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الحوراني.. قصة نجاح يرويها في 
كتابه »على أعتاب الـ٤٠ «

 بدء محاكمة كارلوس في قضية 
هجوم في 197٤ في باريس

نب�ض البلد – حنان �شاهني

ن�������ش���اأ خ����ال����د احل���������وراين ال���ب���ال���غ م��ن 

العمر40 عاما يف العا�شمة عّمان، وبداأت 

فقد  اأن  بعد  و�شفها،  كما  مبعاناة  حياته 

ب�شكل مفاجىء يف �شن مبكر، ومل  وال��ده 

اأي�شاً،  والدته  فقد  اآخ��ر حتى  ع��ام  مي�ض 

ال�شاد�شة  �شن  يف  الوالدين  يتيم  لي�شبح 

ع�����ش��ر وي��ج��اب��ه ال���ظ���روف ال�����ش��ع��ب��ة ال��ت��ي 

للن�شيحة  واف��ت��ق��اره  وح���ده  يعي�شها  ك��ان 

والتوجيه منذ طفولته. عندما اأمت خالد 

الثانوية در�ض تخ�ش�ض االقت�شاد يف اأحد 

االأردن��ي��ة، والن��ه مل يربطه يف  اجلامعات 

موطنه ال معني غري اخيه الذي كان �شابا 

يف اول عمره ، .

البلد-عمان نب�ض 

 قال وزير االقت�شاد الرقمي والريادة، 

خدمات  حزمة  هناك  اإن  الهناندة،  اأحمد 

اإل���ك���رون���ي���ة ج����دي����دة، ���ش��ي��ت��م ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا 

من  العديد  تت�شمن  املُقبل،  العام  خ��ال 

اخلدمات اأهمها “م�شتنداتي”.

جاء ذلك خال لقائه، اليوم االأربعاء، 

م���ع جل��ن��ة اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة يف جمل�ض 

االأعيان، برئا�شة العني الدكتور م�شطفى 

احلمارنة، للحديث حول اأعمال واإجنازات 

الوزارة.

“م�شتنداتي”،  اأن  ال���ه���ن���ان���دة  وب����ني 

ت�����ش��م��ل ج��م��ي��ع امل�����ش��ت��ن��دات ال���ت���ي تخ�ض 

املواطن مثل؛ �شهادة الوالدة، .

البلد-وكاالت نب�ض 

 بداأت االأربعاء املحاكمة الثالثة الإيلي�ض 

كارلو�ض  با�شم  املعروف  �شان�شيز  رامرييز 

اأمام حمكمة اجلنايات اخلا�شة يف باري�ض 

بوبلي�شي�ض  دراغ�شتور  متاجر  ق�شية  يف 

ب��ع��د 47 ع���اًم���ا ع��ل��ى ال���ه���ج���وم ال���دام���ي 

اجلديدة  املحاكمة  هذه  ا�شتهدفته  ال��ذي 

ت�شرين  يف  التمييز  حمكمة  قررتها  التي 

ثاثة  ت�شتمر   ،2019 الثاين/نوفمرب 

بعد  العقوبة  بتحديد  فقط  وتتعلق  اأي��ام 

ال��ذي  الهجوم  بارتكاب  الفنزويلي  اإدان���ة 

خلف قتيلني و34 جريًحا يف عام 1974

م���ث���ل ك����ارل����و�����ض االإره����������اب امل��ن��اه�����ض 

لاإمربيالية يف ال�شبعينات . 4
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نب�ض البلد- عمان

 رع���ى رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة االأرك������ان امل�����ش��رك��ة 

ال���ل���واء ال���رك���ن ي��و���ش��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي، 

ام�ض  االأردن���ي���ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  ف��ن��دق  يف 

اإدم��اج  ا�شراتيجية  اإط��اق  االأرب��ع��اء، حفل 

االأردنية  امل�شلحة  للقوات  االجتماعي  النوع 

بالتعاون مع هيئة االأمم املتحدة.

زي������ادة  اإىل  اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة  وت����ه����دف 

العليا  ال��ق��ي��ادي��ة  امل��ن��ا���ش��ب  يف  امل����راأة  متثيل 

وا���ش��ت��م��راره��ا يف اخل���دم���ة، وم�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 

ال�شعيدين  ع��ل��ى  ال�����ش��ام  ح��ف��ظ  ع��م��ل��ي��ات 

املحلي واخلارجي.

وقالت مدير اإدارة �شوؤون املراأة الع�شكرية 

مها  العقيد  االأردن���ي���ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  يف 

ال��ن��ا���ش��ر، اإن زي����ادة ال��وع��ي ب����دور امل�����راأة يف 

جم���ال االأم����ن وال�����ش��ام ا���ش��ت��ل��زم جمموعة 

ال��ق��وات امل�شلحة  ال��ت��ط��ورات يف  وا���ش��ع��ة م��ن 

االأردن��ي��ة وامل��رج��م��ة م��ن خ��ال تبني هذه 

اال�شراتيجية املمتدة الأربع �شنوات،

 نب�ض البلد-هدى دياربكريل 

العامة عرب  الثانوية  بع�ض طلبة  طالب 

دوامهم  االجتماعي بجعل  التوا�شل  مواقع 

الطالب  ُيخري   بحيث  للطالب  اخ��ت��ي��اري 

وذل��ك  بعد  ع��ن  او  وجاهيا  دوام���ه  يكون  اأن 

ال�شباب عدة، فيما كان ذلك منافيا ملا حدث 

اخريا  ُعقدت  التي  الثانوية  االمتحانات  يف 

كل  نتائجها  وذوي��ه��م  الطلبة  َح��م��ل  وال��ت��ي 

التي  ال�شحية  للوزارة والظروف  امل�شوؤولية 

حالت دون دوام الطلبة للمدار�ض واالكتفاء 

بالدوام عن بعد. 

احد  “ م��ع  البلد  “ نب�ض  ل  ويف حديث 

دروي�ض  حممود  اال�شتاذ  التوجيهي  ا�شاتذة 

وكذلك  �شعوبة  يواجهون  الطلبة  باأن  قال 

املعلمني وكما ان اعداد الطلبة يف ال�شفوف 

كبرية. وتابع ان ما مت تداوله يف االمتحانات 

الثانوية االأخرية من ان الطلبة مل ياأخذوا 

الوباء  ب�شبب  خا�ض  و�شعهم  وك��ان  حقهم 

يف  وج��اه��ي  ب�شكل  احل�ش�ض  ح�شور  وع��دم 

املدر�شة كانت جمرد حجج الن الطلبة منذ 

اأخذه  يتم  �شنوات عدة ال يعتمدون على ما 

لديه  اما  منهم  كبري  الأن جزء  املدار�ض،  يف 

مدر�ض خ�شو�شي او يلتحق باملراكز .

يف�شلون  “التوجيهي”  اأن  ع��ل��ى  واأك����د 

الدرا�شة عن بعد ولوال التعليمات والتهديد 

بالغياب لن يداوم احد .  فيما قال االأ�شتاذ 

اإب���راه���ي���م درب���ا����ش���ي ان����ه ال ي���وؤي���د ف��ك��رة ال

. املدار�ض  كانت  اذا   online

 رئيس هيئة األركان يرعى حفل إطالق 
استراتيجية إدماج النوع االجتماعي

 طلبة التوجيهي يفضلون الدراسة عن بعد 
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 دراسة إسرائيلية: عباس يتقوض والسلطة تحتاج »نفخة هواء«
البلد-وكاالت نب�ض 

تفقد  الفل�شطينية  ال�شلطة  اإن  اإ�شرائيلية  كاتبة  قالت 

يف  الفل�شطيني،  اجل��م��ه��ور  اأو����ش���اط  يف  ال��ع��ام��ة  �شرعيتها 

احلكومة  حم���اوالت  ورغ���م  غ���زة،  وق��ط��اع  الغربية  ال�شفة 

االإ�شرائيلية اجلديدة لركيز العاقات على حت�شني البنية 

التحتية االقت�شادية، فاإن ال�شلطة حتتاج حًقا “نفخة هواء 

نقي” من خال اأفق �شيا�شي

 12 القناة  على  مقالها  يف  �شو�شرمان  نوعا  واأ�شافت 

الفل�شطينية  ال�شلطة  تنف�شت  �شعبة،  �شنوات   4 “بعد  اأنه 

الأن  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��والي��ات  رئي�شاً  ب��اي��دن  بانتخاب  ال�شعداء 

اإلقاوؤها ل�شلة املهمات، ما �شكل انت�شارا  �شفقة القرن مت 

لرجمة  وا�شنطن  ب��ادرت  ذات��ه  الوقت  ويف  عبا�ض،  ملحمود 

العمل  ت�شاريح  عدد  زي��ادة  مثل  فعلية،  ل�شيا�شة  حتركاتها 

املنطقة  يف  البناء  ت�شاريح  واإ�شدار  الفل�شطينيني،  للعمال 

ج، وت��ع��زي��ز اال���ش��ت��ق��رار االأم���ن���ي واالزده�������ار االق��ت�����ش��ادي 

الفل�شطينية” باالأرا�شي 

واأو����ش���ح���ت ���ش��و���ش��رم��ان م��ن�����ش��ق��ة ب���رن���ام���ج ال��ب��ح��وث 

تل  بجامعة  القومي  االأم��ن  درا�شات  معهد  يف  الفل�شطينية 

اأبيب، اأن “ذلك يوفر اأ�شا�ًشا اأقوى لانف�شال .

الملك : القدس الشريف مدينة مقدسة 
بالنسبة لمليارات األشخاص حول العالم

القى خطابا في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة

البلد-وكاالت نب�ض 

ق��ال رئي�ض ن��ادي االأ���ش��ري ق��دورة فار�ض، 

مبقاطعة  اإداري����ني  اأ���ش��رى  خم�شة  ق���رار  اإّن 

حم��اك��م االح����ت����ال، ي��ت��ط��ل��ب م���ن اجل��م��ي��ع 

االلتفاف  االإداري��ون،  االأ�شرى  راأ�شهم  وعلى 

تدريجياً،  وتر�شيخها  اخل��ط��وة  ه��ذه  ح��ول 

�شاملة  م��ق��اط��ع��ة  اإىل  ال��و���ش��ول  ح���ني  اإىل 

ملحاكم االحتال بكافة درجاتها

ُت�شّكل  اخلطوة  ه��ذه  اأّن  فار�ض،  واأ���ش��اف 

�شيا�شة  مل��واج��ه��ة  ال��ه��ام��ة  امل�����ش��ارات  اإح����دى 

دعوتنا  ك��ان��ت  “وهذه  االإدارّي،  االع��ت��ق��ال 

املتكررة، يف ظل ا�شتمرار �شلطات االحتال 

ب���ع���م���ل���ي���ات ت�����ش��ع��ي��د ����ش���ي���ا����ش���ة االع���ت���ق���ال 

املجتمع  يف  للفاعلني  وا�شتهدافها  االإدارّي، 

دع��م هذه  اإىل  الفل�شطيني.” ودع��ا جم��دًدا 

اخلطوة بكافة الو�شائل املتاحة،.

نب�ض البلد - نزار البطاينة 

�شكاوي عديدة من املواطنني ت�شبب بها 

البوابة  اإ�شارات  “مت�شول” يتواجد قرب 
ال�شمالية للجامعة االأردن��ي��ة، حيث يقوم 

باالإعتداء على املواطنني وعلى مركباتهم 

او  وال�شتم،  ال�شب  منها  ع��دي��دة،  باأ�شكال 

او  املركبات،  رمي احلجارة والطوب على 

بالب�شق على املركبات، او ب�شرب ال�شيارة 

بيده.

املو�شوع وهي،  بهذا  املخت�شة  اجلهات 

وحدة مكافحة الت�شول وم�شت�شفى املركز 

– الفحي�ض،  النف�شية  لل�شحة  الوطني 

تبادلتا اللوم كل جهة على االخ��رى دون 

اإيجاد حلل فعلي وج��ذري للم�شكلة التي 

ي��واج��ه��ه��ا امل��واط��ن��ني يف امل��ن��ط��ق��ة، وت��رك 

اإي��واء او رعاية وميار�ض  هذا الرجل دون 

باأ�شكال  املواطنني  م�شايقة  يف  هواياته 

متعددة.

رواي��ات كثرية وردت عن هذه احلالة، 

م��ن��ه��ا م���ا روت�����ه م��واط��ن��ة اإع���ر����ض ه��ذا 

الرجل طريقها وهي على االإ�شارة املرورية 

وعندما  منها  ن��ق��ود  بطلب  ب��داي��ًة  وق���ام 

املركبة  على  بالهجوم  ق��ام  ل��ه  تلتفت  مل 

و�شربها بيده، وحاول ك�شر املراآة اجلانبية 

للمركبة.

واأ���ش��اف��ت اأن���ه ل���وال ت��واج��د مواطنني 

اب����ع����دوه ع����ن امل���رك���ب���ة مل����ا ت���رك���ه���ا ت�شري 

بطريقها دون اأن تعطيه نقود.

اما )فهد( احد �شكان املنطقة، فيقول 

ال��رج��ل يتواجد يف ه��ذه املنطقة  ان ه��ذا 

ب�شكل �شبه يومي تقريبا،.

نب�ض البلد- عمان

 ت��ف��ق��د م���دي���ر االأم�������ن ال����ع����ام ال���ل���واء 

الركن ح�شني احلوامتة، �شري االإجراءات 

ال�شرطية واال�شتعدادات االأمنية واملرورية 

وال��ن��ظ��ام،  االأم����ن  للحفاظ على  امل��ت��خ��ذة 

بالتزامن مع بدء تنفيذ اخلطة االمنية 

اخل���ا����ش���ة مب���ه���رج���ان ج���ر����ض ل��ل��ث��ق��اف��ة 

والفنون.

واأك���د احل��وامت��ة خ��ال زي��ارت��ه �شباح 

امل��ه��رج��ان، �شرورة  االأرب��ع��اء موقع  ام�ض 

بالتعاون  واملرورية  االأمنية  انفاذ اخلطة 

واالأج����ه����زة  ج���ر����ض  م��ه��رج��ان  اإدارة  م���ع 

االأم��ن��ي��ة واحل��ك��ام االداري����ني ووف���ق اأعلى 

لتنفيذ  ال��ت��ن�����ش��ي��ق واجل���اه���زي���ة  درج������ات 

اخل��ط��ة االأم��ن��ي��ة ال��ه��ادف��ة ل��ت��اأم��ني �شري 

والنظام  االأم��ن  على  واحلفاظ  املهرجان 

اإج����راءات  �شا�شة  ي�شمن  خ��ال��ه، ومب��ا 

ال����دخ����ول واخل�������روج مل����رت����ادي امل��ه��رج��ان 

وباأجواء مائمة تتيح اال�شتمتاع بفقراته 

وفعالياته كافة.

ووج����ه احل���وامت���ة امل�����ش��ارك��ني يف ه��ذا 

الواجب من مكونات املديرية من �شرطة 

ودف��اع مدين ودرك ان يظهروا احلرفية 

ال�����ش��ورة  يعك�شوا  واأن  االأم���ن���ي  واحل�����ض 

احلقيقية لرجل االمن .

 مواطنون يشتكون ممارسات »متسول« 
بشارع الجامعة والجهات المعنية تتركه بال رعاية

 مدير األمن العام يتفقد الخطة األمنية 
الخاصة بمهرجان جرش للثقافة والفنون

 فارس يدعو إلى االلتفاف حول خطوة 
مقاطعة محاكم االحتالل

البلد-عمان نب�ض 

ام�ض  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك  جالة  األقى 

االأرب�����ع�����اء، خ��ط��اب��ا م�����ش��ج��ا يف اج��ت��م��اع��ات 

دورت��ه��ا  يف  املتحدة  ل���اأمم  العامة  اجلمعية 

ال�شاد�شة وال�شبعني.

 وفيما يلي ن�ض اخلطاب:

 »ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

ال��ع��ام،  االأم����ني  ال�شيد  ال��رئ��ي�����ض،  ال�شيد   

اأ�شحاب الفخامة،

 ي�شعدين اأن اأ�شارك يف هذا اللقاء للجمعية 

العامة، للت�شدي للمخاوف امل�شركة، والتنبه 

قدما  وللم�شي  املحدقة،  العاملية  لاأخطار 

وب�شرعة لتحقيق ما ت�شتحقه �شعوبنا، دون اأن 

2نرك اأحدا خلف الركب.
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نب�ض البلد- عمان

 تفقد م��دي��ر الأم����ن ال��ع��ام ال��ل��واء ال��رك��ن 

ال�شرطية  الإج���راءات  �شري  احلوامتة،  ح�شني 

وال����ش���ت���ع���دادات الأم��ن��ي��ة وامل����روري����ة امل��ت��خ��ذة 

مع  بالتزامن  والنظام،  الأم��ن  على  للحفاظ 

بدء تنفيذ اخلطة المنية اخلا�شة مبهرجان 

جر�ش للثقافة والفنون.

ام�ش  �شباح  زيارته  واأك��د احلوامتة خالل 

الأربعاء موقع املهرجان، �شرورة انفاذ اخلطة 

الأمنية واملرورية بالتعاون مع اإدارة مهرجان 

جر�ش والأج��ه��زة الأمنية واحل��ك��ام الداري��ني 

ووف����ق اأع���ل���ى درج�����ات ال��ت��ن�����ش��ي��ق واجل��اه��زي��ة 

�شري  لتاأمني  الهادفة  الأمنية  اخلطة  لتنفيذ 

امل���ه���رج���ان واحل���ف���اظ ع��ل��ى الأم�����ن وال��ن��ظ��ام 

خ����الل����ه، ومب�����ا ي�����ش��م��ن ���ش��ال���ش��ة اإج��������راءات 

وباأجواء  املهرجان  ملرتادي  واخل��روج  الدخول 

وفعالياته  بفقراته  ال�شتمتاع  تتيح  مالئمة 

كافة.

ووجه احلوامتة امل�شاركني يف هذا الواجب 

من مكونات املديرية من �شرطة ودفاع مدين 

الأمني  واحل�����ش  احلرفية  يظهروا  ان  ودرك 

المن  لرجل  احلقيقية  ال�شورة  يعك�شوا  واأن 

يقوموا  واأن  واحلرفية  الن�شباطية  يف  العام 

بواجبهم على اأكمل وجه منذ بداية الفعاليات 

وح��ت��ى ان��ت��ه��ائ��ه��ا؛ ل��ي�����ش��ع��ر امل���واط���ن وامل��ق��ي��م 

والطماأنينة،  بالأمن  �شواء  حد  على  وال�شائح 

احل�����ش��اري��ة  ال�������ش���ورة  ج��م��ي��ع��اً  ن��ع��ك�����ش  واأن 

وامل�����ش��رق��ة ل����الأردن ك��م��ا اأراده�����ا ج��الل��ة امللك 

عبداهلل الثاين.

قدمه  لإيجاز  العام  الأم��ن  مدير  وا�شتمع 

ق��ائ��د اأم���ن اإق��ل��ي��م ال�����ش��م��ال اأوج����ز ف��ي��ه جملة 

الإج�������راءات واخل���ط���ط ال�����ش��رط��ي��ة والأم��ن��ي��ة 

وتغطية  املهرجان  �شري  لتاأمني  و�شعت  التي 

ف���ع���ال���ي���ات���ه وج����وان����ب����ه الأم����ن����ي����ة وامل�����روري�����ة 

التي  والتنظيمية. وبنينَّ المكانات والتقنيات 

املدين  وال��دف��اع  ال�شرطية  الإدارات  �شخرتها 

وق���وات ال���درك والأج���ه���زة الم��ن��ي��ة الخ���رى؛ 

خلدمة مرتادي املهرجان، ومبا ي�شهل عمليات 

الدخول واخلروج من واإىل املوقع.

 مدير األمن العام يتفقد الخطة األمنية الخاصة بمهرجان جرش 
للثقافة والفنون

القى خطابا في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة

األردنيون يعرفون جيدا األثر الكبير للجوء

الملك : القدس الشريف مدينة مقدسة بالنسبة لمليارات األشخاص حول العالم

البلد-عمان نب�ض 

األ��ق��ى ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ام�ش 

الأربعاء، خطابا م�شجال يف اجتماعات اجلمعية 

ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة يف دورت���ه���ا ال�����ش��اد���ش��ة 

وال�شبعني.

وفيما يلي ن�ش اخلطاب:

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�شيد الرئي�ش،

ال�شيد الأمني العام،

اأ�شحاب الفخامة،

اللقاء للجمعية  اأ�شارك يف هذا  اأن  ي�شعدين 

والتنبه  امل�شرتكة،  للمخاوف  للت�شدي  العامة، 

قدما  وللم�شي  امل��ح��دق��ة،  ال��ع��امل��ي��ة  ل��الأخ��ط��ار 

اأن  وب�شرعة لتحقيق ما ت�شتحقه �شعوبنا، دون 

نرتك اأحدا خلف الركب.

ت��ف��ا���ش��ي��ل م��ا نعرفه  ل��ل��خ��و���ش يف  ل داع����ي 

ج��م��ي��ع��ا، ف���ال���ت���ح���دي���ات الأب��������رز ال����ي����وم ع��امل��ي��ة 

املناخي،  والتغري  القاتلة،  كاجلائحة  التاأثري، 

املتطرفون  ي�شتغلها  التي  العنيفة  وال�شراعات 

ح�����ول ال�����ع�����امل، وال���ت�������ش���دع���ات ال���ت���ي ت���زع���زع 

ال����ش���ت���ق���رار الق���ت�������ش���ادي، واأزم������ة ال��الج��ئ��ني 

العاملية التي ما زالت م�شتمرة.

اإن من م�شلحة بلداننا امل�شرتكة، الت�شدي 

العمل  يتطلب  وهذا  بنجاعة،  التحديات  لهذه 

الإجن��از،  على  الرتكيز  يكون  بحيث  امل�شرتك، 

الإي��ج��اب��ي  التغيري  حتقيق  امل��م��ك��ن  غ��ري  ف��م��ن 

اأن  يجب  ول��ذل��ك  بالتمني،  اإل��ي��ه  ن�شبو  ال���ذي 

اأثرا عامليا  يكون عملنا من�شقا ومنظما ليرتك 

حقيقيا.

امل�����ش��رتك  ال��ع��م��ل  الأردن  ات���خ���ذ  ول���ط���امل���ا   

ع��ام،   100 قبل  دولتنا  تاأ�شي�ش  فمنذ  نهجا، 

ونحن نعمل عن كثب مع �شركائنا الإقليميني 

والدوليني لتعزيز ال�شالم والزدهار والحرتام 

امل���ت���ب���ادل ح�����ول ال����ع����امل. ن������درك ال�����ش��ع��وب��ات 

الكبرية  الفر�ش  اأي�شا  لكننا نرى  والتحديات، 

لبناء عامل اأف�شل.

 اأ�سدقائي،

حلل  ح��ي��وي  مطلب  العاملية  ال�����ش��راك��ات  اإن 

اأحد اأقدم ال�شراعات يف التاريخ احلديث، وهو 

ال�شراع الفل�شطيني الإ�شرائيلي.

ذّكرتنا احلرب القا�شية على غزة هذا العام 

اأن ي�شتمر، واأن  اأن الو�شع احلايل ل ميكن له 

توؤكد �شرورة موا�شلة دعم  التي نراها  املعاناة 

وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني 

وفقا  تعمل  ال��ت��ي  )الأون������روا(،  الفل�شطينيني 

اإن�����ش��ان��ي��ة  خ���دم���ات  وت���وف���ر  الأمم�����ي  لتكليفها 

حيوية ل� 5.7 مليون لجئ فل�شطيني.

 لكن كم بيٍت �شيدمر وكم طفٍل �شيموت قبل 

الأم��ن  يتحقق  اأن  ميكن  ل  العامل!  ي�شحو  اأن 

اإل  باأ�شره،  للعامل  بل  الطرفني،  لكال  الفعلي 

الدولتني،  ح��ل  على  املبني  ال�شالم  خ��الل  م��ن 

الفل�شطينية  ال��دول��ة  ق��ي��ام  اإىل  يف�شي  ال���ذي 

على  للحياة  والقابلة  ال�شيادة  ذات  امل�شتقلة، 

وعا�شمتها   ،1967 ع���ام  ح���زي���ران  خ��ط��وط 

اإىل  و���ش��الم  ب��اأم��ن  لتعي�ش  ال�شرقية،  ال��ق��د���ش 

جانب اإ�شرائيل.

 والقد�ش ال�شريف يف قلب هذا ال�شالم، فهي 

الأ�شخا�ش  مل��ل��ي��ارات  بالن�شبة  مقد�شة  مدينة 

الأردن  �شي�شتمر  جانبنا،  وم��ن  ال��ع��امل.  ح��ول 

التاريخي  الو�شع  على  احل��ف��اظ  على  بالعمل 

وال�����ق�����ان�����وين ال����ق����ائ����م يف م���دي���ن���ة ال���ق���د����ش، 

ومقد�شاتها الإ�شالمية وامل�شيحية من منطلق 

الو�شاية الها�شمية عليها.

 واأن������ا اأوؤم�������ن ب���اأن���ه م���ن امل���م���ك���ن، ب���ل وم��ن 

ال�����ش��روري، اأن جت��م��ع ال��ق��د���ش ال�����ش��ري��ف بني 

امل�شلمني وامل�شيحيني واليهود، وميكن للمدينة 

للوحدة  رم��زا  تكون  اأن  دويل،  وبجهد  املقد�شة 

ولي�ش للفرقة.

اأ�سدقائي،

اإن�شانيا  و�شعا  لبنان  يواجه  منطقتنا،  ويف 

املعي�شية  ال���ظ���روف  اإن  ح���رج���ا.  واق��ت�����ش��ادي��ا 

فتجد  امل��الي��ني،  على  بظاللها  تلقي  ال�شعبة 

اأ����ش���را ب���ال ق���وت ي��وم��ه��م، وب��ي��وت��ا ب���ال ك��ه��رب��اء 

اأو م��ي��اه، و���ش��رك��ات غ��ري ق���ادرة على العمل. يف 

اللبناين  ال�شعب  يحتاج  الع�شيب،  الوقت  هذا 

من  النهو�ش  م��ن  لتمكينهم  الكامل،  لدعمنا 

دول��ي��ة  ا�شتجابة  ذل���ك  ويتطلب  الأزم�����ة.  ه���ذه 

ن�شارك  التنفيذ،  ودقيقة  التخطيط  حمكمة 

فيها جميعنا.

الالجئني  ماليني  ين�شى  األ  العامل  وعلى   

والأردن��ي��ون  لبنان.  مثل  امل�شت�شيفة  ال��دول  يف 

يعرفون جيدا الأثر الكبري للجوء. فعلى مدى 

الت�شحيات  م��ن  الكثري  الأردن  ق��دم  الأج��ي��ال، 

مل�����ش��اع��دة م���الي���ني ال���الج���ئ���ني ال���ف���اّري���ن من 

ال���ش��ط��ه��اد واخل���ط���ر. ول��ك��ن رع���اي���ة م��الي��ني 

ال���الج���ئ���ني وامل���ج���ت���م���ع���ات امل�����ش��ت�����ش��ي��ف��ة ل��ه��م، 

م�����ش��وؤول��ي��ة دول��ي��ة، ف��ال ب��د م��ن ا���ش��ت��م��رار دع��م 

امل��ف��و���ش��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة ل�����ش��وؤون 

واملنظمات  العاملي  الأغذية  وبرنامج  الالجئني 

واملجتمعات  ال��الج��ئ��ني  ت��رع��ى  ال��ت��ي  الأخ�����رى 

امل�شت�شيفة، ومتنحهم الأمل.

 اأ�سدقائي،

 اإن التخلي عمن يحتاجون امل�شاعدة، وترك 

ال�����ش��راع��ات  الأب���ري���اء ع��ر���ش��ة للخطر، وت���رك 

حول  املتطرفني  ي��خ��دم  حلها،  دون  ت�شت�شري 

العامل، الذين ي�شتغلون حالة الياأ�ش والإحباط 

والغ�شب الناجمة عن هذه الأزمات.

اأن  اإل  املعارك،  اأننا قد ك�شبنا بع�ش   ورغ��م 

بعد،  تنته  والتطرف مل  الإره���اب  احل��رب على 

العاملي  للعمل  ملحة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ت���زال  ول 

امل�شرتك بهذا ال�شدد.

ي�شتمر  برمتها،  امل�شكلة  لهذه  وللت�شدي   

���ش��رك��ائ��ه، فمن  ب��ال��ع��م��ل ع��ن ق���رب م��ع  الأردن 

خ���الل ال��ن��ه��ج ال�����ش��م��ويل ال���ذي تتبناه م��ب��ادرة 

»اجتماعات العقبة«، عملنا على تقريب وجهات 

املعنيني،  ال���ق���ادة  ب��ني  التن�شيق  ورف����ع  ال��ن��ظ��ر 

وتطوير  املمار�شات  اأف�شل  تبادل  يف  و�شاعدنا 

ا�شرتاتيجيات جديدة، وغري ذلك.

 اأ�سدقائي،

 ح��ت��ى ل���و مل ت��ك��ن ه���ن���اك خم���اط���ر اأخ����رى 

يف  لنتحد  ب��ح��اج��ة  �شنظل  الإن�����ش��ان��ي��ة،  ت��واج��ه 

م��واج��ه��ة اخل��ط��ر ال���وج���ودي يف ع�����ش��رن��ا، وه��و 

التغري املناخي. وكواحد من اأفقر البلدان مائيا 

على م�شتوى العامل، يعي الأردن متاما خطورة 

الوطنية  التنفيذية  ف��اخل��ط��ة  ال��ت��ح��دي.  ه���ذا 

ل�شمان  ���ش��م��م��ت  الأردن  يف  الأخ�����ش��ر  ل��ل��ن��م��و 

املياه  قطاعي  يف  منعتنا  وتعزيز  الطاقة  كفاءة 

والزراعة.

ي��واج��ه  اأن  ب��ل��د  اأي  با�شتطاعة  لي�ش  ل��ك��ن   

لنا  مهم  تذكري  وه��ذا  منفردا.  املناخي  التغري 

اأ�شاليب جديدة للت�شدي لهذا  باأهمية تطوير 

كعامل  تواجهنا  التي  التحديات  وك��ل  التحدي 

واحد واإن�شانية واحدة.

 

لبناء  الأردن  دع���ا  ل��ط��امل��ا  ال�����ش��ب��ب،  ول���ه���ذا 

جتميع  بهدف  املنعة،  لتعزيز  اإقليمية  �شبكات 

امل��������وارد وت���ط���وي���ر ال����ق����درة ع���ل���ى ال���ش��ت��ج��اب��ة 

ل��ل��ت��ح��دي��ات ب�����ش��رع��ة و���ش��ه��ول��ة ح���ال ظ��ه��وره��ا. 

ون���ح���ن ع��ل��ى ا����ش���ت���ع���داد ل����الإف����ادة م���ن امل��وق��ع 

اآ�شيا  ل��الأردن على نقطة تالقي  ال�شرتاتيجي 

ا�شتجابة  اأو���ش��ع  لت�شهيل  واأوروب������ا،  واإف��ري��ق��ي��ا 

عاملية للتحديات.

 ول����ك����ل ب���ل���د ن����ق����اط ق�����وة وق���������درات مي��ك��ن 

ت�شخريها، ولكل منطقة اإمكانيات ت�شاعد على 

ت�شريع ا�شتجابة عاملية اأو�شع، ولكل جهة دولية 

امل�����ش��اه��م��ة، والإر�����ش����اد، والتعزيز  ع��ل��ى  ال��ق��درة 

والتن�شيق ب�شاأن العمل الدويل امل�شرتك.

 يف هذه اجلمعية العامة، ميكننا �شوية اإعادة 

التفكري، واإعادة توجيه عاملنا بعيدا عن اخلطر.

م��ا هي  ونعلم  املخاطر،  ه��ي  م��ا  نعلم   نحن 

الفر�ش، فلنتخذ الآن اخلطوات التي نحتاجها 

معا.

 

�سكرا لكم«.

20املـحـلـي
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 الملك يهنئ خادم الحرمين 
الشريفين باليوم الوطني للمملكة 

العربية السعودية

 مجلس الوزراء يقر نظام
 اإلدخال المؤقت للمركبات

 واآلليات والمعدات

 رئيس الجامعة األردنية: أولويتنا 
توفير عودة آمنة للطلبة

نب�ض البلد- عمان

برقية  الثاين  امللك عبداهلل  بعث جاللة   

ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإىل  تهنئة 

���ش��ع��ود،  اآل  ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز  ���ش��ل��م��ان  امل���ل���ك 

ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك 

مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.

واأع������رب ج���الل���ت���ه، يف ال���رق���ي���ة، ب��ا���ش��م��ه 

الها�شمية  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  ���ش��ع��ب  وب��ا���ش��م 

وح��ك��وم��ت��ه��ا ع��ن اأ����ش���دق ال��ت��ه��اين وامل�����ش��اع��ر 

تبارك  اهلل  �شائال  املنا�شبة،  ب��ه��ذه  الأخ��وي��ة 

اأن ي��ع��ي��ده��ا ع��ل��ى خ����ادم احل��رم��ني  وت���ع���اىل 

ال�����ش��ري��ف��ني وه����و ي��ن��ع��م مب����وف����ور ال�����ش��ح��ة 

ال�شقيق  ال�شعودي  ال�شعب  وعلى  والعافية، 

التقدم والزدهار يف ظل  املزيد من  بتحقيق 

احلكيمة. قيادته 

نب�ض البلد- عمان

 اأق����ر جم��ل�����ش ال������وزراء يف ج��ل�����ش��ت��ه ال��ت��ي 

ع���ق���ده���ا، ام�������ش الأرب�����ع�����اء، ب��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����ش 

ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�����ش��ر اخل�����ش��اون��ة، ن��ظ��ام 

الإدخال املوؤقت للمركبات والآليات واملعدات 

.2021 ل�شنة 

ت��ط��وي��ر وتنظيم  ل��غ��اي��ات  ال��ن��ظ��ام  وي��اأت��ي 

اآل��ي��ة الإدخ�����ال امل��وؤق��ت ل��ل��م��رك��ب��ات والآل��ي��ات 

واملعدات الالزمة لإجناز امل�شاريع والتجارب 

ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة، ول��ت��ح��دي��د ال�����ش��روط 

وال�شمانات الالزمة لذلك.

كما اأقر املجل�ش نظام التدابري احلدودية 

 ،2021 ل�شنة  الفكرية  امللكية  حقوق  حلماية 

ل��ت��ن��ظ��ي��م وق���ف اإج������راءات ال��ت��خ��ل��ي�����ش وم��ن��ع 

ت�شكل  التي  امل�شتوردة  الب�شائع  عن  الإف��راج 

تعدياً على اأي من حقوق امللكية الفكرية.

الت�شهيالت  ن��ظ��ام  ال���وزراء  جمل�ش  واأق���ر 

امللتزمة  للجهات  اجلمركية  الإج����راءات  يف 

م��ن��ح  اإىل  ي����ه����دف  وال��������ذي   ،2021 ل�������ش���ن���ة 

اجل��ه��ات امل��ل��ت��زم��ة ب��اأح��ك��ام ق��ان��ون اجل��م��ارك 

م����زاي����ا وت�������ش���ه���ي���الت ج���م���رك���ي���ة، ول��ت��ن��ظ��ي��م 

قوائم  من  لأي  الن�شمام  واإج���راءات  اأحكام 

الت�شهيالت واخلروج منها.

نب�ض البلد- عمان

الدكتور  الأردن��ي��ة،  اجلامعة  رئي�ش  اأك��د   

ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات، اأن ال��ت��ع��ل��ي��م ي���واج���ه ح��ال��ي��ا 

حتديات كبرية فر�شتها جائحة كورونا على 

مواكبة  اجلميع  من  يتطلب  ما  كله،  العامل 

التغري التكنولوجي يف العلم واملعرفة.

مع  الأول  لقائه  خ��الل  ع��ب��ي��دات،  واأ���ش��ار 

الكليات  من  عدد  يف  التدري�ش  هيئة  اأع�شاء 

اجلائحة  اأن  اإىل  الأرب��ع��اء،  ام�ش  الإن�شانية، 

واأن  امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام  اأو  ال��ع��ام  ه���ذا  تنتهي  ل��ن 

�شنوات   10 م��ن  لأك���ر  �شتمتد  انعكا�شاتها 

الفر�ش  التقاط  ���ش��رورة  اإىل  داعيا  مقبلة، 

منها ملواكبة ما فر�شته علينا.

اأن  جميعا  علينا  يحتم  ذل��ك  اأن  واأ���ش��اف 

ننظر اإىل التعليم العايل وفل�شفة اجلامعات 

النظر يف املخرجات  واإع��ادة  اآخر  من منظور 

وم��دخ��الت  التعليمية  ل��ل��رام��ج  وال��ن��ت��اج��ات 

ال����رام����ج وت���ط���وي���ره���ا مل���واك���ب���ة م��ت��ط��ل��ب��ات 

الق�شم  اأن  مبينا  املجتمع،  وح��اج��ات  الع�شر 

الأكادميي هو الأ�شا�ش وهو املنوط به توجيه 

الطلبة وحت�شني اخلطط واملخرجات.

كل  �شتوظف  اجلامعة  اأن  عبيدات  واأك���د 

ال�شحية  ال��رت��وك��ولت  لتطبيق  ط��اق��ات��ه��ا 

ك���اف���ة ق����در الإم����ك����ان؛ ب���ه���دف ت���وف���ري ع���ودة 

ت�شافر  يتطلب  ذل��ك  اأن  وب��ني  للطلبة  اآمنة 

باإجراءات  جهود اجلميع من خالل اللتزام 

ال�����ش��الم��ة ال���ع���ام���ة وال���ت���ب���اع���د يف ال��ق��اع��ات 

ال�شفية، مع تلقي لقاح كورونا لتفادي زيادة 

الإ���ش��اب��ات، م�����ش��ددا اأن���ه ل ي��وج��د اأح���د غري 

قادر على اأخذ اللقاح.

اأن يحقق اإجنازا  اأن الأردن ا�شتطاع  وبني 

الدولة  الوباء بجهود  كبريا يف حماربة هذا 

هذا  ل��ول  م�شيفا  مفا�شلها،  بكل  الأردن��ي��ة 

النجاح ملا عاد طلبة اإىل املدار�ش واجلامعات 

وما جرى فتح معظم القطاعات.

نب�ض البلد- عمان

اللواء  امل�شرتكة  الأرك���ان  رئي�ش هيئة  رع��ى   

الركن يو�شف اأحمد احلنيطي، يف فندق القوات 

اإطالق  الأرب��ع��اء، حفل  ام�ش  الأردن��ي��ة  امل�شلحة 

للقوات  الجتماعي  النوع  اإدم���اج  ا�شرتاتيجية 

الأمم  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الأردن���ي���ة  امل�شلحة 

املتحدة.

زي����ادة متثيل  اإىل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��ه��دف 

املراأة يف املنا�شب القيادية العليا وا�شتمرارها يف 

ال�شالم  اخلدمة، وم�شاركتها يف عمليات حفظ 

على ال�شعيدين املحلي واخلارجي.

وقالت مدير اإدارة �شوؤون املراأة الع�شكرية يف 

النا�شر،  مها  العقيد  الأردنية  امل�شلحة  القوات 

اإن زي���ادة ال��وع��ي ب���دور امل����راأة يف جم��ال الأم��ن 

وال�شالم ا�شتلزم جمموعة وا�شعة من التطورات 

وامل��رتج��م��ة من  الأردن���ي���ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  يف 

لأربع  املمتدة  ال�شرتاتيجية  هذه  تبني  خالل 

����ش���ن���وات، وال���ت���ي ت��ق��دم ع����ددا م���ن ال�����ش��ي��ا���ش��ات 

ما  الجتماعي،  للنوع  امل�شتجيبة  والإر����ش���ادات 

ال��ق��وات  دائ���م على  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري  لها  �شيكون 

امل�شلحة الأردنية.

واكدت اأهمية تعزيز م�شاركة املراأة يف القوات 

ت��ط��وره��ا وزي���ادة  ا���ش��ت��م��رار  اأج���ل  امل�شلحة م��ن 

فاعليتها، م�شرية اإىل اأن ال�شرتاتيجية ت�شتند 

لإدم�����اج ال���ن���وع الج��ت��م��اع��ي ب��ن��اء ع��ل��ى حتليل 

الع�شكرية  امل���راأة  ���ش��وؤون  اإدارة  اأجرتها  درا���ش��ات 

على حتديد  �شاعد  م��ا   ،2020 ع��ام  اأوائ���ل  يف 

مع  كامل  ب�شكل  لتتما�شى  احلالية،  الأول��وي��ات 

اخلطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار جمل�ش 

الأم�����ن ال��ت��اب��ع ل����الأمم امل��ت��ح��دة رق����م 1325 

وال�����ش��الم  والأم�������ن  امل�������راأة  ح����ول   ،)2000(

ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ت���دع���م  وال���ت���ي   ،2018-2021
ح��ك��وم��ات ك��ن��دا وف��ن��ل��ن��دا وال���روي���ج واإ���ش��ب��ان��ي��ا 

واململكة املتحدة.

ب���دوره���ا، اث��ن��ت ���ش��ف��رية امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف 

جمموعة  عن  نيابة  بريند،  بريدجيت  الأردن 

الأردنية  امل�شلحة  القوات  جهود  على  املانحني، 

التاريخية،  اللحظة  هذه  يف  العربي  اجلي�ش   -

موؤكدة اللتزام امل�شتمر بدعم الأردن يف تنفيذ 

باملراأة وال�شالم  الوطنية اخلا�شة  العمل  خطة 

والأمن.

م��ن ج��ه��ت��ه��ا، اأ����ش���ادت الأم����ني ال��ع��ام للجنة 

الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة، الدكتورة �شلمى 

منذ  الأردنية  امل�شلحة  القوات  بالتزام  النم�ش، 

فرتة طويلة بتمكني املراأة ودعمها يف املنا�شب 

فخرها  عن  معربًة  امل�شلحة،  بالقوات  القيادية 

ب���ال���روح ال��ري��ادي��ة ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة الأردن���ي���ة 

ب��اع��ت��ب��اره��ا واح�����دة م���ن امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��وط��ن��ي��ة 

النوع  اإدم����اج  اإىل  بن�شاط  �شعت  ال��ت��ي  ال��رائ��دة 

الج��ت��م��اع��ي، وت��ع��زي��ز امل�����ش��اواة ب��ني اجلن�شني، 

دعماً  الن�شاء  لتوظيف  منا�شبة  بيئة  و�شمان 

القوات  من  مبكرا  اإدراك���ا  الفاعلة،  مل�شاركتهن 

امل�شلحة الأردنية اأن اإدماج النوع الجتماعي هو 

اأداة لتح�شني الأداء والعمل ب�شكل عام.

الأمم  هيئة  ق���ال مم��ث��ل مكتب  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

املتحدة للمراأة يف الأردن، زياد �شيخ، اإن مناهج 

ال��ت��ح��ول يف ق�����ش��اي��ا ال���ن���وع الج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي 

اجلي�ش   - الأردن��ي��ة  امل�شلحة  القوات  اعتمدتها 

الطموح،  من  ج��دي��ًدا  م�شتوى  ادخلت  العربي 

اأجندة  لت�شريع اجلهود يف توطني  وهي مفتاح 

امل�����راأة وال�����ش��الم والأم�����ن، حت��ت ق��ي��ادة امل��دي��رة 

بحوث  �شيما  ال��دك��ت��ورة  اجل��دي��دة  التنفيذية 

املتحدة للمراأة  من الأردن، وتلتزم هيئة الأمم 

لتحقيق  امل�شلحة  القوات  مع  كثب  عن  بالعمل 

هذه الروؤية«.

ال�شفري  ح�����ش��ره  ال����ذي  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف 

الكندي  الع�شكري  وامللحق  الرويجي يف عمان 

كبار  م��ن  وع��دد  الرويجي  الع�شكري  وامللحق 

اجلي�ش   – الأردن���ي���ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط 

العربي، جرى تبادل الهدايا والدروع التذكارية 

بني اجلانبني.

 رئيس هيئة األركان يرعى حفل إطالق استراتيجية إدماج 
النوع االجتماعي



30الـمـحـلـي

 التربية تعلن بدء التسجيل للدورة 
التكميلية لعام 2021

 إطالق جائزة مؤسسة الحسين 
للسرطان لإلعالميين لعام 2021

 إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس األمة ودعوته 
لالنعقاد في دورته العادية في 15 تشرين الثاني المقبل

 المجلس القضائي: القضاء له حساسية 
عالية وهو داعم لإلعالم وفق القانون

التوثيق الملكي يختتم دورة متخصصة 
في إدارة الوثائق

نب�ض البلد- عمان

بدء  عن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأعلنت 

 ،2021 لعام  التكميلي  لالمتحان  الت�سجيل 

لالمتحان  ا�تتستترتاك  بطلب  تتتقتتدم  متتن  لتتكتتل 

ا�ستكملوا  الذين  با�ستثناء   ،2021 لعام  العام 

امل�ستنفدين. الطلبة  النجاح من  متطلبات 

اإن  الأربعاء  ام�س  بيان  التتوزارة يف  وقالت 

يوم  م�ساء  وينتهي  التتيتتوم  �سيبداأ  الت�سجيل 

اأنه  اإىل  م�سريا  الأول،  ت�سرين   14 اخلمي�س 

ال�تتستترتاك  طلبات  ا�ستقبال  فتترتة  متتتدد  لتتن 

بتتتعتتتد هتتتتتذا التتتتتتتتتاريتتتتخ، و�تتتستتتيتتتكتتتون التتتتت�تتستتجتتيتتل 

exams. املتتتوقتتتع  عتتتن طتتريتتق  اإلتتكتترتونتتًيتتا 

طريق  عتتن  اأو  متتبتتا�تتستترة   moe.gov.jo
التتترابتتتط اخلتتتا�تتتس بتتعتتمتتلتتيتتة تتت�تتستتجتتيتتل هتتتتوؤلء 

التتطتتلتتبتتة املتتتوجتتتود عتتلتتى التت�تتستتفتتحتتة التترئتتيتت�تتستتة 

حاجة  ول   ،moe.gov.jo التتوزارة  ملوقع 

ملراجعة مديريات الرتبية والتعليم.

و�تتستتيتتتتتم دفتتتتتع التتتر�تتتستتتوم عتتتتن طتتتريتتتق اي 

املعلنة  الت�سجيل  فتتترتة  �تتستتمتتن  فتتواتتتريكتتم، 

املعتمدين،  التتوكتتالء  اأو  التطبيق  ختتالل  من 

ق�سم  الأردين  غري  امل�سرتك  يراجع  اأن  على 

المتحانات والختبارات يف مديرية الرتبية 

�سخ�سيتني  �تتستتورتتتني  واإحتت�تتستتار  والتتتتتعتتلتتيتتم، 

ال�سخ�سية  للوثيقة  مطابقتني  حديثتني 

الت�سجيل  عملية  اإكتتمتتالتته  بتتعتتد   6×4 قتتيتتا�تتس 

الت�سجيل  ُيتتعتتدُّ  التتبتتيتتان،  وبتتحتت�تتستتب  والتتتدفتتتع. 

اإجتتراءات  ُت�ستكَمل  مل  اإذا  لغًيا  الإلكرتوين 

التتتتت�تتستتجتتيتتل يف متتديتتريتتة التترتبتتيتتة والتتتتتعتتلتتيتتم 

م�سرية  املحددة،  الت�سجيل  فرتة  ويف  املعنية 

امل�سرتكني  جلميع  ال�تتستترتاك  ر�سوم  اأن  اإىل 

املتت�تتستتجتتلتتني، تتتبتتلتتغ 20 ديتتتنتتتاًرا ر�تتستتم ا�تتستترتاك 

لالمتحان + 10 دنانري عن كل مبحث مكون 

متتتن ورقتتتة/فتتت�تتتستتتل واحتتتتتد يتتترغتتتب املتت�تتستترتك 

ورقة/ف�سل  كل  عن  دنانري  و5  فيه،  التقدم 

يرغب امل�سرتك التقدم فيه يف املبحث املكون 

ورقتني/ف�سلني. من 

وحددت جلنة المتحان العام موعد عقد 

2021 بدًءا من يوم  المتحان التكميلي لعام 

.2021/12/30 اخلمي�س املوافق 

نب�ض البلد- عّمان

 بتترعتتايتتة �تتستتمتتو الأمتتتتترية غتتتيتتتداء طتتتالل، 

اأمناء موؤ�س�سة ومركز احل�سني  رئي�سة هيئة 

لل�سرطان، اأطلقت املوؤ�س�سة )جائزة موؤ�س�سة 

 2021 لعام  لالإعالميني  لل�سرطان  احل�سني 

( يف جمتتتايل متتكتتافتتحتتة التتتتتدختتني والتتكتت�تتستتف 

املبكر عن �سرطان الثدي.

الأربتتعتتاء،  ام�س  بيان  يف  املوؤ�س�سة  وقالت 

اأنتتتته بتتتتداأ ا�تتستتتتتقتتبتتال الأعتتتمتتتال لتتلتتمتت�تتستتاركتتة يف 

امل�سابقة من خالل املوقع اللكرتوين

من  اعتتتتتبتتارا   ،www.ja.khcf.jo  

من  الأول  اأقتتت�تتتستتتاه  متتتوعتتتد  ولتتتغتتتايتتتة  التتتيتتتوم 

كتتانتتون الأول املتتقتتبتتل. وتتتاأتتتي هتتتذه اجلتتائتتزة 

�تتستتمتتن �تتستتبتتع فتتئتتات تتت�تتستتمتتل جتتمتتيتتع جمتتتالت 

الوعي  زيتتادة  اإىل  وتهدف  ال�سحايف،  العمل 

املبكر  والك�سف  التدخني،  مكافحة  باأهمية 

الإعالميني  وت�سجيع  التتثتتدي،  �سرطان  عن 

عتتلتتى تتتتقتتتدمي اأعتتتتمتتتتال اإبتتتداعتتتيتتتة تتت�تتستتاهتتم يف 

واأو�سح  املجتمع.  يف  اإيجابي  تاأثري  اإحتتداث 

تخ�سع  امل�ساِركة  الأعمال  جميع  اأن  البيان، 

ختتراء  متتن  حتكيم  جلنة  قبل  متتن  للتقييم 

من  للتاأكد  والإعتتالمتتي،  العلمي  املتتجتتال  يف 

املعايري  متتع  العمل  وتتتوافتتق  املتتعتتلتتومتتات  دقتتة 

املتتتحتتتددة، ومتتتن ثتتتم تتتقتتوم التتلتتجتتنتتة بتتاعتتتتتمتتاد 

فتتائتتز واحتتتد يف كتتل جمتتال لكل فتتئتتة. ويذكر 

بتتتنتتتك الإ�تتتتستتتتكتتتتان  بتتتتدعتتتتم متتتتن  ان اجلتتتتتائتتتتتزة 

ال�سرتاتيجي،  الراعي  والتمويل،  للتجارة 

–زيوت  الأردنتتيتتة  التتبتترتول  م�سفاة  و�سركة 

جوبرتول، الراعي الذهبي.

نب�ض البلد- عمان

ال�سامية  امللكية  الإرادة  �تتستتدرت   

بتتتتتتاإرجتتتتتتاء اجتتتتتتتتتمتتتتاع جمتتتلتتت�تتتس الأمتتتتتتة 

تتتتتاريتتتتخ  التتتتتعتتتتتاديتتتتتة حتتتتتتتتتى  يف دورتتتتتتتتتته 

.2021/11/15

كما �سدرت الإرادة امللكية ال�سامية 

الجتماع  اإىل  الأمتتتة  جمل�س  بتتدعتتوة 

يف دورتتتتته التتعتتاديتتة اعتتتتتبتتارا متتن يتتوم 

الثنني الواقع يف 2021/11/15.

ان نب�ض البلد- عَمّ

 قال اأمني عام املجل�س الق�سائي، القا�سي 

الدكتور وليد كناكرية، اإَنّ للق�ساء خ�سو�سية 

وح�سا�سية عالية لأَنّه يتعامل مع حقوق الَنّا�س، 

ويجب اأن يبقى حمايدا، لكنه يف الوقت نف�سه 

ينفتح على الإعتتالم وفق القانون ومبا يحقق 

امل�سلحة العامة العليا.

واأ�ساف كناكرية، خالل ور�سة عمل عقدها 

املجل�س، ام�س الأربعاء يف مقر املعهد الق�سائي، 

بعنوان “تعامل الإعالم مع الق�ساء”، بالتعاون 

مع م�سروع الدعم الفني لتح�سني اإدارة الق�ساء 

يف الأردن، اأَنّ املجل�س واملحاكم ل ت�ستطيع منح 

كل املعلومات املتعلقة بالق�سايا؛ لأَنّها لأطراف 

املعلومات  لكل  التتبتتاب  اآختتريتتن، ول ميكن فتح 

باخلروج للعامة.

وبني اأَنّ ن�سر اأحكام الق�سايا و�سبب ارتكاب 

اجلتتتترميتتتتة ومتتتتقتتتتدار احلتتتكتتتم يف الإعتتتتتتتتالم هو 

لتحقيق الثقافة القانونية والتوعية ونوع من 

الردع العام ملنع وقوع مثل هذه اجلرائم.

واأكد اأنه ل مانع من تزويد اأي و�سيلة اإعالم 

�سريطة  لكن  الق�سائية،  واملعلومات  بتتالأرقتتام 

دة  حمتتَدّ غاية  ولها  م�سوؤولة  اجلهة  تكون  اأن 

مثل  اأن  مبينا  املعلومات،  هتتذه  ا�ستخدام  متتن 

هذه الور�سة جاءت لتحديد اأوجه التعامل بني 

الق�ساء والإعتتالم وحتتدود الَنّ�سر التتذي يحقق 

امل�سلحة العامة.

ول  التتقتتانتتون  ينفذ  الق�ساء  اأن  اإىل  ولتتفتتت 

ي�سرعه، لكنه اجتهد يف تف�سري بع�س الن�سو�س 

التي تو�سع مفهوم حرية الإعالم، فهناك اأحكام 

ال�سحافيني،  تتتوقتتيتتف  بتتعتتدم  �تتستتدرت  عتتديتتدة 

والق�ساء ل ي�سيق يف هذه الن�سو�س بل يعمل 

على تو�سيعها.

اأَنّ قتتتانتتتون انتتتتتهتتاك حتترمتتة املتتحتتاكتتم  وبتتتني 

للق�ساة،  ال�ستح�سان  اأو  ال�تتستتتتتهتتجتتان  ميتتنتتع 

وهتتذا يهدف للمحافظة على حيادية الق�ساة 

واأحتتتكتتتامتتتهتتتم، وكتتتتتل متتتا يتتتتتم نتت�تتستتره متتتن قبل 

املجل�س الق�سائي هو للثقافة والتوعية ولي�س 

ا�ستعرا�سا اأو بحثا عن �سعبية.

نب�ض البلد- عمان

الأردين، يف  امللكي  التوثيق   اختتم مركز 

مركز احل�سني الثقايف باأمانة عمان الكرى، 

الوثائق  اإدارة  يف  متخ�س�سة  تدريبية  دورة 

يف املوؤ�س�سات واملن�ساآت العامة، وذلك يف اإطار 

املركز  يبذلها  التي  املميزة  الوطنية  اجلهود 

يف احلفاظ على الوثائق الوطنية.

وقتتال املتتركتتز يف بتتيتتان، ام�س الأربتتعتتاء، اإن 

التتتتدورة �تتستتارك بتتهتتا التتعتتديتتد متتن املتتوؤ�تتستت�تتستتات 

املتدربني  اأوفتتتدت  والتتتتتي  املهتمة،  الوطنية 

الأول  التتتتتدريتتبتتي  التترنتتامتتج  على  للح�سول 

التتتتتتتتوزراء، وزارة  نتتتوعتتته، وهتتتتي رئتتتا�تتتستتتة  متتتن 

وزارة  الثقافة،  وزارة  النقل،  وزارة  البيئة، 

وزارة  والتتترملتتتانتتتيتتتة،  التت�تتستتيتتا�تتستتيتتة  التتت�تتتستتتوؤون 

التت�تتستتبتتاب، واأمتتتانتتتة عتتمتتان التتتكتتترى، وديتتتتوان 

املتتتحتتتا�تتتستتتبتتتة، وهتتتيتتتئتتتة تتتنتتظتتيتتم قتتتطتتتاع التتنتتقتتل 

التتتتتري، ومتتديتتريتتة الأمتتتتتن التتتعتتتام، و�تتستتلتتطتتة 

متتنتتطتتقتتة التتعتتقتتبتتة القتتتتتتت�تتتستتتاديتتتة اخلتتتا�تتتستتتة، 

ا�ستثمار  و�تتستتنتتدوق  عتتمتتان،  جتتتتتارة  وغتترفتتة 

البيان  واأ�سار  الجتماعي(.  ال�سمان  اأمتتوال 

بوابة  تخدم  حمتتاور  تناولت  التتدورة  اأن  اإىل 

واحل�سارية،  التاريخية  واملتت�تتستتادر  التتترتاث 

والتتتتتتتتتي تتتتر�تتتستتتم متتت�تتتستتترية التتتتدولتتتتة، وتتتر�تتستتخ 

التتوثتتائتتق.  لإدارة  احلتتتديتتتث  التتبتتنتتاء  متتفتتهتتوم 

وتتتلتتقتتى املتتتتتتتدربتتتون املتتتهتتتارات واملتتعتتلتتومتتات يف 

الت�سريعية  والأطر  الوثائق  اإدارة  اأ�سا�سيات 

وت�سنيف  بتتتاإدارة  العالقة  ذات  والتنظيمية 

احلتتديتتثتتة  الإدارة  واأ�تتتستتتا�تتتستتتيتتتات  التتتوثتتتائتتتق، 

لتتلتتوثتتائتتق واأر�تتستتفتتتتتهتتا، كتتمتتا واأتتتتاحتتتت التتتدورة 

لتتلتتمتتتتتدربتتني الإملتتتتتتام مبتتحتتور اأمتتتتن وحتتمتتايتتة 

وحمور  التوثيق،  وعلم  واملعلومات  الوثائق 

الوثائق واملخطوطات. ترميم 

اأن املتتتركتتتز �تتستتيتت�تتستتتتتمتتر بتتعتتقتتد هتتذه  يتتتذكتتتر 

التدريبية؛ للو�سول لأكر قدر من  الدورة 

املوؤ�س�سات الوطنية. بال�سراكة مع  التوعية، 

نب�ض البلد - نزار البطاينة 

بها  ت�سبب  املتتواطتتنتتني  متتن  عتتديتتدة  �تتستتكتتاوي 

التتبتتوابتتة  اإ�تتتتستتتتارات  قتتترب  يتتتتتواجتتد  “مت�سول” 
التت�تتستتمتتالتتيتتة لتتلتتجتتامتتعتتة الأردنتتتتتيتتتتتة، حتتيتتث يتتقتتوم 

بتتتالإعتتتتتتتداء عتتلتتى املتتواطتتنتتني وعتتلتتى متتركتتبتتاتتتهتتم 

رمي  او  وال�ستم،  ال�سب  منها  عتتديتتدة،  باأ�سكال 

احلجارة والطوب على املركبات، او بالب�سق على 

املركبات، او ب�سرب ال�سيارة بيده.

املو�سوع وهي، وحدة  بهذا  املخت�سة  اجلهات 

الوطني  املتتركتتز  وم�ست�سفى  التتتتت�تتستتول  مكافحة 

اللوم  تبادلتا  الفحي�س،   – النف�سية  لل�سحة 

اإيتتجتتاد حلتتل فعلي  الختتترى دون  كتتل جهة على 

يف  املواطنني  يواجهها  التي  للم�سكلة  وجتتتذري 

اإيتتواء او رعاية  املنطقة، وترك هذا الرجل دون 

وميار�س هواياته يف م�سايقة املواطنني باأ�سكال 

متعددة.

روايتتتات كثرية وردت عن هتتذه احلتتالتتة، منها 

الرجل طريقها  هذا  اإعرت�س  روته مواطنة  ما 

وهتتي على الإ�تتستتارة املتتروريتتة وقتتام بتتدايتتًة بطلب 

بالهجوم  قتتام  له  تلتفت  مل  وعندما  منها  نقود 

املتتراآة  ك�سر  وحتتاول  بيده،  و�سربها  املركبة  على 

اجلانبية للمركبة.

ابعدوه  مواطنني  تواجد  لتتول  اأنتته  واأ�سافت 

اأن  دون  بطريقها  ت�سري  تركها  ملتتا  املتتركتتبتتة  عتتن 

تعطيه نقود.

ان  فيقول  املنطقة،  �سكان  احتتد  )فتتهتتد(  امتتا 

هذا الرجل يتواجد يف هذه املنطقة ب�سكل �سبه 

ا�سخا�س  عتتدة  تعر�س  قتتد  وانتته  تقريبا،  يومي 

لإعتتتتتداءات منه، وذكتتر انتته يف احتتدى الأيتتام قام 

بتتطتتلتتب التتنتتقتتود متتنتته وعتتنتتدمتتا رفتت�تتس اعتتطتتائتته، 

بقدمه،  وركلها  املركبة  زجتتاج  على  بالب�سق  قام 

هذا  قبل  من  منها  العديد  يحدث  الق�سة  هذه 

“املت�سول”.
 وعتتتنتتتد التتتتتتتوا�تتتستتتل متتتتع متتتديتتتر عتتتتتام وحتتتتدة 

مكافحة الت�سول ماهر الكلوب واإخباره باإحدى 

معروفني  �سقيقني  انهما  قتتال  الق�س�س،  هتتذه 

يتواجد يف  واحتتد يف منهم  التنمية،  وزارة  لدى 

التتدوار  �تتستتارع اجلامعة الأردنتتيتتة، والتتثتتاين على 

الثامن  ومت ت�سخي�سهم �سابقااأنهم يعانون من 

“اإ�سطرابات نف�سية ولي�س اإعاقة عقلية”، حيث 

واحتتد  ب�سبط  التتتتت�تتستتول  مكافحة  وحتتتدة  قتتامتتت 

التتذي  �سويلح  اأمتتن  مركز  اإىل  وت�سليمه  منهم 

بدوره رف�س ا�ستالمه وتقدميه للمحكمة، لأنه 

بالرجوع  “التنمية”  فقامت  لتتالأهتتلتتيتتة،  فتتاقتتد 

بالإعاقة  حالته  �سخ�ست  التي  ال�سحة  لتتوزارة 

متتركتتز  متتتترة يف  اول  لتتتتذا مت و�تتستتعتته  التتعتتقتتلتتيتتة، 

يف  التتكتتبتترية   العمرية  للفئة  العقلية  لتتالإعتتاقتتة 

باإيوائه وختتالل هتتذه الفرتة  قتتام  التتذي  الكرك، 

“جن�سيا” على  والعتتتتتداء  املركز  بتحطيم  قتتام 

باملر�س  حالته  ت�سخي�س  مت  وهتتنتتاك  الأطتتفتتال، 

النف�سي ولي�س الختالل العقلي.

عقليا  املتتعتتاقتتني  ختت�تتستتائتت�تتس  اأن  اىل  واأ�تتتتستتتتار 

فتتاإن  ولتتهتتذا  نف�سيا،  املتت�تتستتطتتربتتني  عتتن  خمتلفة 

املركز غري مهياأ ل�ستقباله اأكرث، ولإنه مري�س 

اىل  الإداري  احلتتتاكتتتم  متتتن  حتتتويتتلتته  مت  نتتفتت�تتستتي 

واأقام  النف�سية  لالأمرا�س  الفحي�س  م�ست�سفى 

هناك مدة ثالثة اأيام مع العالج، وبدورها عادت 

وت�سليمه  امل�ست�سفى  من  ل�ستالمه  “التنمية” 
لأهتتتلتتته واإعتتتالمتتتهتتتم بتتت�تتتستتترورة متتتتتابتتعتتة عتتالجتته 

بو�سعه  يتتقتتوم  الأب  لإن  فتتائتتدة،  دون  النف�سي 

املتتال  ويتتاأختتذ  الت�سول  بغر�س  ال�سارع  يف  واأختتيتته 

منهم اخر النهار، بح�سب الكلوب.

 واأو�سح الكلوب اأن امل�سكلة تكمن يف امل�ست�سفى 

حلني  فيها  الأختتويتتن  يقيم  اأن  املتتفتترت�تتس  فمن 

املعنية  امل�ست�سفى  بتته  تقم  متتا مل  وهتتذا  التتعتتالج، 

لكنها رمبا لإنها مل ترد اأن ت�سغل نف�سها بهم. 

متتتن جتتانتتبتته، قتتتتال متتديتتر متت�تتستتتتت�تتستتفتتى املتتركتتز 

الوطني لل�سحة النف�سية – الفحي�س، الدكتور 

ي�سجل  بتتل  يتتتاأوي،  ل  امل�ست�سفى  اأن  العابد  ايتتتاد 

حالت دخول وخروج، وقام الأطباء يف امل�ست�سفى 

بت�سخي�س حالة املذكور �سابقا وكتابة تقرير فيه 

ي�ستقبل  ل  امل�ست�سفى  اأن  واأ�ساف  العام،  لالأمن 

عن  خمتلفني  لإنتتهتتم  وجن�سيا،  عقليا  املختلني 

النف�سام  يعانون من  الذين  امل�ست�سفى  مر�سى 

التتعتتقتتلتتي يف عتتمتتر كتتتبتتتري، فتتتتتاإن كتتتتان التت�تتستتختت�تتس 

�ساحب اإعاقة عقلية منذ الولدة ل يتم اإدخاله 

الأخوين  وهوؤلء  النف�سية،  الأمرا�س  مل�ست�سفى 

من اإخت�سا�س وزارة التنمية الإجتماعية، ومن 

التنمية  متتراكتتز  حتتتديتتدا  املحافظات  يف  مثلهم 

تقوم  التي  املحافظات  يف  املوجودة  الإجتماعية 

بتوزيعهم كل ح�سب حالته.

نب�ض البلد- عمان

 التتتتتقتتى رئتتيتت�تتس جلتتنتتة الأختتتتوة الأردنتتيتتة 

العني  الأعتتتيتتتان،  جمل�س  يف  الباك�ستانية 

املجل�س،  بتتدار  مكتبه  يف  ال�سوابكة،  جمال 

لدى  الباك�ستاين  ال�سفري  الربتتعتتاء،  ام�س 

اململكة �سجاد علي خان.

بقيادة  الأردن  اإن  ال�سوابكة  العني  وقال 

جتتتاللتتتة املتتتلتتتك عتتتتبتتتتداهلل التتتتثتتتتاين يتتحتتظتتى 

بتتعتتالقتتات قتتويتتة متتتع دول التتتعتتتامل اأجتتمتتع، 

خمتلف  تتتعتتزيتتز  اإىل  بتتا�تتستتتتتمتترار  ويتتتوجتتته 

املجالت  �ستى  يف  عليها  والبناء  العالقات 

والقطاعات مبا يخدم م�سالح ال�سعوب.

واأكتتتتتتد عتتمتتق التتتعتتتالقتتتات التتثتتنتتائتتيتتة بتتني 

القطاعات،  خمتلف  يف  وباك�ستان  الباك�ستانية وعتتلتتى راأ�تتستتهتتا التتعتتالقتتات التترملتتانتتيتتة، داعيا الأردن  الأردنية  ال�سراكة  تفعيل  اإىل 

املتتت�تتتستتترتك  الهتتتتتتتتتمتتتتام  ذات  املتتتتتجتتتتتالت  يف 

مبتتتا يتتعتتود بتتالتتنتتفتتع عتتلتتى �تتستتعتتبتتي التتبتتلتتديتتن 

ال�سديقني.

بدوره، اأكد ال�سفري خان عمق العالقات 

وباك�ستان،  الأردن  بني  واملميزة  التاريخية 

حتتيتتال  املتتت�تتتستتترتك  التتتتتنتت�تتستتيتتق  اإىل  متتت�تتتستتتريا 

التتقتت�تتستتايتتا الإقتتلتتيتتمتتيتتة والتتتدولتتتيتتتة املتتهتتمتتة، 

والقطاعات  املجالت  يف  امل�ستمر  والتعاون 

كافة.

جاللة  بتتقتتيتتادة  اململكة  مبتتواقتتف  وا�تتستتاد 

املتتتلتتتك عتتتتبتتتتداهلل التتتتثتتتتاين جتتتتتتاه التتقتت�تتستتيتتة 

التتتفتتتلتتت�تتتستتتطتتتيتتتنتتتيتتتة التتتثتتتابتتتتتتتة عتتتلتتتى اأ�تتتستتتا�تتتس 

حتتتتل التتتتدولتتتتتتتتتني ودعتتتتتتتم حتتتتقتتتتوق التت�تتستتعتتب 

املقد�سات  عتتلتتى  واملتتحتتافتتظتتة  الفل�سطيني، 

الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ال�سريف.

نب�ض البلد- عمان

بحثت جلنة التعليم وال�سباب النيابية، خالل 

عتتدة موا�سيع  الأربتتتعتتتاء،  امتت�تتس  اجتتتتتمتتاع عقدته 

متتتتتعتتلتتقتتة بتت�تتستترط الإقتتتامتتتة لتتلتتطتتلتتبتتة الأردنتتتيتتتني 

احلا�سلني على �سهادة الثانوية العامة الرتكية، 

للطلبة  املخ�س�سة  اجلامعية  املقاعد  وق�سية 

املُتتعتتيتتديتتن، واملتتتتدار�تتتتس املتت�تتستتمتتولتتة بتتتالأقتتتل حتتًظتتا 

لتتلتتعتتام احلتتتتتايل، واإمتتكتتانتتيتتة اإعتتتتتتادة متتوظتتفتتني يف 

عن  ال�ستغناء  جتترى  والتعليم  التترتبتتيتتة  وزارة 

خدماتهم.

وقتتتتتتال رئتتتيتتت�تتتس التتتلتتتجتتتنتتتة، التتتنتتتائتتتب التتتدكتتتتتتتور 

اأو�ست  النيابية”  “التعليم  اإن  املتتومتتنتتي،  بتتالل 

ب�سرورة اعتماد 150 يوًما ك�سرط اإقامة للطلبة 

اأ�سوة  يتتوًمتتا،   180 بتتدًل من  الأردنتتيتتني يف تركيا، 

مبا عليه احلال يف الأعوام املا�سية، كون ظروف 

جتتائتتحتتة كتتتورونتتتا متتا تتتتتزال تتتلتتقتتي بتتظتتاللتتهتتا على 

بالعديد  يدفع  ما  تركيا،  �سمنها  ومتتن  التتعتتامل، 

من الدول اإىل اتخاذ اإجراءات م�سددة.

وبتتتتني املتتتومتتتنتتتي، بتتحتت�تتستتور اأمتتتتتني عتتتتام وزارة 

والتعليمية  الإداريتتتة  ل�سوؤون  والتعليم  الرتبية 

الدكتور نواف العجارمة ورئي�س ديوان اخلدمة 

املدنية �سامح النا�سر وعدد من الطلبة وذويهم، 

اأن هناك ما يقارب 62 طالبا اأردنيا، ت�سرر جراء 

ا  القرارات الأخرية حول عملية املعادلة، خ�سو�سً

ال�سهادة،  ملتتعتتادلتتة  الإقتتامتتة  ب�سرط  يتعلق  فيما 

ُيتتعتتاين منها  ف�ساًل عتتن التتظتتروف املتتاديتتة التتتتتي 

اأهايل الطلبة.

واأكتتتتتد املتتومتتنتتي �تتتستتترورة متتعتتادلتتة التت�تتستتهتتادات 

للدرا�سة  ت�سجيلهم  جرى  الذين  الطالب،  لكل 

التتتتتاأكتتد من  بتتعتتد  املتتا�تتستتيتتني،  تتتركتتيتتا للعامني  يف 

ا�ستيفائهم لكل ال�سروط املعادلة.

متتتن نتتاحتتيتتتتته، قتتتال التتعتتجتتارمتتة حتتتول �تتستترط 

الإقتتتتامتتتتة لتتقتتبتتول �تتتستتتهتتتادات التتتثتتتانتتتويتتتة التتعتتامتتة 

الإقتتتامتتتة  يت�سمن  التت�تتستترط  هتتتذا  اإن  التترتكتتيتتة، 

معادلة  نظام  عليه  ن�س  ما  وهو  درا�سية،  و�سنة 

ال�سهادات الدرا�سية الأجنبية منذ العام 2016.

وحول مو�سوع زيادة عدد املدار�س الأقل حًظا 

امل�سمولة باملكرمة امللكية ال�سامية، �سدد املومني 

على �سرورة رفع ن�سبة النجاح يف امتحان �سهادة 

الدرا�سة الثانوية العامة )التوجيهي( للمدار�س 

من 30 باملئة اإىل 40 باملئة.

اأي مقرتح حول  اأن  اأو�سح العجارمة  بدوره، 

الأ�س�س للمدار�س الأقل حًظا، �سيجري رفعه اإىل 

اللجنة العليا لي�سار اإىل تدار�سه العام الدرا�سي 

املقبل 2022-2023.

املُعيدين  “التوجيهي”  طلبة  وبخ�سو�س 

لرفع معدلتهم، اأكد املومني �سرورة زيادة ن�سبة 

املقاعد املخ�س�سة لهذه الفئة، لت�سل لت20 باملئة.

معدلتهم،  لتترفتتع  املُعيدين  الطلبة  وبتت�تتستتاأن 

ممتتن حتت�تتستتلتتوا عتتلتتى متتقتتاعتتد جتتامتتعتتيتتة تناف�سية 

بتتالتت�تتستتنتتوات املتتا�تتستتيتتة، قتتتال املتتومتتنتتي اإنتتته يف حتتال 

حتت�تتستتولتتهتتم عتتتلتتتى متتتقتتتاعتتتد تتتنتتافتت�تتستتيتتة جتتتديتتتدة 

قائمة  يف  الأ�تتتستتتنتتتان،  وطتتتب  التتطتتب  بتخ�س�سي 

التتقتتبتتول املتتتوحتتتد، يتتتتتم جتتتيتتري املتتقتتعتتد اجلتتامتتعتتي 

القدمي لطالب اآخر من الطلبة املُعيدين.

واأو�سح اأنه بهذه الطريقة �سيت�ساعف اأعداد 

الطلبة  من  التناف�سية  املقاعد  من  امل�ستفيدين 

املُعيدين.

من جهة ثانية، اأو�ست اللجنة ب�سرورة وقف 

قرار ال�ستغناء عن خدمات املعلمني احلا�سلني 

عتتتلتتتى درجتتتتتتتة التتت�تتتستتتهتتتادة اجلتتتامتتتعتتتة املتتتتتو�تتستتطتتة 

)التتتدبتتتلتتتوم(، التتتذيتتتن جتتتترى تتتعتتيتتيتتنتتهتتم مبتتكتترمتتة 

عتتددهتتم  والتتبتتالتتغ  و2012،   2011 عتتامتتي  ملكية، 

1200 معلم ومعلمة.

وبهذا ال�ساأن، قال املومني اإن قرار تعيني هذه 

ال�سريحة، جاء ليكفل لها �سبل العي�س الكرمي، 

م�سيًفا اأن قرار ال�ستغناء عن خدماتهم ُيعتر 

تقاعد  على  يح�سلوا  مل  كونهم  “جمحف”، 
نهاية اخلدمة.

احلكومة،  بتتقتترار  النظر  اإعتتتادة  اأهمية  واأكتتتد 

بحيث يتم التمديد لهذه ال�سريحة، ملدة اأق�ساها 

لت�سويب  فر�سة  اأ�سحابها  واإعتتطتتاء  اأعتتتتوام،   5

راتب  على  ح�سولهم  ي�سمن  ب�سكل  اأو�ساعهم، 

تقاعدي.

لي�س  الرتبية  اإن  العجارمة  قال  جانبه،  من 

لديها اأي مانع من اإعادة املوظفني الذين �سدر 

بال�ستغناء عن خدماتهم،  يق�سي  قرار  بحقهم 

مو�سًحا باأن معظمهم ي�سغلون وظائف م�ساندة 

كونهم من حملة “الدبلوم”.

اإىل ذلك، اأو�سح النا�سر اأن هناك مدة معينة 

ل�ستمرارية املوظف يف عمله، لفًتا اإىل اأن الذين 

مت تعيينهم خالل عامي 2011 و2012، كانوا من 

حملة “الدبلوم”، حيث جرى “اإبالغهم بذلك 

وقتها، باأن معظمهم لن ي�سل اإىل �سن التقاعد، 

وهو على راأ�س عمله”. وتابع اأنه �ستجري درا�سة 

اإمكانية التمديد لهم، ُبغية �سد النق�س املوجود 

يف الكوادر التعليمية يف وزارة الرتبية والتعليم.

نب�ض البلد-عمان

 قتتتتال وزيتتتتر القتتتتت�تتستتاد التترقتتمتتي والتتتتريتتتتادة، 

اإن هتتتنتتتاك حتتتزمتتتة ختتدمتتات  اأحتتتمتتتد التتتهتتتنتتتانتتتدة، 

العام  ختتالل  تفعيلها  �سيتم  جديدة،  اإلكرتونية 

اأهمها  اخلتتدمتتات  متتن  التتعتتديتتد  تت�سمن  املُتتقتتبتتل، 

“م�ستنداتي”.
جتتاء ذلتتك ختتالل لقائه، التتيتتوم الأربتتعتتاء، مع 

جلتتنتتة اخلتتتدمتتتات التتعتتامتتة يف جمتتلتت�تتس الأعتتتيتتتان، 

التتدكتتتتتور م�سطفى احلتتمتتارنتتة،  التتعتتني  بتترئتتا�تتستتة 

للحديث حول اأعمال واإجنازات الوزارة.

ت�سمل  “م�ستنداتي”،  اأن  التتهتتنتتانتتدة  وبتتتني 

مثل؛  املتتواطتتن  تخ�س  التتتتتي  املتت�تتستتتتتنتتدات  جميع 

�سهادات  وهي  املحكومية،  وعدم  التتولدة،  �سهادة 

بال  موؤ�س�سات  اإىل  للو�سول  اإلكرتونياً  موثقة 

مثل  للمواطن  الإلتتكتترتونتتيتتة  واملتتعتتلتتومتتات  ورق، 

معلومات ال�سمان الجتماعي.

تتتا  اأيتتت�تتتسً تتتتتت�تتستتمتتن  احلتتتتزمتتتتة  اأن  اإىل  واأ�تتتتتستتتتتار 

امل�ستثمرين،  قطاع  �ستخدم  التي  “�سركاتي”، 
خالل  من  الإلتتكتترتوين  التوقيع  اإىل  بالإ�سافة 

و�سع معلومات خا�سة بالبطاقة الإلكرتونية.

التحول  م�سروع  اأن  الهناندة  التتوزيتتر  وذكتتتر 

الرقمي، مدعوم من جمموعة موؤ�س�سات مانحة 

ويهدف  التتتدويل،  والبنك  “اليون�سيف”  اأهمها 

تفعيل  فيه  يتم  متتوحتتد،  وطني  �سجل  عمل  اإىل 

الهوية الرقمية.

واأو�تتتستتتح اأن التتتتتتوزارة تتت�تتستتري حتت�تتستتب اخلتتطتتة 

فعلي  ب�سكل  لإخراجها  والعمل  ال�سرتاتيجية 

عتتلتتى اأر�تتتتس التتتواقتتتع، متتبتتيتتنتتاً اأهتتتم الإجنتتتتتتازات يف 

ت�سمل  التي  الرقمية،  التحتية  البنية  تو�سعة 

والتتتوزارات.  للموؤ�س�سات  خدماتي  بيانات  مركز 

القطاعني  بتتني  الت�ساركية  تفعيل  اأهمية  واأكتتتد 

التتتعتتتام واخلتتتتا�تتتتس، متتتن ختتتتالل طتتتترح عتتتطتتتاءات، 

التحتية  البنية  لتوفري  البلديات  عطاء  اأهمها 

ال�سحة  لتتتوزارة  �سامل  تقييم  وعطاء  التتالزمتتة، 

و�سع  جتتترى  حتتيتتث  والتتتتتعتتلتتيتتم،  التترتبتتيتتة  ووزارة 

ختتطتتة �تتستتمتتولتتيتتة وختتتارطتتتة طتتريتتق تتتتتتوافتتق مع 

القدرات الب�سرية واملالية والتن�سيق مع املدار�س 

واجلامعات، لو�سع مناهج درا�سية تهتم بالعمل 

حتمي  قوانني  ت�سريع  اإىل  بالإ�سافة  الرقمي، 

من انتهاك اخل�سو�سية كقانون حماية البيانات 

ال�سخ�سية وحق البيانات ال�سامل.

وكان العني احلمارنة، يف بداية اللقاء، الذي 

جرى بدار جمل�س الأعيان، اأكد �سرورة تدوين 

املتتالحتتظتتات �تتستتمتتن اجلتتتتتدول املتتتتتفتتق عتتلتتيتته بني 

دقة  العتبار  بعني  الأختتذ  مع  والتتتوزارة  اللجنة 

ن�سبة الإجنازات، �سمن الفرتة الزمنية املحددة.

اأهتتتمتتتيتتتة تتتطتتويتتر جمتتتتال ريتتتتادة  واأ�تتتتستتتتار اإىل 

القتتتتت�تتستتاد  يف  بتتالتتنتتهتتو�تتس  للم�ساهمة  الأعتتتمتتتال 

الب�سرية  املتتوارد  متكني  اإىل  بالإ�سافة  الوطني، 

وتوفري املوارد املالية.

الذي جمع  اللقاء،  اأن  العني احلمارنة  وبني 

بتتني التتوجتتاهتتي وخا�سية التتت�تتستتال الإلتتكتترتوين 

تيمز(، جاء �سمن  برنامج )مايكرو�سوفت  عر 

روؤيتتتة  اإىل  لتتلتتو�تتستتول  التتلتتجتتنتتة  لتتتقتتتاءات  �سل�سلة 

التتتتتحتتول  متت�تتستتاريتتع  تتتطتتويتتر  متت�تتستترتكتتة ت�سهم يف 

الرقمي.

باجلهود  اللجنة  اأع�ساء  اأ�تتستتاد  جهتهم،  متتن 

التي تقوم بها التتوزارة والتحول النوعي بكل ما 

ملواكبة  وال�سعي  اإلكرتونية،  خدمات  من  يقدم 

اأهمية تاأهيل وتدريب  اإىل  التطورات، م�سريين 

الكوادر العاملة كافة يف الدوائر احلكومية عن 

على  واحلتتتفتتتاظ  التتعتتامتتة،  الإدارة  معهد  طتتريتتق 

خ�سو�سية البيانات و�سمان عدم اخرتاقها من 

على  للمحافظة  فاعلة  ت�سريعات  و�سع  ختتالل 

البيانات.

 مواطنون يشتكون ممارسات »متسول« بشارع الجامعة والجهات المعنية تتركه بال رعاية

 لجنة في األعيان تلتقي السفير الباكستاني

 التعليم النيابية تبحث قضية المقاعد الجامعية المخصصة للطلبة المعيدين
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40املـحـلـي

 وزارة الصحة: تسجيل 4 وفيات 
و1028 إصابة بفيروس كورونا 

 الغذاء و الدواء تشارك بيوم التغيير

نب�ض البلد- عمان

الأرب��ع��اء،  ام�����س  ال�صحة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

عن ت�صجيل 4 وفيات و1028 �إ�صابة جديدة 

العدد  اململكة، لريتفع  بفريو�س كورونا يف 

و816574  وف�����اة   10637 اإىل  الإج����م����ايل 

�إ�صابة.

وبلغت ن�صبة الفحو�صات الإيجابّية لهذا 

الإعالمي  املوجز  املئة، بح�صب   3.84 اليوم 

ال�صادر عن الوزارة.

احل����الت  ع����دد  اأن  اإىل  امل���وج���ز  واأ�����ص����ار 

ح��ال��ة،   12248 اإىل  و���ص��ل  ح��ال��ي��اً  الن�صطة 

بينما بلغ عدد احلالت التي اأدخلت، اليوم، 

احل��الت  وع��دد  حالة،   68 امل�صت�صفيات  اإىل 

فيما  ح��ال��ة،   69 امل�صت�صفيات  غ���ادرت  ال��ت��ي 

التي  املوؤكدة  الإجمايل للحالت  العدد  بلغ 

تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 483 حالة.

اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  اأن ن�صبة  امل��وج��ز  واأظ��ه��ر 

العزل يف اإقليم ال�صمال بلغت 6 باملئة، بينما 

احلثيثة  العناية  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت 

اأجهزة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   22

 10 ذات��ه  الإقليم  يف  ال�صطناعي  التنف�س 

باملئة.

العزل  اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  اأن  واأ���ص��اف 

حني  يف  باملئة،   13 بلغت  الو�صط  اإقليم  يف 

اأ�صّرة العناية احلثيثة  اإ�صغال  و�صلت ن�صبة 

يف الإقليم ذاته اإىل 28 باملئة، ون�صبة اإ�صغال 

اأجهزة التنف�س ال�صطناعي اإىل 10 باملئة.

اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  اجل��ن��وب،  اإقليم  ويف 

اأ�صّرة  اإ�صغال  ون�صبة  باملئة،   10 العزل  اأ�صّرة 

ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   9 العناية احلثيثة 

يف  ال���ص��ط��ن��اع��ي  التنف�س  اأج���ه���زة  اإ���ص��غ��ال 

الإقليم ذاته 11 باملئة.

حالة   888 ت�صجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ����ص���ار 

���ص��ف��اء، ل��ي�����ص��ل ال���ع���دد الإج���م���ايل حل���الت 

العزل  ف��رة  ان��ت��ه��اء  بعد  املتوقعة  ال�صفاء 

)14 يوماً( اإىل 793689 حالة.

فح�صاً،   26793 اإج�����راء  اإىل  اأ����ص���ار  ك��م��ا 

التي  للفحو�صات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  ليبلغ 

اأجريت منذ بدء الوباء 9860048 فح�صاً.

متلقي اجلرعة  ع��دد  اأن  املوجز  واأظ��ه��ر 

الأوىل من لقاح كورونا و�صل اإىل 3653864، 

ف��ي��م��ا و���ص��ل ع���دد م��ت��ل��ق��ي اجل��رع��ت��ني اإىل 

- .3212159

نب�ض البلد- عمان

للغذاء  العامة  املوؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  �صارك 

والدواء، الدكتور نزار مهيدات، بيوم التغيري، 

ال�����ذي اأط���ل���ق���ه جم��ل�����س اع���ت���م���اد امل��وؤ���ص�����ص��ات 

ال�صحية لل�صنة الثامنة على التوايل.

الأرب��ع��اء،  ام�س  بيان  يف  املوؤ�ص�صة،  وذك��رت 

اإن����ه ج���رى ت��ن��ظ��ي��م ي���وم ط��ب��ي مل��وظ��ف��ي��ه��ا من 

خالل عيادة فح�س ال�صغط وال�صكري وعيادة 

التغذية.

نظمتها  التي  امل�صاركة،  ه��ذه  اأن  واأ�صافت 

مديرية التخطيط وتطوير الأداء املوؤ�ص�صي/ 

تاأتي  املوؤ�ص�صة،  يف  واجل���ودة  التخطيط  ق�صم 

وت�صليط  لها  املجتمعية  امل�صوؤولية  اإط���ار  يف 

ال�صوء على مبادرات ت�صمن �صالمة كوادرها 

ومر�جعيها.

ي��اأت��ي  ال����ذي  ال��ت��غ��ي��ري،  ي���وم  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

و�صالمتي  �صعار«ل�صالمتك  حت��ت  ال��ع��ام  ه��ذا 

املوؤ�ص�صات  اعتماد  جمل�س  اأطلقه  نغري«،  يال 

ال��ي��وم  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن   2014 ع���ام  ال�صحية 

العاملي ل�صالمة املر�صى الذي ي�صادف يف 17 

اأيلول من كل عام، حيث ينفذ فيه املتعهدون 

ت��ع��ه��دات��ه��م ال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا حت�����ص��ني ج��ودة 

�صالمة  م��ب��ادئ  وتفعيل  ال�صحية،  اخل��دم��ات 

املر�صى وحقوقهم.

اإىل حتفيز جميع  ال��ي��وم  ه��ذا  ي��ه��دف  كما 

ال��ع��ام��ل��ني يف ال���ق���ط���اع ال�����ص��ح��ي م���ن اأف�����راد 

وم��وؤ���ص�����ص��ات ل��ل��ت��ع��ه��د ب��ت��ق��دمي الأف�������ص���ل يف 

الرعاية ال�صحية من خالل اأن�صطة وفعاليات 

ريادية ومبتكرة.

نب�ض البلد – حنان �شاهني

ن�صاأ خالد احلوراين البالغ من العمر40 

ع���ام���ا يف ال��ع��ا���ص��م��ة ع���ّم���ان، وب������داأت ح��ي��ات��ه 

مب��ع��ان��اة ك��م��ا و���ص��ف��ه��ا، ب��ع��د اأن ف��ق��د وال���ده 

ب�صكل مفاجىء يف �صن مبكر، ومل مي�س عام 

يتيم  لي�صبح  اأي�صاً،  وال��دت��ه  فقد  حتى  اآخ��ر 

ال��وال��دي��ن يف ���ص��ن ال�����ص��اد���ص��ة ع�����ص��ر وي��ج��اب��ه 

وح��ده  يعي�صها  ك��ان  التي  ال�صعبة  ال��ظ��روف 

وافتقاره للن�صيحة والتوجيه منذ طفولته.

در�س تخ�ص�س  الثانوية  اأمت خالد  عندما 

الق���ت�������ص���اد يف اأح�����د اجل���ام���ع���ات الأردن����ي����ة، 

ولن���ه مل ي��رب��ط��ه يف م��وط��ن��ه ل م��ع��ني غري 

كانت   ، ع��م��ره  اول  �صابا يف  ك��ان  ال���ذي  اخ��ي��ه 

لإكمال  ا�صراليا  اىل  ال�صفر  خطواته  اوىل 

�صواء،  حد  على  عمل  عن  والبحث  الدرا�صة 

الفر�صة  ك��ان��ت  وب��ت��وف��ي��ق م��ن اهلل ع��ز وج��ل 

ال�صاق  بالعمل  ممزوجة  هناك  حظه  حليفة 

ال����ذي م��ك��ن��ه م���ن ال��ع��ي�����س واإك���م���ال درا���ص��ت��ه 

بنف�صه دون اأي دعم من اأحد غري نف�صه، كما 

ذكر.  

من  دول��ي��ا  معتمدة  ���ص��ه��ادات  على  ح�صل 

ح��ول  ع���دي���دة  دورات  يف  م�����ص��ارك��ت��ه  خ����الل 

اأ�صراليا  يف  احلياة،  ومهارات  الذات  تطوير 

الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  وال��ولي��ات  وبريطانيا 

اجلامعات  يف  دورات  اعطاء  خالد  ب��داأ  وبهذا 

وال�صركات ليكون له دور يف م�صاعدة ال�صباب 

جتاربه  تطبيق  خالل  من  اجلديد،  واجليل 

اكت�صبها  التي  والعملية  املعرفية  وخ��رات��ه 

حافزه  وه��ذا  لالف�صل،  حياته  م��ن  وغ��ريت 

عله  امل��ع��ل��وم��ات  ون���ق���ل  ال���ت���دري���ب  يف  الأول 

ي�����ص��ت��ط��ي��ع امل�����ص��اع��دة ب��ت��ح�����ص��ني ح��ي��اة غ��ريه 

ودفعها نحو الأف�صل، على حد قوله.  

التي  الدورة  الن�صاطات،  هذه  �صمن  ومن 

 2019 اأق��ي��م��ت يف ف��ن��دق ال�����ص��ريات��ون ع���ام 

وا���ص��ت�����ص��اف��ت ال��ع��دي��د م��ن امل�����ص��ارك��ني، حيث 

ن�صاطات  �صكل  على  امل��ح��ا���ص��رات  ت��ق��دمي  مت 

وع���ر����س ق�����ص�����س واق���ع���ي���ة ل��ل��ت�����ص��ج��ي��ع، كما 

ي���ق���وم خ���ال���د ب��اإ���ص��ت��غ��الل م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 

ممكن  ع��دد  اأك��ر  اىل  للو�صول  الجتماعي 

م��ن الأ���ص��خ��ا���س لإر����ص���اده���م ع��ر ال��و���ص��ائ��ل 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وب���ال���ط���رق امل���ع���ا����ص���رة ال��ت��ي 

يف�صلها هذا اجليل.

اأردين  اأع��م��ال  خالد احل���وراين الن رج��ل 

مي���ل���ك ����ص���ت �����ص����رك����ات، وه�����و م������درب خ��ب��ري 

م��ع��ت��م��د حم��ل��ي��اً ودول����ي����اً يف جم����ال ت��ط��وي��ر 

الب�صرية،  والتنمية  احلياة  وم��ه��ارات  ال��ذات 

وال��ت��ط��وي��ر  الأداء  ق��ي��ا���س  يف   ي�����ص��اه��م  ك��م��ا 

بالإ�صافة  ال��ف��ّع��ال،  التعلم  وط��رق  باأ�صاليب 

اإىل م�صاعدة الآخرين يف حتقيق اأحالمهم و 

الربعني  بعمر  انه  وذكر  طموحاتهم.  اإجناز 

عرة   )40( على  يحتوي  كتاب  اإ�صدار  قرر 

ب��ع��د )40( ع���ام���ا م���ن ال��ت��ج��رب��ة  ب��ه��ا  خ����رج 

وعنوان الكتاب »على اأعتاب ال40 »،

الذي  ال�صخ�س  لو  باأنه  خالد  يوؤمن  كما 

يقراأ الكتاب ويتطلع على ما فيه ، م�صتخدما 

�صيقوم  ف��اإن��ه  م��ن��ه  يتعلمها  ال��ت��ي  امل���ب���ادىء 

بالكامل، ون�صح عدم الكتفاء  بتغيري حياته 

بقراءته بل يجب درا�صته كما لو كانت حياة 

الفرد تتوقف عليه، حيث يرى يف هذا الكتاب 

املفقودة  احللقة  تلك  لالأ�صخا�س  يوفر  م��ا 

مابني الرغبة يف النجاح واإحرازه بالفعل. 

باملغامرات  م��ل��يء  متعرج  ط��ري��ق  ال��ن��ج��اح 

وال���ت���ح���دي���ات وال�������ص���ر واأك������ر ال���ص��خ��ا���س 

مل  وخ�����ص��ائ��ر  بعقبات  حياتهم  ب���داأت  ال��ذي��ن 

ل��الأم��ام  ال�صري  على  اأ���ص��روا  ب��ل  ي�صت�صلموا 

الف�صل  ب��اأن  منهم  اإمي��ان��اً  الأه���داف  وحتقيق 

الأوىل  اخل���ط���وة  ل��ن��ق��ل  اأو  م��رح��ل��ة  جم����رد 

ل��ل��ن��ج��اح، وم����ن ث���م ي��ن��ج��ح��ون وي�����ص��ط��رون 

حكاياتهم يف مو�صوع يحمل عنوان ق�صة اأي 

اأحد هذه  جناح، ولعل خالد احلوراين ميثل 

الأمثلة التي مازال منها الكثري والكثري.

نب�ض البلد-هدى دياربكريل 

ال��ع��ام��ة عر  ال��ث��ان��وي��ة  ط��ال��ب بع�س طلبة 

م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي بجعل دوام��ه��م 

اختياري للطالب بحيث ُيخري  الطالب اأن يكون 

دوام��ه وجاهيا او عن بعد وذل��ك ل�صباب عدة، 

فيما ك��ان ذل��ك منافيا ملا ح��دث يف المتحانات 

الثانوية التي ُعقدت اخريا والتي َحمل الطلبة 

وذويهم نتائجها كل امل�صوؤولية للوزارة والظروف 

ال�صحية التي حالت دون دوام الطلبة للمدار�س 

والكتفاء بالدوام عن بعد. 

ويف حديث ل » نب�س البلد » مع احد ا�صاتذة 

التوجيهي ال���ص��ت��اذ حم��م��ود دروي�����س ق���ال ب��اأن 

الطلبة يواجهون �صعوبة وكذلك املعلمني وكما 

ان اعداد الطلبة يف ال�صفوف كبرية.

ت����داول����ه يف الم��ت��ح��ان��ات  وت���اب���ع ان م���ا مت 

ال��ث��ان��وي��ة الأخ����رية م��ن ان الطلبة مل ي��اأخ��ذوا 

حقهم وكان و�صعهم خا�س ب�صبب الوباء وعدم 

ح�صور احل�ص�س ب�صكل وجاهي يف املدر�صة كانت 

ل  ع��دة  �صنوات  منذ  الطلبة  لن  حجج  جم��رد 

يعتمدون على ما يتم اأخذه يف املدار�س، لأن جزء 

كبري منهم اما لديه مدر�س خ�صو�صي او يلتحق 

باملراكز .

واأكد على اأن »التوجيهي« يف�صلون الدرا�صة 

عن بعد ولول التعليمات والتهديد بالغياب لن 

يداوم احد . 

فيما قال الأ�صتاذ اإبراهيم دربا�صي انه ل يوؤيد 

فكرة الonline اذا كانت املدار�س متوفرة وان 

التعليم الوجاهي املبا�صر هو الأف�صل للطالب 

مبا�صر  تفاعل  يكون  الطالب  مع  التفاعل  لن 

ويكون الطالب من خالل املدر�صة على اطالع 

بكل القوانني والتعديالت املنهجية من الوزارة .

وا�صاف ، لي�س جميع الطالب لديه القدرة 

الذهاب  او  ال��درو���س اخل�صو�صية  لأخ��ذ  املالية 

اىل املراكز  واحيانا هنالك مناطق ل يتوفر فيها 

الإنرنت، كما ان ال�صرح املتوفر على الإنرنت 

لي�س دقيقا ب�صورة كاملة فهناك ا�صخا�س لي�صو 

معلمني يقدمون �صروحا خاطئة ،لذلك ل اوؤيد 

فكرة التعليم عن بعد يف حال وجود املدار�س. 

وت��اب��ع ان���ه مي��ك��ن ع��م��ل امل��و���ص��وع اخ��ت��ي��اري 

وباملنا�صبة �صالت كثري من الطلبة ووجدت انهم 

باملدار�س  التعليم  لن   ،  onlineال يف�صلون 

بطىء وياخذ وقت طويل ،اما التعليم الوجاهي 

حجة  يلغي  الوقت  وبنف�س  مبا�صر   تعليم  فهو 

ب��ع�����س ال���ط���الب ان��ه��م مل ي��ل��ت��ح��ق��وا ب��امل��دار���س 

ان  امل��ا���ص��ي  الف�صل  ا���ص��ت��ك��وا  ع��ن��دم��ا  خ�صو�صا 

المتحانات �صعبة ومل يكن هناك مدار�س.

وقال لذا ميكن ان يتم عمل الدوام اختياري 

لكن يجب موافقة وتوقيع الهل على ذلك . 

ال��ف��رع الأدب���ي،  وق��ال��ت الطالبة عائ�صة م��ن 

يوجد بالتاأكيد   جزء من الطلبة غري املهتمني 

كثريا ب«التوجيهي« ويريد ان يكون التعليم عن 

البقاء   يف�صل  يريد  الأغ��ل��ب  ان  اأرى  لكن  بعد 

وجاهيا.

وا���ص��اف��ت، امت��ن��ى ان ي��ك��ون ال����دوام اج��ب��اري 

هذا  لن  البع�س  يطالب  كما  اختياري  ولي�س 

المر من ال�صعب تطبيقه وكما ان المتحانات 

الخرية مل تو�صع ك مقيا�س لباقي المتحانات 

�صتكون  القادمه  امتحانات  ان  متاأملني  ونحن 

لهذه  الخ����ريه  ال�صنة  �صتكون  ان��ه��ا  مب��ا  ا�صهل 

املنهاج بح�صب مامت تداوله. 

فيما قالت الطالبة ما�صة عبداهلل من الفرع 

مدر�صتي  يف  الطلبة  بع�س  يوجد  ان��ه  العلمي 

يرغبون باأن ت�صبح الدرا�صة عن بعد لن املدر�صة 

بعد الغياب الذي دام نحو العامني ب�صبب وباء 

كورونا ل يقومون باإعطاء �صرح الدرو�س حقه 

كما اأن زمن احل�صة ق�صري جدا ول يكفي حتتاج 

وقت وجهد على الطالب ل�صتيعابها.

واأ�صارت اإىل اأن عدد جيد من طلبة مدر�صتها 

وقع مع ادارة املدر�صة بانهم يريدون اأن ي�صبح 

دوامهم عن بعد فيما بقي البع�س الآخر وجاهيا 

ول يريد اأن ينقطع عن املدر�صة جمددا.

الحوراني.. قصة نجاح يرويها في كتابه 
»على أعتاب الـ٤٠ »

 طلبة التوجيهي يفضلون الدراسة عن بعد 
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مواطنو الكويت 
يستثمرون 55.8 مليار 

دوالر في قطاعين 
باإلمارات

دبي - العربية

درهم  مليارات   205 نحو  الكويت  ت�ستثمر 

ب��الإم��ارات  قطاعني  يف  دولر(  مليار   55.8(

وف���ق���ا لأح�����دث ال��ب��ي��ان��ات ال���ت���ي اأع���ل���ن عنها 

م�س�ؤول اإماراتي،.

وق���ال وك��ي��ل وزارة الق��ت�����س��اد الإم���ارات���ي، 

األ��ف   31 اإن هناك  اآل �سالح،  اأح��م��د  ع��ب��داهلل 

الإم��ارات��ي��ة  امل����ال  ب��اأ���س���اق  ك���ي��ت��ي  م�ستثمر 

بروؤو�س اأم�ال تبلغ قيمتها 24 مليار درهم.

اأن   ، واأ�����س����اف خ����ال ج��ل�����س��ة ن��ق��ا���س��ي��ة، 

يف  ب���الإم���ارات  للك�يتيني  الأك���ر  ال�ستثمار 

القطاع العقاري، ويبلغ اإجمايل ا�ستثماراتهم 

 ،2019 نحو 181 مليار درهم حتى نهاية عام 

األ�����ف ك���ي��ت��ي م��ت��م��ل��ك ل��ع��ق��ار يف  ع���ر 20.6 

الإمارات.

واأ�سار اإىل اأن حجم التجارة خال الع�سر 

مليار   240 بلغ  البلدين  بني  املا�سية  �سن�ات 

وي�سمل خمتلف  م��ت��ن���ع  اأن���ه  م���ؤك��دا  دره����م، 

القطاعات القت�سادية.

البلد-وكاالت نب�ض 

ال���لي��ات املتحدة الأم��رك��ي��ة من  ح��ذرت 

التاعب باأ�سعار الغاز يف اأوروبا.

الإغاق  بعد  القت�سادات  اإعادة فتح  ومع 

ارتفعت   ،19-Covid وب���اء  ف��ر���س��ه  ال���ذي 

اأ�سعار الغاز الطبيعي باجلملة يف اأوروبا هذا 

الغاز  على  الطلب  ب��ارت��ف��اع  م��دف���ع��ة  ال��ع��ام، 

املحطات  و�سيانة  اآ�سيا،  يف  امل�سال  الطبيعي 

ال��ن���وي��ة والإم�����دادات الأق���ل م��ن امل��ع��ت��اد من 

رو�سيا.

اإن  ك�ارتنج،  ك�ا�سي  الأعمال  وزير  قال  و 

حك�مية  ق��رو���س  ت��ق��دمي  ت��در���س  بريطانيا 

من  عماء  ت�ستقبل  التي  الطاقة  ل�سركات 

اإفا�سها باجلملة  تعلن  بداأت  التي  ال�سركات 

ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الغاز الطبيعي.

الأف��ق منذ ي�ني�  الأزم���ة تل�ح يف  وب���داأت 

امل��خ��زون��ات تتناق�س  ب��داأت  على الأق���ل، ح��ني 

امل���ع���ت���ادة خ��ال  امل�����س��ت���ي��ات  دون  ت��دري��ج��ي��اً 

ال�سيف، وتفاقمت امل�سكلة مع ت�ساعف اأ�سعار 

الغاز باأكرث من ثاث مرات هذا العام.

اأوروب�����ا من  اإىل حت����ل  اأدت  ع���دة  اأ���س��ب��اب 

فائ�س يف املعرو�س اإىل �سح خال عامني.

بني  ال��ت��ن��اف�����س  اإىل  ي��رج��ع  الأول  ال�����س��ب��ب 

اأوروب�����ا واآ���س��ي��ا ع��ل��ى ���س��ح��ن��ات ال��غ��از امل�����س��ال. 

فمعظم اإمدادات الغاز امل�سال مرتبطة بعق�د 

الأول،  باملقام  اآ�سيا  اإىل  الأجل تت�جه  ط�يلة 

اأن املعرو�س يف ال�س�ق الف�رية اأقل  ما يعني 

من الن�سف.

باأ�سعار  ع��ادًة  ترتبط  العق�د  ه��ذه  اأن  كما 

اأ�سعار  من  حالًيا  اأرخ�س  وه���  اخل��ام  النفط 

ال�س�ق الف�رية للغاز.

الدول  تلتزم  اأن  املرجح  اأن من  يعني  هذا 

امل�����س��ري��ة ب��ع��ق���ده��ا م���ا ي���رك ك��م��ي��ات اأق���ل 

ارتفاع  رغم  كذلك  الف�رية.  لل�س�ق  مت�فرة 

اأ�سعار الغاز اإىل اأوروبا تبقى اأقل من الأ�سعار 

اإىل اآ�سيا وهي اأكر منطقة م�ست�ردة.

الهند  اإىل  ال��ي��اب��ان  م��ن  ال����دول  ذل���ك لأن 

تتهافت لل�سراء قبل ال�ستاء ما يزيد املناف�سة 

على اجلزء ال�سغر من املعرو�س الذي يتم 

تداوله بحرية يف ال�س�ق الف�رية.

ق�ي  ارت��ف��اع  م��ع  م���ؤخ��را  النق�س  وتفاقم 

ال�سريع  خروجها  بعد  ال�سني  م��ن  بالطلب 

من اأزمة ك�رونا اإىل جانب م�اجهة الرازيل 

الغاز  ل�ستخدام  دفعها  عقد  يف  جفاف  اأ���س���اأ 

من  ب��دل  الكهرباء  لإن��ت��اج  امل�����س��ال  الطبيعي 

ت�ليدها من �سدود الطاقة الكهرومائية.

يتمثل  اأوروب���ا  يف  الغاز  لنق�س  اآخ��ر  �سبب 

ال����اردة عر  رو�سيا  الإم����دادات من  براجع 

اأوكرانيا وتلك عامة ا�ستفهام اأثارت تكهنات 

م��ت��ب��اي��ن��ة م���ا ب���ني ع����دم ق����درة ال���رو����س على 

لل�سغط  ذل��ك  يتعمدون  اأنهم  اأو  املزيد  �سخ 

�سرمي  ن�����رد  اأن��اب��ي��ب  خ��ط  ت�سغيل  ب��اجت��اه 

الأ�سابيع  يف  بنائه  اكتمال  بعد  �سريعاً،  اثنان 

امل��ا���س��ي��ة. اإ����س���اف���ة اإىل ذل����ك، ت��ل��ع��ب اأ���س��ع��ار 

والأ�س�اق  ال�سحنات  م�سر  يف  دورا  ال�سحن 

التي �ستت�جه اإليها.

الأوىل  اخل��ط���ة  اأن  اإىل  اخل���راء  وي�سر 

ملعرفة من �سيف�ز يف معركة ال�سحنات تتمثل 

يف م��راق��ب��ة ال��ف��ج���ة ب��ني الأ���س��ع��ار يف اأوروب���ا 

واآ�سيا.

الفارق  مراقبة  يعني  ه��ذا  امل���ال،  ع��امل  يف 

ب��ني ال��ع��ق���د الآج��ل��ة امل��ت��داول��ة يف ه���ل��ن��دا و

ال�سعر   ،Japan-Korea Marker
لي�س  ه��ذا  لكن  اآ�سيا  �سرق  �سمال  يف  الف�ري 

الأخ���ذ يف احل�سبان  يتم  ب��ل  ال���ح��ي��د  امل��ع��ي��ار 

اأي�������س���ا ت��ك��ل��ف��ة ال���غ���از ع��ن��دم��ا ي�����س��ل اأوروب������ا 

العاوة حاليا 16 �سنًتا على العق�د الآجلة ما 

اأمًرا غر  يجعل �سراء الغاز الطبيعي امل�سال 

حمتمل.

البلد-وكاالت نب�ض 

اأك������د ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي ال����ع����راق����ي، ام�����س 

الأرب������ع������اء، دع���م���ه اإن�������س���اء ����س���ن���دوق ���س��ي��ادي 

القادمة. لاأجيال 

وك��ال��ة  تلقته  امل���رك���زي  للبنك  ب��ي��ان  وذك���ر 

املركزي  البنك  »حمافظ  اأن  العراقية  النباء 

معر�س  يف  ���س��ارك  خم��ي��ف،  غ��ال��ب  م�سطفى 

بغداد  يف  املنعقد  وامل�سرفية  املالية  اخلدمات 

م���ن ممثلي  وع�����دد  امل��ال��ي��ة  وزي�����ر  ج���ان���ب  اإىل 

القطاع امل�سريف واملايل«.

واأكد خميف يف كلمته اأن »البنك املركزي له 

دور مهم يف حتقيق الت�ازن القت�سادي الكلي 

املختلفة  النقدية  ال�سيا�سة  اأدوات  خ��ال  من 

خ��ا���س��ة ب��ع��د ال��ت��ح��دي��ات امل��ال��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 

التي واجهها العراق«.

ولفت، اإىل اأن »هذا البنك ومن اأجل حتفيز 

اأطلق  البطالة  وتقليل  القت�سادي  الن�ساط 

مبادرة مببلغ تزيد عن 5 تريلي�نات دينار اإىل 

العام  يف  اأطلقت  التي  ال�سابقة  امل��ب��ادرة  جانب 

املركزي بخ�سم  البنك  2015، ف�سا عن قيام 

ح�الت اخلزينة 2020 و2021 للتم�يل الازم 

ل�����زارة امل��ال��ي��ة ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن زي���ادة ال��دي��ن 

التاريخية  ال�����س��رورة  ول��ك��ن  ال�سلبي،  والأث���ر 

تتطلب ذلك«.

اأن »ال��ب��ن��ك امل��رك��زي يدعم  وذك���ر امل��ح��اف��ظ 

اإن�ساء �سندوق �سيادي لاأجيال القادمة ت�سهم 

ف��ي��ه��ا م���ؤ���س�����س��ات ال���دول���ة وع���ائ���دات ال��ن��ف��ط«، 

من  يخفف  ال�����س��ن��دوق  ه��ذا  »وج����د  اأن  مبينا 

اأ�سعار  تقلبات  ظل  يف  املحتملة  املخاطر  حجم 

اآمن لاأجيال  النفط وي�سهم يف بناء م�ستقبل 

القادمة«.

الواليات المتحدة تحذر من التالعب بأسعار الغاز في أوروبا

البنك المركزي العراقي يدعم إنشاء صندوق سيادي

خبير: أسواق النفط مقبلة على قفزة 
في األسعار

شركة طيران عمالقة تطلب 250 
سيارة تاكسي طائر

جي بي مورغان يحذر المستثمرين من 
خطوة الفيدرالي الـ »قاسية«!

البلد-وكاالت نب�ض 

يف  امل�ست�سار  ال��ف��اي��ق،  في�سل  ال��دك��ت���ر  ق��ال 

����س����ؤون ال��ط��اق��ة وم���دي���ر درا�����س����ات ال��ط��اق��ة يف 

ل  النفطية  ال�����س���ق  اإن  �سابقا،  اأوب���ك  منظمة 

و�سط  الإم��������دادات،  يف  ق����ادم  ع��ج��ز  اأي  تتحمل 

حديث عن عدم متكن بع�س دول اأوبك وحتالف 

الإنتاج،  يف  الزيادة  بح�سة  اللتزام  اأوب��ك+ من 

مما �سي�سكل عاما �سع�ديا لاأ�سعار.

واأ����س���ار ال��ف��اي��ق يف م��ق��اب��ل��ة م��ع »ال��ع��رب��ي��ة«، 

اإىل اأن ت��ق��ري��ر اأوب����ك ال�����س��ه��ري الأخ����ر اأظ��ه��ر 

والتنمية  ال��ت��ع��اون  منظمة  دول  خم��زون��ات  اأن 

اأدن����ى من   OECD امل���ي���دان الق��ت�����س��ادي  يف 

مت��سط اخلم�س �سن�ات ب� 120 ملي�ن برميل، 

واأقل ب� 306 مايني برميل من م�ست�ى العام 

املا�سي.

بق�ة،  النفط  على  الطلب  يرتفع  اأن  وت�قع 

الطلب  م�ست�يات  اإىل  ن�سل  ق��د  اأن��ن��ا  م�سيفاً 

ل��ف��رة م��ا ق��ب��ل اجل��ائ��ح��ة، يف وق���ت اأق����رب من 

املت�قع.

وقال اأي�ساً اإن انعكا�سات ما يحدث يف اأ�س�اق 

ال��غ��از م��ن ق��ف��زات ك��ب��رة يف الأ���س��ع��ار �ستطال 

اأ����س����اق ال��ن��ف��ط، والق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي ال��ه�����س ل 

يتحمل م��ث��ل ه���ذه الن��ع��ك��ا���س��ات و���س��ط ارت��ف��اع 

معدلت الت�سخم وو�س�ل �سعر برنت اإىل 75 

دولراً.

الكهرباء  منتجي  الغاز  �سعر  ارتفاع  ويدفع 

للتح�ل اإىل م�سادر اأخرى للطاقة كالنفط.

برنت  �سعر  مت��سط  اأن  اإىل  ال��ف��اي��ق  ول��ف��ت 

هذا العام عند 67 دولراً مقارنة مبت��سط 42 

دولراً �سجله العام املا�سي، وهي قفزة كبرة.

الآن حاجز  ت�سكل  النفط  اأ�سعار  اأن  واأ�ساف 

حتت  ت�ستمر  وق���د  دولراً   75 ع��ن��د  م��ق��اوم��ة 

حاجز 80 دولراً.

البلد-وكاالت نب�ض 

 Gol ت��خ��ط��ط ����س���رك���ة غ������ل ل��ي��ن��ه��ا���س

طران  �سركة  اأكر   ،Linhas Aéreas
كهربائيا  تاك�سي   250 لت�سغيل  ال��رازي��ل،  يف 

اإيرو�سبي�س  ف��رت��ك��ال  جم��م���ع��ة  م��ن  ط��ائ��را 

 Vertical Aerospace Group
ك����ج����زء م����ن خ���ط���ة ل���ت���اأ����س���ي�������س ����س���رك���ة ن��ق��ل 

ت�ساركي.

و���س��ت�����س��ارك��ه��ا ���س��رك��ة ال���ت���اأج���ر اأف����ل����ن 

 ،Avolon Holdings ه���ل��دي��ن��غ��ز 

التي قالت ي�م الثاثاء اإنها �ستعمل مع غ�ل 

البنية  املحليني ومتطلبات  ال�سركاء  لتحديد 

التحتية والعتماد لنم�ذج الإقاع والهب�ط 

اأف���ل���ن  طلبت  حيث   ،VA-X4 ال��ع��م���دي 

500 طائرة يف وقت �سابق من هذا العام، اإىل 

جانب ا�ستثمارها يف ال�سركة امل�سنعة.

وت���رز ���س��ي��ارات الأج����رة ال��ط��ائ��رة كقطاع 

طران جديد حيث اقربت الت�ساميم الأوىل 

الأم���ال  بجمع  مط�روها  وق��ام  الن�سج،  من 

من خال �سفقات مع �سركات ال�ستح�اذ ذات 

.SPAC الأغرا�س اخلا�سة

اإيرو�سبي�س،  فرتكال  �سركة  قالت  فيما 

اإنها �ستدرج عر اندماج عك�سي مع  يف ي�ني� 

 Broadstone Acquisition سركة�

الإجمالية  قيمتها  تقدر  �سفقة  يف   Corp
بح�ايل 2.2 مليار دولر.

الطائرة  اأن  الإجنليزية  ال�سركة  واأ�سافت 

تت�سع  التي  النبعاثات  عدمية   VA-X4

يف  ميل   200 ب�سرعة  �ستطر  رك���اب،  لأرب��ع��ة 

ال�سحنة  يف  م��ي��ل   100 م���ن  لأك����رث  ال�����س��اع��ة 

لإج��راء  النا�سئة  ال�سركة  وتخطط  ال�احدة. 

اأول رحلة جتريبية لها يف وقت لحق من هذا 

وقت  يف  الرخي�س  على  احل�س�ل  مع  العام، 

مبكر من عام 2024.

اإيرلينز  اأمركان  �سركة  متتلك  بدورها، 

يف  اأقلية  ح�سة  على  ا�ستح�ذت  التي  غ��روب، 

م�سبق  طلب  عق�د  اأي�ساً  ال�سهر،  هذا   Gol
لهذا النم�ذج.

ال��ط��ائ��رات  ���س��ن��اع��ة  ع��م��اق  ك�سفت  فيما 

الأوروب���ي���ة، اإي��رب��ا���س، ع��ن اأح���دث ت�سميمات 

على  ك��ت��ع��دي��ل  ال��ث��اث��اء،  ي����م   eVTOL
بالكامل  كهربائية  ملركبة  ال�سابق  الت�سميم 

اإيربا�س  �سيتي  با�سم  تعرف  مقاعد،  باأربعة 

الإ����س���دار  ي�سبه  ح��ي��ث   .CityAirbus
الأخر طائرة تقليدية بدًل من من�ذج طائرة 

بدون طيار للم�سروع الأويل، وتهدف ال�سركة 

 2023 ع���ام  يف  اأويل  من����ذج  اإط����اق  اإىل  الآن 

وا�ستهداف الرخي�س بحل�ل عام 2025.

ع����ل����ى اجل�����ان�����ب الآخ�����������ر، ق����ال����ت ����س���رك���ة 

ب�����س��ك��ل   Vertical Aerospace
مبدئية  �سفقة  ع��ل��ى  واف��ق��ت  اإن��ه��ا  منف�سل 

 VA-X4s 25 ط��ائ��رة م��ن ط����راز  ل��ت��زوي��د 

 Bristow ال��ه��ل��ي��ك���ب��ر  ط���ائ���رات  مل�����س��غ��ل 

25 طائرة  Group Inc، مع خيار ل�سراء 
اأخرى.

البلد-وكاالت نب�ض 

ح���ذر ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ج���ي بي 

اأن  م��ن  امل�ستثمرين  دمي�����ن،  جيمي  م����رغ���ان، 

اتخاذ  اإىل  ي�سطر  ق��د  ال��ف��ي��درايل  الحتياطي 

خط�ة �سيا�سية حادة العام املقبل - على الرغم 

ب�ساأن  امل��خ��اوف  لتهدئة  الق�س�ى  ج��ه���ده  م��ن 

الت�سخم واأ�سعار الفائدة.

ياأتي ذلك، فيما اقرح رئي�س بنك الحتياطي 

الفيدرايل جروم باول بالفعل اأن البنك املركزي 

ميكن اأن يبداأ يف الراجع عن التحفيز النقدي 

يف حقبة ال�باء قبل نهاية هذا العام.

ومن املقرر اأن يحدد مزيداً من التفا�سيل يف 

نهاية اجتماع ال�سيا�سة الفيدرايل الذي ي�ستمر 

ي�مني. ومن املقرر اأي�ساً اأن ين�سر البنك املركزي 

واأ���س��ع��ار  الت�سخم  ب�����س��اأن  ت���ق��ع��ات��ه  الأم���رك���ي 

الفائدة املرتقبة.

دمي���ن  ق��ال   ،»CNBC« اإىل  حديثه  ويف 

ال�ليات  الت�سخم يف  ا�ستمرت معدلت  اإذا  اإن��ه 

املتحدة تت�ساعد خال الأ�سهر القليلة املقبلة، 

ف��ق��د ي�����س��ط��ر ال��ب��ن��ك امل���رك���زي اإىل ال��ت�����س��رف 

ب�سرعة، وفقاً ملا اطلعت عليه »العربية.نت«.

الت�سخم مرتفعاً  ك��ان  اإذا  دمي����ن،  واأ���س��اف 

امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  اأن����ه يت�سبب يف ق��ي��ام  ل���درج���ة 

»باإغاق املكابح، و�سحب ال�سي�لة، ف�س�ف ترى 

رد فعل هائا«. وق��ال »ل اأت�قع ذل��ك، لكن من 

ال��ع��ام  اأن يفعل�ا ذل���ك يف وق���ت م��ا م��ن  امل��م��ك��ن 

املقبل«.

ورجح، اأن يق�م جمل�س الحتياطي الفيدرايل 

برد فعل، على اأن يق�م باإجراء ا�ستباقي.

ك���ان اأك����ر ق���در م��ن ع���دم ال��ي��ق��ني بالن�سبة 

الت�سخم.  م�����س��ار  ه���  ال��ف��ي��درايل  لاحتياطي 

واأظهرت اأحدث البيانات ارتفاع اأ�سعار امل�ستهلكني 

حتى  �سن�ياً   %5.3 بن�سبة  املتحدة  ال���لي��ات  يف 

اأغ�سط�س، بانخفا�س طفيف عن اأعلى م�ست�ى 

يف 13 عاماً عند 5.4% يف ي�لي�.

وج���ادل ب���اول ب���اأن ه��ذا الرت��ف��اع يف الأ�سعار 

اأرق��ام  اإذا ا�ستمرت  اإن��ه  م�ؤقت. لكن دمي���ن قال 

الت�سخم ال�ساخنة هذه يف دي�سمر، فقد يتعني 

على �سانعي ال�سيا�سة الأمركيني العراف باأن 

جزءاً على الأقل من الزيادات يف الأ�سعار م�ج�د 

لتبقى.

البلد-وكاالت نب�ض 

���س��ي��ارات وم��ك��اف��اآت  اأم����ازون  ���س��رك��ة  منحت 

مل��ج��م���ع��ة  دولر  األ�����ف   100 ق����دره����ا  ن���ق���دي���ة 

م��ن ع��م��ال امل�����س��ت���دع��ات املُ��ل��ق��ح��ني ك��ج��زء من 

على  امل���ظ��ف��ني  لت�سجيع  اجل��اري��ة  امل�سابقات 

التلقيح.

وح�����س��ل اأرب����ع����ة م���ن ع���م���ال امل�����س��ت���دع��ات 

 Whole Foods ���س��رك��ة  يف  وم����ظ���ف 

األف دولر،   40 على �سيارات ت�سل قيمتها اإىل 

تطعيم  ع��ل��ى  دل���ي���ًا  ق���دم����ا  اأن  ب��ع��د  وذل�����ك 

فرو�س ك�رونا.

الأمر من خال  ال�سركة عن هذا  واأعلنت 

 Amazon اإن�ستغرام عر ح�سابها  من�س�ر 

Vest Life، الذي ين�سر الأخبار واملحت�ى 
ح�ل منط احلياة مل�ظفي اخلط الأمامي.

وق����ال����ت ال�������س���رك���ة يف م���ن�������س����ر م��ن��ف�����س��ل 

ع���ر اإن�����س��ت��غ��رام ح�����س��ل ث��اث��ة م���ن م���ظ��ف��ي 

 Whole Foods وم�ظفي  امل�ست�دعات 

يف الأ�����س����ب�����ع امل���ا����س���ي ع���ل���ى ج�����ائ����ز ن��ق��دي��ة 

على  احل�س�ل  ب�سبب  دولر  األ��ف   100 قدرها 

ال��ت��ط��ع��ي��م، وف��ق��ا ل��ل��ب���اب��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��اأخ��ب��ار 

التقنية.

واأطلقت اأمازون يف �سهر اأغ�سط�س م�سابقة 

يان�سيب ملكافاأة امل�ظفني الذين ح�سل�ا على 

ال��راف�����س��ني  وت�سجيع  ك���رون��ا  ف��رو���س  ل��ق��اح 

اللقاحات. للح�س�ل على 

 Max Your ويطلق على امل�سابقة ا�سم

للف�ز  فر�سة  للم�ظفني  ت�فر  وهي   ،Vax
ب�����س��ي��ارات واأ����س���ب����ع اإج������ازة م��دف���ع��ة الأج����ر 

دولر،   12000 بقيمة  اإج��ازة  حزمة  مع  كاملة 

األف   100 بقيمة  نقدية  ج�ائز  اإىل  بالإ�سافة 

دولر و 500 األف دولر.

ومتنح 18 جائزة تبلغ قيمتها ما يقرب من 

اأكت�بر،   21 حتى  ال�سهر  ه��ذا  دولر  ملي�ن   2

امل�ظف�ن  يقدم  وللم�ساركة،  لأم���ازون.  وفًقا 

بالكامل عر  التطعيم  تلق�ا  اأنهم  على  دليًا 

م�قع ويب داخلي.

التطعيم  اأن  تعتقد  اإن��ه��ا  ال�سركة  وق��ال��ت 

اأمر بالغ الأهمية للم�ظفني حلماية اأنف�سهم 

وامل��ج��ت��م��ع��ات. واأ���س��اف��ت ال�����س��رك��ة اأن اأم����ازون 

1500 حدث تطعيم يف امل�قع  اأقامت اأكرث من 

وعائاتهم. للم�ظفني 

ال���ع���ام���ل���ني يف  اأم���������ازون م����ن  ومل ت��ط��ل��ب 

ع��ل��ى  ي���ح�������س���ل����ا  اأن  الأم����ام����ي����ة  اخل����ط�����ط 

ال��ت��ط��ع��ي��م، ول��ك��ن ه���ذه امل�����س��اب��ق��ة ه��ي مبثابة 

التطعيم. لت�سجيع  تنبيه 

اإىل  ت�سل  مكافاآت  ا  اأي�سً ال�سركة  عر�ست 

اجل���دد  وامل����ظ���ف���ني  ل��ل��م���ظ��ف��ني  دولر   100

الذين اأظهروا دليًا على التطعيم.

وحت�����ر������س اأم������������ازون ع����ل����ى ت���ل���ق���ي م���ئ���ات 

الأمامية  اخل��ط���ط  يف  العاملني  م��ن  الآلف 

دلتا  ك���ف��ي��د  متغر  ينت�سر  ح��ي��ث  للتطعيم. 

ب�سرعة يف جميع اأنحاء العامل.

ال�سامة  تدابر  بع�س  ال�سركة  وا�ستاأنفت 

�سارية  كانت  التي  ك���رون��ا  بفرو�س  املتعلقة 

���س��اب��ًق��ا. مب��ا يف ذل���ك ت��ف���ي�����س��ات الأق��ن��ع��ة يف 

املتحدة. ال�ليات  م�ست�دعات 

ال�����س��رك��ة على  ت��ع��م��ل  اإىل ذل���ك  ب��الإ���س��اف��ة 

ك�رونا  فرو�س  اختبار  برنامج  ت�سغيل  اإع��ادة 

اإنهاء مرافق الختبار يف  بعد  يف م�ست�دعاتها 

امل�قع، ح�سبما ذكرت �سحيفة �سياتل تاميز.

أمازون تمنح موظفيها المطعمين ضد كورونا مكافآت ضخمة



البلد-وكاالت نب�ض 

ال�����س��ل��ط��ة  اإن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ك��ات��ب��ة  ق���ال���ت 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ت��ف��ق��د ���س��رع��ي��ت��ه��ا ال��ع��ام��ة يف 

ال�سفة  يف  الفل�سطيني،  اجل��م��ه��ور  اأو���س��اط 

ال���غ���رب���ي���ة وق����ط����اع غ������زة، ورغ������م حم�����اوالت 

احل��ك��وم��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اجل���دي���دة لرتكيز 

ال���ع���اق���ات ع��ل��ى حت�����س��ن ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 

االقت�سادية، فاإن ال�سلطة حتتاج حًقا “نفخة 

هواء نقي” من خال اأفق �سيا�سي

واأ�سافت نوعا �سو�سرتمان يف مقالها على 

القناة 12 اأنه “بعد 4 �سنوات �سعبة، تنف�ست 

بانتخاب  ال�����س��ع��داء  الفل�سطينية  ال�سلطة 

�سفقة  الأن  املتحدة،  للواليات  رئي�ساً  بايدن 

�سكل  ما  املهمات،  ل�سلة  اإلقاوؤها  مت  القرن 

ان��ت�����س��ارا مل��ح��م��ود ع��ب��ا���س، ويف ال��وق��ت ذات��ه 

بادرت وا�سنطن لرتجمة حتركاتها ل�سيا�سة 

ف��ع��ل��ي��ة، م��ث��ل زي�����ادة ع����دد ت�����س��اري��ح ال��ع��م��ل 

ت�ساريح  واإ����س���دار  الفل�سطينين،  للعمال 

ال��ب��ن��اء يف امل��ن��ط��ق��ة ج، وت��ع��زي��ز اال���س��ت��ق��رار 

االأم��ن��ي واالزده������ار االق��ت�����س��ادي ب��االأرا���س��ي 

الفل�سطينية”

برنامج  من�سقة  �سو�سرتمان  واأو���س��ح��ت 

البحوث الفل�سطينية يف معهد درا�سات االأمن 

يوفر  “ذلك  اأن  اأب��ي��ب،  ت��ل  بجامعة  القومي 

الفل�سطينين،  عن  لانف�سال  اأقوى  اأ�سا�ًسا 

ا���س��ت��ق��ال��ه��م، وتقليل  زي����ادة  االأق����ل  ع��ل��ى  اأو 

اعتمادهم على اإ�سرائيل، لكن هناك حتديات 

واالأك��ر  الفل�سطيني،  النظام  تواجه  كبرية 

الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  ح��ف��اظ  ه���و  اأه��م��ي��ة 

الفل�سطيني،  اجلمهور  اأم��ام  �سرعيتها  على 

بزمامها،  االإم�ساك  يف  اال�ستمرار  وبالتايل 

واملحافظة على مراكز قوتها، رغم اأن تاأجيل 

اأنه  عبا�س لانتخابات قوبل ب�سخرية، رغم 

�سكل فقداًنا عميًقا للثقة يف عنا�سر ال�سلطة، 

وا�ستعدادهم الأن يكونوا دميقراطين”

مع  زادت  ال�سلطة  “مع�سلة  اأن  واأك����دت 

وتفريق  بنات،  ن��زار  املعار�س  النا�سط  مقتل 

االحتجاجات ال�سعبية بالعنف، وزيادة فقدان 

اخل���وف م��ن ال�سلطة وحت��دي��ه��ا، رغ��م جناح 

اأجهزتها االأمنية حتى االآن يف التاأكد من اأن 

االأحداث لن تخرج عن ال�سيطرة، لكن ب�سكل 

اخل��وف، مع  بث  ب�سبب قدرتها على  رئي�سي 

وجود عامل اآخر يوؤثر على فقدان ال�سرعية 

من  الغربية  ال�سفة  تعي�سه  ما  وهو  العامة، 

اأزمة اقت�سادية”

ع��ب��ا���س  خ����روج  “�سيكون  ه���ل  وت�����س��اءل��ت 

اختيار  قبول  �سيتم  اأو  مفاجئا،  ال�ساحة  من 

الوريث بالطرق املعتادة، اأم �سي�سعل �سراعات 

وهل  ب��ال��ت��اج؟  املطالبن  ب��ن  ال�سلطة  على 

���س��ي�����س��غ��ل خ��ل��ي��ف��ت��ه يف م��ن��ا���س��ب��ه ال��ث��اث��ة: 

الفل�سطينية  التحرير  ومنظمة  فتح  رئي�س 

تق�سيمها  �سيتم  اأم  الفل�سطينية؟  وال�سلطة 

ب���ن ث��اث��ة ورث�����ة؟ رغ���م اأن ه���ذه االأ���س��ئ��ل��ة 

اأذه��ان عنا�سر االأمن  تتداخل لي�س فقط يف 

ال�سلطة  ق��ادة  بن  ا  اأي�سً ولكن  االإ�سرائيلي، 

ورثة  اأنف�سهم  يعتربون  الذين  الفل�سطينية 

منا�سبن، وميهدون االأر�سية لذلك اليوم”

االآن  الوا�سح حتى  “من  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

االأف��ق، ويحيط  ي��رى رحيله يف  اأن عبا�س ال 

اأنه  تو�سيح  على  ويحر�س  باملوالن،  نف�سه 

على  امل��ذك��ورة  الديناميات  وت��وؤث��ر  الرئي�س، 

ت�ستعد  ال��ت��ي  العنا�سر  ب��ن  ال��ق��وى  م��ي��زان 

ل�ساعة ال���وراث���ة، وب��ن��اء ال��ت��ح��ال��ف��ات، مب��ا يف 

ذل���ك ح��م��ا���س ال��ت��ي ت��ري��د زي����ادة ن��ف��وذه��ا يف 

االإ�سرائيلي  االأم��ن  وعمل  الغربية،  ال�سفة 

الإحباط حماوالت حما�س لتاأ�سي�س و�سعها، 

مقابل و�سول التاأييد ال�سعبي لعبا�س الأدنى 

م�ستوياته غري امل�سبوقة”

حتديات  تواجه  “اإ�سرائيل  اأن  واأو�سحت 

ينبع  بع�سها  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،  ال�����س��اح��ة  م���ن 

اأع�����اه، وبع�سها  امل��و���س��وف��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��ن 

اأعلن  اأي���ام  فقبل  اإقليمية،  مب�سالح  يتعلق 

وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ي��ائ��ري الب��ي��د ع���ن خطته 

اإع���ادة التاأهيل من اأجل  اإع��م��ار غ��زة،  الإع���ادة 

االأم���ن، وه��ي يف ال��واق��ع هدنة طويلة االأم��د 

لن  احل��رك��ة  اأن  ل��ف��ه��م  نتيجة  ح��م��ا���س،  م��ع 

ا�ستبدالها  حم��اوالت  واأن  مكان،  الأي  تذهب 

اأن  لفهم  اإ�سافة  ف�سلت،  قد  بها  االإطاحة  اأو 

ال��ت��ده��ور االإن�����س��اين يف ق��ط��اع غ��زة ال يخدم 

امل�سلحة االإ�سرائيلية”

واأ�سارت اإىل اأن “هذه اخلطة قد تزيد من 

اإ�سعاف مكانة ال�سلطة الفل�سطينية، وتقوية 

اإ�سرائيل ال تفهم �سوى  ب��اأن  القائلة  ال��رواي��ة 

ال��ت��و���س��ل لتفاهم  اأن���ه مت  ال��ق��وة، ك��م��ا تظهر 

باأن حل ق�سية االأ�سرى واملفقودين ال ميكن 

ربطه باإعادة اإعمار غزة، ومن املتوقع اأن تظل 

الق�سية عالقة ما دامت اإ�سرائيل ال توافق على 

اإطاق �سراح االآالف من املعتقلن، واخلا�سة 

اأن م�سار عبا�س يتقو�س، بينما تفتخر حما�س 

بنف�سها بالنجاح، حيث ف�سل عبا�س”

 دراسة إسرائيلية: عباس يتقوض والسلطة تحتاج »نفخة هواء«

 بدء محاكمة كارلوس في قضية هجوم في 1974 في باريس

 تطورات مفاجئة بملف تبادل األسرى

 فارس يدعو إلى االلتفاف حول خطوة مقاطعة محاكم االحتالل

 الرئيس الصيني: بكين لن تهاجم أبدًا أي دول أخرى

البلد-وكاالت نب�ض 

 بداأت االأربعاء املحاكمة الثالثة الإيلي�س 

كارلو�س  با�سم  امل��ع��روف  �سان�سيز  رام��ريي��ز 

باري�س  اأم��ام حمكمة اجلنايات اخلا�سة يف 

بوبلي�سي�س  دراغ�����س��ت��ور  م��ت��اج��ر  ق�سية  يف 

ال��ذي  ال��دام��ي  الهجوم  على  ع��اًم��ا   47 بعد 

ا�ستهدفته

ه���ذه امل��ح��اك��م��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي قررتها 

حمكمة التمييز يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 

فقط  وت��ت��ع��ل��ق  اأي����ام  ث��اث��ة  ت�ستمر   ،2019

ب��ت��ح��دي��د ال��ع��ق��وب��ة ب��ع��د اإدان�����ة ال��ف��ن��زوي��ل��ي 

و34  قتيلن  خلف  ال��ذي  الهجوم  ب��ارت��ك��اب 

جريًحا يف عام 1974

م���ث���ل ك����ارل����و�����س االإره�����������اب امل���ن���اه�������س 

والثمانينات  ال�سبعينات  يف  لاإمربيالية 

 ،1994 �سيف  منذ  فرن�سا  يف  م�سجون  وهو 

بعد ع�سرين عاًما من املطاردة

م��ب��ت�����س��ًم��ا، ح��ي��ا ك���ارل���و����س ال�����ذي غطى 

يف  املاألوفة  الوجوه  و�ساربيه  �سعره  ال�سيب 

الغرفة لدى و�سوله اإىل قف�س االتهام وهو 

ي�سع كمامة حتت ذقنه ويرتدي بدلة داكنة 

ويحمل حقيبة �سوداء يف يده

وقال اأنا اأق�سي اإجازة اإجبارية يف فرن�سا 

منذ �سبعة وع�سرين عاًما ون�سف العام

واأ����س���ف ال���ث���وري امل���ح���رتف ك��م��ا ي�سمي 

نف�سه البالغ من العمر 71 عاًما ال�سطراره 

للخ�سوع لتفتي�س �سرتته عند و�سوله اإىل 

اأنه مل يتم العثور على اأي  املحكمة، موؤكداً 

���س��يء غ��ري ق��ان��وين م��ع��ه م��ن��ذ ب��داي��ة ف��رتة 

�سجنه يف فرن�سا

وهذه اآخر حماكمة لكارلو�س الذي حكم 

مدى  بال�سجن   2017 اآذار/م��ار���س  يف  عليه 

متاجر  يف  ي��دوي��ة  قنبلة  الإل��ق��ائ��ه  احل��ي��اة 

دراغ�����س��ت��ور ب��وب��ل��ي�����س��ي�����س ع��ل��ى ج����ادة ���س��ان 

ال��ذي مت  ج��ريم��ان يف باري�س، وه��و احلكم 

تاأكيده بعد عام عند اال�ستئناف

حكم  جزئياً  األغت  النق�س  حمكمة  لكن 

الق�سية  اإح��ال��ة  واأع���ادت  اجلنايات  حمكمة 

لتحديد فرتة العقوبة

وقع الهجوم يف 15 ايلول/�سبتمرب 1974 

يف باري�س يف حوايل ال�ساعة اخلام�سة م�ساء 

األقى رجل قنبلة يدوية من املطعم  عندما 

يف الطابق العلوي من املتاجر، فانفجرت يف 

منطقة الت�سوق يف االأ�سفل، عند زاوية �سارع 

�سان جريمان و�سارع رين

قال االدعاء اإن الهدف من هذا الهجوم 

االإف���راج عن ع�سو يف اجلي�س  ت�سريع  ك��ان 

االأحمر الياباين مقرب من جمموعة تابعة 

التي  فل�سطن  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة 

كان كارلو�س ين�سط يف اإطارها

على  الفرن�سي  ال��ق�����س��اء  ح��ك��م  اأن  �سبق 

كارلو�س مرتن باأق�سى عقوبة بتهمة قتل 

ثاثة اأ�سخا�س عام 1975 يف باري�س وتنفيذ 

اأرب���ع���ة ت��ف��ج��ريات يف ف��رن�����س��ا ع��ام��ي 1982 

و1983 اأوقعت 11 قتيًا و191 جريًحا.

البلد-وكاالت نب�ض 

عن  قد�س”،  “�سبكة  ل���  م�����س��ادر  ك�سفت   

تقدم ملحوظ يف ملف �سفقة تبادل االأ�سرى 

يف  الفل�سطينية  وامل��ق��اوم��ة  االح��ت��ال  ب��ن 

“تنازاًل  اأ�سمته  ما  اإىل  واأ���س��ارت  غ��زة،  قطاع 

م����ن ط�����رف االح����ت����ال يف م���ل���ف االأ�����س����رى 

املوؤبدات”

ب�سبب  ت��وق��ف��ت  “املفاو�سات  اإن  وق��ال��ت 

بعدها  ت�ستاأنف  اأن  على  اليهودية،  االأع��ي��اد 

وت���رتك���ز يف حم�����اور ث���اث���ة ه���ي احل�����س��ار، 

والتهدئة، و�سفقة تبادل االأ�سرى”

ن��ف��ت��ايل  االح���ت���ال  وزراء  رئ��ي�����س  وك�����ان 

ما  ���س��وؤال  ردا على  م��وؤخ��را  بينيت قد �سّرح 

اأ�سرى  ���س��راح  اإط���اق  على  �سيوافق  ك��ان  اإذا 

ذل��ك يف م�سلحتنا  ك��ان  “اإذا  ب��اأن��ه  م��وؤب��دات 

�سنفعل”

ويف �سياق، مت�سل قالت هيئة البث العامة 

ن��ق��ًا ع��ن م�����س��ادر م�سرية  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

اإن  امل�ستوى”،  “رفيعة  ب���اأن���ه���ا  و���س��ف��ت��ه��ا 

“الو�سيط امل�سري تلقى ر�سائل من اإ�سرائيل 
الإع��ادة حتريك ملف �سفقة  غري م�سبوقة، 

التبادل مع حركة حما�س”

االإ�سرائيلين  “امل�سوؤولن  اأن  واأ���س��اف��ت 

باإمكانية  هاتفياً،  امل�سري،  الو�سيط  اأبلغوا 

ع��ق��د ج��ل�����س��ات خ��ا���س��ة ل��ل��ت��ب��اح��ث يف ملف 

ال�سفقة ب�سكل عام، وال�سروط التي و�سعتها 

حما�س”

اللبنانية،  “االأخبار”  �سحيفة  وك��ان��ت 

حما�س  اأن  فل�سطينية،  م�����س��ادر  ع��ن  نقلت 

خيارين  ي�سمل  للو�سطاء  مقرتحاً  ق��دم��ت 

�ساملة  الذهاب نحو �سفقة تبادل  اإّما  هما: 

وت�سمل  واح���دة،  مرحلة  على  تنفيذها  يتّم 

املُ���ع���اد   2011 اأ����س���رى ���س��ف��ق��ة  االإف�������راج ع���ن 

اع��ت��ق��ال��ه��م وال��ن�����س��اء واالأط����ف����ال وامل��ر���س��ى، 

العالية،  امل��ح��ك��وم��ي��ات  ذوي  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

)كما  مرحلتن  اإىل  ال�سفقة  جت��زئ��ة  واإّم���ا 

املرحلة  2011(، بحيث يتّم يف  ح��دث يف ع��ام 

االأوىل اإطاق �سراح االأ�سرى املعاد اعتقالهم 

واالأ�سريات واالأطفال مقابل تقدمي املقاومة 

معلومات حول اجلنود، فيما ت�سمل املرحلة 

الثانية االإفراج عن االآالف من االأ�سرى ذوي 

وَم���ن ت�سفهم دول��ة  ال��ع��ال��ي��ة،  امل��ح��ك��وم��ي��ات 

بدماء  اأي��دي��ه��م  “ملّطخة  باأنهم  االح��ت��ال 

االإ�سرائيلين”، مقابل االإفراج عن اجلنود

تخو�س  “حما�س  اأن  امل�����س��ادر  وك�����س��ف��ت 

م��ف��او���س��ات م��ت��ع��ّددة، وت��ت��ج��اوب م��ع جميع 

اأط��راف  من  عليها  ُعر�ست  التي  الو�ساطات 

ت��زال  ال  فيما  واإق��ل��ي��م��ي��ة،  واأوروب���ي���ة  عربية 

امل�سكلة لدى دولة االحتال وحكومتها”

واأ�سافت اأنه “على مدار املفاو�سات التي 

ج���رت خ���ال ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، ك���ان وف��د 

االحتال املفاِو�س يطالب بف�سل اجلندَيّن 

اأرون عن اجلندَيّن  و���س��اوؤول  ه��دار غولدن 

ال�����س��ي��د، وه���و ما  اأب���راه���ام منغ�ستو وه�����س��ام 

رف�سته املقاومة واأبلغت امل�سرين اأن حديث 

االحتال بهذا االأمر لن يقاَبل باأّي ا�ستجابة 

يف ملّف املفاو�سات”

البلد-وكاالت نب�ض 

ن��ادي االأ���س��ري ق���دورة فار�س،  ق��ال رئي�س 

مبقاطعة  اإداري����ن  اأ���س��رى  خم�سة  ق���رار  اإّن 

حم���اك���م االح����ت����ال، ي��ت��ط��ل��ب م���ن اجل��م��ي��ع 

االلتفاف  االإداري���ون،  االأ�سرى  راأ�سهم  وعلى 

حول هذه اخلطوة وتر�سيخها تدريجياً، اإىل 

ملحاكم  �ساملة  مقاطعة  اإىل  الو�سول  حن 

االحتال بكافة درجاتها

اخل���ط���وة  ه������ذه  اأّن  ف�����ار������س،  واأ�������س������اف 

ُت�����س��ّك��ل اإح�����دى امل�������س���ارات ال��ه��ام��ة مل��واج��ه��ة 

كانت  “وهذه  االإدارّي،  االع��ت��ق��ال  �سيا�سة 

دع��وت��ن��ا امل��ت��ك��ررة، يف ظ��ل ا���س��ت��م��رار �سلطات 

االحتال بعمليات ت�سعيد �سيا�سة االعتقال 

املجتمع  يف  للفاعلن  وا�ستهدافها  االإدارّي، 

دع��م هذه  اإىل  الفل�سطيني.” ودع��ا جم��دًدا 

اخل��ط��وة ب��ك��اف��ة ال��و���س��ائ��ل امل��ت��اح��ة، وف�سح 

ت��زال  ال��ت��ي ح��اول��ت وم���ا  �سيا�سة االح��ت��ال 

ل�سرعنة االعتقال االإدارّي التع�سفي

مقاطعة  اأعلنوا  قد  اأ���س��رى  خم�سة  وك��ان 

اأبو �سند�س،  اأحمد  حماكم االحتال، وهم: 

وي��و���س��ف ق����زاز، وي��ا���س��ر ب���در����س���اوي، واأم���ن 

�سويكي، وعايد دودين

االإدارّي  االع���ت���ق���ال  م��واج��ه��ة  اأن  ي��ذك��ر 

م�ستمرة بكافة الو�سائل الن�سالية، واأبرزها 

يزال  وما  �سّكل  ال��ذي  الطعام  االإ�سراب عن 

اأب�����رز ه����ذه ال��و���س��ائ��ل، ح��ي��ث ي��وا���س��ل �ستة 

منهم  الطعام  عن  املفتوح  اإ�سرابهم  اأ�سرى 

ال�سهرين، وهم: كايد  اإ�سرابه  من مر على 

ال��ف�����س��ف��و���س، وم���ق���داد ال��ق��وا���س��م��ة، وع���اء 

اأب��و هوا�س،  ب�سارات، وه�سام  االأع��رج، وراي��ق 

و�سادي اأبو عكر

البلد-وكاالت نب�ض 

تعهد الرئي�س ال�سيني، �سي جن بينغ، من منرب االأمم املتحدة، باأن 

ال�سن لن تهاجم اأبدا اأي دول اأخرى

وق��ال �سي جن بينغ، يف خطاب وجهه عرب الفيديو خال جل�سة 

املناق�سات ال�سيا�سية العامة للدورة ال�76 للجمعية العامة لاأمم املتحدة 

يوم الثاثاء، اإن باده ت�سعى اإىل عاقات �سلمية مع دول العامل

و�سرح: “ال�سن لن تهاجم اأبدا اأي دول اأخرى ولن ت�سطهد اأحدا 

ولن ت�سعى الإحال هيمنتها”

كما اأكد الرئي�س ال�سيني اأن باده ت�ستهدف تزويد العامل مبلياري 

جرعة من اللقاحات �سد عدوى فريو�س كورونا “كوفيد-19” بنهاية 

العام اجلاري

وحتدث �سي جن بينغ بعد اأن اأكد الرئي�س االأمريكي، جو بايدن، 

يف اأول كلمة له يف االأمم املتحدة، اأن باده ال ت�سعى اإىل حرب باردة وال 

تريد “تق�سيم العامل”

60الدويل

 االحتالل يخطط إلنشاء كنس ومعابد 
يهودية في مستوطنات الضفة

 استطالع: ثلثا الخبراء األميركيين بشؤون الشرق 
األوسط يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصري

 رئيس الوزراء المغربي المكلف يعلن 
عن حكومة ائتالفية جديدة

البلد-وكاالت نب�ض 

ت������خ������ط������ط ح�������ك�������وم�������ة االح��������ت��������ال 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي الإن�������س���اء ك��ن�����س وم��ع��اب��د 

الغربية  بال�سفة  امل�ستوطنات  يف  لليهود 

اإع��ام  و���س��ائ��ل  ك�سفته  مل��ا  وف��ًق��ا  املحتلة، 

“اإ�سرائيلية”
اإن  وقالت �سحيفة )ي�سرائيل هيوم(: 

كن�س  اإن�ساء  تعتزم  االح��ت��ال  “حكومة 

ومناطق  ال�سفة  م�ستوطنات  يف  يهودية 

�سمن خطة  ال��ب��اد، وطرحها  يف  اأخ��رى 

للحكومة” الوطنية  االأولويات 

م��ن  اأن������ه  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ������س�����ارت 

على  دوالر  م��ل��ي��ون   6.25 ت��وزي��ع  امل��ق��رر 

نق�س  وج�����ود  ب���دع���وى  م�����س��ت��وط��ن��ة،   30

الإق��ام��ة  املخ�س�سة  امل��ب��اين  اأو  الكن�س  يف 

العام  ميزانية  واأن  اليهودية،  الطقو�س 

للم�ستوطنات �ستخ�س�س  اجلاري 

البلد-وكاالت نب�ض 

ث��ل��ث��ي  اأن  ل����ل����راأي،  ا���س��ت��ط��اع  ك�����س��ف 

ال�سرق  ���س��وؤون  االأم��ريك��ي��ن يف  اخل���رباء 

فعا  اإ�سرائيل هي  اأن  يوؤكدون  االأو�سط، 

 ٪57 يرى  فيما  “دولة ف�سل عن�سري”، 
الدولتن  حل  اأن  اأراوؤه��م  امل�ستطلعة  من 

م�ستحيل

وح�����س��ب ن��ت��ائ��ج اال����س���ت���ط���اع، ال���ذي 

اأع����ل����ن ع����ن ن���ت���ائ���ج���ه، ال����ي����وم االأرب�����ع�����اء، 

االأو���س��ط  ال�سرق  مقيا�س  م��ب��ادرة  �سمن 

ل��ل��م��خ��ت�����س��ن، وه�����و م�������س���روع م�����س��رتك 

ب���ن ج��ام��ع��ة م��ريي��ان��د وك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

وا�سنطن،  ج���ورج  ج��ام��ع��ة  يف  ال�سيا�سية 

التي  “اأبرهام”،  اتفاقية  اأن   ٪72 يعتقد 

العربية،  وال����دول  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��ن  وق��ع��ت 

ب��رع��اي��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة 

ال�سام  اآف��اق  على  �سلبي  تاأثري  لها  ك��ان 

يف املنطقة

م�سابه  ا�ستطاع  نتائج  مع  ومقارنة 

اأج�����ري يف ���س��ه��ر ���س��ب��اط امل��ن�����س��رم، فقد 

نقاط   5 مبقدار  املئوية  الن�سبة  ارتفعت 

اإىل  التو�سل  اإمكانية  ي�ستبعدون  للذين 

فيما  اإىل٪57،   ٪  52 من  الدولتن،  حل 

ي�سفون  ال��ذي��ن  املخت�سن  ن�سبة  زادت 

واحدة  دولة  “واقع  باأنه  احلايل  الو�سع 

ب�سكل  العن�سري”  ال��ف�����س��ل  اإىل  اأق����رب 

اال�ستطاع  يف   ٪65 اإىل   ٪59 م��ن  اأ���س��رع 

االأخري”

االأك��ادمي��ي��ن  اأن  اال���س��ت��ط��اع  ويظهر 

لديهم راأي منخف�س جًدا ب�ساأن اتفاقية 

اإنه   ٪70 قال  ال�سدد،  وبهذا  “اأبرهام”، 
���س��ل��ب��ي ع��ل��ى تو�سيع  ت��اأث��ري  ل��ه��ا  ���س��ي��ك��ون 

نطاق حقوق االإن�سان يف املنطقة

ل��ل��ن��ت��ائ��ج م��ن جامعة  و���س��م��ن حت��ل��ي��ل 

م���اري���ان���د وج���ام���ع���ة ج�����ورج وا���س��ن��ط��ن، 

يف  امل����ي����دان����ي����ة  ال����ت����ط����ورات  اأن  ي���ع���ت���ق���د 

فل�سطن لها تاأثري على هذه االأرقام

البلد-وكاالت نب�ض 

قال رئي�س الوزراء املغربي املكلف، عزيز 

اأك��ر ثاثة  اإن  اأخ��ن��و���س، ام�س االأرب��ع��اء، 

اأحزاب ح�سوال على مقاعد يف االنتخابات 

ال���ربمل���ان���ي���ة ال����ت����ي ج�����رت ه�����ذا ال�����س��ه��ر، 

اأح����زاب التجمع ال��وط��ن��ي ل��اأح��رار  وه��ي 

اتفقت  واال�ستقال،  واملعا�سرة  واالأ�سالة 

على ت�سكيل حكومة جديدة

وكلف امللك حممد ال�ساد�س يف العا�سر 

زعيم  وهو  اأخنو�س،  اأيلول  �سبتمرب/  من 

بت�سكيل  الوطني لاأحرار،  التجمع  حزب 

ح��ك��وم��ة ج���دي���دة ب��ع��د اأن ج����اء ح��زب��ه يف 

�سدارة الفائزين يف االنتخابات بح�سوله 

على 102 من 395 مقعدا يف الربملان

جمتمعة  الثاثة  االأح����زاب  و�ست�سكل 

يف  مقعدا   270 ت�سغل  اإذ  مريحة،  اأغلبية 

الربملان، يف حن يتطلب االأمر 198 �سوتا 

لتمرير اأي ت�سريع

ع��ل��ى  اأخ���ن���و����س  ي��ح�����س��ل  اأن  وي���ت���ع���ن 

موافقة امللك، الذي ميلك القول الف�سل 

ع��ل��ى ت�سكيلة  امل��ه��م��ة،  ال��ق�����س��اي��ا  ك��اف��ة  يف 

احلكومة قبل اإعانها

وقال رئي�س الوزراء املكلف اإن االأحزاب 

ال���ث���اث���ة ل���دي���ه���ا اه���ت���م���ام م�������س���رتك ه��و 

االقت�سادية  االإ���س��اح��ات  على  ال��رتك��ي��ز 

واالجتماعية

وُم�����ن�����ي ح�������زب ال�����ع�����دال�����ة وال���ت���ن���م���ي���ة 

االإ����س���ام���ي امل���ع���ت���دل ب��ه��زمي��ة ث��ق��ي��ل��ة يف 

اإنه �سين�سم للمعار�سة  االنتخابات، وقال 

مع اأحزاب ي�سارية، وذلك بعد اأن كان اأكرب 

االأحزاب يف جولتي االنتخابات ال�سابقتن 

وظل زعيمه ي�سغل من�سب رئي�س الوزراء 

منذ 2011
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 من هم الالعبون األكثر جنيا لألرباح في 2021؟

 ثنائية سواريز تقود أتليتيكو مدريد للفوز في خيتافي

 سيتي وليفربول يتقدمان في كأس الرابطة وإيفرتون يودع

البلد-وكاالت نب�ض 

لأك���ر  ق��ائ��م��ة  “فورب�س” الأم���رك���ي���ة،  جم��ل��ة  ن�����ش��رت 

العبني كرة القدم جنيا للأرباح للعام 2021.

ومت���ّك���ن ال��ن��ج��م ال���رت���غ���ايل وامل��ن��ت��ق��ل ح��دي��ث��ا ل��ن��ادي 

على  التفوق  من  رونالدو،  كري�شتيانو  يونايتد  مان�ش�شرت 

ج��رم��ان،  ���ش��ان  ب��اري�����س  الع��ب  مي�شي  ليونيل  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

والذي كان يحتل ال�شدارة يف القائمة �شابقا.

رواتب فلكية.. حق م�شروع اأم حمل ثقيل ؟

االأ�شا�شي  ال��رات��ب  ح�شاب  بعد  القائمة  املجلة  وح��ددت   

كتلك  االأخ���رى  الدخل  م�شادر  اإىل  باالإ�شافة  الع��ب،  لكل 

باالإ�شافة  الت�شويقية،  واحلملت  االإعلنات  عن  الناجتة 

اإىل مبيعات القم�شان اخلا�شة بهوؤالء النجوم، وما يجنوه 

من مواقع التوا�شل االجتماعي.

 2021 ل��لأرب��اح يف  ال��لع��ب��ني جنيا  اأك��ر  قائمة  وج���اءت 

على النحو التايل:

 91.5 ي��ون��اي��ت��د(  )مان�ش�شرت  رون���ال���دو  كري�شتيانو   -1

اإ�شرتليني. مليون 

مليون   80.5 جرمان(  �شان  )باري�س  مي�شي  ليونيل   -2

اإ�شرتليني.

3- نيمار )باري�س �شان جرمان( 69.5 مليون اإ�شرتليني.

مليون   31.5 ج��رم��ان(  �شان  )باري�س  مبابي  كيليان   -4

اإ�شرتليني.

30 مليون اإ�شرتليني. 5- حممد �شلح )ليفربول( 

مليون   26 م��ي��ون��خ(  )ب��اي��رن  ليفاندوف�شكي  روب���رت   -6

اإ�شرتليني.

26 مليون اإ�شرتليني. 7- اأندريه اإني�شتا )في�شيل كوبي( 

م��ل��ي��ون   25 ي���ون���اي���ت���د(  )م��ان�����ش�����ش��رت  ب���وغ���ب���ا  ب�����ول   -8

اإ�شرتليني.

9- غاريث بيل )ريال مدريد( 23.5 مليون اإ�شرتليني.

10- اإيدين هازارد )ريال مدريد( 21 مليون اإ�شرتليني.

نب�ض البلد- وكاالت

اأتليتيكو  مهاجم  ���ش��واري��ز  لوي�س  اأح���رز 

حامل  ليمنح  النهاية  ق��رب  هدفني  مدريد 

لكرة  االإ�شباين  االأوىل  ال��درج��ة  دوري  لقب 

الذي  خيتايف  ملعب  على   1-2 الفوز  القدم 

لعب بع�شرة العبني يف ال�شوط الثاين.

 14 بر�شيد  البطولة  اأتليتيكو  وت�����ش��در 

نقطة من �شت مباريات، بينما يتذيل خيتايف 

الرتتيب بدون نقاط.

وتقدم اأ�شحاب االأر�س يف الوقت املحت�شب 

بدل ال�شائع لل�شوط االأول ب�شربة راأ�س من 

الكرة  �شقطت  بعدما  ميرتوفيت�س  �شتيفان 

م��ن ي��د ي���ان اأوب����لك ع��ل��ى غ��ر ال��ع��ادة اإث��ر 

متريرة عر�شية.

األينا وخا�س خيتايف اجلزء االأخر من املباراة  كارلو�س  ح�شول  بعد  العبني  74 بع�شرة  الدقيقة  مبا�شرة يف  بطاقة حمراء  على 

من  كونيا  ماتيو�س  البديل  �شاق  ده�س  بعد 

اخللف.

العددي  النق�س  م��ن  ال�شيوف  وا�شتفاد 

يف ���ش��ف��وف خ��ي��ت��ايف وح�����رم دي��ف��ي��د ���ش��وري��ا 

حار�س اأ�شحاب االأر�س اأتليتيكو من التعادل 

كوريا  اأنخيل  من  ملحاولتني  ت�شدى  عندما 

و����ش���واري���ز. ل��ك��ن خ��ي��ت��ايف مل ي�����ش��م��د ك��ث��را 

�شيطر  عندما  التعادل  اأتليتيكو  اأدرك  حيث 

البديل  م��ن  على مت��ري��رة عر�شية  ���ش��واري��ز 

ماريو هرمو�شو بقدمه اليمنى قبل اأن ي�شدد 

بالي�شرى يف ال�شباك بالدقيقة 78.

واأ���ش��اف امل��ه��اج��م ال��ق��ادم م��ن اأوروغ����واي 

ه�����دف ال����ف����وز ع���ن���دم���ا اب���ت���ع���د ع����ن رق��ي��ب��ه 

م���ي���رتوف���ي���ت�������س ل���ي���ح���ول مت�����ري�����رة ���ش��ي��م��ه 

فر�شاليكو العر�شية ب�شربة راأ�س يف ال�شباك 

يف الوقت املحت�شب بدل ال�شائع

نب�ض البلد- وكاالت

اأح��������رز ري����ا�����س حم�����رز ه����دف����ني ل��ي��ق��ود 

رابطة  ك��اأ���س  لقب  ح��ام��ل  �شيتي  مان�ش�شرت 

االأن����دي����ة االإجن��ل��ي��زي��ة ل��ك��رة ال���ق���دم ل��ل��دور 

6-1 على �شيفه ويكومب  الفوز  الرابع بعد 

واندرارز املناف�س يف الدرجة الثالثة.

ب����دون م�شاكل  اأي�����ش��ا  ل��ي��ف��رب��ول  وت���اأه���ل 

�شيتي  نوريت�س  ملعب  على  3-�شفر  بفوزه 

ح���ي���ث ���ش��ج��ل امل���ه���اج���م ال���ي���اب���اين ت��اك��وم��ي 

مينامينو هدفني.

ل��ك��ن م��ع اإج�����راء م��ع��ظ��م اأن���دي���ة ال����دوري 

املمتاز للعديد من التغيرات على الت�شكيلة 

ودع  االأندية حيث  �شقطت بع�س  االأ�شا�شية، 

مناف�شني  اأمام  البطولة  وواتفورد  اإيفرتون 

من الدرجات االأدنى.

تقدما مفاجئا  ه��ان��لن  ب��ران��دون  وم��ن��ح 

يف  �شيتي  مان�ش�شرت  ملعب  على  لويكومب 

ال��دق��ي��ق��ة 22 ل��ك��ن اأ���ش��ح��اب االأر������س اأن��ه��وا 

ال�شوط االأول 3-1 بف�شل اأهداف كيفن دي 

ب��روي��ن وحم���رز وف��ي��ل ف���ودن ق��ب��ل ت�شجيل 

ثلثة اأهداف اخرى يف ال�شوط الثاين.

ثلثيات هجومية.. متطر اأوروبا 

باالأهداف

واأحرز الفنلندي ماركو�س فور�س مهاجم 

ب��رن��ت��ف��ورد اأرب���ع���ة اأه������داف يف ف����وز ف��ري��ق��ه 

اأثليتيك  اأول���ده���ام  ع��ل��ى  7-���ش��ف��ر  ال�����ش��اح��ق 

م��ب��اراة  ال��راب��ع��ة يف  ال��درج��ة  ترتيب  متذيل 

الفريقني بالدور الثالث.

برنلي  مهاجم  رودريجيز  ج��اي  و�شجل 

اأه��داف اأي�شا يف فوز فريقه 4-1 على  اأربعة 

روت�شيدل بالدرجة الرابعة.

وخ�شر اإيفرتون 8-7 يف ركلت الرتجيح 

انتهاء  على ملعب كوينز بارك رينجرز بعد 

املباراة بالتعادل 2-2. وودع واتفورد املناف�س 

يف الدوري املمتاز البطولة اأمام �شتوك �شيتي 

 1-3 بخ�شارته  الثانية  ال��درج��ة  يف  املناف�س 

لركلت  �شاوثامبتون  واح��ت��اج  ملعبه.  على 

ال��رتج��ي��ح ل��ي��ف��وز ع��ل��ى ���ش��ي��ف��ي��ل��د ي��ون��اي��ت��د 

انتهاء  بعد   2-4 الثانية  ب��ال��درج��ة  املناف�س 

يونايتد  ل��ي��دز  وف���از   ،2-2 بالتعادل  امل��ب��اراة 

6-5 ع��ل��ى ملعب  اأي�����ش��ا ب��رك��لت ال��رتج��ي��ح 

فولهام بعد انتهاء املباراة بدون اأهداف.

وال يوجد وقت اإ�شايف يف البطولة، حيث 

يتم اللجوء مبا�شرة اإىل ركلت الرتجيح يف 

حال انتهاء املباراة بالتعادل.

70الريا�ضي

نب�ض البلد- وكاالت

الت�شفيات  يف  املقبلة  مباراتها  بلعب  املجر  الفيفا  اأم��ر 

املوؤهلة لكاأ�س العامل دون جمهور كعقوبة ب�شبب اآخر اإ�شاءة 

عن�شرية من م�شجعيها خلل مباراة اإجنلرتا يف بوداب�شت.

�شوي�شري،  فرنك  األ��ف   200 اأي�شا  املجري  االحت��اد  غ��رم 

على  تفر�س  التي  املالية  الغرامات  اأك��ر  من  واح��دة  وه��ي 

دولة من الفيفا.

ل��دى  للعن�شرية  ممنهجة  م�شكلة  ل��وج��ود  ان��ع��ك��ا���س  يف 

امل��ب��اري��ات دون  ل��ع��ب  ع��ق��وب��ة  ف��ر���ش��ت  امل��ج��ري��ني،  امل�شجعني 

لبطولتي  م��وؤه��ل��ة  م��ب��اري��ات  يف  العن�شرية  ب�شبب  جمهور 

كاأ�س العامل 2014 و2022 ويورو 2016.

دون  اأخ��رى  م��ب��اراة  خو�س  اأي�شا  املنتخب  على  �شيتعني 

على  امل�شتقبل،  يف  مماثلة  اإ�شاءة  ح��وادث  وقعت  اإن  جمهور 

ت�شتمر  اختبار  لفرتة  العقوبة  من  الثانية  املباراة  تعلق  اأن 

لعامني.

ما وراء الكرة.. ع�شبية الت�شجيع والذكورية !

ك��ان��ت م���ب���اراة امل��ج��ر ي���وم 2 ���ش��ب��ت��م��ر اأم����ام اإجن���ل���رتا يف 

ال��ف��ي��ف��ا ق��د طلب  ك���ان  اإن  ���ش��ت��ق��ام دون ج��م��ه��ور  ب��وداب�����ش��ت 

تطبيق عقوبة فر�شها اليويفا ب�شبب االإ�شاءة التمييزية يف 

اأوروبا. و�شيطبق حظر املباراتني يف يونيو  مباريات بطولة 

املقبل خلل دوري االأمم.

اأكتوبر   9 يوم  األبانيا  ا�شت�شافة  املجر  على  �شيتعني  لكن 

املوؤهلة  الت�شفيات  املقبلة �شمن  مباراتها  يف ملعب خال يف 

العامل. لكاأ�س 

وق�شت اللجنة التاأديبية للفيفا بوقوع “�شلوك عن�شري 

من عدد من امل�شجعني” خلل مباراة اإجنلرتا هذا ال�شهر 

60 األف م�شجع تقريبا  التي اأقيمت اأمام جمهور مكون من 

يف ملعب بو�شكا�س. ووجهت �شيحات قرود ملهاجم اإجنلرتا 

ال��ب��دالء  مقعد  على  ك��ان  ال��ذي  وال��لع��ب  �شرتلينغ  رح��ي��م 

الب�شرة. ا�شود  جود بيلينغهام، وكليهما 

كل  االع��ت��ب��ار  واالأخ����ذ يف  “بعد حتليل  ال��ف��ي��ف��ا  واأ����ش���اف 

كلمات  )م��ن  الوقائع  خ��ط��ورة  خا�شة  الق�شية،  ملب�شات 

ن��اري��ة  األ��ع��اب  واإ���ش��ع��ال  اأغ��را���س  واإل��ق��اء  واأف��ع��ال عن�شرية 

)املجر(  تلعب  اأن  اللجنة  ق��ررت  امل��درج��ات(،  مم��رات  وغلق 

دون  الفيفا  مناف�شات  يف  اأر�شها  على  القادمتني  مباراتيها 

مدتها  اختبار  لفرتة  الثانية  املباراة  تعلق  اأن  على  جمهور، 

عامني.”

 فيفا: غرامة ومباراة بدون جمهور عقابا للمجر

منتخب السيدات لكرة اليد 
يلتقي أوزبكستان اليوم

 االتحاد االسيوي يختار حكاما 
اردنيين إلدارة مباريات أبطال آسيا

مارتينيز يرد على أنباء 
خالفة كومان

 والدة كريستيانو: أتمنى عودته 
لفريقه السابق قبل وفاتي

البلد-عمان نب�ض 

ي��ل��ت��ق��ي امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ال��ي��د 

ل���ل�������ش���ي���دات، ال����ي����وم اخل���م���ي�������س، ن��ظ��ره 

االأوزبكي �شمن ملحق البطولة االآ�شيوية 

املقامة على �شالة االأمرة �شمية مبدينة 

احل�شني لل�شباب.

ال��ف��وز  ال��وط��ن��ي ع��ن  املنتخب  وي��ب��ح��ث 

ال�شاعة  ت��ق��ام عند  ال��ت��ي  امل���ب���اراة،  يف ه��ذه 

“ترتيب  دور  ���ش��م��ن  ظ���ه���را،  ال����واح����دة 

االن��ت�����ش��ار  ح��ق��ق  اإذا  ل��ي��واج��ه  املراكز”، 

الفائز من مواجهة هونغ و�شورية، والتي 

���ش��ت��ق��ام ك��ذل��ك ي����وم غ���د ع��ن��د ال�����ش��اع��ة 3 

اخلام�س  املركز  مباراة حتديد  ع�شرا، يف 

اإىل بطولة  امل��وؤه��ل��ة  االأخ����رة  وال��ب��ط��اق��ة 

العام  نهاية  اإ�شبانيا  يف  و�شتقام  ال��ع��امل، 

احلايل.

ك����م����ا وي���ل���ت���ق���ي غ�������دا ع����ن����د احل����ادي����ة 

ال��ك��وي��ت ون��ظ��ره  ع�����ش��رة ظ��ه��را منتخب 

التا�شع  امل��رك��زي��ن  لتحديد  ال�شنغافوري 

والعا�شر.

ال���ب���ط���ول���ة ذات����ه����ا، وع���ل���ى ���ش��ال��ة  ويف 

حل�شاب  غ��د،  ي��وم  يلعب  �شمية،  االأم����رة 

منتخبا  النهائي،  ن�شف  بالدور  البطولة 

ك���وري���ا واإي��������ران ع��ن��د 5 م�������ش���اء، وك��ذل��ك 

منتخبا اليابان وكازاخ�شتان عند ال�شاعة 

7 م�شاء، و�شيتجه الفائزان للعب باملباراة 

النهائية التي �شتقام يوم ال�شبت املقبل.

نب�ض البلد- عمان

القدم،  لكرة  االآ�شيوي  االحت��اد  اختار   

يف  للم�شاركة  اردن��ي��ني  ومقيمني  حكاما 

اآ�شيا  اأبطال  دوري  بطولة  مباريات  اإدارة 

.2021

موقعه  وفق  االآ�شيوي،  االحت��اد  و�شمى 

االل�������ك�������رتوين، احل����ك����م ال���������دويل اأده������م 

خمادمة، للم�شاركة يف اإدارة مباريات ربع 

تقام  التي  ال�شرق،  نهائي منطقة  ون�شف 

 17 الفرتة من  اجلنوبية خلل  كوريا  يف 

ولغاية 20 ت�شرين االأول املقبل.

ك���م���ا ي�������ش���رف امل���ح���ا����ش���ر االآ�����ش����ي����وي 

ربع  مباريات  حكام  على  احلايف  اإ�شماعيل 

تقام  التي  الغرب،  منطقة  نهائي  ون�شف 

يف ال�شعودية خلل الفرتة من 16 ولغاية 

19 ت�شرين االأول.

واخ����ت����ار االحت������اد االآ����ش���ي���وي احل��ك��م��ة 

مباريات  اإدارة  يف  للم�شاركة  م��راد،  حنني 

اآ�شيا  ك��اأ���س  لت�شفيات  االأوىل  املجموعة 

ل��ل�����ش��ي��دات وامل���ق���ررة يف ال��ب��ح��ري��ن خ��لل 

امل��ق��ب��ل،  االأول  ت�����ش��ري��ن   24-18 ال���ف���رتة 

عوين  االآ���ش��ي��وي  املحا�شر  اإىل  باالإ�شافة 

ح�������ش���ون���ة ل����لإ�����ش����راف ع���ل���ى ح����ك����ام ذات 

املجموعة.

للحكام  “االآ�شيوي”  اخ��ت��ي��ار  وي���اأت���ي 

االأردن����ي����ني، ل��ل��م�����ش��ارك��ة ب������اإدارة م��ب��اري��ات 

البطولة االأهم على م�شتوى القارة يف ظل 

احلكم  بها  يتمتع  ال��ت��ي  الطيبة  ال�شمعة 

االأردين على م�شتوى العامل.

البلد-وكاالت نب�ض 

املدير  مارتينيز  روب��رت��و  االإ���ش��ب��اين  رد 

االأخ���رة،  االأن��ب��اء  على  البلجيكي،  الفني 

ح��ول اق��رتاب��ه م��ن ت��ويل ال��ق��ي��ادة الفنية 

ل��ر���ش��ل��ون��ة، خ��ل��ف��ا ل��ل��ه��ول��ن��دي رون���ال���د 

كومان.

املف�شلني  املدربني  مارتينيز من  وُيعد 

اأنه  كما  الب��ورت��ا،  خ��وان  بر�شلونة  لرئي�س 

يتمتع بعلقة ممتازة مع جوردي كرويف.

وق�����ال م��ارت��ي��ن��ي��ز، خ����لل ت�����ش��ري��ح��ات 

ديبورتيفو”  “موندو  �شحيفة  نقلتها 

لدي  لي�س  كومان؟  “خلفة  االإ�شبانية: 

اأي تعليق، فهناك �شائعات كما هي دائما، 

وهو اأمر طبيعي«.

م��ب��اري��ات   3 ت��خ�����ش��ر  “حني  واأ�����ش����اف: 

ت���ظ���ه���ر ال�������ش���ائ���ع���ات ح�����ول رح���ي���ل���ك ع��ن 

من�شبك«.

ال��ع��امل��ي��ة،   »ESPN« ل�شبكة  ووف���ًق���ا 

ف��ق��د ت��وا���ش��ل الب���ورت���ا م���ع م��ارت��ي��ن��ي��ز يف 

ال�����ش��ي��ف، وحت���دي���ًدا خ���لل ال��ف��رتة التي 

و�شع خللها كومان على قائمة االنتظار، 

اإال  بر�شلونة،  تدريب  من  موقفه  ملعرفة 

اأن امل��دي��ر ال��ف��ن��ي االإ���ش��ب��اين اأك���د اأن���ه من 

ال�شعب ترك منتخب بلجيكا قبل اأيام من 

انطلق اليورو.

اأن مارتينيز ي�شتعد مع منتخب  ُيذكر 

بلجيكا خلو�س ن�شف نهائي بطولة دوري 

للت�شفيات  والتح�شر  االأوروب��ي��ة،  االأمم 

املوؤهلة لكاأ�س العامل يف قطر 2022.

البلد-وكاالت نب�ض 

ط���ل���ب���ت وال��������دة ال���ن���ج���م ال���رت���غ���ايل، 

يلعب  اأن  ابنها  من  رون��ال��دو،  كري�شتيانو 

جمددا بقمي�س �شبورتنج ل�شبونة، الذي 

 ،1997 ع��ام��ا يف   12 اإل��ي��ه وع��م��ره  ان�����ش��م 

انتقل  ع��ن��دم��ا   2003 وا���ش��ت��م��ر م��ع��ه ح��ت��ى 

هذا  اإل��ي��ه  ع��اد  ال��ذي  يونايتد،  ملان�ش�شرت 

ال�شيف.

دولوري�س  كري�شتيانو،  وال���دة  وق��ال��ت 

اأف���رو، خ��لل مقابلة م��ع اأح��د ال��رام��ج 

ل�شبونة،  ���ش��ب��ورت��ن��ج  م��وق��ع  اأذاع���ه���ا  ال��ت��ي 

يرد  االأمر  اإنها عندما تطرح على جنلها 

بالقول: “�شرنى...”.

كري�شتيانو  يعد  مل  اإذا  اأن���ه  واأ���ش��اف��ت 

حفيدها  ف�����ش��ي��ف��ع��ل  “االأ�شود”،  ل���ن���ادي 

“كري�شتيانينيو” ذلك.
اأن ح��ف��ي��ده��ا  امل��ق��اب��ل��ة  وذك�����رت خ����لل 

احل�����ايل، ي��ل��ع��ب اأف�����ش��ل من  ع��م��ره  “يف 
“عندما  ت�����ش��ي��ف:  اأن  ق��ب��ل  رونالدو”، 

ك���ان ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و يف م��ث��ل ع��م��ر اب��ن��ه مل 

يكن لديه مدرب، لكن رونالدو اليوم هو 

مدرب ابنه”.

ي��ق��ول  ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و  “جنل  وت���اب���ع���ت: 

لوالده: عندما نذهب للعي�س يف ل�شبونة، 

اأريد اللعب يف �شبورتنج”.

يرتديان  وه��م��ا  “روؤيتهما  اأن  واأك���دت 

قبل  يل  بالن�شبة  حلم  �شبورتنج،  قمي�س 

وفاتي”.

وح����������ول ال�����ت�����ق�����اري�����ر ال�����ت�����ي رب���ط���ت 

كري�شتيانو )36 عاما( مبان�ش�شرت �شيتي، 

ابنها  اإن  قالت  االأخ���ر،  امل��رك��ات��و  خ��لل 

اأبلغها: “اأمي، ال تقلقي مما ين�شر، الأنني 

�شاأذهب ملان�ش�شرت )يونايتد(”.

ملعبا  ت��رى  اأن  ال��رائ��ع  “من  واأ�شافت 

كامل به 75 األف �شخ�س يرددون ا�شمه”.
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�سكاي نيوز عربية - �أبوظبي

ن�����ص��ر �ل���ف���ن���ان �مل�������ص���ري �أح���م���د ف��ه��م��ي، 

م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ي���ح���ذر ف��ي��ه م��ت��اب��ع��ي��ه من 

���اب« ي��ن��ت��ح��ل ���ص��خ�����ص��ي��ت��ه، وي��ت��وا���ص��ل  »ن�������صّ

ب�صفة  فنانني،  بينهم  م��ن  اأ�صخا�ص،  م��ع 

فهمي.

وقال املمثل واملغني امل�صري يف الفيديو: 

»لقد و�صلني اأن �صخ�صا ينتحل �صخ�صيتي 

على ال�صو�صيال ميديا، وير�صل ر�صائل من 

اأبلغتني  ما  بح�صب  فرن�صي،  )هاتف(  رقم 

به الفنانة ر�صا رزق، التي قالت يل الآن اأنه 

ي�صارك  واأنه  اأنا،  اأنه  يتوا�صل معها مدعيا 

يف فيلم عاملي«.

لكل  ر����ص���ال���ة  اأوج�����ه  اأن  »اأري������د  وت���اب���ع: 

مع  اأتوا�صل  ل  اأنا  اإذنكم،  بعد  من  النا�ص. 

الفانز )املعجبني( اإل من خالل ال�صو�صيال 

ح�صاب  ل��دي  امل��وث��ق��ة.  وال�صفحات  ميديا 

على  ح�صاب  ول��دي  م��وث��ق،  اإن�صتغرام  على 

تويرت موثق، اأما غري ذلك فاأنا ل اأتوا�صل 

مع اأي �صخ�ص من خالل التليفون«.

»وام��ا«،  الغنائي  الفريق  جنم  حذر  كما 

زم����الءه ال��ف��ن��ان��ني، ق��ائ��ال: »ك��م��ا اأن��ن��ي ل 

اأت��وا���ص��ل م��ع اأي ف��ن��ان اأث��ن��اء ت�����ص��وي��ر اأي 

ع��م��ل، ول��ك��ن ه��ن��اك ج��ه��ات خم��ت�����ص��ة هي 

اأرج��و من  العمل.  فريق  مع  تتوا�صل  التي 

اأو  عامة  �صخ�صية  اأو  فنان  ���ص��واء  اجلميع 

م��غ��ن��ي اأو ���ص��يء م���ن ه����ذا ال��ق��ب��ي��ل حت��ري 

الدقة«.

مقطع  يف  حديثه  فهمي  اأحمد  واختتم 

اإذا ���ص��ارك  اأن����ه  ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى  ال��ف��ي��دي��و، 

���ص��ي��ق��وم بن�صر  ف���اإن���ه  ف��ن��ي ع��م��ل��ي  يف ع��م��ل 

واأن  الأق��ل،  على  ح�صاباته  على  التفا�صيل 

متابعيه �صيكونون على دراية بذلك.

يتاأكد  اأن  �صخ�ص  اأي  »اأرج��و من  وق��ال: 

معه  ال��ت��وا���ص��ل  حت���اول  �صخ�صية  اأي���ة  م��ن 

من  ع��ام��ة  �صخ�صية  اأي���ة  با�صم  اأو  با�صمي 

الفنانني اأو غريهم”.

أصل كورونا مجددًا.. علماء سربوا 
أنواعا محدثة من الفيروس

�لبلد-وكاالت نب�ض 

املت�صجد  كورونا  فريو�ص  لغز  ي��زال  ل 

ي��ح��رّي ال��ع��امل ب��اأ���ص��ره ب��ع��د م����رور ق��راب��ة 

اجلديد  اأن  ورغ��م  تف�صيه،  على  ال�صنتني 

اليوم يورط ال�صني اأكرث

ف��ق��د اأ�����ص����ارت م��ع��ل��وم��ات ج���دي���دة اإىل 

للفريو�صات  ووه����ان  معهد  يف  ع��ل��م��اء  اأن 

خ����ط����ط����وا ل���ت�������ص���ري���ب اأن������������واع حم���دث���ة 

م����ن ف���ريو����ص���ات ك����ورون����ا يف جم��م��وع��ات 

درا����ص���ة  ���ص��م��ن   2018 ع�����ام  اخل��ف��اف��ي�����ص 

اأف��اد  مل��ا  وف��ق��اً  وذل��ك  اللقاحات،  لت�صميم 

تقرير ل�صحيفة »التلغراف« الربيطانية.

ج�صيمات نانوية تخرتق اجللد

للمنح  م�صربة  مقرتحات  ك�صفت  فقد 

يعود تاريخها اإىل العام 2018، اأن العلماء 

18 ����ص���ه���راً م����ن ت�����ص��ج��ي��ل  ع���ر����ص���وا ق���ب���ل 

 »2-SARS-CoV»�الإ�صابات الأوىل ب

امل�����ص��ب��ب ل���ع���دوى »ك���وف���ي���د-19« خ��ط��ط��وا 

لإطالق ج�صيمات نانوية تخرتق اجللد.

اجل�صيمات  تلك  اأن  التقرير  واأو���ص��ح 

م�صننة  خيمرية  »بروتينات  على  حتتوي 

جديدة« من فريو�صات كورونا اخلفافي�ص 

ال���ك���ه���وف يف  اإىل جم���م���وع���ات خ��ف��اف��ي�����ص 

مقاطعة يونان ال�صني.

باحثون �أمريكيون ومتويل

�صم  ال���ذي  العلماء  ف��ري��ق  خطط  كما 

ب��اح��ث��ني اأم��ريك��ي��ني، ل��رتك��ي��ب ف��ريو���ص��ات 

خ���ي���م���ري���ة حم���دث���ة ج���ي���ن���ي���اً ق�������ادرة ع��ل��ى 

 14 اأ�صهل، فطلبوا  بطريقة  الب�صر  اإ�صابة 

مليون دولر من وكالة م�صاريع الأبحاث 

الدفاع  لوزارة  التابعة  الواعدة  الدفاعية 

لكن  ال��درا���ص��ة،  ه��ذه  لتمويل  الأم��ريك��ي��ة 

ال��ط��رف الأم��ريك��ي رف�����ص ذل���ك، معترباً 

املجتمعات  اأع�صاء  حياة  تعر�ص  قد  اأنها 

للخطر. املحلية 

ال��ت��ي  ال���وث���ائ���ق  ن�����ص��ر  مت  ذل������ك،  اإىل 

جمموعة  قبل  من  التقرير  اإليها  ا�صتند 

ل��الأب��ح��اث  الإل���ك���رتون���ي���ة   »Drastic«

وال���ت���ي مت ت�����ص��ك��ي��ل��ه��ا م���ن ق��ب��ل ع��ل��م��اء يف 

خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال��ع��امل ل��ت��ح��دي��د اأ���ص��ب��اب 

.»2-SARS-CoV« ن�صاأة

يف  م�صوؤول  اأك��د  التي  الوثائق،  وتفيد 

دونالد  ال�صابق،  الأمريكي  الرئي�ص  اإدارة 

يف  اأملوا  العلماء  باأن  اأ�صيلة،  اأنها  ترمب، 

بالب�صر  اخلا�صة  التق�صيم  مواقع  اإط��الق 

كان  م��ا  اخلفافي�ص  ك��ورون��ا  فريو�صات  يف 

اإىل  ال��ف��ريو���ص  ت�صلل  ت�صهيل  ���ص��اأن��ه  م��ن 

الب�صر. خاليا 

�ل�سريعة �لعدوى  تف�سري 

يف  الباحثني  اأن  اإىل  ال�صحيفة  ولفتت 

العامل ا�صتغربوا، خالل حتديد الت�صل�صل 

لأول   »2-SARS-CoV»�ل اجل��ي��ن��ي 

اخلا�صة  القدرة  الفريو�ص  بتطوير  مرة، 

ع���ل���ى ال���ت���ك���ي���ف م����ع الإن���������ص����ان يف م��وق��ع 

وهذا  امل�صننة،  الربوتينات  على  التق�صيم 

م���ا مي��ث��ل ���ص��ب��ب ال���ع���دوى ال��ع��ال��ي��ة ل��دى 

الفريو�ص.

ب������������دوره������������ا، �������ص������رح������ت جم����م����وع����ة 

امل��ع��ل��وم��ات  ه����ذه  اأن  اإىل   »Drastic«

ت���ت���ط���ل���ب حت����ل����ي����ال م������ن ق����ب����ل جم��ت��م��ع 

الإدراج  معقولية  لتحديد  اأو���ص��ع  علمي 

اخل��ا���ص��ة  التق�صيم  مل��واق��ع  ال���ص��ط��ن��اع��ي 

بالب�صر.

توتر كبري و�تهامات

ي����اأت����ي ه�����ذا ال���ت���ق���ري���ر و����ص���ط دع�����وات 

م���ت���زاي���دة م����ن ق���ب���ل ال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة 

ف��ريو���ص  ن�������ص���اأة  اإىل حت���دي���د  وح��ل��ف��ائ��ه��ا 

يتمكن  م��ا مل  وه��و  دق��ي��ق،  ب�صكل  ك��ورون��ا 

ذل��ك  اأي ط��رف مب��ا يف  ب��ع��د  م��ن حتقيقه 

�لعاملية. �ل�صحة  منظمة 

توترا غري  الفريو�ص  اأ�صل  اأ�صعل  وقد 

ال�صابقة  الأمريكية  الإدارة  بني  م�صبوق 

ب��ق��ي��ادة ال��رئ��ي�����ص دون���ال���د ت��رم��ب وب��ك��ني، 

ال�صينية  ال�صلطات  ت��رم��ب  ات��ه��م  اأن  بعد 

اأن  امل��ع��ل��وم��ات، لف��ت��ا اإىل  ب��ال��ت�����ص��رت ع��ل��ى 

الفريو�ص ت�صرب على الأرجح من خمترب 

اأدل��ة توؤكد  ل��دى فريقه  اأن  ووه��ان، واأك��د 

اأنه  املخترب رغم  الفريو�ص ت�صرب من  اأن 

مل يتم عر�صها.

وم��ن��ذ ���ص��ن��ت��ني، ي���ح���اول ال���ع���امل وم��ع��ه 

منظمة ال�صحة البحث والتعمق من اأجل 

نتيجة  دون  اجلائحة،  من�صاأ  اإىل  التو�صل 

ح��ا���ص��م��ة ح��ت��ى ال�����ص��اع��ة، و���ص��ط م��وا���ص��ل��ة 

ال�������ص���ني ال��ت��م�����ص��ك مب��وق��ف��ه��ا ال���راف�������ص 

ل��ت�����ص��رب ال���ف���ريو����ص م���ن خم���رت ووه����ان 

و�صط البالد يف دي�صمرب 2019.

الأخيـرة

�لبلد-وكاالت نب�ض 

ا�صتمر اجلدل على نطاق وا�صع بالن�صبة للراي العام الردين 

بعد تعيني �صاب اردين ال�صل مديرا ملخابرات النم�صا

ون�صرت ب�صورة مو�صعة ال�صور النم�صاوي اردين ال�صل عمر 

القومي  المن  ادارة  الول عن  امل�صوؤول  ا�صبح  وال�صي  حجاوي 

وال�صتخبارات يف النم�صا.

يف  حجاوي  تعيني  ق��رر  قد  النم�صاوي  الداخلية  وزي��ر  وك��ان 

قبل  رئي�صا  الخ���ري  ك��ان  فيما  امل�صتحدث  اجل��دي��د  امل��وق��ع  ه��ذا 

وظيفته اجلديدة للجهاز البولي�صي املعني بالتحقيق يف اجلرائم 

اجلنائية والتابع لوزارة الداخلية النم�صاوية،

ورحب الف الردنيني بوظيفة ابنهم اجلديدة التي قيل انه 

ولد لب اردين يف العا�صمة فينا.

نشر موسع لصورته 
..مدير مخابرات 
النمسا الجديد
 أردني األصل

�لقاهرة- �سكاي نيوز عربية

عرّب الفنان الأردين، اإياد ن�صار، عن �صعادته 

مب�صرحية  وم�صاركته  »م��و���ص��ى«،  فيلم  بنجاح 

»ياما يف اجلراب يا حاوي«، لكونه يلعب فيهما 

�صابقا؛  ق��دم��ه  م��ا  ك��ل  ع��ن  خمتلفني  دوري����ن 

م�����ص��ريا اإىل اأن���ه ي��ح��ب امل��غ��ام��رة وال��ت��غ��ي��ري يف 

اأعماله الفنية.

واأك��د اإي��اد ن�صار، يف حوار مع موقع »�صكاي 

على  يحتوي  »مو�صى«  فيلم  اأن  عربية«،  نيوز 

م���غ���ام���رة ك���ب���رية م���ن امل���خ���رج امل�������ص���ري بيرت 

العمل  حت�صريات  خ��الل  اأن��ه  مو�صحا  ميمي، 

»كان النقا�ص الأ�صا�صي يدور حول مدى تقبل 

من  النوعية  لهذه  العربي  الوطن  يف  امل�صاهد 

الأفالم”.

�سعوبات مو�سى

وعن ال�صعوبات التي واجهها خالل ت�صوير 

ك��وال��ي�����ص  الأردين  امل��م��ث��ل  و����ص���ف  »م���و����ص���ى«، 

ب�«املرهقة ب�صكل كبري«، متابعا: »مل  الت�صوير 

اأ�صتطع النوم ملدة يومني؛ لإظهار الإرهاق على 

مالمح وجهي ب�صبب الدور، الذي كان يتطلب 

اأح��ب  ول  عيناي،  يف  �صديد  اح��م��رار  يظهر  اأن 

اللجوء اإىل املكياج مل�صداقية امل�صهد”.

بالعودة  كان »حمظوظا«  اأن��ه  ن�صار  واعترب 

للم�صرح من خالل م�صرحية »ياما يف اجلراب 

يا حاوي« بعد غياب، م�صريا اإىل اأنه كان ي�صعر 

اأمام  بالقلق يف البداية، ب�صبب »رهبة الوقوف 

اجلمهور امل�صري«، لكنه تغلب على ذلك.

»اح��ت��اج  ب��امل�����ص��رح��ي��ة  دوره  اأن  ع��ل��ى  و����ص���دد 

حل��ف��ظ ب�صكل دق��ي��ق، خ��ا���ص��ة واأن����ه اأق����رب اإىل 

من  »ت��ف��اج��اأ«  اجلمهور  اأن  اإىل  لفتا  ال�صعر«، 

اأدائه الكوميدي على امل�صرح لأول مرة.

فيلم »�لباب �لأخ�سر«

يعكف  ف���اإن���ه  الأردين،  ال���ف���ن���ان  وب��ح�����ص��ب 

ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ت�����ص��وي��ر فيلم »ال���ب���اب الأخ�����ص��ر« 

عكا�صة،  اأن��ور  اأ�صامة  ال��راح��ل  امل�صري  للكاتب 

اأعجبني  ال��ف��ي��ل��م  ق����راأت  م�����ص��ت��ط��ردا: »ع��ن��دم��ا 

الفيلم  كتب  الراحل  اأن  و�صعرُت  كبري،  ب�صكل 

وهو �صابق لع�صره«.

اأما عن دوره، فاأ�صار اإىل اأنه مكتوب »بطريقة 

للبحث  ال�صخ�صية  »حتتاج  واأ�صاف:  مبدعة«، 

ذهن  يف  اأداء  لأق���رب  ت�صل  ك��ي  عميق،  ب�صكل 

دائما  كان  فعكا�صة  وا�صعة..  اأبعاد  لها  املوؤلف. 

م�صغول بحال املواطن امل�صري والنتماء«.

»�ل�سو�سيال ميديا« و�لعائلة

على  ال�صخ�صية  حلياته  تطرقه  ع��دم  وع��ن 

م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي »ال�����ص��و���ص��ي��ال 

اأن��ه��ا م��ق�����ص��ودة، م�صريا اإىل  م��ي��دي��ا«، ف��اأو���ص��ح 

ب���ني اجل���م���ه���ور وح��ي��ات��ه  اأن ه���ن���اك م�����ص��اح��ة 

لي�صت  ال�صخ�صية  ال�صخ�صية، مردفا: »حياتي 

لال�صتعرا�ص، ول اأ�صمح لأحد باأن يخرتقها«.

اأم����ا ع���ن ح��ي��ات��ه الأ����ص���ري���ة ودخ�����ول اأولده 

اأن��ه ل ميانع يف ذلك؛  الفن، ف�صدد على  عامل 

اأن يكون ذلك عن طريق  »لكن ب�صروط، وهي 

ال����درا�����ص����ة وال��ت��خ�����ص�����ص يف جم�����ال ���ص��ن��اع��ة 

الأفالم«.

وتابع: »ل اأريد لأبنائي التمثيل منذ ال�صغر، 

عن  ويك�صفون  جميعها،  اأعمايل  يتابعون  وهم 

راأيهم دون جماملة يف احلديث«.

فاأنا  اأعمايل  »بخ�صو�ص  قائال:  وا�صتطرد 

مبالغ  ب�صكل  الن��ت��ق��ادات  يف  نف�صي  على  اأق�صو 

فيه، وعندما ينتقدين اأحد اأ�صعر اأنه اأقل ق�صوة 

من نف�صي«.

وخ��ت��م ن�����ص��ار ح��دي��ث��ه مل��وق��ع »���ص��ك��اي ن��ي��وز 

عربية«، بالقول: »اأ�صتعد حاليا لت�صوير فيلم 

وهو  للعمل(،  م��وؤق��ت  )ا���ص��م  متقاطعة  كلمات 

من اإخراج روجينا ب�صايل«، معربا عن حما�صه 

ال�صديد للم�صاركة يف العمل، لأنه ي�صم كوكبة 

املوهوبة،  للمخرجة  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ن��ج��وم،  م��ن 

دور  يف  »الكاهن«  فيلم  لعر�ص  انتظاره  موؤكدا 

ال�صينما قريبا«.

إياد نصار يتحدث 
عن آخر أعماله.. 

ويكشف 
كواليس »الباب 

األخضر«

أحمد فهمي 
يتعرض 

للنصب.. 
ويحذر جمهوره 

والفنانين

اكتشاف جديد لمواد قد تدل على 
وجود حياة خارج األرض.. علماء 
يرجحون انتشار »المخلوقات 

الفضائية« بالكون

�لبلد-وكاالت نب�ض 

فلك  علماء  اأج���راه  جديد  بحٌث  ك�صف 

من جامعة »ليدز«، اأن الكائنات الف�صائية 

م��ن��ت�����ص��رة يف جميع  ت��ك��ون  اأن  امل��م��ك��ن  م��ن 

اأنحاء الكون، حيث ُعرثرِ على خزانات غنية 

ميكن  التي  الكبرية  الع�صوية  باجلزيئات 

جميع  يف  اأ�صا�صية  كائنات  اإىل  تتحول  اأن 

اأن���ح���اء جم���رة   درب ال��ت��ب��ان��ة، وت��ب��نّي اأن��ه��ا 

ال�صابق  يف  ُيعتقد  ك��ان  مما  اأك��رث  متوافرة 

ب�100 مرة.

  Metro ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ت��ق��ري��ر  ح�����ص��ب 

�صبتمرب/اأيلول   20 الإث��ن��ني  الأم��ري��ك��ي��ة، 

حافزاً  تعد  البحث  ه��ذا  نتائج  ف��اإن   ،2021

الأر�ص،  للباحثني عن احلياة خارج  كبرياً 

ن�صاأت  قد  احل�صارات  تكون  اأن  يرجح  كما 

قبل  ال�صنني  مليارات  مدى  على  و�صقطت 

تكوين الأر�ص.

نف�ص ظروف ن�صاأة احلياة على الأر�ص

ت��ق��ول ال��ب��اح��ث��ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة امل�����ص��ارك��ة، 

الدكتورة كاثرين وال�ص، من جامعة ليدز: 

»املكونات نف�صها الالزمة لبذر احلياة على 

الأخ���رى،  النجوم  يف  اأي�صاً  توجد  كوكبنا 

الالزمة  اجلزيئات  تكون  اأن  املمكن  وم��ن 

ل��ب��دء احل���ي���اة م��ت��اح��ة ب�����ص��ه��ول��ة يف جميع 

البيئات املكونة للكواكب«.

اإذ يوجد يف جمرة   درب التبانة نحو 400 

على  واح���د  ك��وك��ب  منها  لكل  جن��م،  مليار 

الأقل يدور حوله. ويوجد املاليني منها يف 

»املنطقة املعتدلة« حيث يكون املاء �صائاًل.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال امل����وؤل����ف ال��رئ��ي�����ص��ي 

ال���دك���ت���ور ج����ون اإي���ل���ي، م���ن ج��ام��ع��ة ل��ي��دز 

اأي�����ص��اً: »ت��وج��د ه��ذه اجل��زي��ئ��ات الع�صوية 

بجميع  خمتلفة  بيئات  يف  الكبرية  املعقدة 

اأنحاء الف�صاء«.

ف����ق����د  مت ال���ت���ع���رف ع���ل���ى »احل�������ص���اء« 

الكواكب  »اأق��را���ص  يف  البدائي  الكيميائي 

والتي  والغبار  ال��غ��از  م��ن  املكونة  الأول��ي��ة« 

تدور حول النجوم ال�صغرية.

ك��م��ا اأ�����ص����اف ال���دك���ت���ور اإي����ل����ي: »ت�����ص��ري 

اأن��ه��ا  اإىل  وال��ن��ظ��ري��ة  املعملية  ال���درا����ص���ات 

الكيمياء  الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف  الأول���ي���ة  امل��ك��ون��ات 

ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ع��ل��ى الأر���������ص، ح��ي��ث اإن��ه��ا 

والأحما�ص  ال�صكريات  اإنتاج  عن  امل�صوؤولة 

النووي  احلم�ص  مكونات  وحتى  الأمينية 

ال��ظ��روف  ظ���ل  يف   )RNA( ال���ري���ب���وزي 

املنا�صبة«.

ويعتقد علماء الأحياء اأن احلياة الأوىل 

ع��ل��ى احلم�ص  ك��ان��ت مبنية  الأر�����ص  ع��ل��ى 

ال��ن��ووي ال��ري��ب��وزي RNA، وه��و حم�ص 

.DNA نووي م�صابه للحم�ص النووي

تفا�سيل �لدر��سة

»الب�صمات  حتليل  اإىل  النتائج  ت�صتند 

من  املنبعث  ال�صوء  يف  الفريدة  الطيفية« 

حديثاً،  املتكونة  بالنجوم  املحيطة  امل���واد 

تل�صكوب  بوا�صطة  ال��ب��ي��ان��ات  ُجمعت  وق��د 

اأتاكاما  ب�صحراء  ال��رادي��وي   ALMA
يف ت�����ص��ي��ل��ي، ومي��ك��ن ل��ل��ت��ل�����ص��ك��وب ال��ت��ق��اط 

اأ�صعف الإ�صارات من اأبرد مناطق الف�صاء 

اخلارجي.

ك��م��ا ل��وح��ظ��ت اجل���زي���ئ���ات ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 

 )HC3N( ال���������ص����ي����ان����واأ�����ص����ي����ت����ي����ل����ني 

 )CH3CN( والأ�����ص����ي����ت����ون����ي����رتي����ل 

 ،)c-C3H2( و���ص��ي��ك��ل��وب��روب��ي��ن��ي��ل��ي��دي��ن 

اأق��را���ص متت  يف اأرب��ع��ة م��ن اأ���ص��ل خم�صة 

»نقاط  اجلزيئات  ه��ذه  وتعد  مالحظتها، 

الب�صيطة  الكيميائية  امل��واد  بني  ان��ط��الق« 

القائمة على الكربون واملتوافرة بكرثة يف 

الف�صاء واملركبات الأخرى الأكرث تعقيداً.

اإ���ص��اف��ة اإىل ذل���ك، ف���اإن ه��ن��اك 15 م��ادة 

الهيدروجني  �صيانيد  �صمنها  -من  اأخ��رى 

كانت  احلياة-  باأ�صول  املت�صلنَي  والنرتيل 

موجودة اأي�صاً بكميات خمتلفة.

م�����ص��اب��ه يحيط  ق��ر���ص  ه��ن��اك  ك����ان  اإذ 

التي  الكواكب  »ي��غ��ذي«  الفتية،  بال�صم�ص 

ب���امل���واد،  ال�����ص��م�����ص��ي  ن��ظ��ام��ن��ا  الآن  ت�����ص��ك��ل 

م��ن خالل  ن�����ص��اأت  ق��د  الأر�����ص  اأن  وُيعتقد 

يف  الف�صائية  ال�صخور  بني  ال�صطدامات 

قر�ص الكواكب الأولية حول ال�صم�ص.

مما  متاأكدين  يكونوا  مل  العلماء  لكن 

اإذا كانت اأقرا�ص الكواكب الأولية الأخرى 

الناحية  م��ن  مهمة  جزيئات  على  حتتوي 

البيولوجية.

يف  ُن�صرت  التي  الدرا�صة  اأظ��ه��رت  فيما 
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ظاهرة طبيعية ب�صكل غري متوقع.

ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ف����اإن امل��ن��اط��ق ال��ت��ي 

ت��وج��د ف��ي��ه��ا اجل��زي��ئ��ات ه���ي اأي�����ص��اً حيث 

تت�صكل الكويكبات واملذنبات.


