
2

ولي العهد يقدم العزاء لرئيس دولة 
اإلمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد
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الملكة رانيا العبداهلل تقدم 
واجب العزاء بوفاة الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان

 اتفاقّية تعاون بين مؤسسة 
ولي العهد وجمعية 

المستشفيات الخاصة

نب�ض البلد- عمان

االثنني،  ام�س  العهد،  ويل  م�ؤ�س�سة  وقعت 

اتفاقية تعاون مع جمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة 

هييدفييت اإىل تييعييزيييز الييتييعيياون بييين اجلييانييبيين، 

عملية  ملاأ�س�سة  م�سرتك  عمل  اإطيييار  و�سياغة 

التوا�سل والتن�سيق بينهما.

ووقييييييع االتيييفييياقييييييية عيييين امليييوؤ�يييسييي�يييسييية امليييديييير 

اليييتييينيييفيييييييذي الييييدكييييتييييورة متييييييام مييينيييكيييو، وعييين 

اجلمعية رئي�س جمل�س االدارة الدكتور فوزي 

احلموري.

ويل  موؤ�س�سة  دعييم  على  االتفاقّية  ت  ون�سّ

تنفيذ  يف  املتعّلقة  اجلمعية  لن�ساطات  العهد 

التنموّية  والفعاليات  املجانّية  الطبّية  االأيييام 

يية يف املييحييافييظييات، مييين خييال  االأخيييييرى خييا�ييسّ

الييتيي�ييسييبيييييك بييين �يييسيييركييياء اليييعيييميييل، واليييرتوييييج 

لييلييفييعيياليييييات مييين خييييال اليينيي�ييسيير عييلييى مييواقييع 

�سباب  على  والتعميم  االجتماعي،  التوا�سل 

و�سابات املبادرات والربامج التابعة للموؤ�س�سة، 

فيييييمييا يخ�س  امليي�ييسيياعييدة  تييقييدمي  اإىل  اإ�ييسييافيية 

اجلانب ال�سبابي والت�سبيك مع املتطوعن.

ويف تيي�ييسييريييح لييهييا عييييرّبت الييدكييتييورة منكو 

»جمعّية  وقالت  العمل  ب�سراكة  �سعادتها  عن 

ييية مييين �يييسيييركييياء الييعييمييل  امليي�ييسييتيي�ييسييفيييييات اخليييا�يييسّ

التنموّية  الييقيي�ييسييايييا  يييولييون  الييذييين  الييهيياميين 

اهتماماً كبرياً، ويحر�سون على اإدماج ال�سباب 

وميين  ونيي�ييسيياطيياتييهييم،  فعالياتهم  يف  واليي�ييسييابييات 

اإ�سراك �سباب املبادرات  هنا �سنعمل �سوّياً على 

الفعاليات  مييع  للموؤ�س�سة  التابعة  والييربامييج 

املنوي تنفيذها«.

كما اأ�سافت »ن�سرتك وجمعّية امل�ست�سفيات 

املحافظات،  يف  العمل  باأولوّية  اأي�ساً  ة  اخلا�سّ

وعليه �سنقوم.

التفا�صيل �ض »2«

  القوات المسلحة تحتفل بتسليم مشروع المبنى  الدغمي يدعو لالنخراط في مشروع التحديث السياسي
اإلداري في مديرية أمن الحدود

نب�ض البلد- عمان

 قيييال رئييييي�ييس جمييليي�ييس الييينيييواب عييبييد الييكييرمي 

الدغمي، ان الروؤى امللكية كانت النربا�س الهادي 

االأميية  االأوىل ملجل�س  الييعييادييية  الييييدورة  الأعييمييال 

يف  الد�ستورية  مدتها  انتهت  التي  ع�سر  التا�سع 

اخلام�س ع�سر من ال�سهر احلايل.

ودعيييييا اليييدغيييميييي يف ميييوؤمتييير �ييسييحييفييي اميي�ييس 

االثييينييين، لييعيير�ييس اجنييييييازات املييجييليي�ييس، الييقييوى 

اجليياد  االنيييخيييراط  اىل  واملجتمعية  ال�سيا�سية 

بناء  خال  من  ال�سيا�سي  التحديث  م�سروع  يف 

جتييييارب حييزبييييية فيياعييليية متييتييلييك وعيييييا ميي�ييسييوؤوال 

على  وتييييراكييييم  واالردنييييييييييين  االأردن  مبيي�ييسييالييح 

منجزات الدولة خال القرن املا�سي، اىل جانب 

العمل وعرب االإعام، على تفكيك بع�س املفاهيم 

التي يجري فر�سها على الراأي العام والتعامل 

معها كم�سلمات، ومن اأهمها احلديث املكرر عن 

مفهوم  وهو  وتدنيها،  الربملان  مبوؤ�س�سة  الثقة 

ي�ستند ح�سب مطلقيه اىل عدد من ا�ستطاعات 

الراأي التي نحرتم القائمن عليها، اال ان هناك 

التي  والعملية  العلمية  املاحظات  من  العديد 

تييعييرتيييهييا. واقييير جمل�س اليينييواب خيييال دورتيييه 

 14 ا�سهر،  �ستة  ا�ستمرت  التي  االأوىل  الييعييادييية 

م�سروع قانون وقانونا معدال، خال 65 جل�سة 

�ييسييوؤال، مل   301 اليينييواب  وناق�س  رقابية،  منها 7 

جتب احلكومة على 91 �سوؤااًل منها ، باالإ�سافة 

اإىل 302 اجتماع عقدتها جلان املجل�س الدائمة، 

فيما ال زال يف عهدة اللجان الدائمة 45 قان�نا 

موؤقتا وم�سروع قانون، ف�سًا عن تقارير ديوان 

بلغ  كما   ،2020  ،2019  ،2018 لاأعوام  املحا�سبة 

اجابات  وردت  ا�ستجوابا،   15 اال�ستجوابات  عدد 

حكومية.

التفا�صيل �ض »2«

نب�ض البلد- عمان

احتفلت القوات امل�سلحة االأردنية يف مديرية 

بانتهاء م�سروع  االثيينيين،  اميي�ييس  احلييييدود،  اأمييين 

بتمويل  االإنيييياث،  ميين  ملرتباتها  االإداري  املبنى 

املنظمة  نفذته  والييذي  اليابانية  احلكومة  من 

الدولية للهجرة يف االأردن )IMO(، بح�سور 

امل�ساعد للتخطيط والتنظيم واملوارد الدفاعية 

الييعييميييييد الييييركيييين اليييدكيييتيييور ييييو�يييسيييف اخلييطيييييب 

�سيميزاكي  كييياورو  عمان  يف  الياباين  وال�سفري 

ورئي�س بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف االأردن 

تاجما كورت.

الركن  العميد  اأمييين احليييدود  مييدييير  ورحيييب 

قييائييًا:  باحل�سور  لييه  كلمة  يف  خليفات  اأحييمييد 

»اإنه ملن دواعي �سروري اأن اأرحب بكم جميعاً يف 

مديرية اأمن احلدود لاحتفال بانتهاء م�سروع 

االإدارة االإن�سانية للحدود، والذي يظهر دعمكم 

لل�سابطات،  اأفيي�ييسييل  عمل  بيئة  خللق  امل�ستمر 

اال�ستجابة  اأجل  من  جاهزيتنا  م�ستوى  ولرفع 

الأي اأزمة اإن�سانية م�ستقبلية«.

واأكد العميد الركن اخلطيب عمق العاقات 

اليييتيييي تيييربيييط الييبييلييدييين اليي�ييسييديييقيين، و�ييسييكييره 

للحكومة اليابانية على هذه املنحة التي جاءت 

االإن�سانية  اجلهود  وتعزيز  التعاون  اإطييار  �سمن 

االأردنية يف جمال اأمن احلدود.

التفا�صيل �ض »3«

نب�ض البلد- عمان

قييييدم �ييسييمييو االأميييييري احليي�ييسيين بييين عييبييداهلل 

بن  في�سل  االأمييري  و�سمو  العهد،  الييثيياين، ويل 

احل�سن، يف اأبوظبي ام�س االثنن، العزاء اإىل 

نهيان، رئي�س  اآل  زايييد  ال�سيخ حممد بن  �سمو 

دولة االإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، بوفاة 

بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  اهلل،  بيياإذن  لييه،  املغفور 

زايد اآل نهيان.

واأعيييييييييرب �ييسييمييو ويل اليييعيييهيييد عيييين تييعييازيييه 

زايييد،  بيين  حممد  ال�سيخ  �سمو  اإىل  وموا�ساته 

واالأ�سرة احلاكمة الكرمية وال�سعب االإماراتي 

ال�سقيق بهذا امل�ساب االأليم، �سائا اهلل العلي 

القدير اأن يتغمد الفقيد الكبري بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته.

واأكييييييد �ييسييمييو ويل الييعييهييد عييمييق الييعيياقييات 

اململكة  بن  جتمع  التي  والتاريخية  االأخييوييية 

االأردنية الها�سمية بقيادة جالة امللك عبداهلل 

الثاين، ودولة االإمارات العربية املتحدة بقيادة 

�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، و�سعبي 

ال�سقيقن، معربا عن متنياته ل�سمو  البلدين 

ال�سيخ حممد بالتوفيق يف قيادة دولة االإمارات 

ول�سعبها العزيز املزيد من التقدم واالزدهار.

  األسرة النيابية تبحث آلية دعم ذوي 
االحتياجات الخاصة

 الخشية من الُمواجهة أْم 
ضغوطاٍت واشنطن؟ نبرٌة 

إسرائيلّيٌة تراجعّية: ال نريد حرًبا 
ضّد إيران

 وفد من شركة سبيس إكس يزور 
تنظيم االتصاالت

 وزارة الزراعه تعقد ورشه لتنشيط 
الزراعه المنزلية

نب�ض البلد- عمان

 نيياقيي�ييسييت جليينيية امليييييييراأة و�ييييسييييوؤون االأ�يييسيييرة 

دور  االثيينيين،  اميي�ييس  اجييتييميياع  خييال  النيابية، 

الدعم  تقدمي  يف  االجتماعية  التنمية  وزارة 

�سندوق  وخطط  اخلا�سة  االحتياجات  لذوي 

امليييعيييونييية اليييوطييينييييييية ليييدعيييم االأ�ييييسيييير الييفييقييرية 

وترخي�س احل�سانات يف املن�ساآت اخلا�سة.

واأ�ييييسييييارت رئييييي�ييسيية الييلييجيينيية عييبييري اجلييبييور 

خييال تييروؤ�ييسييهييا االجييتييميياع بح�سور اليينييواب ، 

ومييروة  الطبا�سات  وا�ييسييام  ال�سرحان  هييداييية 

قدمها  للجنة  و�ييسييلييت  �ييسييكييوى  اىل  اليي�ييسييعييوب 

ذوو احييتييييياجييات خييا�ييسيية حيييول عيييدم قييدرتييهييم 

على الو�سول للمراكز االيوائية اأثناء جائحة 

كورونا.

وتيييي�ييييسيييياءلييييت، بيييحييي�يييسيييور وزييييييييير الييتيينييمييييية 

االجتماعية.

التفا�صيل �ض »3«

البلد-وكاالت نب�ض 

كيان  يف  وازنيية  �سيا�سّية  م�سادر  ك�سفت 

االحتال عن عقد جل�سٍة مغلقٍة يف جامعة 

م�ست�سار  حوالتا،  اإيال  مُب�ساركة  اأبيب،  تل 

االأميييييين اليييقيييوميييّي االإ�يييسيييرائيييييييليييّي، اليييتييياِبيييع 

بينيت،  نفتايل  اليييوزراء،  لرئي�س  ُمبا�سرًة 

بت�سريب ما جرى يف  املحافل  وقامت هذه 

االإخبارّي-  ،)WALLA( ملوقع  اللقاء 

الييييعييييربّي، حيييييييُث ُنيييِقيييل عييين حيييوالتيييا قييولييه 

حًا  تريد  ال  اإ�سرائيل  اإّن  املُغلق  باملوؤمتر 

النووي  الربنامج  حييول  ليياأزميية  ع�سكرًيا 

االإيراين واأّنها ال حتاول جّر اإدارة الرئي�س 

االأمييريييكييّي جييو بييايييدن للحرب مييع اإييييران ، 

على حّد تعبريه

 وبييحيي�ييسييب ميييا ذكيييير املييييوقييييع، نيييقيييًا عيين 

�ييسييخيي�ييسييييياٍت �ييسيياركييت يف االجييتييميياع املُييغييلييق 

العظمى  الييقييوى  املييتييحييدة،  اليييوالييييات  فيييياإّن 

قييلييقييون جييًدا  االأوروبييييييييية ودول االحيييتيييال 

ميين املييراوحيية يف املييحييادثييات اليينييووييية التي 

الييتييقييدم يف  ليياإيييرانييييين مبييوا�ييسييليية  ت�سمح 

برناجمهم النووي تقريًبا من دون عائق

التفا�صيل �ض »6«

نب�ض البلد- عمان

تنظيم  هيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  قال 

ال�سرحان،  ب�سام  املهند�س  االت�ساالت،  قطاع 

�سراكة حقيقية  اإىل حتقيق  ت�سعى  الهيئة  اإن 

مييع الييقييطيياع اخلييا�ييس وميييع جميع الييراغييبيين 

باال�ستثمار يف �سوق االت�ساالت االأردين.

واأ�ييييسيييياف، خييييال ا�ييسييتييقييبييالييه وفيييييداً ميثل 

املتخ�س�سة  االأمريكية،  اإك�س«  »�سبي�س  �سركة 

اأن  تيييقيييدمي خييييدمييييات االنيييييرتنيييييت،  يف جميييييال 

االأ�ييسييواق  ميين  يعد  االأردين  االتيي�ييسيياالت  �سوق 

والقادرة  االأو�سط  ال�سرق  الواعدة يف منطقة 

واملتغريات  التطورات  وا�ستيعاب  التكيف  على 

التقنيات  تطوير  جمال  يف  احلا�سلة  العاملية 

ي�سر  بييكييل  اخليييدميييات  تييقييدمي  يف  امل�ستخدمة 

و�سه�لة.

التفا�صيل �ض »5«

نب�ض البلد-  فرح مو�صى 

نييظييمييت ميييدييييريييية زراعيييييية حمييافييظيية اربيييد 

الزراعية  الرفيد  �سيدات  بالتعاون مع جمعية 

زراعيية  حييول  املحلي  للمجتمع  تدريبية  دورة 

بحيث   الغذائي  والت�سنيع  املنزلية  احلديقة 

الزراعة والعناية  ت�سجيع املجتمع املحلي على 

باحلديقة املنزلية النتاج بع�س املواد الغذائية 

مبختلف ا�سكالها النباتي واحليواين. 

الدكتور  اربيييد  قييال مييدييير زراعييية حمافظة 

ارتفاع  هنالك  ان  اىل  عرابي  ابو  عبداحلافظ 

مييلييحييوظ عييلييى ا�ييسييعييار املييييييواد الييغييذائييييية على 

امل�ستوى العاملي والبد من االعتماد على الذات 

اال�سره  احتياجات  بع�س  توفري  يف  كمجتمع 

من املواد الغذائية وا�ستغال اخلديقة املنزلية  

وخا�سة يف املناطق الريفية

التفا�صيل �ض »4«

البلد-وكاالت نب�ض 

 15 اأن�سئت دولة االحتال ال�سهيوين يف 

مايو/اأيار عام 1948؛ على 78% من م�ساحة 

فييليي�ييسييطيين الييتيياريييخييييية الييبييالييغيية كيييييلييومييرت 

مييربييع، بييدعييم غييربييي اأوروبييييييي، وبييريييطيياين 

خ�سو�ساً. 

وميكن اجلزم باأن املاأ�ساة االإن�سانية، التي 

حلت بال�سعب الفل�سطيني، عام 1948، كانت 

طرد  فقد  الكلمة؛  معنى  بكل  �سعب  نكبة 

ونيييزح ميين االأرا�يييسيييي الييتييي �ييسيييييطييرت عليها 

األييييف عييربييي   850 دوليييية االحيييتيييال حييييوايل 

اإجمايل  من   %61 ن�سبته  ما  اأي  فل�سطيني، 

الذين كانوا يقيمون يف  الفل�سطينين  عدد 

الكربى،  النكبة  ع�سية  التاريخية  فل�سطن 

والذي قدر بي مليون عربي  فل�سطيني.

الق�سم  احتال  تداعيات  اأهييم  من  وكييان 

االأكيييييرب مييين اليييوطييين الييفييليي�ييسييطييييينييي وطيييرد 

ق�سية  بيييروز  املييجييازر؛  بييقييوة  �سعبه  غالبية 

ق�سية  اإىل  اإ�سافة  تعترب،  التي  الاجئن، 

اأهييم الق�سايا  اجلييوهييرييية يف  الييقييد�ييس، ميين 

هيئة  الفل�سطينية.واأ�سدرت  الق�سية  اإطار 

يق�سي  قيييراراً   50 ميين  اأكييير  املييتييحييدة  االأمم 

الفل�سطينين  اليياجييئيين  عييييودة  بيييوجيييوب 

التي  االأ�سرار  عن  وتعوي�سهم  قراهم،  اإىل 

حلييقييت بييهييم مييين جيييييراء اليييطيييرد الييقيي�ييسييري 

اإ�سرائيل  رف�ست  ولييقييد  ديييارهييم.  وتييدمييري 

عن  ال�سادرة  الييقييرارات  تنفيذ  الييدوام  على 

يجرب  مل  نف�سه  الوقت  ويف  املتحدة،  االأمم 

اإ�سرائيل. املجتمع الدويل 

التفا�صيل �ض »6«

 في ذكرى النكبة.. نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي سينهار
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البلد-عمان نب�ض 

العبداهلل  ران��ي��ا  امللكة  جاللة  قدمت 

الأم��رة عالية  امللكي  ال�سمو  و�ساحبات 

ب��ن��ت احل�����س��ن والأم�������رة ع��ائ�����س��ة بنت 

الفي�سل،  زينة  الأم��رة  و�سمو  احل�سن 

واجب العزاء بوفاة املغفور له، باإذن اهلل، 

�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان.

ام�س  الق�سرة  ال��زي��ارة  م�ستهل  ويف 

ال��ع��زاء  اب��و ظ��ب��ي، ق��دم��ت جاللتها  اىل 

ل�����س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك 

رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة 

امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة 

ال��رئ��ي�����س��ة الأع����ل����ى مل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ن��م��ي��ة 

قدمت  ك��م��ا  الإمارات".  "اأم  الأ���س��ري��ة 

جاللتها العزاء لزوجة املغفور له، باإذن 

�سهيل  بنت  �سم�سة  ال�سيخة  �سمو  اهلل، 

املزروعي.

نب�ض البلد- عمان

 ق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب ع��ب��د ال��ك��رمي 

الدغمي، ان الروؤى امللكية كانت النربا�س الهادي 

الأم��ة  ملجل�س  الأوىل  ال��ع��ادي��ة  ال����دورة  لأع��م��ال 

يف  الد�ستورية  مدتها  انتهت  التي  ع�سر  التا�سع 

اخلام�س ع�سر من ال�سهر احلايل.

ودع�����ا ال���دغ���م���ي يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي ام�����س 

الث����ن����ن، ل��ع��ر���س اجن�������ازات امل��ج��ل�����س، ال��ق��وى 

اجل��اد  الن���خ���راط  اىل  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�سيا�سية 

بناء  خ��الل  من  ال�سيا�سي  التحديث  م�سروع  يف 

جت����ارب ح��زب��ي��ة ف��اع��ل��ة مت��ت��ل��ك وع��ي��ا م�����س��وؤول 

ع��ل��ى  وت����راك����م  والردن�����ي�����ن  الأردن  مب�����س��ال��ح 

منجزات الدولة خالل القرن املا�سي، اىل جانب 

العمل وعرب الإعالم، على تفكيك بع�س املفاهيم 

العام والتعامل  الراأي  التي يجري فر�سها على 

معها كم�سلمات، ومن اأهمها احلديث املكرر عن 

مفهوم  وه��و  وتدنيها،  ال��ربمل��ان  مبوؤ�س�سة  الثقة 

ي�ستند ح�سب مطلقيه اىل عدد من ا�ستطالعات 

الراأي التي نحرتم القائمن عليها، ال ان هناك 

التي  والعملية  العلمية  املالحظات  من  العديد 

ت��ع��رتي��ه��ا. واق����ر جم��ل�����س ال���ن���واب خ���الل دورت���ه 

 14 ا�سهر،  �ستة  ا�ستمرت  التي  الأوىل  العادية 

م�سروع قانون وقانونا معدل، خالل 65 جل�سة 

منها 7 رقابية، وناق�س النواب 301 �سوؤال، مل 

جتب احلكومة على 91 �سوؤاًل منها ، بالإ�سافة 

اإىل 302 اجتماع عقدتها جلان املجل�س الدائمة، 

فيما ل زال يف عهدة اللجان الدائمة 45 قانونا 

موؤقتا وم�سروع قانون، ف�ساًل عن تقارير ديوان 

 ،2020  ،2019  ،2018 ل��الأع��وام  املحا�سبة 

ك��م��ا ب��ل��غ ع���دد ال���س��ت��ج��واب��ات 15 ا���س��ت��ج��واب��ا، 

5 م��ن��ه��ا ف��ق��ط.  وردت اج���اب���ات ح��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى 

العادية  ال��دورة  ت�سمنته  ما  الدغمي اىل  ولفت 

او  الد�ستور  م�ستوى  على  ت�سريعات  من  الأوىل 

قوانن الإ�سالح ال�سيا�سي، والتي حددت م�ساراً 

بت�سكيل  املقبل  العقد  حلول  يف  ينتهي  �سيا�سياً 

ح��ك��وم��ات ب��رمل��ان��ي��ة وح��ي��اة ح��زب��ي��ة ق��وي��ة. واك��د 

ال��دغ��م��ي ح��ر���س امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز امل�سرة 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة مب�����س��وؤول��ي��ة وط��ن��ي��ة ودون ت��ردد 

م�سرة  يف  ج��دي��دة  حمطة  وتد�سن  ت��اأخ��ر،  اأو 

وطموحات  تطلعات  لتحقيق  ال�سامل  التحديث 

املا�سية  العادية  ال��دورة  وا�سفا  الكرمي،  �سعبنا 

ب�«دورة« جتذير امل�سار الدميقراطي ت�سريعياً، اذ 

مل�سار  ا�ستكماًل  اعمالها،  اجندة  الت�سريع  ت�سدر 

التحديث ال�سيا�سي الذي اأعلن عنه جاللة امللك 

ت�سكيل جلنة ملكية  الثاين من خالل  عبد اهلل 

لتحديث املنظومة ال�سيا�سية.

واأو�����س����ح يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي ع���ق���ده ال��ي��وم 

املجل�س  لرئي�س  الول  النائب  بح�سور  الثنن 

زيادين  هيثم  ال��ث��اين  والنائب  ال�سفدي  احمد 

وم�����س��اع��د ال��رئ��ي�����س ال��ن��ائ��ب غ����ازي ال���ب���داوي ، 

املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  ت�سكيل  ان 

الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  لفهم  نتيجة  ج��اء  ال�سيا�سية 

وعلى راأ�سها جاللة امللك، ملجمل تلك التحديات 

التجربة  والتحولت، فكان اطالق عقد جتذير 

الدميقراطية هو م�سروع الدولة الأردنية الذي 

ان��ي��ط ب��ال��ربمل��ان خ���الل دورت����ه امل��ا���س��ي��ة ، لف��ت��اً 

اللجان  م�ستوى  ع��ل��ى  ت��ع��ام��ل��وا  ال��ن��واب  ان  اىل 

تلك  مع  الربملانية  املوؤ�س�سة  يف  العامة  والهيئة 

امل�سوؤولية بكل جدية واقتدار على م�ستوى فتح 

ال�سيا�سية واملجتمعية،  النقا�س امام القوى  باب 

او عرب النقا�سات التي متت حتت قبة الربملان.

ا�سغاء  ب��ك��ل  ال��ربمل��ان��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  وا�ستمعت 

العام  الف�ساء  يف  كانت  التي  الآراء  لكل  وتفهم 

والتي تراوحت ما بن خطاب يدعو اىل الذهاب 

نظرنا  وجهة  من  يتجاوز  متخيل«  »اردن  لبناء 

لينحاز  املو�سوعية،  وظ��روف��ه  ال��واق��ع  ممكنات 

املمكن«  »الأردن  مقاربة  اىل  النهاية  الربملان يف 

الدميقراطية  التجربة  جت��ذر  ت�سريعات  ع��رب 

ح��زب��ي��اً وان��ت��خ��اب��ي��اً م���ن ج���ه���ة، وحت���اف���ظ على 

اأخ��رى  جهة  من  الت�سارب  من  ال��دول��ة  م�سالح 

ع���رب ح��م��اي��ة م�����س��ال��ح ال���دول���ة ال��ع��ل��ي��ا و اأم��ن��ه��ا 

ال��وق��ت حماية  ذات  يعني يف  م��ا  وه��و  ال��وط��ن��ي، 

امل�سار الدميقراطي ذاته.

اهمية  ع��ل��ى  ال���ن���واب،  رئ��ي�����س جمل�س  و���س��دد 

للمجل�س  حقيقيا  �سريكا  باعتباره  الإع��الم  دور 

يف ال��رق��اب��ة ع��ل��ى خمتلف اأوج����ه ال�����س��اأن ال��ع��ام، 

ملبداأ  تر�سيخاً  ياأتي  ال�سحفي  املوؤمتر  اأن  مبينا 

ال�سفافية والنفتاح الذي انتهجه املجل�س بهدف 

على  واملتابعن  واملهتمن  ال��ع��ام  ال����راأي  اإط���الع 

بلورة �سورة  النواب ومتكينهم من  اأداء جمل�س 

�ساملة عن جممل العمال والحداث التي تدور 

اأروق��ت��ه. واأ���س��ار اىل تد�سن الربملان احل��ادي  يف 

مل�سار   ،1989 عام  اعماله  انطلقت  ال��ذي  ع�سر 

التحول الدميقراطي يف البالد، ال ان هذا امل�سار 

اىل  الأ�سا�س،  يف  خارجية  عوامل  بفعل  تعر�س، 

الإقليمية طوال  التحديات  ، حيث رتبت  تباطوؤ 

اأعباء كربى على الدولة  املا�سية  الثالثة عقود 

واجتماعياً،  و�سيا�سياً  واقت�سادياً  امنياً  الأردنية 

اأي�����س��ا جملة من  قابلها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  وه��ي 

عناوين  حتت  ب��رزت  والتي  الداخلية  التحولت 

يف  ع��ربت  و�سيا�سية  واقت�سادية  فئوية  مطالب 

جمملها عن عبقرية ال�سعب الأردين وتطلعاته 

الوطنية امل�سروعة.

الدولة  مبوؤ�س�سات  الثقة  م�ساألة  ان  واو�سح، 

اأ���س��ب��ح��ت لزم����ة ي��ج��ري احل��دي��ث ع��ن��ه��ا يف كل 

ما  وه��و  ال�ستطالعات،  لتلك  ا�ستناداً  منا�سبة 

كانت جائحة  املعاين حيث  الواقع  مع  يتناق�س 

لثقة  اختبار  اكرب  بالعامل  ع�سفت  التي  كورونا 

الأردن���ي���ن مب��وؤ���س�����س��ات دول��ت��ه��م وه���و م��ا ك�سف 

ب��ه��ذه  ال�����س��ع��ب الأردين  ع���ن امي����ان ع��م��ي��ق م���ن 

والتعليمية  وال�����س��ح��ي��ة  الأم���ن���ي���ة  امل��وؤ���س�����س��ات، 

واملوؤ�س�سات العاملة يف خمتلف احلقول واملجالت 

يعود  تقديري  حد  على  وذل��ك  والخت�سا�سات، 

لإميان الأردنين بدولتهم وموؤ�س�ساتها بو�سفها 

ل  ال��ذي  املتفرد  ومنجزهم  الكبر  مالهم  راأ���س 

ميكن التفريط به حتت اأي عنوان او ذريعة.

مبوؤ�س�سات  الثقة  مفهوم  اىل  ي�ساف  وق���ال، 

الدولة واجب الت�سدي ملحاولت تهمي�سه ق�سرا 

وحماولة ا�سباغ مفهوم على املزاج العام املتفاعل 

نحرتم،  التي  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب 

ه��و تعبر عن  ال��ع��ام  امل���زاج  ه��ذا  ان  اعتبار  على 

ال��راأي العام، وهو ربط غر علمي وغر دقيق، 

وي��اأت��ي يف اإط���ار تزييف وع��ي الأردن��ي��ن بذاتهم 

وبدولتهم ودورها ومكانتها كذلك.

وقال ان مفهوم الراأي العام يقف على جملة 

م���ن امل����ح����ددات واحل���ق���ائ���ق وي��ب��ت��ع��د ك��ث��را عن 

يجري  ال���ذي  ال�سعبوي  او  ال��ع��اط��ف��ي  اخل��ط��اب 

دفعه اىل واجهة النقا�س دوما.

ول��ف��ت اىل ان ال��ع��امل مي��ر ال��ي��وم ب��ت��ح��ولت 

ا�ستقطاب دويل غر  دولية كربى يف ظل حالة 

م�����س��ب��وق م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، 

ال����ع����امل وع��ل��ى  ت���ط���ال دول  ت���ف���ر����س حت����دي����ات 

م�ستوى  على  منها،  النامية  ال���دول  التحديد 

والفقر،  البطالة  وتف�سي  الغذائية  ال�سلع  توفر 

اوكرانيا  يف  ال��دويل  ال�سراع  لأث��ر  النظر  وعند 

الذي و�سع القارة الأوروبية امام حتديات كربى 

تهدد امنها ومتا�سكها.

واكد ان الدولة الأردنية حتملت طوال العقود 

�سوريا  يف  ال��دام��ي��ة  الزم����ات  م��ن  �سل�سلة  املا�سية 

والعراق وفل�سطن، دفعت مبالين الالجئن اىل 

واأمنية  و�سيا�سية  اقت�سادية  اأع��ب��اء  ورتبت  بالدنا 

من  الها�سمية  بقيادتها  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  متكنت 

جت���اوزه���ا ب��ك��ل ح��ك��م��ة و���س��رب وت�����س��ح��ي��ة، ل��ت��اأت��ي 

اأوك��ران��ي��ا وت�سهم يف تفاقم  واأزم���ة  ك��ورون��ا  جائحة 

الأو�ساع يف الإقليم والعامل، وهو ما ي�ستدعي منا 

كاأردنين اللتفاف حول دولتنا وقيادتنا الها�سمية 

للعبور بالأردن اىل بر المن الأمان. وجدد التاأكيد 

اإن الق�سية الفل�سطينية ت�سكل اأولوية اردنية حيث 

يقوم جاللة امللك بتذكر العامل على الدوام باأنه 

ال�سعب  نيل  ي�ستقر دون  ان  الإقليم  ل ميكن لهذا 

الفل�سطيني حقه امل�سروع ببناء دولته امل�ستقلة على 

وهو  ال�سريف،  القد�س  وعا�سمته  الوطني  ترابه 

املوقف الذي يحر�س الربملان يف جميع م�ساركاته 

اخل��ارج��ي��ة او ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ب��ي��ان��ات وامل���واق���ف 

الو�ساية  ت�سكل  كما  ب��ه،  التم�سك  على  الربملانية 

وامل�سيحية  الإ�سالمية  املقد�سات  على  الها�سمية 

املدينة  تهويد  دون  يحول  ام��ان  �سمام  القد�س  يف 

من  للمدينة  التاريخي  الو�سع  تغير  او  املقد�سة 

خالل ما ي�سمى التق�سيم الزماين واملكاين.

يقف  ال�����دوام  ع��ل��ى  ك���ان  الأردن  ان  اىل  ول��ف��ت 

اجلي�س  ك��ان  حيث  الفل�سطيني  ال�سعب  ج��وار  اىل 

ال���ع���رب���ي وت�����س��ح��ي��ات��ه اك����رب ���س��اه��د ع��ل��ى ال����دور 

الفل�سطينية،  الق�سية  جت��اه  الأردين  والل���ت���زام 

يف ���س��ي��اق ال���دف���اع ع���ن م�����س��ال��ح الم����ة وح��ق��وق��ه��ا 

اللتزام كذلك عندما  يتبدل هذا  وكرامتها، ومل 

بقيادة  الأردن  فبقي  ال�����س��الم،  اىل  ال��ع��رب  ج��ن��ح 

باحلقوق  متم�سكا  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني رغم ال�سغوط التي 

متار�س اقت�ساديا و�سيا�سيا، ما يدل على ان الأردن 

و�ستبقى  كانت  تاريخها  ع��رب  الها�سمية  وقيادته 

ت��ن��ح��از ل��ث��واب��ت الم����ة وم�����س��احل��ه��ا م��ه��م��ا ك��ان��ت 

الت�سحيات والتحديات.

الملكة رانيا العبداهلل تقدم 
واجب العزاء بوفاة الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان

 الدغمي يدعو لالنخراط في مشروع التحديث السياسي

البلد-الزرقاء نب�ض 

خليل  العميد  ال��زرق��اء  �سرطة  مدير  اأك��د 

اأن الن�سبة الأك���رب م��ن ح��وادث  ال��ع��ب��دال��الت، 

ال�سر �سببها ا�ستخدام الهاتف النقال يف اأثناء 

القيادة، بالإ�سافة اإىل ال�سرعة الزائدة

وق����ال ال��ع��ب��دال��الت يف اف��ت��ت��اح جم�����س��م يف 

للتوعية  ال��زرق��اء  مبحافظة  ال�����س��رق  مدينة 

امل����روري����ة، اإن ا���س��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال يف 

اإىل وق��وع حوادث  ي��وؤدي  �سلوك  القيادة  اأثناء 

مرورية قاتلة

العام م�ستمرة  الأمن  اأن جهود  اإىل  واأ�سار 

خطر  خ��ا���س��ة  ال�����س��ر،  ب��ح��وادث  يتعلق  فيما 

ا�ستخدام الهاتف النقال

وجاء ت�سييد املج�سم و�سط الزرقاء لتوعية 

امل��واط��ن��ن ب�����س��رورة ع��دم ا���س��ت��خ��دام الهاتف 

املحمول يف اأثناء القيادة للو�سول الأمن اإىل 

منازلهم وذويهم

وانطلقت يف الزرقاء الإثنن، مبادرة حول 

التوعية املرورية تزامنا مع يوم املرور العاملي 

م��ع فريق  بالتعاون  ال��ع��رب��ي،  امل���رور  واأ���س��ب��وع 

ن�سور الزرقاء الذي يحاكي خطورة ا�ستخدام 

من  وغرها  القيادة  اأثناء  يف  النقال  الهاتف 

ال�سلوكيات ال�سلبية امل�سببة حلوادث ال�سر

نب�ض البلد- عمان

 ق�����ررت ج��ام��ع��ة ال���ع���ل���وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الأردنية ا�ستحداث منحة يف جمال الدرا�سات 

ال��ع��ل��ي��ا يف ك��ل��ي��ة ال��ع��م��ارة وال��ت�����س��م��ي��م ب��اإ���س��م 

ال�سهيدة �سرين اأبو عاقلة

وقال الأ�ستاذ الدكتور خالد ال�سامل رئي�س 

اجلامعة ان تخ�سي�س هذه املنحة جاء تخليداً 

لذكرى ال�سهيدة اأبو عاقلة التي دفعت حياتها 

ثمناً لنقل احلقيقة، ولإخال�سها وتفانيها يف 

عملها، الذي كان له ال��دور الكبر يف تغطية 

للعامل على مدار  ال�سورة  واي�سال  الح��داث 

�ستطلق  اجلامعة  اأن  م�سيفاً  عديدة،  �سنوات 

ا���س��م ال�����س��ه��ي��دة ع��ل��ى اأح����د امل��را���س��م يف كلية 

العمارة والت�سميم

وم���ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ان ال�����س��ه��ي��دة اأب���و 

اجلامعية  درا�ستها  بداية  يف  التحقت  عاقلة 

العلوم  جامعة  يف  املعمارية  الهند�سة  بق�سم 

والتكنولوجيا الردنية، لتكمل بعدها درا�ستها 

يف تخ�س�س ال�سحافة والعالم

شرطة الزرقاء: النسبة األكبر 
من حوادث السير سببها استخدام 

الهاتف النقال

 جامعة العلوم والتكنولوجيا 
تستحدث منحة الش هيدة شيرين 

أبو عاقلة للدراسات العليا
نب�ض البلد- عمان

الثنن،  ام�س  العهد،  ويل  موؤ�س�سة  وقعت 

اتفاقية تعاون مع جمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة 

ه��دف��ت اإىل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ب���ن اجل��ان��ب��ن، 

عملية  ملاأ�س�سة  م�سرتك  عمل  اإط���ار  و�سياغة 

التوا�سل والتن�سيق بينهما.

ووق������ع الت���ف���اق���ي���ة ع����ن امل���وؤ����س�������س���ة امل���دي���ر 

التنفيذي الدكتورة متام منكو، وعن اجلمعية 

رئي�س جمل�س الدارة الدكتور فوزي احلموري.

ويل  موؤ�س�سة  دع��م  على  الت��ف��اق��ّي��ة  ت  ون�سّ

تنفيذ  يف  املتعّلقة  اجلمعية  لن�ساطات  العهد 

التنموّية  والفعاليات  املجانّية  الطبّية  الأي���ام 

��ة يف امل��ح��اف��ظ��ات، م���ن خ��الل  الأخ������رى خ��ا���سّ

ال��ت�����س��ب��ي��ك ب����ن ����س���رك���اء ال���ع���م���ل، وال����رتوي����ج 

ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات م���ن خ����الل ال��ن�����س��ر ع��ل��ى م��واق��ع 

�سباب  على  والتعميم  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل 

للموؤ�س�سة،  التابعة  املبادرات والربامج  و�سابات 

ف��ي��م��ا يخ�س  امل�����س��اع��دة  ت���ق���دمي  اإىل  اإ����س���اف���ة 

اجلانب ال�سبابي والت�سبيك مع املتطوعن.

ال���دك���ت���ورة منكو  ل��ه��ا ع����رّبت  ت�����س��ري��ح  ويف 

»جمعّية  وق��ال��ت  العمل  ب�سراكة  �سعادتها  ع��ن 

���ة م���ن ����س���رك���اء ال��ع��م��ل  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل���ا����سّ

ال��ه��ام��ن ال��ذي��ن ي��ول��ون ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ن��م��وّي��ة 

اهتماماً كبراً، ويحر�سون على اإدماج ال�سباب 

وم��ن  ون�����س��اط��ات��ه��م،  فعالياتهم  يف  وال�����س��اب��ات 

املبادرات  �سباب  اإ�سراك  على  �سوّياً  �سنعمل  هنا 

الفعاليات  م��ع  للموؤ�س�سة  التابعة  وال��ربام��ج 

املنوي تنفيذها«.

امل�ست�سفيات  وجمعّية  »ن�سرتك  اأ�سافت  كما 

املحافظات،  يف  العمل  باأولوّية  اأي�ساً  ة  اخلا�سّ

وعليه �سنقوم ب�سكل م�سرتك على اإعطاء هذه 

لها  بالرتويج  و�سنقوم  كبرة  اأولوّية  الأعمال 

�سمن �سبكة توا�سلنا مع ال�سباب وال�سابات يف 

املحافظات.

ال��دك��ت��ور احلموري  رح��ب  ذات���ه،  ال�سياق  يف 

ب��ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة ومب����ا مت��ث��ل��ه م���ن خ��ط��وة 

وفعاليات تخدم  وتنفيذ مبادرات  اإط��الق  نحو 

ال��وط��ن وت�ساهم يف  ارج���اء  امل��واط��ن��ن يف �ستى 

املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  ال�سراكة  تعزيز 

م��ع��رب��ا ع���ن ام��ل��ه يف ان ي��ح��ق��ق ال���ت���ع���اون بن 

ويل  وموؤ�س�سة  اخل��ا���س��ة  امل�ست�سفيات  جمعية 

املرجوة  الإيجابية  والنتائج  الأه����داف  العهد 

املحلّية  املجتمعات  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  ومب��ا 

كافة.

واأك����������د احل������م������وري اع�������ت�������زازه ب���ال���ت���ع���اون 

جمعية  وح���ر����س  ال��ع��ه��د  ويل  م��وؤ���س�����س��ة  م���ع 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل��ا���س��ة ع��ل��ى ان ي��ح��ق��ق ه��ذا 

ال��ت��ع��اون روؤى ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 

وويل عهده الأمن.

تتما�سى مع ما  التفاقية  اأه��داف  اإن  وق��ال 

ال��دوام من  امل�ست�سفيات اخلا�سة على  تقوم به 

تنظيم  ذلك  وفعاليات خمتلفة مبا يف  ان�سطة 

ذات  ايام طبية جمانية وور�سات عمل توعوية 

اململكة وذلك انطالقا من  �سلة يف حمافظات 

التزامها الدائم مب�سوؤولياتها املجتمعية.

 اتفاقّية تعاون بين مؤسسة ولي العهد وجمعية 
المستشفيات الخاصة

البلد-عمان نب�ض 

ق����ال ���س��ن��دوق ح���ي���اة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، اإن�����ه مت 

كاملة  جامعية  درا���س��ي��ة  منحة  تخ�سي�س 

ال�سحفية  ب��ا���س��م  ال�����س��ن��دوق  م��ق��دم��ة م��ن 

����س���ري���ن اأب������و ع���اق���ل���ة، ت���دف���ع ع���ل���ى ن��ف��ق��ة 

ال�سندوق يف خمتلف جامعات الأردن

واأ������س�����اف رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة امل����دي����ري����ن يف 

ال�������س���ن���دوق، امل���ه���ن���د����س م���و����س���ى ال�����س��اك��ت 

ال��ت��ي  امل��ن��ح��ة  اأن ه����ذه  ب���ي���ان  الث����ن����ن، يف 

كل  يف  ���س��ت��ك��ون  ال��ط��ال��ب  م��ن��ه��ا  �سي�ستفيد 

ع���ام وع��ل��ى م���دى احل���ي���اة و���س��ت��ح��م��ل ا���س��م 

ال�سحفية اأبو عاقلة التي نا�سرت ق�سيتنا 

ا�سمها  ليبقى  هناك  واأه��ل��ن��ا  الفل�سطينية 

ع��ل��م��اً ع��ل��ى م����دار ال��ت��اري��خ و����س���اه���داً على 

جرائم املحتل الغا�سب

اإىل  ي���ه���دف  ح���ي���اة  ����س���ن���دوق  اأن  ُي���ذك���ر 

حتقيق ر�سالته من خالل القيام مب�ساريع 

دع����م ال��ط��ل��ب��ة وم���ن���ح خ��ري��ج��ي ال��ث��ان��وي��ة 

فر�سة  م��ادي��اً،  املقتدرين  غر  من  العامة 

املهني  وال��ت��دري��ب  التعليم  على  احل�����س��ول 

الأردنية عن طريق  واملعاهد  اجلامعات  يف 

تقدمي القرو�س واملنح لتمكينهم من بناء 

م�ستقبل اأف�سل لأنف�سهم وجمتمعهم

البلد-عمان نب�ض 

اأط����ل����ق ����س���ن���دوق امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

امللك  ج��ائ��زة  م��ن  ال�ساد�سة  ال����دورة  للتنمية 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين ل��الجن��از والب����داع ال�سبابي 

الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  اأطلقها ج��الل��ة  وال��ت��ي 

العاملي  القت�سادي  املنتدى  خالل   ٢٠٠٧ عام 

ب��ه��دف ت��ك��رمي ال���ري���ادي���ن امل��ج��ت��م��ع��ي��ن من 

ال�سباب العربي الذين اأوجدوا حلوًل مبتكرة 

ملواجهة حتديات جمتمعاتهم

وج��اء اط��الق اجل��ائ��زة حر�ساً من جاللة 

واهتمامه  ال�سبابية  امل�ساريع  دعم  على  امللك 

ب��ال�����س��ب��اب وم��ب��ادرات��ه��م واف��ك��اره��م ال��ري��ادي��ة 

مظلة  ول��ت��ك��ون  ل��الإب��داع  طاقاتهم  وت�سخر 

حتقيق  ع��ل��ى  للعمل  امل��ب��دع  ال��ع��رب��ي  لل�سباب 

املحلية،  جمتمعاتهم  يف  الي��ج��اب��ي  التغير 

ال��ف��اع��ل��ة  امل���واط���ن���ة  روح  ت��ع��زي��ز  اىل  ا���س��اف��ة 

وا����س���ت���م���راري���ت���ه���ا ل�����دى الج����ي����ال ال���ق���ادم���ة 

وازال���ة  واحل�����وار  الت�سبيك  ع��ل��ى  وت�سجعهم 

احلواجز بينهم

وتهدف اجلائزة اىل تقدمي الدعم لل�سباب 

م�ساريعهم  تطوير  على  مل�ساعدتهم  العربي 

وتعزيز  جودتها  وحت�سن  واملتميزة  الناجحة 

اأثرها على املجتمع ، وايجاد ف�ساءات لت�سهيل 

تبادل اخلربات والتجارب بينهم ، وحثهم على 

التناف�س اليجابي املثمر، ون�سر ثقافة املبادرة 

ف�سال   ، بينهم  الفاعلة  وامل��واط��ن��ة  وال��ع��ط��اء 

عن  تقدمي مناذج ل�سباب متكنوا من احداث 

املحلية كقدوة  ايجابي يف جمتمعاتهم  تغير 

لل�سباب العربي

ويف هذا ال�سياق، قال مدير �سندوق امللك 

ان  احل�سن  �سائب  للتنمية  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

جائزة امللك عبداهلل الثاين لالجناز والبداع 

للكفاءات  حا�سنة  مبثابة  ا�سبحت  ال�سبابي 

ال�����س��ب��اب��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن خ���الل ف��ت��ح الف���اق 

اىل  وحتويلها  ابتكاراتهم  لرتجمة  امامهم 

دوره���م يف م�سرة  م��ن  تعزز  م��وؤث��رة  م�ساريع 

التنمية يف جمتمعاتهم

ومتنح اجلائزة مرة واحدة كل عامن وقد 

دوٍل   ٨ م��ن  وري��ادي��ة  ري��ادي��اً   ٤١ عليها  ح�سل 

عربية على مدى ٥ دورات ، كما وفرت اجلائزة 

حوايل ٨٥ األف فر�سة مبا�سرة وغر مبا�سرة

قبل  مراحل  بعدة  املتاأهلة  امل�ساريع  ومتر 

ومراجعة  تقييم  بعملية  تبداأ  الفائز  اختيار 

الطلبات،حيث تتم مراجعة الطلبات املتقدمة 

ب��ت��ق��ي��ي��م��ه��ا ب���ن���اء ع��ل��ى اله������داف وال�����س��روط 

واملعاير واختيار الفكار واملبادرات، ومن ثم 

الفنية  اللجنة  اىل  املقبولة  الطلبات  ت��رف��ع 

كافة  وتقييم  بدرا�سة  تقوم  التي  املتخ�س�سة 

مق�سمة  النقاط  نظام  على  اعتمادا  الطلبات 

اه��داف   : ه��ي  معاير  وف��ق  نقطة  مئة  على 

املبادرة اأو امل�سروع، املوازنة ، التخطيط ، خربة 

املتقدمن ون�ساطاتهم يف جمال الريادة

وم���ن ث��م ت��اأت��ي م��رح��ل��ة تقييم امل��ت��اأه��ل��ن 

احلا�سلن على اعلى العالمات حيث يقوم كل 

متاأهل بتقدمي عر�س تقدميي عن م�سروعه 

قبل ان يتم العالن عن الفائز يف اجلائزة

ال���دول  ج��م��ي��ع  م��ن  ال��راغ��ب��ن  و�سيتمكن 

اجلائزة  على  للح�سول  التقدم  من  العربية 

من خاللwww.kaayia.jo  يف الفرتة 

املقبل،  15 حزيران  اي��ار ولغاية   15 ما بن 

النهائية  للمرحلة  املتاأهلون  �سيح�سل  حيث 

ع���ل���ى ب���رن���ام���ج ت���دري���ب���ي ل���غ���اي���ات ال���ت���دري���ب 

ال��ف��ائ��ز ع��ل��ى دع��م  ك��م��ا �سيح�سل  وال��ت��اأه��ي��ل، 

مايل قيمته 50 األف دولر لتطوير م�سروعه 

الريادي املجتمعي

 »حياة للتعليم« يخصص منحة 
دراسية باسم أبو عاقلة

 جائزة الملك عبداهلل الثاني لالنجاز 
واالبداع الشبابي.. من األردن 

للشباب العربي
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نب�ض البلد- عمان

اح��ت��ف��ل��ت ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة الأردن�����ي�����ة يف 

بانتهاء  الثنني،  ام�س  اأم��ن احل��دود،  مديرية 

الإن��اث،  من  ملرتباتها  الإداري  املبنى  م�سروع 

نفذته  والذي  اليابانية  بتمويل من احلكومة 

 ،)IMO( املنظمة الدولية للهجرة يف الأردن

بح�سور امل�ساعد للتخطيط والتنظيم واملوارد 

ال��دف��اع��ي��ة ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ال��دك��ت��ور يو�سف 

ك��اورو  ع��م��ان  يف  ال��ي��اب��اين  وال�سفري  اخلطيب 

���س��ي��م��ي��زاك��ي ورئ��ي�����س ب��ع��ث��ة امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة 

للهجرة يف الأردن تاجما كورت.

اأم��ن احل��دود العميد الركن  ورح��ب مدير 

قائاًل:  باحل�سور  له  كلمة  يف  خليفات  اأحمد 

»اإن��ه ملن دواع��ي �سروري اأن اأرح��ب بكم جميعاً 

بانتهاء  لالحتفال  احل���دود  اأم���ن  م��دي��ري��ة  يف 

وال��ذي  ل��ل��ح��دود،  الإن�����س��ان��ي��ة  الإدارة  م�����س��روع 

يظهر دعمكم امل�ستمر خللق بيئة عمل اأف�سل 

من  جاهزيتنا  م�ستوى  ول��رف��ع  لل�سابطات، 

اأجل ال�ستجابة لأي اأزمة اإن�سانية م�ستقبلية«.

واأك��������د ال���ع���م���ي���د ال����رك����ن اخل���ط���ي���ب ع��م��ق 

ال�سديقني،  البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات 

املنحة  ه��ذه  على  اليابانية  للحكومة  و�سكره 

التي جاءت �سمن اإطار التعاون وتعزيز اجلهود 

الإن�سانية الأردنية يف جمال اأمن احلدود.

اليابان  حكومة  اأن  الياباين  ال�سفري  وبني 

للهجرة،  الدولية  املنظمة  م��ع  للعمل  ممتنة 

اإح��دى املكونات  اأمن احل��دود التي تعد  واإدارة 

عن  م��ع��راً  الإقليمي،  لال�ستقرار  الأ�سا�سية 

خال�س تقديريه للجهود التي بذلتها القوات 

للهجرة  الدولية  واملنظمة  الأردن��ي��ة  امل�سلحة 

لتحقيق هذا امل�سروع.

الع�سكرية  امل��راأة  �سوؤون  اإدارة  مدير  وقالت 

العقيد مها النا�سر: »حظيت املراأة الع�سكرية 

يف القوات امل�سلحة الأردنية برعاية وثقة ودعم 

م��ن ج��الل��ة ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة 

امللك عبد اهلل الثاين، الأمر الذي كان له الأثر 

اإع���داده���ن ومت��ك��ي��ن��ه��ن، ونقطة  الإي��ج��اب��ي يف 

حت�����ول ك������رى، وجن���ت���م���ع ال����ي����وم ل��الح��ت��ف��ال 

باإجناز مباين املكاتب ومباين اإقامة الإناث يف 

مديرية اأمن احلدود«.

واأ�����س����ارت رئ��ي�����س��ة ب��ع��ث��ة امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة 

ج��اء  امل�������س���روع  اأن  اإىل  الأردن  يف  ل��ل��ه��ج��رة 

ا�ستكماًل للتعاون الناجح امل�ستمر بني املنظمة 

الأردن��ي��ة  امل�سلحة  وال��ق��وات  للهجرة  الدولية 

وحكومة اليابان، لتعزيز القدرة على التعامل 

لالأمرا�س  وال�ستجابة  العامة  ال�سحة  م��ع 

املعدية عر احلدود، من خالل توفري جل�سات 

تعليمية ل� 94 �سابطاً ركزت على مو�سوعات 

ال�ستجابة  واإج���راءات  الهجرة،  ب�سحة  تتعلق 

وال�سيطرة،  والوقاية  كوفيد19-،  لفريو�س 

ل�����س��م��ان ق��اب��ل��ي��ة ن��ق��ل امل��ع��رف��ة داخ����ل ال��ق��وات 

امل�سلحة الأردنية«.

وج������ال امل�������س���اع���د ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ظ��ي��م 

مرافق  يف  ال�سيف  والوفد  الدفاعية  وامل���وارد 

امل��ب��ن��ى ال����ذي ا���س��ت��م��ل ع��ل��ى م��ك��ات��ب واأم���اك���ن 

حول  �سرح  اإىل  وا�ستمعوا  لل�سابطات،  اإقامة 

املوا�سفات الفنية امل�ستخدمة فيه، وما يوفره 

م���ن م���ي���زات ت��ع��ب��وي��ة م��ت��ق��دم��ة وم��الءم��ت��ه��ا 

لطبيعة عمل الوحدات.

نب�ض البلد- عّمان

التوظيف  لأج���ل  التعليم  موؤ�س�سة  نظمت 

الأردنية، بالتعاون مع �سندوق تطوير التعليم 

وم��وؤ���س�����س��ة اإجن����از، حم��ا���س��رة يف اإط����ار م��ب��اردة 

لالإر�ساد الوظيفي لطالب مدار�س حكومية.

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ل�����س��رك��ة م���راي���ت���ي، ام�����س 

الثنني، قالت موؤ�ِس�سة ال�سركة املتخ�س�سة يف 

حما�سرة  يف  �سادق،  رم��وز  التجميل،  منتجات 

مدر�سة  يف  التا�سع  ال�سف  لطالبات  ت��وع��وي��ة 

اأهمية  اإن  عمان،  يف  للبنات  الثانوية  ال�سيماء 

به  نفكر  كنا  عما  تختلف  ونوعيتها  الوظائف 

للوظائف  ال��ي��وم  مت��ي��ل  فالكفة  ���س��ن��وات،  ق��ب��ل 

التقنية وما يرتبط بها، وخ�سو�سا مع التحول 

ال���رق���م���ي ال�����ذي ت�����س��ه��ده م��ع��ظ��م ال��ق��ط��اع��ات 

القت�سادية حول العامل ويف الردن.

ال���وظ���ائ���ف يف  ال���ع�������س���رات م����ن  اأن  وب���ي���ن���ت 

ال�سنوات  خ��الل  اختفت  قد  خمتلفة  قطاعات 

املا�سية، مع توقعات باختفاء املزيد منها خالل 

التقني  التقدم  ب�سبب  املقبلة  الع�سر  ال�سنوات 

ل��ه��ا، داع��ي��ة الطالبات  ال�����س��وق  او ع���دم ح��اج��ة 

اىل ال��ت��ف��ك��ري وال���ت���وج���ه ل��ل��وظ��ائ��ف ال��ت��ق��ن��ي��ة 

وال���رجم���ة وع����دم ال��ب��ق��اء يف ق��ال��ب واح����د يف 

يف  التقنية  وتطويع  تعلم  لأن  واح��دة،  وظيفة 

وا�سعة  ابوابا  لهن  �سيفتح  التقليدية  الأعمال 

يف امل�ستقبل.

وج������اء ت��ن��ظ��ي��م امل���ح���ا����س���رة ان���ط���الق���ا م��ن 

امل�سوؤولية الجتماعية ل�سركة مرايتي النا�سئة، 

عام  ب�سكل  والقت�ساد  الأردين  املجتمع  جت��اه 

ل��ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ت��دري��ب لأج����ل ال��ت��وظ��ي��ف، 

لأجل  التعليم  موؤ�س�سة  مع  �سراكتها  اإط��ار  ويف 

وطنية  م��ب��ادرة  تقود  التي  الأردن��ي��ة  التوظيف 

ه���ادف���ة ب��ال�����س��راك��ة م���ع مم��ث��ل��ني م���ن ال��ق��ط��اع 

الوظيفي  الإر�ساد  م�سروع  خالل  من  اخلا�س 

ال����ذي ُي��ن��ف��ذ ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���س��ن��دوق تطوير 

ال��ت��ع��ل��ي��م وم��وؤ���س�����س��ة اإجن�����از ل��ع��دد م���ن ط��الب 

�سيتم من خالله  ال��ذي  و  امل��دار���س احلكومية 

القطاعات  و  املهن  بع�س  اىل  ال��ط��الب  ار���س��اد 

التي يجدونها مطلوبة حاليا يف �سوق العمل.

اأ�س�ستها  اأردن���ي���ة  نا�سئة  ���س��رك��ة  وم��راي��ت��ي، 

الريادية رموز �سادق يف العام 2017، وت�سرف 

بت�سويق  متخ�س�سة  عربية  من�سة  على  اليوم 

ال�سخ�سية  وال��ع��ن��اي��ة  اجل��م��ال  منتجات  وب��ي��ع 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واخل���ال���ي���ة م����ن امل�������واد ال�������س���ارة، 

الأردن��ي��ة،  الوطنية  املنتجات  م��ن  وخ�سو�سا 

يف  للم�ستخدم  املحّكمة  ال�ست�سارات  وت��ق��دمي 

جمال التجميل والعناية بالب�سرة.

لأج����ل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

التوظيف الأردنية،منظمة غري ربحية م�سجلة 

م��ب��ادرة  وت��ق��ود   ،2006 ع��ام  تاأ�س�ست  حملياً 

وط��ن��ي��ة ه��ادف��ة خل��ل��ق ف��ر���س اق��ت�����س��ادي��ة لفئة 

اأنحاء  جميع  يف  العمل  عن  الباحثني  ال�سباب 

ت��دري��ب��ي��ة لل�سباب  ب��رام��ج  امل��م��ل��ك��ة، وت�����س��م��ي��م 

م���وج���ه���ة ن���ح���و ق���ط���اع م���ع���ني لإي����ج����اد ف��ر���س 

خا�سة  اأع��م��ال  ري���ادة  فر�س  اأو  مبا�سرة،  عمل 

بامل�ساريع ال�سغرية.

نب�ض البلد- عمان

 ن��اق�����س��ت جل��ن��ة امل�������راأة و�����س����وؤون الأ����س���رة 

دور  الث��ن��ني،  ام�����س  اجتماع  خ��الل  النيابية، 

الدعم  تقدمي  يف  الجتماعية  التنمية  وزارة 

لذوي الحتياجات اخلا�سة وخطط �سندوق 

امل���ع���ون���ة ال��وط��ن��ي��ة ل���دع���م الأ�����س����ر ال��ف��ق��رية 

وترخي�س احل�سانات يف املن�ساآت اخلا�سة.

واأ�سارت رئي�سة اللجنة عبري اجلبور خالل 

، ه��داي��ة  ال��ن��واب  ت��روؤ���س��ه��ا الج��ت��م��اع بح�سور 

ال�سعوب  ومروة  الطبا�سات  وا�سالم  ال�سرحان 

اىل �سكوى و�سلت للجنة قدمها ذوو احتياجات 

خ��ا���س��ة ح����ول ع����دم ق���درت���ه���م ع��ل��ى ال��و���س��ول 

للمراكز اليوائية اأثناء جائحة كورونا.

وت���������س����اءل����ت، ب���ح�������س���ور وزي�������ر ال��ت��ن��م��ي��ة 

املفلح ومدير عام �سندوق  الجتماعية امين 

امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة ب��ال��وك��ال��ة اأم���ني ع���ام وزارة 

وم�ساعد  ال�سمور،  برق  الجتماعية  التنمية 

المني العام يف وزارة العمل عبداهلل اجلبور، 

اع����داد  م���ن  احل����د  يف  ال��ع��م��ل  وزارة  دور  ع���ن 

العمالة الوافدة يف ظل ارتفاع ن�سب البطالة 

بني الردنيني.

ل��ل��وزارة هو  ال�ساغل  الهم  اإن  املفلح،  وق��ال 

تاأمني احلياة الكرمية لالأ�سر العفيفة والأ�سد 

فقرا يف اململكة، حيث مت فتح قانون اجلمعيات 

ال��الزم��ة عليه،  التعديالت  لإج���راء  اخل��ريي��ة 

وهناك اكرث من جهة تقدم امل�ساريع النتاجية 

للجمعيات اخلريية، م�سريا اىل اإن�ساء من�سة 

واحدة يتم التقدمي عليها.

واأ�ساف، »خالل جائحة كورونا مت ت�سكيل 

فريق حماية وطني برئا�سة الوزارة ومب�ساركة 

العديد من موؤ�س�سات املجتمع املدين لت�سهيل 

و�سول ذوي الحتياجات اخلا�سة اىل مراكز 

اليواء«.

وحول املعايري التي يتم و�سعها لال�ستفادة 

م���ن ب��رن��ام��ج ال���دع���م ال��ن��ق��دي امل���وح���د، ق��ال 

�سيقوم  الوطنية  املعونة  �سندوق  اإن  ال�سمور 

ال��ط��ل��ب��ات اجل���دي���دة، وف��ق��ا لنتائج  ب��درا���س��ة 

اخ��ت��ب��ار ن��ظ��ام ال���س��ت��ه��داف احل��ك��وم��ي املوحد 

ال����ذي ي��ع��ت��م��د اأك����رث م���ن 57 م��وؤ���س��را تعر 

ع���ن اأه�����م ال���ع���وام���ل ال���ت���ي ت��رت��ب��ط ب��ت��ح��دي��د 

للدعم  الأ�سر  الأ�سر وحاجة  م�ستوى معي�سة 

وامل�ساعدة.

�سندوق  يعتمدها  التي  املوؤ�سرات  اأن  وبني 

ال�سرق  ال�سروط يف  اأف�سل  املعونة تعتر من 

الو����س���ط، لف��ت��ا اإىل اأن ال��ع��دي��د م��ن ال���دول 

طلبت تلك املوؤ�سرات لتطبيقها لديهم.

تفعيل  اىل  ت�سعى  ال����وزارة  ان  اىل  واأ���س��ار 

مليونا  هناك  ان  حيث  املوؤ�س�سية،  احل�سانات 

ل���ل���رع���اي���ة يف  ب���ح���اج���ة  ط���ف���ل  األ�������ف  و400 

احل�سانات، موؤكدا حاجة اململكة اإىل 40 األف 

ح�سانة.

بدوره، قال م�ساعد اأمني العام وزارة العمل 

عبداهلل اجلبور، اإن عدد العمالة الوافدة كان 

قبل �سهر اآذار العام 2020 نحو 400 األف 

بعد  األ��ف��ا   320 اإىل  حاليا  انخف�س  ع��ام��ل، 

ت�سويب الو�ساع.

اأم����ام  وت����اب����ع، ان����ه مت اإغ������الق 27 م��ه��ن��ة 

ال��ع��م��ال��ة ال���واف���دة م��ن اأج���ل اإح����الل العمالة 

االردنية.

 القوات المسلحة تحتفل بتسليم مشروع المبنى اإلداري 
في مديرية أمن الحدود

 محاضرة توعوية باطار اإلرشاد الوظيفي لطالب مدارس حكومية

 األسرة النيابية تبحث آلية دعم ذوي االحتياجات الخاصة

نب�ض البلد- عمان

وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ال��ع��ل��م��ي اأن جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ق��رر 

املوافقة على ا�ستحداث عدد من التخ�س�سات 

م�ستوى  على  اجل��دي��دة  الدرا�سية  وال��رام��ج 

واملاج�ستري،  العايل  والدبلوم  البكالوريو�س، 

العمل  �سوق  حاجة  تلبي  والتي  وال��دك��ت��وراه، 

املحلي والإقليمي والدويل. 

ك��م��ا ا���س��ت��ح��دث امل��ج��ل�����س وف���ق���ا مل���ا ���س��رح 

ب�����ه ال����ن����اط����ق الإع������الم������ي ب���ا����س���م ال���������وزارة 

م��ه��ن��د اخل��ط��ي��ب، ام�����س الث���ن���ني، ع����ددا من 

التخ�س�سات املهنية والتطبيقية يف اجلامعات 

الر�سمية واخلا�سة، وذلك  والكليات الأردنية 

اع���ت���ب���اراً م���ن ب���داي���ة ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي املقبل 

اعتمادها  يتم  اأن  �سريطة   2022-2023
موؤ�س�سات  اع��ت��م��اد  م��ن هيئة  خ��ا���س��اً  اع��ت��م��اداً 

ب��دء  ق��ب��ل  ال��ع��ايل و���س��م��ان ج��ودت��ه��ا  التعليم 

التدري�س فيها.

و���س��م��ل ال����س���ت���ح���داث 33 ت��خ�����س�����س��اً يف 

يف  تخ�س�سات  و3  ال��ب��ك��ال��وري��و���س،  ب��رن��ام��ج 

يف  تخ�س�ساً  و23  ال��ع��ايل،  ال��دب��ل��وم  برنامج 

برنامج  يف  وتخ�س�سني  املاج�ستري،  برنامج 

الدكتوراه.

على  امل���واف���ق���ة  مت  الأردن�����ي�����ة  اجل���ام���ع���ة  ويف 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف تخ�س�س  ب��رن��ام��ج  ا���س��ت��ح��داث 

احل���ق���وق/ف���رع ال��ع��ق��ب��ة، ودرج�����ة امل��اج�����س��ت��ري يف 

ودرج���ة  ال�����س��ي��دلن��ي��ة،  الأع���م���ال  اإدارة  تخ�س�س 

املاج�ستري يف تخ�س�س املعاجلة اللبية ال�سريرية.

كما جرى ا�ستحداث برنامج البكالوريو�س 

التمري�س،  لتخ�س�سي  ال��ريم��وك  جامعة  يف 

وال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وب��رن��ام��ج 

املاج�ستري يف تخ�س�س الت�سويق الرقمي.

برنامج  ا�ستحداث  على  املجل�س  وافق  كما 

التكنولوجيا  تخ�س�سات  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

الجنليزية  وال��ل��غ��ة  امل��خ��اط��ر،  واإدارة  امل��ال��ي��ة 

التطبيقية، يف جامعة موؤتة.

ويف ج��ام��ع��ة ال���ع���ل���وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا مت 

املوافقة على ا�ستحداث برنامج البكالوريو�س 

يف ت��خ�����س�����س��ات ع���ل���م ال���ب���ي���ان���ات، وال����ذك����اء 

ال�سطناعي، اإىل جانب برنامج املاج�ستري يف 

تخ�س�س اأخالقيات العلوم الطبية واحليوية.

املاج�ستري  برنامج  ا�ستحداث  ج��رى  كما 

الإدارة  تخ�س�س  يف  الها�سمية  اجل��ام��ع��ة  يف 

وهند�سة  الكهربائية،  والهند�سة  الريا�سية، 

وا�ستحداث  واملنة،  الذكية  احلا�سوب  اأنظمة 

هند�سة  تخ�س�س  يف  البكالوريو�س  برنامج 

اجلامعية  احل�سن  كلية  يف  املتجددة  الطاقة 

التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية.

ويف جامعة احل�سني بن طالل مت املوافقة 

على ا�ستحداث برنامج املاج�ستري يف تخ�س�س 

املاج�ستري  ب��رن��ام��ج  وا���س��ت��ح��داث  امل��ح��ا���س��ب��ة، 

ب��ج��ام��ع��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة يف ت��خ�����س�����س 

الريا�سيات  ال��رق��م��ي،  وال��ت��م��وي��ل  الق��ت�����س��اد 

التطبيقية، وا�ستحداث برنامج البكالوريو�س 

يف تخ�س�سات ذكاء الأعمال وحتليل البيانات، 

 Health الت�سميم والو�سائط املعلوماتية، 

ب��رن��ام��ج  ج��ان��ب  اإىل   ،  Informatics
لغري  الأمل��ان��ي��ة  اللغة  تخ�س�س  يف  ال��دك��ت��وراه 

الناطقني بها، يف اجلامعة الأملانية الأردنية.

ك���م���ا واف�������ق امل���ج���ل�������س يف ج���ام���ع���ة ع��م��ان 

الأه��ل��ي��ة اخل��ا���س��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ح��داث ب��رن��ام��ج 

الطبيعي،  العالج  تخ�س�س  يف  البكالوريو�س 

وبرنامج الدبلوم العايل يف تخ�س�س املحا�سبة 

تخ�س�س  يف  املاج�ستري  وبرنامج  القانونية، 

هند�سة الإن�ساءات.

اخلا�سة،  التطبيقية  العلوم  جامعة  ويف 

واف������ق امل���ج���ل�������س ع���ل���ى ا����س���ت���ح���داث ب��رن��ام��ج 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ت��خ�����س�����س ع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات 

املاج�ستري يف  وبرنامج  ال�سطناعي،  والذكاء 

تخ�س�س الت�سميم الداخلي.

البكالوريو�س  برنامج  ا�ستحداث  وج��رى 

الت�سويق الإلكرتوين والتوا�سل  يف تخ�س�س 

الج����ت����م����اع����ي، ع����ل����م ال����ب����ي����ان����ات وال�����ذك�����اء 

اخلا�سة،  فيالدلفيا  جامعة  يف  ال�سطناعي 

البكالوريو�س  برنامج  ا�ستحداث  اىل  ا�سافة 

الفلم  ت�سميم  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��خ�����س�����س��ات،  يف 

ال���رق���م���ي، ال����واق����ع الف����رتا�����س����ي، وب��رن��ام��ج 

جامعة  يف  الكيمياء  تخ�س�س  يف  املاج�ستري 

البرتا.

اخلا�سة،  الأردن��ي��ة  الزيتونة  جامعة  ويف 

واف������ق امل���ج���ل�������س ع���ل���ى ا����س���ت���ح���داث ب��رن��ام��ج 

الطاقة  هند�سة  تخ�س�س  يف  البكالوريو�س 

امل�����س��ت��دام��ة، ال��ت�����س��وي��ق ال���رق���م���ي، ال��ه��ن��د���س��ة 

الكهربائية/هند�سة اأنظمة ذكية وات�سالت.

برنامج  ا�ستحداث  على  املجل�س  وافق  كما 

الطبية  ال��ع��ل��وم  تخ�س�س  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

تخ�س�س  يف  املاج�ستري  وب��رن��ام��ج  امل��خ��ري��ة، 

ال���ع���ل���وم ال�������س���ي���دلن���ي���ة يف ج���ام���ع���ة ج���ر����س، 

البكالوريو�س  برنامج  ا�ستحداث  اىل  ا�سافة 

يف ت��خ�����س�����س ال����ع����الج ال��ط��ب��ي��ع��ي، ه��ن��د���س��ة 

ال�����س��ي��راين يف جامعة  ال��رجم��ي��ات، الأم����ن 

ال�سرق الأو�سط .

املجل�س  واف���ق  الأه��ل��ي��ة،  اإرب���د  جامعة  ويف 

على ا�ستحداث برنامج املاج�ستري يف تخ�س�س 

ذكاء الأعمال وحتليل البيانات، كما وافق على 

ا�ستحداث برنامج الدبلوم العايل يف تخ�س�س 

املاج�ستري  وبرنامج  واملعلومات،  املكتبات  علم 

يف تخ�س�س الإعالم الرقمي، والعلوم الطبية 

املخرية يف جامعة الزرقاء.

ك����م����ا واف���������ق ع����ل����ى ا�����س����ت����ح����داث ب���رن���ام���ج 

اإلكرتونيات  ع��ل��وم  تخ�س�س  يف  البكالوريو�س 

تخ�س�س  يف  امل��اج�����س��ت��ري  وب��رن��ام��ج  ال���ط���ريان، 

العربية،  عمان  جامعة  يف  التطبيقية  اللغويات 

كما وافق على ا�ستحداث برنامج الدبلوم العايل 

يف تخ�س�س العلوم اجلنائية يف جامعة جدارا .

للتكنولوجيا،  �سمية  الأم���رية  جامعة  ويف 

واف������ق امل���ج���ل�������س ع���ل���ى ا����س���ت���ح���داث ب��رن��ام��ج 

املالية  تكنولوجيا  تخ�س�سات  يف  املاج�ستري 

���س��ال���س��ل  واإدارة  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة،  وامل���ح���ا����س���ب���ة 

ا�سافة  اللوج�ستية،  والتكنولوجيا  التوريد 

ا����س���ت���ح���داث ب��رن��ام��ج  ا����س���ت���ح���داث ع���ل���ى  اىل 

البكالوريو�س يف تخ�س�س الأمن ال�سيراين، 

وبرنامج املاج�ستري يف تخ�س�س اإدارة وحتليل 

الأعمال يف اجلامعة الأمريكية يف ماأدبا .

واف��ق  للتكنولوجيا  ال��ع��ق��ب��ة  ج��ام��ع��ة  ويف 

ع��ل��ى ا���س��ت��ح��داث ب��رن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف 

الإع���الم  اجل��راف��ي��ك��ي،  الت�سميم  تخ�س�سات 

ال��ع��ل��وم  ال����ق����ان����ون، ويف ج���ام���ع���ة  ال����رق����م����ي، 

الإ����س���الم���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة واف������ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى 

البكالوريو�س يف تخ�س�س  ا�ستحداث برنامج 

والتجويد،  ال�سوتي  والأداء  الأم�����وال،  فقه 

ال��ت��اري��خ،  تخ�س�س  يف  امل��اج�����س��ت��ري  وب��رن��ام��ج 

وب���رن���ام���ج ال����دك����ت����وراه يف ت��خ�����س�����س ال��ف��ق��ه 

احلنفي.

ويف كلية طالل اأبوغزالة، مت املوافقة على 

تخ�س�س  يف  املاج�ستري  ب��رن��ام��ج  ا���س��ت��ح��داث 

ويف  ال���رق���م���ي،  ال��ت�����س��وي��ق  يف  الأع����م����ال  اإدارة 

الكلية اجلامعية الوطنية للتكنولوجيا وافق 

املجل�س على ا�ستحداث برنامج البكالوريو�س 

وال��ت��وا���س��ل  ال��رق��م��ي  ال��ت�����س��وي��ق  تخ�س�س  يف 

الجتماعي.

نب�ض البلد- عمان

 وق��ع �سمو الأم���ري م��رع��د ب��ن رع���د، رئي�س 

املجل�س الأعلى حلقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، 

احلافظ  عبد  ال�سيخ  الق�ساة  قا�سي  و�سماحة 

ال��رب��ط��ة، ام�����س الث��ن��ني يف مقر املجل�س،  ن��ه��ار 

م���ذك���رة ت��ف��اه��م ب���ه���دف ت���ق���دمي ال���دع���م امل���ايل 

والفني واملعريف لتهيئة املبنى الرئي�سي لدائرة 

ال�سرعي،  الق�سائي  وامل��ع��ه��د  ال��ق�����س��اة  ق��ا���س��ي 

وجممع املحاكم ال�سرعية يف حمافظة العا�سمة 

حماكم  جممع  اإىل  اإ���س��اف��ة  ع��رج��ان،  مبنطقة 

لتهيئتها  ال�سرعية  البتدائية  اجلنوبية  عمان 

كمحاكم منوذجية وفقاً لكودة متطلبات البناء 

لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

وت��ه��دف امل���ذك���رة اىل ال��ت��ع��اون م��ع معهد 

الق�ساء ال�سرعي للعمل على تدريب اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة ال�سرعيني، واأعوان الق�ساء 

ال�����س��رع��ي، وال����ك����وادر ال��ع��ام��ل��ة ل��دي��ه��م على 

الفعال  التوا�سل  وطرق  احلقوقية،  املنهجية 

اإىل  بالإ�سافة  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�سخا�س  مع 

تدريب عدد من موظفي دائرة قا�سي الق�ساة 

على مهارات التوا�سل بلغة الإ�سارة.

ي��ت��وان��ى عن  ل��ن  املجل�س  اأن  ���س��م��وه  واأك����د 

للموؤ�س�سات  وال���س��ن��اد  ال���الزم  ال��دع��م  تقدمي 

تهيئة  يف  ق��دًم��ا  للم�سي  واخل��ا���س��ة  ال��ع��ام��ة 

البنية التحتية التي تراعي متطلبات و�سول 

على  �سموه  م�سددا  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س 

مع  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  لتعزيز  املجل�س  ا���س��ت��ع��داد 

الأه���داف  دع��م  يف  ي�ساهم  مب��ا  كافة  ال�سركاء 

ال�سامية التي تعنى بها.

من جهته، قال قا�سي الق�ساة، اإن املذكرة 

اإط����ار خ��ط��ة دائ����رة ق��ا���س��ي الق�ساة  ت��اأت��ي يف 

�سبل  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���ه���ادف���ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الج���راءات،  وت�سهيل  العدالة،  اإىل  الو�سول 

وت����وف����ري ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م���الئ���م���ة مل��ت��ط��ل��ب��ات 

الأ�سخا�س ذوي العاقة.

تتوانى عن  لن  الدائرة  اأن  �سماحته  واأك��د 

تقدمي الت�سارك والتن�سيق مع املجل�س الأعلى 

التي  التحتية  البنية  لتهيئة  الإع��اق��ة  ل��ذوي 

ال��ت��ع��اون  اأط���ر  وت��ع��زي��ز  متطلباتهم،  ت��راع��ي 

التي  ال�سامية  املجل�س مبا يحقق ر�سالته  مع 

التي  اجل��ه��ود  م��ث��م��ن��اً  حتقيقها،  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 

يقودها �سموه يف توفري مقومات ومتكني دعم 

املتطلبات  وتلبية  الإع��اق��ة،  ذوي  ال�سخا�س 

باملجتمع  ب��ه��م مب��ا يحقق دجم��ه��م  اخل��ا���س��ة 

وينعك�س على حياتهم ب�سكل ايجابي.

ي��ذك��ر اأن ق��ان��ون ح��ق��وق الأ���س��خ��ا���س ذوي 

ت�سمن   ،2017 ل�سنة   )20( رق��م  الإع��اق��ة 

الو�سول مبعناها  ن�سو�سا تطرقت لإمكانية 

متطلبات  كودة  مراعاة  الزامية  مع  ال�سامل، 

املوؤ�س�سات  الإعاقة يف  البناء لالأ�سخا�س ذوي 

العامة واخلا�سة كافة.

ويف نهاية احلفل قدم قا�سي الق�ساة درعا 

تكرميا ل�سمو الأمري على جهوده يف النهو�س 

ب��ق��ط��اع ح��ق��وق الأ���س��خ��ا���س ذوي الإع���اق���ة يف 

االردن.

 استحداث تخصصات
 جديدة في الجامعات األردنية 

الرسمية والخاصة 

 األعلى لذوي اإلعاقة ودائرة قاضي 
القضاة يوقعان مذكرة تفاهم

البلد-العقبة نب�ض 

وق����ع رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ���س��ل��ط��ة 

م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة  الق���ت�������س���ادي���ة اخل��ا���س��ة 

اأو���س��ني  منظمة  م��ع  بخيت  ن��اي��ف  املهند�س 

م��ذك��رة   ام�����س  ي���وم   )Ocean X( اإك�����س

تفاهم لال�ستك�ساف العلمي للمياه الأردنية 

يف خ��ل��ي��ج ال��ب��ح��ر الأح����م����ر ب���ه���دف ت��ع��زي��ز 

اجل���ه���ود ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة 

يف ال��ع��ق��ب��ة وت�����س��ن��ي��ف الح����ي����اء ال��ب��ح��ري��ة  

ال�سخمة  يف العقبة.

واك����د ال��ب��خ��ي��ت  ع��ل��ى اأه���م���ي���ة  ال��ت��ع��اون 

 Ocean  ( اإك�������س  اأو�����س����ني  م��ن��ظ��م��ة  م���ع 

متقدمة  وت��ق��ن��ي��ات  خ����رات  لك��ت�����س��اب   )X
خلليج  البحري  البيئي  النظام  ل�ستك�ساف 

العقبة، واأي�سا  امل�ساعدة على اإدراج حممية 

ال��ع��ق��ب��ة ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى ال�����س��ب��ك��ة ال��دول��ي��ة 

البحرية. للمحميات 

م�سريا اىل ان هذا التعاون  ياأتي تنفيذاً 

حول  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  ل��روؤي��ة 

وان�ساء  البحرية   العقبة  حممية  الإع��الن 

جم��م��ع ال��ع��ق��ب��ة ال����دويل ل��ل��ع��ل��وم ال��ب��ح��ري��ة 

م��ت��م��ي��زة  وج����ه����ة  اىل  ال���ع���ق���ب���ة  وحت�����وي�����ل 

ل��الأب��ح��اث ال��دول��ي��ة يف ال���ط���رف ال�����س��م��ايل 

العقبة. خلليج 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأع���رب  ج��ان��ب��ه  وم��ن 

ال�����روف�����ي�����������س�����ور ف���ي���ن�������س���ي���ن���ت ب����ريي����ب����ون 

)Vincent Pieribone(ع�����������������ن 

ت���ق���دي���ره ل��ل��ع��م��ل م���ع احل���ك���وم���ة الأردن����ي����ة 

وخ��راء  اخل��ا���س��ة  العقبة  منطقة  و�سلطة 

املنطقة  يف  ال��ب��ح��ري��ة  وال��ع��ل��وم  امل��ح��ي��ط��ات 

واكت�ساب فهم  املياه  اأعماق هذه  ل�ستك�ساف 

اأعمق للتنوع البيولوجي يف خليج العقبة.

وب����ني ال��روف��ي�����س��ور ع���ن ق��ي��ام امل��ن��ظ��م��ة 

ب���ال���ت���ع���اون م����ع ���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة  

ورح��الت  علمية  بعثة  بتنفيذ  القت�سادية 

درا�سات  لإجراء  اأ�سبوعني  ملدة  ا�ستك�سافية  

وبحوث للمياه الأردنية ملوا�سلة دعم جهود 

املنطقة،  يف  البحرية  البيئة  على  احلفاظ 

وذل����ك مب�����س��ارك��ة ع��ل��م��اء وب��اح��ث��ني وطلبة 

املهمة غري  ه��ذه  و�ستتم  اأردن��ي��ني ودول��ي��ني، 

امل�����س��ب��وق��ة ع��ل��ى م���ن اك���ر واأح������دث �سفن 

ال���س��ت��ك�����س��اف وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي والإن���ت���اج 

العاملي. الإعالمي 

 البخيت يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة أوشين إكس 
لإلستكشاف العلمي بالعقبة
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نب�ض البلد-  فرح مو�سى 

ن��ظ��م��ت م��دي��ري��ة زراع�����ة حم��اف��ظ��ة ارب���د 

ب���ال���ت���ع���اون م����ع ج��م��ع��ي��ة ����س���ي���دات ال��رف��ي��د 

املحلي  للمجتمع  تدريبية  دورة  ال��زراع��ي��ة 

والت�سنيع  امل��ن��زل��ي��ة  زراع����ة احل��دي��ق��ة  ح���ول 

الغذائي بحيث  ت�سجيع املجتمع املحلي على 

النتاج  املنزلية  باحلديقة  والعناية  الزراعة 

ا�سكالها  ال��غ��ذائ��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف  امل�����واد  ب��ع�����ض 

النباتي واحليواين. 

قال مدير زراعة حمافظة اربد الدكتور 

عبداحلافظ ابو عرابي اىل ان هنالك ارتفاع 

م��ل��ح��وظ ع��ل��ى ا���س��ع��ار امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة على 

امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي والب���د م��ن االع��ت��م��اد على 

احتياجات  بع�ض  توفري  يف  كمجتمع  ال��ذات 

اال�����س����ره م���ن امل������واد ال���غ���ذائ���ي���ة وا���س��ت��غ��ال 

اخل���دي���ق���ة امل���ن���زل���ي���ة  وخ���ا����س���ة يف امل��ن��اط��ق 

الريفية

وا���س��اف  على اهمية دع��م امل��راأة الريفية 

الزراعية  امل�ساريع  اقامة  على    وت�سجيعها 

اال�سره  الذي ميكن  االقت�سادي  العائد  ذات 

من توفري م�سدر دخل ثابت 

مديرية  يف  الت�سويق  �سعبة  رئي�ض  اكد  و 

زراع����ة حم��اف��ظ��ة ارب����د ع��م��ر ال���ع���ودات على 

اه��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة االم����ن ال��غ��ذائ��ي   

وت�سنيع  تامني  يف  املحلي  املجتمع  وا�سراك 

بع�ض  تخفف  بدورها  والتي  الغذائية  امل��واد 

االع���ب���اء االق��ت�����س��ادي��ة ل��ا���س��ره ب��اال���س��اف��ة 

للح�سول على منتجات زراعية �سحيةو ذات 

جوده عالية 

الزراعة  وزارة  ان  اىل  ال��ع��ودات  ا�سار  كما 

ال��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع  ت�����س��ع��ى اىل م�����س��اع��دة 

املنتجات الريفية يف ت�سويق منتجاتهم عرب 

خ��ال  م��ن  خمتلفة  ت�سويقية  م��ن��اف��ذ  ف��ت��ح 

البازارات واملهرجانات واملعار�ض الدائمة

ا�ستال نباتات  ال��دورة مت توزيع  يف نهاية 

اخل�سروات  ا�ستال  وبع�ض  وعطرية  طبية 

والباذجنان  والبندورة  واملريامية  كالزعرت 

ما  تامني  مت  حيث  امل�ساركني  على  والنعنع 

يقارب 2000 �ستلة من خمتلف اال�سناف

نب�ض البلد - جواد اخل�رضي

رع����ى رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة احل�����س��ني ب���ن ط��ال 

االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��اط��ف اخل��راب�����س��ة اف��ت��ت��اح 

ادارة  لكلية  االأول  ال����دويل  ال��ع��ل��م��ي  امل���وؤمت���ر 

بن  االأع��م��ال واالق��ت�����س��اد  يف جامعة احل�سني 

امل��ال  »بيئة  ب��ع��ن��وان  م��ع��ان  ط��ال يف حمافظة 

جائحة  ظل  يف  امل�ستدامة  والتنمية  واالأع��م��ال 

ك�����ورون�����ا«وال�����ذي ي��ع��ق��د خ�����ال ال����ف����رتة م��ن 

اإدارة  كلية  م��ن  بتنظيم   ،٢٠٢٢ اأي���ار   ١٦_١٨

وبالت�ساركية  اجلامعة  يف  واالقت�ساد  االأعمال 

ال�سياحي  التنموي  ال��ب��رتا  اإق��ل��ي��م  �سلطة  م��ع 

اال�سمدة  ل�سناعة  الهندية  االأردنية  وال�سركة 

من  الباحثني  م��ن  ع��دد  مب�ساركة   ، )جيفكو( 

االأردن وعدد من الدول العربية.

بن  احل�سني  جامعة  رئي�ض  رحب  كلمته  يف 

ط���ال اال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��اط��ف اخل��راب�����س��ة 

باقامة  واع��ت��زازه  ع��ن فخره  وع��رب  باحل�سور 

هذا املوؤمتر يف كلية ادارة االأعمال واالقت�ساد، 

العلماء  من  الكثري  خرجت  التي  الكلية  تلك 

و����س���ان���دت ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة االأخ������رى وام��ت��د 

عطاوؤها لي�سمل جميع وزارات ودوائر الوطن.

الدويل  املوؤمتر  انعقاد  ان  وا�سار اخلراب�سة 

االأول« بيئة املال واالأعمال والتنمية امل�ستدامة 

يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا« يف ظ���ل ال���ظ���روف 

ال�سحية واملعي�سية التي فر�ستها علينا جائحة 

االقت�ساد  على  العميقة  وتداعياتها  ك��ورون��ا 

وا�ستقرارها  املنطقة  دول  واقت�سادات  العاملي 

املايل والنقدي، فقد اأ�سبح من الواجب درا�سة 

الفر�ض والتهديدات التي نتجت عن اجلائحة.

م��ت��م��ن��ي��ا ان ي���ك���ون امل�����س��ت��ق��ب��ل م�����س��رق��ا يف 

ما  ت��وف��ري  يتم  واأن  العلمي،  البحث  جم���االت 

اأمكن من درا�سات واأبحاث وموؤمترات لدعمها 

وتاأكيد الفائدة منها، واأن تكون اأكرث �سمولية 

وعمقا يف خمتلف املجاالت.

االأعمال  اإدارة  كلية  عميد  ا�سار  كلمته  ويف 

ال�سبوع  �سليمان  الدكتور  اال�ستاذ  واالقت�ساد 

اىل ان ه���دف امل���وؤمت���ر ه��و درا����س���ة واق����ع امل��ال 

وامل��ن��ط��ق��ة  االأردن  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  واالأع����م����ال 

االقليمية والعامل، وذلك من خال ا�ستغال 

االقت�سادي،  النمو  لتحقيق  العلمي  البحث 

لي�سبح املوؤمتر حلقة توا�سل بني االأكادمييني 

امل�����ج�����االت  ورج����������ال االأع�������م�������ال يف خم���ت���ل���ف 

االقت�سادية.

وق����د ���س��ك��ل ه����ذا امل���وؤمت���ر ف��ر���س��ة الل��ت��ق��اء 

العديد من الباحثني من خمتلف دول العامل، 

والذين �سيقدمون اأوراقاً بحثية تتناول العديد 

واالع��م��ال  امل��ال  ب��واق��ع  املرتبطة  املوا�سيع  م��ن 

م�ستوى  على  ك��ورون��ا  جائحة  من  التعايف  بعد 

باال�سافة  والعامل،  االإقليمية  واملنطقة  االأردن 

اىل م�ساركة عدد من رجال االأعمال يف املوؤمتر.

 وت��خ��ل��ل ح��ف��ل االف���ت���ت���اح ت���ك���رمي اجل��ه��ات 

الداعمة للموؤمتر .

ح�����س��ر ح��ف��ل االف���ت���ت���اح م������دراء االأج���ه���زة 

االأمنية و مدراء الدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات 

العامة.

نب�ض البلد- عّمان

اط��ل��ع��ت جل��ن��ة امل�������راأة يف جم��ل�����ض االأع���ي���ان 

مبادرة حرير  على  الزبن،  نايفة  العني  برئا�سة 

االإثنني  ام�ض  املجتمعية، خال لقائها  للتنمية 

مدير املبادرة العام نهاد الدبا�ض.

اإن اللجنة حتر�ض على  وقالت العني الزبن 

الهادفة  املحلية  املبادرات  االطاع على خمتلف 

واقت�سادًيا  �سيا�سًيا  االأردن��ي��ة  امل���راأة  متكني  اإىل 

واجتماعًيا لت�سبح ع�سًوا فاعًا يف املجتمع.

وتهدف املبادرة، بح�سب الدبا�ض، اإىل تقدمي 

خال  من  ال�سرطان  ملر�سى  وامل�ساعدة  الدعم 

ملر�سى  جم��اين  ب�سكل  امل�ستعار  ال�سعر  ت��وف��ري 

ال�����س��رط��ان، ���س��ي��م��ا االأط���ف���ال م��ن��ه��م، م���ن اأج���ل 

ثقتهم  وتعزيز  املجتمع  يف  اندماجهم  ت�سهيل 

باأنف�سهم.

ت�سنيع  اإىل  ��ا  اأي�����سً ت��رم��ي  امل���ب���ادرة  اأن  واأك����د 

امل�ستعار  ال�سعر  »بواريك«  من  ممكن  عدد  اأكرب 

حملًيا، اإىل جانب تعزيز فكرة م�ساركة املراأة يف 

دعم اأ�سرتها مادًيا من خال توفري فر�ض عمل 

بعد  وح��ب��ك��ه  وجت��ه��ي��زه  ال�سعر  يت�سنيع  تتعلق 

تدريبهم من قبل خمت�سني.

تعترب  التي  امل��ب��ادرة،  اأن  اإىل  الدبا�ض  واأ���س��ار 

تعقد  الربحية،  االن�سانية غري  املبادرات  اإحدى 

دورات متخ�س�سة لتنمية وتطوير الذات للمراأة 

يف املجتمع املحلي، اإ�سافة اإىل تنظيم احلمات 

ال��ت��وع��وي��ة اخل��ا���س��ة ب��امل��ج��ت��م��ع ال��ط��ف��ويل عرب 

تقدمي الدعم النف�سي لاأطفال واأ�سرهم.

البلد-عمان نب�ض 

 ق���ال م��وق��ع ط��ق�����ض ال���ع���رب، االث���ن���ني، اإن 

لن  ال��ع��راق  ت�سرب  ال��ت��ي  الرملية  العا�سفة 

ت�سل اإىل االأردن

لن  الرملية  العا�سفة  اأن  امل��وق��ع  واأو���س��ح 

يكون  ول��ن  اهلل-،  -مب�سيئة  االأردن  اإىل  ت�سل 

لها اأي تاأثريات على االأردن، الأن ااجتاه الرياح 

املتو�سط  االأب��ي�����ض  البحر  �سرق  م��ن  ال��ق��ادم��ة 

مينع اأي ُغبار من التقدم اإىل مدن اململكة

وب�����داأت ع��ا���س��ف��ة رم��ل��ي��ة ج���داري���ة �سخمة 

ب��ال��ت�����س��ك��ل م�����س��اء االأح�����د يف ���س��رق االأرا����س���ي 

ال�سورية وحتركت منذ �سباح اليوم نحو اأغلب 

امل��اح��ة  تعطيل  ع��ل��ى  ال��ع��راق عملت  م��ن��اط��ق 

اجلوية وانعدام مدى الروؤية االأفقية

ال��رم��ل��ي��ة  ال���ع���ا����س���ف���ة  ���س��ت��ك��م��ل  اأي������ن  اإىل 

وجهتها؟

اأن تتحرك  ال��ق��ادم��ة  ال�����س��اع��ات  ُي��ت��وق��ع يف 

و�سرق  الكويت  دول��ة  نحو  الرملية  العا�سفة 

بت�ساعد  ُم��رف��ق��ة  اهلل-،  ���س��اء  -اإن  ال�سعودية 

كبري على ن�سب الُغبار، مما يوؤدي اإىل حدوث 

تدين وانعدام على حدوث تدين وانعدام على 

باالإ�سافة اىل هبوب  االأف��ق��ي��ة،  ال��روؤي��ة  م��دى 

رياح قوية �ستعمل على ا�سطراب امواج البحر

 وزارة الزراعه تعقد ورشه لتنشيط الزراعه المنزلية

 انطالق فعاليات مؤتمر »بيئة المال والتنمية المستدامة 
بظل كورونا«

 لجنة المرأة في األعيان تطلع على مبادرة حرير

طقس العرب: العاصفة الرملية التي تضرب العراق
 لن تصل لالردن

 النزاهة تضبط موظفا متلبسا بجريمة 
الرشوة وتوقفه 15 يوما

 تقرير ميداني يكشف 
حجم خسائر محمية غابات اليرموك 

خالل الحريق األخير

 صندوق حياة للتعليم يخصص منحة 
دراسية باسم ابو عاقلة 

 من االثنين حتى األربعاء .. 
نشاط للرياح الشمالية الغربية 

وارتفاع ُمتوقع ألمواج البحر

نب�ض البلد- عمان

 اأح��ب��ط��ت ه��ي��ئ��ة ال��ن��زاه��ة وم��ك��اف��ح��ة 

ب��ال��ت��ورط  متهم  ر���س��وة  عملية  ال��ف�����س��اد 

دائ��رة اجلمارك  بها موظف يعمل لدى 

بيان �سحفي،  الهيئة يف  وقالت  العامة. 

القب�ض  اإل���ق���اء  اإن����ه مت  االث���ن���ني،  ام�����ض 

على املتهم متلب�سا با�ستام الر�سوة من 

تقدمي  مقابل  منها  طلبها  التي  اجلهة 

ت�سهيات لها تت�سبب بهدر املال العام.

اأن املدعي العام للهيئة قرر  واأ�سافت 

ت��وق��ي��ف امل��وظ��ف امل��ت��ه��م 15 ي��وم��ا على 

وتاأهيل  ا�ساح  مركز  يف  التحقيق  ذم��ة 

ماركا بتهمة جناية الر�سوة.

نب�ض البلد- عمان

 ك�سف تقرير م�سح ميداين اأ�سدره فريق 

خمت�ض يف اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة، 

ام�����ض االث���ن���ني، ع��ن ح��ج��م خ�����س��ائ��ر حممية 

غابات الريموك خال احلريق االأخري.

وب���ني اأن ع���دد اأ���س��ج��ار امل��ل��ول )ال��ب��ل��وط 

املت�سررة نتيجة احلريق  مت�ساقط االأوراق( 

م��ت�����س��ررة   826 م��ن��ه��ا  ���س��ج��رة،   829 ب��ل��غ 

جزئيا، و3 اأ�سجار كليا.

اأ���س��ج��ار  ع����دد  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����س����ار 

ال�سنوبر احللبي املت�سررة بلغ 150 �سجرة، 

و���س��ج��ر اخل�����روب وال�������س���در ���س��ج��رة واح����دة 

ل��ك��ل م��ن��ه��ا )ح����رق ك���ام���ل(، و���س��ج��ر العبهر 

وواح��دة  جزئي  ت�سرر  منها   3 �سجرات   4
اح����رتاق ك��ام��ل، وف��ي��م��ا ك���ان ال�����س��رر االأك���رب 

ل��ل�����س��ج��ريات )���س��وي��د ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ق��ن��دي��ل، 

زعرور( بلغت 2734 �سجرة، منها 1234 

�سجرة »حرق كامل«.

يذكر اأن التقرير قام به عدد من اخلرباء 

امل��ح��م��ي��ة يف اجلمعية  امل��ن��اط��ق  وه���م م��دي��ر 

�سامح  البيئيان  والباحثان  طوالبة،  عثمان 

خطاطبة يف حممية غابات عجلون، و�سفيان 

ملكاوي يف حممية غابات الريموك.

نب�ض البلد- عمان

منحة  للتعليم،  حياة  �سندوق  خ�س�ض 

درا����س���ي���ة ج��ام��ع��ي��ة ك���ام���ل���ة م���ق���دم���ة م��ن 

اأب��و  ���س��ريي��ن  ال�سحفية  ب��ا���س��م  ال�����س��ن��دوق 

ع��اق��ل��ة، ت��دف��ع ع��ل��ى نفقة ال�����س��ن��دوق ب��اأي 

جامعة اردنية كانت.

وقال رئي�ض هيئة املديرين يف ال�سندوق، 

ام�ض  ب��ي��ان  يف  ال�����س��اك��ت،  مو�سى  املهند�ض 

�سي�ستفيد  ال��ت��ي  املنحة  ه��ذه  اأن  االث��ن��ني، 

ع���ام وعلى  ك��ل  ���س��ت��ك��ون يف  ال��ط��ال��ب  منها 

مدى احلياة و�ستحمل ا�سم ال�سحفية اأبو 

الفل�سطينية  ق�سيتنا  نا�سرت  التي  عاقلة 

واأه��ل��ن��ا ه��ن��اك ل��ي��ب��ق��ى ا���س��م��ه��ا ع��ل��م��اً على 

املحتل  على جرائم  و�ساهداً  التاريخ  مدار 

يهدف  حياة  �سندوق  اأن  ُيذكر  الغا�سب. 

اإىل حت��ق��ي��ق ر���س��ال��ت��ه م���ن خ����ال ال��ق��ي��ام 

مب�����س��اري��ع دع����م ال��ط��ل��ب��ة وم��ن��ح خ��ري��ج��ي 

الثانوية العامة من غري املقتدرين مادياً، 

والتدريب  التعليم  على  احل�سول  فر�سة 

االأردنية عن  واملعاهد  املهني يف اجلامعات 

لتمكينهم  واملنح  القرو�ض  تقدمي  طريق 

م����ن ب���ن���اء م�����س��ت��ق��ب��ل اأف�������س���ل الأن��ف�����س��ه��م 

وجمتمعهم.

البلد-عمان نب�ض 

اجلوية  النماذج  خُم��رج��ات  اآخ��ر  ت�سري 

العمليات  ق�����س��م  ل���دى  امل��ع��اجل��ة  ال��ع��ددي��ة 

االإقليمي  العرب  طق�ض  مركز  يف  اجلوية 

ُمعتدلة  غربية  �سمالية  ري���اح  ه��ب��وب  اإىل 

االثنني  م��ن  العقبة  خليج  على  ال�سرعة 

اأوق�����ات الع�سر  ح��ت��ى االأرب���ع���اء خ��ا���س��ة يف 

وامل�������س���اء، وت�����س��ح��ب ال���ري���اح ب��ه��ب��ات ق��وي��ة 

اأحياناً تام�ض حاجز ال50كم/�ساعة

ارتفاع ُمتوقع الأمواج البحر االأحمر

ت��ع��م��ل ال���ري���اح ال��ن�����س��ط��ة ع��ل��ى ح���دوث 

ارت����ف����اع الم�������واج ال���ب���ح���ر ع���ل���ى ال�����س��اط��ئ 

اجلنوبي حتديداً ويف العمق بحيث يرتاوح 

100-90�سم، مم��ا قد  امل��وج م��ن  ارت��ف��اع 

داخل  ال�سغرية  القوارب  تنقل  على  يوؤثر 

اخلليج، وُيتوقع ان ترتاجع �سرعة الرياح 

يوم اخلمي�ض وينخف�ض م�ستوى املوج



50االقت�صادي

 وفد من شركة سبيس إكس يزور تنظيم االتصاالت

 1.213 مليار دوالر عائدات قطاع السياحة خالل الثلث األول

 زين توّظف تقنيات الذكاء االصطناعي لتقديم أفضل خدمة لعمالئها

نب�ض البلد- عمان

تنظيم  هيئة  مفو�ضي  جمل�س  رئي�س  ق��ال 

ال�ضرحان،  ب�ضام  املهند�س  االت�����ض��االت،  ق��ط��اع 

حقيقية  �ضراكة  حتقيق  اإىل  ت�ضعى  الهيئة  اإن 

م���ع ال��ق��ط��اع اخل���ا����س وم����ع ج��م��ي��ع ال��راغ��ب��ن 

باال�ضتثمار يف �ضوق االت�ضاالت االأردين.

واأ������ض�����اف، خ�����ال ا���ض��ت��ق��ب��ال��ه وف�������داً مي��ث��ل 

املتخ�ض�ضة  االأم��رك��ي��ة،  اإك�����س«  »�ضبي�س  �ضركة 

يف جم��ال ت��ق��دمي خ��دم��ات االن��رن��ت، اأن �ضوق 

الواعدة  االأ���ض��واق  من  يعد  االأردين  االت�ضاالت 

يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ض��رق االأو�����ض����ط وال����ق����ادرة على 

التكيف وا�ضتيعاب التطورات واملتغرات العاملية 

احلا�ضلة يف جمال تطوير التقنيات امل�ضتخدمة 

يف تقدمي اخلدمات بكل ي�ضر و�ضهولة.

اأك��د  االث��ن��ن،  ام�����س  للهيئة،  ب��ي��ان  وبح�ضب 

ت��ذل��ي��ل جميع  ع��ل��ى  الهيئة  ال�����ض��رح��ان ح��ر���س 

العقبات التي حتول دون ا�ضتقطاب اال�ضتثمارات 

االأردين  االت�ضاالت  �ضوق  يف  للعمل  اخلارجية 

ع��ل��ى ن��ح��و ي�����ض��م��ن ت��ق��دمي اأف�����ض��ل اخل��دم��ات 

اإىل  الهادفة  امللكية  ال��روؤى  وف��ق  للم�ضتفيدين 

م��ن خ��ال موا�ضلة  ال��ق��ط��اع،  وت��ع��زي��ز  تطوير 

العمل على اإيجاد بيئة ا�ضتثمارية حمفزة ترتكز 

التعامل  على  ق��ادرة  ومتطلبات  ت�ضريعات  على 

اإ���ض��اف��ة اإىل  ال��ع��اق��ة،  م��ع جميع اجل��ه��ات ذات 

امل�ضتفيدين  املقدمة  واخليارات  البدائل  تنويع 

الذي يلبي رغباتهم  النحو  من اخلدمات على 

واحتياجاتهم.

اللقاءات  عقد  تكثيف  اإىل  ال�ضرحان  ودع���ا 

اخلارجية  اجل��ه��ات  جميع  اط��اع  اإىل  الهادفة 

ال���راغ���ب���ة ب��اال���ض��ت��ث��م��ار يف ق���ط���اع االت�������ض���االت 

التي  واملحفزات  اال�ضتثمار  اأوج��ه  على  االأردين 

تقدمها اجلهات املعنية، الإيجاد �ضراكة حقيقية 

ت�ضهم يف تطوير بيئة االأعمال وتقدمي خدمات 

امل�ضتفيدين  ورغ���ب���ات  ح��اج��ات  ت��ل��ب��ي  م��ت��ن��وع��ة 

وال���دول  ال�ضعوب  م�ضالح  خ��دم��ة  اإىل  و���ض��وال 

كافة.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأب�����دى اأع�����ض��اء ال���وف���د ال��زائ��ر 

ال�������ض���وق  ت����ق����دمي خ���دم���ات���ه���م يف  رغ���ب���ت���ه���م يف 

االأردين، من خال اإطاق العديد من االأقمار 

ال�ضناعية، اإذ تقوم ال�ضركة بت�ضغيل كوكبة من 

االت�ضال  خدمة  لتوفر  اال�ضطناعية  االأقمار 

من  الكوكبة  تتكون  حيث  باالإنرنت،  القمري 

�ضامل  ب�ضكل  واملنتجة  ال�ضغرة  االأق��م��ار  اآالف 

اإر�ضال وا�ضتقبال  لتعمل باال�ضراك مع اأجهزة 

اأر�ضية.

نب�ض البلد- عمان

 ارت���ف���ع���ت ع����ائ����دات امل��م��ل��ك��ة م����ن ال���دخ���ل 

ال�ضياحي خال �ضهر ني�ضان من العام احلايل 

مبقدار 230 مليون دوالر اأو ما ن�ضبته 256 

باملئة عن م�ضتواه خال ذات ال�ضهر من العام 

املا�ضي لي�ضل اإىل 320 مليون دوالر.

وع����زا ال��ب��ن��ك امل���رك���زي يف اأح�����دث ب��ي��ان��ات��ه 

نتيجة  االرت��ف��اع،  هذا  االثنن،  ام�س  ال�ضادرة 

بنحو  ال�ضهر  ذات  خ���ال  ال�����ض��ي��اح  ع���دد  زي����ادة 

اىل 278.9 األف  لي�ضل  �ضائح  األف   207.5
�ضائح.

وح��ق��ق ال���دخ���ل ال�����ض��ي��اح��ي خ���ال االأرب���ع���ة 

 ،2022 احل�����ايل  ال���ع���ام  م���ن  االأوىل  اأ����ض���ه���ر 

ارتفاعاً بنحو 870 مليون دوالر اأو ما ن�ضبته 

مليار   1.213 اىل  لي�ضل  باملئة   252.7
العام  م��ن  املقابلة  ال��ف��رة  م��ع  مقارنة  دوالر، 

ال�ضياح  ع��دد  الرت��ف��اع  نتيجة   ،2021 املا�ضي 

بنحو 791.6 األف �ضائح لي�ضل اإىل مليون و 

59 األف األف �ضائح.
و���ض��ك��ل ال���دخ���ل ال�����ض��ي��اح��ي م���ن االأردن���ي���ن 

من  ب��امل��ئ��ة   33.3 ن�ضبته  م���ا  امل��ق��ي��م��ن  غ���ر 

ال��دخ��ل من  ت��اه  ال�ضياحي،  ال��دخ��ل  اإج��م��ايل 

الدول العربية )عدا دول اخلليج( مبا ن�ضبته 

ال�ضياحي،  الدخل  اجمايل  من  باملئة   24.6
اأبرزها �ضوريا 7.1 باملئة، والعراق 6.7 باملئة، 

الثالثة،  املرتبة  اأم��ا يف  باملئة،   3.4 وفل�ضطن 

فجاء الدخل ال�ضياحي من دول اخلليج العربي 

بن�ضبة بلغت 21 باملئة، ومن اأبرزها ال�ضعودية 

وُعمان  باملئة،   4.4 والكويت  باملئة،   12.6
1.5 باملئة، ويف املرتبة الرابعة حلت اجلن�ضية 
االأوروبية بن�ضبة م�ضاهمة بلغت 11.3 باملئة، 

 1.5 واأملانيا  باملئة،   1.6 فرن�ضا  اأبرزها  ومن 

باملئة، اأما الواليات املتحدة االمركية ف�ضكلت 

ال��دخ��ل  اإج���م���ايل  م���ن  ب��امل��ئ��ة   3.3 ن�ضبته  م���ا 

ال�ضياحي.

نب�ض البلد- عّمان

مع  ت��ع��اون��ه��ا  االأردن  زي���ن  ���ض��رك��ة  ا�ضتكملت   

الأمتتة  املعلومات،  لتكنولوجيا  »لبيبة«  �ضركة 

نظام  تطوير  خ��ال  من  لديها  العماء  خدمة 

اال�ضطناعي  الذكاء  بتقنية  الدرد�ضة  روب��وت��ات 

جلميع خدماتها االإلكرونية.

االث��ن��ن،  ام�����س  زي���ن  ل�ضركة  ب��ي��ان  وبح�ضب 

متّكنت من خال تعاونها مع �ضركة »لبيبة«، من 

خدمة عمائها عرب تطبيق في�ضبوك ما�ضنجر 

وتطبيق وات�ضاب لاأعمال وعرب خدمة املحادثة 

تطبيقها  وع���ل���ى  االإل�����ك�����روين،  م��وق��ع��ه��ا  ع��ل��ى 

اأف�ضل  ب�ضكٍل  الذكية  االأجهزة  على  االإلكروين 

واأك����ر فعالية واح��راف��ي��ة، ح��ي��ث وّف���ر روب���وت 

ال���درد����ض���ة )ه�����ا( ا���ض��ت��ج��اب��ة ���ض��ري��ع��ة وف���وري���ة 

لعماء زين، كما �ضّهل عملية التوا�ضل يف جميع 

االأوقات، ما وّفر اجلهد على ال�ضركة وعمائها 

يف اآن واحد.

وتتيح زين من خال روبوت الدرد�ضة )ها( 

اأك�����ر م���ن 90 ب��امل��ئ��ة م���ن اخل���دم���ات ال��ذات��ي��ة 

حزم  واإلغاء  اإ�ضافة  ميكنهم  حيث  للم�ضركن، 

االإن���رن���ت وحت���وي���ل ت��ع��رف��ة اخل����ط، واالط����اع 

ع��ل��ى ال��ر���ض��ي��د امل��ت��ب��ق��ي وجت���دي���د اال����ض���راك 

اخل��دم��ات،  م��ن  وغ��ره��ا  الفواتر  ودف��ع  املبّكر، 

خطوطهم  اإدارة   « »زي��ن  مل�ضركي  ميكن  بحيث 

ب�ضري،  ت��دخ��ل  اأي  ودون  و���ض��رع��ة  �ضهولة  ب��ك��ل 

على  واحلفاظ  اخل�ضو�ضية  �ضيا�ضة  تطبيق  مع 

�ضرية املعلومات، كما ميكنهم من االطاع على 

عليها  واحل�ضول  املتوفرة  واخلدمات  العرو�س 

من خال )ها(، كخدمة زين فايرب وعرو�س 

الربودباند وعرو�س ال�ضركات.

وب��ّي��ن��ت زي��ن اأن ن�ضبة ك��ب��رة م��ن امل��ح��ادث��ات 

ُت��دار  االإلكرونية  خدماتها  عرب  تتلّقاها  التي 

الدرد�ضة  روب��وت  خ��ال  من  كامل  ب�ضكل  حالياً 

اإدارة خ��دم��ة  ال�����ض��رك��ة  ���ض��ّه��ل ع��ل��ى  )ه�����ا(، م���ا 

ع��م��ائ��ه��ا وت��وف��ر ق��اع��دة م��ع��ل��وم��ات اأك����رب عن 

م�����ض��رك��ي��ه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن ت���وف���ر ال��ع��رو���س 

وتتاءم  احتياجاتهم  تنا�ضب  التي  واخل��دم��ات 

مع �ضلوكهم عرب االإنرنت، وذلك �ضمن خطط 

ال�ضركة التطويرية يف جمال خدمة العماء.
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 وزير السياحة يلتقي مدير اإلدارة 
الملكية لحماية البيئة والسياحة

 توزيع الكهرباء: 2035 مشتركا راجع 
مكاتب الشركات لغايات التسجيل 

 إشهار جمعية األردن والبوسنة 
للصداقة واألعمال

 استكمال تجهيز قاعة انتظار العمالء 
في المنطقة الحرة الزرقاء

 1.727 مليار دينار حجم التداول 
العقاري في المملكة لنهاية الثلث 

االول العام الحالي  

نب�ض البلد- عمان

 اأكد وزير ال�ضياحة واالآث��ار نايف الفايز 

امللكية  االإدارة  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  اأهمية 

حل���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة وال�������ض���ي���اح���ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة 

امل��واق��ع  البيئي وال�����ض��ي��اح��ي يف  ع��ل��ى االأم����ن 

اململكة  واالأث���ري���ة مب��ح��اف��ظ��ات  ال�����ض��ي��اح��ي��ة 

كافة.

ج��اء ذل��ك خ��ال لقاء ال��وزي��ر الفايز يف 

االإدارة  مدير  االث��ن��ن،  ام�س  ال���وزارة،  مقر 

العميد  وال�ضياحة  البيئة  حلماية  امللكية 

الوزير  القطارنة، بح�ضور م�ضت�ضار  فخري 

ه�ضام العبادي.

امللكية  االإدارة  ب��ج��ه��ود  ال��ف��اي��ز  واأ�����ض����اد 

ال��ب��ي��ئ��ي  االأم���������ن  ال����رام����ي����ة اىل حت���ق���ي���ق 

وال�ضياحي، واملحافظة على االأنظمة البيئية 

م���ن خ����ال اإن���ف���اذ ال���ق���ان���ون ون�����ض��ر ال��وع��ي 

والثقافة البيئية وال�ضياحية.

اإىل  القطارنة  العميد  اأ���ض��ار  جهته،  م��ن 

اجلهود احلثيثة التي تبذلها مديرية االأمن 

للحفاظ  امللكية،  االإدارة  خ��ال  م��ن  ال��ع��ام 

على البيئة والطبيعة وتعزيز ا�ضتدامتهما، 

وحماية املوارد الطبيعية واملواقع ال�ضياحية 

على  وامل��ح��اف��ظ��ة  االأردن  ب��ه��ا  ي��زخ��ر  ال��ت��ي 

ال�ضياحي  القطاع  اأهمية  م��وؤك��داً  نظافتها، 

يف دعم االقت�ضاد الوطني وتعزيز التنمية.

نب�ض البلد- عمان

اأعلنت �ضركة توزيع الكهرباء عن جتهيز 

ف����رق م��ي��دان��ي��ة م�����زودة ب��ك��ل م���ا حت��ت��اج��ه، 

مل�����ض��اع��دة امل�����ض��رك��ن يف م��ن��اط��ق ام��ت��ي��ازه��ا 

ووادي  العقبة  م��ع��ان،  الطفيلة،  )ال��ك��رك، 

على  للدعم  للت�ضجيل  ال�ضرقية(،  االأردن 

التعرفة الكهربائية.

م�ضركا   2035 ان  ال�����ض��رك��ة  وق���ال���ت 

الت�ضجيل، يف حن  لغايات  راجعوا مكاتبها 

عرب  امل��ن�����ض��ة  ع��ل��ى  الت�ضجيل  م��ن  ا���ض��ت��ف��اد 

م�ضاعدة مكاتب ال�ضركة 574 م�ضركا.

امل�����ض��رك��ن  ن�����ض��ب��ة  ان  اىل  واأ�������ض������ارت 

امل�ضجلن للدعم �ضمن مناطقها بلغت نحو 

عام. ب�ضكل  باملئة   45
واكدت بانه �ضيتم اإعداد جوالت م�ضائية 

القادمن،  وال�ضبت  اجلمعة  يومي  وكذلك 

وكذلك  العفيفة  االأ���ض��ر  م�ضاكن  لت�ضجيل 

القرى النائية.

االثنن،  ال��ي��وم  �ضحفي  بيان  يف  وق��ال��ت 

ان ن�����ض��ر ال���ف���رق امل��ي��دان��ي��ة ج����اء مل�����ض��اع��دة 

التي  الفر�ضة  م��ن  واال�ضتفادة  امل�ضركن 

باإمكان  اأن��ه  بحيث  الطاقة  وزارة  اأتاحتها 

�ضهر  نهاية  حتى  امل�ضجلن  غر  املواطنن 

اأيار احلايل الت�ضجيل على املن�ضة من داخل 

ال�ضادرة  الفاتورة  واإل��غ��اء  ال�ضركة  مكاتب 

التعرفة  تت�ضمن  ج��دي��دة  اأخ���رى  واإ���ض��دار 

املدعومة.

مناطق  يف  مكاتبها  ان  ال�ضركة  واأك���دت 

امتيازها على اأمت اال�ضتعداد دائما مل�ضاعدة 

امل�����ض��رك��ن ال��راغ��ب��ن يف ال��ت�����ض��ج��ي��ل على 

الدعم.

نب�ض البلد- عمان

االأردن  ج��م��ع��ي��ة  ال���ب���و����ض���ن���ة،  يف  �����ض����ه����رت 
ُ
اأ  

اأن�س  برئا�ضة  واالأع���م���ال  لل�ضداقة  والبو�ضنة 

ن�������روخ، ومب�������ض���ارك���ة مم��ث��ل��ن ع����ن احل��ك��وم��ة 

ال��ب��و���ض��ن��ي��ة وم�����ض��ت��ث��م��ري��ن م���ن ك���ا ال��ب��ل��دي��ن، 

البحرينية  واجل��م��ع��ي��ة  ع��م��ان  �ضناعة  وغ��رف��ة 

البو�ضنية لاأعمال.

وق����ال ن����روخ يف ب���ي���ان، ام�����س االث���ن���ن، اإن 

امل�ضتثمرين  بن  رواب��ط  لبناء  تهدف  اجلمعية 

يف االأردن ونظرائهم يف البو�ضنة، وزيادة التبادل 

التجاري بن البلدين.

يف  االأردين  الوفد  مع  م�ضاركته  عقب  واأك��د 

اأهمية   ،2022 ل��اأع��م��ال  ���ض��راي��ي��ف��و  م��ن��ت��دى 

وم��ا  امل��ن��ت��دى  م��ن  املكت�ضبة  امل��ن��ج��زات  م��ت��اب��ع��ة 

�ضيتبعها من زيارات لتعميق العاقة واال�ضتفادة 

على امل�ضتوين االقت�ضادي واالجتماعي.

واأ����ض���اد ن����روخ ب��امل�����ض��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة لغرفة 

����ض���ن���اع���ة ع����م����ان يف امل����ن����ت����دى، م���ب���ي���ن���اً ح��ج��م 

اال�ضتح�ضان الذي القته كلمة اأمن �ضر جمل�س 

ال��غ��رف��ة مت��ي��م ال��ق�����ض��راوي ك��م��ت��ح��دث رئي�ضي 

يف امل��ن��ت��دى ع��ن اأه��م��ي��ة ال��ق��ط��اع ال�����ض��ن��اع��ي يف 

لكا  منها  لا�ضتفادة  املمكنة  والفر�س  االأردن 

البلدين.

نب�ض البلد- عمان

 ق���ال م��دي��ر ع���ام امل��ن��اط��ق احل���رة االردن��ي��ة 

ع��ب��داحل��م��ي��د ال���غ���راي���ب���ة ان امل���ن���اط���ق احل���رة 

م�������ض���ت���م���رة ب���ت���ح���دي���ث وت����ط����وي����ر خ���دم���ات���ه���ا 

مل�ضتثمريها وعمائها.

االردنية  االن��ب��اء  لوكالة  الغرايبة  وا���ض��اف 

و�ضك  ع��ل��ى  احل����رة  امل��ن��اط��ق  ادارة  ان  )ب����را( 

االن��ت��ه��اء م��ن جت��ه��ي��ز ق��اع��ة ان��ت��ظ��ار ال��ع��م��اء 

وال���زب���ائ���ن ال���راغ���ب���ن ب�������ض���راء م���رك���ب���ات من 

ال��دوائ��ر  ال���زرق���اء، وم��راج��ع��ي  املنطقة احل���رة 

املخت�ضة من املنطقة احلرة واجلمارك وادارة 

ي�����وؤدون خ��دم��ات مت�ضلة  ال��ذي��ن  ال��رخ��ي�����س 

بتجارة املركبات.

املنطقة  يف  الكائن  امل��وق��ع  افتتاح  ان  وب��ن 

احلرة الزرقاء يهدف اىل توفر بيئة منا�ضبه 

ه��ذا  حتفيز  وا���ض��ت��م��رار  وال��ت��ج��ار  للمواطنن 

االعان  �ضيتم  انه  اىل  م�ضرا  املهم،  الن�ضاط 

حال  وال��زب��ائ��ن  العماء  ا�ضتقبال  م��وع��د  ع��ن 

االنتهاء من جتهز ال�ضالة.

نب�ض البلد- عمان

ارت��ف��ع حجم ال��ت��داول يف ���ض��وق ال��ع��ق��ار يف 

االول  الثلث  لنهاية  باملئة   29 بن�ضبة  اململكة 

من العام احلايل مقارنة مع نف�س الفرة من 

عام 2021 اإىل1.727 مليار دينار.

وب��ح�����ض��ب ال���ت���ق���ري���ر ال�������ض���ه���ري ل���ل���ت���داول 

ال��ع��ق��اري يف امل��م��ل��ك��ة، ال����ذي اأ���ض��درت��ه دائ���رة 

قيمة  ارتفعت  فقد  االث��ن��ن،  ام�س  االأرا���ض��ي 

االإيرادات خال الثلث االول من العام احلايل 

بن�ضبة بلغت 39 باملئة مقارنة بنف�س الفرة 

مليون   77 ن��ح��و  ل��ت��ب��ل��غ  2021؛  ع���ام  م���ن 

دينار.

واظ���ه���ر ال��ت��ق��ري��ر، ان��خ��ف��ا���س ح��رك��ة بيع 

الثلث االول من عام  اململكة خال  العقار يف 

2022 بن�ضبة 2 باملئة، حيث ارتفعت بيوعات 
وانخف�ضت  ب��امل��ئ��ة،   8 ب��ل��غ��ت  بن�ضبة  ال�����ض��ق��ق 

بيوعات االأرا�ضي بن�ضبة بلغت 5 باملئة مقارنة 

بنف�س الفرة من عام 2021.

وع��ل��ى امل�����ض��ت��وى ال�����ض��ه��ري، ارت���ف���ع حجم 

�ضهر  خال  االأردين  العقار  �ضوق  يف  التداول 

ني�ضان من العام احلايل بن�ضبة بلغت 1 باملئة 

مقارنة بنف�س ال�ضهر من عام 2021، ليبلغ 

دينار. مليون   313
و���ض��ج��ل��ت ق��ي��م��ة االإي���������رادات خ����ال �ضهر 

باملئة   9 بلغت  بن�ضبة  ارتفاعا  املا�ضي  ني�ضان 

لتبلغ   2021 ال�ضهر من عام  بنف�س  مقارنة 

قرابة 13.8 مليون دينار.

 50 شركة ناشئة تنضم إلى حاضنة إنجاز ضمن الفوج الرابع
نب�ض البلد- عمان

اإجن����از«  م��وؤ���ض�����ض��ة  اأع���م���ال  ح��ا���ض��ن��ة  ا�ضتقبلت   

�ضمن  نا�ضئة  ريادية  �ضركة   50 اآب«  �ضتارت  ماي 

اإليها موؤخرا، لي�ضتفيد  الرابع الذي ان�ضم  الفوج 

لل�ضركات  احلا�ضنة  توفرها  التي  اخل��دم��ات  م��ن 

النا�ضئة واملوؤ�ض�ضات املجتمعية التي ت�ضعى لتطوير 

وتو�ضيع اأعمالها.

وي�����ض��م ال��ف��وج جم��م��وع��ة م��ن ال�����ض��رك��ات التي 

ت��ع��م��ل يف ق���ط���اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ي��ئ��ة 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وال��ت�����ض��ن��ي��ع واالأغ���ذي���ة 

وغ��ره��ا م��ن ال��ق��ط��اع��ات، ح��ي��ث مت اخ��ت��ي��ار تلك 

ال�ضركات من خال خمرجات برامج اإجناز املعنية 

يتم  ال��ت��ي  املجتمعية  وال���ري���ادة  االأع���م���ال  ب���ري���ادة 

فتح  اإىل  اإ�ضافة  والكليات،  اجلامعات  تطبيقها يف 

يف  املهتمن  ال��ري��ادي��ن  وا�ضتقطاب  التقدمي  ب��اب 

تطوير وبناء �ضركاتهم النا�ضئة.

وقالت املوؤ�ض�ضة يف بيان �ضحفي ام�س االثنن، 

اإن فرة االحت�ضان لل�ضركات النا�ضئة ت�ضتمر ملدة 

لتعزيز  ت��دري��ب��ي مكثف  ب���داأت مبخيم  ك��ام��ل  ع��ام 

ق�����درات ال�����ض��رك��ات ال��ن��ا���ض��ئ��ة واإع����داده����ا ل��ربام��ج 

تدريبات  من  احلا�ضنة  توفرها  التي  االحت�ضان 

االإر�����ض����اد امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ط��وي��ر االأع����م����ال ال��ري��ادي��ة 

وغرها  ال��ري��ادي��ة  وامل�����ض��اري��ع  النا�ضئة  لل�ضركات 

التي  االحتياجات  لكافة  ال�ضاملة  اخل��دم��ات  م��ن 

حتتاجها ال�ضركات يف هذه املرحلة.

واأ����ض���اف���ت، ان احل��ا���ض��ن��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ر 

�ضركة  لكل  االأ�ضا�ضية  لاحتياجات  العام  التقييم 

نا�ضئة يف احلا�ضنة، ملعرفة مكامن القوة وال�ضعف 

والعمل على تطويرها.

وت��وف��ر احل��ا���ض��ن��ة ق��اع��ات ت��دري��ب��ي��ة، وق��اع��ات 

ب��ه��دف ت�ضميم  ل��ل��ع��م��ل  اج��ت��م��اع��ات، وم�����ض��اح��ات 

وتطوير املنتج اخلا�س بال�ضركات النا�ضئة، اإ�ضافة 

اإىل مكاتب خدمات خا�ضة مت ت�ضميمها وجتهيزها 

باأحدث الطرق لي�ضتفيد منها الرياديون.

تراعي  منا�ضبة  م�ضاحة  احلا�ضنة  ت��وف��ر  كما 

فيما  الريادين  اللتقاء  العامة  ال�ضامة  �ضروط 

ب��ي��ن��ه��م ب��ه��دف ت���ب���ادل اخل�����ربات واالط������اع على 

وذلك  االحت�ضان،  فرة  خال  املختلفة  جتاربهم 

ب��ه��دف ال��ت��ع��رف على ال�����ض��رك��ات واخل��دم��ات التي 

تراعي  كما  متكاملة،  ري��ادي��ة  بيئة  خللق  تقدمها 

ال��ري��ادي��ة م��ن خال  امل����راأة  اح��ت��ي��اج��ات  احلا�ضنة 

وتفعيل  لدعمها  م��ائ��م��ة  ع��م��ل  لبيئة  ت��وف��ره��ا 

ال��ن��م��و االق��ت�����ض��ادي، م��ا ي�ضهم يف خلق  دوره����ا يف 

فر�س عمل جديدة ب�ضوق العمل.

وت���ف���ت���ح احل���ا����ض���ن���ة امل����ج����ال اأم�������ام ال�����ض��رك��ات 

يف  امل�ضتثمرين  م��ع  ���ض��راك��ات  لتاأ�ضي�س  ال��ن��ا���ض��ئ��ة 

تنظيمها جمموعة  خ���ال  م��ن  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 

املعنية  كافة  االأط��راف  التي جتمع  الفعاليات  من 

ت��ق��دمي عرو�س  امل��ج��ال، يتم م��ن خالها  يف ه��ذا 

من  جمموعة  اأم���ام  النا�ضئة  ال�����ض��رك��ات  قبل  م��ن 

امل�ضتثمرين املهتمن.

اآب«  ���ض��ت��ارت  االأع��م��ال »م���اي  وت��واك��ب حا�ضنة 

ق��ط��اع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن خ���ال ت��وف��ر ال��ط��رق 

احلديثة يف التوا�ضل املرئي، ي�ضارك الريادين من 

الريادة،  مبجال  متخ�ض�ضة  تدريبات  يف  خالها 

االأمر الذي ي�ضهل توا�ضل املر�ضدين مع الريادين 

وتعمل  مي�ضرة،  بطريقة  واخل��ربات  املعرفة  لنقل 

احلا�ضنة من خال التوا�ضل مع اأف�ضل حا�ضنات 

االأعمال يف العامل لتوفر اأحدث االأ�ضاليب املتبعة 

يف تطوير الريادة والريادين.

ك��م��ا ي��ت��م م��ن خ���ال احل��ا���ض��ن��ة ت��وف��ر ب��رام��ج 

ري��ادي��ة م��ن ح��ا���ض��ن��ات اأع��م��ال ع��امل��ي��ة، م��ن خ��ال 

االأردين  ال�ضندوق  مع  اال�ضراتيجية  �ضراكاتها 

للريادة وم�ضروع دعم الفر�س االقت�ضادية للمراأة 

واملكتب  الكندية  احلكومة  من  املدعوم  االأردن  يف 

ال��ك��ن��دي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال�����دويل وج��ام��ع��ة راي���ر����ض���ون، 

و�ضيوا�س ال�ضرق االأو�ضط.
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البلد-وكاالت نب�ض 

ك�����س��ف��ت م�����س��ادر ���س��ي��ا���س��ّي��ة وازن�����ة يف ك��ي��ان 

جامعة  يف  مغلقٍة  جل�سٍة  عقد  ع��ن  االح��ت��ال 

اإي����ال ح���والت���ا، م�ست�سار  اأب���ي���ب، مُب�����س��ارك��ة  ت��ل 

ال��ت��اِب��ع ُمبا�سرًة  ال��ق��وم��ّي االإ���س��رائ��ي��ل��ّي،  االأم���ن 

هذه  وق��ام��ت  بينيت،  نفتايل  ال����وزراء،  لرئي�س 

امل��ح��اف��ل ب��ت�����س��ري��ب م���ا ج���رى يف ال��ل��ق��اء مل��وق��ع 

حيُث  االإخ���ب���ارّي-ال���ع���رّي،   ،)WALLA(

ُن���ِق���ل ع���ن ح���والت���ا ق��ول��ه ب���امل���وؤمت���ر املُ��غ��ل��ق اإّن 

حول  لاأزمة  ع�سكرًيا  ح��ًا  تريد  ال  اإ�سرائيل 

الرنامج النووي االإيراين واأّنها ال حتاول جّر 

اإدارة الرئي�س االأمريكّي جو بايدن للحرب مع 

اإيران ، على حّد تعبريه

 وب���ح�������س���ب م�����ا ذك������ر امل������وق������ع، ن����ق����ًا ع��ن 

ف���اإّن  املُ��غ��ل��ق  االج��ت��م��اع  يف  ���س��ارك��ت  �سخ�سياٍت 

االأوروب��ي��ة  العظمى  القوى  املتحدة،  ال��والي��ات 

ودول االح��ت��ال قلقون ج��ًدا م��ن امل��راوح��ة يف 

ال��ت��ي ت�سمح ل��اإي��ران��ي��ن  ال��ن��ووي��ة  امل��ح��ادث��ات 

مبوا�سلة التقدم يف برناجمهم النووي تقريًبا 

من دون عائق

و�سّدّد املوقع على اأّن م�ست�سار االأمن القومّي 

اجلامعة  اأمناء  اأع�ساء  اأمام  �سّدّد  االإ�سرائيلّي، 

م��واج��ه��ة مع  ع��ن  تبحث  اإ���س��رائ��ي��ل ال  اأّن  على 

اإيران، ُم�سيًفا يف الوقت عينه اأّننا ال ننظر اإىل 

، ونحن ال نريد جّر الواليات املتحدة  هذا كحلٍّ

اإىل مواجهٍة ع�سكرّيٍة مع اإيران ، الفًتا اإىل اأّن 

االأم��ر بطرٍق  باأّنه ميكن حّل هذا  نعتقد  نحن 

اأخرى، ونحن نوؤمن بذلك ، ح�سب اأقواله

االتفاق �سيمنح ال�سرعية للرنامج النووي 

االإي�������رايّن ب��ع��د ع���دة ���س��ن��وات واالأم�������وال ال��ت��ي 

مل�ساعدتها  وق�����وًدا  �ست�سكل  عليها  �ستح�سل 

للمنظمات

واأ�سار حوالتا اإىل اأنَّه اإذا عادت اإيران مع كّل 

ال��ن��ووي �ستكون ه��ذه نتيجة  اإىل االت��ف��اق  ه��ذا 

�سيمنح  االتفاق  الأّن  الإ�سرائيل،  بالن�سبة  �سيئة 

ال�سرعية للرنامج النووي االإيراين، بعد عدة 

�سنوات، واالأموال التي �ستح�سل عليها �ست�سكل 

وقوًدا مل�ساعدتها للمنظمات

يعد  مل  القومّي:  االأم��ن  م�ست�سار  واأ���س��اف 

هناك اأّي مك�سب من هذا االتفاق الذي يو�سك 

على نهايته، هناك فر�سة اأف�سل للح�سول على 

اتفاق جّيد دون الرجوع اإىل االتفاق القدمي

 ُع����اوًة ع��ل��ى م��ا ُذِك����ر اأع����اه، اأ���س��ار امل��وق��ع 

ا اإىل الو�سع  العرّي اإىل اأّن حوالتا تطّرق اأي�سً

يجب  ال  الغربّية  ال���دول  اأنَّ  واع��ت��ر  م�سر،  يف 

اأْن ت�ستخدم ال�سغط على الرئي�س عبد الفتاح 

يف  االإن�سان  بحقوق  يتعّلق  ما  ك��ّل  يف  ال�سي�سي 

الدولة

اأك��ر  وت��اب��ع ح��والت��ا: ي��وج��د لل�سي�سي ع��دد 

من الن�ساء يف املجل�س الوزاري مقارنة بالعديد 

يهاجم  زال  ال  وه��و  الدميقراطية  ال���دول  م��ن 

االإن�سان.  ب�سعبه يف موا�سيع حقوق  ينكل  باأّنه 

االإخوان امل�سلمون حاولوا ال�سيطرة على م�سر،  

من ال�سعب �سرح ه��ذا االأم��ر يف ال��غ��رب. نحن 

نفهم ذلك اأكرث

 وكان حوالتا قد زار قبل اأ�سبوعْن وا�سنطن 

االأمن  االأبي�س مع م�ست�سار  البيت  واجتمع يف 

يوم  بعد  �ساليفان،  جايك  االأم��ري��ك��ّي  القومّي 

بايدن  جو  الرئي�س  بن  الهاتفية  املكاملة  على 

التي  ورئي�س حكومة االحتال نفتايل بينيت، 

متحورت يف اأغلبها حول املو�سوع االإيرايّن

املُ�ستوى،  رفيع  اإ�سرائيلّي  م�سوؤول  ولفت   

االإخ���ب���ارّي-  )WALLA( م��وق��ع  بح�سب 

وب��اي��دن  بينيت  ب��ن  امل��ح��ادث��ة  اأنَّ  اإىل  ال��ع��رّي 

اأنَّ اجلانبن يحاوالن  كانت جيدة ج��ًدا، وذك��ر 

حتقيق اأق�سى ا�ستفادة من منظومة العاقات 

رغم اخلافات حول بع�س الق�سايا مثل اإيران

ووف���ًق���ا حل��دي��ث م�����س��وؤوٍل اإ���س��رائ��ي��ل��يٍّ اآخ���ر، 

بح�سب ما نقل املوقع نف�سه، فاإّن اأحد العوامل 

وا�سنطن  العاقة اجليدة بن  ت�ساهم يف  التي 

والكيان هو الثقة املبنية بن الطرفن وحقيقة 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وحكومة  ك��ًا م��ن احل��ك��وم��ة  اأّن 

دت يف  بايدن حترتمان قواعد اللعبة التي ُح��دِّ

االجتماع االأول بن اجلانبن

اأنَّ ج��زًءا كبرًيا من احلديث  اإىل  اأ�سار   كما 

بن حوالتا و�ساليفان تعّلق مب�ساألة ماذا نفعل 

املوا�سيع  واأح���د  ات��ف��اق،  واق��ع ال يوجد فيه  يف 

التي مّتت مناق�ستها كيف ميكن عر ممار�سة 

اأّن��ه��م  لهم  نثبت  اأْن  االإي��ران��ي��ن  على  ال�سغط 

بحاجٍة اإىل اتفاٍق ، كما قال

 وت���اب���ع امل�������س���وؤول االإ����س���رائ���ي���ل���ّي ال��ك��ب��ري: 

اأّن����ه جت��ب ممار�سة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون ي��ع��ت��ق��دون 

الواليات  متنح  اأْن  �ساأنها  من  اإ�سافية  �سغوط 

املتحدة ميزة يف املفاو�سات وقد توؤدي اإىل اتفاق 

اتخاذ  يجب  اأخ����رى،  ناحية  م��ن  لكن  اأف�����س��ل، 

خطوات ال تدفع االإيرانين للتقدم اإىل االأمام 

والبدء يف تخ�سيب اليورانيوم حتى 90 باملائة

املوقع  بح�سب  قائًا،  ذات��ه  امل�سوؤول  وم�سى 

اأّن هناك  ُي��ع��ت��ق��د  اإ���س��رائ��ي��ل،  اإّن����ه يف  ال���ع���رّي 

وبع�س  االأع���م���ال.  ه��ذه  م��ن مثل  قليًا  ع���دًدا 

امل��ق��رتح��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ل����اإدارة االأم��ري��ك��ّي��ة 

كانت مترير ق��رار اإدان��ة �سد اإي��ران يف اجتماع 

للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  حم��اف��ظ��ي  جمل�س 

ال���ذري���ة يف ح���زي���ران )ي��ون��ي��و(، وزي�����ادة ال���ردع 

عينه  الوقت  ُم�سرًيا يف   ، املنطقة  الع�سكري يف 

اأّن كل هذه العمليات تهدف اإىل التو�سيح  اإىل 

يعمل  ال  الوقت  واأّن  ينتظروا  اأاّل  لاإيرانين 

ل�ساحلهم

 ،)WALLA( م��وق��ع  تقرير  خ��ت��ام  ويف   

نقل عن م�سوؤوٍل اإ�سرائيليٍّ كبرٍي قوله اإّنه بعد 

املحادثة بن بايدن وبينيت وبعد زيارة م�ست�سار 

االأمن القومي اإيال حوالتا اإىل البيت االأبي�س، 

اأّن  دول��ة االحتال هو  ال�سائد يف  ال�سعور  ف��اإّن 

اأْن يحدث لبايدن للموافقة  �سيًئا مثرًيا يجب 

ال��ث��ورة من قائمة االإره��اب  اإخ���راج حر�س  على 

االأمريكّية، على حّد تعبريه

�سهر  يف  اأّك������دت،  ع��ري��ة  �سحيفة  وك���ان���ت   

الرئي�س  اإدارة  خطة  اأّن  املا�سي،  )مار�س(  اآذار 

الثورّي  احلر�س  اإخ��راج  بايدن،  جو  االأمريكي 

االإيرايّن من قائمة االإرهاب، والزيارة للرئي�س 

ال�سورّي ب�سار االأ�سد اإىل االإمارات وجتاهل كل 

من الريا�س واأبو ظبي لاإدارة االأمريكية، هي 

موؤ�سر وا�سح على �سعف وا�سنطن

واع���ت���رت ���س��ح��ي��ف��ة )ي���دي���ع���وت اأح���رن���وت( 

ال��ع��رّي��ة، اأّن خ��ط��وة اإخ����راج احل��ر���س ال��ث��ورّي 

من قائمة االإرهاب، هي احلدث االأول واالأكرث 

م�سادر  عن  نقًا  ال�سحيفة،  و�سّدّدت   ، اإقاًقا 

يف  ج���ًدا  بالرفيعة  و�سفتها  واأم��ن��ّي��ٍة  �سيا�سّيٍة 

اإدارة  فعلته  م��ا  اأّول  اأّن  ���س��ّدّدت على  اأب��ي��ب،  ت��ل 

ال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ّي، ج��و ب��اي��دن ك���ان اإط���اق 

االإ�سرائيلّي  الفعل  رد  ي��روا  ك��ي  اختبار  ب��ال��ون 

الذي قد مير ب�سمت مثلما مّر االتفاق النووي 

كّله، ولكن هذه املرة، رّد كل من رئي�س الوزراء 

ي��ائ��ري لبيد  ن��ف��ت��ايل بينيت ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

اإدراج  اإلغاء  ب�سجٍب حاٍد م�سرتٍك على حماولة 

احلر�س الثوري كمنظمة اإرهابية

ي��ق��ف خلف  ال����ث����وري  احل���ر����س  اأّن  وك������ررا   

اأرجاء  اأمريكين يف كل  االعتداءات على جنود 

ال�سرق االأو�سط، وهم مثل حزب اهلل يف لبنان

ذات  ع��ن  ن��ق��ًا  ق��ائ��ل��ًة،  ال�سحيفة  وت��اب��ع��ت 

امل�سادر، اإّن اإيران �سبق اأْن طلبت اإخراج احلر�س 

ال���ث���وري م��ن ق��ائ��م��ة االإره������اب وت��ل��ق��ت ف��رام��ل 

قوية، اأّما االآن، فهي حتاول ا�ستغال احلما�سة 

االأم��ري��ك��ي��ة ل��ع��ق��د االت���ف���اق م��ع��ه��م وب�����س��رع��ة، 

والتي  ال��ع��ق��وب��ات  يف  الت�سهيات  ع��ن  وف�����س��ًا 

املليارات للماين وتق�سر زمن  �ست�سخ مئات 

يف  تنجح  اأْن  املرجح  وم��ن  )ال��ن��ووي��ة(،  القنبلة 

�سوء الرّد الهزيل من وا�سنطن، اأْن ت�سجل هذا 

االإجناز االإ�سايّف ، على حّد تعبريها

 بلدية أمريكية تسمي شارعًا رئيسيًا باسم فلسطين
البلد-وكاالت نب�ض 

ق�������ررت ب���ل���دي���ة ب���ات���ر����س���ون يف والي����ة 

ال�سارع  ا�سم  نيوجريزي االأمريكية تغيري 

الرئي�سي يف املدينة اإىل �سارع فل�سطن

وب��ح�����س��ب و���س��ائ��ل اإع�����ام ف����اإن احل���دث 

م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  االأول  ي��ع��ت��ر 

الواليات املتحدة االأمريكية

وج����اء ذل���ك االإع������ام، يف ح��ف��ل �سخم 

اجل��ال��ي��ت��ن  اأب����ن����اء  م���ن  االآالف  ح�����س��ره 

بلدية  ورئ��ي�����س  وال��ع��رب��ي��ة،  الفل�سطينية 

عن  ال�ستار  واأزي���ح  �سايغ  ان��دري��ه  املدينة 

فل�سطن  �سارع  ا�سم  حتمل  التي  الافتة 

االإ���س��ارات  على  الفل�سطيني  العلم  ورف��ع   ،

ال�سوئية واالأعمدة

البلدي  للمجل�س  اجلالية  اأب��ن��اء  وع��ّر 

عن االمتنان لكل من �ساهم يف تغيري ا�سم 

الذكرى  اإحياء  مع  يتزامن  ال��ذي  ال�سارع 

ال�74 للنكبة، ليكون يوًما فل�سطينًيا

وك������ان جم��ل�����س ب���ل���دي���ة ب���ات���ر����س���ون ق��د 

اتخذ قراًرا يف �سهر اآذار )مار�س( املا�سي، 

الرئي�سي،  التجاري  ال�سارع  ت�سمية  باإعادة 

االإ�سامية  اأبناء اجلاليتن  حيث يتواجد 

والعربية اإىل �سارع فل�سطن

البلد-وكاالت نب�ض 

 15 يف  ال�سهيوين  االح��ت��ال  دول��ة  اأن�سئت 

من   78% ع��ل��ى  1948؛  ع����ام  م����اي����و/اأي����ار 

كيلومرت  البالغة  التاريخية  فل�سطن  م�ساحة 

م����رب����ع، ب���دع���م غ���رب���ي اأوروب�����������ي، وب���ري���ط���اين 

خ�سو�ساً. 

التي  االإن�سانية،  امل��اأ���س��اة  ب��اأن  اجل��زم  وميكن 

 ،1948 ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ع����ام  ب��ال�����س��ع��ب  ح��ل��ت 

الكلمة؛ فقد طرد  بكل معنى  �سعب  نكبة  كانت 

دول��ة  التي �سيطرت عليها  االأرا���س��ي  ون��زح م��ن 

فل�سطيني،  األف عربي   850 االحتال حوايل 

ع���دد  اإج�����م�����ايل  م����ن   61% ن�����س��ب��ت��ه  م����ا  اأي 

الفل�سطينين الذين كانوا يقيمون يف فل�سطن 

التاريخية ع�سية النكبة الكرى، والذي قدر ب� 

مليون عربي  فل�سطيني.

اأه����م ت��داع��ي��ات اح���ت���ال الق�سم  وك����ان م���ن 

غالبية  وط��رد  الفل�سطيني  الوطن  من  االأك��ر 

الاجئن،  ق�سية  ب���روز  امل��ج��ازر؛  ب��ق��وة  �سعبه 

من  ال��ق��د���س،  ق�سية  اإىل  اإ���س��اف��ة  تعتر،  ال��ت��ي 

اإط����ار الق�سية  ال��ق�����س��اي��ا  اجل��وه��ري��ة يف  اأه����م 

الفل�سطينية.واأ�سدرت هيئة االأمم املتحدة اأكرث 

50 ق��راراً يق�سي بوجوب عودة الاجئن  من 

عن  وت��ع��وي�����س��ه��م  ق���راه���م،  اإىل  الفل�سطينين 

االأ����س���رار ال��ت��ي حل��ق��ت ب��ه��م م��ن ج����راء ال��ط��رد 

ال���ق�������س���ري وت����دم����ري دي�����اره�����م. ول���ق���د رف�����س��ت 

ال�سادرة  القرارات  تنفيذ  ال��دوام  على  اإ�سرائيل 

نف�سه مل يجر  الوقت  ويف  املتحدة،  االأمم  عن 

امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل اإ���س��رائ��ي��ل ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ تلك 

القرارات الدولية ب�ساأن فل�سطن. 

بحق  ال�سلة  ذات  ال��ق��رارات  تلك  اأه���م  وم��ن 

ال��ق��رار  ال���ع���ودة،  يف  الفل�سطينين  ال��اج��ئ��ن 

ل��اأمم  العامة  اجلمعية  ع��ن  ال�سادر   ،»194«

ع��ام  اأول  دي�������س���م���ر/ك���ان���ون   11 يف  امل���ت���ح���دة 

 8 يف  ال�سادر   302 القرار  وكذلك   ،1948
وال��ق��رار   ،1950 ع��ام  االأول  دي�سمر/كانون 

الثاين عام  يناير/كانون   26 يف  ال�سادر   512
يف  قريبة  اأخرى  قرارات  اإىل  اإ�سافة   ،1952
الاجئن  لعودة  فر�سة  حتقيق  جلهة  بنودها 

اإىل ديارهم باأقرب وقت ممكن، وتعوي�سهم عن 

االأ�سرار التي حلقت بهم نتيجة الطرد الق�سري 

واالقتاع من اأر�سهم.

ويف عام 1948 ت�سكلت هيئة االأمم املتحدة 

الإغاثة الاجئن الفل�سطينين، وتولت اأعمال 

املتخ�س�سة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ل��وك��االت  االإغ���اث���ة 

واملنظمات غري احلكومية، بعد اإمعان املنظمات 

ال�������س���ه���ي���ون���ي���ة يف ق���ت���ل وت���ه���ج���ري ال���اج���ئ���ن 

بزعامة  ال��دويل  املجتمع  تدخل  الفل�سطينين، 

ل��اإره��اب  م��ن و�سع ح��د  وب���داًل  املتحدة،  االأمم 

االإ�سرائيلي، مع تزايد اأعداد الاجئن، ومتركز 

ال��ط��وق  »دول  فل�سطن  ح���دود  ع��ل��ى  معظمهم 

بحزم  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  ومنع  العربية«، 

تطوير  باإدخال  املتحدة  االأمم  قامت  عودتهم؛ 

على تلك اللجنة وتو�سيع مهامها، حن تبن اأن 

ق�سية الاجئن لن حتل �سريعاً، لت�سبح اأطول 

امل��ع��ا���س��ر، وامل�����س��وؤول  ال��ت��اري��خ  ق�سية جل���وء يف 

ع���ن ا���س��ت��م��راره��ا دول����ة االح���ت���ال و���س��ان��ع��وه��ا 

الغربيون.

ال��دويل  ال�ساهد  االأون�����روا«  »وك��ال��ة  وتعتر 

ال���وح���ي���د ع���ل���ى ن��ك��ب��ة ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 

وم�سوؤولية دولة االحتال والغرب عن بروزها، 

واأمريكية   – اإ�سرائيلية  حم��اوالت  ثمة  ولهذا 

ت��غ��ي��ي��ب ق�سية  وت���ال���ي���اً  ل��ت�����س��ف��ي��ت��ه��ا،  غ��رب��ي��ة 

الاجئن الفل�سطينين.

وق���د اأن�����س��ئ��ت وك��ال��ة االأمم امل��ت��ح��دة الإغ��اث��ة 

وت�����س��غ��ي��ل ال���اج���ئ���ن يف ال�������س���رق االأدن�������ى ع��ام 

م���اي���و/اأي���ار  يف  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  وب��ا���س��رت   ،1949
فقد  موؤقتة  وكالة  اعترت  اأنها  ومع   ،1950
وُتعد  ���س��ن��وات،   3 ك��ل  بانتظام  ُج���ددت والي��ت��ه��ا 

تعبرياً عن م�سوؤولية املجتمع الدويل عن اإيجاد 

 »194« ل��ل��ق��رار  وف��ق��اً  ال��اج��ئ��ن  لق�سية  ح��ل 

م���رة يف اجلمعية   137 ت��اأك��ي��ده  ج���رى  ال����ذي 

العامة لاأمم املتحدة منذ �سدوره. 

واعتمدت »االأونروا« يف عملها بن الاجئن 

�ساغته  ت��ع��ري��ف  اأر���س��ي��ة  ع��ل��ى  الفل�سطينين 

اإجرائي  تعريف  على  اأي  الفل�سطيني،  لاجئ 

ول��ي�����س ���س��ي��ا���س��ي��اً، ي���ه���دف اإىل ت���وف���ري م��ع��ي��ار 

ومقيا�س لتقدمي م�ساعدات الوكالة على النحو 

�سخ�س  ك��ل  ه��و  الفل�سطيني  ال��اج��ئ  ال��ت��ايل: 

�سبقا  لعامن  فل�سطن  يف  العادي  م�سكنه  ك��ان 

اأن خ�سر  1948، وال��ذي كان من نتائجه  نزاع 

منزله وو�سائل عي�سه وجلاأ يف عام 1948 اإىل 

واح���د م��ن ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ت��ق��دم االأون�����روا فيها 

اأوالده  على  التعريف  هذا  وين�سحب  خدماتها، 

واأحفاده وذرياتهم، واأن يكون م�سجًا يف مناطق 

الغربية،  ال�سفة  م��ن��اط��ق:   5 وه��ي  عملياتها، 

قطاع غزة، �سوريا، لبنان، االأردن.

 6 وت�����س��ري االإح���������س����اءات اإىل وج�����ود ن��ح��و 

م���اي���ن ون�������س���ف امل���ل���ي���ون الج�����ئ ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

ال��ع��ام  خ���ال  االأون�������روا  ���س��ج��ات  يف  م�سجلن 

يف  ي���رتك���زون  منهم   41% 2022؛  احل���ايل 

 8 ي�سم  ال��ذي  غ��زة  و%22 يف قطاع  االأردن؛ 

الغربية  ال�سفة  ت�ستحوذ  ح��ن  يف  خم��ي��م��ات؛ 

الاجئن  اإج���م���ايل جم��م��وع  م��ن   16% ع��ل��ى 

الفل�سطينين امل�سجلن يف االأون��روا؛ يف مقابل 

ذلك يحوز لبنان ما بن 5 اإىل %10، والن�سبة 

ذاتها ل�سوريا.

ل��ك��ن ن�سبة ال��اج��ئ��ن اأخ����ذت ب��ال��رتاج��ع يف 

األ��ف الجئ   150 اأك��رث من  لفرار  �سورياً نظراً 

واأوروب���ا  اجل��غ��رايف  اجل���وار  دول  اإىل  فل�سطيني 

ارتكبت  التي  املجازر  ب�سبب  عر رحات موت؛ 

بحق املخيمات هناك.

74 ع���ام���اً على  وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن م�����رور 

الفل�سطينين  ون��ك��ب��ة  االح���ت���ال  دول���ة  اإن�����س��اء 

ال����ك����رى، مل ي��ت��خ��ذ جم��ل�����س االأم������ن ال����دويل 

االإج��راءات الازمة لعودة الاجئن، والافت 

زال��وا ينتظرون يف خميماتهم  اأن الاجئن ما 

تنفيذ تلك القرارات ليعودوا اإىل وطنهم الذي 

طردوا منه.

االأمن  جمل�س  مبعوث  تقارير  اإىل  وا�ستناداً 

الدويل خال الفرتة )1949-1948( رالف 

االأمم  هيئة  مندوبي  حتقيقات  وتقارير  بان�س، 

املتحدة للفرتة املمتدة بن )1948-1950(، 

ل��اأع��وام  ال����دويل  االأح���م���ر  ال�سليب  وت��ق��اري��ر 

خال  االأون����روا  وت��ق��ري��ر   ،)1948-1950(

االأ�سخا�س  ف���اإن  )1958-1950(؛  ال��ف��رتة 

التي  التعوي�سات  فقرة  يف  امل�سمولة  واالأم��اك 

ا�ستكملت يف عام 1949، هم ممن ينتمون اإىل 

ال�سهيونية  الع�سابات  احتلتها  ال��ت��ي  املناطق 

ال����ذي ي��ع��ط��ي لليهود  خ����ارج ق����رار ال��ت��ق�����س��ي��م، 

م�����س��اح��ة  %من   54 ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة  ول���ل���دول���ة 

ف��ل�����س��ط��ن ال��ت��اري��خ��ي��ة، ب��ي��ن��م��ا ا���س��ت��ول��ت دول���ة 

%22 من  اإىل ذل���ك ع��ل��ى  اإ���س��اف��ة  االح���ت���ال 

االأرا�سي املخ�س�سة للدولة الفل�سطينية. 

ورغ������م ال����دع����م ال���غ���رب���ي ل����دول����ة االح���ت���ال 

ف�سل  اأب��ارت��ه��اي��د،  نظام  باعتبارها  ال�ستمرارها 

عن�سري، لكن الثابت اأن ا�ستمرار وحدة ال�سعب 

ن�سالية  وط����رق  ب�����س��ور  وك��ف��اح��ه  الفل�سطيني 

ع���دي���دة  يف ك��اف��ة اأم���اك���ن وج������وده، يف ال��داخ��ل 

الفل�سطيني، وال�سفة الغربية مبا فيها القد�س، 

القريبة والبعيدة؛ جدير  وقطاع غزة، واملهاجر 

نهاية  ال�سهيوين يف  امل�سروع  االنت�سار ودحر  يف 

التي  اإفريقيا  احل��ال يف جنوب  كان  كما  املطاف، 

ا�ستطاع �سعبها االأ�سلي بال�سر والكفاح واملثابرة 

هدم نظام الف�سل العن�سري وا�سرتداد باده.
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 تحليل: االتحاد األوروبي وإدارة
 بايدن يرضخان لطلبات إيران إلحياء 

االتفاق النووي
البلد-وكاالت نب�ض 

جميد  ال��دك��ت��ور  ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  ي���رى   

اأن هناك حماولة جادة من جانب  رفيع زاده 

واالحتاد  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة 

االأوروبي ال�سرت�ساء النظام االإيراين الإحياء 

اإي��ران  اأن ي��زود حكام  ات��ف��اق ن��ووي م��ن �ساأنه 

ال��دوالرات ،ويعزز  اإ�سافية مبليارات  بعائدات 

ويفتح   ، العاملي  امل�سرح  على  النظام  �سرعية 

بالفعل الطريق اأمام اإيران المتاك تر�سانة 

نووية

ال��دويل  املجل�س  رئي�س  زاده،  رف��ي��ع  وق���ال 

ن�سره  تقرير  يف  االأو���س��ط،  لل�سرق  االأمريكي 

اإن االحت����اد  م��ع��ه��د ج��ي��ت�����س��ت��ون االأم���ري���ك���ي، 

االأوروب��ي فجر موؤخرا قنبلة عندما قال با 

خ��ج��ل اإن���ه ي��ري��د ات��ف��اق��ا ن��ووي��ا ج��دي��دا حتى 

اإيران  النفط من  التكتل �سراء  ت�ستطيع دول 

، وهى واحدة من اأربع دول فقط مدرجة على 

اخلا�سة  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  قائمة 

االأخ��رى  )وال��دول  لاإرهاب  الراعية  بالدول 

هى كوبا و�سوريا وكوريا ال�سمالية(

وق�����ال ج���وزي���ف ب���وري���ل ، امل��م��ث��ل االأع���ل���ى 

لل�سوؤون اخلارجية و االأمن باالحتاد االأوروبي 

م�ستفيدين  نكون  �سوف  االأوروب��ي��ون  نحن   :

للغاية من هذا االتفاق )النووي( .املوقف قد 

تغري االآن . بالن�سبة لنا كان �سيئا النحتاج اإليه 

، ولكن االأن �سوف يكون مهما للغاية بالن�سبة 

لنا اأن يكون لدينا مورد اآخر) للنفط (

اإدارة  جمل�س  ع�سو  زاده،  رف��ي��ع  واأ���س��اف 

���س��ح��ي��ف��ة ه����ارف����ارد اإن���رتن���ا����س���ي���ون���ال ري��ف��ي��و 

بجامعة هارفارد، اأن االحتاد االأوروبي يعرتف 

ال��ن��ووي مع  ب��اأن��ه ينظر اإىل االت��ف��اق  اأ���س��ا���س��ا 

اإي��ران من منظور  رجال الدين احلاكمن يف 

الفر�سة االقت�سادية ، وذلك اليجب اأن يكون 

هدف املحادثات النووية

وب������دال م����ن ذل�����ك ، ي��ت��ع��ن ع���ل���ى ال���ق���ادة 

من  ق���وي  ات��ف��اق  اإىل  ي�سعوا  اأن  االأوروب���ي���ن 

�ساأنه اأن مينع النظام االإيراين من احل�سول 

على اأ�سلحة نووية مثلما يجب اأن يكونوا قد 

االأ�سلحة  ه��ذه  الأن  االآن  رو���س��ي��ا  م��ن  تعلموا 

ال��ن��ووي��ة رمب���ا ي��ت��م ت��وج��ي��ه��ه��ا ق��ري��ب��ا ���س��وب 

دولهم

فاإنه من خال ك�سف   ، اإىل ذلك  واإ�سافة 

 ، النفط  ل�سراء  ال�سديدة  رغبته  عن  النقاب 

يقوم االحت��اد االأوروب��ي بتمكن رجال الدين 

ي��ك��ون لهم اليد  اأن  اإي����ران م��ن  احل��اك��م��ن يف 

،واحل�سول حتى  النووية  املحادثات  العليا يف 

ع��ل��ى امل��زي��د م��ن ال��ت��ن��ازالت الإح���ي���اء االت��ف��اق 

�سعفا  تعنى  ال�سديدة  الرغبة  ه��ذه  ال��ن��ووي. 

من منظور النظام االإيراين

وج��ع��ل ال��ت�����س��ري��ح االأخ����ري ل��ب��وري��ل اي�سا 

النظام االإيراين اأكرث ت�سميما على التم�سك 

ب��ط��ل��ب��ه ال����ذي ي��ح��ت��ل ال�������س���دارة وامل��ت��م��ث��ل يف 

���س��ط��ب احل���ر����س ال����ث����وري االإي��������راين وف��ي��ل��ق 

القد�س من قائمة املنظمات االإرهابية

وت�����س��ن��ي��ف احل����ر�����س ال����ث����وري ك��م��ن��ظ��م��ة 

بالرنامج  عاقة  ل��ه  لي�س  اأجنبية  اإره��اب��ي��ة 

باالأن�سطة  مرتبط  ولكنه   ، االإي��راين  النووي 

يف  القد�س  وفيلق  الثوري  للحر�س  االإرهابية 

جميع اأنحاء العامل

ومع ذلك ، يبدو االحتاد االأوروبي االآن اأنه 

واأ�سار   . االإيرانين  الزعماء  ر�سخ لطلب  قد 

اأن��ه �سيعر�س  االحت���اد االأوروب����ي م��وؤخ��را اإىل 

حا و�سطا ل�سطب احلر�س الثوري من قائمة 

االإره�����اب ك��م��ح��اول��ة اأخ����رية الإح���ي���اء االت��ف��اق 

النووي

وذك���ر ب��وري��ل االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي يف حلظة 

،كمن�سق  اأق��ول  اأن  علي  يتعن  �سوف   ، معينة 

مل���ح���ادث���ات ف��ي��ي��ن��ا ، اإن���ن���ي ����س���وف اأط������رح ه��ذا 

االقرتاح على الطاولة ر�سميا .. هذا االقرتاح 

�سوف يكون نقطة التوازن الوحيدة املحتملة

االأم��ر  يتعلق  عندما  اأن��ه  زاده  رفيع  وتابع 

االأمريكية  االإدارة  تبدو  االأم��ري��ك��ي،  باملوقف 

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، اأن��ه��ا تبحث ع��ن اإجن����از يف 

ال�سيا�سة اخلارجية اأو ن�سر دبلوما�سي و�سط 

االأزمة

وجت����رى امل���ح���ادث���ات ال���ن���ووي���ة م��ن��ذ ف��رتة 

ب�سبب  انتقادات  بايدن  اإدارة  وتواجه  طويلة 

ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع االأزم������ة االأوك���ران���ي���ة وال�����س��ن 

ورو�سيا واأفغان�ستان واإيران

ال��ذي  االأح����دث  ال����راأي  ووف��ق��ا ال�ستطاع 

اأغلبية  توافق  ال   ، كوينيبياك  جامعة  اأجرته 

من ال�سعب االأمريكي على تعامل اإدارة بايدن 

مع ال�سيا�سة اخلارجية

االحت��اد  يغ�س   ، اإي��ران  وال�سرت�ساء حكام 

االأوروب��ي واإدارة بايدن الطرف عن انتهاكات 

ال�سن للعقوبات املفرو�سة على اإيران

واردات��ه��ا  مطرد  نحو  على  ال�سن  وت��ع��زز 

اإىل  ي�سل حاليا  م��ا  اإىل  اإي���ران  م��ن  النفطية 

ق��راب��ة م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل م��ن ال��ن��ف��ط يف ال��ي��وم 

،فيما ارتفعت ا�سعار النفط العاملية . وتردد اأن 

النظام االإيراين ي�سدر اأكرث من 5ر1مليون 

برميل من النفط يوميا. وي�سدر حكام اإيران 

على  اعتادوا  ال��ذي  النفط  %80 من  قرابة 

ت�سديره قبل العقوبات

على  كبري  ب�سكل  اإي���ران  ع��ائ��دات  وتعتمد 

�سادرات النفط ، وميثل بيع النفط اأكرث من 

االإيرانية الت�سدير  عائدات  من   50%
وع�������اوة ع���ل���ى ذل�����ك مل ي��ن�����س��م االحت�����اد 

االأوروب��ي بعد اإىل الواليات املتحدة يف فر�س 

عقوبات على النظام االإيراين .ويف احلقيقة، 

ال��دول االأوروب��ي��ة تتعامل جتاريا مع  الت��زال 

طهران رغم العقوبات االأمريكية

قيمة  اأن  ت��امي��ز  ط��ه��ران  وذك���رت �سحيفة 

التجارة بن اإيران واالحتاد االأوروبي و�سلت 

 ،2021 ع���ام  يف  ي���ورو  م��ل��ي��ار  863ر4  اإىل 

بالعام  م��ق��ارن��ة   %  9 بن�سبة  من���وا  م�سجلة 

ال�سابق عليه.

ال��ن��ووي مل يكن  اأن االت��ف��اق  وي��ب��دو جليا 

اإي��ران من  النظام اجل�سع يف  ب�ساأن منع  اأب��دا 

احل�سول على اأ�سلحة نووية

لاحتاد  بالن�سبة  اأن��ه  زاده  رفيع  وا���س��اف 

بالتجارة  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  ،يتعلق  االأوروب����ي 

وك�سب املال و�سراء النفط من الدولة القيادية 

يف رعاية االإرهاب يف العامل ، وبالن�سبة الإدارة 

ن�سر  بتحقيق  النووي  االتفاق  يتعلق  بايدن 

دبلوما�سي

بالقول  تقريره  االأمريكي  املحلل  واختتم 

اإي��ران  اأن��ه يف املقابل ، �سوف يكون اأم��ام حكام 

ط��ري��ق ق���ان���وين الب���ت���زاز ال���ع���امل ب��ا���س��ت��خ��دام 

االأ�سلحة النووية وال�سواريخ وار�سال املليارات 

ال��ت��ي مت��ل��ك��ه��ا اإي������ران ل��ت��م��وي��ل جم��م��وع��ات��ه��ا 

اجلميع  يذيقوا  لكي  وميلي�ساتها  االإره��اب��ي��ة 

العذاب



البلد-وكاالت نب�ض 

���س��ي��ح��ت��اج جن���م ت�����س��ي��ل�����س��ي الإجن���ل���ي���زي، 

ن��ف�����س��ي��اً من  ال��ت��ع��ايف  اإىل  م���اون���ت  م��ي�����س��ون 

 14 ال�سبت  ليفربول  م��ن  ت�سيل�سي  خ�����س��ارة 

ركلة ترجيح  اأهدر  اأن  بعد   ،2022 مايو/اأيار 

يف ن��ه��ائ��ي ك��اأ���س الحت����اد الإجن��ل��ي��زي ل��ك��رة 

ا�ستاد  يف  ال�سخ�سية  لت�ستمر عقدته  القدم؛ 

وميبلي.

ال��ن��ه��ائ��ي  ع����ام����اً(  م����اون����ت )23  وخ�������س���ر 

ال�ساد�س يف وميبلي يف غ�سون ثالث �سنوات 

رغم ارتداء ثالثة قم�سان خمتلفة.

ح�سرة جديدة ملاونت 

ت�سيل�سي جنم 

ب���داأت ك��واب��ي�����س م��اون��ت يف ومي��ب��ل��ي حني 

كاونتي  ديربي  اإىل  ت�سيل�سي  من  معاراً  كان 

بنهائي   2-1 فريقه  وخ�سر  الثانية  بالدرجة 

اأ�ستون  اأمام  املمتاز  للدوري  ال�سعود  ملحق 

فيال يف 2019.

وجترع مرارة الهزمية بقمي�س ت�سيل�سي 

يف ن��ه��ائ��ي ك��اأ���س الحت����اد الإجن��ل��ي��زي ث��الث 

 ،2020 يف   2-1 بنتيجة  اأر�سنال  اأم��ام  م��رات، 

0-1 ال���ع���ام امل��ا���س��ي،  واأم�����ام ل��ي�����س��ر ���س��ي��ت��ي 

ب��رك��الت الرجيح  ل��ي��ف��رب��ول  اأم���ام  واأخ����راً 

5-6 اأم�س ال�سبت.

من  ت�سيل�سي  خ�سر  ال�سيناريو  وبنف�س 

كاأ�س  نهائي  يف  الرجيح  بركالت  ليفربول 

راب��ط��ة الأن��دي��ة الإجن��ل��ي��زي��ة يف وق��ت �سابق 

هذا العام.

ك���م���ا ع���ا����س م����اون����ت ل��ي��ل��ة حم��ب��ط��ة م��ع 

ب��امل��ل��ع��ب  داره  ع���ق���ر  يف  اإجن����ل����را  م��ن��ت��خ��ب 

ال��ل��ن��دين ح��ني خ�سر ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة اأوروب���ا 

العام  اإيطاليا  اأمام  الرجيح  بركالت   2020

املا�سي.

توما�س  قال  الحتاد،  كاأ�س  نهائي  وعقب 

يجب  ف��ري��ق��ه  اإن  ت�سيل�سي  م����درب  ت��وخ��ي��ل 

اأن  م��وؤك��داً  بالثبات،  يتحلى  كيف  يتعلم  اأن 

ال��ع��ق��وب��ات امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى ال���ن���ادي جتعل 

اأكرث �سعوبة. املهمة 

ا�سطراب يف ت�سيل�سي

يف  ال�سطراب  ت�سيل�سي حالة من  و�سهد 

الأ�سهر الأخرة بعد اأن طرح املالك الرو�سي 

للبيع  اللندين  النادي  اأبراموفيت�س  روم��ان 

يف اأع���ق���اب ال���غ���زو ال��رو���س��ي لأوك���ران���ي���ا، ثم 

فر�ست احلكومة الربيطانية قيوداً �سارمة 

على النادي.

ل���ي���ف���رب���ول  اأن  اإىل  ت����وخ����ي����ل  واأ��������س�������ار 

وم���ان�������س�������س���ر ����س���ي���ت���ي م���ت�������س���در ال�������دوري 

الإجنليزي املمتاز يفوزان باملباريات اأ�سبوعاً 

تخطيطهما  ث��م��ار  يظهر  مم��ا  اأ���س��ب��وع،  بعد 

على املدى الطويل.

واأ�ساف املدرب الأملاين: »اإنهم متناغمون 

ال��وق��ت  يف  معاك�س  و���س��ع  يف  ون��ح��ن  للغاية 

ال��الع��ب��ون  ال��ع��ق��وب��ات.  اإىل  بالنظر  احل���ايل 

يغادرون«.

روديغر  اأنطونيو  الدفاع  قلب  و�سرحل 

مغادرة  اأي�ساً  املتوقع  ومن  املو�سم،  نهاية  يف 

اأندريا�س كري�ستن�سن. املدافع  زميله 

ب�سكل  ت�سيل�سي  ح��ظ��وظ  ت��وخ��ي��ل  وغ���ر 

ه���ائ���ل ع���ن���دم���ا ح����ل م���ك���ان امل������درب ف���ران���ك 

2021 اإذ قاد  لمبارد يف يناير/كانون الثاين 

بعد  اأوروبا  اأبطال  بدوري  للتتويج  ت�سيل�سي 

اأ�سهر فقط باملن�سب. اأربعة 

اإىل نهائي كاأ�س الحتاد  وو�سل ت�سيل�سي 

م��ن  خ�����س��ر  ع��ن��دم��ا   ،2021 يف  الإجن���ل���ي���زي 

الرابطة  كاأ�س  نهائي  وكذلك  �سيتي،  لي�سر 

يف فرباير/�سباط هذا العام لكنه خ�سر اأمام 

اأي�ساً. ليفربول بركالت الرجيح 

ال��دوري  يف  باإيقاعه  للتحكم  عانى  لكنه 

امل��م��ت��از وي��ح��ت��ل امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ب���ف���ارق 19 

عن  نقطة  و16  املت�سدر  �سيتي  خلف  نقطة 

ليفربول.

وت��اب��ع ت��وخ��ي��ل: »مي��ك��ن��ن��ا ت��ق��دمي اأف�����س��ل 

لكن  ذلك.  لتحقيق  عقلية  ولدينا  العرو�س 

اأث��ب��ت �سيتي  ع��ل��ى م���دار ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة 

ول��ي��ف��رب��ول اأن�����ه ي��ج��ب ع��ل��ي��ك ب���و����س���وح اأن 

وعانينا  منلكه  ل  ما  وه��ذا  بالثبات،  تتحلى 

منه«.

البلد-وكاالت نب�ض 

ح���ال���ة م����ن ال����ذع����ر اأ�����س����اب����ت م�����س��ج��ع��ي 

ل��ي��ف��رب��ول الإجن��ل��ي��زي، ب��ع��د خ���روج جنميه، 

فرجل  والهولندي  �سالح  حممد  امل�سري 

فان دايك م�سابني من نهائي كاأ�س الحتاد 

ت�سل�سي. اأمام  الإجنليزي 

وخرج �سالح من ال�سوط الأول للمباراة 

قائد  يتبعه  اأن  ق��ب��ل  ال�����س��ب��ت،  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 

الدفاع فان دايك، يف م�سهدين مقلقني قبل 

اأ���س��ب��وع��ني م��ن ن��ه��ائ��ي دوري اأب��ط��ال اأوروب���ا 

اأمام ريال مدريد.

»اأن��ف��ي��ل��د ووت�����س« املخت�س  ول��ك��ن م��وق��ع 

اأك���د اأن ل��ي��ف��رب��ول »واث����ق« من  ب���ال����«ري���دز«، 

ت����ف����ادي ك����ل م����ن حم���م���د ����س���الح وف���رج���ل 

خروجهما  بعد  خطرة،  اإ�سابات  دي��ك  ف��ان 

ال�سبت.

ال��ع�����س��ل��ة  اآلم يف  ب�����س��ب��ب  ���س��الح  وخ����رج 

»�سعور  بعد  داي��ك  فان  خرج  بينما  ال�سامة، 

غر مريح« يف الركبة.

اإر����س���ال اأي من  ووف��ق��ا ل��ل��م��وق��ع، مل ي��ت��م 

الأح���د،  ي��وم  للفح�س  للخ�سوع  ال��الع��ب��ني 

مما يعني تفاوؤل ليفربول ب�ساأن حالتهم.

اأو  �سالح  اآلم  ا�ستمرار  حالة  يف  وفقط 

فان ديك، �سيتم اإجراء فح�س طبي للحالة.

ت�ستمر  اأن  امل�ستبعد  من  اأن  املوقع  واأ�سار 

يتم  ق��د  ولكنه  ل��الع��ب��ني،  الإ���س��اب��ة  م�ساكل 

اإراح���ت���ه���م���ا اأم�����ام ���س��اوث��ه��م��ب��ت��ون ب���ال���دوري 

الإجنليزي املمتاز، م�ساء الثالثاء.

مدريد  ريال  خ�سمه  ليفربول  و�سيواجه 

ملعب  اأر�سية  على  يوما،   13 بعد  الإ�سباين، 

�سان دونيه يف باري�س.

البلد-وكاالت نب�ض 

من   2022-2021 احلايل  املو�سم  يقرب 

ال�سباق  اإىل  الأن��ظ��ار  تتجه  وم��ع��ه  نهايته، 

امل��ح��ت��دم ب���ني الأن����دي����ة الأوروب�����ي�����ة ل��ل��ف��وز 

ب���خ���دم���ات ال���الع���ب���ني امل���ط���ل���وب���ني، و���س��ط 

توقعات باإبرام �سفقات من العيار الثقيل.

وي��ت��م��ي��ز ����س���وق الن���ت���ق���الت ال�����س��ي��ف��ي��ة 

امل���ق���ب���ل، ب���وج���ود ال���ع���دي���د م���ن ال�����س��ف��ق��ات 

امل����دوي����ة، خ���ا����س���ة م���ع ق����رب ان���ت���ه���اء ع��ق��د 

�سان  باري�س  مع  مبابي،  كيليان  الفرن�سي 

اإثارة  امللفات  اأكرث  ُيعترب  وال��ذي  جرمان، 

للجدل.

5 �سفقات كربى تنتظر احل�سم يف 

ال�سيفي »املريكاتو« 

ل��ك��ن م��ب��اب��ي ل��ي�����س وح�����ده يف ال�����س��وق، 

فهناك لعبون كبار ومهاجمون ذوو جودة 

انتهاء م�سرتهم مع فرقهم،  اأكدوا  عالية، 

نر�سد  جديدة،  جتربة  خو�س  وينتظرون 

اأهمهم خالل ال�سطور التالية.

مبابي كيليان 

ان�����ف�����رد م���ل���ف م���ب���اب���ي ب���ك���ون���ه الأك������رث 

اه��ت��م��ام��اً يف و���س��ائ��ل الإع�����الم، خ��ا���س��ة مع 

هالند،  اإيرلنغ  الرنويجي  م�سل�سل  انتهاء 

دورمتوند  بورو�سيا  من  الر�سمي  وانتقاله 

�سيتي. اإىل مان�س�سر 

ري����ال  اإىل  امل���ح���ت���م���ل  ب����ني رح���ي���ل���ه  وم�����ا 

جرمان،  �سان  باري�س  مع  وبقائه  مدريد، 

بالع�سرات  املختلفة  الإع��الم  و�سائل  ت�سج 

وال��ت��ك��ه��ن��ات ح��ول م�ستقبل  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن 

ال�ساب. الفرن�سي  النجم 

مبابي كيليان 

ن�سرتها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  اآخ����ر  وح�����س��ب 

�سحيفة AS الإ�سبانية، فاإن �سان جرمان 

���س��اع��ات من  ق��ب��ل  ال��ق��ل��ق  يعي�س ح��ال��ة م��ن 

يوم  املقرر  الفرن�سي  ال��دوري  رابطة  حفل 

الأحد 14 مايو/اأيار 2022.

ال��ب��ق��اء يف فرن�سا من  ع��ل��ى  م��ب��اب��ي  واأ���س��ر 

اأجل ح�سور احلفل، وعدم ال�سفر مع الفريق 

اإىل قطر، خلو�س مع�سكر تدريبي ق�سر.

ح�سب  ال��ب��اري�����س��ي��ة  الإدارة  ق��ل��ق  وي��ن��ب��ع 

احلفل  ه��ذا  مبابي  ي�ستغل  اأن  م��ن  »اآ�����س«، 

لالإعالن عن رغبته يف الرحيل اإىل مدريد.

ويبدو باري�س �سان جرمان م�سراً على 

ال��ق��ت��ال ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة الأخ�����رة م��ن اأج��ل 

جت��دي��د ع��ق��د م��ب��اب��ي، يف وق���ت ي��ب��دو فيه 

ري���ال م��دري��د اأك���رث ه����دوءاً، واأك���رث ثقة يف 

الفرن�سي  ال���دويل  خ��دم��ات  على  احل�سول 

وفق التقارير الأخرة.

وك����ان اآخ����ر ت��ع��ل��ي��ق ر���س��م��ي م���ن حميط 

مبابي، تلك التغريدة التي ن�سرتها والدته 

ووك��ي��ل��ة اأع���م���ال���ه ف���اي���زة ال���ع���م���اري، ق��ال��ت 

باري�س  مع  مبدئي  اتفاق  يوجد  »ل  فيها: 

املحادثات  اآخ��ر(.  ناد  اأي  )اأو  �سان جرمان 

م�ستمرة يف جو من  كيليان  م�ستقبل  حيال 

اخليار  باتخاذ  له  لل�سماح  ال�سديد  الهدوء 

الأط���راف«،  بجميع  يتعلق  فيما  الأف�����س��ل، 

الت�ساوؤلت  من  م��زي��داً  اأعطى  ال��ذي  الأم��ر 

حول نهاية هذا امل�سل�سل.

ليفاندوف�سكي روبرت 

اأكرث  ليفاندوفي�سكي  فاإن  على ما يبدو، 

ميونيخ،  بايرن  عن  الرحيل  على  اإ���س��راراً 

م��ب��اراة  بعد  ج��دي��دة،  ت�سريحات  يف  وذل��ك 

فريقه الأخرة يف املو�سم احلايل.

ل�سبكة  �سخ�سياً  ليفاندوف�سكي  و�سرح 

مواجهة  عقب  الأمل��ان��ي��ة   SkySports
ف��ول��ف�����س��ب��ورغ، ب��اأن��ه ل ي��ري��د مت��دي��د عقده 

الع�سرة  املوا�سم  »البوند�سليغا« يف  مع بطل 

الأخرة.

ليفاندوف�سكي روبرت 

اأوؤك����د  اأن  ال��ب��ول��ن��دي: »مي��ك��ن��ن��ي  وق����ال 

حميديت�س  �سالح  ح�سن  مع  حتدثت  اأنني 

بقراري  واأبلغته  للنادي(  الريا�سي  )املدير 

ال��ن��ه��ائ��ي ب�����س��اأن ع����دم مت���دي���د ع���ق���دي مع 

بايرن«.

امل�ستقبل،  يف  نفكر  اأن  »يجب  واأ���س��اف: 

اأف�سل ح��ل لكال  اإي��ج��اد  لنا  الأف�����س��ل  وم��ن 

الطرفني«.

ملعب  يف  ال��ك��رة  ليفاندوفي�سكي  واأل��ق��ى 

ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ، م���ن اأج�����ل ال��ت��خ��ل��ي عنه 

بالرحيل  ل��ه  وال�����س��م��اح  اإب��ق��ائ��ه  اأو  وب��ي��ع��ه، 

مع  خ��ا���س��ة   ،2023 ع����ام  ���س��ي��ف  يف  جم���ان���اً 

الفريق  م��ع  عقده  على  واح��د  مو�سم  بقاء 

البافاري.

م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، ي��ن��ت��ظ��ر ب��ر���س��ل��ون��ة 

ال�سرط  مطالب بايرن ميونيخ حول قيمة 

اجل���زائ���ي ال��ت��ي ي��رغ��ب ف��ي��ه��ا م��ق��اب��ل ف�سخ 

ليفاندوف�سكي. عقد 

وح�سب تقارير عديدة، فاإن بيني زاهايف، 

وكيل الدويل البولندي، قد اتفق مع اإدارة 

ليفاندوفي�سكي،  يربط  عقد  على  بر�سلونة 

مع النادي الكتالوين ملدة 3 اأعوام.

فرينكي دي يونغ

اأثار ت�سايف هرنانديز، مدرب بر�سلونة، 

قلق اأن�سار الفريق على م�ستقبل الهولندي 

ال�ساب دي يونغ، وبقائه مع الفريق.

وق���ال ت�����س��ايف يف م��وؤمت��ر ���س��ح��ف��ي: »دي 

و����س���ارك يف جميع  م��ه��م يل،  لع����ب  ي���ون���غ 

اأجل  من  منها  البع�س  با�ستثناء  املباريات، 

امل�����داورة، ومي��ك��ن��ه اأن ي��ك��ون اأح���د اأ���س��اط��ر 

الأو���س��اع  على  يعتمد  ب��ق��اءه  لكن  ال��ن��ادي، 

القت�سادية«.

وميكن اأن ُتف�سر ت�سريحات ت�سايف، على 

البالغ  ال�ساب،  الالعب  لرحيل  متهيد  اأنها 

�سوق  نو يف  كامب  25 عاماً، عن  العمر  من 

املقبلة. ال�سيفية  النتقالت 

فرينكي دي يوجن

الإ�سبانية،  �سر«  »كادينا  اإذاع��ة  واأف��ادت 

اأن����دي����ة  ب���اه���ت���م���ام  ي���ح���ظ���ى  ي����ون����غ  دي  اأن 

وبايرن  جرمان  �سان  باري�س  مثل  عديدة 

يونايتد  وم��ان�����س�����س��ر  وي��وف��ن��ت��و���س  م��ي��ون��خ 

�سيتي. ومان�س�سر 

ويبدو اأن مان�س�سر يونايتد هو الأقرب 

مقابل  الهولندي،  الالعب  بخدمات  للفوز 

82 مليون يورو، بطلب من املدرب اإريك تن 

ب��دءاً  الفريق  ت��دري��ب  �سيت�سلم  ال��ذي  ه��اغ، 

من املو�سم املقبل.

وك���ت���ب ال�����س��ح��ف��ي ال�����س��ه��ر ف��اب��ري��زي��و 

الن��ت��ق��الت  اأخ��ب��ار  يف  املتخ�س�س  روم��ان��و، 

مان�س�سر  اأحاديث مع  »هناك  توير:  عرب 

يوجد  ل  اإن��ه  تقول  امل�سادر  لكن  يونايتد، 

اتفاق نهائي«

واأ�����س����اف: »و����س���ع ب��ر���س��ل��ون��ة امل����ادي قد 

ي���وؤث���ر ع��ل��ى م�����س��ت��ق��ب��ل ف��ري��ن��ك��ي دي ي��ون��غ، 

واأولوية الالعب هي فريق مب�ستوى دوري 

من  �سي�سغط  ه���اغ  ت��ني  واإري����ك  الأب���ط���ال، 

اأجل �سمه«.

باولو ديباال

ت���اأك���د رح���ي���ل ال��ن��ج��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي عن 

يوفنتو�س مع نهاية املو�سم احلايل، خا�سة 

رئي�س  نائب  نيدفيد،  بافل  ت�سريحات  بعد 

العجوز. ال�سيدة 

كل  على  الالعب  »قيمنا  نيدفيد:  وقال 

امل�����س��ت��وي��ات، وم��ا ي��ق��دم��ه ل��ن��ا داخ���ل وخ��ارج 

اأن طلباته  اإىل ذلك وجدنا  بالنظر  امللعب، 

كانت عالية جداً من اأجل التجديد«.

واأ�ساف: »ما طلبه ديبال اأراه عادًل لأنه 

م�ستعدون  اأننا  ن�سعر  مل  لكن  رائ��ع،  لع��ب 

لدفع هذه الأموال، لذلك من ال�سواب اأن 

ن�سر يف طرق منف�سلة«.

باولو ديباال

واأكدت �سحيفة »ل غازيتا ديلو �سبورت« 

الإيطالية، اأن ديبال يف طريقه للدفاع عن 

موا�سم   7 بعد  ميالن،  اإن��ر  الغرمي  األ��وان 

»البيانكونري«. مع 

اإن��ر، من  رئي�س  ت��اروت��ا،  وع��زز ج�سيبي 

ل  فريقه  اأن  اأع��ل��ن  بعدما  التكهنات،  ه��ذه 

الإمكانيات  »ذي  ديبال،  مع  التعاقد  ميانع 

املميزة«.

ويف اأحدث التطورات، اأفادت �سحيفة »ذا 

�سن« الربيطانية، بوجود خورخي اأنطون، 

وك���ي���ل دي���ب���ال، يف م��دي��ن��ة ل���ن���دن، لإج����راء 

مفاو�سات مع مان�س�سر يونايتد واأر�سنال.

�ساديو ماين

رغبة  اإىل  اأملانية  اإع��الم  و�سائل  تطرقت 

ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ ب��ط��ل »ال��ب��ون��د���س��ل��ي��غ��ا« يف 

م��ن��ه لتعوي�س  ���س��ع��ي��اً  م���اين،  م��ع  ال��ت��ع��اق��د 

ليفاندوفي�سكي. ملهاجمه  املحتمل  الرحيل 

اأن   Sky Sports ���س��ب��ك��ة  وذك�������رت 

الريا�سي  املدير  حميدزيت�س،  �سالح  ح�سن 

اأيام مع وكيل  لبايرن ميونيخ، حتدث قبل 

م�سرة  مايوركا،  مدينة  يف  الالعب  اأعمال 

يف الوقت ذاته اإىل اأن العمالق البافاري مل 

يبداأ التفاو�س مع ليفربول.

�ساديو ماين

ت��اأت��ي ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى ال��رغ��م من 

اأكد من  التي  ت�سريحات ماين )30 عاماً(، 

خاللها اأنه �سعيد جداً مع ليفربول.

وق�������ال م�������اين: »اأ�����س����ع����ر ب���ال�������س���ع���ادة يف 

عندما  �سعادتي  ت���زداد  بالطبع  ل��ي��ف��رب��ول، 

ال�ستمتاع  اأح���اول  ب��الأل��ق��اب،  ال��ن��ادي  يفوز 

بكل حلظة يل يف النادي وم�ساعدة زمالئي 

يف الفريق، ب�سراحة اأنا �سعيد للغاية«.

ل��ي��ف��رب��ول  م����ع  ت������وج  م������اين  اأن  ُي����ذك����ر 

الأن��دي��ة  ك��اأ���س راب��ط��ة  امل��و���س��م بلقبي  ه���ذا 

الإجن���ل���ي���زي���ة امل���ح���رف���ة، وك����اأ�����س الحت����اد 

الإجنليزي.

ك��م��ا ي��ن��اف�����س »ال���ري���دز« ب��ق��وة ع��ل��ى لقب 

الدوري الإجنليزي، اإذ تف�سله 3 نقاط عن 

مان�س�سر �سيتي املت�سدر، مع بقاء جولتني 

نهائي  يف  املنتظر  املوعد  قبل  النهاية،  على 

يوم  ري��ال مدريد  اأوروب��ا �سد  اأبطال  دوري 

28 مايو/اأيار 2022.

 مبابي في ريال مدريد ومهاجم قوي إلى برشلونة..
 5 صفقات كبرى تنتظر الحسم في »الميركاتو« الصيفي

البلد-وكاالت نب�ض 

اجلدل  لإث��ارة  غا�ساما  ب��اك��اري  الغامبي  احلكم  ع��اد 

اأورلن��دو برات�س  املرة خالل مباراة  من جديد، وهذه 

اإي��اب  يف  الليبي،  طرابل�س  اأه��ل��ي  م��ع  اإف��ري��ق��ي  اجل��ن��وب 

ن�����س��ف ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة ك��اأ���س الحت����اد الإف��ري��ق��ي ل��ك��رة 

القدم.

لكرة  الإفريقي  الحت��اد  من  طرابل�س،  اأهلي  و�سخر 

باكاري غا�ساما، لإدارة  اإ�سراره على تعيني  بعد  القدم، 

�سهدت  وال��ت��ي  برات�س  اأورلن����دو  �سد  الفريق  م��ب��اراة 

جملة من القرارات املثرة للجدل.

ال���ك���ون���ف���درال���ي���ة  ب���ط���ول���ة  ال���ل���ي���ب���ي  ال���ف���ري���ق  وودع 

النهائي،  ال���دور ن�سف  اإي���اب  ف��وزه يف  الإف��ري��ق��ي��ة، رغ��م 

اجل��ن��وب  م�����س��ي��ف��ه  ع��ل��ى   ،2022 م���اي���و/اأي���ار   15 الأح����د 

اإفريقي بهدف دون رد.

وك���ان اأه��ل��ي ط��راب��ل�����س ق��د خ�سر ذه��اب��اً ع��ل��ى اأر���س��ه 

املرحلة  ه��ذه  اإىل  بالو�سول  ليكتفي  نظيفني،  بهدفني 

باخل�سارة يف جمموع املباراتني بهدف لثنني.

باكاري غا�ساما يثري 

اجلدل جمددًا

موقع  عرب  الليبي  للفريق  الر�سمي  احل�ساب  ون�سر 

ا�ستهزاأ  ق�سرة  مدونة  توير،  الجتماعي  التوا�سل 

فيها ب�«كاف« وباحلكم غا�ساما.

ماما  �سكراً  غا�ساما،  باكاري  امل��ب��اراة  »رج��ل  وكتب: 

اأف���ري���ك���ا«، وخ��ت��م امل���دون���ة ب��رم��ز ت�����س��ف��ي��ق، واأ����س���ار بها 

جلميع ح�سابات الحتاد الإفريقي على توير.

 16 الدقيقة  بركلة جزاء يف  اأهلي طرابل�س  وطالب 

اأح��د مدافعي  قبل  يد من  مل�سة  اإث��ر  امل��ب��اراة،  من عمر 

اأورلندو داخل املنطقة املحرمة.

اللقطة  ملراجعة  غا�ساما  ت��وج��ه  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

عدم  ق��رر  اأن��ه  اإل   ،VAR الفيديو  حكم  تقنية  ع��رب 

الالعبني  اأث��ار غ�سب  ال��ذي  الأم��ر  �سيء،  اأي  احت�ساب 

الليبيني.

اأخرى، يف  كما اكتفى غا�ساما بدور املتفرج يف لقطة 

منت�سف امللعب بعد 30 دقيقة من البداية، وفيها تدخل 

املدافع اأبيل مابا�سو بقوة على قدم حممد اأبو زريق.

وه��اج��م اأه��ل��ي ط��راب��ل�����س احل��ك��م غ��ا���س��ام��ا يف ب��ي��ان 

التوا�سل  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي  ح�سابه  ع��رب  ر���س��م��ي، 

الجتماعي، في�س بوك.

وج�����اء يف ال���ب���ي���ان: »ال����ن����ادي الأه����ل����ي م��ت��م��ث��اًل يف 

م�سلحة  على  احلر�س  كل  حري�س  الت�سيرية  جلنته 

املوؤ�س�سة«.

واأ�ساف: »عملت اللجنة الت�سيرية بالنادي جاهدة 

نظراً  التحكيم  طاقم  ل�ستبدال  املمكنة  الو�سائل  بكل 

م�سار  غرت  التي  اجلدلية  وقرارته  ال�سيئة  ل�سمعته 

لبع�س  م�ستحقة  غر  تتويجات  يف  و�ساهمت  بطولت 

واملنتخبات«. الأندية 

وتابع البيان: »اللجنة الت�سيرية طالبت يف ر�سالة 

هذا  اأ�سباب  وعللت  غا�ساما  ب��اك��اري  ا�ستبدال  ر�سمية 

الطلب«.

اأهلي طرابل�س اتهم غا�ساما بخيانة الأمانة

ل��الأم��ان��ة،  غ��ا���س��ام��ا خ��ي��ان��ت��ه  ي���وؤك���د  »ال���ي���وم  وزاد: 

بالو�سول  وجماهره  الأهلي  حلم  واأد  يف  وم�ساهمته 

ك��ان��ت يف  اأن خم����اوف الأه���ل���ي  ال��ن��ه��ائ��ي، م���وؤك���داً  اإىل 

حملها«.

وخ��ت��م ال��ب��ي��ان: »ج��م��ه��ورن��ا ال���ك���رمي، ل��ق��د غ��ادرن��ا 

لالأهلي  وبنينا  مرفوع  براأ�س  الكونفدرالية  مناف�سات 

لقد  للمناف�سة.  م�ستقباًل  منها  ينطلق  �سلبة  قاعدة 

املتوا�سل هو ال�سامن الأول  كنتم خر �سند، ودعمكم 

ل�ستمرار تطور الأهلي وازدهاره على كافة الأ�سعدة«.

كما ن�سر احل�ساب ذاته �سوراً للخطاب الذي اأر�سله 

اإىل »كاف« عن طريق الحتاد الليبي، والذي يعر�س 

لإدارة  غا�ساما،  باكاري  تعيني  على  وا�سح  ب�سكل  فيه 

املباراة اأمام اأورلندو.

التي  التحكيمية  الأخ���ط���اء  ع��ل��ى  اخل��ط��اب  وا���س��ت��ن��د 

ارتكبها غا�ساما يف الفرة املا�سية، والتي كان اآخرها يف 

مباراة اجلزائر والكامرون، يف اإياب الدور احلا�سم من 

.2022 الت�سفيات الإفريقية املوؤهلة لكاأ�س العامل قطر 

الأخ��ط��اء، تقدم الحت��اد اجلزائري  تلك  اإث��ر  وعلى 

ل��ك��رة ال��ق��دم ل��ن��ظ��ره ال����دويل »ف��ي��ف��ا«، ب�����س��ك��وى �سد 

غا�ساما، وطالب باإعادة املباراة

البلد-عمان نب�ض 

اأعلن اجلهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة 

القدم، بقيادة املدرب عدنان حمد، قائمة �سمت 

)24( لعبا، ا�ستعدادا ملواجهة الهند واأ�سراليا 

خو�س  ج��ان��ب  اإىل  ق��ط��ر،  مع�سكر  �سمن  ودي���ا 

ال�سهر  الكويت  يف   ،2023 اآ�سيا  كاأ�س  ت�سفيات 

املقبل

و���س��م��ت ال��ق��ائ��م��ة: ي��زي��د اأب����و ل��ي��ل��ى، م��ال��ك 

ال��ف��ال��وج��ي،  م���راد  ال��ك��وام��ل��ة،  حم��م��ود  �سلبية، 

حم��م��د اأب���و ح�����س��ي�����س، حم��م��د ال���دم���ري، ب��راء 

م��رع��ي، ي���زن ال��ع��رب، ط���ارق خ��ط��اب، ع��ب��د اهلل 

بهاء  عطية،  بني  خليل  ح��داد،  اإح�سان  ن�سيب، 

ع��ب��د ال��رح��م��ن، ن���ور ال���رواب���دة، رج��ائ��ي ع��اي��د، 

���س��ال��ح رات���ب، اأح��م��د ���س��م��ر، حم��م��ود مر�سي، 

اأبو  حممد  عمارة،  اأب��و  منذر  التعمري،  مو�سى 

النعيمات،  ي���زن  ع��ل��وان،  ع��ل��ي  »����س���رارة«،  زري���ق 

وحمزة الدردور

واأك�����د م����درب امل��ن��ت��خ��ب اأن����ه يف ظ���ل ت��زام��ن 

ا���س��ت��ح��ق��اق ال��ن�����س��ام��ى ال����ق����اري م���ع م�����س��ارك��ة 

الآ�سيوية،  النهائيات  يف  ت23  الوطني  املنتخب 

ت��ق��رر ال��ت��ح��اق ال��الع��ب��ني ع��ب��داهلل ال��ف��اخ��وري، 

هادي احلوراين، نزار الر�سدان، اإبراهيم �سعادة 

وعمر هاين، مع منتخب ت 23

احلالية  املرحلة  اأهمية  رغم  حمد:  واأ�ساف 

اأننا ف�سلنا عدم ا�ستدعاء  ملنتخب الن�سامى، اإل 

ه����وؤلء ال��الع��ب��ني، مل��ا ي��ن��ت��ظ��ره م��ن��ت��خ��ب ت 23 

يف  م�ساركته  خ��الل  ه��ام  ا�ستحقاق  م��ن  اأي�����س��ا 

اأوزبك�ستان الآ�سيوية يف  النهائيات 

منتخب  حار�س  الفالوجي  ا�ستدعاء  وح��ول 

ال�����س��ب��اب، اأو���س��ح م���درب ال��ن�����س��ام��ى اأن ال��ه��دف 

اخل��ربة  م��ن  امل��زي��د  يتمثل يف منحه  ذل��ك  م��ن 

جيدة  م�ستويات  قدم  اأن  بعد  وتاأهيله،  و�سقله 

امتالكه  م��ع  ���س��ن��ه،  رغ���م �سغر  »ال�����س��ب��اب«  م��ع 

مركز  يف  للتواجد  والبدنية  الفنية  للمقومات 

الن�سامى م�ستقبال حرا�سة مرمى 

وتتو�سل تدريبات املنتخب الوطني اليومية 

بح�سور ت�سعة لعبني من املحرفني باخلارج، 

ب��ان��ت��ظ��ار ال��ت��ح��اق ال��الع��ب��ني امل��ح��ل��ي��ني الأح���د 

الدوري  ال�سابع من  الأ�سبوع  القادم مع اختتام 

�سفوف  تكتمل  اأن  على  للمحرفني،  الأردين 

ال��ن�����س��ام��ى يف ال���دوح���ة م���ع ان�����س��م��ام ال��ث��الث��ي 

و�سلبية »�سرارة«  ن�سيب، 

24 اجلاري،  ويغادر املنتخب اإىل قطر م�ساء 

هناك  الأوىل  ال��ودي��ة  امل��ب��اراة  يخو�س  اأن  على 

اأ�سراليا  يلتقي  اأن  قبل  منه،   28 الهند  اأم���ام 

يف  ت��دري��ب��ات��ه  ليوا�سل  ح��زي��ران،  م��ن  الأول  يف 

ليتوجه  ذاته،  ال�سهر  من  الرابع  حتى  الدوحة 

الت�سفيات  يف  للم�ساركة  الكويت  اإىل  ذلك  بعد 

ت�سم  التي  الأوىل  املجموعة  �سمن  الآ�سيوية 

اإىل جانب الن�سامى واأ�سحاب الأر�س، منتخبي 

ونيبال اإندوني�سيا 

بالت�سفيات  م�����س��واره  ال��ن�����س��ام��ى  وي�����س��ت��ه��ل 

 8 يف  ن��ي��ب��ال  ب��ل��ق��اء  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  ���س��م��ن 

اأيام،  اإندوني�سيا بعد ثالثة  حزيران، ثم يلتقي 

من   14 الكويت  بلقاء  م�سواره  يختتم  اأن  على 

اإىل  املجموعة  بطل  يتاأهل  حيث  ذات��ه،  ال�سهر 

امل��رك��ز  حت��ت��ل  منتخبات  خم�سة  اأف�����س��ل  ج��ان��ب 

النهائيات  اإىل  ال�����س��ت  امل��ج��م��وع��ات  م��ن  ال��ث��اين 

القارية والتي تقام �سيف العام القادم 2023

 النادي اتهمه بـ »خيانة األمانة«.. الحكم باكاري غاساما يعود إلثارة الجدل بقرارات ضد فريق عربي

 إعالن قائمة النشامى لمعسكر قطر والتصفيات اآلسيوية

 خسر النهائي السادس خالل 3 
سنوات في نفس الملعب! لعنة نجم 

تشيلسي تستمر أمام ليفربول

قبل 13 يوما من نهائي باريس.. 
كشف حالة إصابة صالح وفان دايك
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الأخيـرة

 لمعرفة أصحاب الحسابات 
الوهمية.. إليك طرق اكتشاف 

المصدر األصلي للصور على اإلنترنت

 إيطاليا توقف مواطنًا سعوديًا أضّر 
بَمعلم تاريخي.. قاد سيارته الفاخرة 

فوق ساللم أثرية في روما 

البلد-وكاالت نب�ض 

ت��ك��ر الأخ����ب����ار ال���ك���اذب���ة واحل�����س��اب��ات 

ال����وه����م����ي����ة ع����ل����ى م������واق������ع ال����ت����وا�����س����ل 

م�سادر  معرفة  تعترب  لكن  الج��ت��م��اع��ي، 

ال�����س��ور امل��ن��ت�����س��رة ع��ل��ى الإن���رن���ت اإح���دى 

الوقوع  جتنب  من  متكننا  التي  الو�سائل 

الزائفة،  واحل�سابات  الأخ��ب��ار  ه��ذه  فخ  يف 

طلب  اأح��ده��م  اأر���س��ل  اإذا  املثال  �سبيل  على 

اإذا كانت  اأن تعرف ما  واأردت  �سداقة لك، 

�سوره  هي  احل�ساب  على  املن�سورة  ال�سور 

اكت�ساف  بب�ساطة  ت�ستطيع  ل،  اأم  بالفعل 

الربامج  اأح��د  خ��ال  من  ال�سورة  م�سدر 

التالية:

برامج لك�صف م�صادر

 Google ال�صور على الإنرتنت 

Images
 Google Images ي����ع����ت����رب 

على  ال�سور  عن  للبحث  الأ�سا�سي  امل�سدر 

العاملية  ال�سهرة  بف�سل  وه��ذا  الإن��رن��ت، 

التجارية ملحرك البحث  الكبرية للعامة 

الرئي�سي على الإنرنت.

 Google Images ب����اإم����ك����ان   

ال�سورة  على  بناء  البحث  عمليات  اإج��راء 

الكمبيوتر  ج��ه��از  على  م��ن  حتملها  ال��ت��ي 

�سبكة  ع��ل��ى  اآخ����ر  م��ك��ان  م���ن  ت���اأخ���ذه���ا  اأو 

لل�سورة،  عك�سي  بحث  لإج��راء  الإنرنت. 

الكامريا  اأيقونة  على  النقر  اإىل  �ستحتاج 

على اجلانب الأمين من �سندوق البحث.

مي���ك���ن���ك ع���ن���دئ���ذ ال���ن���ق���ر ع���ل���ى ل�����س��ق 

تريد  كنت  )اإذا  لل�سورة   URL ع��ن��وان 

ال��ب��ح��ث ع��ن ���س��ورة م��وج��ودة يف م��ك��ان ما 

حتميل  ع��ل��ى  ان��ق��ر  اأو  الإن����رن����ت(،  ع��ل��ى 

�سورة )لختيار �سورة من على جهازك(، 

اإىل  امل��ل��ف��ات  م�ستك�سف  ���س��ور  ا���س��ح��ب  اأو 

املت�سفح. اأياً كان خيارك �سرى جمموعة 

م���ن ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى ال�����س��ف��ح��ة، ت��ت�����س��م��ن 

املطابقة ب�سرياً. ال�سور 

النتائج  اأع��ل��ى  ت��رى يف  اأن  امل��رج��ح  م��ن 

امل�سدر الأ�سلي لل�سورة، اإذا متكن جوجل 

ينجح  واإذا مل  املطلوبة.  املهمة  اإجن��از  من 

�ستحتاج اإىل التحقق من النتائج املوجودة 

ال���ت���ي حت���ت���وي على  ال�����س��ف��ح��ات  يف ق�����س��م 

���س��ي��م��ن��ح��ك ذل����ك بع�ض  ���س��ور م��ط��اب��ق��ة. 

الأف���ك���ار ع���ن امل�����س��در امل��ح��ت��م��ل ل��ل�����س��ورة، 

واأين ا�سُتخدمت موؤخراً. من املفر�ض اأن 

مرتفع  ترتيب  يف  الأ�سلي  امل�سدر  يظهر 

ن�سبياً يف قائمة النتائج.

Bing Visual Search
اأن  ���س��ت��ج��د  ال��ربن��ام��ج  اإذا ج��ّرب��ت ه���ذا 

ج��دي��ر   Bing Visual Search
بالتجربة من اأجل التعرف على ال�سور.

اأو  امل��ت�����س��ف��ح،  اإىل  ���س��ور  ميكنك�سحب 

اأو  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر،  ج��ه��از  ع��ل��ى  م��ن  حتميلها 

ذلك  وبعد  بجهازك،  �سورة  التقاط  حتى 

الإنرنت  اأنحاء  البحث  حم��رك  �سيجوب 

ذلك  يف  مب��ا  مطابقة،  ���س��ور  على  للعثور 

الأ�سلية. ال�سورة 

���س��ي��ظ��ه��ر ����س���ري���ط ال�������س���ف���ح���ات ال��ت��ي 

نتائج  �سا�سة  ال�سورة يف  حتتوي على هذه 

ن�سخ  على  فيه  و�ستعر  الرئي�سية،  البحث 

 Bing اأر���س��ل��ت��ه��ا اإىل  م��ن ال�����س��ورة ال��ت��ي 

اأي من  انقر على   :Visual Search
املت�سفح.  يف  ال�����س��ف��ح��ة  ل���رى  ال���رواب���ط 

فقد  ���س��خ�����ض  ����س���ورة  ت�����س��ت��خ��دم  ك��ن��ت  اإذا 

الذي يحاول  ال�سبيه،  �سريط  اأي�ساً  يظهر 

قد  والذي  ال�سورة،  �ساحب  على  التعرف 

جتده مفيداً يف العديد من املواقف.

ذو  املحتوى  �سريط  اأي�����س��اً  يظهر  وق��د 

وفيه  والنتائج،  ال�سورة  على  بناء  ال�سلة، 

وعمليات  امل�سابهة  ال�����س��ور  روؤي���ة  ميكنك 

البحث املرتبطة بها.

Pixsy
 Gizmodo موقع  يف  ورد  مل��ا  وف��ق��اً 

عن  ق��ل��ي��ًا   Pixsy ي��خ��ت��ل��ف  الأم��ري��ك��ي 

لأن��ه  ال��ق��ائ��م��ة،  ه��ذه  الأخ����رى يف  الأدوات 

م�����س��م��م ب�����س��ك��ل خ����ا�����ض ل���ل���م�������س���اع���دة يف 

ال�سور. مكافحة �سرقة 

ق��ب��ل  ح�������س���اب  ت�������س���ج���ي���ل  اإىل  حت����ت����اج 

ا����س���ت���خ���دام امل����وق����ع، ل��ك��ن مي��ك��ن��ك ال��ب��دء 

جم����ان����اً، ���س��ت��ج��د امل���وق���ع ����س���ام���ًا، مي��ك��ن 

التخزين  ال�����س��ور م��ن ح�����س��اب��ات  ا���س��ت��رياد 

اأو  الكمبيوتر،  اأج��ه��زة  م��ن  اأو  ال�سحابي، 

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ح�سابات  من 

.Pixsy املتزامنة مع

 Pixsy اإىل  ال�سور  ا�سترياد  مبجرد 

املوقع،  على  تطابق حايل  اأي  لك  �سيظهر 

تنقيح  خ��ي��ارات  م��ن  جمموعة  ج��ان��ب  اإىل 

مماثل.  تطابق  اأي  على  والعثور  النتائج 

ي��رت��ب امل���وق���ع ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��ط��اب��ق��ة ح�سب 

اإىل اأقدم  الدقة، وميكنك النتقال �سريعاً 

ل�سورة  الأ�سلي  امل�سدر  لتحديد  النتائج 

معينة.

وم����ق����اب����ل ر�����س����وم اإ�����س����اف����ي����ة، مي��ك��ن��ك 

ت���ق���دمي  احل���������س����ول ع����ل����ى م���������س����اع����دة يف 

اأعمالك.  وحماية  ال�سور  اإزال��ة  اإ�سعارات 

���س��ه��ري��اً،  دولراً   19 ب�سعر  ال��ب��اق��ات  ت��ب��داأ 

م�سوراً  كنت  اإذا  املبلغ  ه��ذا  ت�ستحق  وق��د 

اأع��م��ال��ك  اإىل ح��م��اي��ة  م�����س��م��م��اً حت��ت��اج  اأو 

الفنية.

TinEye

���س��ه��رة   TinEye م���وق���ع  اك���ت�������س���ب 

كبرية، باعتباره اأحد اأف�سل اأدوات البحث 

ال��ع��ك�����س��ي ع��ن ال�����س��ور، وه���ذا لأن���ه �سريع 

وب�سيط وذكي.

ميكنك حتميل ال�سورة املحفوظة على 

اإىل �سورة   TinEye توجيه  اأو  جهازك 

حم��ف��وظ��ة يف م���ك���ان م���ا ع��ل��ى الإن���رن���ت 

ف��وراً  ل��ك  و�ستظهر   ،URL ع��ن��وان  ع��رب 

ك��ل ال�����س��ور امل��ت��ط��اب��ق��ة م��ن ج��م��ي��ع اأن��ح��اء 

الإنرنت.

البلد-وكاالت نب�ض 

 14 ال�سبت  الإيطالية،  ال�سرطة  اأوقفت 

مايو/اأيار 2022، مواطناً �سعودياً ا�ستخدم 

خاطئ،  ب�سكل  الفاخرة  امل�ستاأجرة  �سيارته 

الإ�سبانية«  »ال�سامل  فوق  بها  عربرَ  حيث 

الأثرية يف املدينة، مما اأحلق بها اأ�سراراً، 

العا�سمة  ���س��رط��ة  ع��ن��ه  اأع��ل��ن��ت  م��ا  ح�����س��ب 

روما. 

امل��واط��ن ال�����س��ع��ودي ال��ب��ال��غ م��ن العمر 

بالن�سيحة  ي��ع��ب��اأ  مل  اأن���ه  ي��ب��دو  ع��ام��اً،   37

ال����دارج����ة ال���ت���ي ت����ق����ول: »ع���ن���دم���ا ت��ك��ون 

ق���ي���ادة  ت�����س��ت�����س��ل��م لإغ���������راء  روم�������ا، ل  يف 

����س���ي���ارت���ك ال���ري���ا����س���ي���ة ال����ف����اخ����رة ف���وق 

ل��ل��م��دي��ن��ة«، ح�سب  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال�����س��امل 

 CNN International م���وق���ع 

الأمريكي.

اأن  بعد  الرجل  على  ال�سرطة  وقب�ست 

بقيادة  املتهمرَ  اإىل كونه  التحقيقات  اأ�سارت 

ميانو،  يف  مالبين�سا  مطار  من  ال�سيارة 

هذا الأ�سبوع. 

وا���س��ت��دل��ت ال�����س��رط��ة ع��ل��ى ه��وي��ت��ه من 

التقطت  اأن  بعد  ال�سيارات  تاأجري  �سركة 

كامريات املراقبة �سوره بال�سيارة.

اإحلاق  ال�سعودي تهمة  اإىل  وقد ُوجهت 

علٍم ثقايف واأثري. اأ�سرار ج�سيمة مبرَ

ك�سور يف بع�ض درجات ال�سامل

ن�������س���رت ال�������س���رط���ة ل���ق���ط���ات ف���ي���دي���و 

م��ازي��رات��ي  ���س��ي��ارة  فيها  وتظهر  ل��ل��ح��ادث، 

ف��وق  وت��ع��رب  امل�����س��اة  منطقة  تقتحم  وه���ي 

درجات ال�سلم ليلة الأربعاء 11 مايو/اأيار، 

وب��ع��د اأن ت��ت��ج��اوز ال�����س��ي��ارة ع���دة درج���ات، 

منها؛  يخرج  ما  �سخ�ض  د  وُي�ساهرَ تتوقف 

ليتفقد م�سكلًة ما.

واأ������س�����درت ه��ي��ئ��ة ح��م��اي��ة ال������راث يف 

ت�سببت  ال�سيارة  اإن  فيه  قالت  بياناً  روم��ا 

 29 ال��� 16 وال��درج��ة  ال���� ب��ال��درج��ة  يف ك�سور 

ال�سعود  ���س��امل  م��ن  الأمي����ن  يف اجل��ان��ب 

املطلة على ال�ساحة الإ�سبانية يف العا�سمة 

الإيطالية.

ا�ستعانت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ����س���اف 

موؤقتاً  الك�سور  لراأب  الرخام  قطع  ببع�ض 

عاجًا،  امل�ساة  ممر  فتح  باإعادة  و«ال�سماح 

ال��ت��ال��ف��ة  ال�����س��ل��م  درج�����ات  اإ����س���اح  اأن  اإل 

بكتل  املك�سورة  الأج��زاء  تعوي�ض  ي�ستدعي 

م��ن احل��ج��ر اجل����ريي امل��ت��واف��ق��ة م��ع ل��ون 

وخ�سائ�سها«. الأ�سلية  ال�سامل 

الثقايف  ال���راث  خ��رباء  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

للحادث،  املادية  الأ�سرار  فح�ض  يف  ب��داأوا 

»���س��ظ��اي��ا وخ��دو���ض  اإىل ظ��ه��ور  واأ�����س����اروا 

كا  على  منت�سرة  احتكاك  واآث���ار  وك�سط 

اإىل  ُتعزى  وكلها  الثاين،  ال��درج  منحدري 

نف�سها«. احلادثة 

من  باأنها  الإ�سبانية  ال�سامل  ُتو�سف 

امل��ع��امل الأث��ري��ة يف روم���ا. وقد  اأ�سهر  ب��ن 

لعملية   2015 ع����ام  م���ن  ب���داي���ة  خ�����س��ع��ت 

تكلفتها  وبلغت  عامن  ا�ستغرقت  ترميم 

املجوهرات  دار  برعاية  دولر،  مليون   1.6

التي يوجد متجرها  ال�سهرية »بولغاري«، 

الرئي�سي يف �سارع قريب

البلد-وكاالت نب�ض 

مب�ستقبل  يحلمون  تقريباً  الآب��اء  ك��ل 

الأمر يتعلق  �سواء كان  مثايل لأطفالهم، 

الألعاب  يف  ي��ف��وزون  وه��م  روؤيتهم  بتمني 

اجلوائز  يت�سلمون  اأو  املهمة،  الريا�سية 

اأن ينجبوا  الآباء  ياأمل معظم  اإذ  العاملية، 

م�سار  اأي  يف  ال��ن��ج��اح  يحقق  ذك��ي��اً  ط��ف��ًا 

احلياة. م�سارات  من  يختارونه 

ميكنهم  عما  الآباء  يت�ساءل  ما  وغالباً 

اأك���ر ذك���اًء وق��درة  اأط��ف��ال  ل��رب��ي��ة  فعله 

وبينما  حياتهم،  يف  النجاح  حتقيق  على 

من   %50 اأن  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأب���ح���اث  ُت��ظ��ه��ر 

اإل  ال��وراث��ي��ة،  ي��اأت��ي م��ن اجلينات  ال��ذك��اء 

وبيئة  ظروف  على  تعتمد  كاملة   %50 اأن 

اأثناء منوه. الطفل يف 

وب���ال���ن�������س���ب���ة ل���ل���ق�������س���م ال��������ذي مي��ك��ن 

ل���ل���وال���دي���ن ال��ت��ح��ك��م ف���ي���ه، ف���اإن���ه ي��ل��ع��ب 

امل��ع��ريف  ال��ت��ط��ور  دع����م  يف  رئ��ي�����س��ي��اً  دوراً 

لأط���ف���ال���ه���م وق����درت����ه����م ع���ل���ى م���واج���ه���ة 

موقع  بح�سب  حياتهم،  خال  التحديات 

 Connections Academy
الأطفال. ل�سحة 

ا�ستناداً اإىل �سنوات من البحث يف علم 

قواعد  يلي  فيما  النف�ض،  وعلم  الأع�ساب 

على  طفلك  مل�����س��اع��دة  والأم��وم��ة  ل��اأب��وة 

مرتفع. ذكاء  مب�ستوى  التمُتّع 

الجتماعية املهارات  الطفل  تعليم   -1

20 ع��ام��اً،  ا���س��ت��م��رت  اأظ���ه���رت درا����س���ة 

اأج�����راه�����ا ب���اح���ث���ون ب����ولي����ة ب��ن�����س��ل��ف��ان��ي��ا 

ب���ج���ام���ع���ة دي������وك الأم���ري���ك���ي���ة ارت���ب���اط���اً 

اإي����ج����اب����ي����اً ب����ن امل�����ه�����ارات الج���ت���م���اع���ي���ة 

الأط��ف��ال وجناحهم  ري��ا���ض  ل��اأط��ف��ال يف 

املبكرة. البلوغ  مرحلة  يف 

تعليم  ف����اإن   ،INC م��وق��ع  وب��ح�����س��ب 

اأط����ف����ال����ك ك���ي���ف���ي���ة ح�����ل امل�������س���ك���ات م��ع 

وم�ساركة  ال�سليم  والتوا�سل  الأ�سدقاء 

دون  وال���س��ت��م��اع  غ��ريه��م  م��ع  ممتلكاتهم 

الآخرين  وم�ساعدة  لاآخرين،  مقاطعة 

رائع للبدء. املنزل، خطوة  يف 

2- ل تبالغ يف حماية طفلك

العديد  ي��واج��ه  ق��د  الع�سور،  م��ر  على 

لأطفالهم  ال�سماح  يف  �سعوبة  الآب��اء  من 

ب��ح��ل امل�����س��ك��ات وم���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات 

يندفعون  ذلك  بدًل من  لكنهم  باأنف�سهم، 

لإ����س���اح ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا 

احلماية. باب  من  عنهم  بالنيابة 

ل��ك��ن ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى درا����س���ة اأج��رت��ه��ا 

اأن  يت�سح  الأم��ري��ك��ي��ة،  ه��ارف��ارد  ج��ام��ع��ة 

ال�����س��م��اح ل���اأط���ف���ال ب���ارت���ك���اب الأخ���ط���اء 

ع��ل��ى احليلة  وال���ق���درة  امل���رون���ة  وت��ط��وي��ر 

الأهمية  بالغ  اأم��ر  التحديات  وم��واج��ه��ة 

والتمُتّع بذكاء مبني  للنجاح  اإعدادهم  يف 

والتجربة. اخلربة  على 

املبكر الأكادميي  النخراط   -3

لأطفالك  ال��ق��راءة  اأن  الأب��ح��اث  ُتظهر 

مبكر  وق���ت  يف  ال��ري��ا���س��ي��ات  وت��ع��ل��ي��م��ه��م 

قدرته  على  كبري  ب�سكل  يوؤثرا  اأن  ميكن 

ع��ل��ى ال��ت��ح�����س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي يف ال�����س��ن��وات 

الاحقة.

اأن مت��ت��ن��ع  الأف�������س���ل  ذل�����ك، م���ن  وم����ع 

واجباتهم  اأداء  يف  الأطفال  م�ساعدة  عن 

امل����در�����س����ي����ة خ�������ال م����رح����ل����ة امل����در�����س����ة 

اأداء  يف  طفلك  م�ساعدة  لأن  البتدائية، 

منوه  يعيق  اأن  ميكن  املدر�سية  واج��ب��ات��ه 

بالفعل.

التعبري  دائماً  الآباء  على  يجب  كذلك 

ع�����ن اه���ت���م���ام���ه���م ب���ت���ع���ل���ي���م اأط���ف���ال���ه���م، 

م���ع ت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى ت����ويل م�����س��وؤول��ي��ة 

م�ستقل. ب�سكل  ودرا�ستهم  واجباتهم 

ل���ل�������س���ا����س���ات  ال����ط����ف����ل  ت�������رك  ل   -4

الإلكرونية

اأن  اإىل   CNBC م����وق����ع  ي�������س���ري 

خ���رباء ال�����س��ح��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة ق��د رب��ط��وا يف 

الوقت  من  كثري  ق�ساء  عديدة،  درا�سات 

الأطفال،  ل��دى  بال�سمنة  ال�سا�سات  اأم��ام 

وامل�سكات  املنتظم،  غ��ري  ال��ن��وم  واأمن���اط 

ال�سلوكية.

ل��اأك��ادمي��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة لطب  وف���ق���اً 

»وق�����ت  ي���ق���ت�������س���ر  اأن  ي���ج���ب  الأط������ف������ال، 

ال�����س��ا���س��ة« ال��رف��ي��ه��ي ع��ل��ى ���س��اع��ت��ن يف 

اأق�سى. كحد  اليوم 

اأط��ف��ال��ك على  وب�����س��ك��ل ع��م��ل��ي، ���س��ج��ع 

من  ب���دًل  حم��ت��وى  من�سئي  ي�سبحوا  اأن 

على  �سجعهم  �سلبين.  م�ستهلكن  كونهم 

ال��ن��م��ذج��ة  اأو  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  ب��رجم��ة  ت��ع��ل��م 

امل��و���س��ي��ق��ى  اإن����ت����اج  اأو  الأب�����ع�����اد  ث���اث���ي���ة 

الغرافيك  ور���س��م  الت�سميم  اأو  الرقمية 

وغ����ريه����ا م����ن اأن�������س���ط���ة ل���ت���ح���وي���ل وق���ت 

مهارات  يعزز  مثمر  �سلوك  اإىل  ال�سا�سة 

الطفل.

5- ل ت��خ��رب ط��ف��ل��ك ب��اأن��ه ذك���ي ط��وال 

الوقت!

ال����درج����ة  ع���ل���ى  ح�����س��ل��ت  ل���ق���د  »واو! 

النهائية دون اأن تدر�ض؟ اأنت ذكي جداً«. 

م��ث��ل ه���ذه ال��ع��ب��ارة رغ���م اأن���ه���ا ق���د ت��ب��دو 

تنفع. مما  اأكر  ت�سر  فاإنها  اإيجابية، 

اأظ�����ه�����رت درا������س�����ة اأج����رت����ه����ا ج��ام��ع��ة 

الأط��ف��ال  م��دح  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  �ستانفورد 

والركيز  اأع���اه  امل��ذك��ورة  مثل  ب��ع��ب��ارات 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال���ه���ب���ات  اأو  ذك���ائ���ه���م  ع���ل���ى 

اأن  ل��ه��م دون جم���ه���ود، مي��ك��ن  امل��م��ن��وح��ة 

توؤدي اإىل �سعف الأداء.

ل���ذل���ك ك��ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ب���دي���ل���ة، ي��ت��م 

ال��ذي  امل��دي��ح  تقدمي  على  الآب��اء  ت�سجيع 

الأطفال  يبذله  ال��ذي  اجلهد  على  يركز 

ل���ل���ت���غ���ل���ب ع���ل���ى امل�������س���اك���ل وال���ت���ح���دي���ات 

م���ن خ����ال اإظ����ه����ار ال���ع���زمي���ة وامل���ث���اب���رة 

والجتهاد. والت�سميم 
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هناك جمموعة كبرية من الأدلة التي 

لتنمية  املنزلية مفيدة  الأعمال  اأن  ُتظهر 

اأجرته  الطفولة. ومع ذلك، يف ا�ستطاع 

Braun Research، قال اإن  �سركة 

بانتظام  ي��ق��وم��ون  الآب���اء  م��ن  ف��ق��ط   %28

لأطفالهم. مهام  بتخ�سي�ض 

اأج��رت��ه  ال���ذي  ال��ب��ي��ان��ات  ووج���د حتليل 

على  موؤ�سر  اأف�سل  اأن  ميني�سوتا،  جامعة 

اإذا ك��ان  ال��ر���س��د ه���و م���ا  ���س��ن  ال��ن��ج��اح يف 

الأطفال قد اأدوا الأعمال املنزلية يف �سن 

عمرهم. الرابعة من  اأو  الثالثة 

اآمن وحُمب 7- احلفاظ على بيت 

اإلينوي  جامعة  اأجرتها  لدرا�سة  وفقاً 

العائات  يف  الأط��ف��ال  مييل  الأمريكية، 

ال���ت���ي ت�����س��ه��د ال�������س���راع���ات وال���ن���زاع���ات 

اأ���س��واأ  اأداوؤه�����م  ي��ك��ون  اأن  اإىل  ال�����س��دي��دة، 

يف  يتعاي�سون  ال��ذي��ن  الآب���اء  اأط��ف��ال  م��ن 

واأمان. وحب  ا�ستقرار 

ف���اإن خ��ل��ق بيئة حم��ب��ة وداع��م��ة  ل��ذل��ك 

ع��ن�����س��ر اأ���س��ا���س��ي ل��ن�����س��ل ���س��ح��ي وم��ن��ِت��ج 

عن  اأكرب  وذكاء  حياتية  مبهارات  ويتمتع 

غريهم.

ت��ف��رط يف  ت��ب��ال��غ يف احل��ن��ان ول  8- ل 

ال�سرامة

ال��ب��اح��ث��ة واأ���س��ت��اذة ع��ل��م ال��ن��ف�����ض دي��ان��ا 

رائ������دة  اأج��������رت يف درا������س�����ة  ب����وم����ري����ن����د، 

ال����وال����دي����ن  ب����ن  م����ق����ارن����ة   ،1966 ع������ام 

ال����س���ت���ب���دادي���ن )ال�������س���ارم���ن ل��ل��غ��اي��ة(، 

والآب��������اء امل��ت�����س��اه��ل��ن ل���ل���غ���اي���ة، والآب������اء 

امل��وث��وق��ن )امل��ن�����س��ب��ط��ن وامل��ح��ب��ن على 

�سواء(. حد 

الآب���������اء  اأن  ب����اخ����ت���������س����ار،  ووج�����������دت 

امل�������س���ت���ب���دي���ن ي���ج���ع���ل���ون ح����ي����اة ال���ط���ف���ل 

كما  الطويل،  امل��دى  على  للغاية  اأ�سعب 

للغاية  رخ��وي��ن  امل��ت�����س��اه��ل��ون  الآب����اء  ك���ان 

مل��واج��ه��ة  ال���ازم���ة  امل���ه���ارات  تعليمهم  يف 

��ط  حت��دي��ات احل��ي��اة، يف ح��ن ك��ان ال��ت��و���ُسّ

الأن�سب. هو 

وات�������س���ح اأن������ه ع���ن���دم���ا ي���ج���د ال��ط��ف��ل 

والديه،  يف  والتقدير  الثقة  من  منوذجاً 

امل�ساعر  فاإنه بذلك يتعلم مهارات تنظيم 

�سرورية  تعترب  التي  الجتماعي  والفهم 

ل��ل��ن��ج��اح وال��ت��م��ت��ع مب�����س��ت��وى م��ن ال��ذك��اء 

العملية. املواقف  يف  العام 

يتمتع  ن��اج��ح  ط��ف��ل   = �سعيد  ط��ف��ل   -9

بالذكاء

الأم���ري���ك���ي���ة   Time جم���ل���ة  ت�������س���ري 

الأط��ف��ال  اأن يتحول  امل��رج��ح  م��ن  اأن��ه  اإىل 

ن��اج��ح��ن  ب���ال���غ���ن  اإىل  ����س���ع���ادة  الأك�������ر 

وبارعن.

 10 وي��و���س��ح ك��ت��اب »زي�����ادة ال�����س��ع��ادة: 

اأك����ر بهجة  ب�����س��ي��ط��ة لأط���ف���ال  خ���ط���وات 

ميزة  »ال�سعادة  ���س��ع��ادة«:  اأك��ر  ووال��دي��ن 

هائلة يف عامل يركز على الأداء«.

ي���ك���ون  امل����ت����و�����س����ط،  اأن�������ه يف  واأ�������س������اف 

الأ���س��خ��ا���ض ال�����س��ع��داء اأك���ر جن��اح��اً من 

ال���ع���م���ل وال���ع���اق���ات  ال�������س���ع���داء يف  غ����ري 

وغ�����ريه�����ا. ك���م���ا اأن����ه����م ي���ح�������س���ل���ون ع��ل��ى 

وظ��ائ��ف  ول��دي��ه��م  اأف�����س��ل،  اأداء  تقييمات 

اأعلى. رواتب  ويك�سبون  مرموقة، 

ا�ستعداداً  اأكر  كذلك عادًة ما يكونون 

ي��ت��زوج��وا،  اأن  ومب��ج��رد  ل��ل��زواج،  وقابلية 

ي�������س���ب���ح���ون اأك������ر ر����س���ى ع����ن زواج���ه���م 

وحياتهم.

يف  الأوىل  اخل���ط���وة  ع��ل��ى  وب���ال���وق���وف 

اأن تكون  جعل اأطفالك اأكر �سعادة، فهي 

اأي�ساً. �سعيداً  والداً 

10- الإميان بقدرات الطفل اأهم �سيء

اأذك�����ى م��ن  ب�����اأن ط��ف��ل��ك  اإن الع���ت���ق���اد 

امل��ت��و���س��ط ُي���ح���دث ف���رق���اً. ع��ن��دم��ا اأخ���رب 

امل��ع��ل��م��ون ب��ع�����ض الأط���ف���ال ب��اأن��ه��م ك��ان��وا 

اأك����ر ذك�����اًء م���ن امل��ت��و���س��ط يف م��ن��ا���س��ب��ات 

اأف�سل،  الأطفال  هوؤلء  اأداء  كان  عديدة، 

ب�سكل  الأط��ف��ال  اختيار  م��ن  ال��رغ��م  على 

.Time ملجلة  وفقاً  ع�سوائي، 

ح�سل  الدرا�سي،  العام  نهاية  وبحلول 

اختيارهم  مت  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  م��ن   %30

اأك��ر  اأذك��ي��اء  اأن��ه��م  ع��ل��ى  ع�����س��وائ��ي  ب�سكل 

22 نقطة  م��ت��و���س��ط  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي��ع��ي،  م��ن 

ذك�������اء، ب��ي��ن��م��ا ح�����س��ل ج��م��ي��ع الأط����ف����ال 

على  ذكاء  نقاط   10 على  تقريباً  الباقن 

الأقل.

 علِّمه المهارات االجتماعية ودعه يرتكب األخطاء.. 10 خطوات 
لتربية طفل ذكي يتمتع بقدرات عقلية متطورة

هددوا خصومهم برمي وجوههم بالحمض وإحراقهم باألفران! 
اعتقال زعماء مافيا أرادوا التمدد بروما

البلد-وكاالت نب�ض 

على  القب�ض  الإي��ط��ال��ي��ة  ال�سرطة  األ��ق��ت 

ال��ذي��ن ه��ددوا برمي  زع��م��اء مافيا اجل��ن��وب، 

وج���وه اأع��دائ��ه��م يف احل��م�����ض، واإح��راق��ه��م يف 

اأفران البيتزا، �سمن م�ساعيهم للهيمنة على 

عامل اجلرمية يف العا�سمة روما.

ال��ربي��ط��ان��ي��ة   The Times �سحيفة 

2022، اإن اعتقال  15 مايو/اأيار  قالت، الأحد 

ال�سرطة  األ��ق��ت  اأن  ب��ع��د  ج���اء  امل��اف��ي��ا  زع��م��اء 

و«فين�سنزو  ك��ارزو«،  »اأنطونيو  على  القب�ض 

مافيا  اإىل  اآخر  منت�سباً   43 بن  من  األفارو«، 

اجلنوب  اإىل  اأ�سولها  تعود  التي  »ندرانغيتا« 

الإيطايل.

ك���ان���ت ق���د ان��ت�����س��رت م���زاع���م ب�����اأن م��اف��ي��ا 

للع�سابة  ر�سمي  فرع  اأول  اأن�ساأت  »ندرانغيتا« 

اأموال املخدرات،  يف روما لغ�سل املاين من 

عن طريق �سراء حانات ومطاعم و�سركات.

اإقليم  اإىل  »ندارنغيتا«  مافيا  اأ���س��ل  يعود 

ك��الب��ري��ا يف اأق�����س��ى ج��ن��وب ���س��ب��ه اجل��زي��رة 

اأغ��ن��ى  الآن واح�����دة م���ن  الإي���ط���ال���ي���ة، وه����ي 

ال��ع��امل، ول��ه��ا ن�ساط  ع�����س��اب��ات اجل��رمي��ة يف 

املخدرات، ميتد من روتردام  وا�سع يف جتارة 

ال��ه��ول��ن��دي��ة اإىل اأدغ�����ال اأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة، 

وُيقدر حجم مبيعاتها ال�سنوية من املخدرات 

بنحو 45 مليار يورو.

مل  اأن��ه  اإىل  الربيطانية  ال�سحيفة  ُت�سري 

اأو  نظاماً  اأن�ساأت  اأن  »ندرانغيتا«  ملافيا  ي�سبق 

منطقة تابعة لها يف روما، ب�سبب قاعدة غري 

مكتوبة بن الع�سابات الإيطالية بالعمل با 

الربوز  من  خوفاً  العا�سمة،  يف  كبرية  �سجة 

اأي�ساً  وبال�سماح  الازم،  اأكر من  العلن  اإىل 

اإىل جنب. جلميع الع�سابات بالعمل جنباً 

الإيطالين يقولون  العموم  اأن مدعي  اإل 

م���ن مافيا  ج���زء  األ���ف���ارو -وه����ي  ع�����س��رية  اإن 

ن��دران��غ��ي��ت��ا- ن��ق�����س��ت ت��ل��ك ال��ق��واع��د يف ع��ام 

لتاأ�سي�ض  واأل���ف���ارو  ك����ارزو  ب��اإر���س��ال��ه��ا   2015

منطقة تابعة لها يف العا�سمة.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���ال���ت اآن�����ا ���س��ريغ��ي، ع��امل��ة 

اجلرمية يف جامعة اإي�سيك�ض الربيطانية، اإن 

للمافيا هي منظمة  التابعة  املحلية  »املنطقة 

من  اأك��ر  ظلها  يف  يجتمع  اأن  ميكن  �ساملة 

للعمل،  ندرانغيتا  مافيا  ع��وائ��ل  م��ن  عائلة 

هما  واأل���ف���ارو  ك���ارزو  ك��ان  الق�سية  ه��ذه  ويف 

تعمل  ندرانغيتا  كانت  وقد  ال�سدارة،  رُجلرَي 

اأن زعماء مافيا اجلنوب  اإل  بالفعل يف روما، 

عن  ا�ستقالهم  زي���ادة  اإىل  �سعوا  امل��دي��ن��ة  يف 

غريهم«.

مافيا ل تعرف الرحمة

ك����ان ق���د ك�����س��ف ال��ت��ن�����س��ت ع��ل��ى م��ك��امل��ات 

انتهجها  التي  الق�سوة  هاتفية للع�سابة، قدر 

روما،  يف  اإمرباطوريته  تاأ�سي�سه  اأثناء  كارزو 

اإذ ُي�سمع يف ت�سجيل وهو يحذر اأحد املدينن 

»حتى  بالعجز  �سُي�سيبه  اإنه  بالقول  له  باملال 

متحرك«،  كر�سي  على  اإل  يتحرك  ل  يجعله 

كان  و«اإذا  باحلم�ض«،  زوجته  وج��ه  و«ي��رم��ي 

لديك اأطفال، ف�سوف اآخذهم منك«.

بارز  فرد  وهو  بينا،  جوزيبي  اأي�ساً  ُي�سمع 

ا�ستكى  طاهياً  يحذر  وه��و  الع�سابة،  يف  اآخ��ر 

ط���ول ���س��اع��ات ع��م��ل��ه ب��اأن��ه »���س��ي��ق��ط��ع راأ���س��ه« 

ويلقي به يف فرن البيتزا.

اجلرائم  بق�سم  مرا�سلة  م���اراين،  األي�سيا 

روما،  يف   Il Messaggero �سحيفة  يف 

ب��ل��دة  ب�����رزت يف  األ����ف����ارو  »ع�������س���رية  اإن  ق���ال���ت 

الت�سعينيات،  يف  روما  جنوب  الواقعة  اأبريليا 

م�سعاها  ذروة  العا�سمة  اإىل  و�سولها  وك��ان 

اإىل  اجل��ن��وب  يف  كالبريا  م��ن  ببطء  د  للتمُدّ

ال�ساحل«. اأعلى 

ع��م��ل��ت ع�����س��اب��ات »ك��الب��ري��ا« ع��ل��ى تعزيز 

ال��ت��ع��اون م��ع جم��م��وع��ات اإج��رام��ي��ة األ��ب��ان��ي��ة 

ت���وري���د  و�����س����ارك����ت يف  روم�������ا،  وغ���ج���ري���ة يف 

الأثرياء  لل�سباب  يبيعونها  لتجار  املخدرات 

يف الأحياء الغنية �سمال روما.

من  فرد  وهو  �سكار�سيا،  جيوفاين  دي��ن 
ُ
اأ

اأن  بعد  القتل،  يف  ال�سروع  بتهمة  الع�سابة، 

مقهى  لتحطيم  ح��دي��دي��اً  ق�سيباً  ا���س��ت��خ��دم 

و����س���رب ���س��اح��ب��ه يف م��ن��ط��ق��ة ل��وري��ن��ت��ي��ن��و يف 

م��را���س��ل��ة  وت���ق���ول   ،2022 ف���رباي���ر/����س���ب���اط 

اأنه  ال�سكان املحليون  »راأى  اجلرائم ماراين: 

املنطقة،  على  �سيطرته  ف��ر���ض  ي��ح��اول  ك��ان 

توجهوا  لذا  املخدرات،  لتجارة  ب��وؤرة  واإقامة 

مبا�سرة اإىل ال�سرطة«.


