ت  وع��ظ��ي��م��ة  م�سيئة 
و�زده���ار�  وتقدما  بناء  �لها�سمي  �لأردين 

�سمل جميع مناحي �حلياة.
ر�ئ��د  �ملحافظة  جمل�س  رئي�س  و�أ���س��ار 
�ملتو��سل  �لأعلى  �لقائد  حر�س  �إىل  �لعتوم 
�ل�سامية  �مللكية  �مل���ب���ادر�ت  �إط���الق  على 
وذلك  جر�س،  يف  �ملحلية  �ملجتمعات  لتمكني 
ذوي  من  لالأ�سر  �ملعي�سي  �مل�ستوى  لتح�سني 
و�لبطالة  �لفقر  من  للحد  �ملتدين  �لدخل 
�إنتاجية تعود  من خالل �متالك م�سروعات 

بالنفع و�لفائدة.
جر�س  بلدية  رئي�س  �أع��رب  جهته،  من 
جاللة  بقيادة  �ع��ت��ز�زه  عن  �لعتوم  �حمد 
و�جلهد  وحكمته  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك 
�ل�ستثمار  جللب  جلاللته  �ملتو��سل  �لدويل 
للوطن و�لتخفيف من �لأعباء �لقت�سادية، 
�لأردنية  للدولة  �ملتقدمة  �ملكانة  �أن  موؤكد� 
جاءت نتيجة �لدور �لوطني و�لعربي �لكبري 

�لذي يقوده جاللته يف خمتلف �ملحافل.
و�أو�سح رئي�س �حتاد �جلمعيات �خلريية 
قائد  ميالد  عيد  �إن  �لزبون  زيد  جر�س  يف 
�أردين  كل  قلب  على  غالية  منا�سبة  �لوطن 
خاللها  م��ن  ن�ستذكر  وحم��ط��ة  و�أردن���ي���ة 
�لإجناز�ت و�لنه�سة �لتنموية �لتي حتققت 
يف عهد جاللته. و�أ�سارت رئي�سة فرع جمعية 
�أن عيد  �إىل  �لقي�سي  �لأردنية كوثر  �لبيئة 
�أن  ويجب  خري  ميالد  �مللك،  جاللة  ميالد 
ودعم  و�لإجن��از  و�لبناء  بالعمل  به  نحتفل 
م�سرية �لبناء �لتي يقودها جاللته بكل قوة 

و�قتد�ر.

فاعليات �سعبية ور�سمية توا�سل
 احتفالتها بعيد ميالد امللك

ور�سة بالريموك حول ا�سرتاتيجيات 
التدري�س الإبداعية

اتفاقية لإعادة تاأهيل
 غابة مي�سرة بق�ساء العار�سة

مذكرة تفاهم بني البلقاء
 التطبيقية وجامعة الزهر

م�سروعات احل�ساد املائي بالطفيلة 
ت�ستوعب 2.5 مليون مرت مكعب من املياه

اربد.. عيد ميالد امللك 
ف�سل متجدد من الجناز

*إربد 
�فتتح رئي�س جامعة �لريموك �لدكتور �إ�سالم م�ساد، فعاليات ور�سة 
�لتي  �لأ�سا�سية”  �ملرحلة  يف  �لإبد�عية  �لتدري�س  “��سرت�تيجيات 
نظمتها كلية �لرتبية، وكر�سي �لألك�سو للدر��سات و�لبحوث �لرتبوية 

بالتعاون مع مدر�سة و�أكادميية �لتفاعل �لنموذجية.
وقال م�ساد، �إن �لور�سة جاءت بهدف �لإ�سهام بتطوير ��سرت�تيجيات 
طلبة  �إع��د�د  يف  �لرتبوية  �ملعلمني  بمار�سات  و�لرتقاء  �لتدري�س، 
�مل�ستجد�ت  تو�كب  منظومة  وفق  لوطنهم  ومنتمني  ومفكرين  منتجني 

�لعلمية و�لرتبوية.
و�أ�ساف �أن جودة �لنظام �لتعليمي تقا�س بجودة معلميه وقدر�تهم 
على حتفيز �لطلبة و�لتفاعل معهم وت�سجيعهم على �لبتكار و�لتفكري 
�لنقدي �خلالق، وهو ما يرتكز على �إر�ساء �أ�س�س �لتدريب �مل�ستمر �لذي 

يعزز �ملعارف وي�سقل �ملهار�ت.
دعم  �ل�سريفني،  �أحمد  �لدكتور  �لرتبية  كلية  عميد  ثمن  بدوره، 
تعزز  وفعاليات  �أن�سطة  تنظيم  من  �لكلية  ميكن  ما  �ملو�سول  �جلامعة 
م�سريتها وتعاونها مع خمتلف موؤ�س�سات �ملجتمع �ملحلي، د�عيا �مل�ساركني 
�إيجابا  ينعك�س  وبا  م�سمونها  من  �أمكن  ما  �ل�ستفادة  �إىل  �لور�سة  يف 
ي�ستخدمها  �لتي  �لإبد�عية  �لتدري�س  و��سرت�تيجيات  �أ�ساليب  على 
يف  �لألك�سو  كر�سي  �ساغل  ق��ال  ب��دوره  �لأ�سا�سية.  �ملرحلة  معلمو 
متجددة  �لتعليم  نظريات  �إن  �حل��و�م��دة،  حممد  �لدكتور  �جلامعة، 
�أهمية  موؤكد�  و�حدة،  ومنطلقات  �أ�سا�س  على  تعتمد  لكنها  با�ستمر�ر 
و�لنظرية  �لطريقة  عن  �لنظر  ب�سرف  يتعلم،  كيف  �لطالب  تعليم 
�أن  �لأ�سا�سي  �لهدف  لأن  �مل�ستخدمة،  و�ل�سرت�تيجية  و�لأ�سلوب 

نحافظ على �ملبادئ �لأ�سا�سية يف �لتعليم.

*قضاء العارضة 
�لبلقاء،   �إبد�ع  موؤ�س�سة  مع  �لزر�عية  للبحوث  �لوطني  �ملركز  وقع 
�تفاقية تعاون، �سمن م�سروع �ملخترب�ت �حلية عرب �حلدود للزر�عة 
�حلرجية؛ لإعادة تاأهيل غابة مي�سرة بنطقة �لعار�سة يف حمافظة 
�لدكتور  �لزر�عية  للبحوث  �لوطني  �ملركز  عام  مدير  وقال  �لبلقاء. 
�لطرفني  بني  �لتعاون  تنظيم  �إىل  تهدف  �لتفاقية  �إن  ح��د�د،  نز�ر 
 / مي�سرة  قرية  يف  دومنا   20 ب�ساحة  حرجية  غابة  تاأهيل  لإعادة 
ق�ساء �لعار�سة، و�لعمل على �إكثار بذور �لنباتات �حلرجية وزر�عتها 
يف �لغابة. و�أ�ساف �أن �لتفاقية تاأتي �نطالقا من ر�سالة �ملركز بالعمل 
�إىل  م�سري�  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  لتحقيق  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�س�سات  مع 
خالل  من  �للوج�ستي  و�لدعم  �لفنية  �ل�ست�سار�ت  �سيقدم  �ملركز  �أن 
�إبد�ع  موؤ�س�سة  �أكدت مدير عام  لديه. من جانبها،  �لعاملني  �لباحثني 
�لغابة  تاأهيل  �إع��ادة  يف  �لتفاقية  �أهمية  �لعبادي،  �إلهام  �لبلقاء 
و��ستعادة �لنظام �لبيئي، وتن�سيط مفهوم �ل�سياحة �لزر�عية �لبيئية، 
�ملر�عي  من  و�ل�ستفادة  بالزر�عة �حلرجية،  �ملفاهيم �خلا�سة  ون�سر 
�أكد  بدوره،  �ملحلية.  �ملجتمعات  لدعم  �لغابة  يف  �لأ�سجار  نو�جت  ومن 
�لوطني  �ملركز  يف  �مل�سروع  ومن�سق  �لب�ستنة  بحوث  مديرية  مدير 
تاأهيل  لإع��ادة  ن�ساطات  عدة  �سينفذ  �ملركز  �أن  �أي��وب،  �سالم  �لدكتور 
�لغابة من �لعتد�ء�ت  �سياج حلماية  �إن�ساء  �أهمها:  �لغابة ومن  هذه 
�حل�ساد  منظومة  لبناء  كنتورية  خطوط  وتنفيذ  �جلائر،  و�لرعي 

�ملائي، وعمل ممر�ت بيئية ويافطات �إر�سادية تعريفية.

*السلط 
وقعت جامعة �لبلقاء �لتطبيقية، مذكرة تفاهم وتعاون �أكادميي 
�ملجالت  يف  �مل�سرتك  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  غ��زة  �لأزه����ر/  جامعة  م��ع 

�لأكادميية و�لبحث �لعلمي.
رئي�سها  �لتطبيقية  �لبلقاء  عن  وقعها  �لتي  �مل��ذك��رة  وت�سمنت 
جمل�س  رئي�س  غزة   / �لأزه��ر  وعن  �لعجلوين،  فخري  �حمد  �لدكتور 
�لهيئة  �أع�ساء  تبادل  يف  �لتعاون  �لفول،  �أبو  خليل  �لدكتور  �أمنائها 
�لأكادميية  �لرب�مج  وتطوير  �لعلمي  و�لبحث  للتعليم  �لتدري�سية 
و�لأن�سطة �لبحثية و�لتدري�سية �مل�سرتكة، وتبادل �ملن�سور�ت �لعلمية 

و�ملوؤلفات و�مل�ساقات �لدر��سية.
و�ل��دور�ت،  �لعلمي  و�لبحث  للدر��سة  �لطلبة  تبادل  ت�سمنت  كما 
وتبادل �خلرب�ت �ملهنية، وتطوير �لتعلم عن بعد و�لتعلم �لإلكرتوين 
�لتطبيقية  �لبحوث  و�إعد�د  �لتكنولوجي،  و�لبتكار  �خلليط  و�لتعلم 
وور�س  �لعلمية  �ملوؤمتر�ت  وتنظيم  �لفريقني  بني  �ل�سر�كة  تعزز  �لتي 

�لعمل �ملتخ�س�سة.
مع  �لتعاون  �لعجلوين حر�س �جلامعة على توطيد عالقات  و�أكد 
�ل�سقيقة  يف  �جلامعات  خا�سة  و�لعاملية،  �لعربية  �جلامعات  خمتلف 
مع  �جلامعة  تربط  �لتي  �لكبرية  �لتعاون  �سبكة  �إىل  م�سري�  فل�سطني، 
ب�ستوى  و�لرت��ق��اء  �لتقني  �لتعليم  تطوير  بهدف  �جلامعات  �أرق��ى 
�لتطور�ت  يو�كب  با  �لأكادميية  �لرب�مج  وحتديث  �لعلمي  �لبحث 

�لتكنولوجية �لعاملية.
بدوره، �أ�ساد �أبو �لفول بالدعم �لكبري �لذي يقدمه �لأردن وما ز�ل 
لدولة فل�سطني، و�لذي مل يتو�ن يوما عن تقدمي �مل�ساعد�ت لفل�سطني 
من  غزة  لقطاع  ول�سيما  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  قيادة  بف�سل 
�لقطاع  لأهل  �لها�سمية  �لأردنية  �خلريية  و�لهيئة  �مل�ساعد�ت  خالل 

و�مل�ست�سفيات �لع�سكرية.
�لتطبيقية  �لبلقاء  �إليه  و�سلت  �لذي  �ملتميز  �مل�ستوى  �إىل  و�أ�سار 
�لبحثية  و�مل�ساريع  �لتعاون  تفعيل  على  �لأزه���ر  جامعة  وح��ر���س 

�مل�سرتكة بني �جلانبني. 

*الطفيلة 
��ستوعبت م�سروعات م�ساريع �حل�ساد �ملائي يف حمافظة �لطفيلة 
منذ بدء �ملو�سم �ملطري �حلايل 2.5 مليون مرت مكعب من مياه �لأمطار 

بح�سب مدير مديرية زر�عة �لطفيلة �ملهند�س ح�سني �لقطامني.
يف  نفذت  زر�عية  م�سروعات  على  جولة  خ��الل  �لقطامني  وق��ال 
�إن كميات مياه �لأمطار �لتي ��ستوعبتها �ل�سدود و�حلفائر  �ملحافظة، 
وز�رة  �أن  م�سيفا  �ل�ستيعابية،  طاقتها  من  باملئة   90 ت�سكل  �لرت�بية 
�لزر�عة نفذت خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية نحو 21 �سد� وحفرية تر�بية 

يف ق�سبة �لطفيلة ولو�ئي �حل�سا وب�سري�.
وبني �أن هذه �حلفائر من �أبرز �مل�سروعات �لتي �ست�سهم يف تغذية 
خمزون �ملياه �جلوفية، وتوفري كميات �إ�سافية من �ملياه ل�سقي �ملو��سي، 

و�حلد من تاأثري�ت �لتغري �ملناخي.
وقال �إن �لوز�رة �ست�سمل �لعام �حلايل مناطق جديدة ب�سروعات 
�سرق  يف  خا�سًة  �ملز�رعني  من  �سريحة  �أك��رب  لإف��ادة  �ملائي  �حل�ساد 
برك  ع��دد  لزيادة  وبر�مج  خططا  �أع��دت  فيما  وجنوبها،  �لطفيلة 
ب�ساتني  لري  بال�ستيكية،  �أنابيب  ب�سبكة  وربطها  �لينابيع  مياه  جمع 

�ملز�رعني، و�حلد من كميات �لفاقد �ملائي.
و�أ�سار �إىل �أن كميات �لأمطار �لرت�كمية �لهاطلة يف �لطفيلة خالل 
�ملو�سم �ملطري �حلايل، بلغت نحو 100 مليمرت، وهو نحو ن�سف �ملعدل 

�لرت�كمي �لعام و�لطبيعي �لبالغ نحو 200 مليميرت �سنويا.
وبني �أن زر�عة �لطفيلة ت�سدرت مديريات �لوز�رة يف ن�سب �إجنازها 
بلغت  بتكلفة  �ملا�سي  �لعام  �ملنفذة  �لزر�عية  و�لأن�سطة  للم�سروعات 

نحو 720 �ألف دينار، وبن�سبة �إجناز بلغت 100 باملئة.
جمل�س  وع�سو  �لطفيلة  يف  �ملز�رعني  �حتاد  رئي�س  �أكد  جانبه  من 
م�سروعات  �إق��ام��ة  يف  �لتو�سع  �أهمية  �مل��ر�ي��ات،  عرفات  �ملحافظة، 
�ل�سعاب  بني  هدر�  تذهب  ل  حتى  �لأمطار  مياه  جلمع  �ملائي  �حل�ساد 
�ملو��سي  و�سقاية  �مل��زروع��ات  ري  يف  منها  �ل�ستفادة  بغية  و�لأودي���ة 
�ملحافظة  جمل�س  دعم  �إىل  م�سري�  �ل�سجرية،  �لزر�عات  يف  و�لتو�سع 
و�حتاد �ملز�رعني لهذه م�سروعات �لريادية يف �سوء ما يعانيه �لأردن 

من �سح يف م�سادره �ملائية .

*اربد 
ف�سال  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مللك  جاللة  ميالد  عيد  ذك��رى  متثل 
خاللها  ي�ستذكر  و�لرعاية،  و�لهتمام  �لعطاء  ف�سول  من  جديد� 
بتح�سني  وتوجيهاته  �إرب��د  ملحافظة  جاللته  زي��ار�ت  �لردن��ي��ون 
يف  كبري  ب�سكل  �أ�سهمت  �لتي  �مل�ساريع  و�إط��الق  �ملو�طنني  �أو���س��اع 
�ملجالت  خمتلف  يف  لهم  �ملقدمة  �خلدمات  م�ستوى  وحت�سني  رفع 

و�لقطاعات.
�لها�سمية  بقيادتهم  �سدورهم  و�لعتز�ز  �لفخر  م�ساعر  وتختلج 
عديدة  �أ���س��ر�  جاللته  ف��اج��اأ  م�سهد  م��ن  �ك��ر  يف  �حلانية  �لأب��وي��ة 
بزيار�تها و�لطالع على �أحو�لها ليوجه بتوفري �لرعاية لها فكان لهذه 
�للم�سات �لإن�سانية وقعها �خلا�س يف نفو�سهم، فهو �لقريب منهم ويلبي 

رغباتهم وي�ستمع ملطالبهم.
م�ساعر �لفرح و�ل�سرور تبقى عامرة يف وجد�ن �لردنيني وجتري 
على �أل�سنتهم م�ساهد �هتمام وتو��سع �لها�سميني ولي�س �دل على ذلك 
�أبناء يعانون من �لإعاقة وهي  �أم لثالثة  من عفوية )�م ن�سار( وهي 
�ل�سهيد  منزلها بخيم  بزيارتها يف  �مللك  مفاجاأة جاللة  م�سهد  ت�سف 

عزمي �ملفتي.
�مللك  جاللة  �ساأقابل  �ين  خلدي  يف  ي��در  مل  ن�سار،  �أم  تقول 
�ىل  حتول  ما  �سرعان  حلما  عندي  ذلك  وك��ان  �لأي��ام  من  يوم  يف 
��ستقبلي  “تف�سلي  قائال  �ملتو��سع  منزيل  باب  �سخ�س  حني  حقيقة 
�لفخر  م�ساعر  و�سط  و�ل�سرور  �لفرح  دموع  �مللك” فغلبتني  جاللة 
و�ل�سالم  جاللته  روؤي��ة  بجرد  همومي  فرجت  �لتي  و�لع��ت��ز�ز 
على  جاللته  �طماأن  حيث  �ملنزل  حو�س  يف  معه  و�جللو�س  عليه 
كرمية  حياة  وتوفري  �ملعوقني  �أبنائي  برعاية  ووج��ه  �أو�ساعنا 

. لنا
حمبتها  يف  �لأردنيات  �لأمهات  كباقي  �مه  معايعة  بطر�س  وي�سف 
جلاللته و�أنها عندما تر�ه على �سا�سات �لتلفاز تتمنى مقابلته، وكلما 
جاء ملدينة �ربد تعاتبه لأنه مل ياأخذها لل�سالم على جاللته، فبادرت 
“�لفي�س بوك” لأتفاجاأ يف �حد �لأيام ب�سيارة  بكتابة )بو�ست( على 
�مللك  جاللة  منها  وينزل  �ربد  يف  �لرتكمان  حي  يف  منزلنا  �أمام  تقف 

ويزورنا ويحقق �منية و�لدتي.
فاعليات  ت�ستذكرها  �حلميمية  �مللكية  �مل�ساهد  من  �لكثري  وهناك 
ووجهاء  و�سيوخ  و�سبابية  ون�سوية  وثقافية  و�قت�سادية  �سيا�سية 
على  و�ل�سر�ر  �لعزمية  فيهم  يجدد  جاللته  ميالد  عيد  �ن  ونقابيون 
يرون  وهم  جميعها  �ل�سعد  على  �لزمات  وجتاوز  �لتحديات  مو�جهة 
جاللته يبث روح �لأمل و�لعزم باأن �لردن قادر على حتويل �لتحديات 

�ىل فر�س للتنمية.
و�أ�سارو� �ىل �هتمام جاللته باملحافظات و�لأطر�ف ومنها حمافظة 
و��ستثمار  �حتياجاتها  لتلم�س  للحكومات  �ل��د�ئ��م  وتوجيهه  �رب��د 
ميز�تها �لن�سبية ب�ساريع �سياحية وتنموية و�قت�سادية تعود بالنفع 
�نو�عه،  بختلف  لال�ستثمار  �جلاذبة  �لبيئة  وتهيئ  مو�طنيها  على 
موؤكدين �أن ذكرى ميالده تعني �ملزيد من �لإجناز يف كل عام من عمره 
ليبقى  و�لعافية  �ل�سحة  بوفور  جاللته  ميتع  �ن  �هلل  د�عني  �مليمون 

�سند� وذخر� ل�سعبه و�مته.
و��ستذكر هوؤلء �ملو�طنون زيارة جاللته ملنطقة �م قي�س �لثرية 
�إيجابي  �نعكا�س  له  كان  ما  �بناءها  ولقائه  و�ل�سياحية  و�لتاريخية 
�ل�سياحي  �حلر�ك  وتن�سيط  و�ل��زو�ر  لل�سياح  حمجا  جعلها  على  كبري 
فيها ودعم متكني �ملجتمعات �ملحلية لزيادة فر�سها من عو�ئد �ل�سياحة 

يف �ملنطقة.
�ربد  حمافظة  �سملت  �لتي  �ل�سامية  �مللكية  �ملبادر�ت  وتعددت 
و�أ�سهمت  �ملحافظة  �ألوية  خمتلف  غطت  و�لتي  �ملا�سي  �لعام  خالل 
وحدة   15 باإن�ساء  متمثلة  و�خلدمية  �ملعي�سية  �لأو�ساع  بتح�سني 
قائمة  �سبع وحد�ت  ،و�سيانة  �لرمثا  لو�ء  �لعفيفة يف  لالأ�سر  �سكنية 
�أربعة منازل لعدد من �لأ�سر �لفقرية و�أ�سر �ل�سهد�ء، و�إن�ساء  و�سر�ء 
و�ل�سيلة  �بدر  بلد�ت  من  كنانة يف كل  بني  لو�ء  مالعب كرة قدم يف 

ويبال.
بلدة  مدخل  وحت�سني  تو�سيع  على  �مللكية  �ملبادر�ت  ��ستملت  كما 
تبنة بلو�ء �لكورة وتاأهيل �لو�دي �ملحاذي ملخيم �ل�سهيد عزمي �ملفتي 
منعا حلدوث �لفي�سانات و�سر�ء مبنى ��ستثماري للجنة خدمات خميم 

�ربد.
و�سملت م�ساريع �ملبادر�ت �مللكية �لتي يجري �لعمل على تنفيذها 
�إن�ساء 14 وحدة �سكنية يف منطقتي �ملخيبا �لفوقا  �ربد  يف حمافظة 
و�لتحتا �إىل جانب �إن�ساء 100وحدة يف كل من �ألوية �لق�سبة و�لأغو�ر 

�ل�سمالية وبني عبيد و�لطيبة وبني كنانة.
مد�ر�س  خم�س  باإن�ساء  �ل�سامية  �مللكية  �لتوجيهات  �سدرت  كما 
مركز  و�إن�ساء  �ملحافظة  من  خمتلفة  مناطق  يف  عامة  وحد�ئق 
وتغليف  تعبئة  ومركز  �لرمثا  بلو�ء  �مل�سرة  منطقة  يف  �سحي 
�لبندورة”  “رب  م�سنع  م�سكلة  ومعاجلة  �لزر�عية،  للمنتجات 
معاذ  م�ست�سفى  تزويد  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سمالية،  �لأغو�ر  لو�ء  يف 
�سياحيا،  �حلمة  منطقة  وتاأهيل  مغناطي�سي،  رنني  بجهاز  جبل  بن 
منطقة  يف  �لإعاقة  ذوي  �لأ�سخا�س  رعاية  مركز  تاأهيل  و�إعادة 

حور�ن. �سهل 

*مادبا 
نظمت مديرية �سباب حمافظة مادبا، 
يف م��دي��ن��ة �لأم����ري ه��ا���س��م ب��ن ع��ب��د�هلل 
بجائزة  تعريفية  جل�سة  لل�سباب،  �لثاين 
للعمل  �ل���ث���اين  ع���ب���د�هلل  ب���ن  �حل�����س��ني 

�لتطوعي.
�لهد�يات،  نايف  مادبا  حمافظ  و�أك��د 
وتن�سر  �لتطوعي  �لعمل  تعزز  �جلائزة  �أن 
�حلكومية  �جلهات  د�عيا  �لنجاح،  ق�س�س 
للم�ساركة  �مل���دين  �ملجتمع  وم��وؤ���س�����س��ات 

و�لت�سجيل فيها.
ح�سني  �ل�سباب  وز�رة  ع��ام  �أم��ني  وق��ال 
تنفذ  �ل��ت��ي  �جل���ائ���زة  ه���ذه  �إن  �جل���ب���ور، 
بال�سر�كة بني �لوز�رة وموؤ�س�سة ويل �لعهد، 
�إىل  لفتا  للمتطوعني،  تكرمي  �أك��رب  تعد 
�لعمل  ��ستد�مة  �إىل  تهدف  �جل��ائ��زة  �أن 
تبد�أ  �لتي  �لتطوع  ثقافة  ون�سر  �لتطوعي، 
عمل  لبناء  و�جلامعة  و�ملدر�سة  �لبيت  من 

تكاملي للتطوع.
�جلائزة  يف  �لتقييم  جلنة  ع�سو  وقدم 

�سرحا تف�سيليا لنطالقة  �مل�ساعدة،  جهاد 
�لرئي�سة  وحم��اوره��ا  و�أه��د�ف��ه��ا  �جل��ائ��زة 
مرتكز�تها،  وفل�سفة  ور�سالتها  وروؤي��ت��ه��ا 
ت�سملها  �لتي  و�مل��ج��الت  �لعامة  ومبادئها 

و�ل�سروط �ملطلوبة للتقدم �إليها.
بد�ية  �أطلقت  �جل��ائ��زة  �أن  �إىل  ي�سار 
فرتة  وتنتهي  �ملا�سي،  �لأول  كانون  �سهر 
�لرت�سح وتقدمي �لطلبات نهاية �سهر �سباط 
2023، فيما يجري حفل �إعالن �جلائزة يف 

�سهر حزير�ن �ملقبل.

جل�سة تعريفية يف مادبا بجائزة 
احل�سني بن عبداهلل الثاين للعمل التطوعي  

الهيئة الها�سمية للم�سابني الع�سكريني تختتم النادي ال�ستوي يف ال�سمال
*إربد 

يف  �ل�ستوي  �لنادي  فعاليات  �لع�سكرين،  للم�سابني  �لها�سمية  �لهيئة  �ختتمت 
حمافظة �إربد.

وقال رئي�س فرع �لهيئة يف �إقليم �ل�سمال غالب �لرحامنة، خالل رعايته حفل 
�لإبد�عية  و�لقدر�ت  �ملهار�ت  تنمية  �إىل  يهدف  �ل�ستوي  �لنادي  �إن  �لختتام، 
وتاأهيل  عاما،   16 �إىل   6 من  �لعمرية  �لفئة  �سمن  �لع�سكريني  �مل�سابني  لأبناء 
قدر�تهم و�سقل مهار�تهم وتقدمي معرفة جديدة لهم، موؤكدً� �أن �لهيئة �ست�ستمر 
بعقد �لدور�ت و�لور�سات �لتدريبية و�ملحا�سر�ت �لتثقيفية و�لرتفيهية للم�سابني 

�لع�سكريني وذويهم.
و��ستملت فعاليات �لنادي �لتي ��ستمرت �سهر� على حما�سر�ت توعوية قدمتها 
�ل�سرطة �ملجتمعية حول دور �لأمن يف مكافحة �جلر�ئم �لإلكرتونية، و�ل�ستخد�م 
�لعامة،  �ل�سالمة  �إج��ر�ء�ت  �إىل  بالإ�سافة  �لجتماعي،  �لتو��سل  ملو�قع  �لأمثل 

وحما�سر�ت تثقيفية عن �لنظام �لغذ�ئي قدمها مركز �أيدون �ل�سحي.
وثمن �لرحامنة، دور �لقائمني على فعاليات �لنادي من م�سرفني وحما�سرين 

�إىل جانب دور �أهايل �مل�سابني وذويهم يف �إجناح �لفعاليات.
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*وكاالت
ي�سابق جمل�س �إد�رة نادي �لزمالك �لزمن من 
وجود  يف  �ل�ستوي،  �ملريكاتو  ملفات  ت�سوية  �أجل 

�أزمة قد تعطل ت�سجيل �سفقاته �جلديدة.
و�أكد م�سدر م�سوؤول من �لحتاد �مل�سري لكرة 
�لقدم �أن “نادي �لزمالك مل يوفق �أو�ساعه حتى 

عليه  �مل�ستحقة  �ملالية  �مل��ت��اأخ��ر�ت  ب�ساأن  �لآن 
لالحتاد«.

ملوقع  خا�سة  ت�سريحات  يف  �مل�سدر  وق���ال 
كووورة، �ليوم �لثالثاء: “�لزمالك مدين لالحتاد 
�مل�سري بنحو 70 مليون جنيه، مل ي�سدد �أي جزء 

منها«.

حاليا  تتفاو�س  )�لأبي�س(  “�إد�رة  و�أو�سح: 
جلدولة �ملديونية، �أ�سوة با فعلته �أندية �أخرى«.

وقرر  �سبق  �مل�سري  �لكرة  “�حتاد  وو��سل: 
�أي �سفقة خالل يناير/ كانون �لثاين،  عدم قيد 
�ملتاأخرة  �مل�ستحقات  �لأندية  ت�سدد  �أن  بعد  �إل 
رحب  �لكرة  “�حتاد  و�أك��م��ل:  ل��الحت��اد«.  عليها 

وجدولة  م�ستحقاتها  من  جزء  �لأندية  ب�سد�د 
�لقيد  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر  �ملتبقية«.  �مل��ب��ال��غ 
�لثالثاء  ليل   منت�سف  �سيغلق  م�سر  يف  �ل�ستوي 
�لثنائي  مع  تعاقد  �لزمالك  كان  ر�سمي.  ب�سكل 
نا�سر من�سي مهاجم �لبنك �لأهلي، و�ملغربي �أحمد 

بلحاج من �أ�سو�ن.

املغرب.. هل ت�ستفيد ال�سياحة 
من مونديال الأندية؟ *وكاالت

�لعبد�لالت،  �سامل  للجولف  للنا�سئني  �لوطني  �ملنتخب  �أحرز جنم 
�ختتمت  و�لتي  للنا�سئني،  �ملفتوحة  تركيا  بطولة  يف  �لثاين  �ملركز 
�أخري� على مالعب نادي كاير� بدينة �أنطاليا �لرتكية، و�سط م�ساركة 

و��سعة من �لالعبني من جميع دول �لعامل.
و�أنهى  �لأخ��ري،  �لزفري  حتى  للبطولة  مت�سدر�  �لعبد�لالت  وكان 

�لبطولة بفارق �سربة عن حامل �للقب.
وت�سكل �لبطولة جزء� من �سل�سلة بطولت )US KIDS( �لعاملية 
للجولف، و�لتي جنح �لعبد�لالت يف �لتاأهل لها بعد �أد�ئه �لر�ئع و�ملميز 
�لثالث  �ملركز  �ملا�سي ليحقق فيها  �لعام  للنا�سئني  يف بطولة بريطانيا 

بت�سجيله 2 حتت �ملعدل.
عاملية  بطولت  ل�سل�سلة  �متد�د�   ،)US KIDS( بطولت  وتعد 
تقام على مدى �لعام يف �لعديد من �لدول، بدء� من �أمريكا وبريطانيا 
و�أ�سرت�ليا وجنوب �إفريقيا و�إيطاليا، و�لإمار�ت، حيث �سبق للعبد�لالت 
مالعب  يف  �أقيمت  له  �سابقة  م�ساركة  خالل  �لثاين  �ملركز  يف  �لظفر 

ميد�ن دبي.

*وكاالت
�أعلن بر�سلونة ر�سميا، �نتهاء �أزمة ت�سجيل لعبه بابلو جايف، �سمن 

قائمة �لفريق �لأول للفريق �لكتالوين.
و�أ�سدر بر�سلونة، بيانا عرب ح�سابه على “تويرت”، يفيد بت�سجيل 

جايف مع �لفريق �لأول.
وكان بر�سلونة قد �أعلن توقيع جايف عقد جديد يف �سبتمرب/�أيلول 
�ملا�سي، ميتد حتى �سيف 2026، لكن دون �لتمكن من قيده يف قائمة 

�لفريق �لأول.
وح�سل بر�سلونة على حكم من �ملحكمة �لتجارية، �ليوم �لثالثاء، 
على  ين�س  �ل��ذي  �لح��رت�زي  �لإج��ر�ء  �عتماد  على  باملو�فقة  يفيد 
مطالبة ر�بطة �لليجا بتوفري كل ما هو �سروري لت�سجيل عقد جايف، 

�سمن �سفوف �لفريق �لأول برب�سلونة، قبل غلق باب �لقيد �ل�ستوي.
خالل  بر�سلونة  مع   6 رقم  �لقمي�س  جايف  يرتدي  �أن  �ملقرر  ومن 

�ملو�سم �جلاري.

*وكاالت
دخل كل من في�سل �سلهب و�سعود �ل�سريف تاريخ ريا�سة �جلولف 
�ل�سعودية بعد �لإعالن عن �نتقالهما لفئة �ملحرتفني، لي�سبحا بذلك 
لهذ� �لإجناز، قبل �نطالق بطولة  ثاين وثالث لعب �سعودي ي�سالن 
�ل�سعودية �لدولية �ملقدمة من �سندوق �ل�ستثمار�ت �لعامة وبرعاية 
�لآ�سيوية  �جلولة  مظلة  حتت  �ل�ستثمارية  لال�ست�سار�ت  بنك  �سوفت 

للجولف يوم �خلمي�س �لقادم.
وين�سم كل من �سلهب )26 عاًما( و�ل�سريف )23 عاًما( لزميلهما يف 
�ملنتخب عثمان �ملاُل )36 عاًما( ليكملو� م�سريتهم �لحرت�فية يف عامل 
�جلولف مًعا، ولُيمّثلو� �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف �ملحافل �لدولية 
ويف خمتلف �لبطولت حول �لعامل بدعم م�ستمر من جولف �ل�سعودية 
عن  �إيجابية  �سورة  عك�س  يف  لي�ستمرو�  للجولف،  �ل�سعودي  و�لحتاد 
�لرب�مج  بف�سل  �ل�سعودي  �ملجتمع  متناول  يف  �أ�سبحت  �لتي  �لريا�سة 
�ملجتمعية �لتي يتم تقدميها و�ملن�ساآت �ملختلفة �ملنت�سرة حول �ململكة.
وبعد �أن حظي �لثنائي ب�سرية متاألقة يف فئة �لهو�ة، يتطلع كالهما 
لبدء م�سريتهما �لحرت�فية �لتي �ستخترب قدر�تهم و�إمكانياتهم ب�سكل 
�أكرب ومتنحهم �ملزيد من �خلربة من خالل �لحتكاك ب�سكل مبا�سر مع 

�أف�سل لعبي �جلولف على م�ستوى �لعامل.
�ليوم  �ل��دول��ي��ة  �ل�سعودية  لبطولة  �ملنظمة  �للجنة  وع��ق��دت 
حول  للحديث  �ل�سعودي  �ملنتخب  لنجمي  �سحفًيا  موؤمتًر�  �لثالثاء، 
��ستعد�د�تهما للم�ساركة يف �لبطولة وعن �إجنازهما �ل�سخ�سي بح�سور 

ممثلي و�سائل �لإعالم �ملحلي و�لإقليمي و�لدويل.
�أخرى  كبرية  خطوة  “هذه  �ل�سحفي:  �ملوؤمتر  خالل  �سلهب  وقال 
يف رحلتنا، ول يوجد مكان �أف�سل من وطنك حتى تبد�أ منه م�سريتك 
�لحرت�فية يف بطولة �ل�سعودية �لدولية. لقد كانت �لرحلة طويلة 
قولف  من  �ل��ر�ئ��ع  �لدعم  ثم  �هلل  بف�سل  �ملرحلة  ه��ذه  بلغنا  حتى 
�لتدريب،  فريق  و�أع�ساء  للقولف،  �ل�سعودي  و�لحت��اد  �ل�سعودية 

و�لعائلة و�لأ�سدقاء.
وقال �ل�سريف: “�حرت�ف ريا�سة �جلولف كان هديف منذ �ل�سغر، 
مهنية.  كم�سرية  و�تخاذها  ممار�ستها  يف  لال�ستمر�ر  جًد�  �سعيد  و�أن��ا 
هناك �لكثري من �لأ�سخا�س �لذين �أود �أن �أ�سكرهم، وبالأخ�س جولف 
�ل�سعودية مع �لحتاد �ل�سعودي للجولف للدور �لرئي�سي �لذي تقومان 
ريا�سة  ممار�سة  فر�سة  ومنحنا  باململكة  �لقولف  ريا�سة  ن�سر  يف  به 

�جلولف و�مل�ساهمة يف و�سولنا �إىل هذ� �ملكان.
يف حني عرّب عثمان �ملاُل )�أول حمرتف لريا�سة �جلولف يف �ململكة( 
عن �سعادته بو�سول زمالئه يف �ملنتخب لهذه �ملرحلة، قائاًل: “�تخاذي 
لقر�ر �حرت�ف ريا�سة �جلولف كان �أمًر� هاًما، ومل �أكن لأقدم على تلك 
�خلطوة لول �لدعم �لذي ح�سلت عليه من جولف �ل�سعودية و�لحتاد 

�ل�سعودي للجولف.

*وكاالت
ربا يكون جو�و كان�سيلو قد لعب �آخر مبارياته مع مان�س�سرت �سيتي. 
فقد �سافر لعب �لربتغال �إىل بايرن ميونيخ قبيل �إعارة حمتملة �إىل 
بطل �لدوري �لأملاين، �لذي �سيحظى بخيار �سر�ء كان�سيلو مقابل 70 

مليون يورو.
�ملو��سم  يف  �سيتي  م��ع  مهما  دور�  لعب  هجومي  م��د�ف��ع  كان�سيلو 
�لأخرية، لكنه على خالف مع �ملدرب بيب غو�رديول منذ كاأ�س �لعامل.

بد�أ كان�سيلو �سمن �لت�سكيل �لأ�سا�سي يف 3 مباريات فقط من ت�سع 
مباريات مع �سيتي يف كل �ملناف�سات منذ ��ستئناف �لدوري �ملحلي �أو�خر 

دي�سمرب بعد �نتهاء بطولة كاأ�س �لعامل يف قطر.
هالند يحلق عاليا.. و�لربمريليغ ينذر بو�سم ��ستثنائي

كان نايثان �إمي �ملف�سل على كان�سيلو يف موقع �لظهري �لأي�سر، بينما 
�أكد ريكو لوي�س )18 عاما( موقعه كظهري �أمين مناف�س لكايل و�لكر.

�أي �سفقة  �أو بايرن ميونيخ ر�سميا على  �سيتي  ومل يعلق مان�س�سرت 
تتعلق بكان�سيلو.

و�سيغلق مو�سم �لنتقالت �لأوروبي بنهاية �ليوم �لثالثاء.

*وكاالت
�إذ  �لثالثة من طو�ف �ل�سعودية 2023 يف �لعال،  �نطلقت �لن�سخة 
تقدم �ملرحلة �لثانية جتربة ل تن�سى للدر�جني، حيث حتدو� �لرياح 

�لقوية و�لت�ساري�س �ملذهلة و�لتي جعلت �لبطولة مليئة بالتحدي.
مل�سافة 184 كم  �لعدو  �لثانية عبارة عن مرحلة  �ملرحلة   وكانت 
�سخور  �سالل  عند  �ل�سخرية  �لتكوينات  �إىل  �ل�ستوية  �حلديقة  من 

�ل�سجليات.
ومر �مل�سار يف �ملرحلة �لثالثة من �ل�سباق من منطقة �حلجر، وهي 
يف  لليون�سكو  �لعاملي  للرت�ث  موقع  و�أول  �لقدمية،  �لع�سور  من  منطقة 
و�د  منطقة  وهي  �لطبيعية  �سرعان  وحممية  �لفيل  جبل  �ل�سعودية، 

حممية وموطن طبيعي ملجموعة و��سعة من �حليو�نات �لربية.
عز�م  �ملت�سابقني  �لثانية  �ملرحلة  �ل�سعوديون  �ملت�سابقون  و�أنهى 
بعد  ثانية  و38  دقائق   5 بفرتة  �لها�سم  �لعزيز  وعبد  �ملنعم  �لعبد 
ثانية،  �ملرهون بفرتة 5 دقائق و53  و�ملت�سابق هاين  �لأول،  �ملت�سابق 
و43  دقيقة   12 بفرتة  �ل�سغب  ومرت�سى  �جلمعة،  ح�سن  و�ملت�سابقني 
م�سافة  على  ت�سابقو�  عندما  �لإثنني  يوم  �ملبهر  �أد�ئهم  بعد  ثانية، 

180.5 كم.
 وقال �لبطل ��ل�سعودي ح�سن �جلمعة: “هذه �مل�ساركة �لأوىل يف 
جتربة  وهي  للدر�جات،  �ل�سعودي  �لحتاد  لفريق  �ل�سعودية  طو�ف 
ر�ئعة للفريق ومن �لر�ئع �أن �أكون هنا.. �إنها فر�سة كبرية لنا للت�سابق 
و�لتناف�س مع �لأف�سل يف �لعامل وكذلك �كت�ساب �ملعرفة و�خلربة �لتي 

�ست�ساعدنا على حت�سني �أد�ء �لفريق«.
 و�أ�ساف: “من �ملهم �أن نتعلم من �أف�سل �ملت�سابقني ونحن نناف�سهم، 

و�سي�ساعدنا ذلك بالتح�سن و�لتطور كر�كبي در�جات«.

على خ�سومة مع غوارديول.. 
كان�سيلو قد يغادر �سيتي اإىل البافاري

مواجهة الطبيعة تزيد التحدي 
يف طواف ال�سعودية 2023

اأزمة توؤجل قيد �سفقات الزمالك ال�ستوية

*وكاالت
بد�أ �لعد �لعك�سي لنطالق بطولة كاأ�س 
يف  �ملغرب  يحت�سنها  �لتي  لالأندية  �لعامل 
و�سط  فرب�ير،  من   11 و   1 بني  ما  �لفرتة 
ت��وق��ع��ات ب���اأن ت�����س��اه��م ه���ذه �ل��ت��ظ��اه��رة 
بور�سة  يف  �ملغرب  �أ�سهم  برفع  �لريا�سية 

�ل�سياحة �لدولية.
�ل�سياحة  فيقطاع  �لعاملون  وير�هن 
ت�سد  �لذي  �لأندية  مونديال  على  باملغرب 
خمتلف  من  �مل�ستديرة  �ل�ساحرة  ع�ساق 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل، من �أج��ل �ل��رتوي��ج لوجهة 
�أ���س��و�ق  و��ستقطاب  �ل�سياحية  �مل��غ��رب 

جديدة حمتملة.
�لتي  �لعاملية  �لبطولة  يف  وي�����س��ارك 
يحت�سنها �ملغرب للمرة �لثالثة منذ �نطالق 
�أول دورة عام 2000، 7 �أندية من بينها 3 
�أندية عربية، وهي �لود�د �ملغربي و�لأهلي 

�مل�سري و�لهالل �ل�سعودي.

تفاؤل باستقطاب السياح
يف  �ل�سياحية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وتنتظر 
�لريا�سي  �حل��دث  ه��ذ�  ي�ساهم  �أن  �ملغرب 
�لرباط  مدينتي  مالعب  حتت�سنه  �ل��ذي 
تعزيز  يف  )���س��م��ال(  وط��ن��ج��ة  )و����س���ط( 
�ل�سياحي  �ل��ق��ط��اع  وج��اذب��ي��ة  تناف�سية 
�ملغربي بالتز�من مع �لنتعا�سة �ملهمة �لتي 

حققها �لقطاع �سنة 2022.
ي�سجل رئي�س �ملركز �جلهوي لل�سياحة 
ح�سن  �ل��ق��ن��ي��ط��رة،  ���س��ال  �ل��رب��اط  بجهة 
ب��رك��ا���س، �إق��ب��ال ك��ب��ري� ع��ل��ى ح��ج��وز�ت 
يف  �ل�سيافة  دور  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل��ف��ن��ادق 
مدينة �لرباط خالل �لفرتة �ملتز�منة مع 

��ست�سافة كاأ�س �لعامل لالأندية.
ل�”�سكاي  ت�سريح  يف  بركا�س  وي�سيف 
على  �لأ���س��و�ء  ت�سليط  �أن  عربية”  نيوز 
�لإع��الم،  و�سائل  طريق  عن  �سو�ء  �ملغرب 

�مل�سجعني  من  وفود  ��ستقبال  خالل  من  �أو 
�نعكا�س  له  �سيكون  �لعامل  بقاع  جميع  من 
�إيجابي على �ل�سياحة يف �لبالد ويعزز من 

تناف�سية �لقطاع.
�ل�سياحي  بالقطاع  �مل�����س��وؤول  ويعترب 
�لكروي  �حلدث  لهذ�  �ململكة  �حت�سان  �أن 
من  ع���دد  ع��ل��ى  �أي�����س��ا  �سينعك�س  �ل��ع��امل��ي 
بال�سياحة  �ملرتبطة  و�لقطاعات  �ملهن 
يف  �لقت�سادي  �لتن�سيط  يف  و�سي�ساهم 

�ملدن �لتي ت�ست�سيفه.

استثمار إجناز املونديال
وي���اأت���ي �ح��ت�����س��ان �مل��غ��رب مل��ون��دي��ال 
�مل�ساركة  على  �سهرين  مرور  بعد  �لأندية 
�ملنتخب  عليها  ب�سم  �ل��ت��ي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
 ،2022 ق��ط��ر  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  يف  �مل��غ��رب��ي 
على  �ململكة  ��سم  عرفه  �ل��ذي  و�لإ�سعاع 

�ل�سعيد �لعاملي.
�لقطاع  يف  و�خل��ب��ري  �ل��ف��اع��ل  يعترب 
�مل�ساركة  �أن  بوحوث،  �لزوبري  �ل�سياحي 
مناف�سات  يف  �لأط��ل�����س  لأ���س��ود  �ملتميزة 
�لرتويج  يف  مهم  دور  لها  كان  �لعامل  كاأ�س 
�لأ�سو�ء  ت�سليط  ويف  باململكة،  لل�سياحة 

على وجهة �ملغرب على �مل�ستوى �لعاملي.
ملوقع  ت�����س��ري��ح  يف  ب��وح��وث  وي�����س��دد 
�ل�ستفادة  �أن  على  عربية”  نيوز  “�سكاي 
�ملغرب  به  حظي  �ل��ذي  �ل�سعاع  ه��ذ�  من 
خالل �لفرتة �لأخرية، يتطلب �لعمل على 
تربط  مبا�سرة  جوية  نقل  خطوط  توفري 
�جلديدة  �لأ���س��و�ق  وخمتلف  �ململكة  بني 

�ملحتملة.
�ل�سياحي  �خلبري  يرى  �آخر،  جانب  من 
�أن تنقل عدد من م�سجعي �لأندية �مل�ساركة 
�إىل  لالأندية  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  مناف�سات  يف 
مدريد  ريال  نادي  ع�ساق  وخا�سة  �ملغرب 
�ملغرب  بني  �جلغر�يف  �لقرب  �إىل  بالنظر 

�لرتويج  من  مزيد  يف  �سي�ساهم  و��سبانيا 
�ل�سياحي و�لقت�سادي للمملكة.

�ل�����س��ور  �أن  �إىل  ب���وح���وث  وي��ل��ف��ت 
�لالعبون  ي�ساركها  �لتي  و�لفيديوهات 
�ل��ق��ادم��ون م��ن خمتلف ق���ار�ت �ل��ع��امل مع 
�ملاليني من متابعيهم على و�سائط �لتو��سل 
�لجتماعي خالل فرتة �قامتهم يف �ململكة 
�لبلد  جاذبية  تعزيز  يف  بدورها  �ست�ساهم 

�ل�سياحية.

انتعاش السياحة باألرقام
�أن  �أك��دت  قد  �ل�سياحة  وز�رة  وكانت 
هناك توجه لتحويل هذ� �لهتمام �لعاملي 
م��ربزة  �سياحية،  �إي����ر�د�ت  �إىل  باملغرب 
قطر  مونديال  يف  �لأطل�س  �أ�سود  تاألق  �أن 
�لقطاع  لإ�سعاع  �سانحة  فر�سة  �سكل  قد 

�ل�سياحي.

�ململكة نحو  �ل�سياحي يف  �لقطاع  ي�سري 
�لتي  كورونا  جائحة  تد�عيات  من  �لتعايف 
يف  �حل��ي��وي  �لقطاع  �ختناق  يف  ت�سببت 
 7 من  باأزيد  ي�سهم  حيث  �ململكة،  �قت�ساد 
ح�سب  �خلام  �لد�خلي  �لناجت  من  �ملائة  يف 

�أرقام ر�سمية.
جتاوز عدد �ل�سياح �لذين ز�رو� �ملغرب 
وهو   ،2022 �سنة  خالل  �سائح  مليون   11
لل�سياح  ��سرتجاع  ن�سبة  مثل  �لذي  �لرقم 
بلغت ن�سبتها 84 باملئة فيما جتاوزت ن�سبة 
��سرتجاع �ل�سياحة �لد�خلية 101 باملائة 
�ملقارنة ب�سنة 2019، ح�سب معطيات وز�رة 

�ل�سياحة.
�ملغربية من  �ل�سياحة  �إير�د�ت  �سجلت 
�لعملة �ل�سعبة 81.7 مليار درهم )حو�يل 
نوفمرب  �سهر  غاية  �إىل  دولر(  ماليني   8
يف   112 بلغت  ��سرتجاع  بن�سبة  �ملا�سي، 

�ملائة.

العبدالالت يحقق املركز الثاين 
يف بطولة تركيا للجولف

بر�سلونة ينهي اأزمة جايف

�سلهب وال�سريف يدخالن تاريخ 
حمرتيف اجلولف يف ال�سعودية
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عبدالرحمن بن عبداهلل امل�سيقح 
من اإ�سدارات �سعادة الدكتور 

�سابقا  ــعــودي  ــس ــ� ال ــورى  ــس ــ� ال جمــلــ�ــس  عــ�ــســو 
امل�ستقبل جــامــعــة  اأمـــنـــاء  جمــلــ�ــس  ــس  ــ� ــي ورئ


