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الملك  :مستمرون بتقديم الخدمات الصحية
والتعليمية واإلنسانية لالجئين السوريين

«مشتركة الفصائل» بمخيم جنين
 ٠٠حالة التحام نوعية

نب�ض البلد – وكاالت

يف م�شهد ق��د ال ت��راه ه��ذه الأي ��ام يف
ال�ضفة الغربية املحتلة �إال مبخيم جنني،
تلتحم كتائب الأق�صى ،و�سرايا القد�س،
وك �ت��ائ��ب ال �ق �� �س��ام ،يف غ ��رف ��ة ع�م�ل�ي��ات
م�شرتكة ،باتت ت�شكل حالة ثورية نوعية
وت�ن���ش��ط ال �غ��رف��ة م�ن��ذ عملية “نفق
جلبوع” ال� ��ذي ان �ت��زع ع�ب�ره � 6أ� �س��رى
ريا ملا تتوقع �أنه اجتياح
حلريتهم ،حت�ض ً
ك�ب�ير ق ��ادم ال حم��ال��ة للمخيم وج�ن�ين،
�سيما و�أن التهديدات الإ�سرائيلية باتت
علنية ووا�ضحة لهما
نب�ض البلد -نيويورك

�أك� � ��د ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك ع � �ب� ��داهلل ال �ث ��اين
�أن الأردن م �� �س �ت �م��ر ب �ت �ق��دمي اخل ��دم ��ات
ال�صحية والتعليمية والإن�سانية لالجئني
ال �� �س ��وري�ي�ن ،رغ� ��م االن �خ �ف��ا���ض احل � ��اد يف
امل �� �س��اه �م��ة ال ��دول� �ي ��ة خل �ط��ة اال� �س �ت �ج��اب��ة
الأردن �ي��ة لأزم��ة اللجوء ،وال�ت��ي مت متويل

 10باملئة منها لهذا العام.
و�أ�� � �ش � ��ار ج�ل�ال ��ة امل � �ل ��ك ،خ �ل��ال ل �ق��ائ��ه
الرئي�س وامل��دي��ر التنفيذي للجنة الإنقاذ
الدولية ديفيد ميليباند يف نيويورك ام�س
الثالثاء� ،إىل �أن جهود الأردن وغ�يره من
الدول امل�ست�ضيفة ال تعفي املجتمع الدويل
من م�س�ؤولياته جتاه الالجئني ،داعيا �إىل
انتهاج �أ��س�ل��وب ج��دي��د مبني على التنمية

مجلس الوزراء يحدد معايير تمديد خدمات
الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد
نب�ض البلد -عمان

ق��رر جمل�س ال ��وزراء يف جل�سته التي
عقدها يوم الأحد املا�ضي ،برئا�سة رئي�س
ال��وزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة ،تطبيق
الأح � �ك� ��ام امل �ن �� �ص��و���ص ع �ل �ي �ه��ا يف ق��ان��ون
التقاعد امل��دين ون�ظ��ام اخل��دم��ة املدنية،
فيما يتعلق بتمديد خ��دم��ات املوظفني
الذين بلغوا �سن التقاعد� ،ضمن �ضوابط

و�شروط حم��ددة ،وبعد اال�ستئنا�س بر�أي
جمل�س اخلدمة املدنية.
وي ��أت��ي ال �ق��رار ان�ط�لاق��ا م��ن ال�ق��اع��دة
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي تن�ص ع�ل��ى �أن “�إعمال
الن�ص �أوىل من �إهماله” ،وان�سجاما مع
�أحكام امل��ادة  5من نظام اخلدمة املدنية
رقم  9ل�سنة .2020
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لتوفري الدعم الدويل يف الت�صدي لتبعات
�أزمة اللجوء.
وتناول اللقاء جوانب تعاون الأردن مع
جلنة الإن�ق��اذ الدولية يف توفري اخلدمات
ال�صحية وغريها لالجئني.
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أع ��رب ميليباند ع��ن دع��م
ال �ل �ج �ن��ة جل� �ه ��ود الأردن يف ا� �س �ت �� �ض��اف��ة
ال�ل��اج � �ئ�ي��ن ،م� ��� �ش� �ي ��دا ب� �ت ��وف�ي�ر امل �م �ل �ك��ة

مطالبا بتحديث البروتوكول العالجي ٠٠د ٠الطراونة:
مستحضر جديد يقلل نسبة وفيات «كورونا» ٪٨٥
نب�ض البلد – دالل عمر

حتدث ا�ست�شاري الأمرا�ض ال�صدرية
والتنف�سية والعناية احلثيثة  ,الدكتور
حممد ح�سن الطراونة يف مقابلة له على
اح��دى القنوات االردن�ي��ة عن م�ستح�ضر
ط �ب��ي ج ��دي ��د ي �ق �ل��ل م ��ن ن �� �س �ب��ة وف �ي��ات
الإ�صابة بالكورونا بن�سبة  85%وهو (

خدمات األعيان تبحث ووزير النقل إنجازات
القطاع وتحدياته
عمان
نب�ض البلدّ -

بحثت جلنة اخلدمات يف جمل�س الأعيان
خ�لال لقائها ،ام�س ال�ث�لاث��اء ،وزي��ر النقل
املهند�س وجيه عزايزة� ،أبرز �إجن��ازات قطاع
النقل والتحديات التي تواجهه.
و�أك � ��د رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ي��د ال��دك �ت��ور
م�صطفى احل �م��ارن��ة ،خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال��ذي

ج �م��ع ب�ي�ن ال ��وج ��اه ��ي وت �ق �ن �ي��ة االت �� �ص��ال
الإل �ك�تروين ،وي��أت��ي �ضمن �سل�سلة لقاءات
للو�صول �إىل ر�ؤي��ة عمل م�شرتكة� ،ضرورة
تفعيل قانون نقل الركاب  2017ملا له من
ريا
�أثر يف تخفيف ال�ضغط االقت�صادي ،م�ش ً
�إىل �أهمية قطاع النقل ال�ع��ام ال��ذي يعترب
من �أهم القطاعات ،كونه القطاع الأ�شمل يف

مذكرة تفاهم لبناء القدرات العلمية
في تطبيقات السنكروترون في الشرق
األوسط وشمال إفريقيا
نب�ض البلد -عمان

وقعت اجلمعية العلمية امللكية بال�شراكة
م��ع امل��رك��ز ال� ��دويل ل���ض��وء ال���س�ن�ك��روت��رون
للعلوم التجريبية وتطبيقاتها يف ال�شرق
الأو�سط  ،ام�س الثالثاء ،مذكرة تفاهم عن
بعد ،مع مركز عبد ال�سالم الدويل للفيزياء
النظرية.
وتهدف املذكرة اىل تعزيز البحث العلمي
والتعليم وال�ت��دري��ب وال�ت��وا��ص��ل يف الأردن
ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
ووق��ع امل��ذك��رة �سمو الأم�ي�رة �سمية بنت
احل�سن رئي�س اجلمعية العلمية امللكية ،وعن
املركز ال��دويل ل�ضوء ال�سنكروترون للعلوم
التجريبية وتطبيقاتها يف ال�شرق الأو�سط
مديره الدكتور خالد ط��وق��ان ،وع��ن مركز
ع�ب��د ال �� �س�لام ال� ��دويل ل�ل�ف�ي��زي��اء ال�ن�ظ��ري��ة

م��دي��ره ال �ع��ام ال��دك �ت��ور �آت �ي ����ش داب�ه��ول�ك��ر.
وذك��ر بيان عن اجلمعية ،ان املذكرة حددت
�إط � � ��ار ت �ع��زي��ز ت �ن �م �ي��ة ال � �ق� ��درات ال�ع�ل�م�ي��ة
للعلماء يف الأردن وال�شرق الأو�سط و�شمال
�إف��ري�ق�ي��ا املهتمني بفيزياء ال�سنكروترون
وتطبيقاتها ،من خالل تقدمي منح تدريبية
للعمل مع خرباء يف كل من املركز الدويل يف
منطقة عالن مبدينة ال�سلط ،و�سنكروترون
“�إليرتا” يف مدينة تري�ستا الإيطالية.
ويهدف الربنامج التدريبي� ،إىل تطوير
جمموعة م�ؤهلة م��ن م�ستخدمي (امل�سرع
ال�ضوئي اخلا�ص ب�أبحاث العلوم التجريبية
والتطبيقية) داخل املجتمع العلمي الأردين
ويف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
ومب ��وج ��ب امل� ��ذك� ��رة�� ،س�ت�ع�م��ل اجل�م�ع�ي��ة
العلمية امللكية على خلق فر�ص.
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ل �ل �م �ط��اع �ي��م � �ض��د ك ��ورون ��ا داخ � ��ل وخ� ��ارج
خميمات اللجوء.
وح �� �ض��ر ال �ل �ق��اء ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال � ��وزراء
ووزي��ر اخلارجية و��ش��ؤون املغرتبني �أمين
ال �� �ص �ف��دي ،وم��دي��ر م�ك�ت��ب ج�لال��ة امل �ل��ك،
ال��دك �ت��ور ج�ع�ف��ر ح���س��ان ،و��س�ف�يرة اململكة
يف وا�شنطن دي�ن��ا ق�ع��وار ،وم�ن��دوب الأردن
الدائم لدى الأمم املتحدة حممود احلمود.

الأج�سام امل�ضادة �أحادية الن�سيلة) .
طالب الطراونة بتحديث الربوتوكول
العالجي احل��ايل وجعله متاحاً للجميع
ع�ل��ى م��وق��ع وزارة ال���ص�ح��ة االل �ك�تروين
ومتابعة ما ي�ستجد ح��ول العامل بو�ضع
خطة ت�شاركية ما بني جميع القطاعات
ال�صحية املوجودة وهم .
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وي � �خ� ��رج امل �ل �ث �م ��ون م� ��ن ال �ف �� �ص��ائ��ل
الثالثة ك��ل ليلة ب��الأي��ام الأخ�ي�رة ل�شن
هجمات على قوات االحتالل ،ثم يعودون
مل��واق�ع�ه��م ،ح�ت��ى �أن ح��اج��ز اجل�ل�م��ة ب��ات
ح�سب �-شهود -حمط هجوم ليلي متكرر
م�صادر خا�صة تقول لوكالة “�صفا”
�إن “اجلانب الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ا��ش�ت�ك��ى �إىل
ن �ظ�ي�ره ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ب �غ �ي��ة و� �ض��ع حد
للهجمات على احلاجز” ،م�ؤكدًا “�أن ما
يحدث جتاوز كل احلدود»
وت�شري �إىل ت�أكيدهم �أن اال�شتباكات
على احلاجز باتت ال تطاق. ،
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هل منح وزير الصحة نفسه شهادة االختصاص ؟
نب�ض البلد – دالل عمر

هل منح وزي��ر ال�صحة نف�سه �شهادة
االخ� �ت� ��� �ص ��ا� ��ص؟ وه � ��ل ي �ح ��ق ل� ��ه ذل ��ك

ا� �س �ت �ن��اداً لأح �ك ��ام ال �ق��ان��ون؟ وم ��ن هم
�أع���ض��اء املجل�س الطبي ال��ذي��ن وافقوا
على منحه �شهادة االخت�صا�ص؟ وهل
لعب املن�صب دوره يف قبول.
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استطالع %78 :من األردنيين يعتقدون
أن الوضع الوبائي تحت السيطرة
نب�ض البلد -عمان

�أظ �ه��ر ا��س�ت�ط�لاع ل �ل��ر�أي ال �ع��ام �أج ��راه
م ��رك ��ز ال� ��درا� � �س� ��ات اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة يف
اجلامعة الأردن �ي��ة� ،أن الغالبية العظمى
من الأردنيني بن�سبة  78باملئة تعتقد �أن
الو�ضع الوبائي املتعلق بفريو�س كورونا
حتت ال�سيطرة.
وي � ��أت� ��ي اال� �س �ت �ط�ل�اع ال� ��� �ص ��ادر ام ����س

ال �ث�ل�اث��اء�� ،ض�م��ن �سل�سلة ا��س�ت�ط�لاع��ات
امل ��ؤ� �ش��ر الأردين  -ن�ب����ض ال �� �ش��ارع ،28
وذلك بعد قرار احلكومة �أن يكون التعليم
لطلبة امل��دار���س وج��اه�ي�اً للعام الدرا�سي
� ،2022/2021إذ ق��ام املركز بتنفيذ
ال��درا� �س��ة يف جميع م�ن��اط��ق اململكة على
عينة وطنية ممثلة خالل الفرتة .
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خبراء :التوجه نحو االقتصاد األخضر يسهم
في تخفيض البطالة

تقدمي اخلدمات ،وهو ما يدعو �إىل �ضرورة
االهتمام مب�شروع “التتبع الإلكرتوين”.
و�أ� �ش��اد ب��اجل�ه��ود ال�ت��ي ت�ق��وم بها ال ��وزارة
والإجن � � ��ازات ال �ت��ي ج ��رى حت�ق�ي�ق�ه��ا �ضمن
اال�سرتاتيجية الوطنية لقطاع النقل �ضمن
�إطار زمني حمدد.
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نب�ض البلد -عمان

�أكد خرباء وباحثون �أن م�شاريع االقت�صاد
الأخ�ضر متكن م��ن ا�ستحداث الآالف من
فر�ص العمل ،مما �سي�سهم بتخفي�ض ن�سبة
البطالة بني ال�شباب من خمتلف الأعمار.
ويعرف االقت�صاد الأخ�ضر ،وفقا لوزارة
البيئة ،ب�أنه اقت�صاد م�ستدام يحافظ على

البيئة وعنا�صرها املختلفة وي�ضمن العدالة
االجتماعية ويحد من الفقر والبطالة.
و�أك��د مدير وح��دة االقت�صاد الأخ�ضر يف
وزارة البيئة الدكتور جهاد ال�سواعري� ،أن
ال� ��وزارة تعمل م�ن��ذ ع��ام  2012ع�ل��ى دف��ع
اجل�ه��ود الوطنية للتحول نحو االقت�صاد
الأخ �� �ض��ر ب �ع��د �إج� � ��راء درا� � �س ��ات تقييمية

تكللت ع��ام  2017ب ��إع��داد ا�سرتاتيجية
وطنية للنمو الأخ�ضر يف قطاعات الطاقة
وال �ن �ف��اي��ات وامل� �ي ��اه وال� ��زراع� ��ة وال���س�ي��اح��ة
والنقل.وبني خالل اجلل�سة احلوارية التي
ن�ظ�م�ه��ا م��رك��ز “الفينيق” ب��ال �ت �ع��اون مع
م�ؤ�س�سة “فريدريت�ش �إيربت”.،
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مؤشرات على اندالع انتفاضة في الداخل المحتل
نب�ض البلد-وكاالت

ح� ��ذر ك��ات��ب �إ� �س��رائ �ي �ل��ي م ��ن “اندالع ان �ت �ف��ا� �ض��ة بني
فل�سطينيي ،48يف ظل توفر العديد من العالمات املقلقة،
م��ا يتطلب م��ن ق��وات الأم��ن الإ�سرائيلية اال�ستعداد لأي
�سيناريو متوقع ،بعد �أن و�ضعت هجمات الطعن الثالث
يف الأي ��ام الأخ�ي�رة عند امل�سجد الأق���ص��ى وم�ف�ترق غو�ش
عت�صيون وحمطة احلافالت املركزية يف القد�س� ،إ�سرائيل
يف حالة “ت�أهب عطلة” �سنوية»
و�أ�ضاف نداف �شرغاي يف مقال ب�صحيفة �إ�سرائيل اليوم
�أن “هذا ال�شهر ي�شهد العديد من احلوادث الأمنية ال�سيئة،
رمب��ا مل حت�صل منذ �سنوات ع��دي��دة ،وه��ذه امل��رة ي�ستدعي
الأمر �أن تكون اليقظة واال�ستعداد خمتلفني ،لأنه ل�سنوات
عديدة مت منح “احتمال �ضعيف” ل�سيناريو ين�ضم فيه
فل�سطينيو� 48أو بع�ضهم �إىل �أع �م��ال االح�ت�ج��اج��ات �إىل
جانب �إخ��وت�ه��م الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،حتى اندلعت “انتفا�ضتهم” يف مايو املا�ضي»
و�أ� �ش��ار �إىل �أن “هناك ال�ع��دي��د م��ن ال�ع�لام��ات الأمنية
املقلقة لإ�سرائيل قد وج��دت طريقها �إىل فل�سطينيي،48
ومن بينها :هدير �آالف م�شجعي نادي �سخنني يوم ال�سبت .
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املـحـلـي
الأربعاء

02

2021 / 9 / 15

رئيس مجلس النواب يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية
نب�ض البلد-عمان

�أل�ق��ى رئي�س جمل�س ال �ن��واب ،املحامي
عبد املنعم العودات ،ام�س الثالثاء ،يف كلية
الدفاع الوطني امللكية الأردنية ،حما�ضرة
بعنوان «النظام النيابي وت�صميم ال�سيا�سات
ال��وط �ن �ي��ة» ،ل �ل��دار� �س�ي�ن يف دورة ال��دف��اع
 ،19بح�ضور �آمر ورئي�س و�أع�ضاء هيئة
التوجيه يف الكلية.
وقال رئي�س جمل�س النواب�« :إن ت�صميم
�أو ر�سم ال�سيا�سات الوطنية م�س�ألة ترتبط
ب�شكل وثيق بعمليات التفكري والتخطيط
والإدارة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،وب��احل��اك�م�ي��ة
ال��ر� �ش �ي��دة ،ال �ت��ي ت �ق��وم ع �ل��ى ال�ت���ش��ارك�ي��ة
وال�شفافية وامل�ساءلة».
و�أ�� �ش ��ار ال� �ع ��ودات �إىل �أن م �ه��ام ال�ن�ظ��ام

النيابي تقوم على عن�صرين ،هما الت�شريع
وال��رق��اب��ة ع�ل��ى �أداء ال�سلطة التنفيذية،
ومب��ا �أن �إق��رار واق�ت�راح القوانني مرتبط
مب�ج�ل����س الأم� � ��ة ف� � ��إن ال �ن �ظ��ام ال �ق��ان��وين
م��رت�ب��ط ب��ال �ق��اع��دة ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ،وك��ذل��ك
احلال ف�إن النظام التنفيذي الذي ميار�س
مهامه بناء على منح احلكومة الثقة من
الربملان يجعله مرتبطاً باملنظومة القائمة
على الف�صل وال �ت��وازن ب�ين ال�سلطات� ،أي
�أن النظام الربملاين هو يف �صميم عمليات
ت�صميم �أو ر�سم ال�سيا�سات الوطنية التي
يقوم عملها اعتماداً على الت�شريع.
و�أك��د رئي�س جمل�س ال�ن��واب �أن النظام
النيابي الأردين كان وما يزال نظاماً فاع ً
ال
يف بنية الدولة منذ ت�أ�سي�سها ،وما من تغري
�أو ت�ط��ور ج ��ذري �أو ف��رع��ي يف ال�سيا�سات

العامة للدولة �إال وقد �أخذت م�شروعيتها
من خالل جمل�س الأمة �سواء على م�ستوى
الت�شريع �أو الرقابة على الأداء.
و�أ��ض��اف �أن هناك بع�ض العوامل التي
ت�ؤثر على الأداء الكلي للدولة ،من �أهمها
الأزم ��ة االقت�صادية ال�ت��ي مي��ر بها بلدنا،
والتي تفاقمت نتيجة جائحة وباء كورونا،
ال �ت��ي �أث� ��رت ��س�ل�ب�ي�اً ع�ل��ى م�ع�ظ��م ق�ط��اع��ات
الإنتاج الوطني ،ورفعت من معدالت الفقر
وال�ب�ط��ال��ة ،وت�ل��ك �أزم ��ة مم�ت��دة مل تظهر
ك��ل نتائجها ب�ع��د�� ،س��واء ك��ان يف الأردن �أم
على م�ستوى العامل كله ،مبا فيها ال��دول
ال�صناعية الكربى.
وب�ين ال�ع��ودات �أننا اليوم نحدد الهدف
الوطني يف الإ�صالح االقت�صادي والإداري
م�ع�اً ،وال��ذي ال ميكن �أن يتحقق م��ن دون

�إ�صالح الإدارة ورفع كفاءة م�ؤ�س�سات الدولة
ال �ع��ام��ة واخل��ا� �ص��ة ،مب��ا ي���س��اه��م يف ع�لاج

مجلس الوزراء يحدد معايير تمديد خدمات الموظفين
الذين بلغوا سن التقاعد

نب�ض البلد -عمان
قرر جمل�س ال��وزراء يف جل�سته التي عقدها
ي ��وم الأح� ��د امل��ا� �ض��ي ،ب��رئ��ا��س��ة رئ�ي����س ال� ��وزراء
ال��دك �ت��ور ب���ش��ر اخل �� �ص��اون��ة ،ت�ط�ب�ي��ق الأح �ك��ام
املن�صو�ص عليها يف قانون التقاعد املدين ونظام
اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة ،فيما يتعلق بتمديد خدمات
امل��وظ �ف�ين ال��ذي��ن ب�ل�غ��وا ��س��ن ال �ت �ق��اع��د� ،ضمن
��ض��واب��ط و� �ش��روط حم ��ددة ،وب�ع��د اال�ستئنا�س
بر�أي جمل�س اخلدمة املدنية.
وي�أتي القرار انطالقا من القاعدة القانونية
ال�ت��ي تن�ص ع�ل��ى �أن «�إع �م��ال ال�ن����ص �أوىل من
�إهماله» ،وان�سجاما مع �أحكام املادة  5من نظام
اخلدمة املدنية رق��م  9ل�سنة  2020التي تن�ص
على �أن «يتوىل جمل�س ال��وزراء الإ��ش��راف على
�ش�ؤون الوظيفة العامة».

ومبوجب القرار� ،سيتم التقيد ب�أحكام املادة
رقم  12من قانون التقاعد املدين رقم  34ل�سنة
 1959وتعديالته ،واملادة  173من نظام اخلدمة
املدنية رق��م  9ل�سنة  2020وتعديالته لغايات
التمديد للموظفني الذين بلغوا �سن  60عاما،
واملوظفات الالتي بلغن �سن  55عاما مع مراعاة
ال �� �ض��واب��ط وال �� �ش��روط ال �ت��ي ح��دده��ا جمل�س
الوزراء يف قراره.
وبح�سب ال �ق��رار ،ي�سمح للمرجع املخت�ص
التن�سيب بتمديد خ��دم��ة امل��وظ��ف ب�ع��د بلوغه
ال�سن ال�ق��ان��وين �سنة ف�سنة ،مل��دة ال تزيد على
خم�س �سنوات� ،إذا ر�أى �أن من امل�صلحة العامة
�إب �ق��اءه يف اخل��دم��ة؛ �شريطة ع��دم ت��واف��ر بديل
عنه ،وم��راع��اة �أن تكون الوظيفة التي ي�شغلها
امل��وظ��ف م��ن ال��وظ��ائ��ف الأ��س��ا��س�ي��ة �أو احليوية
�أو احل��رج��ة يف ال ��دائ ��رة� ،أو �أن ي �ك��ون امل��وظ��ف

ق ��د ج ��رى �إحل ��اق ��ه ب� � ��دورات ت��دري �ب �ي��ة مهنية
متخ�ص�صة و�ضرورية ال�ستدامة العمل ،وذلك
بعد اال�ستئنا�س بر�أي جمل�س اخلدمة املدنية.
�أم� ��ا �إذا ك ��ان ال�ت�م��دي��د ال��س�ت�ك�م��ال ح�صول
املوظف على رات��ب تقاعدي ،فيكون بقرار من
جمل�س ال ��وزراء ملوظفي الفئة العليا ،وب�ق��رار
من الوزير بناء على تن�سيب الأمني العام لبقية
املوظفني؛ وذلك وفق �أحكام املادة  173من نظام
اخلدمة املدنية.
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��امل��وظ �ف�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ب�ل�غ��ت
خدماتهم  30عاما �أو بلغ جمموع ا�شرتاكاتهم
يف ال���ض�م��ان االج �ت �م��اع��ي  360ا� �ش�ت�راك��ا ،فقد
ق��رر جمل�س ال��وزراء ال�سماح للمرجع املخت�ص
ب��ال �ت �ن �� �س �ي��ب ب ��االح �ت �ف ��اظ ب� �ع ��دد حم � ��دود م��ن
املوظفني م��ن الفئتني الأوىل والثانية فقط،
وبن�سبة ال تتجاوز  30باملئة م��ن �إج�م��ايل عدد

امل��وظ �ف�ين ال��ذي��ن و� �ص �ل��وا �إىل ه ��ذا احل ��د من
اخل��دم��ة يف الوظيفة ال�ع��ام��ة ،وف�ق��ا لل�ضوابط
وال �� �ش��روط امل �ح��ددة يف ق ��رار جم�ل����س ال� ��وزراء
ال�سابق رقم  1998تاريخ .2021/4/12
وح � ��دد جم �ل ����س ال � � � ��وزراء م� ��دة االح �ت �ف��اظ
ب ��أال ت�ت�ج��اوز يف جميع الأح� ��وال ث�ل�اث �سنوات
بعد اال�ستئنا�س ب ��ر�أي دي ��وان اخل��دم��ة املدنية
للت�أكد من انطباق ال�شروط على املوظف املراد
االح �ت �ف��اظ ب �خ��دم��ات��ه ،ع�ل��ى �أن ي��رف��ع امل��رج��ع
املخت�ص تن�سيبه لغايات االحتفاظ باملوظف قبل
�شهرين من ا�ستكمال املدة املحددة لإحالته على
التقاعد �أو انتهاء خدمته.
وتن�ص ال���ض��واب��ط وال���ش��روط ل�ه��ذه الغاية
على �أن ت�ك��ون الوظيفة ال�ت��ي ي�شغلها املوظف
امل ��راد مت��دي��د خ��دم�ت��ه م��ن ال��وظ��ائ��ف احل��رج��ة
والأ�سا�سية التي حتتاجها ال��دائ��رة� ،أو ترتبط
مب�شروع معني مل يتم االنتهاء منه �أو �أن يكون
امل��وظ��ف م��ن امل��وظ�ف�ين ال��ذي��ن ج��رى �إحل��اق�ه��م
ب��دورات تدريبية مهنية متخ�ص�صة و�ضرورية
ال�ستدامة العمل يف الدائرة ،وال يوجد بديل له
حاليا.
ك �م��ا ي �� �ش�ترط �أن ت �ك��ون ال��وظ �ي �ف��ة �ضمن
الوظائف املحددة يف خطط الإح�لال والتعاقب
ال��وظ �ي �ف��ي امل �ع��دة وف �ق��ا ل�ل��دل�ي��ل ال �� �ص��ادر عن
ن�ظ��ام اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة ب�ه��ذا اخل���ص��و���ص ،و�أال
تكون الوظائف امل��راد االحتفاظ ب�شاغليها من
ال��وظ��ائ��ف ال�ت��ي �سبق ل �ل��دائ��رة �أن نقلت منها
م��وظ �ف�ين ف��ائ �� �ض�ين ع ��ن احل ��اج ��ة �إىل دوائ� ��ر
اخلدمة املدنية.
وي� ��أت ��ي ال� �ق ��رار جت ��وي ��دا ل� �ق ��رارات جمل�س
ال��وزراء ال�سابقة بهذا اخل�صو�ص ،وحر�صا على
ع��دم تفريغ امل�ؤ�س�سات احلكومية م��ن �أ�صحاب
اخل �ب��رات وال� �ك� �ف ��اءات ،و�إع� �ط ��اء ف��ر� �ص��ة ل�ه��ذه
الفئة من املوظفني لنقل خرباتهم وكفاءاتهم
�إىل غريهم من زمالئهم وفق خطط الإحالل
والتعاقب الوظيفي.

مذكرة تفاهم لبناء القدرات العلمية في تطبيقات
السنكروترون في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
نب�ض البلد -عمان

وقعت اجلمعية العلمية امللكية بال�شراكة
م��ع امل��رك��ز ال� ��دويل ل���ض��وء ال���س�ن�ك��روت��رون
للعلوم التجريبية وتطبيقاتها يف ال�شرق
الأو�سط  ،ام�س الثالثاء ،مذكرة تفاهم عن
بعد ،مع مركز عبد ال�سالم الدويل للفيزياء
النظرية.
وتهدف املذكرة اىل تعزيز البحث العلمي
والتعليم وال�ت��دري��ب وال�ت��وا��ص��ل يف الأردن
ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
ووق��ع امل��ذك��رة �سمو الأم�ي�رة �سمية بنت
احل�سن رئي�س اجلمعية العلمية امللكية ،وعن
املركز ال��دويل ل�ضوء ال�سنكروترون للعلوم
التجريبية وتطبيقاتها يف ال�شرق الأو�سط
مديره الدكتور خالد ط��وق��ان ،وع��ن مركز
ع�ب��د ال �� �س�لام ال� ��دويل ل�ل�ف�ي��زي��اء ال�ن�ظ��ري��ة
م��دي��ره ال �ع��ام ال��دك �ت��ور �آت �ي ����ش داب�ه��ول�ك��ر.
وذك��ر بيان عن اجلمعية ،ان املذكرة حددت
�إط � � ��ار ت �ع��زي��ز ت �ن �م �ي��ة ال � �ق� ��درات ال�ع�ل�م�ي��ة
للعلماء يف الأردن وال�شرق الأو�سط و�شمال
�إف��ري�ق�ي��ا املهتمني ب�ف�ي��زي��اء ال�سنكروترون
وتطبيقاتها ،من خالل تقدمي منح تدريبية
للعمل مع خرباء يف كل من املركز الدويل يف
منطقة عالن مبدينة ال�سلط ،و�سنكروترون
«�إليرتا» يف مدينة تري�ستا الإيطالية.
ويهدف الربنامج التدريبي� ،إىل تطوير
جمموعة م�ؤهلة م��ن م�ستخدمي (امل�سرع
ال�ضوئي اخلا�ص ب�أبحاث العلوم التجريبية
والتطبيقية) داخل املجتمع العلمي الأردين

ويف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
ومب ��وج ��ب امل� ��ذك� ��رة�� ،س�ت�ع�م��ل اجل�م�ع�ي��ة
العلمية امللكية على خلق فر�ص لل�شراكة مع
الباحثني يف الأردن وت�سهيل فر�ص تدريبهم
يف امل ��رك ��ز ال� � ��دويل وم ��رك ��ز ع �ب��د ال �� �س�لام
ال� ��دويل ل�ل�ف�ي��زي��اء ال �ن �ظ��ري��ة ،ب�ح�ي��ث ت��أت��ي
هذه ال�شراكة لتلعب دورا حموريا يف تعزيز
امل�ه�م��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة للجمعية العلمية
امللكية املتمثلة يف دع��م وت�سهيل الأب�ح��اث
العلمية ،وبناء القدرات العلمية للباحثني
الأردنيني.
و�أع � ��رب � ��ت � �س �م��و الأم� �ي� ��رة � �س �م �ي��ة ب�ن��ت
احل�سن ،عن تطلعها ملخرجات هذه ال�شراكة
ب�ي�ن اجل �م �ع �ي��ة وامل� ��رك� ��زي� ��ن ،م �� �ش�ي�رة �إىل
الر�ؤية امل�شرتكة للم�ؤ�س�سات الثالث ،التي
ت�ستند �إىل ب�ن��اء ال �ق��درات العلمية وتعزيز
ال�ب�ح��ث العلمي وال �ت �ع��اون ،ح�ي��ث ان مركز
عبد ال���س�لام ال ��دويل ،وم�ن��ذ ت�أ�سي�سه على
ي��د ال�ع��امل عبدال�سالم احل��ائ��ز على جائزة
نوبل ،يعمل على تدريب العلماء يف البلدان
النامية و�صقل مهاراتهم لتطوير حياتهم
املهنية والعلمية.
ك� �م ��ا ي� �ع� �م ��ل امل � ��رك � ��ز ال� � � � ��دويل ل �� �ض��وء
ال�سنكروترون ،على تعزيز التميز العلمي
وال �ت �ك �ن��ول��وج��ي يف ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط م��ن
خ�ل�ال ت �ق��دمي ب �ح��وث ع��امل �ي��ة ت�ع�ت�م��د على
م ��راف ��ق امل� ��رك� ��ز .واو�� �ض� �ح ��ت � �س �م��وه��ا �أن
«اجلمعية ومن خالل م�سرية  50عاما من
اخل�برات املرتاكمة ،تفخر بكونها امل�ؤ�س�سة
ال�ب�ح�ث�ي��ة ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ال ��رائ ��دة يف جم��ال

اال�ست�شارات الفنية وت�ق��دمي ال��دع��م الفني
يف الأردن ،و بتميزها �أي�ضا يف جمايل العلوم
والتكنولوجيا على امل�ستوى الإقليمي ،ما
ي�ع��زز م��ن ف��ر���ص جن��اح ه��ذه ال�شراكة التي
�ستعمل على حتقيق هذه الر�ؤية».
واك� ��دت ��س�م��وه��ا ،ث�ق�ت�ه��ا ب ��أن �ن��ا �سنلم�س
�أث ��ر ه��ذه ال���ش��راك��ة الإي �ج��اب��ي ع�ل��ى الأردن
واملنطقة قريبا.
م��ن جهته ،ق��ال ال��دك�ت��ور خ��ال��د ط��وق��ان،
«ي�سعدنا �أن ن�ك��ون ج��زءا م��ن ه��ذه امل��ذك��رة
جنبا �إىل جنب مع اجلمعية العلمية امللكية
وم ��رك ��ز ع �ب��د ال �� �س�ل�ام ال� � ��دويل ل�ل�ف�ي��زي��اء
النظرية» م�شريا اىل ان املركز �أقام عالقات
ط��وي �ل��ة وت �ع ��اون ��ا ط��وي�ل�ا م ��ع م��رك��ز ع�ب��د
ال�سالم منذ املراحل الأوىل لإن�شائه.
و�أعرب عن امتنانه ل�سمو الأمرية �سمية
ب�ن��ت احل �� �س��ن ،ومل��دي��ر م��رك��ز ع�ب��د ال���س�لام
ال��دويل للفيزياء النظرية ال��دك�ت��ور �أتي�ش
داب �ه��ول �ك��ر ،مل���ش��ارك�ت�ه��م يف ه ��ذه ال���ش��راك��ة
ال ��واع ��دة ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل ب �ن��اء اجل���س��ور
م��ن خ�لال ال�ت�ع��اون العلمي ال��ذي �سيمكن
ال�شركاء من ا�ستك�شاف املزيد من جماالت
البحث املتقدم التي �ستفيد الأردن واملنطقة
ب�أ�سرها.
ب ��دوره ،ق��ال ال��دك�ت��ور �أت�ي����ش داب�ه��ول�ك��ر،
«تربط املركز الدويل للفيزياء عالقة طويلة
الأمد مع الأردن» م�شريا اىل �أن املركز كان
ق ��ام ب ��دور حم ��وري يف م��راح��ل التخطيط
للمركز الدويل ل�ضوء ال�سنكروترون للعلوم
التجريبية وتطبيقاتها يف ال�شرق الأو�سط

ويف حتقيقه لأه��داف��ه »،يف وق��ت ب��د�أ وك��أن��ه
ح�ل��م بعيد امل�ن��ال ح�ت��ى ا��ص�ب��ح امل��رك��ز مثاال
ي �ح �ت��ذى ب ��ه ل �ل �ت �ع��اون ال � ��دويل م ��ن خ�لال
العلم».
و�أ� �ض��اف ان م��رك��ز عبد ال���س�لام ال��دويل
ي��وا��ص��ل دع�م��ه م��ع �شريكه �أل �ي�ترا يف نظام
ت��ري���س�ت��ا ل�ل�ع�ل��وم  ،م �ع��رب��ا ع��ن ف �خ��ره ب ��أن
الدكتور طوقان هو �أحد خريجي مركز عبد
ال�سالم.
وا��ش��ار اىل تطلعه لتعزيز التعاون بيننا
وال�سعي لتحقيق مهمتنا يف الأردن التي من
امل��ؤك��د �أن يكون لها ت��أث�ير دائ��م على تقدم
العلوم يف املنطقة.
وب�ين �أن �آف ��اق ه��ذه ال���ش��راك��ة واع ��دة� ،إذ
ت���ش�ترك اجل�م�ع�ي��ة ال�ع�ل�م�ي��ة وامل��رك��زي��ن يف
م�ه�م��ة ب �ن��اء اجل �� �س��ور م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون
العلمي والبحوث التي تركز على التحديات
احل��رج��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ،م���ش�يرا اىل �أن ه��ذا
ال �ت �ع��اون اجل��دي��د ب�ي�ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ث�لاث
��س�ي���س�ه��م يف ت �ع��زي��ز ق��درت �ه��ا ع �ل��ى حت��دي��د
واك�ت���ش��اف جم��االت البحث ل�صالح الأردن
ومنطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا
والعامل النامي ب�أ�سره.
وع �ل��ى ه��ام ����ش ت��وق �ي��ع امل ��ذك ��رة ،وق�ع��ت
اجل�م�ع�ي��ة ال�ع�ل�م�ي��ة امل�ل�ك�ي��ة م��ذك��رة ت�ف��اه��م
منف�صلة م��ع م��رك��ز ع�ب��د ال���س�لام ال��دويل
للفيزياء النظرية ،تركز على تبادل املعرفة
وال�ت�ع��اون العلمي يف جم��االت فيزياء نظام
الأر� � ��ض واحل��و� �س �ب��ة امل �ت �ق��دم��ة وال�ن�م��ذج��ة
املناخية.

م�شاكلنا املحلية ،وم�صاحلنا اخلارجية.
ويف نهاية املحا�ضرة ،دار نقا�ش مو�سع

�أج ��اب خ�لال��ه رئي�س جمل�س ال �ن��واب على
�أ�سئلة وا�ستف�سارات الدار�سني.

األمير فيصل يؤدي اليمين
الدستورية نائبا للملك
نب�ض البلد -عمان

�أدى ��س�م��و الأم�ي��ر ف�ي���ص��ل ب��ن احل�سني

ال�ي�م�ين ال��د��س�ت��وري��ة ،ام����س ال �ث�لاث��اء ،نائبا
جلاللة امللك ،بح�ضور هيئة الوزارة.

وزير الداخلية :تجديد أذونات اقامة
المستثمرين بنفس اليوم
نب�ض البلد -عمان
قرر وزير الداخلية مازن الفراية ،جتديد
�أذون��ات االق��ام��ة ال�سنوية لكافة امل�ستثمرين
الأج� ��ان� ��ب امل �ق �ي �م�ين ع �ل��ى ارا� � �ض� ��ي امل�م�ل�ك��ة
(م�ستثمر� ،صاحب �شركة� ،شريك) ولأف��راد
عائالتهم املقيمني بطرفهم ،بنف�س اليوم

الذي تقدم به املعاملة لدى وزارة الداخلية.
وي � ��أت� ��ي ه � ��ذا ال � �ق� ��رار ل� �غ ��اي ��ات ت���ش�ج�ي��ع
اال�ستثمار ،وت��وط�ين اال�ستثمارات القائمة،
وت�سهيل اج� ��راءات جت��دي��د �أذون� ��ات االق��ام��ة
ال �� �س �ن��وي��ة  ،واخ� �ت� ��� �ص ��ار ال� ��وق� ��ت واجل� �ه ��د،
و�صوال �إىل تهيئة البيئة التناف�سية اجلاذبة
لال�ستثمار.

وصول مرتبات المستشفى الميداني
األردني غزة 68 /إلى قطاع غزة

نب�ض البلد -عمان
و� �ص �ل��ت م ��رت �ب ��ات امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى امل� �ي ��داين
الأردين غزة ، 68 /ام�س الثالثاء� ،إىل قطاع
غزة ،يف وقت غادرت فيه طواقم غزة � 67/إىل
�أر���ض الوطن ،بعد �أن �أدت واجبها الإن�ساين
والطبي جتاه الأهل والأ�شقاء يف القطاع.
وق � ��ال ق ��ائ ��د ق� ��وة امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى امل� �ي ��داين
العقيد الركن زكريا �أبو خيط�« :إن طواقم
امل�ست�شفى با�شرت فور و�صولها �أر�ض املهمة
باتخاذ اال��س�ت�ع��دادات والإج� ��راءات الالزمة
للقيام بواجبها الإن���س��اين وت ��أدي��ة مهامها
ب �ك��ل ك� �ف ��اءة واق � �ت� ��دار ،وت� �ق ��دمي اخل��دم��ات

الطبية وال�ع�لاج�ي��ة والإن���س��ان�ي��ة ل�ل�أه��ل يف
القطاع من �أجل التخفيف من معاناتهم».
وب�ي�ن م��دي��ر امل�ست�شفى امل �ق��دم الطبيب
حم�م��د ج�م�ع��ة �أن امل���س�ت���ش�ف��ى ي���ض��م جميع
التخ�ص�صات الطبية الأ�سا�سية التي يقوم
ع �ل��ى �إدام �ت �ه ��ا ط ��واق ��م ط �ب �ي��ة ومت��ري���ض�ي��ة
و� �ص �ي��دالن �ي��ة وف �ن �ي��ة و�إداري � � ��ة متخ�ص�صة
وم ��ؤه �ل��ة ل �ت ��أدي��ة واج �ب �ه��ا الإن �� �س ��اين على
�أكمل وجه .ي�شار �إىل �أن امل�ست�شفى امليداين
الأردين يف غ� ��زة ،ج ��اء ب�ت��وج�ي�ه��ات ج�لال��ة
امللك عبداهلل الثاين اب��ن احل�سني منذ عام
 2009لتقدمي اخلدمة الطبية والعالجية
للأ�شقاء يف قطاع غزة.

وزارة الصحة توضح بشأن حادثة
وفاة الطفلة لين بمستشفى البشير

نب�ض البلد -عمان
�أ� � �ص� ��درت وزارة ال �� �ص �ح��ة ب �ي��ان��ا ام ����س
ال�ث�لاث��اء� ،أع��رب��ت فيه ع��ن حزنها ال�شديد
ع�ل��ى وف ��اة ال�ط�ف�ل��ة ل�ي�ن ،ال�ت��ي ان�ت�ق�ل��ت �إىل
رح �م��ة اهلل ت �ع��اىل يف اخل��ام����س م��ن ال�شهر
احل ��ايل يف م�ست�شفى ال�ب���ش�ير ،م�ع��رب��ة عن
�أحر م�شاعر العزاء واملوا�ساة �إىل ذويها على
هذا امل�صاب اجللل.
وق��ال��ت ال � ��وزارة يف ب �ي��ان �ه��ا ،ان �ه��ا ق��ررت
�إج� � ��راء حت �ق �ي��ق ح� ��ول ح ��ادث ��ة ال ��وف ��اة م��ن
ق�ب��ل ف��ري��ق ط�ب��ي و�إداري وق��ان��وين م��ؤل��ف
م��ن وزارة ال���ص�ح��ة واجل��ام �ع��ة الها�شمية،
ب���ش�ك��ل منف�صل ع��ن جل�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�ت��ي
مت ت���ش�ك�ي�ل�ه��ا ي ��وم �أم ����س االث �ن�ي�ن م��ن قبل

ادارة م�ست�شفيات ال�ب���ش�ير .و�أو� �ض �ح��ت �أن
فريق التحقيق با�شر �صباح ال�ي��وم ب��إج��راء
التحقيقات ال�لازم��ة يف م�ست�شفى الب�شري
للوقوف على املالب�سات واملجريات الكاملة
ال �ت��ي راف �ق��ت ح��ادث��ة ال��وف��اة .وا� �ض��اف��ت ان
فريق التحقيق �سي�صدر تقريره خالل 24
�ساعة ،و�سيتم على �ضوء نتائجه حما�سبة
من يثبت تق�صريه ،ومبا ين�سجم مع �أحكام
الت�شريعات النافذة.
و�أ� �ش��ار ال�ب�ي��ان �إىل �أن��ه مت �إر� �س��ال فريق
عمل متخ�ص�ص من الوزارة �إىل م�ست�شفيات
الب�شري �صباح اليوم ،ليكون متواجدا هناك
ط�ي�ل��ة �أي� ��ام الأ� �س �ب��وع وع �ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة
ملراقبة �سري العمليات واالجراءات اليومية
يف امل�ست�شفى وحتى �إ�شعار �آخر.

االربعاء

الـمـحـلـي
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األمم المتحدة تنظم حوارا بعنوان المرأة في العمل

نب�ض البلد -عمان

اك ��د م��دي��ر ع ��ام م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �� �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي ح ��ازم
الرحاحلة� ،أن الإج��راءات التي اتخذتها احلكومة منذ ظهور
وب ��اء ك��ورون��ا �أ��س�ه�م��ت يف التخفيف م��ن الأث� ��ر االق�ت���ص��ادي
للجائحة على الأردنيني ن�ساء ورجاال.
وا�ضاف الرحاحلة خ�لال م�شاركته يف ح��وار نظمه مكتب
املن�سق املقيم للأمم املتحدة وهيئة الأمم املتحدة ،م�ساء �أم�س،
بعنوان “املر�أة يف العمل :نحو تعاف يراعي النوع االجتماعي
يف الأردن”� ،أن  50ب��امل �ئ��ة م ��ن امل���س�ت�ف�ي��دي��ن م ��ن ب��رن��ام��ج
(ا�ستدامة) الذي �أطلقته امل�ؤ�س�سة هم من الإناث وب�صورة اكرب

من ا�ستفادة الذكور ،كما �أن الت�أمينات التي يقدمها ال�ضمان
والتو�سع يف منظومة ت�أمني الأمومة والت�أمني ال�صحي الذي
تعتزم امل�ؤ�س�سة تطبيقه يف القريب ال�ع��اج��ل ،ت�شكل �أر�ضية
داعمة لزيادة م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل.
وبني �أن امل�ؤ�س�سة وفرت حماية اجتماعية منا�سبة للمر�أة
العاملة و�أ��س��رت�ه��ا؛ واث�ب�ت��ت املنظومة الت�أمينية للم�ؤ�س�سة
�صالبتها وقدرتها على التعامل مع التحديات وامل�ستجدات
و��ش�ك�ل��ت ف��ر��ص��ة ال��س�ت�ح��داث �أدوات ج��دي��دة لتو�سيع مظلة
احلماية االجتماعية.
وق��ال��ت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردن �ي��ة ل�ش�ؤون
املر�أة ،الدكتورة �سلمى النم�س� ،إن التن�سيق بني جميع اجلهات

الفاعلة لتمكني املر�أة و�إنفاذ ال�سيا�سات املتعلقة باملر�أة عوامل
�أ�سا�سية لتمكينها اقت�صاديا ،وال ميكن الرتكيز على التمكني
االقت�صادي للمر�أة مبعزل عن املجاالت الأخرى التي ت�ؤثر يف
قدرتها على دخول �سوق العمل.
وق ��ال امل�ن���س��ق امل�ق�ي��م ل �ل��أمم امل �ت �ح��دة يف الأردن �آن��در���س
بيدر�سن� :إن اال�ستثمار يف املزيد من فر�ص العمل للن�ساء،
�سيكون عامل تغيري حقيقي يف تعاف �أ��س��رع و�أك�ث�ر �شموال،
م�شددا على �أن ع��ودة امل��ر�أة واالحتفاظ بها يف �سوق العمل ال
ميكن �أن يتحقق دون دعم من القطاع اخلا�ص ،م�شريا �إىل �أن
ذلك �سيتطلب مرونة و�سيا�سات �إجازة عائلية �أكرث تف�صيال.
وق ��ال ��ت � �س �ف�ي�رة االحت � � ��اد الأوروب� � � � ��ي يف الأردن م��اري��ا
هادجيثيودو�سيو� :إن امل���ش��ارك��ة ال�ق��وي��ة م��ع �شركائنا ب�ش�أن
امل�ساواة اجلندرية �أمر �أ�سا�سي لتحقيق انتعا�ش عاملي م�ستدام
من �أزمة كوفيد 19-وبناء جمتمعات �أكرث عدالة و�شمولية.
و�أو��ض�ح��ت �أن وف��د االحت��اد الأوروب ��ي يف الأردن يعمل مع
احلكومة با�ستخدام نهج التحول اجل �ن��دري ،لدعم التعايف
امل�ستجيب للنوع االج�ت�م��اع��ي ،حيث �سيوا�صل االحت ��اد دعم
حمو الأمية املالية للمر�أة والو�صول �إىل التمويل� ،إىل جانب
التدخالت املبتكرة وامل�شاركة يف قطاعات تكنولوجيا املعلومات
وال�ن�م��و الأخ �� �ض��ر ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت�شجيع م���ش��ارك��ة الن�ساء
وم�ساهمتهن يف العملية ال�سيا�سية.
وقالت الرئي�سة التنفيذية لبنك االحتاد نادية ال�سعيد :مع
تف�شي الوباء ،ر�أينا ال�سيدات يتحملن املزيد من م�س�ؤوليات
الرعاية ،وا�ضطرت العديد من ال�سيدات �إىل ترك وظائفهن
لأن�ه��ن مل يكن مب�ق��دوره��ن حتقيق ال �ت��وازن دون امل��رون��ة يف
�أعمالهن.
و�أ�ضافت “�آن الأوان �أكرث من �أي وقت م�ضى� ،إىل م�أ�س�سة
�سيا�سات التنوع و العدالة بني اجلن�سني ،ففي الأعوام املا�ضية،
طبقنا مثل هذه ال�سيا�سات التي �أتت ثمارها؛ لأننا كنا قادرين
على التكيف ب�سرعة مع الو�ضع الطبيعي اجلديد”.
ويعد حوار الأمم املتحدة جزءا من �سل�سلة احلوارات التي
تندرج يف �سياق �إط��ار الأمم املتحدة االجتماعي واالقت�صادي
لال�ستجابة جلائحة كوفيد.19-

استطالع %78 :من األردنيين يعتقدون أن الوضع الوبائي تحت السيطرة
نب�ض البلد -عمان

�أظ� �ه ��ر ا� �س �ت �ط�لاع ل� �ل ��ر�أي ال� �ع ��ام �أج � ��راه
مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلامعة
الأردنية� ،أن الغالبية العظمى من الأردنيني
بن�سبة  78باملئة تعتقد �أن الو�ضع الوبائي
املتعلق بفريو�س كورونا حتت ال�سيطرة.
وي�أتي اال�ستطالع ال�صادر ام�س الثالثاء،
�ضمن �سل�سلة ا�ستطالعات امل�ؤ�شر الأردين -
نب�ض ال�شارع  ،28وذل��ك بعد ق��رار احلكومة
�أن ي�ك��ون التعليم لطلبة امل��دار���س وج��اه�ي�اً
للعام ال��درا��س��ي � ،2021/2022إذ ق��ام املركز
بتنفيذ الدرا�سة يف جميع مناطق اململكة على
عينة وطنية ممثلة خ�لال الفرتة من (- 6
� 12أي�ل��ول احل��ايل) ،وت�ضمنت �أي�ضا تقييماً
للو�ضع الوبائي يف ظل وجود فريو�س كورونا
من وجهة نظر العينة الوطنية.
وي �ه��دف اال� �س �ت �ط�لاع ح���س��ب امل��رك��ز �إىل
تقييم ال��و��ض��ع ال��وب��ائ��ي يف الأردن ،وتقييم
الإج ��راءات احلكومية املتعلقة مبنع انت�شار
الفريو�س يف ظ��ل فتح القطاعات املختلفة،
وعودة التعليم الوجاهي يف املدار�س.
وح�سب نتائج اال�ستطالع ف ��إن  78باملئة
من الأردن�ي�ين يعتقدون �أن الو�ضع الوبائي
املتعلق بفريو�س كورونا حتت ال�سيطرة ،فيما
�أعرب  49باملئة منهم عن خوفهم من ا�ستمرار
ان�ت���ش��ار ال �ف�يرو���س و�إ� �ص��اب��ة ع ��دد ك�ب�ير من
النا�س به خالل الثالثة �أ�شهر املقبلة.
و�أبدى  62باملئة من الأردنيني ر�ضاهم عن
ال �ق��رارات التي اتخذتها احلكومة من �أجل
احل��د م��ن انت�شار ك��ورون��ا ،ويعتقد  63باملئة
من الأردنيني �أن احلكومة احلالية جنحت يف
�إدارة ملف فريو�س كورونا.
و�أف� � ��اد  72ب��امل �ئ��ة م��ن الأردن � �ي �ي�ن ال��ذي��ن
�أعمارهم � 18سنة ف�أكرث ب�أنهم تلقوا اللقاح
امل�ضاد للفريو�س ،فيما �أفاد  28باملئة ب�أنهم مل
يتلقوه ،حيث ت�شري �إح�صائيات وزارة ال�صحة
�أن ع��دد املتلقني جلرعة واح ��دة على الأق��ل
من اللقاح هو  3587736حتى تاريخ � 13أيلول
احلايل.
كما اف��اد  39باملئة م��ن الأردن �ي�ين الذين

�أعمارهم � 18سنة ف�أكرث ومل يتلقوا اللقاح
بعد ،ب�أنهم �سوف ي�أخذون اللقاح ،فيما �أفاد 42
باملئة ب�أنهم لن ي�أخذوا اللقاح ،و 16باملئة مل
يقرروا بعد فيما �إذا كانوا �سي�أخذون اللقاح.
وح�سب النتائج� ،أن  49باملئة من الأردنيني
الذين يرغبون بتلقي اللقاح يف�ضلون لقاح
ف��اي��زر ،فيما �أف ��اد  22باملئة ب�أنهم يف�ضلون
لقاح �سينوفارم ال�صيني ،و�أف��اد  20باملئة ب�أنه
ال يوجد لديهم �أي تف�ضيل فيما يتعلق بنوع
اللقاح.
ويعتقد  15باملئة من الأردن�ي�ين ان هناك
ال �ت��زام��ا ب��درج��ة ك�ب�يرة م��ن ق�ب��ل امل��واط�ن�ين
بالتعليمات املتعلقة مبنع انت�شار فريو�س
كورونا (التباعد اجل�سدي ،ارت��داء الكمامة،
ال�ت�ع�ق�ي��م) ،فيما يعتقد  38ب��امل�ئ��ة ان هناك
ال�ت��زام��ا متو�سطا ،و 25باملئة يعتقدون ان
هناك التزاما قليال ،فيما يعتقد  21باملئة
انه ال يوجد التزام على االطالق بالتعليمات
والربتوكوالت ال�صحية املتعلقة مبنع انت�شار
فريو�س كورونا.
وحول عودة التعليم الوجاهي يف املدار�س،
�أظ �ه��رت النتائج� ،أن الغالبية العظمى من
الأردن�ي�ين بن�سبة  88باملئة ت�ؤيد ق��رار وزارة
الرتبية والتعليم �أن يكون التعليم يف العام
ال��درا� �س��ي احل ��ايل وج��اه �ي �اً (يف امل ��دار� ��س).
و�أبدى  47باملئة من الأردنيني الذين انطبق
على �أب�ن��ائ�ه��م �أو �أخ��وت�ه��م ن�ظ��ام ال�ت�ن��اوب يف
التعليم املدر�سي احلكومي �أنهم را�ضون عن
نظام التعليم التناوبي ،فيما كانت الغالبية 53
باملئة غري را�ضية عن نظام التناوب يف التعليم
املدر�سي.
وب�ي�ن��ت �أن غالبية الأردن �ي�ي�ن بن�سبة 63
باملئة مطلعون على ا إلج��راءات وااللتزامات
ال���ص�ح�ي��ة ال �ت��ي و��ض�ع�ت�ه��ا وزارة ال�ترب �ي��ة
وال�ت�ع�ل�ي��م ل �ل �م��دار���س وامل �ع �ل �م�ين وامل�ت�ع�ل�ق��ة
بالعودة الوجاهية للتعليم ،والغالبية العظمى
 74باملئة را�ضية عن الإج��راءات وااللتزامات
ال���ص�ح�ي��ة ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا وزارة ال�ترب �ي��ة
والتعليم على امل��دار���س واملعلمني والطلبة
واملتعلقة بالعودة الوجاهية اىل التدري�س.
وتعتقد الغالبية العظمى اي�ضاً بن�سبة 81

نب�ض البلد -عمان

�أعلنت الأم��ان��ة العامة للمجل�س الأعلى
للعلوم والتكنولوجيا ،عن تخ�صي�ص جائزة
احل�سن بن طالل للتميز العلمي للعام 2022
مل�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني.
و�أن�ش�أ املجل�س اجلائزة عام  ،1995تكرمياً
ملكانة �سمو الأم�ير احل�سن بن طالل رئي�س
املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ،ودعما
للعلم والعلماء والتميز والإب ��داع وت�شجيعاً

نب�ض البلد -عمان

زارت جلنة التعليم وال�شباب يف جمل�س النواب،
ال�ي��وم ال�ث�لاث��اء ،برئا�سة النائب ال��دك�ت��ور بالل
املومني ،ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب،
وكان يف ا�ستقبالهم رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة
ماجد احلبا�شنة ومديرها العام العميد الركن

خالد فخيده
ال اختالف على ان �سياحة العبور حركت مياه احلركة التجارية يف مدينة العقبة ،بعد ركود زاد
عن عام ون�صف العام ب�سبب جائحة كورونا.
اليوم ،دخل العقبة ما يزيد عن  100الف �سائح م�صري يعملون يف ال�سعودية وعدد من دول
اخلليج لق�ضاء �شرطها باالقامة  14يوما يف منطقة خ�ضراء خالية من كورونا.
والعقبة التي اعلنت منطقة خالية من كورونا ،كانت وجهة هذه ال�سياحة ملحاذاتها للحد
واملعابر ال�سعودية الربية.
ومن ال�شروط لدخول دول اخلليج امل�شار اليها ان يتلقى �سائح العبور اجلرعة الثانية من
اللقاح يف املنطقة اخل�ضراء التي جل�أ اليها.
و�سياح العبور من ال�شقيقة م�صر ،فيهم عدد كبري من االطباء واملهند�سني ومدر�سي اجلامعات
واملعلمني وجميعهم يجرون فحو�صات كورونا ويتلقون املطاعيم يف االردن جمانا.
ال �شك ان االردن عانى اقت�صاديا يف �سبيل توفري فحو�صات كورونا واللقاحات لأبنائه واملقيمني
على ار�ضه جمانا ،ولكن ان يتم ا�ستغفاله من قبل مكاتب ت�ستقدم �سياح العبور فهذا الذي يجب
ان يتنبه له وزير ال�صحة خا�صة واحلكومة عامة.
ما تناهى اىل امل�سامع من �سياح م�صريني انهم يدفعون للمكاتب بدل اجراء فحو�صات كورونا
يف االردن وحتديدا العقبة ،والتي تقدم لهم جمانا.
و �سياحة العبور ق�صة جتارية بحتة ،واال�صل ان تتقا�ضى وزارة ال�صحة مبلغا مقابل كل فح�ص
ولقاح م�ضاد لكورونا  ،خا�صة وان االردن دفع مئات املاليني ال�ستريادها.
هذا املبلغ من حق خزينة الدولة ما دام املكتب ال�سياحي يتقا�ضاه من كل �سائح ،ويدخله يف
ح�ساب الكلفة للقادم من م�صر ال�شقيقة ،مع انه ربح خال�ص.
م��ن ح��ق ال��دول��ة االردن�ي��ة ان تعظم دخلها بعد ن�ضوب خزينتها م��ن م��وارد متعددة ب�سبب
الت�سهيالت التي قدمتها لتعايف القطاعات من تداعيات اجلائحة.
يف دول اوروبية ،يدفع الزائر  100يورو بدل الفح�ص الواحد يف الوقت الذي تقدمه جمانا
ل�شعوبها ،وذلك من باب ت�أمني موارد ت�ساهم يف تغطية نفقاتها ملواجهة الفريو�س.
ويف العقبة  ،نقول �شهادة حق بكادر مديرية �صحتها على اجلهود اال�ستثنائية التي يقدمها
ل�سياح العبور وغريهم �سواء باجراء الفحو�صات لهم او تطعيمهم بلقاحات كورونا دون ادنى
مقابل او مكاف�أة من وزارة ال�صحة.
وه��ذه ال�سياحة التي ما زال��ت تتدفق باجتاه العقبة ال ي�ؤثر عليها دفع كلفة فح�ص كورونا
البالغة  15دينار ،و�صرف مكاف�آت لكوادر ال�صحة يف العقبة واالردن لتحفيزهم با�ستمرار على
موا�صلة الليل بالنهار ملواجهة اجلائحة.
مكاتب ال�سياحة تدفع يف كل الدول بدل فحو�صات كورونا ،واالردن حقه اي�ضا ان يتقا�ضى من
كل �سائح عبور بدل الفحو�صات واملطاعيم حتى يتمكن من مواجهة اجلائحة وتداعياتها على
االقت�صاد الوطني.

نب�ض البلد – دالل عمر

باملئة �أن هنالك درجة التزام عالية من قبل
ابنائهم �أو اخوتهم الطلبة ،وذل��ك يف اتباع
التعليمات وال�ب�روت��وك��والت ال�ت��ي فر�ضتها
وزارة الرتبية والتعليم .كما يعتقد  61باملئة
من الأردنيني �أن خطة (بروتوكول) العودة
الآمنة للمدار�س� ،ستحد من انت�شار الفايرو�س
يف املدار�س .و�أفاد  76باملئة من الأردنيني ب�أن
التعليم الوجاهي هو الأف�ضل لطلبة املدار�س
يف ظل الظروف ال�صحية الراهنة ،و 67باملئة
من االردنيني يعتقدون �أن جهوزية املدار�س
احلكومية ال�ستقبال الطلبة من �أجل التعليم
الوجاهي هي جيدة ،مقابل  79باملئة يعتقدون
�أن ج �ه��وزي��ة امل ��دار� ��س اخل��ا� �ص��ة ال�ستقبال
الطلبة من اجل التعليم الوجاهي هي جيدة.
وبني ان غالبية الأردنيني بن�سبة  58باملئة مع
متابعة التعليم الوجاهي يف املدار�س حتى يف
حال ارتفعت عدد احلاالت امل�سجلة للم�صابني
بفريو�س كورونا خالل الفرتة املقبلة ،فيما
يعتقد  24باملئة انه يجب االنتقال �إىل التعليم
ع��ن بعد ب�شكل ك��ام��ل جلميع امل��راح��ل ،و18
باملئة يعتقدون انه يجب يف مثل هذه احلالة
التحول اىل التعليم املدمج (وجاهي ب�شكل

جزئي وتعليم عن بعد) .و أ�ف��اد  42باملئة من
الأردن �ي�ين بانه يف ح��ال تبني وج��ود ا�صابات
بفريو�س كورونا يف احدى املدار�س فانه يجب
فقط حتويل امل�صابني للتعليم عن بعد وابقاء
التعليم الوجاهي لباقي الطلبة يف املدر�سة،
فيما يعتقد  28باملئة انه يجب حتويل كامل
ط�ل�ب��ة ال �� �ص��ف ال� ��ذي وج� ��دت ف �ي��ه ا� �ص��اب��ات
بفريو�س كورونا اىل التعليم عن بعد ،وتعتقد
الن�سبة نف�سها �أنه يجب حتويل كامل املدر�سة
اىل التعليم عن بعد.
ويعتقد  41باملئة من الأردنيني انه يف حال
زي��ادة انت�شار فريو�س ك��ورون��ا ،يجب االبقاء
ع�ل��ى التعليم ال��وج��اه��ي لل�صفوف الأوىل
والتوجيهي ،فيما يعتقد ثلث الأردنيني بن�سبة
 33ب��امل�ئ��ة ان��ه ي�ج��ب حت��وي��ل جميع الطلبة
�إىل التعليم عن بعد .و�أو�ضح اال�ستطالع ان
 53باملئة من االردنيني يعتقدون �أن برنامج
الفاقد التعليمي الذي �أطلقته وزارة الرتبية
والتعليم كان ناجحاً و 48باملئة يعتقدون �أن
التعليم عن بعد كان �سيئاً ،وتراجع مع مرور
ال��وق��ت ،فيما ي��رى  17باملئة ب��أن�ه��ا حت�سنت
ب�شكل كبري.

مديرة وحدة اجلائزة الآن�سة �سحر فاخوري
على االرقام  065335282خلوي 0776008088
.
وا�� �ش ��ار ال �ب �ي��ان �إىل �أن � ��ه ول �غ��اي��ات منح
اجل��ائ��زة �صنفت امل��ؤ��س���س��ات ال��وط�ن�ي��ة �إىل
ثالث فئات :الفئة الأوىل م�ؤ�س�سات التعليم
العام با�ستثناء التعليم املهني ،والفئة الثانية
م�ؤ�س�سات التعليم العايل با�ستثناء التعليم
التقني ،والفئة الثالثة م�ؤ�س�سات التعليم
املهني والتقني .ولفت �إىل �أن اجلائزة متنح

بالتناوب لكل فئة من الفئات الثالث �ضمن
دورة مدتها ث�لاث��ة �أع ��وام حيث تبلغ قيمة
اجل��ائ��زة الأوىل � 10آالف دي�ن��ار ،والثانية 7
�آالف دينار ،و� 5آالف دينار للجائزة الثالثة.
�سيتم �إع�لان النتيجة يف � 20آذار من كل
ع��ام وال��ذي ي�صادف ي��وم مولد �سمو الأم�ير
احل�سن بن ط�لال ،ويلي ذلك يف ني�سان من
ك��ل ع��ام عقد حفل لتكرمي الفائزين حتت
رع��اي��ة ��س�م��وه وال� ��ذي �سيتم الإع �ل��ان عنه
الحقا.

التعليم النيابية تزور الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب
ف�ؤاد العيا�صرة.
وا�ستمع �أع�ضاء اللجنة �إىل �إيجاز عن ر�سالة
ور�ؤية ال�شركة ودورها يف �إعداد وتدريب ال�شباب
مهنياً وت��أه�ي�ل�ه��م يف ق�ط��اع امل�ه��ن امل���س��ان��دة من
خ�لال معاهدها املنت�شرة يف حمافظات اململكة
ك��اف��ة ،وال �ب��ال��غ ع��دده��ا  17م �ع �ه��داً ،وت��زوي��ده��م

حق االردن يا وزير الصحة

هل منح وزير الصحة نفسه شهادة
االختصاص؟

بدء استقبال طلبات المنافسة على جائزة الحسن بن طالل للتميز العلمي
ل�ل�م��ؤ��س���س��ات امل�ع�ن�ي��ة بالتعليم وال �ت��دري��ب.
وت��ر�أ���س جلنة اجل��ائ��زة �سمو الأم�ي�رة ث��روت
احل�سن ال�ت��ي �أق ��رت جمموعة م��ن الأ�س�س
واملعايري لتقييم امل�شروعات املتناف�سة� ،أهمها،
التميز ،وخدمة املجتمع ،و�أن يكون امل�شروع
حمددا ويقدم ب�صفة جماعية وم�ؤ�س�سية.
ودعت الأمانة العامة للمجل�س وفق بيان
�صحفي ،ام�س الثالثاء ،م�ؤ�س�سات التعليم
ال�ع��ايل �إىل ت�ق��دمي م�شروعاتها للمناف�سة
على اجلائزة قبل  ،2022/1/31والتوا�صل مع
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باملهارات التقنية واملهنية الالزمة للعمل والإبداع
واملناف�سة وتلبية احتياجات �سوق العمل ،بالتعاون
مع وزارة العمل وم�ؤ�س�سة التدريب املهني حتقيقاً
ل�ل�أه��داف الوطنية يف �إع ��داد وت��أه�ي��ل ال�شباب
مهنياً ورف��د االقت�صاد الوطني وحتقيق الأم��ن
االجتماعي واحل ّد من ظاهرتي الفقر والبطالة

و�إح�لال العمالة املحلية حمل العمالة الوافدة،
وان�سجاماً مع اال�سرتاتيجية الوطنية لتنمية
املوارد الب�شرية وبالت�شاركية الفاعلة ،والتن�سيق
مع القطاع اخلا�ص من خ�لال اتفاقيات تعاون
ومذكرات تفاهم لتلبية احتياجات �سوق العمل
ومتطلباته وتلبية احتياجاتهم ح�سب الطلب.

ه��ل منح وزي��ر ال�صحة نف�سه �شهادة
االخت�صا�ص؟ وهل يحق له ذلك ا�ستناداً
لأح � �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون؟ وم� ��ن ه ��م �أع �� �ض��اء
املجل�س الطبي الذين وافقوا على منحه
�شهادة االخت�صا�ص؟ وهل لعب املن�صب
دوره يف ق �ب ��ول ال �ط �ل��ب ال � ��ذي رف���ض��ه
املجل�س عدة مرات من قبل؟
وح�صل الدكتور فرا�س الهواري على
�شهادة الإع�ت�راف يف اخت�صا�ص العناية
احلثيثة عند الكبار؛ بعدما �أ�صبح رئي�س
للمجل�س ال�ط�ب��ي ت�ل�ق��ائ�ي�اً ع�ن��دم��ا عني
وزي� ��راً ل�ل���ص�ح��ة؛ وواف ��ق ع�ل�ي��ه املجل�س
ال � ��ذي ي �ف �ت �ق��ر �إىل ط �ب �ي��ب خم �ت ����ص يف
العناية احلثيثة عند الكبار؛ علماً ب��أن
ط�ل��ب ال �ه��واري رف����ض  3م ��رات ق�ب��ل �أن
ي�صبح وزيرا  ,وبهذا فانه �أ�صبح كالذي
مينح نف�سه �شهادة االخت�صا�ص والرتبة
ال�ت��ي ي�ستخدمها يف خ�ط��اب��ات��ه والكتب

الر�سمية التي يقوم بتوقيعها.
بدورها؛ طالبت النائب متام الرياطي
يف ��س��ؤال�ين ن�ي��اب�ين وج�ه�ت�ه��ا اىل رئي�س
الوزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة؛ وذلك
ا��س�ت�ن��اداً لأح�ك��ام امل��ادة  96م��ن الد�ستور
وع �م� ً
لا ب ��أح �ك��ام امل� ��ادة  118م��ن ال�ن�ظ��ام
ال��داخ �ل��ي مل�ج�ل����س ال� �ن ��واب؛ ب �ت��زوي��ده��ا
بكافة الوثائق التي تثبت ح�صول وزير
ال�صحة ال��دك�ت��ور ف��را���س ال �ه��واري على
رت �ب��ة االخ �ت �� �ص��ا���ص ال� ��ذي ي�ستخدمها
ال��وزي��ر  ,وت��زوي��ده��ا بكافة ال��وث��ائ��ق من
كتب التعيني  ,وا�سم اجلامعة التي تعني
ب �ه��ا ال ��وزي ��ر  ,وال�ت�رق �ي��ات ال �ت��ي ح�صل
عليها والبحوث التي قام بن�شرها حتى
مت ح�صوله على االخت�صا�ص .
كما طالبت بتزويدها با�سماء جلنة
ال �ت �ق �ي �ي��م يف امل �ج �ل ����س ال �ط �ب��ي االردين
ال�ت��ي ق��ام��ت بتقييم ط�ل��ب ال��وزي��ر ليتم
االع�تراف بتخ�ص�صه « العناية احلثيثة
عند الكبار» .

لجنة المرأة بمجلس األعيان تهنئ بحوث
والسالم لتعيينهما بمنصبين دوليين
عمان
نب�ض البلدّ -

هن�أت جلنة امل��ر�أة يف جمل�س الأع�ي��ان،
ال ��دك� �ت ��ورة ��س�ي�م��ا ب �ح��وث ورمي ال���س��امل
مب�ن��ا��س�ب��ة تعيينهما مب�ن���ص�ب�ين دول �ي�ين
لتمكني الن�ساء والفتيات وحمايتهن من
العنف ،وامل�ساواة بني اجلن�سني.
وقالت رئي�سة اللجنة العني هيفاء جنار،
يف بيان ام�س الثالثاء� ،إن اللجنة ُتعرب عن
اعتزازها وفخرها بتعيني الدكتورة �سيما
بحوث مديرة تنفيذية لهيئة الأمم املتحدة
للمر�أة واختيار رمي ال�سامل مبن�صب املقررة
الأمم�ي��ة اخلا�صة املعنية مب�س�ألة العنف

�ضد املر�أة و�أ�سبابه وعواقبه.
و�أ�شارت �إىل �أن اختيار الأردنيتني بحوث
وال�سامل لهذين املن�صبني الدوليني ،ميثل
اعرتافاً دولياً مبكانة الأردن و�سعيه الدائم
الح�ترام وحماية حقوق الإن�سان وحقوق
الن�ساء ،كما ي�ؤكد التزام الأردن باملعايري
واملواثيق واالتفاقيات الدولية.
وبينت النجار� ،أن املر�أة الأردنية حتظى
مبكانة رفيعة من قبل جاللة امللك عبد
اهلل الثاين ،وهو ما انعك�س على واقع املر�أة
الأردنية من خالل ما حققته من �إجنازات
يفخر بها الوطن بجميع مكوناته.

الغذاء والدواء تصدر إرشادات غذائية
صحية لطلبة المدارس
نب�ض البلد -عمان

�أ� � �ص� ��درت امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �غ��ذاء
وال��دواء ن�شرة توعوية ت�ضمنت �إر��ش��ادات
غذائية �صحية لطلبة امل��دار���س وذوي�ه��م.
وم ��ن ه ��ذه الإر� � �ش� ��ادات �أه �م �ي��ة حمافظة
الطلبة على �أوزان �أج�سامهم ال�صحية،
وتق ّليل تناول الأغ��ذي��ة الدّ�سمة واملقلية،
وامل���ش��روب��ات ال�غ��ازي��ة والع�صائر امل�ح�لاة،
وال�سكريات ورق��ائ��ق البطاط�س و�ضرورة
م��راج�ع��ة امل��راك��ز ال�صحية يف ح��ال وج��ود
زي��ادة يف ال ��وزن .و�أ ّك ��دت الن�شرة ،بح�سب
ب �ي��ان للم�ؤ�س�سة ام ����س ال �ث�لاث��اء� ،أه�م�ي��ة
ت�ن��اول وج�ب��ة الإف �ط��ار ال�صحية يف املنزل

قبل الذهاب �إىل املدر�سة ،وتنوّع حمتويات
حقيبة الإف�ط��ار املدر�سية ( َلن�ش بوك�س)،
و�إدخ� � ��ال ال���س�ل�ط��ات وال �ف��واك��ه واحل�ل�ي��ب
�أو ال �ل�ب�ن ال ��رائ ��ب ��ض�م��ن ال��وج �ب��ة ،على
�أن ال ت��زي��د ع��ن احل��اج��ة؛ ك��ي ال يتعفن
ال �ط �ع��ام امل�ت�ب�ق��ي ،م��ع � �ض��رورة ا�ستهالك
ال �ط �ع��ام خ�ل��ال ال � ُف �� �س �ح��ة الأوىل ك�ح��د
�أق �� �ص��ى .و�أو� �ض �ح��ت �أه �م �ي��ة االب �ت �ع��اد عن
تناول الأغذية املك�شوفة ،و�أهمية العناية
بغ�سل الأي��دي باملاء وال�صابون عدة مرات
ي��وم �ي��ا .وت ��أت��ي ه ��ذه ال�ن���ش��رة ت��زام �ن��ا مع
عودة ما يقارب  2.1مليون طالب وطالبة
�إىل مدار�سهم ،يف الأول م��ن �شهر �أيلول
احلايل� ،ضمن برتوكول �صحي �صارم.

املـحـلـي
الأربعاء
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مطالبا بتحديث البروتوكول العالجي ٠٠د ٠الطراونة:
مستحضر جديد يقلل نسبة وفيات «كورونا» ٪٨٥
نب�ض البلد – دالل عمر
حت��دث ا�ست�شاري الأم��را���ض ال�صدرية والتنف�سية والعناية
احلثيثة  ,الدكتور حممد ح�سن الطراونة يف مقابلة له على احدى
ال�ق�ن��وات االردن �ي��ة ع��ن م�ستح�ضر طبي ج��دي��د يقلل م��ن ن�سبة
وفيات الإ�صابة بالكورونا بن�سبة  85%وهو ( الأج�سام امل�ضادة
�أحادية الن�سيلة) .
ط��ال��ب ال �ط��راون��ة ب�ت�ح��دي��ث ال�ب�روت��وك��ول ال�ع�لاج��ي احل��ايل
وجعله م�ت��اح�اً للجميع على م��وق��ع وزارة ال�صحة االل �ك�تروين
ومتابعة م��ا ي�ستجد ح��ول ال�ع��امل بو�ضع خطة ت�شاركية م��ا بني
جميع القطاعات ال�صحية املوجودة وهم وزارة ال�صحة والقطاع
االجتماعي والع�سكري وال�صحي  ,لتقدمي رعاية �صحية مثلى

للمر�ضى املدخلني �إىل �أق�سام العزل �أو �أق�سام العناية احلثيثة
ولتقليل �أعداد الوفيات يف االردن  ,م�ؤكداً �أنه كلما كانت الرعاية
ال�صحية من قبل ال�ك��وادر الطبية مدربة ب�شكل جيد كلما قلت
�أعداد الوفيات .
ونوه الطراونة �إىل نتائج احدى الدرا�سات التي �أثبتت فعالية
امل ��ادة امل�ع�ت�م��دة ل�ع�لاج ال�ن�ق��ر���ص مب�ق��اوم��ة االل�ت�ه��اب ال �ن��اجت عن
فايرو�س كورونا  ,وهي طريقة عالج غري موجودة يف الربوتوكول
ال�صحي االردين.
كما �أكد الطراونة اعتماده على الربوتوكول ال�صحي العاملي
املتجدد يف ع�لاج مر�ضاه  ,وق��ال ب�أنه يعتقد بعدم اتباع غالبية
املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات واالطباء بروتوكول عالجي موحد
يف االردن .

�أعلن مدير ع��ام امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء
وال��دواء ،الدكتور نزار مهيدات ،عن جتديد
وت��و� �س �ي��ع اع �ت �م��اد ال �ف �ح��و� �ص��ات امل �خ�بري��ة
امل�ع�ت�م��دة ،ال�ت��ي ي�ت��م اج��را�ؤه��ا يف خم�ت�برات
امل�ؤ�س�سة.
و�أو�ضح مهيدات ،يف بيان ا�صدرته امل�ؤ�س�سة
ام �� ��س ال� �ث�ل�اث ��اء� ،أن � ��ه مت ت �ث �ب �ي��ت وت��و� �س �ي��ع
االع�ت�م��اد للفحو�صات امل�خ�بري��ة املعتمدة يف
ق�سم خمترب الغذاء وفقا للموا�صفة الدولية
 ،17025:2017ل�ي���ش�م��ل  31فح�صا
خم�بري��ا معتمدا ل�ل�ع��ام احل ��ايل ��ش�ه��ادة رق��م
( )JAS-Test-056مبا فيها الفحو�صات
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة وال �ف �ي��زي��ائ �ي��ة واجل��رث��وم �ي��ة
ومتبقيات امل�ب�ي��دات ال��زراع�ي��ة وذل��ك ب� ��إدراج
فحو�صات خمربية جديدة معتمدة.
لل�شاحنات.
وا�ستعر�ض ال��وزي��ر ال�ع��زاي��زة ،بح�ضور الأم�ين
العام املهند�سة و�سام التهتموين� ،أه��م التحديات
ال�ت��ي ت��واج��ه ق�ط��اع ال�ن�ق��ل ،وه��ي �صعوبة ال��رب��ط
ب�ين جميع ال�ق�ط��اع��ات والكلفة العالية لت�شغيل
حافالت الكهرباء ،وتوفري امل��وارد للقيام بحملة
وطنية �شاملة للتوعية الثقافية ب�أهمية ال�سالمة
املرورية.
وت�ن��اول ،بح�ضور رئي�سة ق�سم �سيا�سات النقل
والتخطيط اال�سرتاتيجي املهند�سة هالة ع��رار،
اخل �ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ق�ط��اع النقل
ط��وي�ل��ة امل ��دى ( ،)2026 -2022وال �ت��ي تت�ضمن
االجن � ��ازات ال�ت��ي ��س�ي�ج��ري ال�ع�م��ل ع�ل��ى حتقيقها

خ�لال الفرتة الراهنة ،وم��ن �أهمها تعيني خبري
حملي ودويل من قبل االحتاد الأوروب��ي بالتعاون
م��ع وزارة التخطيط كم�ساعد ف�ن��ي يف مراجعة
وحتديث اال�سرتاتيجية.
و�أك��د احلاجة �إىل �ضرورة تطوير قطاع النقل
ال�ع��ام ل�ل��رك��اب ،حيث بلغت ن�سبة حتقيق الهدف
اال��س�ترات�ي�ج��ي ل�ت�ط��وي��ر م�ن�ظ��وم��ة ال�ن�ق��ل ال�بري
والركاب  55باملئة.
ول�ف��ت ال�ع��زاي��زة �إىل ��ض��رورة االه�ت�م��ام بقطاع
النقل ال�سككي ونقل الب�ضائع الذي يواجه بع�ض
ال�ت�ح��دي��ات ،منها ت�ضخم �أ��س�ط��ول �شاحنات نقل
الب�ضائع الأردنية ،وقطاع النقل البحري واملوانئ،
الذي يواجه بع�ض التحديات من �أهمها ال�سالمة

وحماية البيئة البحرية وتي�سري النقل البحري،
�إ�ضافة �إىل قطاع النقل اجلوي الذي ي�أتي �ضمن
�أه ��داف ��ه ت�ط��وي��ر م �ط��ار امل �ل��ك ح���س�ين ال� ��دويل يف
العقبة وتطوير ت�شريعات الطريان املدين ،واعتماد
نهج التعليمات الذكية.
وحتدث الأعيان ،بدورهم ،حول عدة مقرتحات
ومالحظات ُتعنى بعمل ال��وزارة ،من �أهمها و�ضع
خطة م�ستقبلية لتذليل ال�صعوبات التي تواجه
قطاع النقل العام� ،إ�ضافة �إىل االهتمام بالكوادر
ال�ب���ش��ري��ة وت��دري �ب �ه��ا وحت��دي��د امل �� �س ��ؤول �ي��ات لكل
م�شروع ،و�ضرورة االهتمام بقطاع الت�صدير كونه
الأك�ث�ر ت ��أث��راً بجائحة ك��ورون��ا ،و�أه�م�ي��ة التوعية
بال�سالمة املرورية.

التربية والتعليم النيابية تطلع على خطط وبرامج المركز
الوطني لتطوير المناهج
نب�ض البلد -عمان

�شركة ه��ارب��ر كولنز الربيطانية ،مت وقفها
ب�شكل نهائي ،حيث تتم عملية تطوير املناهج
من خالل خ�براء ومتخ�ص�صني .من جهته،
�أك ��د امل��وم �ن��ي دور امل��رك��ز يف ت�ط��وي��ر و�إث� ��راء
املناهج املدر�سية من خالل نخبة من اخلربات

والقامات الرتبوية والتعليمية املوجودة فيه.
وق��دم املومني و�أع�ضاء من اللجنة النيابية،
جمموعة م��ن اال�ستف�سارات املتعلقة يف دور
وعمل املركز يف تطوير املناهج وم�ساهمتها يف
تطوير قدرات الطلبة ،وخلق االب��داع لديهم

مبا ين�سجم مع القيم املجتمعية والدينية.
وق� ��دم امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�م��رك��ز ال��وط�ن��ي
ل �ت �ط��وي��ر امل �ن��اه��ج ال��دك �ت��ور حم �م��ود م���س��اد
� �ش��رح �اً ع��ن حم ��اور اخل �ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
للمركز الوطني لتطوير املناهج ،التي تبد�أ
م��ن مراجعة الإط ��ار ال�ع��ام والأط ��ر اخلا�صة
باملباحث الدرا�سية جلميع ال�صفوف ،وتطوير
ال�ك�ت��ب امل��در��س�ي��ة و�أدل ��ة املعلمني وال�ت��دري��ب
عليها للمدربني واملعلمني ،وتطوير م�صادر
ال�ت�ع�ل��م ال��رق �م��ي ورق �م �ي��ة امل �ن��اه��ج وال�ك�ت��ب
املدر�سية مبا فيها املهارات الرقمية ،وتطوير
االختبارات الوطنية وامتحان �شهادة الدرا�سة
الثانوية ال�ع��ام ،وتطوير ال�ق��درات امل�ؤ�س�سية
والب�شرية للمركز .و�أو�ضح املركز �أن �سيا�سته
تقوم على �إدماج املفاهيم الوطنية والقانونية
والبيئية يف جميع املواد ويف جميع ال�صفوف
دون �أن ت�شكل عبئا على الكتاب املدر�سي �أو
وقت الطلبة.

خبراء :التوجه نحو االقتصاد األخضر يسهم في تخفيض البطالة
نب�ض البلد -عمان
�أكد خرباء وباحثون �أن م�شاريع االقت�صاد
الأخ �� �ض��ر مت�ك��ن م��ن ا� �س �ت �ح��داث الآالف من
ف��ر���ص العمل ،مم��ا �سي�سهم بتخفي�ض ن�سبة
البطالة بني ال�شباب من خمتلف الأعمار.
وي�ع��رف االقت�صاد الأخ���ض��ر ،وف�ق��ا ل��وزارة
ال�ب�ي�ئ��ة ،ب ��أن��ه اق�ت���ص��اد م���س�ت��دام ي�ح��اف��ظ على
البيئة وعنا�صرها املختلفة وي�ضمن العدالة
االجتماعية ويحد من الفقر والبطالة.
و�أك ��د م��دي��ر وح��دة االق�ت���ص��اد الأخ���ض��ر يف
وزارة ال�ب�ي�ئ��ة ال��دك �ت��ور ج �ه��اد ال �� �س��واع�ير� ،أن
الوزارة تعمل منذ عام  2012على دفع اجلهود
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ت�ح��ول ن�ح��و االق�ت���ص��اد الأخ���ض��ر
بعد �إج��راء درا�سات تقييمية تكللت عام 2017
ب�إعداد ا�سرتاتيجية وطنية للنمو الأخ�ضر يف
قطاعات الطاقة والنفايات وامل�ي��اه وال��زراع��ة
وال�سياحة والنقل.

وب �ي��ن خ �ل��ال اجل �ل �� �س��ة احل � ��واري � ��ة ال �ت��ي
نظمها مركز «الفينيق» بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
«ف��ري��دري �ت ����ش �إي� �ب ��رت» ،ب �ع �ن��وان «االق �ت �� �ص��اد
الأخ �� �ض��ر :ن�ح��و ت��ول�ي��د ف��ر���ص ع�م��ل الئ�ق��ة»
�أنّ اال�سرتاتيجية ت�ضمن � 86إج ��را ًء يف هذه
ال �ق �ط��اع��ات ،تنق�سم ب�ي�ن متكينية لتح�سني
البيئة الالزمة لالقت�صاد الأخ�ضر ،وم�شاريع
ا�ستثمارية خ�ضراء.
وقال �إن �أبرز التحديات التي تواجه الأردن
يف ال �ن �م��و الأخ �� �ض��ر ت�ت�م�ث��ل «ب�ن�ق����ص ال��وع��ي
مبفهوم االق�ت���ص��اد الأخ �� �ض��ر» ،حيث يختلط
على النا�س م�صطلحا االقت�صاد واالقت�صاد
الأخ�ضر ،ما ي�ستدعي م�س�ؤولية التوعية على
خمتلف الأطراف.
وق��ال��ت م�ست�شارة التغري املناخي يف وزارة
التخطيط والتعاون ال��دويل �شذى ال�شريف،
بدورها� ،إن الأردن من الدول املتقدمة باملنطقة
يف جمال الت�شريعات املناخية والبيئية� ،إال �أن

احلاجة اليوم ملحة لرتجمة هذه الت�شريعات
�إىل م���ش��اري��ع حقيقية م��درو��س��ة م��ع القطاع
اخلا�ص ،منوهة �إىل �أن الأردن يخطو باجتاه
�صحيح نحو االقت�صاد الأخ�ضر ،حيث ن�ستطيع
اليوم حتويل �شح امل��وارد يف بع�ض القطاعات
�إىل فر�ص ناجحة.
وق� ��ال اخل �ب�ي�ر ال � ��دويل يف االق �ت �� �ص��ادي��ات
البيئية الدكتور عامر اجلبارين� ،إن االقت�صاد
الأخ�ضر يجب �أن يبنى يف الفكر والوعي قبل
الت�شريع والتطبيق حتى يتقبله املجتمع ب�شكل
�أك�بر ،وي�سهل تطبيقه ،مبينا �أن  50باملئة من
النفايات يف الأردن هي نفايات غذائية نتخل�ص
منها .و�أو�ضح �أن معظم الأردنيني ي�ستطيعون
تطبيق �شيء من االقت�صاد الأخ�ضر ،مثل جفت
الزيتون الذي باتت ت�ستخدمه مئات العائالت
للتدفئة ،م�شريا �إىل �أن �إجمايل املنافع املبا�شرة
من ذل��ك تبلغ نحو  35مليون دينار ،علماً �أن
الأردن ال ينتج � اّإل � 70ألف طن �سنوياً ،يف وقت

تعد �شجرة الزيتون الأكرث انت�شارا يف البالد.
ودع � ��ا �إىل ا� �س �ت �غ�ل�ال احل� � ��زام ال���ش�م���س��ي
«الأك�ث�ر �إ��ش�ع��اع�اً يف ال �ع��امل» يف خلق م�شاريع
خ���ض��راء ،كتحويل براميل النفط امل�ستوردة
�إىل ا�ستثمارات بالطاقة ال�شم�سية ،والتي قد
توظف � 4آالف مهند�س خالل � 5سنوات� ،إ�ضافة
�إىل � 10آالف فر�صة عمل.
و�أو� � �ض ��ح رئ �ي ����س جل �ن��ة ال �ط��اق��ة وال�ث��روة
امل�ع��دن�ي��ة النيابية امل�ه�ن��د���س زي��د ال�ع�ت��وم ،من
جهته� ،أن اللجنة تبدي اهتماماً كبرياً مب�س�ألة
االقت�صاد الأخ�ضر ،خ�صو�صا �أن الأردن كان
�أح��د امل�ب��ادري��ن يف املنطقة بالتحول �إل�ي��ه من
خ�ل�ال و��س��ائ��ط ال�ن�ق��ل الكهربائية وم�شاريع
الطاقة ال�شم�سية.
ي���ش��ار �إىل �أن االق �ت �� �ص��اد الأخ �� �ض��ر ،وف�ق��ا
لأرقام منظمة العمل الدولية ،ي�ستطيع توفري
 24م�ل�ي��ون ف��ر��ص��ة ع�م��ل ب�ح�ل��ول ع ��ام ،2034
مقابل خ�سارة  6ماليني فر�صة عمل تقليدية.

بال�شروط امل��درج��ة ،وذل��ك من خ�لال منوذج
ال�ت�ق��دم الإل� �ك�ت�روين ،امل��رف��ق ع�ل��ى �صفحات
املجل�س ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
وامل� ��وق� ��ع االل� � �ك �ت��روين .و�أو� � �ض� ��ح ال��دك �ت��ور
النوافلة� ،أن �آلية اختيار املر�شحني �ستكون
ب�ع��د ت�شكل جل�ن��ة الخ�ت�ي��ار امل��ر��ش�ح�ين ،وفقا
مل�ع��اي�ير حت��دده��ا ال�ل�ج�ن��ة ل �ه��ذه ال �غ��اي��ة ،من
خالل جدول مفا�ضلة ح�سب الأ�صول ،مبينا
ان ا��س�ت�ق�ب��ال ال�ط�ل�ب��ات �سي�ستمر ح�ت��ى 30
ت�شرين الأول املقبل

تجديد وتوسيع اعتماد
الفحوصات المخبرية المعتمدة
بمختبرات الغذاء والدواء
نب�ض البلد -عمان

عمان
نب�ض البلدّ -

اطلعت جلنة الرتبية والتعليم النيابية
برئا�سة ال��دك�ت��ور ب�لال املومني على خطط
وبرامج املركز الوطني لتطوير املناهج.
و�أك� � ��د رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى ل�ل�م��رك��ز
ال��وط �ن��ي ل�ت�ط��وي��ر امل �ن��اه��ج ال��دك �ت��ور ع��زم��ي
حم ��اف �ظ ��ة خ �ل��ال ل� �ق ��ائ ��ه يف امل� ��رك� ��ز ام ����س
الثالثاء ،اع�ضاء اللجنة �إن املركز يعمل على
ت�ط��وي��ر امل�ن��اه��ج وال�ك�ت��ب امل��در��س�ي��ة ،وتقييم
االختبارات واالمتحانات الوطنية والدولية،
وم��راج �ع��ة وت�ط��وي��ر الإط� ��ار ال �ع��ام للمناهج
والتقومي بدءا من املرحلة اال�سا�سية ،وحتى
ال�صف الثاين ع�شر.
وا� �ش��ار �إىل اجن��از االط��ر ال�ع��ام��ة ال�ت��ي مت
و�ضعها لتطوير املناهج ،ويجري حاليا العمل
على تطوير �إط��ار م��ادة اللغة العربية ،الفتا
�إىل �أن االت�ف��اق�ي��ة ال�سابقة ال�ت��ي وق�ع��ت مع

نب�ض البلد -عمان
�أع� �ل ��ن امل �ج �ل ����س ال �ت �م��ري �� �ض��ي الأردين
وبالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية ،عن
توفر  40منحة للتقدم المتحان االخت�صا�ص
مل�ستوى خمت�ص يف جم��ال ال�صحة النف�سية
والعقلية للممر�ضني واملمر�ضات.
ودعا �أمني عام جمل�س التمري�ضي الأردين
ال��دك �ت��ور ه ��اين ال �ن��واف �ل��ة ،ام ����س ال �ث�لاث��اء،
الراغبني يف التقدمي تعبئة الطلب والعبور

خدمات األعيان تبحث ووزير النقل إنجازات القطاع وتحدياته
بحثت جلنة اخلدمات يف جمل�س الأعيان خالل
لقائها ،ام�س الثالثاء ،وزير النقل املهند�س وجيه
عزايزة� ،أبرز �إجنازات قطاع النقل والتحديات التي
تواجهه.
و�أك��د رئي�س اللجنة العيد الدكتور م�صطفى
احلمارنة ،خالل اللقاء الذي جمع بني الوجاهي
وتقنية االت�صال الإلكرتوين ،وي�أتي �ضمن �سل�سلة
لقاءات للو�صول �إىل ر�ؤية عمل م�شرتكة� ،ضرورة
تفعيل قانون نقل الركاب  2017ملا له من �أث��ر يف
تخفيف ال�ضغط االقت�صادي ،م�شريًا �إىل �أهمية
قطاع النقل العام الذي يعترب من �أهم القطاعات،
ك��ون��ه القطاع الأ��ش�م��ل يف ت�ق��دمي اخل��دم��ات ،وهو
م��ا يدعو �إىل ��ض��رورة االهتمام مب�شروع «التتبع
الإلكرتوين».
و�أ� � �ش � ��اد ب ��اجل �ه ��ود ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب �ه��ا ال � � ��وزارة
والإجن� � � � � � � ��ازات ال � �ت� ��ي ج� � ��رى حت �ق �ي �ق �ه��ا � �ض �م��ن
اال�سرتاتيجية الوطنية لقطاع النقل �ضمن �إطار
زمني حمدد.
وحتدث الوزير العزايزة عن �إجن��ازات ال��وزارة،
و�أهمها توقيع م��ذاك��رات تفاهم مل�شروع «ال�شبكة
ال��وط�ن�ي��ة لل�سكك احل��دي��دي��ة» ،مبينا �أن �أهمية
القطاع ت�أتي كونه ي�شكل ما ن�سبته  50باملئة من
القيمة امل�ضافة من قطاع النقل الكلي من الناجت
املحلي الإجمايل.
و�أ�شار �إىل م�شروع «اجل�سر العربي للمالحة»
ال�ه��ادف �إىل فتح ب��واب��ة العمل العربي امل�شرتك،
وال� ��ذي ��س�ي�ع�م��ل ع�ل��ى ت���س�ي�ير رح �ل�ات منتظمة،
ج��زء منها ل�سيارات ال��رك��اب وال��رك��اب وج��زء �آخ��ر

المجلس التمريضي يعلن عن توفير 40
منحة مختص في مجال الصحة النفسية

و�أ� � � �ض � � ��اف ان � � ��ه مت جت� ��دي� ��د االع� �ت� �م ��اد
للفحو�صات امل�خ�بري��ة امل�ع�ت�م��دة مل��دة خم�س
� �س �ن��وات �إ� �ض��اف �ي��ة يف جم ��ال امل���س�ت�ح���ض��رات
الدوائية املقدمة لغايات الت�سجيل يف خمترب
الرقابة الدوائية� -شعبة البحث والتطوير،
وفقا للموا�صفة الدولية 17025:2017
وتو�سيعه ب ��إدراج فحو�صات جديدة معتمدة
لي�ضم  15فح�صا خم�بري��ا ل �ع��ام 2021
�شهادة رقم (.)Jas Test-77
وا�� �ش ��ار اىل ا� �س �ت �م��رار ج �ه��ود امل ��ؤ� �س �� �س��ة
النوعية يف بناء نظام ج��ودة خم�بري يكون
من�سجما م��ع متطلبات وم�ع��اي�ير املوا�صفة
القيا�سية الدولية اي��زو 17025:2017
مب��ا يكفل �ضمان �سالمة ال�غ��ذاء وم�أمونية
وف��اع�ل�ي��ة ال � ��دواء م��ن خ�ل�ال �إ�� �ص ��دار نتائج
م��وث��وق��ة يعتمد عليها يف ات �خ��اذ ال �ق��رارات
والإجراءات.

المياه تضبط  22اعتداء جديدا على
الخطوط في األغوار الجنوبية والصافي
نب�ض البلد -عمان
�ضبطت الكوادر التفتي�شية والرقابية يف
وزارة املياه خ�لال حملة �أمنية يف حمافظة
الكرك  22اعتداء جديدا على خطوط مياه
يف الأغوار اجلنوبية وغور ال�صايف.
واك� ��دت ال� � ��وزارة يف ب �ي��ان ��ص�ح�ف��ي ام����س
الثالثاء �أن كوادرها وبالتعاون مع �إدارة املياه
يف حمافظة الكرك ووحدة الرقابة الداخلية
نظمت حملة �أمنية �أم�س االثنني يف منطقة
الأغ ��وار اجلنوبية وغ��ور ال�صايف مبحافظة
ال �ك��رك� ،ضبطت م��ن خ�لال�ه��ا  22اع �ت��داء
ع �ل��ى خ �ط��وط امل �ي��اه ل �ت��زوي��د ب ��رك زراع �ي��ة
وتعبئة �صهاريج و�سقاية �أغ �ن��ام ،بالإ�ضافة
�إىل �سحب امل�ي��اه بطريقة خمالفة م��ا ارب��ك

انتظام و��ص��ول امل�ي��اه للمواطنني يف مناطق
متعددة يف املحافظة والت�أثري على ح�ص�ص
التزويد .وبينت ال��وزارة �أن االعتداءات على
خطوط املياه بطريقة خمالفة ال�ستخدامها
ب�شكل غري م�شروع �أث��ر ب�شكل وا�ضح وكبري
على ادوار املياه للمناطق ،م�شرية �إىل ف�صل
اخل� �ط ��وط و�إع � � ��داد ال �� �ض �ب��وط��ات اخل��ا� �ص��ة
ب��ال��واق �ع��ة ال� �س �ت �ك �م��ال �إج � � ��راءات التحقيق
ب ��الأم ��ر .و�� �ش ��ددت ال� � ��وزارة ع �ل��ى �أن ف��رق�ه��ا
ال�ت�ف�ت�ي���ش�ي��ة � �س �ت��وا� �ص��ل ح �م�لات �ه��ا امل�ك�ث�ف��ة
والتفتي�شية يف معظم املناطق لئال ينعك�س
ذلك على عدم و�صول املياه للمواطنني ومن
اج ��ل حت�ق�ي��ق ال �ع��دال��ة وحم��ا��س�ب��ة املعتدين
الذين يقومون باال�ستفادة من خدمة املياه
دون حق.

المياه توقع اتفاقية مع بنك االعمار
االلماني بقيمة 6ر 26مليون يورو
نب�ض البلد -عمان
وق��ع وزي��ر امل�ي��اه وال��ري املهند�س حممد
النجار اتفاقيتني متويل ام�س الثالثاء مع
بنك االعمار االمل��اين ،بقيمة 6ر 26مليون
يورو للمحافظة على ا�ستدامة م�صادر املياه
وحت�سني انظمة ت�شغيل املياه بالتعاون مع
وزارة التخطيط والتعاون الدويل.
وث �م��ن ال� ��وزي� ��ر ،ب �ح �� �ض��ور ن��ائ��ب م��دي��ر
مكتب االعمار االمل��اين لدى االردن �سو�سن
ال� �ع ��اروري ،ال��دع��م االمل� ��اين امل�ستمر ال��ذي
له اك�بر االث��ر يف تدعيم جهود وزاره املياه
والري � /سلطه املياه لال�ستمرار يف حت�سني
خدمات املياه وال�صرف ال�صحي.
وا�ضاف الوزير �أن هذا التمويل ي�شتمل
ع�ل��ى ع ��دد م��ن ال�ب�رام��ج ل�ت�ع��زي��ز ا��س�ت��دام��ة
الت�شغيل ل�شبكات املياه وال�صرف ال�صحي
خ��ا� �ص��ة يف ظ ��ل ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا وت �ق��دمي
خ��دم��ات ا��س�ت���ش��اري��ة مل���ش��اري��ع امل �ي��اه بهدف
ت�ط��وي��ر وحت���س�ين و تنفيذ م���ش��اري��ع مائية
و��ص��رف �صحي يف جميع املناطق وحت�سني
كفاءة �شبكات املياه وال�صرف ال�صحي مبا

ي�ن�ع�ك����س ع �ل��ى حت���س�ين اخل ��دم ��ات امل�ق��دم��ة
ل�ل�م��واط�ن�ين وال �ت��ي ��ش�ه��دت ق �� �ص��ورا كبريا
ب�سبب ازدياد اال�ستخدام.
وا��ش��اد بالدعم والتعاون االمل��اين خا�صة
لقطاع املياه من خالل بنك االعمار االملاين،
ووزارة ال �ت �ن �م �ي��ة وال� �ت� �ع ��اون االق �ت �� �ص��ادي
االمل��ان�ي��ة ،مثمنا اجل�ه��ود الكبرية يف جمال
ت� ��أم�ي�ن م �� �ص��ادر مت ��وي ��ل ج ��دي ��دة ل�ت�ن�ف�ي��ذ
م�شروعات جديدة يف قطاعي املياه وال�صرف
ال �� �ص �ح��ي م� ��ن خ �ل��ال وزارة ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال�ت�ع��اون ال��دويل مب��ا يحقق رف��ع م�ستوى
وكفاءة خدمات املياه وال�صرف ال�صحي يف
جميع مناطق اململكة.
م ��ن ن��اح �ي �ت �ه��ا� ،أع ��رب ��ت ال � �ع� ��اروري عن
ارت�ي��اح�ه��ا للجهود امل�ب��ذول��ة يف ق�ط��اع املياه
الذي يعد واحدا من القطاعات املتميزة على
م�ستوى املنطقة وال �ع��امل يف التعاطي مع
التحديات ،م�شيدة مب�ستوى التعاون البناء
وامل�ث�م��ر ب�ين ال�ب�ن��ك ووزارت� ��ي امل �ي��اه وال��ري
والتخطيط والتعاون الدويل وبنك االعمار
االملاين ووزارة التنمية والتعاون االقت�صادي
االملانية من جهة اخرى.

االقت�صادي
الأربعاء
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صحيفة :الكويت تبدأ خفض رواتب
عاملين بنسب تصل لـ%50
الكويت  -العربية
ب��د�أت الكويت يف خف�ض روات��ب وتقلي�ص
مميزات مالية لعاملني يف هيئات حكومية،
بغر�ض تقلي�ص م�صروفات ال�ب��اب الأول يف
ميزانية الدولة.
وتو�صلت وزارة املالية الكويتية �إىل اتفاق
م��ع ج �ه��از ح�م��اي��ة امل�ن��اف���س��ة خل�ف����ض روات��ب
العاملني يف اجلهاز بن�سبة ما بني %50 - %30
تقريباً ،بح�سب الدرجة الوظيفية واملن�صب
الإ��ش��رايف �أو القيادي ،وذل��ك وفقاً ملا ج��اء يف
هيكل ال��روات��ب اجل��دي��د للجهاز ال��ذي �أُق� � َّر
�أك �ت��وب��ر م��ن ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي وف��ق مقت�ضيات
القانون  72ل�سنة .2020
وج��رى االتفاق �أي�ضاً على �إلغاء الت�أمني
ال�صحي للعاملني يف اجلهاز ،ونظام االبتعاث
اخلارجي للموظفني الراغبني يف ا�ستكمال

درج � َت��ي امل��اج���س�ت�ير وال��دك �ت��وراه ع�ل��ى نفقة
اجل �ه��از ،وف�ق��ا م��ا نقلته �صحيفة «ال�ق�ب����س»
الكويتية.
وذك��رت ال�صحيفة نقال ع��ن م���ص��ادر� ،أن
ج �ه��از امل�ن��اف���س��ة ب�ع��د م�ف��او��ض��ات ط��وي�ل��ة مع
وزارة امل��ال�ي��ة ،اكتفى ب��زي��ادة هيكل مرتبات
العاملني بن�سبة �ضعيفة ال تقارن مع ما كان
م�ق��رراً يف �سلم ال��روات��ب اجل��دي��د ،ال��ذي �أُق � َّر
منذ عام تقريباً.
و�أفادت امل�صادر ب�أ َّن اجلهاز خاطب املالية
الع �ت �م��اد � �س �ل��م ال ��روات ��ب اجل ��دي ��د ر� �س �م �ي �اً،
وال��ذي م��ن املتوقع �أن يجري �إق ��راره خالل
ال�شهرين املقبلني ،مو�ضحة �أن العاملني يف
جهاز حماية املناف�سة ال ي��زال��ون يتقا�ضون
مرتباتهم منذ عام تقري ًبا وفق �سلم الرواتب
القدمي.
ت��اب �ع��ت« :مت���ض��ي احل �ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة يف

خ�ط��ط ال�ت�ق���ش��ف وت�ق�ل�ي����ص امل �� �ص��اري��ف ،و�أن
امل���س��أل��ة �أ��ص�ب�ح��ت � �ض��رورة ق���ص��وى ولي�ست
رف��اه �ي��ة ،ول ��ن ي�ت��م ال���س�م��اح ه ��ذه امل ��رة ب ��أي
��ض�غ��وط �سيا�سية لإرج� ��اع عملية الإ� �ص�لاح
االقت�صادي مثلما كان يف ال�سابق».
و�أ� � �ش � ��ارت �إىل �أن ع� � ��دداً م ��ن ال � � ��وزارات
واجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة ب��ا� �ش��ر ب��ال �ف �ع��ل خطة
التق�شف وخف�ض النفقات بالن�سبة املطلوبة
ال�ت��ي ح��دده��ا ق ��رار جمل�س ال � ��وزراء ،ومنها
وزارات املالية والتجارة وال�صناعة وال�صحة
والأ�شغال وجهاتها التابعة.
و�أو� �ض �ح��ت �أن ال�ن�ه��ج احل�ك��وم��ي اجل��دي��د
لتقلي�ص الإنفاق لن يتوقف عند حد معني،
ب ��ل � �س �ي �ك��ون ه �ن��اك ت��و� �س��ع يف خ �ف ����ض ب�ن��ود
�إ��ض��اف�ي��ة م�ث��ل الأع �م��ال امل�م�ت��ازة للموظفني
احلكوميني وغريها التي ت�ستنزف ميزانية
الدولة �سنوياً مبئات املاليني.

وكالة الطاقة الدولية :اللقاحات ستطلق الطلب
الكامن على النفط

فاتورة طبية غير مدفوعة بـ 770مليون
دوالر تحرج حكومة تركيا
نب�ض البلد-وكاالت
من املقرر �أن يقوم موردو املعدات الطبية
الأت � ��راك ب�ت��وب�ي��خ احل �ك��وم��ة ع�ل� ًن��ا ب �� �ش ��أن ما
يقولون �إنه فاتورة غري مدفوعة تبلغ حوايل
 6.5مليار لرية ( 770مليون دوالر(.
ق��ال �إرك�ين ديليكانلي ،نائب رئي�س احتاد
منتجي وجمعيات املوردين للمعدات الطبية،
اليوم الثالثاء لوكالة بلومربغ« :امل�ست�شفيات
العامة واجلامعية مل تدفع لنا منذ � 18شه ًرا
املا�ضية».
و�أل � �ق ��ى امل� ��� �س� ��ؤول ��ون ب��ال �ل��وم ع �ل��ى ق �ي��ود
امليزانية ،قائلني �إن املدفوعات ميكن �أن تتم
يف نوفمرب على �أق��رب تقدير ،وفقًا ملا ذكره
ديليكانلي .لكن االحتاد ،وهو منظمة جامعة
لت�سع جمعيات مهنية ،يخطط للإدالء ببيان
عام يف � 16سبتمرب.
ا� �س �ت �م��ر اخل �ل��اف ب�ي�ن م� � ��وردي امل �ع ��دات
الطبية واحلكومة ل�سنوات ،لكنه انطلق �إىل
ال�ع�ل��ن يف ع ��ام  2020ع�ن��دم��ا ك���ش��ف ال�سفري

الأم�ي�رك ��ي دي �ف �ي��د ��س��ات��رف�ي�ل��د �أن الأم � ��وال
امل�ستحقة لل�شركات الدولية وحدها جتاوزت
 2.3مليار دوالر ،مما يهدد و�صول تركيا �إىل
املعدات احليوية.
ارت �ف �ع��ت ال �ن �ف �ق��ات ال���ص�ح�ي��ة ب���ش�ك��ل ح��اد
منذ عام  2018ب�سبب هبوط اللرية الرتكية
التي �شهدت خ�سارة �أكرث من ن�صف قيمتها،
وم�ؤخراً الوباء.
ويف حم ��اول ��ة حل ��ل اجل � �م� ��ود ،اق�ت�رح��ت
مزيجا من اخل�صم �أو «الهريكات»
احلكومة
ً
ل�ل�م��وردي��ن وف�ت�رات ��س��داد طويلة ت�صل �إىل
ثالث �سنوات ،مما �أثار حفيظة ال�شركات.
وقال ديليكانلي �إن انخفا�ض قيمة اللرية
هو ال�سبب الرئي�سي وراء م�شكلة الدفع ،على
الرغم من �أن فريو�س كورونا «رمبا يكون قد
غري الأولويات � ً
أي�ضا».
يذكر �أن وزارتي ال�صحة واخلزانة واملالية
ال�ترك�ي�ت�ين مل ت ��ردا ع�ل��ى امل�ك��امل��ات الهاتفية
ور� �س��ائ��ل ال�ب�ري��د الإل� �ك�ت�روين ال �ت��ي تطلب
التعليق.

بيان «كاذب» يشعل سوق العمالت
المشفرة ..صعود صاروخي ثم انحدار
نب�ض البلد-وكاالت
�شهدت عملة  Litecoinامل�شفرة ارتفاعًا يف
�سعرها بن�سبة ت�صل �إىل  %20بعد بيان �صحايف
مزيف زع��م �أن �شركة وول م��ارت ب��د�أت بقبولها
كو�سيلة للدفع.
مت ن �� �ش��ر ال� �ب� �ي ��ان ال� ��� �ص� �ح ��ايف ع�ب��ر م��وق��ع
 GlobeNewswireامل��رت�ب��ط مب��وق��ع ال
يعمل ،ومل يكن هناك �أي دليل على تقدمي �أي
�إي ��داع ل��دى هيئة ل�ل��أوراق املالية والبور�صات،
وهو ما كان متوقعًا منذ طرح وول مارت للتداول
العام.
ومل ت�ت���ض�م��ن غ��رف��ة الأخ� �ب ��ار ال��ر��س�م�ي��ة يف
وول مارت الإ�صدار ،وعادة ما ت�ستخدم ال�شركة
 Business Wireلتوزيع الإ�صدارات.
ن�شرت العديد من املنافذ الإخبارية تقارير
ت�ستند �إىل البيان ال�صحايف اخل��ادع ،وبعد وقت
ق�صري قفز �سعر � ،Litecoinإىل جانب �أ�سعار
ال �ع �م�لات امل���ش�ف��رة الأخ � ��رى ،ق�ب��ل �أن ي�تراج��ع
ب�سرعة �إىل امل�ستويات ال�سابقة.
ومل يت�ضح بعد من الذي قد يكون وراء البيان
ال�صحايف اخلادع ،لكن املتحدث با�سم وول مارت
راندي هارجروف �أكد �أن الإعالن الإخباري كان
مزي ًفا .وقال � ً
أي�ضا �إن بائع التجزئة على ات�صال
ب�شركة الأخبار للتحقيق يف كيفية ن�شر البيان،
وفق ما نقلته «البوابة العربية للأخبار التقنية».

وت �ت �ح��رك وزارة امل��ال �ي��ة يف و� �ض��ع �أط ��ر
وا�ضحة تق�ضي بتنفيذ التوجهات احلكومية
خلف�ض الإنفاق بن�سبة  ،%10وزيادة �إيرادات
خ ��زان ��ة ال ��دول ��ة ب � ��أم� ��وال غ�ي�ر ن �ف �ط �ي��ة� ،إذ
ت�ستهدف احلكومة توفري  2.3مليار دينار

م��ن �إج �م��ايل امل���ص��روف��ات� ،إ��ض��اف��ة �إىل زي��ادة
ر�سوم بع�ض اخلدمات التي تقدمها اجلهات
املختلفة.
وبح�سب التو�صيات احلكومية ف�إن خف�ض
امل �� �ص��روف��ات �أو ت��أج�ي�ل�ه��ا ل��ن ي �خ � َّل بتنفيذ

خ�سرت العملة امل�شفرة – التي ارتفعت بن�سبة
 %33يف وق ��ت م��ا – ج�م�ي��ع م�ك��ا��س�ب�ه��ا ت�ق��ري� ًب��ا.
وانخف�ضت عملة بيتكوين ،وه��ي �أك�بر الأ�صول
الرقمية ،بن�سبة  %2بعد �أن ارتفعت يف وقت �سابق
بن�سبة  %4تقريبًا.
وتراجعت الأ��ص��ول الرقمية الأخ��رى � ً
أي�ضا،
م ��ع ه �ب ��وط ك ��ل م ��ن  Bitcoin Cashو
 Etherو .EOS
انت�شرت الأخبار ب�سرعة عرب من�صة تويرت،
و�شعر داع�م��وا العمالت امل�شفرة بغبطة لر�ؤية
ا�سم كبري �آخر يقف وراء احلركة .وذلك بالرغم
من �أنهم ت�ساءلوا عن �سبب �شراكة وول مارت مع
عملة �أقل �شهرة و�أقل ا�ستخدامًا من بيتكوين.
حت��ول اخل�ب�ر م��ن ك��ون��ه خ�ب�رً ا � �س��ارًا للغاية
ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ع�م�لات امل���ش�ف��رة �إىل م���ش�ك�ل��ة عرب
القطاع ككل يف غ�ضون دقائق .وكانت تهديدات
التالعب بال�سوق �إحدى النقاط الرئي�سية التي
يركز عليها املنظمون حول هذه الأ�صول ،وهذا
الأمر يجذب انتباههم.
يذكر �أن عمليات االحتيال يف الت�شفري لي�ست
ج ��دي ��دة .ف �ف��ي ��ص�ي��ف ع ��ام  ،2020مت اخ�ت�راق
ح���س��اب��ات ت��وي�تر ل�ب�ع����ض �أب� ��رز ق ��ادة ال�سيا�سة
والأعمال يف الواليات املتحدة يف حماولة وا�ضحة
ل�ل�تروي��ج لعملية اح�ت�ي��ال ع�بر ب�ي�ت�ك��وي��ن .ومت
ا�ستهداف كل من باراك �أوباما وجو بايدن وجيف
بيزو�س ووارن بافيت كجزء من هذا الهجوم.

لندن  -رويرتز
قالت وكالة الطاقة الدولية ام�س الثالثاء،
�إن توزيع اللقاحات امل�ضادة لكوفيد 19-من
�ش�أنه �إط�لاق الطلب على النفط ال��ذي ت�أثر

بقيود اجلائحة ال�سيما يف �آ��س�ي��ا ،وذل��ك بعد
تراجع الطلب العاملي على مدار ثالثة �أ�شهر.
وكتبت الوكالة ومقرها باري�س يف تقرير
النفط ال�شهري «بد�أت تظهر بالفعل م�ؤ�شرات
على انح�سار �إ�صابات كوفيد ومن املتوقع الآن

�أن يتعافى الطلب ب��واق��ع  1.6مليون برميل
يوميا يف �أكتوبر/ت�شرين الأول ويوا�صل النمو
حتى نهاية العام».
وتوقعت الوكالة تعافيا قويا يف ال�سوق من
الربع الأخري من العام م�شرية �إىل «طلب كامن

نب�ض البلد-وكاالت
ق��ال امل�ستثمر ال���ش�ه�ير ،كيفني �أول�ي�ري
�إنه يريد على الأقل م�ضاعفة ممتلكاته من
العمالت امل�شفرة بحلول نهاية ع��ام ،2021
ويتوقع �أن تتدفق «تريليونات الدوالرات» �إىل
ال�سوق �إذا �أ�صبح الت�شفري فئة �أ�صول جديدة.
و�أ� �ض��اف� ،أول�ي�ري وال ��ذي ي��ر�أ���س جمل�س
�إدارة � ،O’Shares ETFsإن��ه متفائل
ب���ش��أن ال�ع�م�لات امل���ش�ف��رة وي��ري��د تخ�صي�ص
امل��زي��د يف حمفظته ال�شخ�صية�« .أري��د زي��ادة
ال� ��وزن ال�ن���س�ب��ي يف حمفظتي م��ن ال�ع�م�لات
امل�شفرة ،حيث تبلغ حالياً  ،%3و�أ�سعى لزيادتها
�إىل  %7بحلول نهاية ال�ع��ام» ،وفقاً ملا ذكرته
« ،»CNBCواطلعت عليه «العربية.نت».
ع �ل��ى اجل ��ان ��ب ي ��رغ ��ب �أول � �ي� ��ري ،يف �أن
ت�ضع ال�سلطات الأمريكية تنظيماً قانونياً
ل �ل �ع �م�لات امل �� �ش �ف��رة ،ح �ي��ث ق � ��ال« :ال �أري� ��د
االنخراط يف العمالت امل�شفرة �إذا قال املنظم

قوي وا�ستمرار التقدم يف برامج اللقاحات».
ل�ك��ن ان�ت���ش��ار ال���س�لال��ة دل �ت��ا ل�ل�ف�يرو���س يف
الأ�شهر الأخرية دفع الوكالة لتقلي�ص توقعات
من��و ال�ط�ل��ب ل�ل�ع��ام ك��ام�لا ب��واق��ع � 105آالف
برميل يوميا بينما رف�ع��ت تقديراتها للعام
املقبل بواقع � 85ألف برميل.
وح �ت��ى ت��وق �ع��ات ال��وك��ال��ة ل�ل�ن�م��و يف ال��رب��ع
الأخ�ير من العام ُقل�صت قليال عن تقديرها
ال �� �ص��ادر ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي وي ��أت��ي م�ع�ظ��م منو
ال�ط�ل��ب ال���س�ن��وي ال�ب��ال��غ  %5.8يف  2021من
الربع الثاين ،حني بد�أ توزيع اللقاحات للمرة
الأوىل.
وت��وق �ع��ات وك��ال��ة ال �ط��اق��ة ال��دول �ي��ة لنمو
الطلب يف  2021البالغ � 760ألف برميل يوميا
يقل عن تلك ال�صادرة عن �أوبك �أم�س االثنني،
وت��وق�ع��ات�ه��ا للنمو يف  2022وق ��دره � 950أل��ف
برميل �أقل �أي�ضا من ال�صادر عن �أوبك.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة �إن الأ� �ض��رار ال�ت��ي �سببها
الإع�صار �أيدا ملركز �إنتاج النفط على ال�ساحل
الأمريكي على خليج املك�سيك �أدت لأول تراجع
ل�ل�إم��دادات العاملية يف خم�سة �أ�شهر وق��درت
الفاقد من الإمدادات ب�سبب الإع�صار بحوايل
 30مليون برميل تقريبا.
وت �� �س �ب �ب��ت ال �ع ��ا� �ص �ف ��ة يف ه� �ب ��وط ع��امل��ي
للإمدادات للمرة الأوىل يف � 5أ�شهر لكن ال�سوق
ت�ستعد لبدء الو�صول �إىل التوازن يف �أكتوبر/
ت�شرين الأول يف الوقت الذي تنفذ فيه �أوبك
وحلفاء من بينهم رو�سيا ،املجموعة املعروفة
با�سم �أوبك ،+زيادات مزمعة للإمدادات.

السعودية تحظر بعض واردات اللحوم من البرازيل
�ساو باولو  -رويرتز
قالت �صحيفة فالور �إكونوميكو نقال عن
وزارة الزراعة الربازيلية �إن ال�سعودية علقت
واردات حل ��وم الأب� �ق ��ار م��ن خ�م���س��ة م�صانع
لتعبئة اللحوم بالربازيل بعدما ر�صدت البالد
حالتني �شاذتني من ح��االت الإ�صابة مبر�ض
جنون البقر هذا ال�شهر.
و�أ� �ض��اف��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة �أن م���ص��ان��ع تعبئة
اللحوم اخلم�سة تقع يف والية مينا�س جرياي�س
حيث ت�أكدت �إحدى حالتي الإ�صابة .و ُر�صدت
احلالة الأخرى يف والية ماتو جرو�سو.
وت��اب �ع��ت �أن ال �� �س �ع��ودي��ة �أب �ل �غ��ت ال�ب�رازي��ل
بقرارها يف التا�سع من �سبتمرب�/أيلول.
كانت الربازيل� ،أكرب م�صدر للحوم الأبقار
يف ال �ع��امل ،ق��د ع�ل�ق��ت م ��ؤق �ت��ا ��ش�ح�ن��ات�ه��ا �إىل
ال�صني �أكرب عميل لها بعد ت�أكيد الإ�صابتني
ال���ش��اذت�ين ام�ت�ث��اال ل�بروت��وك��ول �صحي وقعه
البلدان.
ومل ت��رد وزارة ال��زراع��ة ال�برازي�ل�ي��ة على
ط �ل��ب ت �ع �ق �ي��ب ق��دم �ت��ه روي � �ت� ��رز .ومل ت��رد
جمعيتان متثالن �شركات حل��وم الأب�ق��ار على
طلبات تعقيب.

مستثمر شهير يستهدف مضاعفة
رهانه على العمالت المشفرة
�إن الأم��ر لي�س على م��ا ي ��رام»« .ال �أ�ستطيع
�أن �أكون مت�سل ً
ال ،وال �أ�ستطيع �أن �أكون غري
ممتثل».
ب��دوره��ا ،تعمل حكومة ال��والي��ات املتحدة
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال �ل��وائ��ح اخل��ا� �ص��ة ب��ال�ع�م�لات
امل���ش�ف��رة ،ح�ت��ى م��ع ق �ي��ام امل��زي��د م��ن ال ��دول
ب��إ��ض�ف��اء ال���ش��رع�ي��ة ع�ل��ى ع�م�لات بيتكوين.
حيث �أ�صبحت ال�سلفادور الأ�سبوع املا�ضي �أول
دول��ة يف العامل تتبنى عملة بيتكوين كعملة
قانونية.
وي�ت��وق��ع �أول �ي��ري� ،أن ي�ع�ترف املنظمون
بالعمالت امل�شفرة كفئة �أ�صول م�ؤ�س�سية ،لكن
من غري الوا�ضح متى �سيحدث ذلك .و�أ�ضاف
�أن البنية التحتية لالمتثال تفتقر �أي�ضاً �إىل
�أنظمة الأ�صول التقليدية.
ومع ذل��ك ،ف�إنه يتوقع �أن��ه �ستكون هناك
«تريليونات الدوالرات من الأموال يف انتظار
�أن تظهر» عندما يوافق املنظمون �أخرياً على
العمالت امل�شفرة كفئة �أ�صول م�ؤ�س�سية.

امل �ن��اق �� �ص��ات احل �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي مت ت��وق�ي�ع�ه��ا
ح��دي �ث �اً� ،أو ال �ت��ي حت�ت��اج�ه��ا ال�ب�ن��ى التحتية
ل �ل��دول��ة ،ع�ل��ى اع�ت�ب��ار �أن م�ث��ل ت�ل��ك ال�ع�ق��ود
تعترب � �ض��رورة ال ت�شملها �أج �ن��دة التق�شف
احلكومية.

الصينيون اشتروا  338طنًا من الذهب في  6أشهر
نب�ض البلد-وكاالت
عاد ال�صينيون �إىل �شراء الذهب بكثافة
خالل العام اجلاري ،بعد �أن تراجع الإقبال
ع �ل �ي��ه خ�ل��ال ع� ��ام  2020ب �� �س �ب��ب ج��ائ�ح��ة
كورونا.
وع��ادت م�ستويات �شرائهم �إىل ما كانت
عليه قبل جائحة ك��ورون��ا ،و�سط ا�ستقرار
�أ�سعار ال��ذه��ب ،و�سيطرة البالد على نحو

فعال على وباء كورونا.
و�أظهرت بيانات جمل�س الذهب العاملي،
ام�س الثالثاء� ،أن الطلب على امل�شغوالت
الذهبية ارتفع يف الن�صف الأول يف 2021
بال�صني لي�صل �إىل  338طنا ،بن�سبة ارتفاع
ق��دره��ا  %122م �ق��ارن��ة ب�ن�ف����س ال �ف�ت�رة يف
.2020
وتظهر تلك امل�ستويات �أن الطلب على
الذهب عاد �إىل م�ستويات ما قبل كورونا،

�إذ �إن ه��ذه الكمية ت�ع��ادل تقريبا متو�سط
امل�شرتيات خالل الفرتة من  2010و.2019
وخالل عام الوباء ،تراجع ب�شدة �إقبال
ال�صينيني على الذهب بن�سبة جتاوزت %95
يف الربع الأول من .2020
م��واط �ن��و ال �� �ص�ين ل�ي���س��وا وح��ده��م من
ي �خ��زن��ون ال��ذه��ب وي�ف���ض�ل��ون اق �ت �ن��اءه� ،إذ
�إن �سلطات ال��دول��ة لديها اح�ت�ي��اط��ات من
ال��ذه��ب ت�صل �إىل  14727طنا حتى نهاية

ال�ع��ام املا�ضي ،وو��ص��ل احتياطيات الدولة
من الذهب �إىل �أعلى م�ستوياتها يف الربع
الثالث من  2019وبلغ وقتها  1948.31طن.
وت �ظ �ه��ر ال �ب �ي��ان��ات �أن ال �ف �ئ��ة ال�ع�م��ري��ة
الأ�صغر التي ترتاوح بني  18و 24عاما ،هي
الأكرث اجنذابا للذهب خالل ال�ستة �أ�شهر
الأوىل من العام اجلاري ،ومثلوا نحو %59
من �إجمايل م�شرتيات امل�شغوالت الذهبية
خالل تلك الفرتة
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«مشتركة الفصائل» بمخيم جنين  ٠٠حالة التحام نوعية

نب�ض البلد – وكاالت

يف م�����ش��ه��د ق���د ال ت����راه ه���ذه الأي������ام يف

ال�ضفة الغربية املحتلة �إال مبخيم جنني،
تلتحم كتائب الأق�����ص��ى ،و���س��راي��ا القد�س،
وكتائب الق�سام ،يف غرفة عمليات م�شرتكة،

بعد عودته من مصر  ٠٠بينيت يلتقي
بعائلة أسير إسرائيلي لدى المقاومة
نب�ض البلد – وكاالت

التقى رئي�س ال���وزراء الإ�سرائيلي “نفتايل
بينيت” يوم الثالثاء ،يف مكتبه ،عائلة الأ�سري
ل����دى امل���ق���اوم���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف ق���ط���اع غ��زة
“�أبراهام منغي�ستو»
ونقل موقع “واال” العربي ،عن بينيت قوله
ل�ل�أ���س��رة “ �إن���ه ملتزم �شخ�ص ًيا ب��ع��ودة اجلنود
واملدنيني يف قطاع غزة ،و�أن بابه مفتوح �أمامهم»
وح�����ض��ر االج���ت���م���اع ال�����س��ك��رت�ير ال��ع�����س��ك��ري
لرئي�س ال���وزراء �آيف جيل ،ورئي�س �أرك��ان الأمن
القومي �إيال هولتا
ك��م��ا ح�ضر ال��ل��ق��اء من�سق ����ش����ؤون الأ���س��رى

واملفقودين “يارون بلوم” الذي ان�ضم �إىل رئي�س
الوزراء “بينيت” يف لقائه بالرئي�س امل�صري عبد
الفتاح ال�سي�سي �أم�س يف �شرم ال�شيخ ،حيث طرح
هذا املو�ضوع يف لقائهما وك��ان “بينيت” التقى
�أم�����س الإث���ن�ي�ن ،ال��رئ��ي�����س امل�����ص��ري ع��ب��د الفتاح
ال�سي�سي مبدينة �شرم ال�شيخ ،يف �أول لقاء علني
على هذا امل�ستوى منذ عام 2013
وتتو�سط م�صر بني الف�صائل الفل�سطينية
والكيان الإ�سرائيلي على تفاهمات تهدئة طويلة
الأم���د ،وي���زور ب�شكل دوري وف��د �أم��ن��ي م�صري
مبتعث م��ن ج��ه��از امل��خ��اب��رات ال��ع��ام��ة رام اهلل
وقطاع غزة و”�إ�سرائيل” لبحثها

عائلة الشوامرة متخوفة على مصير
ابنها األسير المصاب باسل
نب�ض البلد-وكاالت
�أبدت عائلة الأ�سري اجلريح با�سل �شوامرة 18
عاما عن خ�شيتها وتخوفها على و�ضعه ال�صحي
بعد نقله مل�ست�شفى �شعاريه ت�سيدك الإ�سرائيلي
نتيجة �إ�صابته ي��وم �أم�����س ب��ج��روح خ��ط�يرة بعد
تنفيذه عملية طعن �أدت لإ���ص��اب��ة م�ستوطنني
اثنني يف القد�س
وقالت جدته يف لقاء م�صور“ :مل نكن نعلم
مكانه وكل اعتقادنا �أنه يف مدر�سته كونه طالب
ثانوية عامة قبل �أن ي�صلنا نب�أ �إ�صابته ب�شكل حرج
يف عنيه»
و�أ�ضافت“ :نريد االطمئنان عليه و�أن نربد
قلوبنا عليه و�أن نعلم تفا�صيل حالته ال�صحية
بعد الإ�صابة اخلطرية التي تعر�ض لها بر�صا�ص
االحتالل الإ�سرائيلي” ،مبينة “العائلة تعي�ش
ح��ال��ة �صعبة ج����راء ان��ق��ط��اع الأخ���ب���ار ع��ن��ه منذ

�إ�صابته واعتقاله»
�أم��ا عمته فقالت �إن��ه يدر�س الثانوية العامة
يف دورا باخلليل و�أن العائلة مل تكن تعرف �أية
معلومات عما جرى وحتى بعد �إ�صابته بر�صا�ص
االح��ت�لال و�أ���ض��اف��ت“ :والده تلقى ات�صا ًال من
امل��خ��اب��رات الإ�سرائيلية يبلغه با�ست�شهاد ابننا
والطلب منه احل�ضور �إىل عت�صيون ،وحتى الآن
ال نعرف �أية تفا�صيل عن حالته ال�صحية»
من جانبه ،ق��ال عم الأ���س�ير با�سل �شوامرة:
“حلد اللحظة ال نعلم عنه �شيئاً وخم��اب��رات
االح��ت�لال ا�ستدعت وال����ده ،اب���ن �شقيقي ه��ادئ
والكل يحبه وهو من املتفوقني بالدرا�سة»
و�أ����ض���اف“ :تفاجئنا بات�صال هاتفي يبلغنا
با�ست�شهاده و�أن����ه منفذ عملية طعن ون��ح��ن ال
نعرف �إال �أن��ه طالب يف مدر�سة بدورا” ،م�شرياً
�إىل �أن ما تعرفه العائلة �أنه م�صاب بـ � 6إ�صابات
يف ج�سده

باتت ت�شكل حالة ثورية نوعية
وت��ن�����ش��ط ال���غ���رف���ة م��ن��ذ ع��م��ل��ي��ة “نفق
جلبوع” ال������ذي ان����ت����زع ع��ب��ره � 6أ����س���رى
ريا مل��ا تتوقع �أن��ه اجتياح
حلريتهم ،حت�ض ً
كبري قادم ال حمالة للمخيم وجنني� ،سيما
و�أن التهديدات الإ�سرائيلية باتت علنية
ووا�ضحة لهما
ويخرج امللثمون من الف�صائل الثالثة
كل ليلة بالأيام الأخرية ل�شن هجمات على
قوات االحتالل ،ثم يعودون ملواقعهم ،حتى
�أن حاجز اجللمة بات ح�سب �-شهود -حمط
هجوم ليلي متكرر
م�صادر خا�صة تقول لوكالة “�صفا” �إن
“اجلانب الإ�سرائيلي ا�شتكى �إىل نظريه
الفل�سطيني بغية و�ضع حد للهجمات على
احلاجز” ،م�ؤكدًا “�أن ما يحدث جتاوز كل
احلدود»
وت�شري �إىل ت�أكيدهم �أن اال�شتباكات على
احلاجز باتت ال تطاق ،حمذرين من عملية

ع�سكرية وا�سعة على جنني ،يف تهديدات
ن��ق��ل��ت م���ن �أك��ث�ر م���ن ط���رف ل��ق��وى جنني
واملخيم
م�صدر يف الغرفة امل�شرتكة ي�شدد لوكالة
“�صفا” على �أن عمليات الغرفة امل�شرتكة
ج�����اءت ل��ت�����ش��ت��ي��ت االح���ت�ل�ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي
بعمليات بحثه عن مقاومي جلبوع
وي��ق��ول“ :يخرج امل�سلحون ويطلقون
النار على قوات االحتالل وق�صا�صي الأثر
مب��واق��ع ت��واج��ده��م لت�شتيتهم و�إرب��اك��ه��م
خ��ل�ال م�لاح��ق��ة م���ن ت��ب��ق��ى م���ن حم���رري
ج���ل���ب���وع وه���م���ا �أي����ه����م ك��م��م��ج��ي وم��ن��ا���ض��ل
نفيعات»
وي�شري امل�صدر �إىل �أن عنا�صر الغرفة
يف اليومني الأولني للعملية نفذوا عمليات
�إط�ل�اق ن��ار جريئة مب��رج اب��ن عامر وعلى
�سياج جدار الف�صل العن�صري
وينبه �إىل �أن هذه املنطقة ذاتها التي كان
يتم يف اجلهة املقابلة منها عمليات بحث،

أب فلسطيني يودع نجله المصاب بالسرطان قبيل اعتقاله من جيش االحتالل
نب�ض البلد-وكاالت

�أظ���ه���رت ����ص���ورة ،ت��داول��ه��ا ن�����ش��ط��اء على
م���واق���ع ال���ت���وا����ص���ل االج���ت���م���اع���ي ،وداع �أب
فل�سطيني ،لنجله امل�صاب مبر�ض ال�سرطان،
بقبلة على جبينه ،قبيل اعتقاله م��ن قبل
جنود االح��ت�لال الإ�سرائيلي� ،صباح اليوم
الثالثاء
والأب هو حجازي القوا�سمي ،من �سكان
مدينة اخلليل جنوبي ال�ضفة الغربية؛ �أما
الطفل ،فهو جنله �أحمد ( 11عاما) والذي
يعاين من مر�ض ال�سرطان ،ويتلقى عالجا
كيماويا ت�سبب بفقدان �شعره
و ُتظهر ال�صورة ،القوا�سمي ،وهو برفقة
ثالثة من �أطفاله؛ يحمل �أحدهم بذراعه
الي�سرى ،وي�ضع يده اليمنى على ر�أ�س طفله
�أح��م��د اخل���ايل م��ن ال�����ش��ع��ر ،وامل�ستلقي بال

حول وال قوة على �أريكة ،طابعا على جبينه
ُقبلة؛ يف حني ترقب الطفلة الثالثة والدها
وهو يودع �أخاها املري�ض

نب�ض البلد-وكاالت
ا�شتعلت مواقع التوا�صل الإجتماعي ،م�ساء
ي���وم االث���ن�ي�ن ،غ�ضبًا و���س��خ ً��ط��ا ع��ل��ى االح��ت�لال
الإ�سرائيلي ،بعد ورود �أنباء ت�شري لإدخال الأ�سري
القيادي ال�سابق يف كتائب �شهداء الأق�صى ،وع�ضو
املجل�س الثوري حلركة فتح “زكريا الزبيدي”،
لق�سم العناية امل�شددة مب�شفى هت�سيدك ب�أرا�ضي
ال 48
وكان جربيل الزبيدي �أخ الأ�سري زكريا� ،أول
من غ��رد على ح�سابه على الفي�سبوك ،مطالبًا
ب���إن��ق��اذ ح��ي��اة �أخ���ي���ه ،مم���ا �أث�����ار غ�����ض��ب ال�شعب
الفل�سطيني
وت�������ؤث������ر ال���ه���ا����ش���ت���اغ���ات ب���ن�������ش���ر ال��ق�����ض��ي��ة
الفل�سطينية وتطوراتها ،ب�سبب انتباه العامل
الآن للتكنولوجيا والعامل الرقمي ،فما كان من
الفل�سطينيني �إال �أن يعيدوا ما فعلوه �أثناء هبة
القد�س من التفاف عاملي حول الق�ضية ب�سبب
الها�شتاغات
وخ�����رج ال��ن�����ش��ط��اء ع��ل��ى ال�����س��و���ش��ي��ال م��ي��دي��ا
بثالث ها�شتاغات رئي�سية وهي# :كلنا_زكريا،
و#زكريا_
�#أنقذوا_زكريا_الزبيدي،
حتت_التعذيب
#كلنا_زكريا
غرد فل�سطينيون على ال�سو�شيال ميدي على
و�سم كلنا زكريا� ،أح��د الو�سوم التي مت تفعليها
رقم ًيا لإنقاذ زكريا
وب���إ���ش��ارة ل��زك��ري��ا ،ق��ال��ت �سنابل ال��غ��ول عرب
ح�سابها”“ :النمر الأ�سود” خانه ج�سده بني
خمالب التعذيب وه��و ي�صارع وحده ”.مرفقة
و�سم #كلنا_زكريا
ون�شرت ليلى خطاب“ :انه�ض �أيها الثائر ال
تقتلنا مرتني».
وكتبت �إ�سالم �أبو لبد عرب ح�سابها“ :زكريا
الزبيدي يف خطر من �شدة التعذيب»
و�أ�ضافت“ :ماذا كانوا ينتظرون من �صاحب
ت��ل��ك ال�� َع��ي��ن�ين اجل��اح��ظ��ت�ين ،وال��ب�����ش��رة املُ��ع�� َّب��ق��ة
#بالبارود !!»

والح��ق��ا ،كتب الطفل �أحمد القوا�سمي،
على ح�سابه يف موقع (في�سبوك)“ :ح�سبي
اهلل ونعم الوكيل ،جي�ش االحتالل اعتقلوا

بابا ..ربنا يفك �أ�سرك وترجع لنا بال�سالمة»
ويعاين الطفل �أحمد وهو النجل الأكرب
للمعتقل ح��ج��ازي القوا�سمي م��ن �سرطان
العظام ،بح�سب عائلته
وي��ق��ول زي����اد ال��ق��وا���س��م��ي ،وال����د املعتقل
ح����ج����ازي وج�����د ال���ط���ف���ل �أح�����م�����د ،ل���وك���ال���ة
(الأن���ا����ض���ول)� ،إن ح��ف��ي��ده م�����ص��اب مبر�ض
ال�����س��رط��ان يف ال��ع��ظ��م م��ن��ذ ت�����س��ع��ة �أ���ش��ه��ر،
و�أُجريت له عملية ا�ستئ�صال جلزء من عظم
رجله اليمنى يف �أحد امل�ست�شفيات الرتكية يف
متوز /يوليو املا�ضي
وك���ان م��ن امل��ف�تر���ض �أن يتلقى الطفل،
ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء ،ج��رع��ة ع�ل�اج ك��ي��م��اوي��ة يف
م�ست�شفى امل ُ ّطلع بالقد�س ،غري �أنها ت�أجلت
ب�سبب اعتقال والده
و�أو���ض��ح القوا�سمي اجل��د �أن الطفل ،يف
حالة �صحية �صعبة ،وال يقوى على ال�سري

إعالم االحتالل :فرص المواجهة تتصاعد في غزة رغم الوساطة المصرية
نب�ض البلد-وكاالت

�أف���ادت �صحيفة معاريف العربية ،ام�س
ال��ث�لاث��اء � 14سبتمرب � ،2021أن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ت�ستعد لت�صاعد
الأو�ضاع الأمنية واحتمال وقوع جولة قتال
يف امل�ستقبل القريب على خلفية التطورات
الأخرية املتعلقة بالأ�سرى الفل�سطينيني
وي����ع����ت����ق����د م�����������س������ؤول�����ون ع�������س���ك���ري���ون
�إ���س��رائ��ي��ل��ي��ون� ،أن�����ه ح��ت��ى ل���و حت��ق��ق بع�ض
ال���ه���دوء ب��ف��ع��ل ال��و���س��اط��ة امل�����ص��ري��ة� ،إال �أن
ذلك لن يدوم لفرتة طويلة ،خا�صة يف ظل
ا�ستمرار �إط�لاق ال�صواريخ ب�شكل متقطع
على م�ستوطنات غالف غزة
وب��ح�����س��ب ال�����ص��ح��ي��ف��ة ،ف������إن ت��رج��ي��ح��ات
امل�ؤ�س�سة الأمنية الإ�سرائيلية ت�شري لوقوف
ح���رك���ة اجل���ه���اد الإ����س�ل�ام���ي وراء ع��م��ل��ي��ات
�إط�ل�اق ال�����ص��واري��خ الأخ��ي�رة ،وال��ت��ي �أعلنت

مقاومة رقمية ...رواد مواقع التواصل اإلجتماعي
يغردون بهاشتاغات نصرة لألسير زكريا الزبيدي
“ال�صعقات الكهربائية َ ،
ال�شبح ،
وتابعتّ :
ُ
َّ
ال�شتم  ،تك�سري العظام  ،كل ذلك فعلوه بفهدنا
الأ�سود لينتزعوا منه اعرتافاً � ،أو كلمة متحو عار
بال�صمت»
دولتهم  ،ولك ّنه #التزم ّ
�#أنقذوا_زكريا_الزبيدي
القى و�سم �أنقذوا زكريا تفاعلاً من ال�شعب الفل�سطيني
قال �إبراهيم �سعد الدين عرب ح�سابه“ :انتا
ع���ارف اي�ش يعني �ضرب و�شبح وتك�سري عظام
و�أب�شع �أنواع التعذيب ،انتا عارف اي�ش معنى تروح
مرتني عامل�ست�شفى وانتا �أ�ســـري!»
وا�ضاف“ :زكريا ايل قهر املحتل م�ش را�ضي
يحكي ويعرتف ب�أي حرف».
وق��ال هبة“ :زكريا يا وجع القلب ،احنا وال
���ش��يء ق���دام �إ����ص���رارك وبطولتك ،زك��ري��ا عذبوا
الأجن��ا���س حلتى و�صل للحالة ها  ،اهلل يل،،عن
بني �صهيون يف الدنيا والأخرة»
ون�����ش��ر �إي����اد ن�سمان ع�بر �صفحته“ :يا ع�� ّز
البارود وكربياءه لن ينالوا من عزميتك»
#زكريا_حتت_التعذيب
نا�شدت �آيات �صالح عرب ح�سابها “الفي�سبوك”
اجل��م��ي��ع ل��ل��ت��غ��ري��د ع��ل��ى ه��ا���ش��ت��اغ زك���ري���ا حتت
التعذيب ،وقالت يف تغريدتها :بلغوا العامل عن
هول اجلرمية التي ترتكب بحق ابطالنا وعلى
ر�أ�سهم القائد زكريا الزبيدي»
وق����ال����ت خ���ل���ود ال�������ش���ري���ف ع��ب�ر ���ص��ف��ح��ت��ه��ا:
“�شو ب��ن��ت��ظ��روا �أك��ث�ر م��ن ه��ي��ك امل�����س���ؤول�ين!،
البطل زك��ري��ا الزبيدي و�ضعه �صعب وهلحني
ه����و ب���االن���ع���ا����ش؛واح���ن���ا ك�����ش��ع��ب م����ا ل���ن���ا غ�ير
ال��دع��اء؛ي��اع��م��ي حت��رك��وا دخ��ي��ل اهلل؛ب��دن��ا���ش ال
�سمح اهلل ن�سمع خرب �أ�سوء من كده عنه؛�أنقذوه
ب�سرعة رجاءً!!!!» ويف وقت �سابق من الليلة ،دعت
كتائب �شهداء الأق�صى عرب مكربات ال�صوت يف
جنني ،اال�ستنفار ب�سبب الو�ضع ال�صحي للأ�سري
زكريا ،ولبى املواطنني الفل�سطينيني هذا النداء
وخرج �أهايل جنني مب�سريات غ�ضب ،وكان هناك
م�سرية �أم��ام بيت الأ�سري زكريا الزبيدي تهتف
با�سمه

وك��ذل��ك يف اجل��ان��ب الآخ���ر م��ن اجل���دار يف
ال��داخ��ل ويو�ضح �أن الغرفة �أ���ص��درت �أكرث
م��ن ب��ي��ان ب��ه ت��ه��دي��د ووع��ي��د ،م����ؤك���دًا �أن��ه��ا
لي�ست ت��ه��دي��دات ف��ارغ��ة ،ب��ل �إن االحتالل
جربها يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ��ي�رة لكنها �أك�ثر
عن ًفا وحافزية منذ عملية نفق جلبوع
وي�شدد على �أن اال�ستنفار امل�سلح ال ي�شبه
ما قبله من ا�شتباكات كانت عنيفة و�ضارية
وي�����ش�ير �إىل �أن ذل���ك ي��ت��زام��ن م��ع تنبه
�إ���س��رائ��ي��ل��ي ل��و���ض��ع ج��ن�ين ب�����ش��ك��ل وا���ض��ح،
م�����ؤك����دًا �أن ال��ت��ح��ري�����ض ع���ال��� ًي���ا ع��ل��ي��ه��ا يف
�صحفه ،فعادت جمددًا للتحذير من “غابة
من البنادق التي تنتظرهم»
وا���س��ت��ذك��رت ا���ش��ت��ب��اك��ات عنيفة م�سلحة
اندلعت منذ معركة �سيف القد�س وحركت
املياه ال��راك��دة يف ال�ضفة الغربية ل�سنوات
خلت
�أح������د م���ق���اوم���ي ج���ن�ي�ن ي�����ؤك����د ل��وك��ال��ة
“�صفا” �أنهم يعرفون فارق القوة ،لكنهم

يعولون على احلا�ضنة ال�شعبية التي ت�صنع
اً
معزول عن
ال��ف��ارق� ،إذ �أن واقعهم مل يعد
حا�ضنة كما كان مع حاالت فردية �سرعان
ما اغتيلت
وي���ق���ول“ :كان م���ن امل�����أم����ول �أن ي�صل
حم�����رري ج��ل��ب��وع جل��ن�ين ل�����ص��ن��اع��ة ح��ال��ة
وتوليد �أزم���ة لالحتالل بكيفية التعامل
مع مقاومة عنيفة وحا�ضنة �شعبية و�أ�سرى
حمررين»
وت�شدد م�صادر لوكالة “�صفا” على �أن
ه��ذه احل��ال��ة مقلقة لعديد م��ن الأط���راف
م��ن��ه��ا ال�����س��ل��ط��ة الفل�سطينية ال��ت��ي ك��ان��ت
�ستعي�ش م���أز ًق��ا م��رك�� ًب��ا ل��و دخ��ل امل��ح��ررون
جل���ن�ي�ن ب�����ش��ك��ل ج���م���اع���ي وت�����وف�����رت ل��ه��م
احلا�ضنة ال�شعبية وامل�سلحة
وتو�ضح �أن ذلك ي�أتي بوقت ال يبعد فيه
مقر املقاطعة (جت��م��ع الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة)
�سوى ب�ضع ع�شرات �أم��ت��ار ع��ن املخيم ،ما
كان �سيعني تبعات ال ترغب بها ال�سلطة

ر�سميا �أنها �سرتد �أي�ضا على الهجمات التي
ت�شنها طائرات االحتالل يف قطاع غزة
وت�شري ال�صحيفة �إىل �أن حركة اجلهاد
الإ���س�لام��ي ت��ق��ود اخل���ط الأك��ث�ر “ت�شددا”
يف م��ا يتعلق باملواجهة م��ع “�إ�سرائيل” يف
قطاع غزة ،ومل متنعها حركة حما�س التي
حت��ك��م ال��ق��ط��اع م��ن تنفيذ عمليات �إط�ل�اق
ال�����ص��واري��خ ،وتتيح لها �إمكانية اال�ستمرار
يف ذلك ويف ال�سياق ذات��ه ،ك�شفت م�صادر يف
قيادة جي�ش االحتالل باملنطقة اجلنوبية� ،أن
الأو�ضاع يف قطاع غزة تتجه نحو االنفجار،
خا�صة مع ا�ستمرار مطاردة قوات االحتالل
الثنني من �أ�سرى حركة اجلهاد الإ�سالمي
و�أو�ضحت امل�صادر الأمنية الإ�سرائيلية �أن
قادة كبار يف اجلهاد الإ�سالمي هددوا ب�أنه �إذا
مت اغتيال الأ�سريين �أيهم كممجي ومنا�ضل
نفيعات ،ف�إنهم �سريدون ب�إطالق وابل كثيف
من ال�صواريخ باجتاه امل�ستوطنات

مؤشرات على اندالع انتفاضة في الداخل المحتل
نب�ض البلد-وكاالت

حذر كاتب �إ�سرائيلي من “اندالع انتفا�ضة
بني فل�سطينيي ،48يف ظل توفر العديد من
العالمات املقلقة ،ما يتطلب من قوات الأمن
الإ�سرائيلية اال�ستعداد لأي �سيناريو متوقع،
بعد �أن و�ضعت هجمات الطعن ال��ث�لاث يف
الأيام الأخرية عند امل�سجد الأق�صى ومفرتق
غو�ش عت�صيون وحمطة احلافالت املركزية
يف القد�س� ،إ�سرائيل يف حالة “ت�أهب عطلة”
�سنوية»
و�أ�ضاف نداف �شرغاي يف مقال ب�صحيفة
�إ����س���رائ���ي���ل ال���ي���وم �أن “هذا ال�����ش��ه��ر ي�شهد
ال���ع���دي���د م���ن احل�������وادث الأم���ن���ي���ة ال�����س��ي��ئ��ة،
رمب��ا مل حت�صل منذ �سنوات ع��دي��دة ،وهذه
امل�����رة ي�����س��ت��دع��ي الأم������ر �أن ت���ك���ون ال��ي��ق��ظ��ة
واال�ستعداد خمتلفني ،لأنه ل�سنوات عديدة
مت م���ن���ح “احتمال �ضعيف” ل�����س��ي��ن��اري��و
ين�ضم ف��ي��ه فل�سطينيو� 48أو بع�ضهم �إىل
�أع���م���ال االح��ت��ج��اج��ات �إىل ج��ان��ب �إخ��وت��ه��م
الفل�سطينيني يف ال�ضفة ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع
غ��زة ،حتى اندلعت “انتفا�ضتهم” يف مايو
املا�ضي»
و�أ�شار �إىل �أن “هناك العديد من العالمات
الأمنية املقلقة لإ�سرائيل قد وجدت طريقها
�إىل ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ي ،48وم����ن ب��ي��ن��ه��ا :ه��دي��ر
�آالف م�شجعي ن��ادي �سخنني ي��وم ال�سبت يف
ملعب �سامي عوفر بهتافات “بالروح بالدم
نفديك ي��ا �أق�صى”؛ ون�شر ع�ضو الكني�ست
ال�سابق حممد ب��رك��ة رئي�س جلنة مراقبة
فل�سطينيو 48حال ًيا ر�سالة تلقاها من �أحد
�أع�����ض��اء امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ي حل��رك��ة اجل��ه��اد

الإ�سالمي ،التي ترف�ض حماوالت “الدعاية
ال�صهيونية” لتقدمي فل�سطينيي 48على
�أنهم “متعاونون” مع �إ�سرائيل»
و�أو�ضح �أن “قادة الو�سط العربي ،وبركة
م��ن��ه��م� ،أك����دوا �أن م��دي��ن��ة ال��ن��ا���ص��رة موالية
للن�ضال الفل�سطيني،
ف��ي��م��ا �أك����د �أمي����ن ع����ودة رئ��ي�����س ال��ق��ائ��م��ة
امل�����ش�ترك��ة يف الكني�ست �أن���ه “�إذا جن��ح �ستة
�أ�����س����رى يف ال����ه����روب م���ن ال�����س��ج��ن ال�����ض��ي��ق

واملكتظ ،فيمكن ملاليني ال�شعب الفل�سطيني
�أن يوقفوا االحتالل حتى يتم �إطالق �سراح
�أ�سراهم»
و�أو���������ص��������ى ال�����ك�����ات�����ب “ب�أن ي���ت���ج���اه���ل
ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��و 48ه�����ذه الأ�������ص������وات امل��ه��ي��ج��ة
وامل��ح��ر���ض��ة ل��ق��ادت��ه��م ،ويف ال��وق��ت ذات���ه على
قوات الأمن الإ�سرائيلية �أن تبدي املزيد من
اال�ستعداد جلميع االحتماالت ،لأنه ال جمال
�أمامها �أن تتجاهل هذه امل�ؤ�شرات»

وختم بالقول �إن “تواجد ف�صيلي احلركة
الإ���س�لام��ي��ة يف �أرا����ض���ي ���� ،48س���واء اجل��ن��اح
ال�شمايل املحظور� ،أو اجلناح اجلنوبي املمثل
الآن يف احلكومة ،ف�ضال عن تواجد �أن�صار
حما�س بيننا ،و�أولئك الوطنيني الراديكاليني
بني فل�سطينيي  ،48كلها احتماالت الندالع
م���زي���د م����ن ال�����ن��ي��ران ،وال ي���ج���ب �أن تغفو
�إ�سرائيل م��رة �أخ��رى حتت ذريعة �أن ان��دالع
هذه االنتفا�ضة احتمال �ضعيف»

االربعاء
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مدرب إنتر :سنحاول إيقاف
نجم ريال مدريد
نب�ض البلد-وكاالت

�أك� � ��د امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي لإن �ت ��ر م �ي�ل�ان،
�سيموين �إنزاجي� ،أن فريقه �سريكز ب�شكل
خ��ا���ص ع�ل��ى �إي �ق��اف جن��م ري ��ال م��دري��د،
خ�لال م �ب��اراة ال�ف��ري�ق�ين ،غ��دا ،باجلولة
الأوىل من دور املجموعات بدوري �أبطال
�أوروبا.
وق��ال �إن��زاج��ي خ�لال م��ؤمت��ر �صحفي
“فيني�سيو�س جونيور يعي�ش فرتة رائعة،
ل��ن ن�ن���س��ى ب �ن��زمي��ا وه� � ��ازارد ورودري �ج ��و
جوي�س ،لكننا بال �شك �سنعطي اهتماما
خا�صا بفيني�سيو�س”.
وي�صل فيني�سيو�س للمباراة وهو مير
بفرتة رائ�ع��ة بت�سجيله � 4أه ��داف يف �أول
�أربع جوالت من الليجا ،بينها هدفه يوم
الأحد املا�ضي �أمام �سيلتا فيجو.
و�أ�شار �إنزاجي �إىل �أنه ي�شعر بالقلق من

ريال مدريد �إزاء خرباته الطويلة يف تلك
البطولة وك��ذل��ك امل�شوار الناجح ملدربه
الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي.
وق��ال “�أن�شيلوتي هو واح��د من �أجنح
امل��درب�ين يف تاريخ ك��رة ال�ق��دم ،هو مدرب
كبري للغاية وم��ن ال��رائ��ع احل��دي��ث معه
عن كرة القدم”.
ورغ� ��م �أن �إن �ت�ر مل ي�ح�ق��ق �أي اجن��از
يف دوري الأب� �ط ��ال م�ن��ذ  11ع��ام��ا ،فقد
�أعرب �إنزاجي عن ثقته يف العبيه �أبطال
�إيطاليا ،قائال “�ستكون لديهم فر�صة
ك�ب�يرة لكتابة �صفحة رائعة” يف تاريخ
ال� �ن ��ادي .وب �خ �� �ص��و���ص احل ��ال ��ة ال�ب��دن�ي��ة
ملدافعه �ألي�ساندرو با�ستوين ،ال��ذي غاب
عن املباراة الأخرية للإ�صابة� ،أكد �إنزاجي
�أنه �سيخ�ضع لفحو�صات جديدة �ستحدد
م�شاركته م��ن عدمها �أم ��ام ال��ري��ال على
ملعب �سان �سريو.
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«عرض مغر وتاريخي» لصالح ..وماني على خطى فان دايك
نب�ض البلد-وكاالت

ك�شفت تقارير �إع�لام�ي��ة �إجنليزية عن
رغ �ب��ة ن� ��ادي ل �ي �ف��رب��ول يف حت �� �ص�ين �أب ��رز
جن��وم��ه م��ن خ�ل�ال جت��دي��د ع�ق��د امل���ص��ري
حممد �صالح وال�سنغايل �ساديو ماين.
وذك��رت �صحيفة “ال�صن” الربيطانية
�أن ه �ن��اك رغ �ب��ة يف ال� �ن ��ادي الإجن �ل �ي��زي
ل �ت ��أم�ي�ن ب ��اق ��ي ال �ع �ن��ا� �ص��ر الأ� �س��ا� �س �ي��ة يف
ال �ف��ري��ق ،ب�ت�ج��دي��د ع �ق��دي � �ص�لاح وم��اين،
خ�صو�صا ب�ع��د جت��دي��د ل�ي�ف��رب��ول ع�ق��د كل
من حار�س مرماه �ألي�سون بيكر ومدافعه
ف�يرج �ي��ل ف ��ان داي� ��ك و�أن � ��دي روب��رت �� �س��ون
و�أل�ك���س�ن��در �أرن��ول��د وج ��ورادن هيندر�سون
وفابينيو.
�أجور النجوم� ..أرقام فلكية ال حدود لها

و�أك � � ��دت ال �� �ص �ح �ي �ف��ة ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة �أن

صالح ورونالدو ..صراع األرقام يشتعل مبكرا في البريميرليغ

أندية الدرجة األولى تطالب بدخول
مجاني للجماهير في مباريات الدوري
نب�ض البلد -عمان

طالبت �أن��دي��ة ال��درج��ة الأوىل لكرة
القدم ،احتاد اللعبة ،ال�سماح للجماهري
بح�ضور مباريات الدوري جمانا ،ودون
احلاجة ل�شراء تذاكر.
و�أك��دت الأندية �أن هذا الطلب ي�أتي
ب�سبب ع��دم ق ��درة البع�ض ع�ل��ى ��ش��راء
ال �ت��ذاك��ر ع�ب�ر امل �ن �� �ص��ة الإل �ك�ت�رون �ي��ة،
وت �ق��دي��را ل�ل�ظ��روف االق�ت���ص��ادي��ة التي
مي��ر ب�ه��ا ال�ب�ع����ض ،وال �ت��ي ال تتيح لهم
القدرة على �شراء تذكرة يف كل مباراة.
و�أك � ��د رئ �ي ����س ن� ��ادي ال �� �ص��ري��ح عمر
ال �ع �ج �ل��وين ل��وك��ال��ة االن� �ب ��اء الأردن� �ي ��ة
(ب�ت�را) ام����س ال�ث�لاث��اء ،ان��ه مت توجيه
طلب ل�لاحت��اد ل�ضمان دخ��ول جماين
ل�ل�ج�م��اه�ير ،م�ع�ت�برا �أن ه��ذه اخل�ط��وة
ت ��أت��ي ت �ق��دي��را ل �ل �ظ��روف االق�ت���ص��ادي��ة

ل �ل �ج �م ��اه�ي�ر ،وع � � ��دم ق � � ��درة ال �ب �ع ����ض
ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل م��ع �آل�ي��ة ��ش��راء ال�ت��ذاك��ر
الكرتونيا.
من جهته ،قال رئي�س نادي ال�سرحان
ع �ب��داهلل ال���س��رح��ان ،ان��ه ط�ل��ب ال�سماح
ل�ل�ج�م��اه�ير ب��ال��دخ��ول امل �ج ��اين ،الف�ت��ا
�إىل �أن احت��اد الكرة يف طريقه لل�سماح
ر�سميا بالدخول املجاين.
وا�ضاف ”:ت��اب �ع��ت م � �ب� ��اراة احت ��اد
الرمثا وكفر�سوم �أم�س االث�ن�ين ،حيث
كان دخول اجلمهور جمانا” ،يف م�ؤ�شر
عن موافقة االحتاد على طلب االندية،
بانتظار قرار ر�سمي من االحتاد.
ب��دوره ،ك�شف م�س�ؤول ن�شاط الكرة
يف ن ��ادي ال�ي�رم��وك ج �ه��اد ع�ط�ي��ة ،عن
ت �ق��دم ع ��دد ك �ب�ير م��ن �أن ��دي ��ة ال��درج��ة
االوىل ،بطلبات الحت��اد الكرة حل�ضور
املباريات جمانا ،وهو مطلب جماعي.

«جزرة» تتسبب في غياب العب
سويدي عن المالعب ألسابيع
نب�ض البلد-وكاالت

الإ� � �ص ��اب ��ات ه ��ي اجل � ��زء الأ�� � �س � ��و�أ يف
لعبة ك��رة ال �ق��دم ،لكن �إ��ص��اب��ة الالعب
ال�سويدي رام��ي كايب ق��د تكون �إح��دى
�أغرب الإ�صابات التي قد ن�سمع عنها� ،إذ
ت�سببت “جزرة” يف ابتعاده عن املالعب
خالل الأ�سابيع املقبلة.
ووف�ق��ا لقناة “�آر ت��ي يف نورد” ،ف��إن
كايب ال��ذي يلعب �ضمن �صفوف فريق
هرينيفن الهولندي ،قد تعر�ض ل�ضربة
ق��وي��ة يف م�ن�ط�ق��ة ال �ف��ك خ�ل�ال �إح ��دى
مباريات الدوري املحلي.

وظ ��نّ ك��اي��ب �أن �إ��ص��اب�ت��ه ن��اج�م��ة عن
اح �ت �ك��اك ع � ��ادي ،ل ��ذا وا� �ص��ل ال �ت��دري��ب
واللعب ،وبالطبع تناول الطعام ،وكانت
الأم � ��ور ت���س�ير ع �ل��ى م��ا ي� ��رام ،ل �ك��ن كل
�شيء تغري للأ�سو�أ ،عندما قرر الالعب
تناول ج��زرة ،و�سمع �صوتا غريبا ،حيث
ت�سببت اجل ��زرة يف ك�سر ف�ك��ه .و�أو� �ض��ح
ال �ن��ادي ال�ه��ول�ن��دي �أن ال�لاع��ب �سيغيب
عن املالعب خالل الأ�سابيع املقبلة على
�إث��ر ه��ذه الإ��ص��اب��ة العجيبةُ .ي�شار �إىل
�أن كايب ان�ضم �إىل هريينفني يف يناير
املا�ضي قادما من �إلف�سبورغ ال�سويدي
مقابل ن�صف مليون يورو.

خوف وترقب ..شبح «الفضيحة»
يطارد برشلونة أمام بايرن ميونيخ

نب�ض البلد-وكاالت
ت��رق��ب وخ ��وف ��ش��دي��د ،ه��ي احل��ال��ة التي
ت���س��ود مع�سكر ب��ر��ش�ل��ون��ة الإ� �س �ب��اين ،قبل
�ساعات من مواجهة بايرن ميونيخ الأملاين،
بذكريات “ف�ضيحة” العام املا�ضي.
وق�ب��ل ع��ام بال�ضبط ،ت�ع��ر���ض بر�شلونة
لواحدة من �أق�سى الهزائم بتاريخه الكروي،
على يد بايرن ميونيخ ،يف ربع نهائي دوري
�أبطال �أوروبا ،وبنتيجة .8-2
تلك الهزمية ،ال زال��ت متثل م��ادة د�سمة
لل�سخرية والتقليل من بر�شلونة ،من قبل
جماهري اخل���ص��م ،بينما متثل “كابو�سا”
مل�شجعي الفريق الكتالوين.
ويعود بر�شلونة ليواجه العمالق الأملاين
مرة �أخرى ،م�ساء الثالثاء ،يف اجلولة الأوىل
م��ن مناف�سات املجموعة اخلام�سة ب��دوري
�أبطال �أوروبا ،ولكن هذه املرة ،بر�شلونة يبدو
�أ�ضعف بكثري من تلك الن�سخة التي ا�ستقبلت
� 8أهداف كاملة.
و�سيدخل النادي الكتالوين موقعة بايرن
ميونيخ ،بخط هجوم “هزيل” ،مكون من

الع�ب�ين ف�ق��ط ،وه�م��ا الهولنديان ميمف�س
دي�ب��اي ول��وك دي ي��ون��غ ،بينما ي�ع��اين بقية
الالعبني من الإ��ص��اب��ات ونق�ص اجلاهزية
البدنية .ف�سيغيب عن بر�شلونة  4مهاجمني
ب�سبب الإ� �ص��اب��ة ،وه��م ال��دمن��ارك��ي م��ارت��ن
ب��راث��وي��ت ،والأرجنتيني �سريجيو �أغ��وي��رو،
والإ��س�ب��اين �أن�سو ف��ات��ي ،والفرن�سي عثمان
دميبيلي .وباملقارنة بفريق بر�شلونة الذي
مني بالهزمية ال�ت��اري�خ�ي��ة ،فقد رح��ل عن
��ص�ف��وف ال �ن��ادي  3م��ن �أب ��رز جن��وم��ه ،وه��م
الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،والأوروغواياين
لوي�س �سواريز ،والفرن�سي �أنطوان غريزمان،
مما يجعل الت�شكيلة احلالية �أ�ضعف بكثري.
وت��رت�ف��ع امل �خ��اوف داخ ��ل ب��ر��ش�ل��ون��ة ،من
ت �ك ��رار “�سيناريو الف�ضيحة” ع �ل��ى يد
بايرن ميونيخ ،ال��ذي ال يبدو �أق��ل ق��وة من
ت�شكيلة  ،2020بينما �ضعفت ت�شكيلة النادي
الكتالوين .و�سي�ست�ضيف بر�شلونة خ�صمه
العنيد بايرن ميونيخ ،على ا�ستاد كامب نو،
م�ساء ال�ث�لاث��اء ،يف مت��ام ال�ساعة  11م�ساء
بتوقيت �أبوظبي.

“الريدز” ي�ستعدون لتقدمي عر�ض ملاين

بنف�س قيمة راتب فان دايك ،الذي يتقا�ضى
� 220ألف جنيه �إ�سرتليني يف الأ�سبوع.
و�إذا واف� ��ق امل �ه��اج��م ال���س�ن�غ��ايل ال�ب��ال��غ
عمره  29عاما على التجديد ،ف�سيبقى يف
ملعب “�أنفيلد” حتى �صيف  2025حيث
�سيبلغ من العمر حينها  34عاما.
�أم� � ��ا ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل� ��� �ص�ل�اح ،ف �ي �� �س �ت �ه��دف
ل�ي�ف��رب��ول م�ن�ح��ه �أع �ل��ى رات ��ب يف ال ��دوري
الإجنليزي املمتاز ،بقيمة � 500أل��ف جنيه
�إ�سرتليني يف الأ�سبوع.
ويرتبط �صالح بعقد مع ليفربول حتى
�صيف  ،2023وهناك رغبة كبرية من قبل
“الريدز” يف جت��دي��د ع�ق��ده ،ال�سيما يف
ظ��ل ت��أل�ق��ه م��ع ال�ف��ري��ق ،حيث حقق نهاية
الأ�سبوع املا�ضي �إجن��ازا تاريخيا بت�سجيله
الهدف رقم  100يف م�سريته.
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بهدفه يف مرمى ليدز يونايتد يف اجلولة
الرابعة يف ال��دوري الإجنليزي املمتاز ،دخل

� �ص�ل�اح ن� ��ادي ال � � �ـ 100يف امل �� �س��اب �ق��ة حمتال
املرتبة اخلام�سة يف قائمة �أ�سرع الع�ضويات.
�صالح �سجل هدفه رقم  100يف مباراته
رقم  ،162وهو خام�س �أف�ضل رقم يف تاريخ

ال � ��دوري الإجن �ل �ي��زي امل �م �ت��از ،ح�ي��ث �سبقه
فقط �آالن �شريار ال��ذي حقق رقمه يف 124
مباراة ،وهاري كني ( 141مباراة) ،و�سريجيو
�أغ��وي��رو ( 147م�ب��اراة) وت�يري ه�نري (160
م�ب��اراة) .ورغ��م خو�ض كري�ستيانو رونالدو
النجم العائد ملان�ش�سرت يونايتد  197مباراة
يف الربميريليغ حتى الآن ،ف�إنه مل ينجح
يف الو�صول �إىل رقم �صالح� ،أي مل يقتحم
نادي الـ.100
ف �ب �ه��دف �ي��ه يف م ��رم ��ى ن �ي��وك��ا� �س��ل ،رف��ع
رون ��ال ��دو ر� �ص �ي��ده ال�ت�ه��دي�ف��ي يف ال� ��دوري
الإجن�ل�ي��زي املمتاز �إىل  86ه��دف��ا ،ليف�صله
 14هدفا فقط عن دخول نادي املائة ليفوز
بالع�ضوية رقم  ،31لكن قد ي�سبقه ال�سنغايل
�ساديو ماين العب ليفربول الذي �سجل 97
هدفا يف  233مباراة.
� �ص�لاح ��س�ب��ق ل��ه حت�ط�ي��م رق ��م رون��ال��دو
ك ��أك�ث�ر الع ��ب ي���س�ج��ل يف م��و� �س��م واح� ��د يف
ال�برمي�يرل�ي��غ ،ب ��إح��راز  31ه��دف��ا يف مو�سم
 ،2008-2007بعد �أن �سجل امل�صري  32هدفا
يف مو�سم .2018-2017

ويف ح��ال��ة دخ ��ول رون ��ال ��دو ن ��ادي امل��ائ��ة،
�سيظل ال���س�ب��اق بينهما ملتهبا م��ع وج��ود
كني ،حيث ي�سعى الثالثي الحتالل مراكز
م �ت �ق��دم��ة يف � �س �ب��اق ال � �ه� ��داف ال �ت��اري �خ��ي
للم�سابقة ال ��ذي ي�ح�ت��ل � �ص��دارت��ه امل�ع�ت��زل
�شريار بر�صيد  260هدفا.
رون��ال��دو اع�ت��اد ك�سر الأرق ��ام القيا�سية،
وحت��دي��ه اجل��دي��د يف ال�برمي�يرل �ي��غ يكمن
يف مطاردة املزيد من الأرق��ام رغ��م �صعوبة
املناف�سة ،وجتاوزه �سن الـ 36عاما.
وجن ��ح رون ��ال ��دو يف ال�ت���س�ج�ي��ل بقمي�ص
مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د يف �أول ظ�ه��ور ل��ه ه��ذا
امل��و��س��م ،ليحقق ث��اين �أف���ض��ل رق��م يف ف��ارق
الت�سجيل بني هدفني يف البطولة ،بعد �أن
ات�سع الفارق بني �آخر �أهدافه قبل الرحيل
وه��دف��ه يف ن�ي��وك��ا��س��ل ه ��ذا امل��و� �س��م �إىل 12
ع��ام��ا و 124ي��وم��ا .وت�ن�ب��ئ �أرق� ��ام ��ص�لاح يف
الربميريليغ ،ورون��ال��دو مبجمل م�شواره،
عن �إث��ارة بال ح��دود هذا املو�سم يف ال��دوري
الإجنليزي املمتاز ،بني اثنني من �أ�ساطري
كرة القدم يف بالدهما و�أنديتهما.

رونالدو يلقي خطا ًبا حماسيا أمام العبي يونايتد
نب�ض البلد-وكاالت

ط��ال��ب النجم ال�برت�غ��ايل كري�ستيانو
رون��ال��دو زم�لاءه يف مان�ش�سرت يونايتد،
ب�ضرورة �إظهار حبهم للنادي والت�ضحية
بكل �شيء لإع��ادة �أف�ضل ف�ترات الفريق
مرة �أخرى.
و�أل �ق��ى رون��ال��دو خ�ط��ا ًب��ا �أم ��ام زمالئه
متحد ًثا عن الأ�سباب التي دفعته للعودة
�إىل ال �� �ش �ي ��اط�ي�ن احل� �م ��ر م� ��ن ج ��دي ��د،

وه��و اخل�ط��اب ال��ذي ا�ستمع �إل�ي��ه جميع
الالعبني واجلهاز الفني.
وق � � ��ال رون � ��ال � ��دو ب �ح �� �س��ب م� ��ا ن�ق�ل��ت
��ص�ح�ي�ف��ة ذا ��ص��ن ال�بري �ط��ان �ي��ة“ :عدت
�إىل مان�ش�سرت يونايتد ل�سببني ،الأول
حبي للنادي ،والثاين حبي لعقلية الفوز
املت�أ�صلة هنا”.
و�أ� � �ض � ��اف“ :مل �آت �إىل ه �ن��ا لأك� ��ون
م�شج ًعا� .إذا �أردمت النجاح فعليكم حب
ه��ذا ال �ن��ادي م��ن �أع �م��اق ق�ل��وب�ك��م ،يجب

�أن ت�ن��ام��وا وت ��أك �ل��وا وت�ق��ات�ل��وا م��ن �أج�ل��ه،
ب �� �ص��رف ال �ن �ظ��ر ع �م��ن ي �� �ش��ارك .ادع �م��وا
زم�لاءك��م وق��دم��وا  %100مما لديكم من
�أجل يونايتد”.
وتابع�“ :أنا هنا من �أجل الفوز ولي�س
ل���ش��يء �آخ ��ر ،ال�ف��وز يجلب ال���س�ع��ادة و�أن��ا
�أريد �أن �أكون �سعيدًا و�أنتم � ً
أي�ضا”.
ووا� �ص��ل�“ :أ�ؤمن ب�ك��م ك �ث�ي ً�را ،و�أن �ت��م
مم �ي��زون ج�م�ي�ع��ا ،و�إذا مل ي�ك��ن ال��و��ض��ع
كذلك ،مل �أكن لأعود مرة �أخرى”.

و�أك� � ��د“ :اجلماهري � �س �ت��دع �م �ك��م �إذا
قدمتم �أف�ضل ما لديكم� ،أري��د �أن �أخلق
عقلية ان�ت���ص��اري��ة ،ف�ع�ن��دم��ا ي ��أت��ي ال�ي��وم
ال��ذي �أع�ت��زل فيه� ،ستبقى تلك العقلية،
وت�سيطر ت�ل��ك امل�ج�م��وع��ة م��ن الالعبني
كما فعلنا يف املا�ضي”.
و�أمت�“ :س�أقدم �أف�ضل ما لدي من �أجل
الفريق ،لكن �أحتاج الدعم � ً
أي�ضا ،هل �أنتم
ج��اه��زون ل�ل�ق�ت��ال؟ ه��ل �أن �ت��م م�ستعدون
لتقدمي كل �شيء يف �أر�ض امللعب؟”.

جوارديوال :ناشئ برشلونة يستحق التحية ..وأتقبل دائما هذا األمر
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حت��دث بيب ج��واردي��وال ،م��درب مان�ش�سرت �سيتي ،عن
مطالبته الدائمة ب�ضرورة الفوز بلقب دوري �أبطال �أوروبا،
وذل��ك يف امل��ؤمت��ر ال�صحفي ال��ذي �أج��راه ال�ي��وم الثالثاء،
واخلا�ص مبواجهة اليبزيج املقرر �إقامتها غدًا يف م�ستهل
م�شوار الفريق مبرحلة املجموعات للبطولة الأوروبية.
وا�ستهل جوارديوال امل�ؤمتر باحلديث عن ما تعلمه من
و�صوله �إىل نهائي العام املا�ضي ،قائال“ :علينا �أن ن�ستحق
التواجد يف الأدوار املتقدمة ،ك��ل مو�سم خمتلف ،قدمنا
بطولة مذهلة (املو�سم املا�ضي) وقدمنا نتائح رائعة يف دور
املجموعات ،والآن نبد�أ يف بطولة جديدة”.
و�أ� �ض��اف“ :الريا�ضة تقدم حت��دي��ات ج��دي��دة ،م��ا حدث
يف املا�ضي انتهى ،الآن نبد�أ هذه امل�سابقة و�سنحاول الفوز
ب��امل�ب��اراة الأوىل ،ك��ل م��راح��ل املجموعات �صعبة ،و�سنقدم
بدورنا مباراة جيدة غدًا”.
وع �ل��ق ج ��واردي ��وال ع�ل��ى داين �أومل� ��و ،م�ه��اج��م الي�ب��زي��ج،
ق��ائ�ًل�اً �“ :أوملو ن�ش�أ يف �أك��ادمي�ي��ة بر�شلونة وه��و �أم��ر لي�س
�سهلاً  ،ومن ثم ذهب �إىل دينامو زغ��رب وهو �أم��ر يتطلب
ال�شخ�صية وال�شجاعة”.
را يف دي�ن��ام��و زغ ��رب ،وم��ن ثم
وزاد�“ :أوملو ت�ط��ور ك�ث�ي ً
تواجد يف اليبزيج ال��ذي يعد يف �آخ��ر ال�سنوات من �أف�ضل
 3فرق يف �أملانيا ،كما يلعب الآن مع املنتخب الإ�سباين وهو
�أمر لي�س �سهلاً � ً
أي�ضا ،يلعب ب�صورة جيدة ،وما �سيحدث له
يف امل�ستقبل يعتمد عليه وعلى ناديه ووكيله”.
وبالنظر �إىل �صعوبة املجموعة التي يتواجد بها ،قال:
“عندما �أب��د�أ تلك امل�سابقة يف كل مو�سم يتم �س�ؤايل عن
ك��ون�ن��ا م��ر��ش�ح�ين ،وال �أ��س�ت�ط�ي��ع الإج��اب��ة ل�ع��دم معرفتي،
ف��الأم��ر غ�ير متوقع وه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن ال�ف��رق القوية،
الأم� ��ر خم�ت�ل��ف ع�م��ا ك ��ان ع�ل�ي��ه ال��و� �ض��ع ع�ن��دم��ا ب� ��د�أت يف
بر�شلونة”.
وت��اب��ع م��درب مان�ش�سرت �سيتي“ :مرحلة املجموعات
�صعبة ،والي�ب��زي��ج ف��ري��ق معقد دائ � ًم��ا� ،شاهدنا فل�سفتهم
واحليوية التي يتمتعون بها ،علينا ال�ب��دء ب�صورة جيدة
غدًا خا�صة �أن �أول مباراة على �أر�ضنا”.
وعن رغبته يف التتويج باللقب� ،أكد�“ :أ�شعر بال�سعادة
يف كل ع��ام لتواجدي يف البطولة ،مان�ش�سرت �سيتي اتخذ
را ،خ�ضنا 13
خطوة ل�ل�أم��ام املو�سم املا�ضي وتطورنا ك�ث�ي ً

مباراة وجنحنا يف الفوز بـ 11لقاء”.
و�أردف“ :لعبنا ب�صورة رائعة �أمام بورتو عندما تعادلنا
وك�ن��ا ن�ستحق االن�ت���ص��ار ،وخ���س��رن��ا ال�ن�ه��ائ��ي ،رمب��ا يقول
ال�ب�ع����ض �أن مان�ش�سرت �سيتي �أخ �ف��ق ،ول�ك��ن يف احلقيقة
ريا باللعب ب�صورة جيدة للغاية يف العديد
قدمنا �إجنازًا كب ً
من املباريات”.
وا�ستكمل“ :الآن نبد�أ بطولة جديدة وكل الفرق ترغب
يف الفوز ،و�سنحاول بدورنا ،ولن �أخربكم �أي فريق �سيفوز
ل�ع��دم معرفتي ب��ذل��ك ،الأم ��ر الأه ��م بالن�سبة ل�ل�ن��ادي هو
تواجده الدائم يف امل�سابقة يف ال�سنوات الأخ�يرة وتقدمي

نتائج جيدة”.
و��ش��دد بيب ج��واردي��وال“ :نحن ن�ستحق ال�ت��واج��د هنا
واملناف�سة مع �أف�ضل الفرق يف �أوروبا ،ولي�س من امل�ضمون
عند تقدميك مو�سم جيد يف دوري الأبطال تكراره مبا�شرة
مرة �أخرى والعك�س �صحيح”.
وت�ط��رق �إىل ان��زع��اج��ه م��ن مطالبة اجلميع ل��ه بالفوز
بدوري الأبطال ،قائال�“ :أتقبل الأمر ،الأمر ذاته يحدث
كل عام ،و�إذا توجت باللقب �س�أكون �سعيدًا للغاية للنادي،
ميكنك تقييم جناحي خ�لال ف�ترة ت��واج��دي مع الفريق،
�أحاول تقدمي �أف�ضل ما لدي كل يوم”.

الأربعاء
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األردنية للطيران تحصل على شهادة ( )IOSAللمرة الثامنة
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بعد «مولد العريان» ..طقوس
األفراح بمصر تدق ناقوس الخطر

نب�ض البلد-عمان

القاهرة � -سكاي نيوز عربية

تحُ � � ِّق ��ق الأردن � �ي� ��ة ل �ل �ط�ي�ران جم ��دداً
ل�ل�م��رة ال�ث��ام�ن��ة ح���ص��ول�ه��ا ع�ل��ى ��ش�ه��ادة
ب��رن��ام��ج الأي��و� �س��ا ( )IOSAاملعتمدة
م��ن �إحت ��اد ال�ن�ق��ل اجل � ّوي ال ��دويل �أي��ات��ا
( )IATAيف ظ� ��ل ظ� � ��روف ال ��وب ��اء
العاملي كورونا.
و� �ص � ّرح ال��رئ�ي����س التنفيذي لل�شركة
الأردنية للطريان الكابنت زهري حممد
اخل�شمان ب ��أن ��ش�ه��ادة ب��رن��ام��ج الأي��و��س��ا
( )IOSAال � �ت ��اب ��ع الحت � � ��اد ال �ن �ق��ل
اجل ��وي ال� ��دويل ( ،)IATAه��و �أه��م
�شهادة لنظام التقييم املعرتف به دولياً
وي �ه��دف �إىل ت�ق�ي�ي��م �أن �ظ �م��ة ال�ع�م�ل�ي��ات
وال�صيانة وال�سالمة اجلوية ل�شركات
الطريان.
وتعترب هذه ال�شهادة من �أكرث عمليات
التدقيق حزماً يف ع��امل ال�ط�يران ،فهي
ت �ت ��أك��د �أو ًال م��ن �أن م �ع��اي�ير ال���س�لام��ة
ال��دول �ي��ة م �ت��واف��رة ك�م��ا ت��دق��ق ب�ح��ر���ص
على �إدارة عمليات ال�سالمة الت�شغيلية
يف �شركات الطريان ،و�أن تطوير �شهادة
االي��و� �س��ا ل�ل�ت��دق�ي��ق ي �ت��م ب��ال �ت �ع��اون بني
االي��ات��ا وج �ه��ات دول �ي��ة ل�ل�ط�يران امل��دين
منها منظمة االيكاو ( ICAOاملنظمة
الدولية للطريان املدين).
وم ��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن الأردن� �ي ��ة

ت �ق��ال �ي��ع وط �ق��و���س غ��ري �ب��ة ت�ف��ر���ض
نف�سها على عديد من الأفراح ال�شعبية
يف م���ص��ر ،ك��ان �آخ��ره��ا ق �ي��ام جمموعة
من ال�شباب بالرق�ص ب��دون مالب�سهم
العلوية ،يتو�سطهم �أح��ده��م بـ «طبلة»
م ��ع ت �ك �� �س�ير جم �م��وع��ة م ��ن ال �ل �م �ب��ات
«النيون» �أثناء الرق�ص.
وك���ش�ف��ت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة امل���ص��ري��ة
مالب�سات هذه الق�صة �أخرياً ،و�ضبطت
�أح � � ��د ال� ��� �ش� �ب ��اب امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن يف ذل ��ك
االح�ت�ف��ال ،ال��ذي تبني �أن��ه ي�ع��ود للعام
املا�ضي.
واق� � �ع � ��ة م� �ن� �ط� �ق ��ة �أر� � � � � ��ض ال� � �ل � ��واء
مب�ح��اف�ظ��ة اجل �ي ��زة ،ال �ت��ي ا� �ش �ت �ه��رت بـ
«مولد ال�ع��ري��ان» ،مت تداولها الفيديو
اخل��ا���ص ب�ه��ا ع�ل��ى ن�ط��اق وا� �س��ع ،لي�ست
الوحيدة يف �إط��ار «تقاليع» االحتفاالت
�شديدة الغرابة يف الأف��راح واملنا�سبات
املختلفة ب��الأح�ي��اء ال�شعبية يف م�صر،
م��ن بينها «ت�ق��ال�ي��ع» خم��ال�ف��ة للقانون
تت�سبب يف القب�ض على امل�شاركني فيها.
وا�� �ش� �ت� �ه ��رت ال� �ع ��ام امل ��ا�� �ض ��ي واق �ع��ة
«الراق�صة الطائرة» ،عندما �شهد فرحاً
�شعبياً م�صرياً قيام قيام فتاة بالرق�ص
وه ��ي م�ع�ل�ق��ة م��ن ��ش�ع��ره��ا ،ع�ل��ى �أن �غ��ام
�أغانٍ �شعبية.
ت �ت �ع��دد الأم� �ث� �ل ��ة امل��رت �ب �ط��ة ب�ت�ل��ك
«ال �ت �ق��ال �ي��ع» ،م�ن�ه��ا ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث��ال
ق �ي��ام جم �م��وع��ة م��ن ال �� �ش �ب��اب يف �أح��د
الأح� � �ي � ��اء ال �� �ش �ع �ب �ي��ة مب �ن �ط �ق��ة � �ش�برا
(�شمال ال�ق��اه��رة) بتعليق «ت��وك ت��وك»
وجم�م��وع��ة م��ن «امل��وت��و��س�ي�ك�لات» على
�أحبال ،والرق�ص �أ�سفلها!
ك� �م ��ا ا�� �ش� �ت� �ه ��رت واق � �ع� ��ة ا� �س �ت �خ��دام
جمموعة من ال�شباب مبركز ميت غمر
مب�ح��اف�ظ��ة ال��دق�ه�ل�ي��ة (� �ش �م��ال م�صر)
با�ستخدام طفايات احلريق ك�ألعاب يف
احل�ف��ل ،يف ت�ط��وي��ر ل��واح��دة م��ن �أ�شهر
«ال �ت �ق��ال �ي��ع» اخل �ط�ي�رة ال �ت��ي ت�شهدها
الأف ��راح ال�شعبية واملرتبطة بالألعاب
ال �ن��اري��ة ،و�إ� �ش �ع��ال ال �ن�يران يف مبيدات
ح�شرية �أو �أ�سالك �سريعة اال�شتعال.
وم � ��ن ب�ي��ن ال �ت �ق ��ال �ي ��ع «ال� �غ ��ري� �ب ��ة»
ا�� �س� �ت� �خ ��دام احل � �ي� ��وان� ��ات يف الأج� � � ��واء
االحتفالية ببع�ض الأف ��راح ال�شعبية،
ال ��س�ي�م��ا ال� �ك�ل�اب ،وال �ق �ي��ام ب �ح��رك��ات
ا�ستعرا�ضية م��ن خ�لال�ه��م .وا�شتهرت
يف ه��ذا ال���س�ي��اق واق �ع��ة يف ال �ع��ام 2018
مت خاللها �إج�ب��ار ح�صان على تعاطي
«احل�شي�ش» ،وقد طالب نواب برملانيون
�آنذاك بالتحقيق يف تلك الوقائع.
ت�ضاف تلك ال��وق��ائ��ع �إىل التقاليع
ال�شهرية املرتبطة بالرق�ص بالأ�سلحة
البي�ضاء وال�ن��اري��ة ،ف� ً
ضال ع��ن تعاطي
وتوزيع مواد خمدرة يف بع�ض الأفراح،
ف���ض� ً
لا ع��ن ال��رق �� �ص��ات ال�غ��ري�ب��ة ال�ت��ي
ت�شهدها عديد من تلك الأفراح.

للطريان قد ُ�س ِّجلت بنجاح يف الربنامج
ح �ت��ى � �ش �ب��اط م ��ن ال� �ع ��ام  2023و �أن �ه��ا
و�ضعت نظاماً �شام ً
ال وممنهجاً لإدارة

ال�سالمة امل�ؤ�س�سية واجل��ودة ومراقبة
كل ال�ش�ؤون املتعلقة بالأمان ومعاجلتها
�أو ًال ب�أول ،وذلك يف �إطار �سعيها امل�ستمر

�إىل ت� �ط ��وي ��ر خ ��دم ��ات� �ه ��ا وع �م �ل �ي��ات �ه��ا
الداخلية وحتقيق �أف�ضل النتائج على
م�ستوى الأمن وال�سالمة.

رغم الخالفات
 ..تعاون األمير
هاري مع
شقيقه وليام
في فيلم وثائقي
نب�ض البلد-وكاالت

ت� �ع ��اون الأم �ي ��ر ال�ب�ري� �ط ��اين ه � ��اري م��ع
�شقيقه الأمري وليام يف فيلم وثائقي جديد
من �إنتاج هيئة الإذاع��ة الربيطانية «بي بي
�سي».
وير�صد ال�شقيقان ذكرياتهما عن جدهما
ال��راح��ل «دوق �إدن� �ب��ره» ،الأم �ي�ر فيليب يف
الوثائقي الذي يحمل ا�سم «الأم�ير فيليب:
العائلة املالكة تتذكر».
ويبد�أ �إعالن الوثائقي بالأمري وليام بد�أ
دوق ك��ام�بري��دج ،وه��و ي��ؤك��د �أن ك��ل م��ا فعله
مع �شقيقه هاري لعب دورا كبريا فيه ،بعدها
ي�ظ�ه��ر الأم�ي��ر ه ��اري ل�ي�ق��ول �إن ج ��ده ك��ان
عفويا ،و�أن كل الأفعال ال�صادرة عنه طبيعية

دون اعتذار منه ،وفق «�سبوتنيك».
ك�م��ا ي���ش��ارك يف ال��وث��ائ�ق��ي اجل��دي��د ،ويل
عهد بريطانيا ،الأمري ت�شارلز ،والذي يعرب
ف�ي��ه ع��ن ام�ت�ن��ان��ه ل�ل���س�ن��وات ال �ع��دي��دة التي
ق�ضاها مع والده ،الأمري فيليب.
ويت�ضمن �إع�لان الفيلم الوثائقي �أي�ضا

ل�ق�ط��ات ن� ��ادرة ل�ل�أم�ير فيليب م��ع �أح �ف��اده
وزوجته ملكة بريطانيا� ،إليزابيث الثانية.
ومت ت�ن�ف�ي��ذ ال�ف�ي�ل��م ال��وث��ائ �ق��ي «الأم�ي��ر
فيليب :العائلة املالكة تتذكر» يف الأ�سا�س
من �أجل االحتفال بعيد ميالد «دوق �إدنربه»
املائة يف العا�شر من يونيو املا�ضي ،ولكنه تويف

يف � 9أبريل املا�ضي عن عمر يناهز  99عاما.
ي�شار �إىل �أن العالقة بني الأمريين هاري
ووليام ي�سودها اال�ضطراب ،بعد زواج هاري
من ميغان ماركل ،وتخليه معها عن �صفتهما
امللكية العام املا�ضي ،وانتقالهما لال�ستقرار
يف والية كاليفورنيا الأمريكية.

إطاللة
«مرعبة» لكيم
كارداشيان..
والسبب
طليقها
ف��اج ��أت جن�م��ة ت�ل�ف��زي��ون ال ��واق ��ع ،كيم
ك ��اردا�� �ش� �ي ��ان ،ال �ك �ث�ي�ري ��ن ،ح�ي�ن ظ �ه��رت
بلبا�س ،يقال �إن�ه��ا ا�ستوحته م��ن طليقها
كاين وي�ست.
ووف��ق م��ا ذك��رت �صحيفة «دي�ل��ي ميل»
الربيطانية ،ف ��إن ك��اردا��ش�ي��ان ( 40عاما)
�شاركت ، ،يف �أك�بر ليلة للأزياء ،وذل��ك يف
متحف م�تروب��ول�ي�ت��ان للفنون يف مدينة
نيويورك الأمريكية.
و�أظ �ه��رت ��ص��ور وف�ي��دي��وه��ات ملتقطة،
ك �ي��م م��رت��دي��ة الأ� � �س� ��ود م ��ن ر�أ� �س �ه ��ا �إىل
قدميها ،كما غطت وجهها بقناع �أ��س��ود،
مما جعلها تبدو يف �شكل مرعب.
وكانت النجمة الأمريكية مرفقة برجل
ارت� ��دى ه��و الآخ� ��ر ن�ف����س ال �ل �ب��ا���س ون�ف����س
القناع ،وتبني الحقها �أن��ه م�صمم الأزي��اء
ال�شهري يف دار بالن�سياغا ،دمنا غفا�ساليا.
وق ��ال ��ت «دي� �ل ��ي م� �ي ��ل» �إن م ��ا ارت ��دت ��ه

ك��اردا��ش�ي��ان ك��ان م��ن ت�صميم غفا�ساليا،
م�ضيفة �أن م�غ�ن��ي ال� ��راب طليقها ك��اين
وي���س��ت ك��ان ال���س�ب��ب وراء اخ�ت�ي��اره��ا ه��ذا
النوع من الأزياء.

وت��اب �ع��ت« :ك�ي��م ا��س�ت��وح��ت ال�ل�ب��ا���س من
وي �� �س��ت ،لأن ��ه ك ��ان دائ �م��ا مي�ن�ح�ه��ا ال �ق��وة
وال�شجاعة للإبداع من خالل الفن».
وجرت كيم عليها الكثري من االنتقادات

والتعليقات ال�ساخرة ،حيث قال متابعون
�إن� �ه ��ا ظ �ه��رت ك ��واح ��دة م ��ن «امل �خ �ل��وق��ات
الأك �ث��ر � �ش��را� �س��ة ال �ت��ي مت���ش��ي ع �ل��ى ه��ذه
الأر�ض».

ا�ستاذة علم االجتماع بجامعة عني
� �ش �م ����س� � ،س��ام �ي��ة خ �� �ض��ر ،ت �ت �ح��دث عن
تطور الأفراح ال�شعبية ،والأ�سباب التي
دفعت �إىل انت�شار التقاليع الغريبة التي
تعتربها ال تتما�شى م��ع قيم املجتمع،
م��و��ض�ح��ة �أن االح �ت �ف��االت ق��دمي �اً ك��ان
ب �ه��ا ن � ��وع م ��ن «ال � ��رق � ��ي» ،وت��دري �ج �ي �اً
وبفعل جمموعة من الأم��ور جمتمعة،
م��ن ب�ي�ن�ه��ا االن �ف �ت��اح ال �ث �ق��ايف وم��واق��ع
التوا�صل ،ظهرت تقاليع خمتلفة ،من
بينها ما حدث م�ؤخراً من خالل رق�ص
جمموعة من ال�شباب العراة ،وما �شابه
ذل��ك م��ن وق��ائ��ع ت��دق ن��اق��و���س اخلطر
ب�ش�أن تهاوي وتراجع القيم.
وت�شري خ�ضر يف ت�صريحات خا�صة
ملوقع «�سكاي نيوز عربية» �إىل �أن «هذا
التطور ال�سلبي نتيجة غياب الرقابة،
ب��دءاً من الأ��س��رة والإع�ل�ام وامل�ؤ�س�سات
امل �ع �ن �ي��ة ب �ن �� �ش��ر ال �ث �ق��اف��ة ،وت��دري �ج �ي �اً
ي���ص�ب��ح ه �ن��اك اع �ت �ي��اد ع�ل��ى ر�ؤي� ��ة مثل
تلك الطقو�س دون رادع ،وهو ما يفتح
ال �ب��اب �أم ��ام زي��ادت �ه��ا وت �ط��وره��ا ب�شكل
كبري ،وتلعب مواقع التوا�صل دوراً يف
الرتويج ملثل تلك الأم��ور؛ على اعتبار
�أن ال�شباب بطبعهم مقلدون ،ويف بع�ض
الأح �ي��ان تقليد �أع �م��ى ،وه��و م��ا ي�سمح
بتكرار تلك الوقائع وانت�شارها».
�أفراح املوت!
وم� ��ن ب�ي�ن ال �ت �ق��ال �ي��ع ال �� �ش �ه�ي�رة يف
م�صر ،وه��ي تقاليع قدمية يف الأف��راح
ال �� �ش �ع �ب �ي��ة� ،إط �ل��اق ال� �ن ��ار ت �ع �ب�ي�راً عن
االب�ت�ه��اج وال�ف��رح��ة .وق��د وق�ع��ت عديد
من احل��وادث جراء ذلك ،ما كان دافعاً
لإط� �ل��اق م � �ب� ��ادرات خم �ت �ل �ف��ة ل �ل��دع��وة
لوقف �إط�ل�اق ال�ن��ار يف الأف ��راح حماية
للأرواح.
وعن طقو�س الأفراح اجلديد ،يقول
�أ�ستاذ علم االجتماع طه �أبو ح�سني ،يف
ت�صريحات خا�صة مل��وق��ع «��س�ك��اي نيوز
عربية» �إن تلك املمار�سات وما �شابهها
من �ش�أنها نزع الثوابت التي تقوم عليها
القيم يف املجتمع امل�صري ب�شكل خا�ص،
وتفتيتها تدريجياً» ،مو�ضحاً �أن ذلك
ي�أتي يف �ضوء توجهات ثقافية «وافدة»
و�ضغوط احلالة االقت�صادية.
وي� � ��� � �ش �ي��ر �إىل ان «ال � �� � �ض � �غ� ��وط
االقت�صادية يف �أي جمتمع م��ن املمكن
�أن ي �ك��ون ل �ه��ا �أث� ��ر يف ت �غ�ير ت��وج�ه��ات��ه
الثقافية ب�شكل عام» ،م�شرياً يف الوقت
نف�سه �إىل �أن تلك الطقو�س والتقاليع
تتزامن م��ع �أم��ور و�أف�ك��ار ج��دي��دة كلية
ع �ل��ى امل �ج �ت �م��ع امل �� �ص��ري ي �ت��م ع��ر��ض�ه��ا
عرب الإع�لام ومواقع التوا�صل ،ف� ً
ضال
عن ت�صرفات من �أجل «لفت الأنظار»،
وتقاليع م�ستهلكة وم�ستوردة ال تنا�سب
قيم املجتمع.

«ناسا» تكشف عن أسرار
جديدة في المريخ
نب�ض البلد-وكاالت

ترجمات � -أبوظبي

تطور «التقاليع»

ك�شفت وك��ال��ة ال�ف���ض��اء الأم��ري�ك�ي��ة
«نا�سا» عن ماحتمله عينات ال�صخور
املج ّمعة بوا�سطة «بري�سيفريان�س» من
�أ�سرار املريخ.
و�أع �ل �ن��ت وك��ال��ة ن��ا��س��ا ي ��وم اجلمعة
�أن ال �� �ص �خ��ور الأوىل ال �ت��ي ج�م�ع�ت�ه��ا
«ب�ير� �س �ي �ف�يران ����س» ك���ش�ف��ت �أن ح�ف��رة
«ج � �ي� ��زي� ��رو» ك ��ان ��ت ذات ي � ��وم «ب �ي �ئ��ة
م �� �س �ت��دام��ة مي �ك��ن �أن ت �ك��ون ��ص��احل��ة
للحياة».
وت�أتي هذه الأخبار يف �أعقاب املهمة
ال�ن��اج�ح��ة ل�ل�م��رك�ب��ة اجل��وال��ة يف جمع
عينتني من ال�صخور يف وقت �سابق من
ه��ذا الأ� �س �ب��وع»Montdenier« :
و».»Montagnac
وحت �ت��وي ال�ع�ي�ن��ات الأ��س��ا��س�ي��ة على
ت��رك�ي�ب��ة ب��ازل�ت�ي��ة ،ي�ق��ول ال�ع�ل�م��اء �إن�ه��ا
رمب � ��ا ت �ك ��ون ��ت م� ��ن ت ��دف� �ق ��ات احل �م��م
ال�برك��ان�ي��ة ال�ق��دمي��ة ومي�ك��ن �أن توفر
جدوال زمنيا للبحرية القدمية  -من
وقت ت�شكلها �إىل وقت اختفائها.
وي�شري م�ستوى التغيري الذي يراه
العلماء يف ال�صخر الذي قدم العينات
الأ�سا�سية  -وكذلك يف ال�صخر الذي
ا� �س �ت �ه��دف��ه ال �ف��ري��ق يف �أول حم��اول��ة
للح�صول على العينات � -إىل �أن املياه
اجلوفية كانت موجودة لفرتة طويلة.
وج�م�ع��ت «ب�ير��س�ي�ف�يران����س» عينات
ال �� �ص �خ��ور يف  6و� � 8س �ب �ت �م�بر ،وم �ن��ذ
ذلك احلني قام الفريق بتحليلها من
م�سافة  239مليون ميل.

وق��ال ميت�ش �شولت ،من مقر نا�سا
وع��امل برنامج البعثة يف ب�ي��ان« :ه��ذه
ال �ع �ي �ن��ات ل �ه��ا ق�ي�م��ة ع��ال �ي��ة للتحليل
امل �خ�بري امل�ستقبلي ع�ل��ى الأر�� ��ض .يف
يوم من الأي��ام ،قد نكون قادرين على
حت��دي��د ت���س�ل���س��ل وت��وق �ي��ت ال �ظ��روف
ال �ب �ي �ئ �ي��ة ال� �ت ��ي مت �ث �ل �ه��ا م� �ع ��ادن ه��ذا
ال�صخر .و�سي�ساعد هذا يف الإجابة عن
ال���س��ؤال العلمي ذي ال���ص��ورة الكبرية
ل �ت��اري��خ وا� �س �ت �ق��رار امل ��اء ال���س��ائ��ل على
املريخ».
وح ��دد ال �ف��ري��ق الأر� �ض ��ي �أن ه�ن��اك
�أم�لاح��ا داخ ��ل ع�ي�ن��ات ال���ص�خ��ور التي
رمب� ��ا ت �ك��ون��ت ع �ن��دم��ا ت��دف �ق��ت امل �ي��اه
اجل��وف�ي��ة م��ن خاللها وغ�ّي�رّ ت امل�ع��ادن
الأ�صلية يف ال�صخر� ،أو على الأرج��ح
ع �ن��دم��ا ت �ب �خ��ر امل � ��اء ال �� �س��ائ��ل ،ت��ارك��ا
الأمالح.
و� �ش��ارك��ت ن��ا� �س��ا يف ال �ب �ي��ان« :رمب��ا
ت �ك��ون امل �ع ��ادن امل�ل�ح�ي��ة يف �أول قلبني
��ص�خ��ري�ين ح��ا��ص��رت ف�ق��اع��ات �صغرية
م��ن م�ي��اه امل��ري��خ ال�ق��دمي��ة .و�إذا كانت
م � ��وج � ��ودة ،مي �ك��ن �أن ت� �ك ��ون مب �ث��اب��ة
كب�سوالت زمنية جمهرية ،تقدم �أدل��ة
ح��ول امل�ن��اخ ال�ق��دمي و�إم�ك��ان�ي��ة احل�ي��اة
على املريخ .و ُتعرف معادن امللح �أي�ضا
ع�ل��ى الأر�� ��ض ل�ق��درت�ه��ا ع�ل��ى احل�ف��اظ
على عالمات احلياة القدمية».
ويفرت�ض العلماء �أن املياه اجلوفية
تنبع من املياه التي كانت تتدفق داخل
«ج �ي��زي��رو»� ،أو ق��د ت�ك��ون انتقلت عرب
ال�صخور بعد فرتة طويلة من جفاف
البحرية.

