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وزير التربية  :برنامج «الفاقد التعليمي» فرصة لـ تعويض الطلبة عن ما فقدوه

أبو قديس :نتائج «التوجيهي» منتصف الشهر الجاري

الحكومة األذربيجانية سنعيد بناء المنازل
وإعادة العائالت المهجرة الراضيها

جبرائيل 30 ..عاما من االحتالل
األرمني لم تغير مالمح المدينة
نب�ض البلد  -الأرا�ضي املحررة  -نعمت اخلورة

ثالثون عاما من االحتالل الأرمني
ملدينة جربائيل ب�إقليم قرة باغ مل يغري
�شيئا يف م�لام��ح امل��دي�ن��ة ال�ت��ي ا�ستعادت
حريتها بعد حتريرها من قبل اجلي�ش
الأذرب �ي �ج��اين يف �شهر ني�سان م��ن العام
املا�ضي
“االنباط” زارت م��رك��ز امل��دي�ن��ة يف
ج�برائ �ي��ل امل� �ح ��ررة واط �ل �ع��ت ع �ل��ى اث��ار
الدمار الكامل للمدينة الذي �شمل قطع
الأ�شجار املعمرة منذ الألف ال�سنني
م���س��ؤول يف اخل��ارج�ي��ة الأذربيجانية

مرافق للوفد ال�صحفي للمناطق املحررة
ق� ��ال� ،إن احل �ك��وم��ة الأرم �ن �ي ��ة مل يكن
ل��دي�ه��ا خ�ط��ة لتجميل امل�ن�ط�ق��ة ب��ل ك��ان
الهدف احتاللها لل�سيطرة على الإقليم
 ،وا��ض��اف �أن االح�ت�لال الأرم�ن��ي مل يقم
ب�إعادة بناء املدينة وتعبيد �شوارعها من
�آث��ار التدمري قبل  ٣٠عاما ،الفتا اىل �أن
�أرمينيا تركت �شواهد كبرية وكثرية على
الأرا� �ض��ي امل�ح��ررة وم��ن بينها جربائيل،
�أنها ارا��ض��ي ملك للدولة الأذربيجانية
ول�ي���س��ت الرم�ي�ن�ي��ا ك��ون�ه��ا مل ت�ق��م ببناء
املدينه وتركتها.
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لقاح كورونا باألردن ..بين التشكيك
الشعبي و اإلجبار الحكومي
نب�ض البلد-وكاالت
نب�ض البلد – خليل النظامي

ك�شف وزي��ر ال�ترب�ي��ة والتعليم الدكتور
حممد ابو قدي�س �أن نتائج الثانوية العامة
��س�ي�ت��م الإع� �ل��ان ع�ن�ه��ا م�ن�ت���ص��ف ��ش�ه��ر �آب
اجل ��اري ،مو�ضحا �أن ال ��وزارة �أو��ش�ك��ت على
االن �ت �ه��اء م��ن ت�صحيح �أوراق االم�ت�ح��ان��ات
لي�صار بعد ذلك مرحلة التدقيق واملطابقة
ثم �إعالن النتائج مبوعدها املحدد.

و�أ� �ض��اف اب��و قدي�س خ�لال �إج�ت�م��اع �ضم
مندوبي ال�صحف اليومية يف وزارة الرتبية
والتعليم �أم�س الأح��د �أن ال��وزارة مل تتخذ
ق � ��راراً ح �ت��ى الآن ب� ��إج ��راء دورة تكميلية
ا�ستثنائية المتحان الثانوية العامة ،م�ؤكدا
�أنه �سيتم �إتخاذه يف �ضوء �صدور النتائج.
وتابع� ،أن جمل�س الرتبية والتعليم ،قرر
ت�شكيل جلنة من اخل�براء ،للبدء يف العمل
على تطوير امتحان الثانوية العامة ب�صورة

وزير الزراعة :نسعى لدراسة التشوهات
والتداخالت في تعليمات قطاع طيور الزينة
نب�ض البلد -عمان

�أك� ��د وزي� ��ر ال� ��زراع� ��ة ،امل �ه �ن��د���س خ��ال��د
احل �ن �ي �ف��ات� ،أن ال� � ��وزارة ت�ع�م��ل ب �ك��وادره��ا
املتخ�ص�صة كافة على هند�سة الإج��راءات
وت �ن �ظ �ي��م ال �ع �م��ل ودرا�� � �س � ��ة ال �ت �� �ش��وه��ات
وال �ت��داخ�ل�ات يف ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ح ��ول قطاع
طيور الزينة.
وق��ال خالل لقائه ،ام�س الأح��د ،قطاع

جتار وم�ستوردي طيور الزينة� ،إن الوزارة
�ستطلق ق��ري�ب��ا الإج � � ��راءات ك��اف��ة �ضمن
ح��زم��ة تعمل عليها يف ال�ق�ط��اع وال� ��وزارة،
م��ا �سيدعم القطاعات املختلفة يف �إجن��از
�أعمالها بال�سرعة والدقة املطلوبة.
وا�ستمع احلنيفات �إىل �أه��م التحديات
التي تواجه قطاع طيور الزينة,
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تخفف من ال�ضغوط على الأه��ل والطلبة
من جهة ،وب�صورة متطورة ت�ساعد الطلبة
يف التوجه �أو الرتكيز على التخ�ص�ص الذي
يرغب االلتحاق به من جهة �أخرى ،م�ؤكدا
�أن عملية تطوير �إمتحان الثانوية العامة
لي�س ردة فعل على ما ح�صل م�ؤخرا ،و�إمنا
فكرة يتم درا�ستها منذ زمن طويل هدفها
ت�خ�ف�ي��ف ال���ض�غ��ط ال�ن�ف���س��ي ال ��ذي يحدثه
الإم�ت�ح��ان على الطلبة والأه� ��ايل ،وتلبية

نب�ض البلد -املغط�س

زارت جلنة ال�سياحة والآث ��ار يف جمل�س
النواب ،ام�س الأحد ،مدينة ال�سلط وموقع
عماد ال�سيد امل�سيح (املغط�س) لالطالع على
اخلدمات املقدمة لزوار املوقع.
وقال رئي�س اللجنة ،النائب عبيد يا�سني،

ضد التطبيع
أولمبياد عربي ّ
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األمير مرعد يرعى حفل وداع الوفد األردني
المشارك في بارالمبيك طوكيو
نب�ض البلد -عمان

رعى �سمو الأمري مرعد بن رعد كبري
الأمناء يف الديوان امللكي الها�شمي ،رئي�س
املجل�س الأع�ل��ى حلقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،حفل وداع الوفد الأردين امل�شارك
يف دورة الأل �ع��اب ال�ب��ارامل�ب�ي��ة “باراملبيك
ط��وك�ي��و  ،”2021وال �ت��ي �ستقام خ�لال

لجنة السياحة واآلثار النيابية تزور المغطس
ومدينة السلط
�إن هذه الزيارة ت�أتي �ضمن �سل�سلة الزيارات
التي تقوم بها اللجنة للمواقع ال�سياحية
والأث��ري��ة يف اململكة لتفقد واق��ع اخلدمات
امل �ق��دم��ة واالط �ل ��اع ع �ل��ى ن �ق��اط ال���ض�ع��ف
وحماولة معاجلتها.
و�أ�ضاف �أن موقع املغط�س من �أهم املواقع
الدينية وهو من مواقع احلج امل�سيحي التي

حاجات النظام التعليمي يف االردن ومواكبة
كافة امل�ستجدات العاملية ،وحتقيقا لـ رغبة
الطلبة واملجتمع يف حتقيق العدالة ،الأمر
ال ��ذي يجعل م��ن �أج ��راءات ��ه �أك�ث�ر و�ضوحا
و�شفافية.
وكان العديد من اخلرباء واملتخ�ص�صني
ال�ترب��وي�ين دع��و يف وق��ت ��س��اب��ق �إىل �إع ��ادة
النظر يف امتحان الثانوية العامة.

ال �ف�ترة � 24آب احل ��ايل ح�ت��ى � 5أي �ل��ول
املقبل.و�أعرب �سموه ،خالل احلفل ،الذي
�أقيم يف �صالة جممع الأمري رعد بن زيد
ل��ري��ا��ض��ة امل�ع��وق�ين ،ع��ن ت�ق��دي��ره جلهود
الالعبني ،و�أ�سرة اللجنة الباراملبية ،التي
�أثمرت عن ت�أهل  10العبني يف � 3ألعاب،
وهي �ألعاب القوى.
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ت�سعى احلكومة الأردنية عرب �أدواتها
امل�خ�ت�ل�ف��ة �إىل ال��دف��ع ن �ح��و رف ��ع ن�سبة
املطعمني �ضد ك��ورون��ا ،يف ظ��ل ت�سجيل
ال� �ب�ل�اد ارت� �ف ��اع ��ا يف �أع� � � ��داد امل �� �ص��اب�ين
بالفريو�س خالل الأيام املا�ضية
�إ� �ص��رار ع�ل��ى تلقي ل�ق��اح��ات ك��ورون��ا،
م ��دف ��وع ب��ان �ت �ك��ا� �س��ات وب ��ائ �ي ��ة يف ع��دد
م��ن ال� ��دول ،وان �ه �ي��ار بع�ض املنظومات

ال�صحية فيها ،يقابله ت�شكيك �شعبي،
ي��رج �ع��ه ال�ب�ع����ض �إىل جل ��وء احل�ك��وم��ة
الت�خ��اذ ق ��رارات ي�صفونها ب�ـ القا�سية ،
وتهدف يف حم�صلتها �إىل الإج�ب��ار على
التطعيم �أزمة وبائية عاملية م�ستجدة ،مل
ي�سبق للدول �أن خا�ضت جتربة م�شابهة
لها ،وهو ما ي��ؤدي بالتايل �إىل اختالف
�أ��س��ال�ي��ب حكوماتها يف التعاطي معها،
والأردن من بني تلك الدول.،
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األردن يحتفل باألسبوع العالمي
للرضاعة الطبيعية
نب�ض البلد -عمان

اح �ت �ف �ل��ت وزارة ال �� �ص �ح��ة وم�ن�ظ�م�ت��ي
ال�صحة العاملية والأمم املتحدة للطفولة
(ال �ي��ون �ي �� �س��ف) ،ام �� ��س الأح � � ��د ،ب �ب��داي��ة
الأ� �س �ب��وع ال�ع��امل��ي ل�ل��ر��ض��اع��ة الطبيعية،
حتت �شعار «حماية الر�ضاعة الطبيعية:
م���س��ؤول�ي��ة م �� �ش�ترك��ة» ،م��ن �أج ��ل تعزيز

�أه �م �ي ��ة اجل� �ه ��ود اجل �م��اع �ي��ة ل�ت���ش�ج�ي��ع
وحماية الر�ضاعة الطبيعية لكل طفل.
ووف� ��ق ب �ي��ان � �ص ��ادر ع ��ن ال�ي��ون�ي���س��ف،
اليوم ،يحتفل العامل هذا العام بالذكرى
الأرب � �ع �ي�ن ل �ل �م��دون��ة ال ��دول �ي ��ة لقواعد
ت���س��وي��ق ب��دائ��ل حليب الأم ،وت ��أت��ي ه��ذه
املدونة �ضمن �سيا�سة بارزة.
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السياحة :أعداد المشاركين في برنامج أردننا
جنة تجاوزت الـ  33ألفا

يجب العمل على تطويرها� ،إذ من املتوقع �أن
ي�ستقطب �أعداداً كبرية من الزوار ويجب �أن
تكون اخلدمات املقدمة يف املوقع بامل�ستوى
املطلوب.
و�أ�شار �إىل �أن “و�ضع مدينة ال�سلط على
قائمة الرتاث العاملي .
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نب�ض البلد -عمان

قالت وزارة ال�سياحة والآث ��ار �إن �أع��داد
امل�شاركني يف برنامج “�أردننا جنة” لل�سياحة
الداخلية ،املدعوم من الوزارة وهيئة تن�شيط
ال�سياحة ،و�صلت منذ ان�ط�لاق��ه يف بداية
حزيران املا�ضي ولغاية الآن قرابة الـ 5ر33

�ألف م�شارك.
و�أ�ضافت ال��وزارة ،يف بيان �صحفي ام�س
الأح��د� ،أن �أع��داد حافالت النقل ال�سياحي
التي نقلت امل�شاركني للوجهات ال�سياحية
ال �ت��ي ي��وف��ره��ا ال�ب�رن ��ام ��ج وان �ط �ل �ق��ت من
خمتلف حم��اف�ظ��ات اململكة بلغت 1222
حافلة ،يرافقها  1222دلي ً
ال �سياحياً.

وب�ي�ن م�ساعد م��دي��ر ع��ام هيئة تن�شيط
ال�سياحة ومدير برنامج “�أردننا جنة” ،يزن
اخل�ضري� ،أنه جرى �إ�ضافة رحالت جديدة
للربنامج تت�ضمن زي��ارة جلر�ش وعجلون،
وبرنامج رحالت للطفيلة واملبيت يف �ضانا،
بالإ�ضافة �إىل برنامج الكرك.،
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تفاصيل مشروع تهويدي إلقامة كلية تدريب مهني في وادي الجوز
نب�ض البلد-وكاالت

نب�ض البلد -وكاالت

ع � ��اد ًة م ��ا ُي���س�ت�ق�ب��ل ال �ف��ري��ق ال �ف��ائ��ز يف
البطولة ب�ك��أ���س الأمم �أو ب�ك��أ���س ال �ق��ا ّرة �أو
ب ��أيّ ك� ٍأ�س �آخ��ر باحتفاالتٍ �شعبية ور�سمية
ح��ا��ش��دة عند ع��ودت��ه �إىل ب�ل�اده ،ل�ك��نّ ذلك
مل يكن ال�سبب ال��ذي احت�شدت اجلماهري
اجل��زائ��ري��ة لت�ستقبل بطلها حاملة �أع�لام
ب�ل�اده ��ا و�أع �ل ��ام ف�ل���س�ط�ين ع �ن��د و� �ص��ول��ه

�إىل عا�صمة ب�ل�اده ع��ائ��داً م��ن ط��وك�ي��و ،مل
يحمل ن��وري��ن �أي ميدالية ومل ّ
يحطم �أيّ
رقم قيا�سي جديد ،لك ّنه ا�س ُتقبل ا�ستقبال
الأبطال العائدين من انت�صار كبري ،هكذا
ّ
مت ا��س�ت�ق�ب��ال احل �� �ش��ود اجل��زائ��ري��ة للبطل
فتحي ن��وري��ن ،ب�ع��د �أن ح�صل ع�ل��ى تعزيز
كرامته ال�شخ�صية وكرامة عائلته وكرامة
�شعبه و�سائر ال�شعوب العربية. ،
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تعكف بلدية االح�ت�لال الإ�سرائيلي يف القد�س املحتلة
على �إن�شاء كلية للتدريب املهني يف حي وادي اجلوز� ،ضمن
�أ�ضخم م�شروع تهويدي يُ�سمى “وادي ال�سيليكون” ،والذي
ت�سعى لتنفيذه باحلي
وي �ق��ع وادي اجل ��وز �إىل ال���ش�م��ال ال���ش��رق��ي م��ن ال�ب�ل��دة
ال�ق��دمي��ة ،على مقربة م��ن جبل ال��زي�ت��ون ووادي ق��درون،
وي�ع�ت�بر م��رك � ًزا ��ص�ن��اع� ًي��ا واق�ت���ص��اد ًي��ا يف ال �ق��د���س ،يحوي
ع��ددًا من �أن��واع ال�صناعات �أغلبها تقع �ضمن خانة ت�صليح
ال�سيارات ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض املحالت التجارية واملطاعم
وي��واج��ه احل��ي جمموعة من التحديات �أب��رزه��ا اخلطة
الهيكلية للقد�س ال�ت��ي مت ت�صديقها م��ن “جلنة البناء
والتخطيط” يف بلدية االح �ت�لال يف ح��زي��ران ،2009
والتي تهدف �إىل تو�سيع احل�ضور اال�ستيطاين يف القد�س
والت�ضييق على الوجود الفل�سطيني فيها
وي�ستهدف االحتالل وادي اجلوز يف الوقت الراهن ،من
خالل م�شروعني ا�ستيطانيني هما“ :وادي ال�سيليكون”،
وخمطط “مركز املدينة” التهويدي
تهويد املنطقة
وي��ؤك��د الباحث املخت�ص يف ��ش��ؤون القد�س ف�خ��ري �أب��و

دياب �أن “�إ�سرائيل” دائ ًما ما ُتغلف م�شاريعها التهويدية
مب�سميات خمتلفة ،لرتويجها ولتقليل ال�ضغط عليها �سواء
ك��ان داخل ًيا �أو خ��ارج� ًي��ا ،م��ن �أج��ل تغيري ال��واق��ع يف مدينة
القد�س

ويو�ضح �أبو دياب لوكالة “�صفا”� ،أن م�صادقة “اللجنة
اللوائية للبناء والتنظيم” يف بلدية االحتالل على �إقامة
كلية للتدريب املهني يف وادي اجلوز يعترب خطوة .
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املـحـلـي
االثنني
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وزير التربية  :برنامج «الفاقد التعليمي» فرصة لـ تعويض الطلبة عن ما فقدوه

أبو قديس :نتائج «التوجيهي» منتصف الشهر الجاري
نب�ض البلد – خليل النظامي
ك�شف وزي��ر ال�ترب�ي��ة والتعليم الدكتور
حممد ابو قدي�س �أن نتائج الثانوية العامة
��س�ي�ت��م الإع� �ل��ان ع �ن �ه��ا م�ن�ت���ص��ف � �ش �ه��ر �آب
اجل ��اري ،مو�ضحا �أن ال ��وزارة �أو��ش�ك��ت على
االن �ت �ه��اء م��ن ت�صحيح �أوراق االم�ت�ح��ان��ات
لي�صار بعد ذلك مرحلة التدقيق واملطابقة
ثم �إعالن النتائج مبوعدها املحدد.
و�أ� �ض��اف اب��و قدي�س خ�لال �إج�ت�م��اع �ضم
مندوبي ال�صحف اليومية يف وزارة الرتبية
والتعليم �أم�س الأح��د �أن ال��وزارة مل تتخذ
ق � ��راراً ح �ت��ى الآن ب� ��إج ��راء دورة تكميلية
ا�ستثنائية المتحان الثانوية العامة ،م�ؤكدا
�أنه �سيتم �إتخاذه يف �ضوء �صدور النتائج.
وتابع� ،أن جمل�س الرتبية والتعليم ،قرر
ت�شكيل جلنة من اخل�براء ،للبدء يف العمل
على تطوير امتحان الثانوية العامة ب�صورة
تخفف م��ن ال�ضغوط على الأه��ل والطلبة
من جهة ،وب�صورة متطورة ت�ساعد الطلبة
يف التوجه �أو الرتكيز على التخ�ص�ص الذي
يرغب االلتحاق به من جهة �أخرى ،م�ؤكدا
�أن عملية تطوير �إمتحان الثانوية العامة
لي�س ردة فعل على ما ح�صل م�ؤخرا ،و�إمنا
فكرة يتم درا�ستها منذ زم��ن طويل هدفها
ت�خ�ف�ي��ف ال���ض�غ��ط ال�ن�ف���س��ي ال� ��ذي ي�ح��دث��ه
الإم �ت �ح��ان ع�ل��ى الطلبة والأه� ��ايل ،وتلبية

حاجات النظام التعليمي يف االردن ومواكبة
كافة امل�ستجدات العاملية ،وحتقيقا لـ رغبة
الطلبة واملجتمع يف حتقيق العدالة ،الأمر
ال ��ذي ي�ج�ع��ل م��ن �أج ��راءات ��ه �أك�ث�ر و��ض��وح��ا
و�شفافية.
وكان العديد من اخلرباء واملتخ�ص�صني
ال�ترب��وي�ين دع ��و يف وق ��ت ��س��اب��ق �إىل �إع ��ادة
ال�ن�ظ��ر يف ام�ت�ح��ان ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة ب�شكل
ج��ذري ،م�شريين �إىل �أن ال�ن�ظ��ام ال�ترب��وي
بحاجة �إىل مراجعة ال�سيا�سات التعليمية
ال �ت ��ي ي �ع �م��ل ع �ل �ي �ه��ا ب ��إ� �س �ت �م��رار م ��ن �أج ��ل
ت �ط��وي��ره��ا وع �م ��ل خ �ط��ط ج ��دي ��دة ت�غ�ط��ي
�إح� �ت� �ي ��اج ��ات امل �ج �ت �م��ع امل� �ت� �ج ��ددة وت ��واك ��ب
م�ستجدات العامل.
ويف � �س �ي��اق �آخ� ��ر �أ�� �ش ��ار اب ��و ق��دي ����س �إىل
�أهمية الو�صول �إىل مرحلة ادم��اج التعليم
االل� �ك�ت�روين يف امل ��دار� ��س ،ل �غ��اي��ات ت�ط��وي��ر
ا��س��ال�ي��ب ال�ت�ع�ل�ي��م ل��دى ال�ط�ل�ب��ة ب�ح�ي��ث لن
ي�ك��ون ب��دي� ً
لا ع��ن التعليم ال��وج��اه��ي ،ال��ذي
�سيكون �أ��س��ا���س العملية التعليمية ،خ�لال
ال�ف�ترة املقبلة ،م ��ؤك��داً بقاء من�صة در�سك
التي �ست�ستمر يف بث الدرو�س ملا تقدمه من
فائدة كبرية للطلبة.
وح� � ��ول ا�� �س� �ت� �ع ��دادات �إ� �س �ت �ق �ب��ال ال �ع��ام
الدرا�سي اجلديد � ،2021/2022أو�ضح
اب��و قدي�س �أن التعليم �سيكون وج��اه�ي�اً يف
امل��دار���س ب�شكل ع��ام �ضمن برتوكول �صحي

مت اعداده بالتعاون مع وزارة ال�صحة و�سيتم
تطبيقه مبا ي�ضمن �سالمة و�صحة اجلميع،
م�شيدا بالوقت نف�سه بـ الإجراءات ال�صحية
التي مت اتخاذها يف جمال التطعيم الوطني
�ضد ك��ورون��ا ،وال��ذي �شمل ن�سبة كبرية من
امل �ع �ل �م�ين ،واع� � ��داد م ��ن ط �ل �ب��ة اجل��ام �ع��ات،
م�شريا �إىل �أن خف�ض �سن التطعيم �إىل عمر
 12عاما� ،سي�سهم يف اعطاء املناعة لن�سبة
كبرية من طلبة املدار�س.
و�أ� �ض ��اف� ،أن ال� ��وزارة ا�ستكملت طباعة
خم�ت�ل��ف ال�ك�ت��ب مب��ا ف�ي�ه��ا امل�ن��اه��ج امل �ط��ورة،
ال�ت��ي ت�شمل م�ب��اح��ث ال��ري��ا��ض�ي��ات وال�ع�ل��وم
لل�صفوف الثالث وال�ساد�س واحل��ادي ع�شر
ب�ح�ي��ث ت��رك��ز ه ��ذه امل �ن��اه��ج ع �ل��ى ال�ت�ح�ل�ي��ل
وال�ت�ف�ك�ير ل��دى ال�ط��ال��ب ،ح�ي��ث مت ت��دري��ب
املعلمني على تدري�س هذه املباحث.
وتابع� ،أنه من �ضمن ا�ستعدادات الوزارة
للعام الدرا�سي اجل��دي��د� ،سيتم افتتاح 32
مدر�سة جديدة الف�صل املقبل حتتوي على
 507غ��رف �صفية ،وان�شاء  288غرفة
�صفية جديدة يف عدد من املدار�س القائمة
بطاقة ا�ستيعابية ق��راب��ة � 27أل��ف طالب،
م �ب �ي �ن��ا �أن ه� ��ذه اال�� �ض ��اف ��ات مت �ث��ل امل �ع��دل
ال�سنوي لإع��داد الطلبة اجل��دد يف املدار�س
احلكومة.
و�أ�شار �إىل �أن ال��وزارة فتحت باب القبول
ل�ت���س�ج�ي��ل ط �ل �ب��ة ال �� �ص��ف الأول ،ح �ي��ث مت

قبول � 82أل��ف طالب ،و� 65أل��ف طالب يف
ريا�ض الأطفال ،وفيما يتعلق مبدار�س امللك
عبداهلل للتميز بني ان الوزارة قامت ب�إجراء
االختبارات للمتقدمني و�سيتم قبول حوايل
 1300طالب يف هذه املدار�س على م�ستوى
اململكة.
وحول برنامج « الفاقد التعليمي» �أو�ضح
الوزير �أبو قدي�س ان هدف الربنامج متكني

لقاح كورونا باألردن ..بين التشكيك
الشعبي و اإلجبار الحكومي
نب�ض البلد-وكاالت
ت�سعى احل�ك��وم��ة الأردن �ي��ة ع�بر �أدوات �ه��ا
املختلفة �إىل الدفع نحو رفع ن�سبة املطعمني
�ضد كورونا ،يف ظل ت�سجيل البالد ارتفاعا
يف �أع��داد امل�صابني بالفريو�س خ�لال الأي��ام
املا�ضية
�إ�صرار على تلقي لقاحات كورونا ،مدفوع
بانتكا�سات وبائية يف عدد من ال��دول ،وانهيار
بع�ض املنظومات ال�صحية فيها ،يقابله ت�شكيك
�شعبي ،ي��رج�ع��ه البع�ض �إىل جل��وء احلكومة
التخاذ قرارات ي�صفونها بـ القا�سية  ،وتهدف
يف حم�صلتها �إىل الإجبار على التطعيم
�أزم��ة وبائية عاملية م�ستجدة ،مل ي�سبق
للدول �أن خا�ضت جتربة م�شابهة لها ،وهو
م��ا ي� � ��ؤدي ب��ال �ت��ايل �إىل اخ �ت�ل�اف �أ� �س��ال �ي��ب
حكوماتها يف التعاطي معها ،والأردن من
بني تلك الدول ،ال�ساعية ملواجهة الفريو�س
ب �� �ش �ت��ى ال � �ط ��رق ،وه� ��و ي �� �س �ت �ن��د ب ��ذل ��ك �إىل
قانون الدفاع  ،ال��ذي يعطي رئي�س ال��وزراء
�صالحيات وا�سعة
وتن�ص املادة  124من الد�ستور الأردين،
على �أن��ه �إذا ح��دث م��ا ي�ستدعي ال��دف��اع عن
الوطن يف حالة وقوع طوارئ في�صدر قانون
با�سم قانون الدفاع
وي �ع �ت�بر ال �ق��ان��ون مب �ث��اب��ة �إع �ل��ان ح��ال��ة
ال�ط��وارئ ،م��ا يعني �صالحيات وا�سعة غري
مقيدة وغري مكتوبة لرئي�س الوزراء
وا�ستنادا �إىل ذلك� ،أ�صدر رئي�س ال��وزراء
الأردين ب�شر اخل�صاونة ،م�ؤخرا� ،أمر الدفاع
رق��م  ،32وال ��ذي الق��ى ان �ت �ق��ادا وا� �س �ع��ا ،ملا
احتواه من قرارات �صارمة ،حيث ُينظر �إليه
على �أنه دفع حكومي باجتاه فر�ض التطعيم
وم � ��ن �أب� � � ��رز ال� �ب� �ن ��ود ال � � � � ��واردة يف �أم� ��ر
ال��دف��اع الأخ �ي�ر� ،أن ع�ل��ى م��وظ�ف��ي ال�ق�ط��اع
ال�ع��ام �إح���ض��ار فح�ص �سلبي ،ي��وم��ي الأح��د
واخلمي�س كل �أ�سبوع ،ملن مل يتلق التلقيح،
�أو ل��ن ي�سمح ل��ه ب��االل�ت�ح��اق ب��ال�ع�م��ل ،حيث
حت�سم الأي��ام التي ال يلتحق بها من ر�صيد
�إج��ازات��ه ،و�إذا جت��اوزه��ا ،يح�سم م��ن رات�ب��ه
وعالواته
�إجبارية التطعيم
وت �ع �ل �ي �ق��ا ع� �ل ��ى ان � �ت � �ق� ��ادات ال� � �ق � ��رارات
احل�ك��وم�ي��ة الأخ �ي��رة وخ��ا� �ص��ة �أم ��ر ال��دف��اع
 ،32قال �صخر دودين ،وزير الدولة ل�ش�ؤون
الإعالم ،متحدث احلكومة الأردنية� ،إن �أمر
الدفاع رقم  32جاء ك�إجراء تنظيمي لعمل
موظفي القطاعني العام واخل��ا���ص وبع�ض
�أ�صحاب املهن من غري متلقي املطعوم
و�أ�ضاف يف حديث للأنا�ضول� ،أن القانون
جاء �أي�ضا ك�إجراء وقائي حلمايتهم وحماية
�صحة زمالئهم و�سالمة متلقي اخلدمة يف
مواقع العمل
و�أردف :هذا الأمر ال يتحقق �إال بالإقبال
ع �ل��ى ت �ل �ق��ي م �ط��اع �ي��م ك� ��ورون� ��ا ،واالل� �ت ��زام
ب ��إج��راءات ال�سالمة وال��وق��اي��ة ،مب��ا يف ذلك
املواظبة على �إجراء فحو�صات كورونا ب�شكل
دوري ،ل�ضمان ك�شف الإ�صابات ف��ورا وعدم
الت�سبب بنقل العدوى للآخرين

ال�ط�ل�ب��ة وتعوي�ضهم ع��ن م��ا ف �ق��دوه خ�لال
ف�ترة التعليم ع��ن بعد ،بحيث ي�ستطيعون
ال�سري يف التعلم ب�شكل طبيعي دون وج��ود
فجوات تعليمية تعيق تعلمهم ،م��ؤك��دا �أنه
ف��ر� �ص��ة ك �ب�ي�رة ام� ��ام ال �ط �ل �ب��ة ،م�ب�ي�ن��ا ع��دد
الطلبة الذين �سجلوا وتقدموا للإلتحاق يف
الربنامج جتاوز الـ  3000طالب وطالبة،
الفتا اىل �أن��ه �سيتم �إطالقه منت�صف �شهر

تعميم من «الهواري» :اشتراط
اللقاح أو فحص  PCRلمراجعة
عيادات األسنان
نب�ض البلد-عمان

عمم وزي��ر ال�صحة ال��دك�ت��ور فرا�س
ال � �ه� ��واري الأح � � ��د ،ب ��ال ��زام امل��راج �ع�ي�ن
ل �ع �ي��ادات ط��ب الأ� �س �ن��ان ب ��إب ��راز ��ش�ه��ادة
ال�ت�ط�ع�ي��م �أو �إج � ��راء ف�ح����ص PCR؛
وذلك اعتبارا من يوم اخلمي�س املقبل
وب �ّي�نّ ال� �ه ��واري� ،أ ّن� ��ه ي �� �ش�ترط عند
م��راج �ع��ة ع �ي��ادات ط��ب الأ� �س �ن��ان اب ��راز
�شهادة احل�صول على جرعتي مطعوم
ك��ورون��ا ع�ل��ى �أن مت�ضي م��دة زم�ن�ي��ة ال
تقل ع��ن �أ�سبوعني م��ن ت��اري��خ اجلرعة
الثانية �أو ما يثبت �سلبية نتيجة فح�ص
 PCRعند مراجعة العيادات بحيث ال
تزيد املدة عن � 72ساعة
وا� �س �ت �ث �ن��ت ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ،امل��راج �ع�ي�ن

وح��ول م��ا �إذا كانت احلكومة ت�سعى من
خ�ل�ال �أم ��ر ال��دف��اع �إىل ال��دف��ع ن�ح��و فر�ض
التطعيم على العامة� ،أفاد املتحدث :يف ظل
ت�صاعد �أزم��ة وب��اء ك��ورون��ا �إقليميا وعامليا،
و�سعينا احلثيث من �أجل العبور �إىل �صيف
�آمن وعودة احلياة �إىل طبيعتها ،نحن �أمام
خيارين ال ثالث لهما
وا� � �س � �ت� ��درك� :إم � ��ا الإق � �ب� ��ال ع �ل��ى ت�ل�ق��ي
امل�ط��اع�ي��م م��ن �أج ��ل حت���ص�ين �أن�ف���س�ن��ا �ضد
الوباء� ،أو اال�ستمرار ب�إجراءات الوقاية مبا
يف ذل��ك �إج��راء فح�ص ك��ورون��ا ،ب�شكل دوري
وم�ستمر ل�ل�ت��أك��د م��ن ��س�لام��ة الأف� ��راد ،مع
اال�ستمرار يف االل�ت��زام ب ��إج��راءات ال�سالمة
وال��وق��اي��ة م��ع ك�ل�ا اخل �ي��اري��ن م��ن ارت� ��داء
الكمامات والتباعد اجل�سدي واالبتعاد عن
التجمعات
وا��س�ت�ط��رد :بالتايل ف ��إن تلقي املطاعيم
لي�س �أم ��را �إج�ب��اري��ا ،ب��ل ه��و �أح��د اخل�ي��ارات
املتاحة ل�ضمان �سالمة الأف��راد و�صحتهم،
واحلد من انت�شار الوباء
وع��ن �أث ��ر ال �ق ��رارات احل�ك��وم�ي��ة ،خا�صة
على ال��و��ض��ع االق�ت���ص��ادي ،لفت دودي ��ن� ،أن
احل �ك��وم��ة ال ت�ت�خ��ذ ق��رارات �ه��ا م��ن منطلق
ال�شعبوية ،بل من منطلق امل�صلحة العامة
واحلفاظ على �صحة املواطنني و�سالمتهم،
وه� � ��ذا الأم � � ��ر ل �ي ����س ت ��رف ��ا ب ��ل ه ��و واج ��ب
وم���س��ؤول�ي��ة تنه�ض احل�ك��وم��ة بها انطالقا
من حر�صها على حتقيق ال�صالح العام
التفاف على الد�ستور
ال �ن ��ائ ��ب ال �ب�رمل� ��اين وال� �ق ��ان ��وين � �ص��ال��ح
العرموطي ،ق��ال ل�ل�أن��ا��ض��ول :ال يوجد �أي
ن�ص بالد�ستور الأردين والت�شريعات املعمول
بها يجرب املواطن على تلقي املطاعيم ،لأن
هذا من حقوقه اخلا�صة ،وال يجوز التعدي
عليها ،باعتبارها م��ن احل�ي��اة اخل��ا��ص��ة وال
يجوز التعدي عليها ،والقانون يحا�سب على
ذلك
واعترب العرموطي ،وهو نقيب املحامني
الأردن �ي�ين الأ��س�ب��ق� ،أن �أم��ر ال��دف��اع الأخ�ير
التفاف على الد�ستور وحقوق املواطنني

و�أرج��ع �سبب ع��دم �إق�ب��ال املواطنني على
ت�ل�ق��ي ال�ت�ط�ع�ي��م �إىل ع ��دم ال �ث �ق��ة والإق �ن ��اع
ب��ال �ق��رارات احل �ك��وم �ي��ة ،خ��ا� �ص��ة م��ع وج��ود
تقارير حتذر من اللقاحات
و� �ش��دد �أن ��ه ع�ل��ى احل�ك��وم��ة �أن ت�ت�ق��ي اهلل
يف امل��واط��ن وح�ي��ات��ه و��ص�ح�ت��ه ،وعليها دع��م
وتوفري الكادر الطبي املخت�ص
وتابع :ال يجوز �إرهاب املواطن عرب �صيغ
ال�ت�ه��دي��د م��ن احل�ك��وم��ة ،وال ي�ج��وز احلجر
على عقول املواطنني و�أفكارهم يف اختيارهم
ل �ت �ل �ق��ي امل� �ط� �ع ��وم م� ��ن ع� ��دم� ��ه ،ف��احل��ري��ة
ال�شخ�صية م�صانة وحم�صنة د�ستوريا
التحرر من القيود
ح �� �س�ين حم ��ادي ��ن ،ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال �ع �ل��وم
االج�ت�م��اع�ي��ة يف ج��ام�ع��ة م ��ؤت��ة (ح�ك��وم�ي��ة)،
قال للأنا�ضول :من حيث املبد�أ ،لنعرتف �أن
ال�شخ�صية الأردن�ي��ة بجذورها ال�صحراوية
متيل نحو التحرر من القيود والتحليق يف
التفكري ،لأن الف�ضاء �أمامها مفتوح
وزاد �إال �أن ال� ��واق� ��ع امل ��دي �ن ��ي (ن���س�ب��ة
للمدينة) ي�ستلزم وج��ود �ضوابط قانونية
ت �ه��دف �إىل احل �ف ��اظ ع �ل��ى امل �ج �م��وع ال ��ذي
�أ�صبح �سكانه متال�صقون جغرافيا
وتابع :لذلك عندما عا�ش الأردن جائحة
كورونا وحتدياتها امل�ؤملة� ،ضجر الأردنيون
م ��ن ع �م �ل �ي��ات احل� �ج ��ر ،وت � ��أث� ��رت ح �ي��ات �ه��م،
وك��ان ذل��ك م�برر علميا ،لأن اجل��ائ�ح��ة هي
الأوىل يف تاريخ الذاكرة الب�شرية من حيث
الغمو�ض والآث��ار الكبرية التي تركتها على
خمتلف عناوين احلياة
وزاد� :أم��ا اليوم وبعد م��رور عامني على
هذه اجلائحة وظهور �أجيال جديدة� ،أ�صبح
م��ن ال���ض��رورة مب�ك��ان �أن نتعلم جميعا من
نتائج العلم ،وبالتايل من �أ�ساليب الوقاية
املطلوب االمتثال �إليها من قبل كل منا
وا�ستدرك :ال يعقل يف جمتمع فيه ن�سبة
التعليم مرتفعة ج��دا �أن ي�ك��ون ه�ن��اك من
هو غري مطعم ،لأن الفكرة لي�ست احلرية
الفردية هنا ،رغم احرتامنا لها ،لكن انتقل
ه ��ؤالء من فكرة اخليار ال�ف��ردي �إىل املهدد

االجتماعي للمجتمع ،لأن فر�ص العدوى
وال �ع��ودة للحجر وم�صاحباته �أ��ص�ب�ح��ت يف
الأفق ،كما ي�شري �أهل االخت�صا�ص
و�أف� ��اد ب� ��أن �إ� �ص��رار احل�ك��وم��ة م��ن خ�لال
�أم��ر ال��دف��اع الأخ�ي�ر ،ميثل �ضبطا خارجيا
بالن�سبة له�ؤالء الأفراد املمتنعني طوعا عن
تلقي املطاعيم ،وبكل ما ميثلونه من فر�ص
وا� �س �ع��ة ل�ن�ق��ل �أو اك�ت���س��اب الإ� �ص��اب��ات ب�ه��ذا
ال �ف�يرو���س ،م��ا ي�شكل �أي���ض��ا ع�ب�ئ��ا �ضاغطا
ع�ل�ي�ن��ا ،ع�ل��ى امل��واط �ن�ين وال ��دول ��ة ب��امل�ج�م��ل،
وهذا يتنافى مع طبيعة العقد التكافلي بني
�أبناء املجتمع ،القائل ال �ضرر وال �ضرار
وا� �س �ت��درك :م��ن ال��وا� �ض��ح �أن ال�ث�ق��ة بني
احلكومات واملواطنني تت�سم بالوهن وعدم
الثقة امل�ت�ب��ادل��ة ،وه��و لي�س ب��الأم��ر الغريب
على املجتمعات النامية ،ومن بينها الأردن،
ل��ذل��ك جن ��د �أن اخل �ط ��اب ال �� �ص �ح��ي ي�ق��اب��ل
بالت�شكيك م��ن قبل البع�ض ،متنا�سني �أن
اخل�ط��ورة احلقيقية ال�ت��ي نواجهها جميعا
ت���ش�ب��ه خ���ص��ائ����ص ه��ذا ال �ف�يرو���س اجل��دي��د،
ب��اع �ت �ب��اره ع��اب��را ل�ل�أ� �ش �خ��ا���ص وامل �ع �ت �ق��دات
واجلغرافيا
واختتم قائال :معنيون جميعا بالوقاية
من الوباء ،لأنه يهددنا جميعا ،ولذلك على
جميع امل�ؤ�س�سات الأهلية والر�سمية القيام
ب��دوره��ا ال �ت �ن��وي��ري ،م���س�ت�ن��دي��ن �إىل العلم
و�أدوات��ه يف �إقناع النا�س بعيدا عن التهديد،
الذي يعد �سلطة القانون
ووفق �آخر ح�صيلة ر�سمية ،بلغت �إ�صابات
كورونا يف الأردن� 770 ،ألفا و  ،712منها
� 10آالف و 32وف��اة ،و� 750ألفا و518
حالة تعاف
ويف  13ي�ن��اي��ر/ك��ان��ون ال �ث��اين ،2021
ان�ط�ل�ق��ت ح�م�ل��ة ال�ت�ط�ع�ي��م � �ض��د ك ��ورون ��ا يف
امل �م �ل �ك��ة ،ب��ا� �س �ت �خ��دام ل �ق��اح��ات � �س �ي �ن��وف��ارم
ال �� �ص �ي �ن��ي ،و ف��اي��زر ـ ب�ي��ون�ت�ي��ك الأم��ري �ك��ي
الأملاين ،و �أ�سرتازينيكا الربيطاين
وت�ل�ق��ى ج��رع�ت��ي ال�ل�ق��اح ��ض��د ال�ف�يرو���س،
مليونان و� 225ألفا و ،216من مواطني
اململكة ،البالغ عددهم نحو  10ماليني و
� 800ألفا ،وفق معطيات ر�سمية

�آب اجل��اري وفر�صة الت�سجيل متاحة حتى
الثامن من ال�شهر اجلاري.
ودعا �أبو قدي�س �أولياء �أمور الطلبة �إىل
حتفيز �أبنائهم وت�شجيعهم� ،إىل الت�سجيل يف
هذا الربنامج م�ؤكداً ان ال��وزارة تعول على
وعي �أولياء االمور والطلبة لال�ستفادة من
هذا الربنامج باعتباره فر�صة لتعوي�ض ما
فقدوه خالل جائحة كورونا.

ال ��ذي ��ن ت �ق��ل �أع� �م ��اره ��م ع ��ن  18ع��ام��ا
واحل � � � ��االت ال� �ط ��ارئ ��ة ال� �ت ��ي ال مي�ك��ن
ت��أج�ي�ل�ه��ا م��ع � �ض ��رورة ال �ت ��زام ال �ك��وادر
ب ��أق �� �ص��ى م �ع��اي�ي�ر ال �� �س�ل�ام��ة ال �ع��ام��ة
يف �أث �ن��اء امل �ع��اجل��ة؛ ل�ل�ح��د م��ن ان�ت���ش��ار
فريو�س ك��ورون��ا حلني انتهاء اجلائحة
ومنعا لإعاقة العمل و�ضمان اال�ستمرار
بتقدمي اخلدمات ال�سنية
ون� ��وه �إىل �أنّ ال�ت�ع�م�ي��م ج ��اء ن�ظ��را
ال� �س �ت �م��رار ت���س�ج�ي��ل ح� ��االت الإ� �ص��اب��ة
ب � �ف �ي�رو�� ��س ك � ��ورون � ��ا ب �ي��ن امل ��واط� �ن�ي�ن
وخل�صو�صية عيادات طب الأ�سنان من
حيث �سهولة انت�شار املر�ض وللعمل على
�ضمان اال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات
ال�سنية بعيادات الأ��س�ن��ان يف املديريات
وامل�ست�شفيات التابعة لوزارة ال�صحة

مذكرة تفاهم بين األردنية
والحسين التقنية
نب�ض البلد -عمان
وقعت كلية الهند�سة يف اجلامعة الأردنية،
مم �ث��ل امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��امل �ي��ة ل �ت �ب ��ادل ال�ط�ل�ب��ة
للخربة الفنية (الآي��ا��س�ت��ا) يف الأردن ،ام�س
الأح ��د ،م��ذك��رة تفاهم م��ع كل ّيتي الهند�سة
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة وه �ن��د� �س��ة ال�ب�ي�ئ��ة امل�ب�ن�ي��ة يف
ج��ام�ع��ة احل���س�ين ال�ت�ق�ن�ي��ة� ،إح ��دى م �ب��ادرات
م�ؤ�س�سة ويل العهد.
وت� ��أت ��ي امل ��ذك ��رة ��ض�م��ن ��س�ع��ي ال�ف��ري�ق�ين
ل��رب��ط خم��رج��ات ال�ت�ع�ل��م ل�ط�ل�ب��ة الكليتني
ب�سوق العمل واحتياجاته ،ورفع �سوية معارف
الطلبة ،وت��دري�ب�ه��م يف امل �ج��االت التطبيقية
والهند�سية وامل�سارات املهنية الالزمة.
ومبوجب املذكرة ،التي وقعها عميد كلية
هند�سة يف اجلامعة الأردن �ي��ة ال��دك�ت��ور علي
�أبو غنيمة ،وعميد كلية هند�سة البيئة املبنية

يف جامعة احل�سني التقنية ال��دك�ت��ور يا�سر
الرجال ،ف�إن الكليتني �ستن�ضمان �إىل «�آيا�ستا»
العاملية من خالل «�آيا�ستا» الأردن.
ك�م��ا ن���ص��ت ،بح�سب ال���س�ك��رت�ير ال��وط�ن��ي
ل �ـ(�آي��ا� �س �ت��ا) الأردن ال��دك �ت��ور ي ��زن ال��زي��ن،
على ت��وف�ير ف��ر���ص تدريبية لطلبة املنظمة
الوافدين مقابل الطلبة املوفدين من كلية
الهند�سة يف اجل��ام�ع��ة الأردن �ي ��ة ،والتن�سيق
ب�ين اجلانبني يف �أي منح تدريبية للطلبة،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ع�ق��د جل�سات تعريفية لهم
بفر�ص املنظمة وقواعدها وبراجمها ،وتعزيز
فر�ص التعاون يف عدد من املجاالت التي تهم
طلبة اجلامعتني.
يذكر �أن «�آيا�ستا» هي منظمة دولية �أن�شئت
ل�ت��وف�ير ف��ر���ص ال �ت �ب��ادل ال�ط�لاب��ي ب�ين دول
العامل من �أجل اخلربة الفنية ،وميثل فرعها
يف الأردن كلية الهند�سة يف اجلامعة الأردنية.

ورشة مشتركة بين جامعتي العلوم
والتكنولوجيا وبرادفورد البريطانية
نب�ض البلد -الرمثا
نظمت كلية ال�صيدلة بجامعة العلوم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ب��ال �ت �ع��اون م��ع ك�ل�ي��ة ع�ل��وم
احلياة بجامعة برادفورد باململكة املتحدة،
اليوم الأحد ،ور�شة عمل م�شرتكة «عن ُبعد»
�شارك فيها �أكرث من  40باحث.
وناق�ش امل�شاركون خالل الور�شة العديد
من امل�ح��اور العلمية والبحثية يف جماالت
�أب �ح��اث ال���س��رط��ان ،وال�ع�ل��وم ال�صيدالنية،
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال���ص�ي��دالن�ي��ة ،وال�ك�ي�م�ي��اء
الطبية واحليوية ،وال�صيدلة ال�سريرية.

وق� ��ال ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال���ص�ي��دل��ة بجامعة
ال �ع �ل��وم ال��دك �ت��ور � �س��اي��ر ال � �ع ��زام ،يف ب�ي��ان
للجامعة� ،إن هذه الور�شة ت�أتي �ضمن جهود
الكلية الهادفة �إىل تعزيز التعاون البحثي
امل �� �ش�ترك ب�ين ال �ط��رف�ين ،و��ض�م��ن فل�سفة
اجلامعة املرتكزة على الت�شبيك والت�شاركية
واالن� �ف� �ت ��اح ع �ل��ى امل ��ؤ� �س �� �س��ات الأك ��ادمي� �ي ��ة
والبحثية العاملية.
ي� ��� �ش ��ار اىل ان ج ��ام� �ع ��ة (ب� � ��رادف� � ��ورد)
ه ��ي ج��ام �ع��ة خ��ا� �ص��ة وع �� �ض��و يف ج��ام �ع��ات
(ي��ورك �� �ش�ير) ال�بري�ط��ان�ي��ة وحت �ت��ل م��رات��ب
متقدمة يف الت�صنيفات االكادميية العاملية.

االثنني

الـمـحـلـي
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لجنة السياحة واآلثار النيابية تزور المغطس ومدينة السلط

نب�ض البلد -املغط�س

زارت جلنة ال�سياحة والآثار يف جمل�س النواب ،ام�س الأحد،
مدينة ال�سلط وموقع عماد ال�سيد امل�سيح (املغط�س) لالطالع
على اخلدمات املقدمة لزوار املوقع.
وق��ال رئي�س اللجنة ،النائب عبيد يا�سني� ،إن ه��ذه الزيارة
ت�أتي �ضمن �سل�سلة ال��زي��ارات التي تقوم بها اللجنة للمواقع
ال�سياحية والأث��ري��ة يف اململكة لتفقد واق��ع اخلدمات املقدمة
واالطالع على نقاط ال�ضعف وحماولة معاجلتها.
و�أ�ضاف �أن موقع املغط�س من �أهم املواقع الدينية وهو من

مواقع احلج امل�سيحي التي يجب العمل على تطويرها� ،إذ من
املتوقع �أن ي�ستقطب �أع��داداً كبرية من ال��زوار ويجب �أن تكون
اخلدمات املقدمة يف املوقع بامل�ستوى املطلوب.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن “و�ضع مدينة ال�سلط على قائمة ال�تراث
العاملي م�صدر فخر لنا ولل�سياحة التاريخية يف الأردن ،وما
يهمنا ه��و االح�ت�ف��اظ ب�ه��ذا ال�سجل وامل�ح��اف�ظ��ة على رف��ع من
�سويته وتوفري اخلدمات العامة اجلاذبة لل�سياحة التاريخية».
ب � ��دوره ،ق ��ال �أم �ي�ن ع ��ام وزاره ال �� �س �ي��اح��ة ،ال��دك �ت��ور ع�م��اد
حجازين� ،إن ال��وزارة تعمل على �إن�شاء م�سارات �سياحية دينية
�إ�سالمية وم�سيحية بالتعاون مع اللجنة املكلفة لإعمار مقامات

ال�صحابة وا�ستثمار البنية التحتية لهذه املقامات ،كما جرى
عمل م�سارات خا�صة للمواقع امل�سيحية بعد اعتمادها ر�سمياً
من قبل الفاتيكان ،وبالتعاون بني اجلهات احلكومية واخلا�صة
لت�سهيل قدوم الأفواج ال�سياحية».
و�أ�ضاف “نعمل �أي�ضاً على تهيئة درب احلج امل�سيحي الذي
يربط بني املغط�س وجبل نيبو لتكون هذه املواقع نقطة جذب
لل�سياحة الدينية وبالتعاون مع هيئة تن�شيط ال�سياحة التي
تعمل على ت�سويق هذه الأماكن».
من جهته ،ا�ستعر�ض مدير عام هيئة موقع املغط�س ،املهند�س
ر�ستم مكجيان� ،أهمية املكان للب�شرية جمعاء وما انبثق عنه من
ر�سائل (ر�سالة عمان ،وكلمة �سواء ،والوئام بني الأديان).
كما ق��دم مكجيان �إي�ج��ازاً ح��ول املناطق املحيطة باملغط�س
وتطويرها مع الأخذ بعني االعتبار قوانني اليون�سكو وقانون
الآثار الأردين ونظام هيئة موقع املغط�س.
كما زارت اللجنة م�ؤ�س�سة �إع �م��ار مدينة ال�سلط والتقت
رئي�سها ال�ع�ين ال�سابق م ��روان احل�م��ود ،حيث دار ح��دي��ث عن
�أهمية ال�سلط وع��ن �إجن��ازات�ه��ا وع��ن �أهمية القيمة الثقافية
والتاريخية لها.
كما حت��دث رئي�س بلدية ال�سلط الأ��س�ب��ق ،املهند�س خالد
اخل�شمان ،عن �أهمية متابعة ملف مدينة ال�سلط واحلاجة �إىل
رفع �سوية الو�ضع ال�سياحي يف املدينة ،الفتا �إىل �أن هذا امللف
يتطلب عناية ومتابعة وخطة �سياحية لت�سويق املدينة.
وت�ألفت اللجنة من ال�ن��واب �أ�سامة القوابعة وعبد احلليم
احلمود ونوا�ش القواقزة وماجد الروا�شدة ورافقهم النواب من
حمافظة البلقاء رائد �سمريات و�ضرار ال��داوود ودينا الب�شري
ومدير �سياحة البلقاء املهند�س �أمين �أبو جلمة ورئي�س جمل�س
حمافظة البلقاء مو�سى العواملة وعلي البطاينة رئي�س جلنة
بلدية ال�سلط الكربى نائب حمافظ البلقاء.

البرلمانية األردنية األوروبية :األردن يدعم حق الشعب
الفلسطيني في تحقيق مصيره ونيل استقالله
نب�ض البلد -عمان

�أك��د رئي�س جمعية ال�صداقة الربملانية
الأردن �ي��ة الأوروب �ي��ة ،النائب خ�ل��دون حينا،
�أن الأردن يدعم حق ال�شعب الفل�سطيني يف
حتقيق م�صريه ،ونيل ا�ستقالله على ترابه
الوطني على حدود الرابع من حزيران عام
.1967
ج ��اء ذل ��ك خ �ل�ال ل �ق��اء ال �ل �ج �ن��ة ،ام����س
الأح ��د ،ال�سفرية اال�سبانية ل��دى اململكة،
�أران�ت��ا بانيو دابلو�س ،حيث مت بحث تعزيز
العالقات الثنائية و�سبل تطويرها.
و�أكد حينا� ،أهمية الو�صاية الها�شمية على
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س
ال�شريف ،قائلاً �إن “جاللة امللك عبداهلل
الثاين �أعاد الزخم للق�ضية الفل�سطينية يف
املحافل الدولية والإقليمية”.
و�أ� �ش��ار �إىل �أهمية ال�ع�لاق��ات التاريخية
التي تربط الأردن مع ا�سبانيا ،والتي ار�ست
دعائمها قيادتا البلدين ال�صديقني.
و�أو� �ض ��ح ح�ي�ن��ا �أن الأردن يعي�ش و�سط
�إقليم ملتهب ،ويركز جهوده على مواجهة
التحديات التي تقف �أمامه ،داع ًيا ا�سبانيا
�إىل م�ساعدة الأردن بالتخفيف م��ن حدة

ال�ب�ط��ال��ة ،وال �ت��ي و��ص�ل��ت �إىل ن�سبة عالية
بني ال�شباب ،ج��راء جائحة فريو�س كورونا
امل���س�ت�ج��د ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير فر�ص
عمل للأردنيني فيها.
من جهتهم �أكد النواب :حممد املحارمة
وخالد الب�ستنجي وعلي ال�غ��زاوي وجمدي
يعقوب ومو�سى �أبو هنط�ش وزينب البدول
و�أ�سماء الرواحنة ون�صار احلي�صة� ،أهمية
ال��و� �ص��اي��ة ال �ه��ا� �ش �م �ي��ة ع �ل��ى امل �ق��د� �س��ات يف

القد�س.
ودع��وا احلكومة اال�سبانية �إىل الوقوف
جل��ان��ب الأردن يف ال ��دف ��اع ع ��ن ال�ق���ض�ي��ة
الفل�سطينية ،و�إيجاد �سالم عادل و�شامل يف
املنطقة.
وث �م �ن��وا ال��دع��م ال� ��ذي ت �ق��دم��ه ا��س�ب��ان�ي��ا
ل � �ل� ��أردن يف خم �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت ،ال ��س�ي�م��ا
ال�برمل��ان �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة وال��زراع �ي��ة وامل �ي��اه
والالمركزية ،داعني �إىل زيادة �أعداد ال�سياح

الإ�سبان للأردن.
ب � ��دوره � ��ا ،ق ��ال ��ت داب� �ل ��و� ��س �إن ب�ل�اده��ا
والأردن ،يت�شاركان يف العديد من امللفات،
والتي �أبرزها الق�ضية الفل�سطينية ،م�ؤكدة
�ضرورة �إيجاد �سالم عادل و�شامل لها ،و�أن
ينعم �أبناء املنطقة بال�سالم والهدوء.
و�أ��ض��اف��ت �أن الأردن ي�ستطيع �أن يكون
أمنوذجا �سياح ًيا ممي ًزا يف املنطقة المتالكه
�
ً
مناطق �سياحية مميزة على م�ستوى العامل،
ك�م��دي�ن��ة ال �ب�ت�را ووادي رم وال �ب �ح��ر امل�ي��ت
والعديد من القالع الأثرية.
وا�ستعر�ضت دابلو�س �أبرز امل�ساعدات التي
قدمتها ب�لاده��ا للمملكة يف حت�سني قطاع
امل�ي��اه وال���ص��رف ال�صحي ودع��م البلديات،
ف�ضلاً ع��ن منحة بقيمة  50مليون ي��ورو
ملواجهة جائحة كورونا ،وتنفيذ العديد من
امل�شاريع.
ول �ف �ت��ت �إىل �أن الآث� � ��ار الإ� �س�ل�ام �ي��ة يف
�إ�سبانيا ،التي ت�ؤمن ب�أن البعد الإ�سالمي هو
جزء من هويتها ،لها خ�صو�صية.
وثمنت العالقة املتميزة والتاريخية بني
البلدين ال�صديقني يف خمتلف امل�ج��االت،
داعية اجلمعية �إىل زيارة الربملان اال�سباين
لالطالع على جتربته يف الت�شريع والرقابة.

وزير الزراعة :نسعى لدراسة التشوهات والتداخالت في تعليمات قطاع طيور الزينة
نب�ض البلد -عمان

�أك � ��د وزي � ��ر ال� ��زراع� ��ة ،امل �ه �ن��د���س خ��ال��د
احل �ن �ي �ف��ات� ،أن ال� � ��وزارة ت�ع�م��ل ب �ك��وادره��ا
املتخ�ص�صة كافة على هند�سة الإج��راءات
وت �ن �ظ �ي��م ال� �ع� �م ��ل ودرا�� � �س � ��ة ال �ت �� �ش��وه��ات
وال �ت ��داخ�ل�ات يف ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ح ��ول ق�ط��اع
طيور الزينة.

وق��ال خ�لال لقائه ،ام�س الأح��د ،قطاع
جتار وم�ستوردي طيور الزينة� ،إن الوزارة
��س�ت�ط�ل��ق ق��ري �ب��ا الإج� � � ��راءات ك��اف��ة �ضمن
ح��زم��ة تعمل عليها يف ال�ق�ط��اع وال� ��وزارة،
م��ا �سيدعم ال�ق�ط��اع��ات املختلفة يف �إجن��از
�أعمالها بال�سرعة والدقة املطلوبة.
وا�ستمع احلنيفات �إىل �أه��م التحديات
ال�ت��ي ت��واج��ه ق�ط��اع ط�ي��ور ال��زي�ن��ة ،م��وع��زا

�إىل اللجان الفنية املخت�صة امل�ضي مبتابعة
ودرا�� �س ��ة امل �ع��وق��ات ك��اف��ة ودرا�� �س ��ة اع�ت�م��اد
ت �ق��اري��ر م�ن�ظ�م��ة ��ص�ح��ة احل �ي��وان وتقييم
و��ض��ع ال ��دول م��ن خ�لال�ه��ا و�أي���ض��ا ت�سريع
�إجن��از البيانات والفحو�صات ح��ال و�صول
الإر� �س��ال �ي��ات واحل �ف ��اظ ع �ل��ى � �س�لام��ة �أي
�إر��س��ال�ي��ة ت��دخ��ل �إىل اململكة �أو م��ن خالل
الرتانزيت و�أن تكون هذه الدرا�سات وفق

الأ� �ص��ول القانونية واحل�ف��اظ على حركة
وعمل القطاع.
وب�ين احلنيفات “�أن الأردن يعترب من
ال ��دول املعتمدة كمركز لإع ��ادة الت�صدير
ن�ت�ي�ج��ة ل��دق��ة الإج � � � ��راءات وق �ب��ول �ه��ا م��ن
�أغ�ل��ب دول ال�ع��امل م��ا يتطلب ال�ت�ع��اون يف
احلفاظ على �صحة الإن�سان و�سمعة املخرج
الأردين”.
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غزوة كورونا الجديدة
خالد فخيده
لأي��ام م�ضت ،ازداد ت��داول العامة من النا�س ب��ان احلكومة �ستعلن يف �شهر ايلول
املقبل حظرا جديدا نتيجة املوجة اجلديدة من الكورونا املتحور.
وه��ذا االعتقاد �ساد عند املواطنني بعد �سل�سلة ت�صريحات ر�سمية من قبل وزير
ال�صحة وبعده م�س�ؤولون عن ملف كورونا يف االردن ،ارتفعت فيها وترية التخوف من
انت�شار املتحور الهندي ،وفهمت �شعبيا بانها مقدمة الجراءات جديدة ملكافحة كورونا،
اقلها حظر جزئي.
مما ال �شك فيه ان الت�صريحات الر�سمية ال�سابقة عن املوجة الرابعة لكورونا ،اثارت
املخاوف عند القطاعات االقت�صادية برمتها ،اىل درجة ان خيبة االمل اجتاحت العديد
منها بعد انتعا�ش بتقلي�ص �ساعات احلظر ووعود بعودة احلياة اىل كافة القطاعات يف
�شهر ايلول املقبل.
وال انكر ،ان طبيعة الت�صريحات التي �صدرت يف بداية التحذيرات من غزوة كورونا
اجلديدة اعطت انطباعا بان االف اال�صابات �ست�سجل بكورونا املتحور الهندي الفتاك
مقارنة مع املتحورات ال�سابقة من هذا الفريو�س الذي ال زالت مكافحته م�ستمرة منذ
اكرث من � 16شهرا.
وت�سجيل االردن ارقاما حول الف ا�صابة على عدة ايام متتالية ،وتراجعها خالل
اليومني املا�ضيني ،وما رافقها من اي�ضاحات ر�سمية بان اغلبها ممن مل يتلقون اللقاح
�ضد كورونا ،خفف من خماوف جلوء احلكومة اىل ت�شديد االج��راءات اجلمعية التي
من �ش�أنها ان تزيد �ضنك النا�س معي�شيا واقت�صاديا.
�صحيح ان ن�سبة الفحو�صات االيجابية لكورونا مل تقرتب يف املوجة اجلديدة من
حاجز  ،%5وه��و ال��ذي طاملا دق��ت عنده احلكومة ناقو�س اخلطر يف ك��ل مواجهة مع
كورونا،
�إال ان ال��و��ض��ع ي�ظ��ل مقلقا وم��ر��ش�ح��ا للخطر �سيما وان ثلثي ��س�ك��ان االردن من
مواطنني ومقيمني مل يتلقوا اي جرعة من اللقاحات املقاومة من كورونا.
وال��دخ��ول يف امل��وج��ة الرابعة با�صابات كبرية وارد ،م��ا دام��ت حالة ال�تراخ��ي التي
نعي�شها يف االردن يف اتباع اجراءات ال�سالمة العامة ملكافحة كورونا م�ستمرة ال �سيما
ارتداء الكمامات.
�صحيح ان اللقاحات التي تلقاها نحو  4ماليني اردين ومقيم حتد من اعرا�ض
كورونا اخلطرة ،ولكنها لي�ست عالجا لهذا الفريو�س ،كما يعتقد كل من تخلى عن
الكمامة والتباعد اجل�سدي.
ت�صريحات وزي��ر ال�صحة وم���س��ؤول�ين ك��ورون��ا قبل ا�سابيع وان اغ�ضبت البع�ض
يف التحذير من موجة كورونا اجل��دي��دة قد تكون ال�سبب يف ب��دء العودة اىل ارت��داء
الكمامة وعدم ارتفاع عدد اال�صابات اىل ارقام كبرية تق�ض امل�ضاجع.
و�إذا كنا حري�صني فعال عل جناح االردن يف مكافحة كورونا والو�صول به م�صاف
املناطق الآمنة على م�ستوى العامل ،ف��إن االلتزام ب�شروط ال�سالمة العامة وارت��داء
الكمامة ،ا�سلم الطرق لتحقيق هذا الهدف.

صندوق الزكاة ينظم ملتقى خيريا
في القدس الشريف
نب�ض البلد -عمان

ن�ظ��م ��ص�ن��دوق ال��زك��اة الأردين ام�س
الأحد ،امللتقى اخلريي يف مدينة القد�س
ال �� �ش��ري��ف ،ب��ال �ت �ع��اون م��ع دائ� ��رة �أوق ��اف
ال �ق��د���س وامل �� �س �ج��د الأق� ��� �ص ��ى امل� �ب ��ارك،
وم�شاركة جلان الزكاة التابعة لل�صندوق
يف القد�س ال�شريف.
وقال مدير عام ال�صندوق الدكتور عبد
ال�سمريات الذي يرت�أ�س وفدا ر�سميا� ،إن
امللتقى جاء بهدف دعم وم�ساندة �أهلنا يف
املدينة املقد�سة والوقوف �إىل جانبهم يف
ظل الظروف ال�صعبة التي ميرون بها.
وا�شار �إىل �أن هذا الدعم ي�أتي تنفي ًذا
ل ��ر�ؤي ��ة ج�ل�ال��ة امل �ل��ك ع �ب ��داهلل ال �ث��اين،
� �ص��اح��ب ال��و� �ص��اي��ة ع �ل��ى امل �ق��د� �س��ات يف
ال �ق��د���س ال �� �ش��ري��ف وم �� �س��ان��دة الأ� �ش �ق��اء
املقد�سيني.

وا�ضاف ان امللتقى جاء بتوجيهات وزير
الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية
رئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق الدكتور
حم �م��د اخل�لاي �ل��ة ت�ن�ف�ي��ذا ل�ل�ت��وج�ي�ه��ات
امللكية ال�سامية.
واو�ضح ان��ه مت و�ضع ترتيبات امللتقى
وت ��وزي ��ع امل �� �س��اع��دات وحت ��دي ��د زي � ��ارات
م �ي��دان �ي��ة ل �ل �ج��ان ال ��زك ��اة يف م�ن��اط�ق�ه��ا
واالط�ل�اع على كافة �أعمالها ،الفتا اىل
�أن امللتقى يهدف �إىل تقدمي امل�ساعدات
ال�ن�ق��دي��ة ل�ل�أ��س��ر العفيفة وال�ك��رمي��ة يف
القد�س ال�شريف ،حيث ي�ستفيد منه نحو
�ألف �أ�سرة.
وح�ضر امللتقى مدير عام دائرة �أوقاف
القد�س الدكتور ع��زام اخلطيب ،وع�ضو
جم�ل����س �إدارة ال���ص�ن��دوق ح��ام��د عبيدو
التميمي ،ومدراء �ش�ؤون امل�سجد الأق�صى
املبارك ور�ؤ�ساء جلان الزكاة يف القد�س.

مذكرة تفاهم بين الشؤون السياسية
والبرلمانية وجامعة العلوم التطبيقية

األردن يحتفل باألسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية
نب�ض البلد -عمان
احتفلت وزارة ال�صحة ومنظمتي ال�صحة
العاملية والأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف)،
ام�س الأح��د ،ببداية الأ�سبوع العاملي للر�ضاعة
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،حت ��ت � �ش �ع��ار «ح �م ��اي ��ة ال��ر� �ض��اع��ة
الطبيعية :م�س�ؤولية م�شرتكة» ،من �أجل تعزيز
�أه �م �ي��ة اجل �ه��ود اجل �م��اع �ي��ة لت�شجيع وح�م��اي��ة
الر�ضاعة الطبيعية لكل طفل.
ووفق بيان �صادر عن اليوني�سف ،اليوم ،يحتفل
ال�ع��امل ه��ذا ال�ع��ام ب��ال��ذك��رى الأرب �ع�ين للمدونة
الدوليةلقواعد ت�سويق بدائل حليب الأم ،وت�أتي
هذه املدونة �ضمن �سيا�سة بارزة تهدف �إىل �إدارة
بيع بدائل حليب الأم ب�شكل ف ّعال وجتنب الأثر
ال�سلبي على معدالت الر�ضاعة الطبيعية ،مما
يقوّ�ض من �صحة وتغذية ال�سكان الأ�صغر �س ًنا
يف الأردن.
ويف الأردن� ،أ�شار البيان �إىل �أنه بينما يح�صل ما
يزيد عن  9من بني كل � 10أطفال على الر�ضاعة
الطبيعية يف مرحلة ما من حياتهم املبكرة � ،اّإل �أن
 26باملئة فقط من الأطفال ير�ضعون ر�ضاعة
طبيعية ح�ص ًرا (يتغذون على حليب الأم وحده)
خ�لال الأ��ش�ه��ر الـ� 6أ�شهر الأوىل م��ن حياتهم،
وتعترب ه��ذه الن�سبة يف الأردن �أق��ل بكثري من
املتو�سط الإقليمي الذي يبلغ  34باملئة.

و�أ ّكد البيان �أن الر�ضاعة الطبيعية هي الغذاء
ّ
والر�ضع ،حيث
الأف�ضل للأطفال حديثي الوالدة
�أظهرت الأبحاث �أن اليافعني والرا�شدين الذين
تغ ّذوا على الر�ضاعة الطبيعية �أقل عر�ضة لزيادة
ال��وزن �أو ال�سمنة وح�صلوا على نتائج �أف�ضل يف
اختبار معدل الذكاء.
كما �أثبتت الدرا�سات �أن الر�ضاعة الطبيعية
مفيدة للأمهات كما الأط �ف��ال ،حيث تقلل من
خطر الإ�صابة باكتئاب ما بعد الوالدة وال�سكري،
كما تق ّلل � ً
أي�ضا م��ن خ�ط��ورة الإ��ص��اب��ة ب�سرطان
الثدي و�سرطان املبي�ض يف املراحل الالحقة من

احلياة.
وقال م�ساعد الأم�ين العام للرعاية ال�صحية
الأولية يف وزارة ال�صحة ،الدكتور غازي �شرك�س:
“تلتزم وزارة ال�صحة من خالل �إدارة الرعاية
ال�صحية الأول�ي��ة بت�شجيع الر�ضاعة الطبيعية
لكونها �أف�ضل بداية يف حياة كل مولود جديد”.
ب��دوره��ا ،قالت ممثلة اليوني�سف يف الأردن،
تانيا �شابويزات� ،إن االحتفال هذا العام بالأ�سبوع
العاملي للر�ضاعة الطبيعية ي�أتي كتذكري وا�ضح
ب�أهمية الر�ضاعة الطبيعية التي توفر التغذية
عالية اجلودة والطاقة للأطفال حديثي الوالدة

ّ
والر�ضع والأطفال دون �سن الثانية.
و�أ�ضافت �شابويزات �أن اليوني�سف �ستوا�صل
دع �م �ه��ا ل � � ��وزارة ال �� �ص �ح��ة يف ت���ش�ج�ي��ع وح �م��اي��ة
ممار�سات الر�ضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال
ب�شكل عام ،وذلك من �أجل حتقيق �أهدف التنمية
امل�ستدامة بحلول عام .2030
�إىل ذلك ،قالت ممثلة منظمة ال�صحة العاملية
يف الأردن ب��الإن��اب��ة ،ال��دك�ت��ورة جميلة الراعبي:
“ي�أتي هذا اليوم كفر�صة لت�سليط ال�ضوء على
التقدم ال��ذي مت إ�ح��رازه يف جمال ت�شجيع ودعم
ال��ر��ض��اع��ة الطبيعية ن �ظ � ًرا ل�ف��وائ��ده��ا ال �ت��ي ال
ت�ضاهى ك�أف�ضل بداية يف حياة كل طفل؛ ما يعزز
امل�س�ؤولية امل�شرتكة للجهات املعنية كافة ب�ضرورة
ت�ضافر اجل �ه��ود حل�م��اي��ة ال��ر��ض��اع��ة الطبيعية
والعمل على �إجناز املزيد من امل�شاريع والأن�شطة
بالتعاون مع ال�شركاء املعنيني”.
وت �ق��وم ال�ي��ون�ي���س��ف ،ب��ال �ت �ع��اون م��ع منظمة
ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة وال �� �ش��رك��اء امل�ح�ل�ي�ين ،بتنفيذ
التدخالت الوطنية يف جمال الر�ضاعة الطبيعية
كجزء م��ن اتفاقية ال�ت�ع��اون امل�شرتك للنهو�ض
ب�صحة الأم والطفل يف �أنحاء اململكة كافة ،بف�ضل
دع��م مكتب ال�سكان والالجئني والهجرة التابع
لوزارة اخلارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية
للتنمية ال��دول�ي��ة ،وحت��ت رع��اي��ة وت��وج�ي��ه وزارة
ال�صحة.

نب�ض البلد -عمان

وق� �ع ��ت وزارة ال � �� � �ش � ��ؤون ال���س�ي��ا��س�ي��ة
وال�برمل��ان�ي��ة وج��ام�ع��ة ال�ع�ل��وم التطبيقية
اخل��ا��ص��ة م��ذك��رة ت�ف��اه��م ،ل�ل�ب��دء بتدريب
طالب تخ�ص�ص العلوم ال�سيا�سية� ،ضمن
اخلطة التدريبية التي تطرحها اجلامعة
حتت �إ�شراف كوادر ال��وزارة ممن يتمتعون
ب��ال�ك�ف��اءة واخل �ب��رة ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى تنفيذ
�أن�شطة وب��رام��ج م�شرتكة ت�خ��دم �أه��داف
الطرفني.
ووق� ��ع امل ��ذك ��رة الأم �ي��ن ال �ع��ام ل �ل��وزارة
الدكتور علي اخلوالدة ،ورئي�سة اجلامعة
ال��دك�ت��ورة �إمي ��ان الب�شيتي ،ام����س الأح��د،
يف مبنى ال ��وزارة ،بح�ضور مدير ال�ش�ؤون
القانونية م��اج��د الق�ضاة ،وم��دي��ر وح��دة
امل� ��� �ش ��ارك ��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ال ��دك� �ت ��ور اح �م��د
العجارمة ،وعميدة كلية الآداب والعلوم

ال��دك �ت��ورة ه��دي��ل � �س��اع��د ،ورئ �ي ����س ق�سم
العلوم ال�سيا�سية الدكتور ب�شار الطراونة.
و�أك ��د اخل��وال��دة اهتمام ال ��وزارة بال�شباب
و�سعيها لتعزيز دورهم يف احلياة ال�سيا�سية
واحل��زب �ي��ة وت���ش�ج�ي�ه��م ع�ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف
ال�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة وال �ع �م��ل احل��زب��ي
ال�ب�راجم ��ي ب��اع�ت�ب��اره��م ��ص�ن��اع ال�ت�غ�ي�ير،
م�شرياً �إىل �أن ال ��وزارة تقدم العديد من
الأن�شطة والربامج التي من �ش�أنها تنمية
م���ش��ارك��ة ال���ش�ب��اب يف احل �ي��اة ال�سيا�سية
واحلياة العامة وتعميق مبد�أ الدميقراطية
لديهم.
من جهتها ،ثمنت الب�شيتي اجلهود التي
تبذلها الوزارة يف رفع الوعي ال�سيا�سي لدى
ال�شباب ،معربة عن اعتزازها بهذه ال�شراكة
للعمل نحو �أهداف م�شرتكة تخدم ال�شباب
وت�سعى لإح� ��داث ال�ت�ط��ور نحو منظومة
�سيا�سية وفق الر�ؤى امللكية ال�سامية.

املـحـلـي
االثنني

04

2021 / 8 / 2

الحكومة األذربيجانية سنعيد بناء المنازل وإعادة العائالت المهجرة الراضيها

جبرائيل 30 ..عاما من االحتالل األرمني لم تغير مالمح المدينة
نب�ض البلد  -الأرا�ضي املحررة
نعمت اخلورة
ث�ل�اث ��ون ع��ام��ا م ��ن االح� �ت�ل�ال الأرم� �ن ��ي
ملدينة جربائيل ب�إقليم قرة باغ مل يغري �شيئا
يف مالمح املدينة التي ا�ستعادت حريتها بعد
حتريرها م��ن قبل اجلي�ش الأذرب �ي �ج��اين يف
�شهر ني�سان من العام املا�ضي
«االنباط» زارت مركز املدينة يف جربائيل
امل �ح��ررة واط�ل�ع��ت ع�ل��ى اث ��ار ال��دم��ار الكامل
للمدينة ال��ذي �شمل قطع الأ��ش�ج��ار املعمرة
منذ الألف ال�سنني
م�س�ؤول يف اخلارجية الأذربيجانية مرافق
للوفد ال�صحفي للمناطق امل�ح��ررة ق��ال� ،إن
احل �ك��وم��ة الأرم �ن �ي ��ة مل ي �ك��ن ل��دي �ه��ا خطة
لتجميل املنطقة ب��ل ك��ان ال�ه��دف احتاللها
لل�سيطرة على الإقليم  ،وا�ضاف �أن االحتالل
الأرم�ن��ي مل يقم ب��إع��ادة بناء املدينة وتعبيد
�شوارعها من �آثار التدمري قبل  ٣٠عاما ،الفتا
اىل �أن �أرمينيا تركت �شواهد كبرية وكثرية
على الأرا��ض��ي املحررة ومن بينها جربائيل،
�أن �ه��ا ارا�� �ض ��ي م �ل��ك ل �ل��دول��ة الأذرب �ي �ج��ان �ي��ة
ولي�ست الرمينيا كونها مل تقم ببناء املدينه
وتركتها على حالها منذ احتاللها.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن احل �ك��وم��ة الأذرب �ي �ج��ان �ي��ة
�ستعمل على �إعادة بناء املنازل وتعبيد ال�شوارع

و�إع� ��ادة ال�ع��ائ�لات امل�ه��اج��رة الرا��ض�ي�ه��ا التي
هجرت منها �أثناء االحتالل حيث كان يقطن
فيها �أكرث من  ١٦٠الف عائلة �أذربيجانية.
ويف اجل��ول��ة ال�صحفية ملدينة جربائيل،
�شاهدنا الآث��ار امل��دم��رة ومنها �إح��دى املقابر

الأذرب �ي �ج��ان �ي��ة ال �ت��ي مت ت��دم�يره��ا م��ن قبل
القوات الأرمنية ومنها على �سبيل املثال ان
�أحد القبور التي مت تدمريها مل يعد معروف
الي عائلة ينتمي م��ن بداخلها م��ن وح�شية
االعتداء الأرمني بح�سب مندوب اخلارجيه

السياحة :أعداد المشاركين في برنامج
أردننا جنة تجاوزت الـ  33ألفا
نب�ض البلد -عمان
ق��ال��ت وزارة ال���س�ي��اح��ة والآث� � ��ار �إن �أع� ��داد
امل���ش��ارك�ين يف ب��رن��ام��ج «�أردن �ن��ا ج�ن��ة» لل�سياحة
الداخلية ،امل��دع��وم م��ن ال ��وزارة وهيئة تن�شيط
ال�سياحة ،و�صلت منذ انطالقه يف بداية حزيران
املا�ضي ولغاية الآن قرابة الـ 5ر� 33ألف م�شارك.
و�أ� �ض��اف��ت ال � � ��وزارة ،يف ب �ي��ان ��ص�ح�ف��ي ام����س
الأح � ��د� ،أن �أع � ��داد ح��اف�ل�ات ال �ن �ق��ل ال���س�ي��اح��ي
ال �ت��ي ن�ق�ل��ت امل �� �ش��ارك�ين ل �ل��وج �ه��ات ال���س�ي��اح�ي��ة
التي يوفرها الربنامج وانطلقت م��ن خمتلف
حمافظات اململكة بلغت  1222حافلة ،يرافقها
 1222دلي ً
ال �سياحياً.
وبني م�ساعد مدير عام هيئة تن�شيط ال�سياحة
ومدير برنامج «�أردننا جنة» ،يزن اخل�ضري� ،أنه
جرى �إ�ضافة رحالت جديدة للربنامج تت�ضمن
زي� � ��ارة جل ��ر� ��ش وع� �ج� �ل ��ون ،وب ��رن ��ام ��ج رح�ل�ات
للطفيلة واملبيت يف �ضانا ،بالإ�ضافة �إىل برنامج
الكرك ،وي�شتمل على زيارة موقع م�ؤتة ومنطقة
املزار «مقامات و�أ�ضرحة ال�صحابة».

و�أك � ��د �أن جل�ن��ة ال�ب�رن��ام��ج ت �ق��وم مب��راج�ع��ة
وتقييم برامج الرحالت ب�شكل دوري ،وتعديلها
مبا ي�ت��واءم ويتنا�سب ورغ�ب��ات املواطنني ،الفتا
�إىل �أن اللجنة ت�سعى �أي�ضا �إىل حتفيز وت�شجيع
امل��واط �ن�ين ل �ل��زي��ارة وامل �ب �ي��ت يف م��دي�ن��ة ال�ب�ترا
الوردية.
وي �ه��دف ب��رن��ام��ج «�أردن� �ن ��ا ج �ن��ة» ،امل��دع��وم��ة
رحالته من ال��وزارة والهيئة بن�سبة تتجاوز 50
باملئة من كلف الرحلة وتنفذه املكاتب ال�سياحية،
�إىل حت �ف �ي��ز وت �ن �� �ش �ي��ط ال �� �س �ي��اح��ة ال��داخ �ل �ي��ة،
وت�شجيع امل��واط �ن�ين ع�ل��ى زي ��ارة ال�ع���ش��رات من
الوجهات ال�سياحية.
وي�ؤمن الربنامج امل�صمم للمواطن الأردين،
نقال جمانياً م��ن خ�لال ح��اف�لات نقل �سياحي
جمهزة وحديثة ،تنطلق من حمافظات اململكة
ك��اف��ة ن �ح��و ال��وج �ه��ات ال���س�ي��اح�ي��ة امل ��وج ��ودة يف
ال�ب�رن��ام��ج ،وك��ذل��ك تخ�صي�ص دل �ي��ل �سياحي
مرافق لكل حافلة ،بالإ�ضافة �إىل توفري وجبات
الطعام.
وي�سعى ال�برن��ام��ج ال ��ذي تبلغ خم�ص�صاته

للعام احل��ايل  6م�لاي�ين دي �ن��ار� ،إىل التخفيف
م��ن اخل���س��ائ��ر ال�ت��ي حل�ق��ت ب��ال�ق�ط��اع ال�سياحي
ج��راء جائحة ك��ورون��ا وم�ساعدته على التعايف،
من خ�لال �إ��ش��راك املكاتب ال�سياحية يف تنظيم
وت�ن�ف�ي��ذ ال ��رح�ل�ات ،وال �ن �ق��ل ال���س�ي��اح��ي و�أدالء
ال�سياح والطريان الداخلي ،والعديد من املن�ش�آت
ال �� �س �ي��اح �ي��ة ك��امل �ط��اع��م وامل �خ �ي �م��ات ،وم �ق��دم��ي
اخلدمة كالرواحل يف منطقة البرتا و�سيارات
الدفع الرباعي يف وادي رم.
ويوفر الربنامج رحالت «اليوم الواحد» لعدة
وج�ه��ات �سياحية يف مناطق ال�شمال والو�سط
وج��زء م��ن مناطق اجل�ن��وب ،ورح�ل�ات مبيت يف
املناطق الأكرث ت�ضررا من اجلائحة التي عانت
م��ن ت��وق��ف ق��دوم ال�سياحة اخل��ارج�ي��ة كمدينة
العقبة والبرتا ووادي رم.
ك�م��ا ي��وف��ر خ��دم��ات االط�ل�اع ع�ل��ى ال��وج�ه��ات
ال�سياحية امل�شمولة واخلدمات املقدمة و�أ�سعار
ال��رح�لات وع�م�ل�ي��ات احل �ج��ز ،وذل ��ك م��ن خ�لال
ت�ط�ب�ي��ق �أردن� �ن ��ا ج �ن��ة « »Jannah.joعلى
الهواتف الذكية.

األمير مرعد يرعى حفل وداع الوفد
األردني المشارك في بارالمبيك طوكيو
نب�ض البلد -عمان
رع��ى �سمو الأم�ير مرعد ب��ن رع��د كبري
الأمناء يف الديوان امللكي الها�شمي ،رئي�س
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى حل�ق��وق الأ��ش�خ��ا���ص ذوي
الإعاقة ،حفل وداع الوفد الأردين امل�شارك
يف دورة الأل� �ع ��اب ال �ب��ارامل �ب �ي��ة «ب��ارامل �ب �ي��ك
طوكيو  ،»2021والتي �ستقام خالل الفرتة
� 24آب احلايل حتى � 5أيلول املقبل.
و�أع� � ��رب � �س �م��وه ،خ �ل�ال احل� �ف ��ل ،ال ��ذي
�أقيم يف �صالة جممع الأم�ير رع��د بن زيد
ل��ري��ا� �ض��ة امل �ع��وق�ي�ن ،ع ��ن ت �ق��دي��ره جل�ه��ود
الالعبني ،و�أ�سرة اللجنة الباراملبية ،التي
�أث �م��رت ع��ن ت��أه��ل  10الع�ب�ين يف � 3أل�ع��اب،
وه��ي �أل �ع��اب ال �ق��وى ،ورف��ع الأث �ق��ال ،وك��رة
الطاولة.
و�أك� � ��د � �س �م��وه ث �ق �ت��ه ب� �ق ��درة ال�لاع �ب�ين
امل���ش��ارك�ين ل�ل�ع��ودة م��ن طوكيو مبيداليات

ج��دي��دة ،ت �ع��زز ت��واج��د الأردن يف امل�ح��اف��ل
الدولية.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ا� �س �ت��ذك��ر رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة
ال�ب��ارامل�ب�ي��ة الأردن �ي��ة ،ال��دك�ت��ور ح�سني �أب��و
ال��رز ،م��ا ق��دم��ه �سمو الأم�ي�ر رع��د ب��ن زيد
ل��ري��ا��ض��ة امل�ع��وق�ين ع�ل��ى ام �ت��داد  40ع��ام��ا،
م ��ؤك��دا ح��ر���ص ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى ت��وف�ير �سبل
الإع� ��داد امل �ث��ايل ل�لاع�ب�ين ،لتمكينهم من
حتقيق �أف���ض��ل ن�ت��ائ��ج ممكنة يف باراملبيك
طوكيو .2021
وق��ال��ت ال�ب�ط�ل��ة ال�ب��ارامل�ب�ي��ة و�أم�ي�ن ع��ام
اللجنة الباراملبية ورئي�سة الوفد امل�شارك،
م �ه��ا ال�ب�رغ ��وث ��ي� ،إن ح��ر���ص � �س �م��وه ب� ��أن
يكون يف مقدمة امل��ودع�ين �سي�سهم يف رفع
م �ع �ن��وي��ات ال�لاع �ب�ين وال�ل�اع �ب��ات و�أف � ��راد
الوفد امل�شارك.
ونيابة عن الالعبني والالعبات ،حتدث
البطل الباراملبي معتز اجلنيدي ،حيث �أكد

ح��ر���ص جميع ال�لاع�ب�ين وال�لاع�ب��ات ،على
ب��ذل �أق���ص��ى جهد ممكن م��ن �أج��ل حتقيق
�أف���ض��ل ن�ت��ائ��ج يف ب��ارامل�ب�ي��ك ط��وك�ي��و ،2021
م�شيدا مبا تقدمه �أ�سرة اللجنة الباراملبية
�سعيا ل�ضمان حتقيق م�شاركة مثالية يف
الباراملبيك.
ي�شار �إىل �أن الوفد امل�شارك يف باراملبيك
طوكيو� ،سيغادر ي��وم ال�ث�لاث��اء املقبل� ،إىل
�إ��س�ط�ن�ب��ول لإق��ام��ة مع�سكر ت��دري�ب��ي ميتد
لأ�سبوعني ،ا�ستعدادا للم�شاركة يف بطولة
باراملبيك طوكيو .2021
وي� ��� �ض ��م ال � ��وف � ��د �أم � �ي ��ن ع� � ��ام ال �ل �ج �ن��ة
الباراملبية مها الربغوثي رئي�سا ،والإداري
دا�ؤود �شحادة ،ور�شا اخلياط ،واملدير الفني
جا�سر نويران و�أحمد حيا�صات معاجلا.
كما ي�ضم الوفد املدربني ،عي�سى هالل
و�أح� �م ��د اب ��و ال� ��رب وحم �م��د احل��را� �س �ي ����س
وهارون ال�شلتوين.

والذي �أ�شار �إىل �أن هذا الت�صرف غري حمرتم
بحق الوطن والثقافة الأذربيجانية
وق��ال �إن امل�ق�برة تعترب ج��زء م��ن التاريخ
الأذربيجاين وت�ؤكد �أن الأذربيجانيني عا�شوا
يف امل�ن�ط�ق��ة م�ضيفا �أن ال���ش�ع��ب واحل�ك��وم��ة

الأذربيجانية بعيدة ك��ل البعد ع��ن التمثيل
بقبور الأرمن ولن تفعل ذلك ابدا.
وا� �ض��اف �أن اذرب �ي �ج��ان منفتحه ع�ل��ى كل
الأمم ،حيث يوجد  ٤٠عرق يعي�شون ب�سالم
يف اذرب �ي �ج��ان ول�ي����س ل��دي�ه��م �أي م�شكلة مع

ال�سكان الأرمن ،ولكن �ضد ال�سيا�سة الأرمنية
والعدوان على الأرا�ضي الأذربيجانية
و�أث �ن��اء اجل��ول��ة �إىل منطقة ج�برائ�ي��ل يف
اقليم قرة باغ  ،زار الوفد ال�صحفي منطقة
ف�ضويل وبالتحديد ��ش��ارع جرهبا زاري��دي
ح �ي��ث ت�ع�م��ل احل �ك��وم��ة الأذرب �ي �ج��ان �ي��ة على
تنظيف ال�ط��ري��ق ال��ذي ي�صل ب�ين منطقتي
جربائيل وف�ضويل من الأل�غ��ام واملتفجرات
التي زرعها االحتالل الأرمني.
�أح � � ��د امل � �� � �س � ��ؤول �ي�ن ع � ��ن امل � �� � �ش� ��روع ق ��ال
لل�صحفيني �إن امل�ساحة الكلية التي يتطلب
تنظيفها تبلغ  ١٢كيلو م�تر م��رب��ع و�أق�صى
موعد لإزالتها  ٢٠يوما و�سيتم �إزال��ة الألغام
بثالث م�ستويات ح�سب اخل�ط��ورة وان هذه
امل�ستويات �ستكون يدوية �إ�ضافة �إىل ا�ستخدام
ال�ب�ح��ث ع��ن ط��ري��ق ال �ك�ل�اب واخ�ي��را �آل �ي��ات
تفجري االلغام.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن��ه خ�لال عمليات التنظيف
مت اي�ج��اد ال�غ��ام �صنعت يف رو�سيا و�أخ��رى يف
�أرمينيا وان اعداد املتفجرات وااللغام التي مت
�إزالتها حتى وقت الزيارة كبرية جدا
ك�م��ا ع��ر���ض امل �� �س ��ؤول ع ��دد م��ن خملفات
الأل �غ��ام وامل�ت�ف�ج��رات منها �صناديق لاللغام
واج� � ��زاء م ��ن �أ� �س �ل �ح��ة اوت��وم��ات �ي �ك �ي��ة دم ��رت
بالكامل لوجود �آليات ع�سكرية رمزية حمملة
بالأ�سلحة �أثناء ا�ستعادة الأر�ض.

االقت�صادي
االثنني
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السياحة :إغالق  3منشآت لعدم التزامها
بالتدابير الوقائية خالل تموز
نب�ض البلد -عمان
�أغ�ل�ق��ت ف��رق التفتي�ش وال��رق��اب��ة ال�ت��اب�ع��ة ل ��وزارة
ال�سياحة والآثار واجلهات املعنية الأخرى خالل �شهر
مت��وز امل��ا� �ض��ي 3 ،م�ن���ش��آت �سياحية وح� ��ررت �إن� ��ذارات
وخم��ال �ف��ات ل� �ـ 53م�ن���ش��أة �أخ� ��رى ب�ين مطعم وف �ن��دق،
لعدم التزامها بالتدابري الوقائية لل�صحة وال�سالمة
العامة.
واو�ضحت ال��وزارة يف بيان �صحفي ام�س الأح��د ،ان

جلان الك�شف نفذت  1452جولة تفتي�شية على املن�ش�آت
ال�سياحية يف جميع حمافظات اململكة ،وقامت بتنبيه
 107من�ش�آت ومنع و�إيقاف من�ش�أة واحدة عن ا�ستقبال
ال�ن��زالء ،مبينة وج��ود  1085من�ش�أة �سياحية ملتزمة
بالتدابري الوقائية لل�صحة وال�سالمة العامة.
و� �ش��ددت ع�ل��ى � �ض��رورة ال �ت��زام امل�ن���ش��آت ال�سياحية
وامل�ت��واج��دي��ن داخلها ب��أوام��ر ال��دف��اع التي تن�ص على
املحافظة على التباعد اجل�سدي بني الأف��راد ،وارتداء
ال �ك �م��ام��ات ،وت� �ق ��دمي خ��دم��ة الأرج� �ي� �ل ��ة ب��ال���س��اح��ات

بدء التسجيل في برامج
التدريب المهني
نب�ض البلد -عمان
�أعلنت م�ؤ�س�سة التدريب املهني ،عن بدء
الت�سجيل �إلكرتونيا ،يف براجمها التدريبية
امل�ت��اح��ة ل�ل�ع��ام ال�ت��دري�ب��ي  2022 / 2021يف
ج�م�ي��ع م�ع��اه��د امل��ؤ��س���س��ة ب��امل�م�ل�ك��ة لل�شباب
وال�شابات ابتداء من اليوم االحد ،با�ستخدام
املوقع االلكرتوين . reg.vtc.gov.jo
وق � ��ال م ��دي ��ر ع� ��ام امل ��ؤ� �س �� �س��ة ب��ال��وك��ال��ة
عمر قطي�شات يف ت�صريح �صحفي ،ان��ه مت
اعتماد هذه الآلية لت�سهيل الإج��راءات على
ال��راغ �ب�ين ب��االل �ت �ح��اق يف ب��رام��ج امل��ؤ��س���س��ة
امل�ت�م�ي��زة واحل ��د م��ن ال�ت�ج�م�ع��ات ال��وج��اه�ي��ة
حفاظا على �سالمة املواطنني و�صحتهم.
وا�� �ش ��ار اىل �إم �ك��ان �ي��ة ذه � ��اب ال��راغ �ب�ين
بالت�سجيل ،مم��ن ال ي�ت��وف��ر ل��دي�ه��م فر�ص
ال��و��ص��ول �إىل الإن�ت�رن��ت ،مل�ع��اه��د امل��ؤ��س���س��ة،
ح�ي��ث ت�ت��واج��د ك ��وادر امل�ع��اه��د وال�ت�ج�ه�ي��زات
ال �ت �ق �ن �ي��ة ال�ل�ازم ��ة مل �� �س��اع��دت �ه��م يف ع�م�ل�ي��ة
الت�سجيل وتوعيتهم بالتخ�ص�صات املهنية
املتاحة يف كل معهد.

و�أك� � ��د ق �ط �ي �� �ش��ات �أن امل ��ؤ� �س �� �س��ة ت���س�ع��ى
با�ستمرار �إىل مواكبة التكنولوجيا احلديثة
يف ب��راجم �ه��ا ال �ت��دري �ب �ي��ة ورق �م �ن��ة ع�م�ل�ي��ة
ال�ت��دري��ب لتكون وف�ق��ا للممار�سات العاملية
الف�ضلى.
وا�� �ض ��اف ان ال �ت �� �س �ج �ي��ل م �ت��اح ل�ل���ش�ب��اب
وال�شابات من عمر � 16سنة ولغاية � 35سنة،
م��ع �إم �ك��ان �ي��ة ال�ت���س�ج�ي��ل خ ��ارج ه ��ذه ال�ف�ئ��ة
العمرية �شريطة تقدمي ا�ستدعاء لدرا�سة
احل��ال��ة م��ن خ�ل�ال ال �ل �ج��ان امل�ع�ن�ي��ة ،وذل��ك
ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى خ���ص��و��ص�ي��ة ال �ف �ئ��ة ال�ع�م��ري��ة
الرئي�سية للربامج التدريبية.
ودع � ��ت امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �� �ش �ب��اب وال �� �ش��اب��ات
ال�ب��اح�ث�ين ع��ن ال �ع �م��ل� � ،س��واء مم��ن �أك�م�ل��وا
ال �� �ص��ف ال �ع��ا� �ش��ر �أو امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة �أو
الأك��ادمي �ي��ة م��ن احل��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى ال��دب�ل��وم
وال �ب �ك��ال��وري��و���س ال �ب��اح �ثي��ن ع ��ن ال �ع �م��ل ،
للت�سجيل يف برامج التدريب املهني املتوفرة
يف جميع حمافظات اململكة.
واو� �ض �ح��ت ان دوام امل �ت��درب�ين يف جميع
الربامج التدريبية يبد�أ يوم  5ايلول املقبل.

 142مليون دينار فائض الميزان
التجاري األردني مع أميركا لنهاية أيار
نب�ض البلد -عمان
�سجل امل �ي��زان ال�ت�ج��اري للمملكة فائ�ضا
مع الواليات املتحدة الأمريكية لنهاية �شهر
�أيار من العام احلايل ،ليبلغ نحو  142مليون
دينار.
وب �ح �� �س��ب ال �ت �ق��ري��ر ال �� �ش �ه��ري ل ��دائ ��رة
االح�صاءات العامة ،ارتفعت قيمة ال�صادرات
ال��وط�ن�ي��ة �إىل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك�ي��ة
لنهاية �شهر �أي ��ار م��ن ال�ع��ام احل ��ايل ،بن�سبة
7ر 17باملئة ،لتبلغ 6ر 535مليون دينار ،مقارنة

مع الفرتة املماثلة من العام املا�ضي والبالغة
9ر 454مليون دينار.
ك �م��ا ارت �ف �ع ��ت م� ��� �س� �ت ��وردات امل �م �ل �ك��ة م��ن
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة ل�ن�ه��اي��ة �شهر
�أي� ��ار م��ن ال �ع��ام احل� ��ايل ،بن�سبة 0ر 2ب��امل�ئ��ة،
لتبلغ 2ر 393م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،م�ق��ارن��ة بنف�س
ال �ف�ترة م��ن ال �ع��ام امل��ا��ض��ي وال�ب��ال�غ��ة 5ر385
مليون دينار .وميثل امليزان التجاري الفرق
بني قيمة ال��واردات وال�صادرات ،ويعترب من
امل�ؤ�شرات االقت�صادية الهامة ،و�أحد مدخالت
الناجت املحلي للدول.

التنمية والتشغيل والمعهد العربي
الكويتي يبحثان التعاون المشترك
نب�ض البلد -عمان
ب �ح ��ث م ��دي ��ر ع � ��ام �� �ص� �ن ��دوق ال �ت �ن �م �ي��ة
وال�ت���ش�غ�ي��ل م�ن���ص��ور وري �ك ��ات ،خ�ل�ال لقائه
ام�س الأح��د ،يف عمان مدير املعهد العربي
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ال��دك �ت��ور ب��در
عثمان مال اهلل والوفد املرافق� ،آفاق التعاون
امل�شرتك بني الطرفني.
و�أكد اجلانبان �ضرورة ا�ستمرارية التعاون
ب�ين ال���ص�ن��دوق وامل�ع�ه��د ا��س�ت�ن��اداً لالتفاقية
املوقعة بينهما منذ عام .2013
وت� �ه ��دف االت �ف��اق �ي��ة �إىل رف ��ع ال� �ق ��درات

امل ��ؤ� �س �� �س �ي��ة ،وع �ق��د ال �ع��دي��د م ��ن ال � ��دورات
للعاملني يف ال�صندوق والفئات امل�ستهدفة،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �إع ��داد ال��درا� �س��ات الفنية يف
جمال امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
ي���ش��ار �إىل �أن امل�ع�ه��د ال�ع��رب��ي للتخطيط
ق ��ام ب ��إن �� �ش��اء م��رك��ز امل �� �ش��روع��ات ال���ص�غ�يرة
واملتو�سطة يف دول��ة الكويت ،بهدف �إ�ضافة
لبنة �أ�سا�سية يف جم��ال العمل اال�ست�شاري
وال� �ت ��دري� �ب ��ي امل �ت �ع �ل��ق ب �ق �ط��اع امل �� �ش��روع��ات
ال�صغرية واملتو�سطة والريادة ب�شكل يعك�س
م�ستوى ج��دي��ة املعهد يف دع��م ه��ذا القطاع
وامل�ؤ�س�سات الراعية والداعمة واملمولة له.

نشرة استرشادية ألسعار اإلسمنت
األسود المكيس

نب�ض البلد-عمان
�أ�� �ص ��درت غ��رف��ة ��ص�ن��اع��ة االردن ،ام����س
الأح��د ،ن�شرة ا�سرت�شادية لأ�سعار اال�سمنت
الأ�سود املكي�س وامل�صنع حمليا �سارية خالل
�شهر �آب احلايل.
وح �� �س��ب ال �ن �� �ش��رة ال �ت��ي ت �� �ص��در ��ش�ه��ري��ا،
ت� ��راوح ��س�ع��ر ال �ط��ن ال ��واح ��د م��ن اال��س�م�ن��ت

الأ�سود املكي�س �أر�ض امل�صنع من دون �ضريبة
امل�ب�ي�ع��ات ،ب�ين  74دي �ن��ارا يف ح��ده الأدن ��ى و
311ر 79دينار يف احلد الأعلى.
وا�� �ش ��ارت ال �غ��رف��ة �إىل �أن امل �� �ص��ان��ع على
ا� �س �ت �ع��داد ل�ل�ب�ي��ع م�ب��ا��ش��رة للم�ستهلك ،من
خ�لال الوكيل وامل��وزع املعتمد لها وبال�سعر
امل ��درج ب��ال�ن���ش��رة ،لكنها ال ت�شمل حمافظة
العقبة.

اخلارجية ،بالإ�ضافة اىل الربوتوكوالت ال�صادرة عن
وزارة العمل فيما يخ�ص �إج ��راءات العمل بالتدابري
الوقائية باملن�ش�آت امل�صرح لها بتقدمي الأرجيلة.
وا�ضافت ان جلان الك�شف كثفت جوالتها التفتي�شية
ع�ل��ى امل�ن���ش��آت ال�سياحية خ��ا��ص��ة امل�ن���ش��آت ال�ت��ي تقدم
الأرجيلة ،ومت اتخاذ املقت�ضى القانوين بحق املخالفني
الذين مل يتقيدوا بالإجراءات وال�شروط التي و�ضعتها
ال��وزارة ،ومل يلتزموا بالدليل الإر�شادي الذي عممته
والربوتوكوالت الوقائية ال�صادرة من وزارة العمل.

عودة مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق أيلول المقبل
نب�ض البلد -عمان
�أع � �ل� ��ن م �ن �ظ �م��و � �ص �ي��ف ع� �م ��ان ال � ��دويل
ل �ل �ت �� �س��وق ،ع��ن ع ��ودة ف �ع��ال �ي��ات م�ه��رج��ان�ه��م
مب�شاركة حملية وعربية ودولية خالل �شهر
�أيلول املقبل ،بعد غياب ق�سري ج��راء �أزم��ة
فريو�س كورونا.
و�ستبد�أ فعاليات املهرجان ،الذي تنظمه
�شركة املروجون الدوليون للت�سويق وتنظيم
امل �ع��ار���ض (اب� �ك ��و) ،ي ��وم � 9أي �ل��ول امل �ق �ب��ل يف
املركز الأردين للمعار�ض وامل�ؤمترات يف مكة
مول بالعا�صمة عمان ،على م�ساحة  11الف
م�تر م��رب��ع ،و� �س��ط ال �ت��زام ت��ام ب��الإج��راءات
ال�صحية املحددة.
واكد املنظمون يف بيان �صدر ام�س االحد،
ان املهرجان الذي ي�ستمر ع�شرة ايام ،ت�شارك
ف�ي��ه ��ش��رك��ات م��ن ��س��وري��ا وفل�سطني واي��ران
وب��اك���س�ت��ان وال���س�ع��ودي��ة وم �� �ص��ر ،ب��الإ��ض��اف��ة
ل�شركات �صناعية حملية �ستعر�ض منتجاتها
من خالل جناح خا�ص بها.
و��س�ي�ف�ت��ح امل �ه��رج��ان اب��واب��ه م��ن ال���س��اع��ة
احل ��ادي ��ة ع �� �ش��رة وال �ن �� �ص��ف � �ص �ب��اح��ا وح�ت��ى
ال�ث��ال�ث��ة ع���ص��را لأ��ص�ح��اب ورج ��ال الأع �م��ال،
وم ��ن ال �ث��ال �ث��ة ب �ع��د ال �ظ �ه��ر وح �ت��ى احل��ادي��ة
ع�شرة ليال امام اجلمهور للبيع املبا�شر.
وا� �ش��ار ال�ب�ي��ان اىل ان امل �ه��رج��ان �سي�ضم

ك ��ل ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �� �ص �ن��اع �ي��ة
وال�ت�ج��اري��ة واخل��دم�ي��ة وال�سياحية ،ا�ضافة
اىل جناح كبري لل�صناعات الأردنية مبختلف

ق�ط��اع��ات�ه��ا ،و�أج �ن �ح��ة �أخ ��رى ل�ب�ق�ي��ة ال��دول
ال �ت��ي ��س�ت�ع��ر���ض م�ن�ت�ج��ات�ه��ا ام ��ام ال��زائ��ري��ن
والبيع املبا�شر.

وق��ال م��دي��ر ع��ام �شركة (اب�ك��و) رائ��د ابو
� �س �ع��دة ،ان م �ه��رج��ان ��ص�ي��ف ع �م��ان ال ��دويل
للت�سوق ال��ذي ي�ق��ام للمرة  ،19يعترب من
اب��رز الفعاليات ال�ت��ي تنظم باململكة ،كونه
ميثل ملتقى للعائلة وي��وف��ر متعة الت�سوق
والرتفيه والت�سلية وااللعاب والهدايا.
وا��ض��اف ان امل�ه��رج��ان يف دورت��ه اجلديدة
ي��رك��ز ع �ل��ى ال���ص�ن��اع��ة االردن� �ي ��ة م��ن خ�لال
ت�خ���ص�ي����ص دع ��م م �ق��دم م��ن غ��رف��ة ��ص�ن��اع��ة
عمان للم�شاركني ،داعيا املواطنني لزيارته
واالط �ل��اع ع �ل��ى اجل � ��ودة وال �ت �ط��ور ال�ك�ب�ير
الذي و�صلته املنتجات ال�صناعية املحلية.
واو� � �ض � ��ح ان � ��ه � �س �ي �ت��م ت �خ �� �ص �ي ����ص وق ��ت
لأ� �ص �ح��اب االع �م��ال امل��دع��وي��ن م��ن اخل ��ارج،
للقاء ا��ص�ح��اب امل�صانع وال�ت�ج��ار االردن�ي�ين
ط� �ي� �ل ��ة �أي � � � ��ام امل � �ه � ��رج� ��ان ،ل�ل��اط�ل��اع ع �ل��ى
م�ن�ت�ج��ات�ه��م وع �ق��د � �ش��راك��ات جت��اري��ة ف�ي�م��ا
بينهم وفتح ا�سواق ت�صديرية جديدة.
و�� �س� �ت� �ق ��وم ادارة امل � �ه ��رج ��ان ب��ال �ت �ع��اون
م��ع اجل �ه��ات ال��ر��س�م�ي��ة وال��رق��اب �ي��ة ب��ات�خ��اذ
الإج� � � � ��راءات ال ��وق ��ائ �ي ��ة امل �ت �م �ث �ل��ة ب ��ارت ��داء
الكمامة وقيا�س درجة حرارة زوار املعر�ض،
والت�أكد من �أخذ املطعوم ولو جرعة واحدة،
وت �ط �ب �ي��ق ال�ب�روت ��وك ��ول ال �� �ص �ح��ي امل�ع�ت�م��د
ل �� �ض �م��ان � �س�ل�ام��ة امل �� �ش ��ارك�ي�ن وال ��زائ ��ري ��ن
لفعالياته.

غرفة التجارة األميركية تعقد ندوة حول التسويق الرقمي
نب�ض البلد -عمان
عقدت غرفة التجارة الأمريكية يف الأردن
ن��دوة ع�بر الإن�ترن��ت ح��ول الت�سويق الرقمي
وال �ت �ج��ارة الإل �ك�ترون �ي��ة ،مل���س��اع��دة ال���ش��رك��ات
الأردنية امل�صدرة ،على اال�ستفادة من الفر�ص
ال �ت ��ي ت�ت�ي�ح�ه��ا الأدوات ال��رق �م �ي��ة وال �� �س��وق
الإلكرتونية.
وق��ال��ت ال�غ��رف��ة ،يف ب�ي��ان ام����س الأح ��د� ،إن
الندوة التي �شاركت فيها �أك�ثر من � 80شركة
من قطاعي ال�سلع واخلدمات ،ت�أتي كجزء من
�سل�سلة منا�سبات تبحث �أث��ر اتفاقية التجارة
احل ��رة م��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ع�ل��ى ال�ت�ب��ادل
التجاري بني البلدين ،مبنا�سبة مرور ع�شرين
عاماً على توقيعها .وبحثت الندوة ،التي رعتها
م�ؤ�س�سة «ه�ي��و �إنوفي�شن �آن��د دي��زاي��ن» بدعم
من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عرب
م���ش��روع �أف���ض��ل مم��ار��س��ات النمو االقت�صادي
يف ال�شرق الأو�سط� ،أهم الفر�ص الإلكرتونية

التي �أوجدتها جائحة كورونا ،وكيفية �إ�سهام
الأدوات الرقمية يف زيادة املبيعات وال�صادرات
العاملية ،خا�صة يف ال�سوق الأمريكية.
وناق�ش خ�براء �أم�يرك�ي��ون ،خ�لال ال�ن��دوة،

ت �ق �ن �ي��ات ال �ت �� �س��وي��ق ال ��رق� �م ��ي ،واال� �س �ت �خ��دام
ال�ف�ع��ال ل�ل�أ��س��واق االف�ترا��ض�ي��ة ،ال�ت��ي ت�ساعد
ع� �ل ��ى ال ��و� � �ص ��ول �إىل امل �� �س �ت �ه �ل �ك�ي�ن ،وت� �ع ��زز
العالمة التجارية� ،إ�ضافة لأف�ضل املمار�سات

ال �ع��امل �ي��ة ل �� �ض �م��ان ��س�ل���س�ل��ة ت���س�ل�ي��م ال�ط�ل�ب��ات
ع�بر الإن�ترن��ت ،م��ن حيث احل�ل��ول التنفيذية
واللوج�ستية .و�أك��د رئي�س الغرفة يف الأردن،
املهند�س حممد نايف البطاينة ،التزام الغرفة
ب��ال�ع�م��ل م��ع ال �� �ش��رك��اء ،وت�ل�ب�ي��ة اح�ت�ي��اج��ات�ه��م
يف ال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة .وب�ين البطاينة �أن
الغرفة �ستعقد �سل�سلة ندوات متخ�ص�صة حول
الأ�سواق االفرتا�ضية والت�سويق الرقمي قبل
نهاية العام.
من جهته ،قال مدير ال�سيا�سات االقت�صادية
يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين� ،أحمد
حماد� ،إن جهود احلكومة لتطوير ا�سرتاتيجية
وط �ن �ي��ة ل �ل �ت �ج��ارة الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ت���س�ت�ج�ي��ب
الحتياجات ال�شركات وعمل ال ��وزارة امل�ستمر
مع ممثلي القطاع اخلا�ص.
و�أ��ش��ار �إىل �أن اتفاقية ال�ت�ج��ارة احل��رة مع
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة ت �ع��زز ال�ت�ج��ارة
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ب��ا��س�ت�خ��دام ال�ت�ج��ارة
الإلكرتونية كو�سيلة للتبادل

الجهات الرقابية تحرر 184مخالفة لشروط السالمة
والصحة الوقائية
نب�ض البلد -عمان

ح� � ��ررت وزارة ال �� �ص �ن��اع��ة وال� �ت� �ج ��ارة
والتموين وال��وزارات واجلهات احلكومية
املكلفة مبتابعة ال�ت��زام الأف ��راد واملن�ش�آت
ب� ��أوام ��ر ال ��دف ��اع اخل��ا� �ص��ة ،ومب�ت�ط�ل�ب��ات
ال���س�لام��ة وال���ص�ح��ة ال��وق��ائ �ي��ة م��ن وب��اء
كورونا  184خمالفة.
وبح�سب بيان لوزارة ال�صناعة والتجارة
والتموين ام�س الأح��د ،جرت خمالفة 10
من�ش�آت لعدم االلتزام بربوتوكول العمل،
و 113خم��ال �ف��ة ل �ع��دم ارت� � ��داء ال�ع��ام�ل�ين
يف ع��دد م��ن امل�ن���ش��آت ال�ك�م��ام��ة ،وم��راع��اة
م�سافات التباعد اجل�سدي.
كما ج��رى حترير  36خمالفة لتقدمي
الأرجيلة داخل �صاالت مغلقة ،و16خمالفة
ل �ع��دم وج ��ود ل��وح��ات �إر� �ش��ادي��ة يف م��راك��ز
جتارية.
وتوزعت املخالفات على حمالت �أدوات
منزلية وكهربائية ،وكويف �شوب ومطاعم
�شعبية ،وحمالت مالب�س وحمالت �سوبر
ماركت وخ�ضار وفواكه ومن�ش�آت �أخرى.
وبح�سب البيان ،قامت اجلهات الرقابية
بزيارة  1768من�ش�أة �أم�س ال�سبت ،و�شملت

�أك ��ادمي� �ي ��ات وم ��راك ��ز ري��ا� �ض �ي��ة وم���س��اب��ح
«داخ�ل�ي��ة» يف امل�ن���ش��آت الفندقية ،وم��راك��ز
بلياردو و�سنوكر ،وحمالت مواد متوينية،
وجممعات جتارية ،ومن�ش�آت �أخرى يف عدة

جماالت.
كما جرى حترير  1043خمالفة لأفراد
لعدم االل�ت��زام ب��ارت��داء الكمامة وم��راع��اة
م�سافات التباعد.

و�أك � � � ��دت ال� � � � ��وزارة � � �ض� ��رورة االل � �ت� ��زام
مب �� �س��اف��ات ال �ت �ب��اع��د وارت� � � ��داء ال �ك �م��ام��ة
وال�بروت��وك��والت ال�صحية واال��ش�تراط��ات
الالزمة لفتح القطاعات.

االثنني
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بيوم حرية الرأي والتعبير في فلسطين ..واضعه ينتهكه في الضفة
نب�ض البلد-وكاالت

ي��واف��ق ام����س الأح ��د “يوم ح��ري��ة ال��ر�أي
والتعبري يف فل�سطني” ،الذي �أقره الرئي�س
حممود عبا�س يف الأول من �أب�/أغ�سط�س
عام 2016
و�أع �ل��ن ع�ب��ا���س يف ذل��ك ال��وق��ت ع��ن ه��ذا
ال� �ي ��وم “دع ًما حل��ري��ة الإع� �ل ��ام وال� � ��ر�أي
والتعبري” كما جاء يف حديثه خالل اجتماع
��ض��م ممثلني ع��ن  500م��ؤ��س���س��ة �إع�لام�ي��ة
ومدنية ووزراء وق ��ادة ،ووف��د م��ن االحت��اد
الدويل لل�صحفيني و�آخرين
و�أع ��اد توقيع عبا�س �إع�ل�ان دع��م حرية
الإع�ل�ام يف ال�ع��امل العربي با�سم فل�سطني
ك � ��أول دول ��ة ع��رب�ي��ة ت��وق��ع ع�ل�ي��ه ،ال�ن�ق��ا���ش

حول واقع احلريات و�أ�سباب التناق�ض بني
الت�صريحات ا ّلتي ت�ؤ ّكد �صون حرية الر�أي
وال�ت�ع�ب�ير ،وب�ي�ن مم��ار��س��ات ال�سلطة التي
تنتهك تلك احلر ّيات من وقت �إىل �آخر
وت�أتي ذكرى هذا الإعالن يف وقت ميار�س
فيه وا�ضعه �أ�شد موجاته يف انتهاكات حرية
ال��ر�أي والتعبري يف الأرا��ض��ي الفل�سطينية،
وخ��ا��ص��ة يف ال�ضفة الغربية املحتلة التي
تدحرجا �سري ًعا يف هذه االنتهاكات،
ت�شهد
ً
وخ���ص��و�ً��ص��ا ب�ع��د ق�ت��ل امل �ع��ار���ض ال�سيا�سي
ال�ن��ا��ش��ط ن ��زار ب�ن��ات يف  26ي��ون�ي��و املن�صرم
على �أيدي الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة
الفل�سطينية
ويحتوي الإعالن على  16مبد�أ� ،أهمها �أن
احلق يف احل�صول على املعلومات هو البنية

هيئة األسرى :المسؤولية جماعية
إلنقاذ حياة األسرى المضربين
نب�ض البلد-وكاالت

طالب رئي�س جلنة ادارة هيئة �شئون
الأ�� � �س � ��رى وامل � �ح� ��رري� ��ن يف امل �ح��اف �ظ��ات
اجل �ن��وب �ي��ة ،ح���س��ن ق�ن�ي�ط��ة ام ����س الأح ��د
امل�ؤ�س�سات احلقوقية واالن�سانية لل�ضغط
ع �ل��ى � �س �ل �ط��ات االح� �ت�ل�ال ل�ل�اف ��راج عن
الأ� �س ��رى االداري �ي��ن وان �ه��اء ه ��ذا امل �ل��ف ،
والعمل على انقاذ حياة � 16أ�سري �إدارى
م�ضرب عن الطعام ب�أو�ضاع �صحية �صعبة
خ��ا��ص��ة لأرب �ع��ة م�ن�ه��م يف معتقل النقب
ال �� �ص �ح ��راوي ،و� �س��ط جت��اه��ل حل��ال�ت�ه��م
وم �ط��ال �ب �ه��م م ��ن ق �ب��ل �إدارة ال �� �س �ج��ون
الإ�سرائيلية
وق ��ال قنيطة �أن امل���س��ؤول�ي��ة جماعية
يف ان �ق��اذ ح �ي��اة الأ� �س��رى امل���ض��رب�ين على
امل�ستوى املحلى والعربى وال ��دوىل ،وفى
ك��اف��ة امل �ج ��االت ال�ق��ان��ون�ي��ة واالع�لام �ي��ة
واجل� �م ��اه�ي�ري ��ة ،م��و� �ض �ح �اً �أن ال���ش�ع��ب
الفل�سطينى يعانى من �سيا�سة االعتقال
االدارى بال الئحة اتهام بقرار من جهاز
ال�شباك واملحاكم الع�سكرية اال�سرائيلية،

وه� �ن ��ال ��ك ع� ��� �ش ��رات الآالف م ��ن �أب� �ن ��اء
ال���ش�ع��ب الفل�سطينى م��ن ك��ان��وا �ضحية
ه ��ذا االع �ت �ق��ال غ�ي�ر االن �� �س��ان��ى ،وو� �ص��ل
ع��دد الأ� �س��رى االداري �ي��ن �إىل م��ا ي�ق��ارب
م��ن ( )540م�ع�ت�ق�ل ً
ا اداري � �اً يف ال�سجون
وامل �ع �ت �ق�ل�ات اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة  ،م �ن �ه��م من
ه��و يف ح��ال اخل �ط��ر ال���ش��دي��د لدخولهم
اال� �ض��راب امل�ف�ت��وح ع��ن ال�ط�ع��ام م��ن فرتة
طويلة  ،وقاموا �سابقاً مبقاطعة املحاكم
الع�سكرية يف منت�صف فرباير احتجاجاً
ع�ل��ى ت�ل��ك ال���س�ي��ا��س��ة  ،و�أ� �ض��رب��وا ب�شكل
جماعى وفردى منذ العام  ، 2012وقاموا
بع�شرات اخل�ط��وات االحتجاجية النهاء
هذا االجراء التع�سفى بحقهم
ودعا قنيطة اجلهات الر�سمية والأهلية
ل �ب��ذل ك��اف��ة اجل �ه��ود مل�ن��اه���ض��ة �سيا�سات
�سلطات االحتالل بحق الأ�سرى ،وطالب
جمموعات ال�ضغط الدولية واملنظمات
احل �ق��وق �ي��ة واالن �� �س��ان �ي��ة ل�ل���ض�غ��ط على
االح �ت�لال ل��وق��ف ه��ذا االن�ت�ه��اك والعمل
على انقاذ حياة املعتقلني امل�ضربني قبل
فوات الأوان

أبو حسنة 100 :مليون دوالر عجز مالي
في ميزانية «أونروا»
نب�ض البلد-وكاالت

�أكد الناطق با�سم وكالة الغوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني (�أون��روا) ،عدنان
�أب��و ح�سنة� ،أن هناك عجزاً مالياً بحوايل
 100مليون دوالر يف ميزانية (�أون� ��روا)،
وبنف�س الوقت هناك وع��ودات من العديد
من الدول
وق ��ال يف ت���ص��ري��ح ��ص�ح�ف��ي�“ ،إن ه��ذه
ال��وع��ودات وه��ي ال�ت�برع��ات ال�ت��ي الب��د �أن
تدفع يف موعدها ،ف ��إذا دفعت يف موعدها
ح�سب االت�صاالت التي نقوم بها ،ال يكون
ه �ن��اك �أزم � ��ة يف ��ش�ه��ر �أي �ل��ول� �/س �ب �ت �م�بر،
ولكن �إذا مل يتم ال��دف��ع ه��ذه االل�ت��زام��ات
والتعهدات يف موعدها� ،سيكون هناك �أزمة
مالية تتعلق بفاتورة روات��ب �شهر �أيلول/
�سبتمرب”
و�أو��ض��ح �أن امل�ساعدات االمريكية مهم
ج ��داً ،وا�ستطاعت يف النهائية تخ�ص�ص
ه��ذه العجز اىل ح ��وايل 100م �ل �ي��ون والر

ف�ق��ط ل �ه��ذا ال �ع��ام ،م���ش�يرا �إىل �أن �سبب
العجز امل��ايل ه��ي �أن بع�ض ال ��دول ب�سبب
�أزم � ��ة (ك� ��ورون� ��ا) مل ت �ع��د ت�ع�ط��ى ال ��دول
املانحة ،كذلك امل�شاكل االقت�صادية� ،إ�ضافة
�إىل �أن بع�ض ال��دول املانحة �أخربتنا �أنها
�ستخ�ص�ص حجم امل�ساعدات التي �ستقدمها
للمنظمات الإن�سانية ومن �ضمنها (�أونروا)
وم� � ��ن ج� �ه ��ة �أخ� � � � ��رى� ،أف � � � ��اد ال �ن��اط��ق
ب��ا��س��م وك��ال��ة ال �غ��وث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (�أون � ��روا) بخ�صو�ص بدء
العام الدرا�سي ب�أنه �سيعتمد على ق��رارات
وزارة ال�صحة الفل�سطينية ،وذل��ك حول
و��ض��ع ال��وب��ائ��ي يف غ ��زة ،مم��ا ي�سمح ببدء
التعليم ال��وج��اه��ي �أو التعليم امل��دم��ج �أو
التعليم عن بعد ككل ،فهو قرار من اجلهات
املخت�صة يف هذا الإطار
وب�ي�ن ع��دن��ان �أب ��و ح�سنة� ،أن امل��دار���س
التي ت�ضررت �أثناء احلرب ب�أن معظم هذه
امل��دار���س مت �إ�صالحها ،و�أ�صبحت جاهزة
ال�ستقبال العام الدرا�سي

الرئيس التونسي« :سنواصل العمل
دون هوانة حتى ال يظلم أحد»
نب�ض البلد-وكاالت

يف وق��ت ع��اد ف�ي��ه ال��رئ�ي����س التون�سي
وج � ��دد ت� ��أك� �ي ��ده ع �ل��ى �أه� �م� �ي ��ة امل��رح �ل��ة
اال�ستثنائية التي مت��ر بها ال�ب�لاد ،وفق
ت �ع �ب�يره ،وج �ه��ت � 30شخ�صية تون�سية
وطنية ر�سالة مفتوحة �إىل ال��ر�أي العام
الوطني والدويل
و�أك � ��د امل ��و ّق �ع ��ون دع �م �ه��م ال��س�ت�ج��اب��ة
الرئي�س التون�سي ملطالب ال�شعب ،وعدم
اع �ت �ب��ار ق ��رارات ��ه الأخ �ي��رة ان �ق�لاب��ا على
الد�ستور وال على ال�شرعية ،داع�ين �إىل
حما�سبة اخلارجني عن القانون حما�سبة
قانونية دون �أي ٍّ
ت�شف وال انتقام
ك�م��ا �أب� ��دى امل��وق �ع��ون �أي �� �ض��ا رف�ضهم
التام لأي ت�سوية مع املت�سببني يف الف�ساد،
�أو عودتهم �إىل �صدارة امل�شهد ال�سيا�سي،
بح�سب تعبريهم
وط��ال�ب��وا ال ��دول ال�صديقة مب�ساندة
اختيارات ال�شعب التون�سي التي ت�ضمن
له الكرامة واحلرية� ،أما الدول الأجنبية
فطلبوا منها ع��دم ال�ت��دخ��ل يف ال���ش��ؤون
الداخلية التون�سية
العمل لإجناح املرحلة اال�ستثنائية
ج� ��اء ذل� ��ك ب �ع��دم��ا �أك � ��د � �س �ع � ّي��د ع�ل��ى

�ضرورة موا�صلة العمل حلفظ احلقوق
واحرتام القانون وعدم م�صادرة الأموال
واع � �ت�ب��ر �أن ت ��ون� �� ��س مت� ��ر مب��رح �ل��ة
ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،م �ط �م �ئ �ن �اً اجل �م �ي��ع ب ��أن��ه
�سيوا�صل العمل دون “هوانة” حتى ال
يظلم �أح��د ،و�أن حتفظ احلقوق يف �إطار
القانون
خالفات منذ �أ�شهر
ي�شار �إىل �أن الرئي�س التون�سي كان
�أع �ل��ن الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي ،جتميد �أع�م��ال
ال�ب��رمل� ��ان مل � ��دة � �ش �ه ��ر ،و�إع� � �ف � ��اء رئ �ي ����س
احل �ك��وم��ة ه �� �ش��ام امل���ش�ي���ش��ي م��ن م�ه��ام��ه
وتوليه بنف�سه ال�سلطة التنفيذية
وج��اء حترك �سع ّيد بعد خالفات منذ
�شهور مع امل�شي�شي وبرملان منق�سم على
نف�سه بينما تعاين تون�س �أزمة اقت�صادية
ازدادت حدة بفعل واحدة من �أ�سو أ� حاالت
تف�شي جائحة كوفيد 19-يف �إفريقيا
ك�م��ا خ ��رج ك�ث�ير م��ن ال�ت��ون���س�ي�ين �إىل
ال �� �ش��وارع دع �م �اً ل �ق��رارات ��س�ع� ّي��د ،وذل��ك
بعدما ا�ستا�ؤوا من حالة ال�شلل ال�سيا�سي
التي تعاين منها البالد و�ضعف االقت�صاد
وت� ��أزم الو�ضع ال�صحي يف ال�ب�لاد ،حيث
ت�سجل ن�سبة وف�ي��ات م��ن ب�ين الأع�ل��ى يف
العامل

الأ��س��ا��س�ي��ة ل�صحافة ح��رة وم�ستقلة و�أن��ه
يجب عدم حب�س ال�صحفيني لعملهم املهني،
وي�ن����ص ع�ل��ى �أن امل �� �س��اواة ب�ين ال�صحفيني
وال�صحفيات هو حق مكفول ومن احلقوق
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،ك �م��ا ي�ت���ض�م��ن م � ��واد خ��ا��ص��ة
بال�سالمة املهنية لل�صحفيني ومالحقة
املعتدين عليهم
ربا على ورق يف
وتعترب هذه الن�صو�ص ح ً
ظل حكم الرئي�س عبا�س الذي �شنت �أجهزته
حملة وا�سعة �ضد ال�صحفيني واعتدت على
ع��دد منهم بينهم ن�ساء ،خ�لال تغطيتهن
االحتجاجات التي ت�شهدها ال�ضفة تنديدًا
بجرمية اغتيال بنات
ور�� �ص ��د امل ��رك ��ز ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي للتنمية
واحلريات الإعالمية “مدى” ما جمموعه

 123ان�ت�ه��اك�اً ��ض��د احل��ري��ات وال�صحفيني
خالل �شهر يونيو ،وهو رقم مماثل تقري ًبا
ريا �إىل �أن هذه االنتهاكات
ل�شهر مايو ،م�ش ً
فاقت انتهاكات �سلطات االحتالل
ومنذ اغتيال بنات وما تبعه من انتهاكات
م�ستمرة واعتداءات على ممتلكات املواطنني
و�شخ�صهم والنا�شطني واملحامني والأطباء
وغ�يره��م ،تعالت ال��دع��وات لرحيل عبا�س
يف ال�ضفة الغربية ب�سبب القمع والف�ساد
والعنف املتوا�صل وحماولة ترويع املواطنني
ملواجهة موجة االحتجاجات
و�أظ� �ه ��ر ا� �س �ت �ط�لاع ن �� �ش��ر يف منت�صف
حزيران/يونيو من قبل م�ؤ�س�سة �إح�صاءات
يف رام اهلل �أن  %84من الفل�سطينيني يرون
�أن �سلطتهم فا�سدة

اإلرهاب اإلسرائيلي يتضاعف لكتم أصوات الصحافة..
 696اعتداء منذ بداية العام والسجون تستنزف أعمار الصحافيين
نب�ض البلد-وكاالت

ب�شكل خمطط وممنهج ،تعمل �سلطات
االح �ت�ل�ال ب�ك��ل ال��و� �س��ائ��ل م��ن �أج ��ل حجب
الكلمة ،وتكتيم �أف��واه ال�صحافة ،يف م�سعى
حت��اول م��ن خ�لال��ه جتميل �صورتها ومنع
ف�ضحها �أم��ام ال�ع��امل� ،إذ ُك�شف النقاب عن
ارتكاب �سلطات االحتالل منذ مطلع العام
اجل ��اري ،نحو  700ان�ت�ه��اك� ،شملت �إ�صابة
�صحافيني بالر�صا�ص ومنع تغطية ،وذلك
عالوة على ا�ستمرار �أ�سلوب قمعي يقوم على
ا��س�ت�ن��زاف �أع �م��ار ال���ص�ح��اف�ي�ين ،م��ن خ�لال
زجهم بال�سجون منذ �سنوات طويلة
ّ
وق��د وث��ق تقرير حم�ل��ي ،ر��ص��د الن�صف
الأول م ��ن ال� �ع ��ام اجل� � ��اري 696 ،ان �ت �ه��اك �اً
بحق ح��ري��ة ال�صحافة م��ن قبل االح�ت�لال
الإ�سرائيلي ،من بينهم  101انتهاك يف قطاع
غزة خالل العدوان الأخري ،ومن بني العدد
الإج �م��ايل �أك�ث�ر م��ن  194انتهاكا م��ن قبل
�شركات مواقع التوا�صل االجتماعي ،التي
ا ُت�ه�م��ت ب��ال �ت��واط ��ؤ م��ع االح �ت�ل�ال ،مل�ح��ارب��ة
املحتوى الفل�سطيني
و�أظ�ه��ر التقرير ،تعر�ض �أك�ثر م��ن 111
�صحافيا و�صحافية لالعتقال واال�ستدعاء
واالح �ت �ج��از واحل �ب ����س امل� �ن ��زيل ،ك �م��ا ر��ص��د
التقرير  149حالة مت فيها منع �صحافيني
من ممار�سة عملهم وتغطية الأحداث
ولأجل ذلك ،تزج �سلطات االحتالل بـ25
�صحافيا فل�سطينيا يف �سجونها ،بع�ضهم
يق�ضي حكما بال�سجن ،و�آخرون ال زالوا قيد
املحاكمات الع�سكرية ،التي تفتقر لكل �أنواع
العدالة
ويف ه � ��ذا ال� ��� �س� �ي ��اق ،ك ��ان ��ت جل �ن��ة دع��م
ال�صحافيني ،ق��ال��ت يف ت�ق��ري��ر �إن �سلطات
االح� �ت�ل�ال ت���س�ت�ن��زف �أع� �م ��ار ال���ص�ح��اف�ي�ين
ب�سيا�سة االعتقاالت يف �سجونها ،و�شرحت
ب��الأ��س�م��اء م�ع��ان��اة ال�صحافيني يف �سجون
االحتالل
و�أك��دت اللجنة على ��ض��رورة �أن يتحرك

االحت ��اد ال ��دويل لل�صحافيني وامل��ؤ��س���س��ات
الإن�سانية واحلقوقية و�سائر املدافعني عن
حرية ال�صحافة والتعبري للتدخل لوقف
��س�ي��ا��س��ة االع �ت �ق��ال ،ول �ل��وق��وف �إىل ج��ان��ب
الإع�لام�ي�ين الفل�سطينيني ،وال��ذي��ن يقبع
 25منهم يف عتمة ال��زن��ازي��ن الإ�سرائيلية،
والعمل بكل ال�سبل لإطالق �سراحهم
وق ��ال ��ت ال �ل �ج �ن��ة �إن الأ�� �س�ي�ر ال���ص�ح��ايف
هيثم ج�م��ال ج��اب��ر ،ط��وى ع��ام�اً ج��دي��داً يف
�سجون االحتالل ،بعد �أن دخل خالل �شهر
يوليو املن�صرم عامه الع�شرين بني زنازين
االحتالل الإ�سرائيلي ،وذل��ك منذ اعتقاله
بتاريخ يوم  23يوليو من العام  ،2002حيث
يق�ضى حكماً بال�سجن الفعلي مدة  28عاماً
وتو�ضح �أن الأ�سري ال�صحايف جابر (47
عاماً) ،من �سكان قرية كفل حار�س ،ق�ضاء
��س�ل�ف�ي��ت ب��ال���ض�ف��ة امل�ح�ت�ل��ة ،اع � ُت �ق��ل ��س��اب�ق�اً
مرتني و�أم�ضى يف االعتقال داخ��ل �سجون
االحتالل ما جمموعه �سبع �سنوات ون�صف،
حيث اعتقل لأول مرة عام  ،1991وحكم عليه
بال�سجن مل��دة ع��ام�ين ون���ص��ف ،و�أف ��رج عنه
ليعاد اعتقاله عام 1993

وم � ��رة �أخ� � ��رى ع� ��ام � � ،1995ص��در بحق
ال�صحايف ج��اب��ر حكم بال�سجن مل��دة �أرب�ع��ة
�أع��وام ون�صف ،و�أف��رج عنه عام  ،1999وبقي
م�ط�ل��وب�اً وم� �ط ��ارداً يف ان�ت�ف��ا��ض��ة الأق���ص��ى
م��ن قبل ق��وات االح�ت�لال ،وذل��ك حتى عام
 ،2002و� �ص��در ب�ح�ق��ه ح�ك��م ب��ال���س�ج��ن مل��دة
 28ع��ام�اً ،ويو�ضح التقرير �أن ه��ذا الأ�سري
�أنهى مرحلة الثانوية العامة �أثناء اعتقاله،
و�أك� �م ��ل درا� �س �ت��ه يف ت�خ���ص����ص ال���ص�ح��اف��ة
والإع�لام ،وح�صل على درجة البكالوريو�س
ب�ع��د اع �ت �ق��ال��ه ،ك�م��ا ح���ص��ل ف�ي�م��ا ب�ع��د على
درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص التاريخ من
جامعة الأق�صى �أثناء اعتقاله �أي�ضاً
وقد ا�ستثمر هذا الأ�سري �سنوات اعتقاله،
ف ��أ� �ص��در ع�م�ل�ين روائ �ي�ي�ن ه�م��ا ال���ش�ه�ي��دة و
 ، 1578و�أ�� �ص ��در ك��ذل��ك خ�ل�ال ه ��ذا ال �ع��ام
جمموع ًة ق�ص�صية بعنوان العر�س الأبي�ض
 ،كما �أ�صدر ديوانا �شعريا بعنوان بني زفرات
احلب واحلرب
ووف �ق��ا ل�ل�ج�ن��ة دع ��م ال���ص�ح��اف�ي�ين ،ف ��إن
الأ�� �س�ي�ر ال �� �ص �ح��ايف ج ��اب��ر ،ه��و م��ن �ضمن
 10م��ن الأ� �س ��رى ال���ص�ح��اف�ي�ين واملعتقلني

ب��أح�ك��ام فعلية يف �سجون االح �ت�لال ،منهم
حم� �ك ��وم ب� ��أح� �ك ��ام ع��ال �ي��ة ك��ال���ص�ح��اف�ي�ين
املعتقلني حممود عي�سى وبا�سم اخلندقجي،
وامل �ح �ك��وم��ان ب �ث�ل�اث م � ��ؤب� ��دات� ،إ� �ض��اف �ي��ة
للأ�سري عي�سى والذي ا�ستهل عامه الثامن
والع�شرين خ�لال يونيو املا�ضي يف �سجون
االحتالل
كما ي�ستنزف ال�صحايف والكاتب وليد دقة
عمرهما يف �سجون االح�ت�لال وال��ذي حكم
عليهما ب��امل ��ؤب��د ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�صحايف
م�ن��ذر مفلح وال ��ذي �سيق�ضي  30ع��ام��ا يف
�سجون االحتالل واملعتقل منذ عام 2003
ويو�ضح التقرير �أن الأ��س�ير ال�صحايف
�أحمد �أدي��ب ال�صيفي� ،سيبد�أ عامه الثاين
ع�شر على التوايل خالل �شهر �أغ�سط�س يف
الأ��س��ر ،وذل��ك منذ اعتقاله ع��ام  2009وهو
حمكوم بال�سجن ملدة  17عاماً
فيما الأ�سري �أحمد العرابيد من �سكان رام
اهلل ،الذي دخل عامه الثالث على التوايل يف
املعتقالت الإ�سرائيلية ،وذلك منذ اعتقاله
ع��ام ،2018وهو حمكوم بال�سجن ملدة �أربعة
�أعوام ،كما يقبع يف �سجون االحتالل الأ�سري
ال���ص�ح��ايف ي��ا��س��ر م�ن��اع م��ن نابل�س وال��ذي
�سينهي ف�ترة اعتقاله خ�لال نهاية ال�شهر
احل��ايل ،وك��ان اع ُتقل بتاريخ  31يوليو من
وحكم عليه بال�سجن ملدة عامني
العام ُ 2019
بينما يق�ضي الأ��س�ير ال�صحايف جماهد
م��رداوي ال�سجن الفعلي مل��دة ع�شرة �أ�شهر،
وك��ان اعتقله االحتالل بتاريخ � 23سبتمرب
م��ن ال�ع��ام  2020خ�لال ع��ودت��ه م��ن ماليزيا
بعد درا�سته املاج�ستري بالإعالم
وت�شري جلنة دع��م ال�صحافيني �إىل �أن
حماكم االحتالل الإ�سرائيلي تتالعب ب�أيام
خ ��روج الأ� �س�ير ال���ص�ح��ايف ت��ام��ر ال�برغ��وث��ي
م��ن كوبر ب��رام اهلل ،وال��ذي ك��ان م��ن املقرر
�أن يفرج عنه خالل �شهر متوز املا�ضي ،بعد
�أنهى � 8أ�شهر يف �سجون االح�ت�لال ،لت�ؤجل
حمكمة االحتالل موعد الإف��راج عنه حتى
� 10أغ�سط�س اجلاري

تفاصيل مشروع تهويدي إلقامة كلية تدريب مهني في وادي الجوز
نب�ض البلد-وكاالت

ت�ع�ك��ف ب�ل��دي��ة االح �ت�ل�ال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي يف
ال�ق��د���س املحتلة على �إن���ش��اء كلية للتدريب
امل�ه�ن��ي يف ح��ي وادي اجل� ��وز� ،ضمن �أ�ضخم
م�شروع تهويدي يُ�سمى “وادي ال�سيليكون”،
والذي ت�سعى لتنفيذه باحلي
ويقع وادي اجلوز �إىل ال�شمال ال�شرقي من
البلدة القدمية ،على مقربة من جبل الزيتون
ووادي ق� � ��درون ،وي �ع �ت�بر م ��رك� � ًزا ��ص�ن��اع� ًي��ا
واقت�صاد ًيا يف القد�س ،يحوي عددًا من �أنواع
ال�صناعات �أغلبها تقع �ضمن خانة ت�صليح
ال �� �س �ي��ارات ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ب�ع����ض امل�ح�لات
التجارية واملطاعم
وي��واج��ه احل��ي جم�م��وع��ة م��ن التحديات
�أب��رزه��ا اخل�ط��ة الهيكلية للقد�س ال�ت��ي مت
ت�صديقها م��ن “جلنة البناء والتخطيط”
يف بلدية االحتالل يف حزيران  ،2009والتي
تهدف �إىل تو�سيع احل�ضور اال�ستيطاين يف
القد�س والت�ضييق على الوجود الفل�سطيني
فيها
وي�ستهدف االحتالل وادي اجلوز يف الوقت
ال��راه��ن ،من خ�لال م�شروعني ا�ستيطانيني
هما“ :وادي ال�سيليكون” ،وخمطط “مركز
املدينة” التهويدي
تهويد املنطقة
وي�ؤكد الباحث املخت�ص يف �ش�ؤون القد�س
ف�خ��ري �أب��و دي��اب �أن “�إ�سرائيل” دائ � ًم��ا ما
ُت �غ �ل��ف م �� �ش��اري �ع �ه��ا ال �ت �ه��وي��دي��ة مب���س�م�ي��ات
خمتلفة ،لرتويجها ولتقليل ال�ضغط عليها
�سواء كان داخل ًيا �أو خارج ًيا ،من �أجل تغيري
الواقع يف مدينة القد�س
وي��و� �ض��ح �أب ��و دي ��اب ل��وك��ال��ة “�صفا”� ،أن
م�صادقة “اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم”

يف بلدية االحتالل على �إقامة كلية للتدريب
املهني يف وادي اجلوز يعترب خطوة �أوىل نحو
تنفيذ م�شروع “وادي ال�سيليكون” يف املنطقة،
وهذا املخطط تهويدي بامتياز
وبح�سبه ،ف ��إن الكلية الإ�سرائيلية �سيتم
�إق��ام�ت�ه��ا ع�ل��ى م���س��اح��ة  12دومن ،و�ست�ضم
ور�� �ش ��ات ع �م��ل وق ��اع ��ات وم ��راك ��ز تعليمية
وت��دري�ب�ي��ة ،وم �ع��دات و�أج �ه��زة ال�ستخدامها
يف تدريب الكوادر واملهنيني ،و إ�ع��داد كفاءات
��ص�ن��اع�ي��ة وم �ه �ن �ي��ة ،حت ��ت �إ� � �ش ��راف وزارات
�إ�سرائيلية ،وبلدية االحتالل ونقابة العمال
“اله�ستدروت”
وي�شري �إىل �أن بناء كلية التدريب �ستكون
مال�صقة ملراكز �أمنية �إ�سرائيلية تقع يف وادي
اجل��وز ،مثل مركز �شرطة “الي�سام” ،ووزارة
داخلية االحتالل ،وغريها
وي�شكل �إقامة الكلية مقدمة لتنفيذ م�شروع
“وادي ال�سيليكون” ،ال��ذي �سيتم مبوجبه
م �� �ص��ادرة ن�ح��و  2000دومن للفل�سطينيني،
وهدم حوايل  200من�ش�أة �صناعية فل�سطينية
يف احل ��ي ،لبناء ح ��وايل  900غ��رف��ة فندقية
ا�ستيطانية ومن�ش�آت �صناعية عالية التقنية
ل�صالح �شركات �إ�سرائيلية باملنطقة
ويبني �أب��و دي��اب �أن االح�ت�لال ي�سعى من
خالل �إقامة كلية التدريب� ،إىل تغيري واقع
املنطقة ب�شكل عام وتهويدها بالكامل وفر�ض
وق ��ائ ��ع ج ��دي ��دة ع �ل �ي �ه��ا ،ك��ون �ه��ا ق��ري �ب��ة من
�سور البلدة ال�ق��دمي��ة ،وك��ذل��ك ه��دم الور�ش
ال�صناعية وال�ت�ج��اري��ة يف احل��ي وال�سيطرة
عليها
وب �ن �ظ��ره ،ف� ��إن ه ��ذا امل �� �ش��روع مي�ث��ل ن��و ًع��ا
م��ن الهيمنة وال���س�ي�ط��رة ،وال�ت�ه��وي��د املهني
وال�صناعي بالقد�س ،خا�صة �أن��ه ي�ستهدف
امل�ن�ط�ق��ة ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��وح �ي��دة يف امل��دي �ن��ة،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل حم ��اول ��ة رب� ��ط االق �ت �� �ص��اد

املقد�سي مع االقت�صاد الإ�سرائيلي
ويلفت �إىل �أن االحتالل مل يكتف بتهويد
الأر�� � ��ض وال �� �س �ك��ان ،ب ��ل ي�ع�م��ل ع �ل��ى ت�ه��وي��د
ال�صناعات والعمل املهني يف القد�س وجعله
ذات تبعية كاملة مل�ؤ�س�ساته
ودائ ًما ما توجه بلدية االحتالل م�شاريعها
ال�ت�ج��اري��ة �أو ال�صناعية �أو حتى ال�سياحية
ل �� �ص��ال��ح الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ول �ي ����س مل���ص�ل�ح��ة
املقد�سيني كما ت��دع��ي ،لأن هدفها الرئي�س
تهويد القد�س .كما يو�ضح �أبو دياب
وي�شري الباحث املقد�سي� ،إىل �أن االحتالل
�سي�شرتط على الفل�سطينيني التدريب مهن ًيا
يف ت�ل��ك ال�ك�ل�ي��ة ،مم��ا يتيح ل��ه ال��دخ��ول �إىل
ملفاتهم
ويحذر يف الوقت نف�سه ،من خطورة �إقامة
الكلية الإ�سرائيلية يف ح��ي وادي اجل ��وز ،ملا
لها من تداعيات �أمنية و�سيا�سية ،وحماوالت
ل �ف��ر���ض � �س �ي��ادة االح� �ت�ل�ال اق �ت �� �ص��اد ًي��ا على
املنطقة ليتحكم فيها كيفما ي�شاء
ف�سيف�ساء متناثرة
و�أم ��ا املخت�ص يف � �ش ��ؤون ال�ق��د���س حممد

ه�ل���س��ة ،ف�ي�ق��ول ل��وك��ال��ة “�صفا” �إن بلدية
االح�ت�لال تهدف م��ن �إق��ام��ة كلية التدريب،
�إىل تغيري ��ص��ورة امل��دي�ن��ة املقد�سة العربية
الإ��س�لام�ي��ة ،وحتويلها �إىل مدينة يهودية،
وجعلها ذات ف�سيف�ساء �صغرية متناثرة هناك
وهناك
ويو�ضح �أن �إقامة الكلية ي�أتي يف �سياق ر�سم
امل�شهد ال�ي�ه��ودي داخ��ل ال�ق��د���س ،كما ي�شكل
امل�شروع جزءًا من م�شروع �أو�سع تعتزم بلدية
االحتالل تنفيذه يف وادي اجلوز ،عرب �إقامة
من�ش�آت جتارية وا�ستثمارية وفتح �أفاق عمل يف
املدينة للق�ضاء على �صورتها العربية
وي�ضيف �أن امل�شروع �سيق�ضي على �أكرث من
 200من�ش�أة �صناعية باحلي ،بذريعة تطوير
املنطقة ،و� ً
أي�ضا على الوجود الفل�سطيني يف
تلك املنطقة ،وبالتايل خلق توا�صل يهودي ما
بني �شطري املدينة الغربي وال�شرقي
وي�شري هل�سة �إىل �أن �إقامة كلية التدريب
�ستكون على ح�ساب الأر�� ��ض الفل�سطينية،
وت�ضييق اخلناق على املقد�سيني وحرمانهم
من التو�سع العمراين والتطور يف املنطقة

االثنني

الريا�ضي
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البحرينية يافي األسرع في تصفيات
 3آالف متر موانع
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نب�ض البلد -وكاالت

��س� ّ�ج�ل��ت ال �ع��داءة البحرينية موتيلي
وي�ن�ف��ري��د ي��ايف �أ� �س��رع زم��ن يف ��ص�ف�ي��ات 3
�آالف مرت موانع لتبلغ النهائي ب�سهولة يف
�أوملبياد طوكيو .2020
وبلغ زمن يايف  9:10.80دقائق لتكون
ب�ي�ن  16ع� ��داءة ��س�ت�خ��و���ض ال�ن�ه��ائ��ي ي��وم

الأرب �ع ��اء .وك��ان��ت ي��ايف ق��د احتلت املركز
الرابع يف بطولة العامل  2019يف الدوحة
بزمن  9:05.68د ،بعد �سنة من �إحرازها
ذهبية الألعاب الآ�سيوية.
و��س� ّ�ج�ل��ت التون�سية م ��روزى ب��وزي��اين
�أف���ض��ل ت��وق�ي��ت �شخ�صي ل�ه��ا (9:31.25
د) لكنها احتلت املركز التا�سع ع�شر غري
امل�ؤهل.

الملكي والبرسا واليوفي تتوجه
نحو مشروع السوبر ليغ
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ع��اد ًة ما يُ�ستقبل الفريق الفائز يف البطولة بك�أ�س الأمم
�أو بك�أ�س القا ّرة �أو ب�أيّ ك� ٍأ�س �آخر باحتفاالتٍ �شعبية ور�سمية
حا�شدة عند عودته �إىل بالده ،لكنّ ذلك مل يكن ال�سبب الذي
احت�شدت اجلماهري اجلزائرية لت�ستقبل بطلها حاملة �أعالم
بالدها و�أعالم فل�سطني عند و�صوله �إىل عا�صمة بالده عائداً
من طوكيو ،مل يحمل نورين �أي ميدالية ومل ّ
يحطم �أيّ رقم
قيا�سي جديد ،لكنّه ا�س ُتقبل ا�ستقبال الأبطال العائدين من
انت�صار كبري ،هكذا ّ
مت ا�ستقبال احل�شود اجلزائرية للبطل
فتحي نورين ،بعد �أن ح�صل على تعزيز كرامته ال�شخ�صية
وكرامة عائلته وكرامة �شعبه و�سائر ال�شعوب العربية ،عندما
ق ّرر بوعي قومي خال�ص االن�سحاب من مباراة اجلودو جتنباً
لأن ي�سجل عليه التاريخ �أ ّنه قام بال ّلعب مع العبٍ �إ�سرائيلي

هو مبثابة العد ّو املحت ّل ل�شعب و�أر���ض فل�سطني ،وذلك قبل
�أربعة �أيام من املباراة ،هذا القرار احلا�سم ّ
مت اتخاذه كما قال
دون �أيّ تردّد ،م�ؤ ّكداً معار�ضته للتطبيع العربي مع االحتالل
ووقوفه مت�ضامناً مع �شعب فل�سطني
هذه هي امل ّرة الثانية التي يقوم بها نورين بخطو ٍة مماثلة،
فقد كانت امل ّرة الأوىل عندما ان�سحب �أي�ضاً من بطولة العامل
للجودو العام  2019كي ال يلعب مع نف�س الالعب الإ�سرائيلي
الذي يبدو وك�أ ّنه يالحقه يف �أوملبياد طوكيو
وبينما كان قرار نورين يعود ب�شكلٍ معلن �إىل رف�ضه اللعب
مع الالعب الإ�سرائيلي ،ف�إنّ الالعب ال�سوداين حم ّمد عبد
الر�سول ،ان�سحب من امل�ب��اراة التي ك��ان من املقرر �أي�ضاً �أن
يواجه فيها نف�س الالعب الإ�سرائيلي ال��ذي رف�ض نورين
اللعب معه ،وذلك قبل يومني من ان�سحاب هذا الأخري ،لكن
عبد الر�سول ان�سحب دون �أن ي�شرح �سبب ان�سحابه � ،اّإل �أ ّنه

بات من الوا�ضح �أنّ هذا االن�سحاب الذي جرى بعد التح�ضري
للمباراة و�إجن ��از عملية ال ��وزن ،ج��اء يف �سياق رف�ض موجة
التطبيع �أث�ن��اء �أومل�ب�ي��اد طوكيو ،وذل��ك عندما ان�سحب على
غرار ما قام به البطل نورين
يُالحظ يف ه��ذا ال�سياق� ،أنّ جولة التطبيع الأخ�ي�رة مع
�إ�سرائيل قد بد�أت يف �إطار املباريات الريا�ضة ،من هنا تكمن
�أهمية املقاطعة العربية لإ�سرائيل يف ال�سياق الريا�ضي� ،إذا
كان قرار كل من نورين وعبد الر�سول فردياً � ،اّإل �أ ّنه مع ذلك
يعك�س حقيقة امل�شاعر العربية يف مواجهة عملية التطبيع مع
العد ّو الإ�سرائيلي ،وت�ضامناً مع ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني
لنيل حقوقه لأر�ض ووطنه
من املعروف �أنّ �إي��ران ممنوعة من امل�شاركات يف املباريات
الدولية للجودو ،وذلك بقرار من اللجان ّ
املنظمة للأوملبياد،
يعود ه��ذا ال�ق��رار �إىل ا ّدع��اء �أح��د الالعبني الإي��ران�ي�ين وهو
�سعيد موالبي يف دورة �سابقة �أنّ االحت��اد الإي ��راين للجودو
�أجربه على عدم خو�ض مباريات مع الالعبني الإ�سرائيليني،
�شجع دول��ة االحتالل على �أن تطالب االتحّ ��ادات
هذا القرار ّ
املختلفة املنظمة للأوملبياد ال ّتخاذ قرار م�شابه ملنع الالعبني
العرب الذين يتّخذون موقفاً وطنياً وقومياً �ض ّد التطبيع من
امل�شاركة احلا�ضرة واللاّ حقة يف �ألعاب الأوملبياد
وقد عمدت و�سائل الإع�لام الإ�سرائيلية �إىل تناول رف�ض
اللعب مع الالعبني الإ�سرائيليني من قبل �أبطال الريا�ضة
ري من الغ�ضب من ناحية ،ومالحظة �أنّ ه�ؤالء �أي
العرب بكث ٍ
الالعبني العرب يف ال�سابق كانوا � ّإما يتمار�ضون �أو ي�صطنعون
حي ً
ال لكي ال يلعبوا مع الالعبني الإ�سرائيلينيّ � ،أم��ا اليوم
وخ��ا�ّ��ص��ة بعد ت�صريحات ال�لاع��ب اجل��زائ��ري ،ف� ��إنّ ال�سبب
املعلن بات وا�ضحاً وهو رف�ض التطبيع والتعاون مع االحتالل
الإ�سرائيلي باعتباره عدواً لل�شعوب العربية ،و�أنّ هذا الأمر
مر�شح لال�ستمرار ،من هنا تدعو و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية
امل�ستوى ال�سيا�سي لل�ضغط ال ّتخاذ قرارات مُينع من خاللها
الالعبون ال�ع��رب �ض ّد التطبيع م��ن ال ّلعب يف �سائر �أ�شكال
املباريات الدولية

طوكيو  ..2020الصين تواصل حصد الذهب وأميركا خلفها
نب�ض البلد-وكاالت

نب�ض البلد-وكاالت

�أك ��دت �أن��دي��ة ري��ال م��دري��د وبر�شلونة
وي��وف�ن�ت��و���س ل�ك��رة ال �ق��دم �إ� �ص��راره��ا على
اال�ستمرار يف م�شروع �سوبر ليغ ،بعد �أن
�أمرت حمكمة يف مدريد االحتاد الأوروبي
ل�ك��رة ال�ق��دم ب��إل�غ��اء ال�ع�ق��وب��ات الت�أديبية

املفرو�ضة على اثني ع�شر ناديا �شاركت يف
امل�شروع الذي مل ير النور.
و�أ��ص�ب�ح��ت حمكمة ال �ع��دل الأوروب �ي��ة
يف لوك�سمبورغ ه��ي املخت�صة بنظر هذه
الق�ضية .و�أ�صدرت الأندية الثالثة بيانا
�أب ��دت ف�ي��ه رغبتها يف ا��س�ت�ك�م��ال م�شروع
ت�أ�سي�س هذه البطولة الأوروبية.

العب لبناني :مستعد لتلقي عقوبة
من االتحاد الدولي للفنون القتالية
وأال ألعب أمام إسرائيلي

نب�ض البلد-وكاالت

ق� ��ال ال�ل�اع ��ب ال �ل �ب �ن��اين ع �ب��د اهلل
م �ن �ي��ات��و� :إن رف �� �ض��ه م ��واج ��ة الع��ب
ا�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي � �ض �م��ن ب� �ط ��ول ��ة ال� �ع ��امل
يف ال � �ف � �ن� ��ون ال� �ق� �ت ��ال� �ي ��ة امل �خ �ت �ل �ط��ة
“ ”MMAي� ��ات� ��ي �� �ض� �م ��ن ق � ��رار
احلكومة اللبنانية واالحت��اد اللبناين
ل �ل �ف �ن��ون ال �ق �ت��ال �ي��ة وال �� �ش �ع��ب ب �ع��دم
االع�تراف با�سرائيل ومقاطعتها على
جميع ال�صعد
وا��ض��اف ال�لاع��ب منياتو يف حديث

لإذاعة (�صوت فل�سطني) ام�س االحد،
ان موقفه وكافة اللبنانيني اك�بر من
�أي حدث ريا�ضي يف مقاطعة ا�سرائيل،
وان��ه ع�ل��ى ا��س�ت�ع��داد لتلقي اي عقوبة
م ��ن ق �ب��ل االحت � � ��اد ال � � ��دويل ل �ل �ف �ن��ون
القتالية ،الن القرار ال��ذي اخ��ذه نابع
من قناعة كل اللبنانيني
ودع� � ��ا ك ��اف ��ة ال��ري��ا� �ض �ي�ي�ن ال �ع��رب
وال�شباب العرب ال�صمود على موقف
ع��دم التطبيع م��ع االح �ت�لال حتى لو
كانت احلكومات موقفها مغاير ملوقف
ال�شعب

توا�صل ال�صني ح�صد ال��ذه��ب يف �أومل�ب�ي��اد طوكيو ،2020
فيما قل�صت الواليات املتحدة الفارق من  5ذهبيات �إىل ،3
لكن الأخرية تت�صدر �إجمايل امليداليات.
فقد رفعت ال�صني عدد ميدالياتها �إىل  47ميدالية ،منها
 22ذهبية و 13ف�ضية و 12برونزية.
�أما الواليات املتحدة ،فقد اقرتبت من ال�صني من حيث
الذهبيات ،ولكنها ح�صلت على �إجمايل ميداليات �أكرث.
فقد بلغ �إجمايل امليداليات الأمريكية يف �أوملبياد طوكيو
 52ميدالية ،منها  19ذهبية و 20ف�ضية و 13برونزية.
وحلت اليابان يف املركز الثالث ب�إجمايل ميداليات و�صل
�إىل  ،30منها  17ذهبية و 5ف�ضيات و 8برونزيات ،متفوقة
على �أ�سرتاليا بعدد الذهبيات ،حيث رفعت �أ�سرتاليا غلتها
من الذهب �إىل  ،13بينما بلغ عدد الف�ضيات  3والربونزيات
.14
وكانت الواليات املتحدة �أحرزت ذهبية �سباق التتابع  4يف
 100مرت متنوع للرجال يف ال�سباحة يف �أوملبياد طوكيو برقم
عاملي بلغ  3دقائق و 26.78ثانية يوم الأحد.
وح�صلت بريطانيا على امليدالية الف�ضية ،بينما ذهبت
امليدالية الربونزية �إىل �إيطاليا.
كما �أحرزت ال�صينية جونغ يل جياو ذهبية مناف�سات دفع
اجللة يف �ألعاب القوى بعدما �سجلت �أف�ضل نتيجة �شخ�صية
لها وبلغت  20.58مرتا ،اليوم الأحد.

وح �� �ص �ل��ت الأم�ي�رك �ي ��ة ري �ف��ن � �س��ون��درز ع �ل��ى امل �ي��دال �ي��ة
الف�ضية ،بينما نالت النيوزيلندية املخ�ضرمة فالريي �آدمز
امليدالية الربونزية.

و�أح ��رزت �أ��س�ترال�ي��ا ذهبية �سباق التتابع  4يف  100مرت
متنوع لل�سيدات يف ال�سباحة ،وح�صلت الواليات املتحدة على
امليدالية الف�ضية ،بينما ذهبت امليدالية الربونزية �إىل كندا.

«فراعنة اليد» يدخلون تاريخ األولمبياد

نب�ض البلد-وكاالت

مع انتهاء دور املجموعات ملناف�سات ك��رة اليد يف
دورة الأل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة يف ط��وك �ي��و ،دخ��ل املنتخب
امل�صري التاريخ ب�أداء الفت وانت�صارات متتالية.
وم� ��ع ان �ت �� �ص��اره يف  4م ��ن �أ�� �ص ��ل  5م� �ب ��اري ��ات يف
املجموعة� ،أ�صبح املنتخب امل�صري لليد �أول منتخب
عربي يحقق هذا الإجن��از عربيا و�أفريقيا يف تاريخ

الأوملبياد.
وح��ل امل�ن�ت�خ��ب امل���ص��ري ث��ان�ي��ا خ�ل��ف ب�ط��ل ال�ع��امل
ال��دمن��ارك ،وو��ض��ع ا�سمه مناف�سا قويا على �إح��دى
امليداليات.
وبالنظر للنقاط وفارق الأهداف� ،أ�صبح املنتخب
امل �� �ص��ري ث ��اين �أف �� �ض��ل م�ن�ت�خ��ب يف ال �ب �ط��ول��ة خلف
ال ��دمن ��ارك ،م�ت�ف��وق��ا ب ��أرق��ام��ه ح �ت��ى ع �ل��ى مت�صدر
املجموعة الأوىل فرن�سا.

وتنتظر منتخب م�صر م��واج�ه��ة �أم ��ام �أمل��ان�ي��ا �أو
ال�ن�روي��ج ،يف دور رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي ل�ل�ب�ط��ول��ة ،بانتظار
انتهاء نتائج املجموعة الأوىل.
وي��وا��ص��ل املنتخب امل���ص��ري ت��أل�ق��ه ال�لاف��ت ال��ذي
ظ�ه��ر خ�ل�ال ب�ط��ول��ة ال �ع��امل ال �ت��ي �أق�ي�م��ت يف ب�لاده
م�ط�ل��ع ال �ع��ام ،ع�ن��دم��ا خ��رج م��ن رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي �أم��ام
ال �ب �ط��ل ال ��دمن ��ارك ،ب��ال��رك�ل�ات ال�ترج �ي �ح �ي��ة ،بعد
التعادل يف الوقت الأ�صلي.

االثنني

الأخيـرة
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لم يكن هناك ميداليات ذهبية ،وأحدهم فاز
برياضة لم يمارسها ُمسبقًا ..أشياء غريبة
حصلت في أول دورة ألعاب أولمبية حديثة
نب�ض البلد-وكاالت
تعترب دورة الأل�ع��اب الأوملبية واح��دة من
الأح��داث الدولية الريا�ض ّية الأ�سا�سية التي
ي���ش��ارك فيها �آالف ال��ري��ا��ض�ي�ين م��ن جميع
دول العامل يف خمتلف الريا�ضات ال�صيفية
وال�شتوية ،و ُتعقد كل � 4سنوات يف بلد خُمتلف
يتم الت�صويت عليه م�سبقاً.
روي�ت�رز /للألعاب الأومل�ب� ّي��ة ت��اري��خ قدمي
ج��داً� ،إذ يعتقد بع�ض امل ��ؤرخ�ين �أنّ �صاحب
فكرة الأومل�ب�ي��اد ه��و هرقل ال��ذي يعرف عنه
ممار�سته للم�صارعة
روي�ت�رز /للألعاب الأومل�ب� ّي��ة ت��اري��خ قدمي
ج��داً� ،إذ يعتقد بع�ض امل ��ؤرخ�ين �أنّ �صاحب
فكرة الأومل�ب�ي��اد ه��و هرقل ال��ذي يعرف عنه
ممار�سته للم�صارعة
تاريخ ن�ش�أة الألعاب الأوملبية
ل�ل�أل�ع��اب الأومل �ب � ّي��ة ت��اري��خ ق��دمي ج ��داً� ،إذ
ي�ع�ت�ق��د ب�ع����ض امل� ��ؤرخ�ي�ن �أنّ � �ص��اح��ب ف�ك��رة
الأومل � �ب � �ي� ��اد ه ��و ه ��رق ��ل ال� � ��ذي ي� �ع ��رف ع�ن��ه
ممار�سته للم�صارعة ،و�أنها كانت تقام على

� �ش��رف زي��و���س ك�ب�ير �آل �ه��ة ال �ي��ون��ان وزوج �ت��ه
ه�ي��را يف م��دي �ن��ة �أومل� �ب� �ي ��ا يف � �ش �ب��ه ج��زي��رة
بيلوبونيز الغربية.
�أم��ا �أول دورة �أل�ع��اب �أومل�ب�ي��ة حديثة فقد
�أقيمت يف عام  1896يف �أثينا و�شارك فيها 280
ريا�ضياً م��ن  12دول��ة ،وب ��دءاً م��ن ع��ام 1994
بد�أ عقد الألعاب الأوملبية ب�صيغتها اجلديدة
ال�صيفية وال�شتوية بالتناوب كل عامني.
�أ�شياء ال تعرفها
عن الألعاب الأوملبية
وك �م��ا �أ َّن ه ��ذه امل���س��اب�ق��ة مت�ت�ل��ك ت��اري�خ�اً
ك� �ب�ي�راً ،ف �ه��ي �أي �� �ض �اً مت�ت�ل��ك �أح ��داث� �اً ق��د ال
يعرفها البع�ض ح�صلت يف �أول دورة �أقيمت
يف �أثينا تعرفوا عليها:
�إقامة فعاليات ال�سباحة يف عر�ض البحر
ت�ألفت «الألعاب البحرية» يف �أوملبياد �أثينا
من � 4أح��داث �أقيمت يف خليج زيا ال��ذي يقع
على ال�ساحل ال�شرقي جلزيرة بريايو�س.
متَ
ووفقاً ملا ذكره موقع  Historyفقد ّ
نقل املت�سابقني عرب �سفن خ�شبية �إىل و�سط
اخلليج ،ومن هناك ت�سابقوا باجتاه ال�شاطئ،

وق��د مت ا�ستخدام �سل�سلة م��ن ال�ق��رع املفرغ
كعالمات للممرات.
بالن�سبة مل�سابقات ال�سباحة اليوم فالأمر
خمتلف متاماً ،فال�سباحون يف تلك امل�سابقة
ك��ان��وا ي �ع��ان��ون م��ن ارت �ف ��اع الأم � ��واج وامل �ي��اه
الباردة التي حولت ال�سباق �إىل معركة �ضد
العوامل اجلوية.
وقد قال ال�سباح املجري �ألفريد هاجو�س
يف وق��ت الح��ق �إن��ه ق��ام بدهن ج�سده بدهون
ل��درء ال�ب�رد ،وب� ��أنّ �إرادت ��ه يف العي�ش تغلبت
متاماً على رغبته بالفوز يف ال�سباق.
مل يكن هناك ميداليات ذهبية حتى 1904
مل ي�ب��د�أ التقليد الأومل�ب��ي ملنح امليداليات
ال��ذه �ب �ي��ة ح �ت��ى �أل� �ع ��اب  1904ال �ت��ي �أق�ي�م��ت
يف م��دي �ن��ة � �س��ان��ت ل��وي ����س ب��والي��ة م�ي���س��وري
الأمريك ّية.
وب ��د ًال م��ن ذل��ك ك��ان ي�ت��م م�ن��ح الفائزين
ب��امل��رك��ز الأول م�ي��دال�ي��ات ف�ضية و��ش�ه��ادات
و�أغ�صان الزيتون� ،أما �أ�صحاب املركز الثاين
ف�ك��ان��وا يح�صلون ع�ل��ى م�ي��دال�ي��ات ب��رون��زي��ة
و�أغ �� �ص��ان م��ن ال �غ��ار ،يف ح�ين ك��ان �أ��ص�ح��اب
املركز الثالث يخرجون خايل الوفا�ض.

ت�ضمنت الألعاب حدث �سباحة
للبحارة من البحرية اليونانية
ع�ل��ى ع�ك����س الأل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة ال�لاح�ق��ة،
وال�ت��ي ت�ضمنت م�سابقات غريبة مثل لعبة
�شد احلبل و�إطالق النار على احلمام احلي،
ف�إن �ألعاب � 1896شهدت على م�سابقة غريبة
بع�ض ال�شيء وه��ي ال�سباحة احل��رة م�سافة
 100خم�ص�صة لأع�ضاء البحرية اليونانية
فقط.
ممنوع م�شاركة الن�ساء
مثل نظريتها ال�ق��دمي��ة ،ك��ان��ت الأل�ع��اب
الأومل�ب�ي��ة احل��دي�ث��ة الأوىل تخ�ص ال��رج��ال
ف �ق ��ط ،وك � ��ان ا� �س �ت �ب �ع��اد ال �ن �� �س��اء يف امل �ق��ام

الأول ب�سبب ت�أثري رئي�س اللجنة الأوملبية
ال��دول �ي��ة ب�ي�ير دي ك��وب��رت��ان ،ال ��ذي اعترب
م�شاركة الإن��اث يف الألعاب الريا�ضية غري
الئقة.
ل� �ك ��نّ امل� �ن ��ع ه � ��ذا مل ي �� �س �ت �م��ر الأل � �ع ��اب
الأوملبية احلديثة؛ �إذ كانت �أول مرة �شاركت
فيها الن�ساء يف كانت يف الدورة الثانية عام
 1900يف باري�س.
�أحدهم فاز بريا�ضة مل ميار�سها من قبل
�أح� ��د الأ� �ش �ي��اء ال �غ��ري �ب��ة ال �ت��ي �شهدتها
الألعاب الأوملبية كان فوز الالعب الأمريكي
روبرت جاريت مب�سابقة رمي القر�ص على
الرغم من �أنه مل ميار�س هذه الريا�ضة من
قبل� ،إذ مل تكن هذه اللعبة من �ضمن �ألعاب
القوى الأمريكية حينها.

جيف بيزوس يفقد موقعه كأغنى
رجل في العالم بسبب خسائر
أمازون ..ملياردير فرنسي
خطف منه اللقب

وداعًا لإلعالنات
المتلصصة..
كيف تجعل
البحث على
اإلنترنت أكثر
خصوصية
وأمنًا؟
نب�ض البلد-وكاالت
عندما نريد البحث عن معلومة ،ف�إن �أول ما
نلج�أ �إليه هو Google؛ حمرك البحث الذي
هيمن ع�ل��ى ف���ض��اء الإن�ت�رن��ت وم ��دارات ��ه� .إال �أن
ا�ستخدام  Googleللبحث ي��أت��ي على ح�ساب
اخل�صو�صية ،فلكل �شيء مقابل.
ي���س�ت�ن��د ع �م��ل  Googleع �ل��ى الإع�ل�ان ��ات،
وب �ه��ذا يح�صل ع�ل��ى �أرب ��اح ��ه ،ف�ك��ل عملية بحث
تقوم بها تغذي ملفك ال�شخ�صي الذي ي�ستخدمه
حم��رك البحث ب��دوره ال�ستهدافك ب��الإع�لان��ات
التي تظهر على الإنرتنت.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ��ش��رك��ة  Googleال
تخرب �شركات الت�سويق عن عمليات البحث التي
جتريها �شخ�صياً ،ف�إنها ت�ستخدم تلك املدخالت
ل �ت �ك��وي��ن �� �ص ��ورة ت �ع��ري �ف �ي��ة ع �ن��ك ال� �س �ت �ه��داف��ك
بالإعالنات التي قد تثري اهتمامك.
اتخذت �شركة  Googleخطوات للحد من
ج�م�ع�ه��ا ل�ل�ب�ي��ان��ات ،ب ��إدخ��ال �أدوات م�ث��ل احل��ذف
ال �ت �ل �ق��ائ��ي ل���س�ج��ل الإن�ت�رن ��ت ب �ع��د ف�ت�رة زم�ن�ي��ة
حم��ددة على �سبيل امل �ث��ال .لكنك ق��د ت��رغ��ب مع
ذلك يف االنتقال �إىل خدمة بحث بديلة ال حتتفظ
ب�أي �سجالت عن عمليات البحث اخلا�صة بك.
ف �ي �م��ا ي �ل��ي ،ب �ع ����ض ال� �ط ��رق ال �ت��ي مي �ك��ن م��ن
خاللها احلد من �إعطاء معلوماتك اخلا�صة كلما
�أردت العثور على �إجابة ما.
بحث Brave
ا��ش�ت�ه��ر م�ت���ص�ف��ح  Braveيف ال �� �س��اب��ق ب ��أن��ه
مت�صفح يركز على اخل�صو�صية ،و�أ��ص��در الحقاً
حم ��رك ال �ب �ح��ث اخل ��ا� ��ص ب ��ه؛ �إال �أن� ��ه ال ي ��زال
منتجاً جتريبياً ،لذا توقع ظهور بع�ض الأعطال
وامل�شكالت التقنية.
ل �ك��ن ح �ت��ى يف ت �ل��ك امل��رح �ل��ة امل �ب �ك��رة� ،ستجد

لذلك قام جاريت قبل توجهه نحو �أثينا
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف امل���س��اب�ق��ة ،مب���ش��اه��دة ��ص��ورة
للقر�ص ،ف�صنع واحداً �شبيهاً به لكنّ الوزن
الذي �صنعه به كان �أثقل بـ � 5أ�ضعاف تقريباً
فقرر التخلي عن فكرة امل�شاركة.
ول �ك��ن ب �ع��د و� �ص��ول��ه �إىل �أث �ي �ن��ا ت �ف��اج ��أ
ب��ال��وزن اخل�ف�ي��ف للقر�ص احلقيقي وق��رر
امل�شاركة.
�صحيح �أنه �أخط�أ يف رمياته الأوىل ،لكنه
جن��ح يف حم��اول��ة �أخ� ��رى يف رم ��ي ال�ق��ر���ص
م �� �س��اف��ة  29م �ت��راً وه� ��ي �أب� �ع ��د مم ��ا رم ��اه
اليونانيون ،ليفوز باملركز الأول.
ويقول توما�س كريت�س زميل جاريت �إنّ
املوقف كان كوميدياً بالن�سبة لنا ،لكنّه كان
م�أ�ساوياً بالن�سبة لليونانيني.

حمرك البحث �شام ً
ال بطريقة مثرية للإعجاب،
�إىل ج��ان��ب خ���ص��ائ����ص احل �م��اي��ة واخل���ص��و��ص�ي��ة،
ح�سب ما ن�شره موقع جملة .WIRED
ب �ب �� �س��اط��ة ،ال ي�ح�ت�ف��ظ حم ��رك ال �ب �ح��ث ب� ��أي
�سجالت ع��ن عمليات البحث ال�ت��ي جت��ري�ه��ا .قد
يجعل ذل��ك جتربة امل�ستخدم �أق��ل �سهول ًة بع�ض
ال�شيء مقارنة بـ»جوجل».
يقول مت�صفح « :Braveي�ستحيل �أن ن�شارك
�أو نبيع �أو نفقد بياناتك ،لأن�ن��ا ال جنمعها من
الأ�سا�س» .وبينما قد ت�صبح اخلدمة يف النهاية
م��دع��وم��ة ب��الإع�ل�ان��ات ،ف� ��إن ت�ل��ك الإع�ل�ان ��ات ال
عالقة لها مبا تبحث به �أو ت��راه على الإنرتنت،
ل � ��ذا � �س �ت �ك��ون خم �ت �ل �ف��ة مت� ��ام � �اً ع� ��ن �إع�ل��ان� ��ات
.Google
ميكنك الو�صول �إىل حمرك البحث Brave
من �أي مت�صفح �إنرتنت و�أي جهاز (ل�ست م�ضطراً
�إىل ا� �س �ت �خ��دام م�ت���ص�ف��ح  Braveال� �س �ت �خ��دام
حمرك البحث).
ً
�سوف ترى �أي�ضا قوائم من�سدلة �أعلى نتائج
ال �ب �ح��ث ت�ت�ي��ح ل��ك ت�ن�ق�ي��ح ن �ت��ائ��ج ال �ب �ح��ث ح�سب
املوقع والوقت .وبنا ًء على الكلمات املفتاحية التي
ت�ستخدمها ،قد ترى �أي�ضاً �شريط النتائج املحلية،
�سوف ي�ستخدم عنوان بروتوكول الإنرتنت ()IP
م��ؤق�ت�اً للعثور على نتائج يف منطقتك املحلية،
لكن دون حفظ عنوان بروتوكول الإنرتنت بعد
ذلك.
ومب � �ج� ��رد �إغ � �ل� ��اق ن� ��اف� ��ذة حم� � ��رك ال �ب �ح��ث
 ،Braveيمُ حى كل �شيء.
البحث على الإنرتنت
ك ��ل ع �م �ل �ي��ة ب �ح��ث ت� �ق ��وم ب �ه��ا ت� �غ ��ذي م�ل�ف��ك
ال�شخ�صي الذي ي�ستخدمه حمرك البحث بدوره
ال�ستهدافك بالإعالناتIstock /
بحث DuckDuckGo
يعمل حم��رك البحث DuckDuckGo

لطيفة التونسية
تغني «يحيا
الشعب» تضامنا مع
أحداث بالدها

م�ن��ذ م��ا ق�ب��ل حم��رك ال�ب�ح��ث  ،Braveوي��وف��ر
للم�ستخدمني خ�صائ�ص وخيارات �أكرث ،ح�سب ما
ن�شره موقع .Business News Daily
حمرك البحث له الرتكيز نف�سه :م�ساعدتك
يف ال �ب �ح��ث ع �ل��ى الإن �ت�رن ��ت ب �خ �� �ص��و� �ص �ي��ة ،دون
ت���س�ج�ي��ل ا��س�ت�ف���س��ارات��ك وع�م�ل�ي��ات ال�ب�ح��ث ال�ت��ي
جت��ري�ه��ا .ي�سحب حم��رك ال�ب�ح��ث ب�ي��ان��ات مئات
امل �� �ص��ادر ،و� �ض �م��ن ذل ��ك ب �ي��ان��ات حم ��رك ال�ب�ح��ث
 Microsoft Bingو.Apple Maps
وك� � �م � ��ا ه� � ��و احل� � � � ��ال م� � ��ع حم� � � ��رك ال� �ب� �ح ��ث
 ،Braveل��ن ُي���س�ج��ل ع�م�ل�ي��ات ال �ب �ح��ث ال�ت��ي
جت��ري�ه��ا؛ يف ك��ل م��رة تفتح فيها حم��رك البحث
� � ،DuckDuckGoس �ي �ع��ام �ل��ك حم ��رك
ال�ب�ح��ث ع�ل��ى �أن ��ك م���س�ت�خ��دم ج��دي��د� .ستالحظ
وج ��ود �إع�ل�ان��ات �إىل ج��ان��ب ن�ت��ائ��ج ال�ب�ح��ث ال�ت��ي
حت�صل عليها من  ،DuckDuckGoلكنها
لي�ست �إعالنات م�ستهدفة ،وال�شبكات الإعالنية
والت�سويقية ال�ق��ائ�م��ة عليها ال ت�ع��رف ع�ن��ك �أي
�شيء.
يقول حمرك البحث :DuckDuckGo
«�سيا�سة اخل�صو�صية لدينا يف غاية الب�ساطة :ال
جنمع �أو ن�شارك �أي معلومات �شخ�صية» ،وهو ما
ينطبق �أي�ضاً على امتداد املت�صفح والتطبيقات
ال�ه��ات�ف�ي��ة ل�ن�ظ��ام��ي �أن ��دروي ��د و .iOSال حتتاج
�إىل ت�سجيل ح�ساب مع اخلدمة ،ولن تعرث على
�سجل لعمليات البحث التي جتريها يف �أي مكان
على حمرك البحث  ،DuckDuckGoمما
يجعل من امل�ستحيل على ال�شركة �أن ترتبح من
بياناتك.
يجري حمرك البحث حالياً نحو  80مليون
عملية بحث يومياً.
تقييد Google
يجدر بالذكر �أن��ك �إذا كنت ت�ستخدم مت�صفح
 Google Chromeمع ت�سجيل دخولك

نب�ض البلد-وكاالت

عربت الفنانة التون�سية ،لطيفة ،عن ت�ضامنها
مع �أحداث بالدها الأخرية بطرحها �أغنية جديدة
الأغنية حتمل ا�سم «يحيا ال�شعب» ،وهي كلمات
و�أحل ��ان �أ��س��ام��ة ف��رح��ات ،وطرحتها لطيفة عرب
ح�ساباتها على مواقع التوا�صل االجتماعي
وك�ت�ب��ت لطيفة م��ع ط��رح�ه��ا ل�ل�أغ�ن�ي��ة« :يحيا
ال�شعب ي�سقط كل عدو لل�شعب� ،إنتاج »2021
وم ��ع ان� ��دالع �أزم� ��ة ت��ون ����س الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي،

�إىل ح� ��� �س ��اب  ،Googleف� �ق ��د جت� ��د ن �ت��ائ��ج
البحث التي حت�صل عليها م��ن حمركي البحث
� DuckDuckGoأو  Braveمتزامنة مع
ح�ساب  Googleاخلا�ص بك ،ح�سب ما ن�شره
موقع .USA Today
�ستجد نتائج البحث على هذين املحركني يف
��س�ج��ل ت�صفح ( Chromeيف ح��ال��ة ت�سجيل
دخولك �إىل ح�ساب  )Googleمعظم الوقت،
لأن  Googleحت��ر���ص ع�ل��ى ت�ف�ع�ي��ل امل��زام�ن��ة
ب�شكل افرتا�ضي ،لأن ذلك يتيح �سهولة ا�ستخدام
خدمات  Googleعلى خمتلف الأجهزة.
ملنع ح��دوث ذلك على مت�صفح ،Chrome
ان �ق��ر ع�ل��ى ق��ائ�م��ة ال �ن �ق��اط ال �ث�ل�اث �أع �ل��ى ميني
ال�صفحة ،ثم اخرت الإعدادات.
�إذا ر�أي��ت ت�سجيل دخ��ول��ك با�ستخدام ح�ساب
 Googleيف الأع �ل��ى ،ف��ان�ق��ر ع�ل��ى الإي �ق��اف؛
� �س��وف ي�ق�ط��ع ذل ��ك االت �� �ص��ا َل ب�ي�ن Google
واملت�صفح ،و�س ُيتاح لك خيار ح��ذف كل البيانات
امل�ح�ف��وظ��ة حم�ل�ي�اً ع�ل��ى ج �ه��ازك (وم ��ن �ضمنها
�سجل الت�صفح والإ�شارات املرجعية وكلمات املرور
املحفوظة).
رمبا اخليار الأ�سهل هو االنتقال �إىل مت�صفح
�آخ��ر مت��ام�اً؛ مثل مت�صفح  Braveكما ذكرنا
منذ قليل .وه�ن��اك من�صات �أخ��رى بديلة جيدة
ملت�صفح  ،Chromeم �ث��لMicrosoft :
 Edgeو ،Mozilla Firefoxو،Opera
و Safariم��ن Apple؛ لكن عند االخ�ت�ي��ار،
اح��ر���ص على التحقق م��ن �إع ��دادات ح��ذف �سجل
الت�صفح بانتظام.
و�أياً كان اختيارك للمت�صفح ،افتح نافذة خا�صة
�أو خمفية �أثناء البحث؛ ملنع ت�سجيل عمليات البحث
داخ ��ل امل�ت���ص�ف��ح ،ومب �ج��رد �إغ �ل�اق ال �ن��اف��ذة�� ،س��وف
ت�خ�ت�ف��ي ع�م�ل�ي��ة ال�ب�ح��ث �إىل الأب� ��د .ل�ك��ن ت��ذ َّك��ر �أن
الو�ضع اخلا�ص �أو و�ضع التخفي ال مينع ال�شركات
من تتبُّع عمليات البحث التي جتريها متاماً.

عربت لطيفة ،عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،
عن متنيها اخل�ير لبلدها ،ون�شرت �صورة العلم
التون�سي وكتبت «يا رب تون�س»
وك��ان الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد قد اتخذ
الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي ع��دة ق � ��رارات ،ت�ضمنت �إق��ال��ة
رئي�س احل�ك��وم��ة ه�شام امل�شي�شي ،وجتميد عمل
ال�برمل��ان� ،إ��ض��اف��ة لإق��ال��ة ك��ل م��ن وزي ��ري ال��دف��اع
وال��داخ�ل�ي��ة ،متبعا تلك ال �ق��رارات بفر�ض حالة
ال�ط��وارىء ،التي ت�ضمنت حظرا للتجوال ب�شتى
�أنحاء البالد

نب�ض البلد-وكاالت
ق��ال��ت وك ��ال ��ة «»bloomberg
الأم��ري �ك �ي��ة �إن خ���س��ائ��ر غ�ي�ر م�ت��وق�ع��ة
ل�شركة التجارة الإلكرتونية العمالقة
«�أم � � ��ازون» �أدت �إىل ت��راج��ع م��ؤ��س���س�ه��ا
امللياردير الأمريكي جيف بيزو�س ،عن
املركز الأول ك�أغنى رجل يف العامل.
بح�سب ال��وك��ال��ة ال�سبت  31يوليو/
متوز  ،2021فقد هبطت �أ�سهم «�أمازون»
يف ال �ب ��ور� �ص ��ة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ،اجل �م �ع��ة،
ب�أكرث من  ،%7.56وذلك بعد �أن �أعلنت
ال�شركة ،اخلمي�س ،عن �إي ��رادات للربع
الثاين �أقل قلي ً
ال من متو�سط تقديرات
امل �ح �ل �ل�ي�ن ،وق� ��ال� ��ت �إن من� ��و امل �ب �ي �ع��ات
�سينح�سر يف الأرباع القليلة القادمة مع
خروج امل�ستهلكني من منازلهم �أكرث من
ذي قبل.
وقالت «بلومبريغ» اجلمعة� ،إن نتائج
«�أم ��ازون» ج��اءت أ�ق��ل م��ن التوقعات ،يف
�إ� �ش��ارة �إىل ت��راج��ع ق��وة جت��ارة التجزئة
ال �ت��ي ت��زاي��دت خ�ل�ال ج��ائ�ح��ة ف�يرو���س
كورونا امل�ستجد.
ال �ب �ي��ان��ات اجل��دي��دة �أ�� �ش ��ارت �إىل �أن
ب�ي��زو���س خ���س��ر ن�ح��و  %80م��ن امل�ك��ا��س��ب
التي حققها منذ مطلع العام اجلاري.
ك �م ��ا ف �ق ��د ج �ي ��ف ب� �ي ��زو� ��س م ��رك ��زه

ك�أغنى �شخ�ص يف ال�ع��امل ،بعدما خ�سر
 13.9م �ل �ي��ار دوالر م��ن � �ص��ايف ث��روت��ه،
التي هبطت بن�سبة � %6.76إىل 192.4
م �ل �ي��ار دوالر ،ب �ي �ن �م��ا � �ص �ع��د ل�ل�م��رك��ز
الأول امللياردير الفرن�سي برنارد �أرن��و،
م�ؤ�س�س ورئي�س جمموعة LVMH
ل�ل���س�ل��ع ال �ف��اخ��رة ،ب�ث�روة ��ص��اف�ي��ة تبلغ
 192.9مليار دوالر ،فيما جاء امللياردير
الأمريكي �إيلون ما�سك ،م�ؤ�س�س ورئي�س
��ش��رك��ة ��ص�ن��اع��ة ال �� �س �ي��ارات الكهربائية
«ت�سال» يف املركز الثالث ب�ثروة �صافية
بلغت  179.4مليار دوالر ،وفقاً لقائمة
«فورب�س» لأغنياء العامل.
و�أو��ض�ح��ت «ب�ل��وم�ب�يرغ» �أن الأ��س�ب��وع
احلايل كان متبايناً بالن�سبة ملليارديرات
�� �ش ��رك ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا يف ال ��والي ��ات
امل �ت �ح ��دة؛ ح �ي��ث زادت ث � ��روة ��س�يرج��ي
ب��ري��ن والري ب �ي��دج م ��ؤ� �س �� �س��ي ��ش��رك��ة
«غوغل» خلدمات التكنولوجيا ،بف�ضل
النتائج اجليدة ل�شركة «�آلفابيت» املالكة
لـ»غوغل» ،فيما فقد م��ارك زوكربريغ،
م�ؤ�س�س ورئ�ي����س «ف�ي���س�ب��وك» ،اجلمعة،
 5.4م �ل �ي��ار دوالر م��ن ث��روت��ه ب �ع��د �أن
�سجل �سهم ال�شركة �أكرب تراجع له منذ
��ش�ه��ري��ن ،ب�سبب خم ��اوف امل�ستثمرين
م��ن ت��راج��ع وت�ي�رة من��و �إي��رادات �ه��ا من
الإعالنات.

