
 وزير الزراعة: نسعى لدراسة التشوهات 
والتداخالت في تعليمات قطاع طيور الزينة

 األمير مرعد يرعى حفل وداع الوفد األردني 
المشارك في بارالمبيك طوكيو

 األردن يحتفل باألسبوع العالمي 
للرضاعة الطبيعية

نب�ض البلد- عمان

اأك�����د وزي�����ر ال����زراع����ة، امل��ه��ن��د���س خ��ال��د 

احل��ن��ي��ف��ات، اأن ال������وزارة ت��ع��م��ل ب��ك��وادره��ا 

الإج���راءات  كافة على هند�سة  املتخ�س�سة 

وت���ن���ظ���ي���م ال���ع���م���ل ودرا������س�����ة ال��ت�����س��وه��ات 

وال���ت���داخ���ات يف ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ح���ول قطاع 

طيور الزينة.

وق��ال خال لقائه، ام�س الأح��د، قطاع 

جتار وم�ستوردي طيور الزينة، اإن الوزارة 

�سمن  ك��اف��ة  الإج��������راءات  ق��ري��ب��ا  �ستطلق 

ال��ق��ط��اع وال����وزارة،  ح��زم��ة تعمل عليها يف 

اإجن��از  يف  املختلفة  القطاعات  �سيدعم  م��ا 

اأعمالها بال�سرعة والدقة املطلوبة.

التحديات  اأه��م  اإىل  احلنيفات  وا�ستمع 

التي تواجه قطاع طيور الزينة،

نب�ض البلد- عمان

رعى �سمو الأمري مرعد بن رعد كبري 

الأمناء يف الديوان امللكي الها�سمي، رئي�س 

ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق  الأع��ل��ى  املجل�س 

الإعاقة، حفل وداع الوفد الأردين امل�سارك 

“باراملبيك  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  دورة  يف 

خ��ال  �ستقام  وال��ت��ي   ،”2021 ط��وك��ي��و 

اأي��ل��ول   5 اآب احل����ايل ح��ت��ى   24 ال��ف��رة 

املقبل.واأعرب �سموه، خال احلفل، الذي 

اأقيم يف �سالة جممع الأمري رعد بن زيد 

ل��ري��ا���س��ة امل��ع��وق��ن، ع��ن ت��ق��دي��ره جلهود 

الاعبن، واأ�سرة اللجنة الباراملبية، التي 

اأثمرت عن تاأهل 10 لعبن يف 3 األعاب، 

وهي األعاب القوى.

نب�ض البلد- عمان

وم��ن��ظ��م��ت��ي  ال�����س��ح��ة  وزارة  اح��ت��ف��ل��ت 

ال�سحة العاملية والأمم املتحدة للطفولة 

)ال���ي���ون���ي�������س���ف(، ام�������س الأح��������د، ب��ب��داي��ة 

الطبيعية،  ل��ل��ر���س��اع��ة  ال��ع��امل��ي  الأ���س��ب��وع 

الطبيعية:  الر�ساعة  »حماية  �سعار  حتت 

م�����س��وؤول��ي��ة م�����س��رك��ة«، م���ن اأج����ل تعزيز 

اأه���م���ي���ة اجل����ه����ود اجل���م���اع���ي���ة ل��ت�����س��ج��ي��ع 

وحماية الر�ساعة الطبيعية لكل طفل.

ووف�����ق ب���ي���ان ����س���ادر ع���ن ال��ي��ون��ي�����س��ف، 

اليوم، يحتفل العامل هذا العام بالذكرى 

ال���دول���ي���ة  لقواعد  ل��ل��م��دون��ة  الأرب����ع����ن 

ه��ذه  وت���اأت���ي  الأم،  حليب  ب��دائ��ل  ت�����س��وي��ق 

املدونة �سمن �سيا�سة بارزة. 343

نب�ض البلد- عمان

اأع��داد  اإن  والآث���ار  ال�سياحة  وزارة  قالت   

امل�ساركن يف برنامج “اأردننا جنة” لل�سياحة 

الداخلية، املدعوم من الوزارة وهيئة تن�سيط 

بداية  يف  ان��ط��اق��ه  منذ  و�سلت  ال�سياحة، 

حزيران املا�سي ولغاية الآن قرابة ال� 5ر33 

األف م�سارك.

ام�س  �سحفي  بيان  يف  ال���وزارة،  واأ�سافت 

ال�سياحي  النقل  حافات  اأع���داد  اأن  الأح���د، 

ال�سياحية  للوجهات  امل�ساركن  نقلت  التي 

ال���ت���ي ي���وف���ره���ا ال���رن���ام���ج وان��ط��ل��ق��ت من 

 1222 بلغت  اململكة  حم��اف��ظ��ات  خمتلف 

حافلة، يرافقها 1222 دليًا �سياحياً.

تن�سيط  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  م�ساعد  وب���ن 

ال�سياحة ومدير برنامج “اأردننا جنة”، يزن 

اإ�سافة رحات جديدة  اأنه جرى  اخل�سري، 

وعجلون،  جلر�س  زي��ارة  تت�سمن  للرنامج 

وبرنامج رحات للطفيلة واملبيت يف �سانا، 

بالإ�سافة اإىل برنامج الكرك،.

نب�ض البلد- املغط�ض

جمل�س  يف  والآث���ار  ال�سياحة  جلنة  زارت 

النواب، ام�س الأحد، مدينة ال�سلط وموقع 

عماد ال�سيد امل�سيح )املغط�س( لاطاع على 

اخلدمات املقدمة لزوار املوقع.

وقال رئي�س اللجنة، النائب عبيد يا�سن، 

اإن هذه الزيارة تاأتي �سمن �سل�سلة الزيارات 

ال�سياحية  للمواقع  اللجنة  بها  تقوم  التي 

اخلدمات  واق��ع  لتفقد  اململكة  يف  والأث��ري��ة 

امل���ق���دم���ة والط�������اع ع��ل��ى ن���ق���اط ال�����س��ع��ف 

وحماولة معاجلتها.

واأ�ساف اأن موقع املغط�س من اأهم املواقع 

الدينية وهو من مواقع احلج امل�سيحي التي 

يجب العمل على تطويرها، اإذ من املتوقع اأن 

ي�ستقطب اأعداداً كبرية من الزوار ويجب اأن 

بامل�ستوى  املوقع  يف  املقدمة  اخلدمات  تكون 

املطلوب.

واأ�سار اإىل اأن “و�سع مدينة ال�سلط على 

قائمة الراث العاملي .

السياحة: أعداد المشاركين في برنامج أردننا 
جنة تجاوزت الـ 33 ألفا

لجنة السياحة واآلثار النيابية تزور المغطس 
ومدينة السلط
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 تفاصيل مشروع تهويدي إلقامة كلية تدريب مهني في وادي الجوز
البلد-وكاالت نب�ض 

املحتلة  القد�س  يف  الإ�سرائيلي  الح��ت��ال  بلدية  تعكف 

على اإن�ساء كلية للتدريب املهني يف حي وادي اجلوز، �سمن 

اأ�سخم م�سروع تهويدي ُي�سمى “وادي ال�سيليكون”، والذي 

ت�سعى لتنفيذه باحلي

ال��ب��ل��دة  ال�����س��رق��ي م��ن  ال�����س��م��ال  وي��ق��ع وادي اجل����وز اإىل 

ق���درون،  ووادي  ال��زي��ت��ون  م��ن جبل  على مقربة  ال��ق��دمي��ة، 

وي��ع��ت��ر م���رك���ًزا ���س��ن��اع��ًي��ا واق��ت�����س��ادًي��ا يف ال��ق��د���س، يحوي 

اأغلبها تقع �سمن خانة ت�سليح  ال�سناعات  اأن��واع  ع��دًدا من 

ال�سيارات، بالإ�سافة اإىل بع�س املحات التجارية واملطاعم

اأب��رزه��ا اخلطة  التحديات  وي��واج��ه احل��ي جمموعة من 

البناء  “جلنة  م��ن  ت�سديقها  مت  ال��ت��ي  للقد�س  الهيكلية 

 ،2009 ح��زي��ران  يف  الح��ت��ال  بلدية  يف  والتخطيط” 

القد�س  يف  ال�ستيطاين  احل�سور  تو�سيع  اإىل  تهدف  والتي 

والت�سييق على الوجود الفل�سطيني فيها

وي�ستهدف الحتال وادي اجلوز يف الوقت الراهن، من 

ال�سيليكون”،  “وادي  هما:  ا�ستيطانين  م�سروعن  خال 

وخمطط “مركز املدينة” التهويدي

تهويد املنطقة

اأب��و  ف��خ��ري  القد�س  ���س��وؤون  يف  املخت�س  الباحث  وي��وؤك��د 

التهويدية  م�ساريعها  ُتغلف  ما  دياب اأن “اإ�سرائيل” دائًما 

مب�سميات خمتلفة، لرويجها ولتقليل ال�سغط عليها �سواء 

ال��واق��ع يف مدينة  اأج��ل تغيري  اأو خ��ارج��ًي��ا، م��ن  ك��ان داخلًيا 

القد�س

“اللجنة  “�سفا”، اأن م�سادقة  اأبو دياب لوكالة  ويو�سح 

اإقامة  على  الحتال  بلدية  والتنظيم” يف  للبناء  اللوائية 

كلية للتدريب املهني يف وادي اجلوز يعتر خطوة .

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

أبو قديس: نتائج »التوجيهي« منتصف الشهر الجاري

نب�ض البلد -وكاالت

ع������ادًة م���ا ُي�����س��ت��ق��ب��ل ال���ف���ري���ق ال���ف���ائ���ز يف 

اأو  ال��ق��اّرة  ب��ك��اأ���س  اأو  الأمم  ب��ك��اأ���س  البطولة 

ور�سمية  �سعبية  باحتفالٍت  اآخ��ر  كاأ�ٍس  ب��اأّي 

ب���اده، ل��ك��ّن ذلك  ح��ا���س��دة عند ع��ودت��ه اإىل 

اجلماهري  احت�سدت  ال��ذي  ال�سبب  يكن  مل 

اأع��ام  حاملة  بطلها  لت�ستقبل  اجل��زائ��ري��ة 

ب���اده���ا واأع�������ام ف��ل�����س��ط��ن ع��ن��د و���س��ول��ه 

م��ن ط��وك��ي��و، مل  ب���اده ع��ائ��داً  اإىل عا�سمة 

اأّي  يحّطم  ومل  ميدالية  اأي  ن��وري��ن  يحمل 

ا�ستقبال  ا�سُتقبل  لكّنه  جديد،  قيا�سي  رقم 

هكذا  كبري،  انت�سار  من  العائدين  الأبطال 

للبطل  اجل��زائ��ري��ة  احل�����س��ود  ا���س��ت��ق��ب��ال  مّت 

تعزيز  ع��ل��ى  ح�سل  اأن  ب��ع��د  ن��وري��ن،  فتحي 

وكرامة  عائلته  وكرامة  ال�سخ�سية  كرامته 

�سعبه و�سائر ال�سعوب العربية، .

البلد-وكاالت نب�ض 

ت�سعى احلكومة الأردنية عر اأدواتها 

ن�سبة  رف����ع  ن��ح��و  ال���دف���ع  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

ت�سجيل  ظ��ل  يف  ك��ورون��ا،  �سد  املطعمن 

ال����ب����اد ارت���ف���اع���ا يف اأع��������داد امل�����س��اب��ن 

بالفريو�س خال الأيام املا�سية

اإ����س���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 

املنظومات  بع�س  وان��ه��ي��ار  ال�����دول،  م��ن 

�سعبي،  ت�سكيك  يقابله  فيها،  ال�سحية 

ال��ب��ع�����س اإىل جل����وء احل��ك��وم��ة  ي��رج��ع��ه 

 ، القا�سية  ب���  ي�سفونها  ق����رارات  لت��خ��اذ 

على  الإج��ب��ار  اإىل  حم�سلتها  يف  وتهدف 

التطعيم اأزمة وبائية عاملية م�ستجدة، مل 

اأن خا�ست جتربة م�سابهة  ي�سبق للدول 

اإىل اختاف  ي��وؤدي بالتايل  لها، وهو ما 

معها،  التعاطي  يف  حكوماتها  اأ���س��ال��ي��ب 

والأردن من بن تلك الدول،.

نب�ض البلد - االأرا�ضي املحررة - نعمت اخلورة

الأرمني  الحتال  من  عاما  ثاثون 

ملدينة جرائيل باإقليم قرة باغ مل يغري 

ا�ستعادت  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  م��ام��ح  يف  �سيئا 

اجلي�س  قبل  من  حتريرها  بعد  حريتها 

العام  م��ن  ني�سان  �سهر  يف  الأذرب��ي��ج��اين 

املا�سي 

يف  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز  زارت  “النباط” 
ج��رائ��ي��ل امل���ح���ررة واط��ل��ع��ت ع��ل��ى اث���ار 

الدمار الكامل للمدينة الذي �سمل قطع 

الأ�سجار املعمرة منذ الألف ال�سنن 

الأذربيجانية  اخل��ارج��ي��ة  يف  م�����س��وؤول 

مرافق للوفد ال�سحفي للمناطق املحررة 

يكن  مل  الأرم���ن���ي���ة  احل���ك���وم���ة  اإن  ق�����ال، 

ل��دي��ه��ا خ��ط��ة لتجميل امل��ن��ط��ق��ة ب��ل ك��ان 

الهدف احتالها لل�سيطرة على الإقليم 

، وا���س��اف اأن الح��ت��ال الأرم��ن��ي مل يقم 

�سوارعها من  وتعبيد  املدينة  بناء  باإعادة 

اآث��ار التدمري قبل ٣٠ عاما، لفتا اىل اأن 

اأرمينيا تركت �سواهد كبرية وكثرية على 

الأرا���س��ي امل��ح��ررة وم��ن بينها جرائيل، 

الأذربيجانية  للدولة  ملك  ارا���س��ي  اأنها 

ول��ي�����س��ت لرم��ي��ن��ي��ا ك��ون��ه��ا مل ت��ق��م ببناء 

املدينه وتركتها.

 لقاح كورونا باألردن.. بين التشكيك 
الشعبي و اإلجبار الحكومي

 الحكومة األذربيجانية سنعيد بناء المنازل 
وإعادة العائالت المهجرة الراضيها 

جبرائيل.. 30 عاما من االحتالل 
األرمني لم تغير مالمح المدينة 

 أولمبياد عربي ضّد التطبيع

نب�ض البلد – خليل النظامي 

الدكتور  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزي���ر  ك�سف 

حممد ابو قدي�س اأن نتائج الثانوية العامة 

���س��ي��ت��م الإع������ان ع��ن��ه��ا م��ن��ت�����س��ف ���س��ه��ر اآب 

اأو���س��ك��ت على  ال����وزارة  اأن  اجل���اري، مو�سحا 

الم��ت��ح��ان��ات  اأوراق  ت�سحيح  م��ن  الن��ت��ه��اء 

لي�سار بعد ذلك مرحلة التدقيق واملطابقة 

ثم اإعان النتائج مبوعدها املحدد. 

واأ���س��اف اب��و قدي�س خ��ال اإج��ت��م��اع �سم 

مندوبي ال�سحف اليومية يف وزارة الربية 

تتخذ  ال���وزارة مل  اأن  الأح��د  اأم�س  والتعليم 

تكميلية  دورة  ب����اإج����راء  الآن  ح��ت��ى  ق������راراً 

ا�ستثنائية لمتحان الثانوية العامة، موؤكدا 

اأنه �سيتم اإتخاذه يف �سوء �سدور النتائج.

وتابع، اأن جمل�س الربية والتعليم، قرر 

العمل  ت�سكيل جلنة من اخل��راء، للبدء يف 

على تطوير امتحان الثانوية العامة ب�سورة 

والطلبة  الأه��ل  على  ال�سغوط  من  تخفف 

الطلبة  ت�ساعد  وب�سورة متطورة  من جهة، 

يف التوجه اأو الركيز على التخ�س�س الذي 

يرغب اللتحاق به من جهة اأخرى، موؤكدا 

العامة  الثانوية  اإمتحان  تطوير  عملية  اأن 

لي�س ردة فعل على ما ح�سل موؤخرا، واإمنا 

هدفها  طويل  زمن  منذ  درا�ستها  يتم  فكرة 

ت��خ��ف��ي��ف ال�����س��غ��ط ال��ن��ف�����س��ي ال����ذي يحدثه 

وتلبية  والأه�����ايل،  الطلبة  على  الإم��ت��ح��ان 

حاجات النظام التعليمي يف الردن ومواكبة 

رغبة  ل�  وحتقيقا  العاملية،  امل�ستجدات  كافة 

الأمر  العدالة،  حتقيق  يف  واملجتمع  الطلبة 

اأك���ر و�سوحا  اأج���راءات���ه  م��ن  ال���ذي يجعل 

و�سفافية. 

العديد من اخلراء واملتخ�س�سن  وكان 

ال��رب��وي��ن دع���و يف وق���ت ���س��اب��ق اإىل اإع���ادة 

2النظر يف امتحان الثانوية العامة.
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البلد-وكاالت نب�ض 

اأدوات��ه��ا  ع��ر  الأردن���ي���ة  احل��ك��وم��ة  ت�سعى 

املختلفة اإىل الدفع نحو رفع ن�سبة املطعمني 

ارتفاعا  البالد  ت�سجيل  ظل  يف  كورونا،  �سد 

الأي��ام  خ��الل  بالفريو�س  امل�سابني  اأع��داد  يف 

املا�سية

مدفوع  كورونا،  لقاحات  تلقي  على  اإ�سرار 

وانهيار  ال��دول،  من  عدد  يف  وبائية  بانتكا�سات 

بع�س املنظومات ال�سحية فيها، يقابله ت�سكيك 

احلكومة  جل���وء  اإىل  البع�س  ي��رج��ع��ه  �سعبي، 

وتهدف   ، القا�سية  ب�  ي�سفونها  قرارات  لتخاذ 

يف حم�سلتها اإىل الإجبار على التطعيم

ي�سبق  مل  م�ستجدة،  عاملية  وبائية  اأزم���ة 

وهو  لها،  م�سابهة  جتربة  خا�ست  اأن  للدول 

اأ���س��ال��ي��ب  م���ا ي�����وؤدي ب��ال��ت��ايل اإىل اخ���ت���الف 

من  والأردن  معها،  التعاطي  يف  حكوماتها 

بني تلك الدول، ال�ساعية ملواجهة الفريو�س 

ب�����س��ت��ى ال����ط����رق، وه�����و ي�����س��ت��ن��د ب���ذل���ك اإىل 

ال��وزراء  رئي�س  يعطي  ال��ذي   ، الدفاع  قانون 

وا�سعة �سالحيات 

وتن�س املادة 124 من الد�ستور الأردين، 

ال��دف��اع عن  ي�ستدعي  م��ا  ح��دث  اإذا  اأن��ه  على 

الوطن يف حالة وقوع طوارئ في�سدر قانون 

با�سم قانون الدفاع

وي��ع��ت��ر ال���ق���ان���ون مب��ث��اب��ة اإع�����الن ح��ال��ة 

غري  وا�سعة  �سالحيات  يعني  م��ا  ال��ط��وارئ، 

مقيدة وغري مكتوبة لرئي�س الوزراء

ال��وزراء  رئي�س  اأ�سدر  ذلك،  اإىل  وا�ستنادا 

الأردين ب�سر اخل�ساونة، موؤخرا، اأمر الدفاع 

32، وال����ذي لق���ى ان��ت��ق��ادا وا���س��ع��ا، ملا  رق���م 

احتواه من قرارات �سارمة، حيث ُينظر اإليه 

على اأنه دفع حكومي باجتاه فر�س التطعيم

وم������ن اأب��������رز ال����ب����ن����ود ال�����������واردة يف اأم�����ر 

ال���دف���اع الأخ����ري، اأن ع��ل��ى م��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع 

الأح��د  ي��وم��ي  �سلبي،  فح�س  اإح�����س��ار  ال��ع��ام 

التلقيح،  يتلق  مل  ملن  اأ�سبوع،  كل  واخلمي�س 

ب��ال��ع��م��ل، حيث  ب��الل��ت��ح��اق  ل��ه  ي�سمح  ل��ن  اأو 

ر�سيد  بها من  يلتحق  ل  التي  الأي��ام  حت�سم 

رات��ب��ه  م��ن  يح�سم  جت��اوزه��ا،  واإذا  اإج���ازات���ه، 

وعالواته

 اإجبارية التطعيم

وت���ع���ل���ي���ق���ا ع���ل���ى ان�����ت�����ق�����ادات ال������ق������رارات 

احل��ك��وم��ي��ة الأخ�����رية وخ��ا���س��ة اأم����ر ال��دف��اع 

32، قال �سخر دودين، وزير الدولة ل�سوؤون 
الإعالم، متحدث احلكومة الأردنية، اإن اأمر 

32 جاء كاإجراء تنظيمي لعمل  الدفاع رقم 

وبع�س  واخل��ا���س  العام  القطاعني  موظفي 

اأ�سحاب املهن من غري متلقي املطعوم

واأ�ساف يف حديث لالأنا�سول، اأن القانون 

جاء اأي�سا كاإجراء وقائي حلمايتهم وحماية 

يف  اخلدمة  متلقي  و�سالمة  زمالئهم  �سحة 

العمل مواقع 

واأردف: هذا الأمر ل يتحقق اإل بالإقبال 

ع��ل��ى ت��ل��ق��ي م��ط��اع��ي��م ك����ورون����ا، والل����ت����زام 

وال��وق��اي��ة، مب��ا يف ذلك  ال�سالمة  ب��اإج��راءات 

املواظبة على اإجراء فحو�سات كورونا ب�سكل 

وعدم  ف��ورا  الإ�سابات  ك�سف  ل�سمان  دوري، 

الت�سبب بنقل العدوى لالآخرين

من  ت�سعى  احلكومة  كانت  اإذا  م��ا  وح��ول 

اأم���ر ال��دف��اع اإىل ال��دف��ع ن��ح��و فر�س  خ���الل 

اأفاد املتحدث: يف ظل  التطعيم على العامة، 

وعامليا،  اإقليميا  ك��ورون��ا  وب��اء  اأزم��ة  ت�ساعد 

�سيف  اإىل  العبور  اأجل  من  احلثيث  و�سعينا 

اأمام  نحن  طبيعتها،  اإىل  احلياة  وعودة  اآمن 

خيارين ل ثالث لهما

وا�����س����ت����درك: اإم������ا الإق�����ب�����ال ع���ل���ى ت��ل��ق��ي 

امل��ط��اع��ي��م م���ن اأج����ل حت�����س��ني اأن��ف�����س��ن��ا �سد 

مبا  الوقاية  باإجراءات  ال�ستمرار  اأو  الوباء، 

ب�سكل دوري  ك��ورون��ا،  اإج��راء فح�س  ذل��ك  يف 

الأف�����راد، مع  ���س��الم��ة  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  وم�ستمر 

ال�سالمة  ب��اإج��راءات  الل��ت��زام  يف  ال�ستمرار 

وال���وق���اي���ة م���ع ك���ال اخل���ي���اري���ن م���ن ارت����داء 

عن  والبتعاد  اجل�سدي  والتباعد  الكمامات 

التجمعات

املطاعيم  تلقي  ف��اإن  بالتايل  وا���س��ت��ط��رد: 

لي�س اأم���را اإج��ب��اري��ا، ب��ل ه��و اأح���د اخل��ي��ارات 

و�سحتهم،  الأف���راد  �سالمة  ل�سمان  املتاحة 

واحلد من انت�سار الوباء

ال���ق���رارات احل��ك��وم��ي��ة، خا�سة  اأث���ر  وع���ن 

اأن  دودي���ن،  لفت  الق��ت�����س��ادي،  ال��و���س��ع  على 

م���ن منطلق  ق���رارات���ه���ا  ت��ت��خ��ذ  احل��ك��وم��ة ل 

العامة  امل�سلحة  منطلق  من  بل  ال�سعبوية، 

و�سالمتهم،  املواطنني  �سحة  على  واحلفاظ 

وه������ذا الأم�������ر ل���ي�������س ت���رف���ا ب����ل ه����و واج����ب 

انطالقا  بها  احل��ك��وم��ة  تنه�س  وم�����س��وؤول��ي��ة 

من حر�سها على حتقيق ال�سالح العام

 التفاف على الد�ستور

ال���ن���ائ���ب ال����رمل����اين وال����ق����ان����وين ���س��ال��ح 

اأي  يوجد  ل  ل��الأن��ا���س��ول:  ق��ال  العرموطي، 

ن�س بالد�ستور الأردين والت�سريعات املعمول 

لأن  املطاعيم،  تلقي  على  املواطن  يجر  بها 

هذا من حقوقه اخلا�سة، ول يجوز التعدي 

ول  اخل��ا���س��ة  احل��ي��اة  م��ن  باعتبارها  عليها، 

يجوز التعدي عليها، والقانون يحا�سب على 

ذلك

املحامني  نقيب  وهو  العرموطي،  واعتر 

الأردن��ي��ني الأ���س��ب��ق، اأن اأم��ر ال��دف��اع الأخ��ري 

التفاف على الد�ستور وحقوق املواطنني

على  املواطنني  اإق��ب��ال  ع��دم  �سبب  واأرج���ع 

ت��ل��ق��ي ال��ت��ط��ع��ي��م اإىل ع���دم ال��ث��ق��ة والإق���ن���اع 

ب���ال���ق���رارات احل��ك��وم��ي��ة، خ��ا���س��ة م���ع وج���ود 

تقارير حتذر من اللقاحات

و���س��دد اأن���ه ع��ل��ى احل��ك��وم��ة اأن ت��ت��ق��ي اهلل 

دع��م  و���س��ح��ت��ه، وعليها  وح��ي��ات��ه  امل��واط��ن  يف 

وتوفري الكادر الطبي املخت�س

وتابع: ل يجوز اإرهاب املواطن عر �سيغ 

ال��ت��ه��دي��د م��ن احل��ك��وم��ة، ول ي��ج��وز احلجر 

على عقول املواطنني واأفكارهم يف اختيارهم 

ل���ت���ل���ق���ي امل����ط����ع����وم م�����ن ع�����دم�����ه، ف���احل���ري���ة 

د�ستوريا ال�سخ�سية م�سانة وحم�سنة 

 التحرر من القيود

ح�����س��ني حم����ادي����ن، ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

الج��ت��م��اع��ي��ة يف ج��ام��ع��ة م��وؤت��ة )ح��ك��وم��ي��ة(، 

قال لالأنا�سول: من حيث املبداأ، لنعرتف اأن 

ال�سحراوية  بجذورها  الأردن��ي��ة  ال�سخ�سية 

يف  والتحليق  القيود  من  التحرر  نحو  متيل 

التفكري، لأن الف�ساء اأمامها مفتوح

)ن�����س��ب��ة  امل���دي���ن���ي  ال����واق����ع  اأن  اإل  وزاد 

قانونية  �سوابط  وج��ود  ي�ستلزم  للمدينة( 

ت���ه���دف اإىل احل���ف���اظ ع��ل��ى امل��ج��م��وع ال���ذي 

�سكانه متال�سقون جغرافيا اأ�سبح 

وتابع: لذلك عندما عا�س الأردن جائحة 

الأردنيون  �سجر  املوؤملة،  وحتدياتها  كورونا 

م���ن ع��م��ل��ي��ات احل���ج���ر، وت����اأث����رت ح��ي��ات��ه��م، 

اجل��ائ��ح��ة هي  م��رر علميا، لأن  ذل��ك  وك���ان 

الب�سرية من حيث  الذاكرة  تاريخ  الأوىل يف 

على  تركتها  التي  الكبرية  والآث��ار  الغمو�س 

خمتلف عناوين احلياة

على  عامني  م��رور  وبعد  اليوم  اأم��ا  وزاد: 

اأ�سبح  اأجيال جديدة،  هذه اجلائحة وظهور 

من  جميعا  نتعلم  اأن  مب��ك��ان  ال�����س��رورة  م��ن 

الوقاية  اأ�ساليب  من  وبالتايل  العلم،  نتائج 

املطلوب المتثال اإليها من قبل كل منا

وا�ستدرك: ل يعقل يف جمتمع فيه ن�سبة 

من  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ج��دا  مرتفعة  التعليم 

احلرية  لي�ست  الفكرة  لأن  مطعم،  غري  هو 

الفردية هنا، رغم احرتامنا لها، لكن انتقل 

املهدد  اإىل  ال��ف��ردي  اخليار  فكرة  من  ه��وؤلء 

العدوى  فر�س  لأن  للمجتمع،  الجتماعي 

يف  اأ���س��ب��ح��ت  وم�ساحباته  للحجر  وال��ع��ودة 

الأفق، كما ي�سري اأهل الخت�سا�س

واأف����اد ب���اأن اإ����س���رار احل��ك��وم��ة م��ن خ��الل 

خارجيا  �سبطا  ميثل  الأخ���ري،  ال��دف��اع  اأم���ر 

املمتنعني طوعا عن  بالن�سبة لهوؤلء الأفراد 

تلقي املطاعيم، وبكل ما ميثلونه من فر�س 

وا���س��ع��ة ل��ن��ق��ل اأو اك��ت�����س��اب الإ����س���اب���ات ب��ه��ذا 

�ساغطا  ع��ب��ئ��ا  اأي�����س��ا  ي�سكل  م��ا  ال��ف��ريو���س، 

ع��ل��ي��ن��ا، ع��ل��ى امل��واط��ن��ني وال���دول���ة ب��امل��ج��م��ل، 

وهذا يتنافى مع طبيعة العقد التكافلي بني 

اأبناء املجتمع، القائل ل �سرر ول �سرار

وا���س��ت��درك: م��ن ال��وا���س��ح اأن ال��ث��ق��ة بني 

وعدم  بالوهن  تت�سم  واملواطنني  احلكومات 

الغريب  ب��الأم��ر  لي�س  وه��و  امل��ت��ب��ادل��ة،  الثقة 

الأردن،  بينها  ومن  النامية،  املجتمعات  على 

اأن اخل���ط���اب ال�����س��ح��ي ي��ق��اب��ل  ل���ذل���ك جن���د 

اأن  متنا�سني  البع�س،  قبل  م��ن  بالت�سكيك 

جميعا  نواجهها  ال��ت��ي  احلقيقية  اخل��ط��ورة 

ت�����س��ب��ه خ�����س��ائ�����س ه���ذا ال��ف��ريو���س اجل��دي��د، 

ب��اع��ت��ب��اره ع���اب���را ل��الأ���س��خ��ا���س وامل��ع��ت��ق��دات 

واجلغرافيا

بالوقاية  جميعا  معنيون  قائال:  واختتم 

من الوباء، لأنه يهددنا جميعا، ولذلك على 

القيام  والر�سمية  الأهلية  املوؤ�س�سات  جميع 

العلم  اإىل  م�����س��ت��ن��دي��ن  ال��ت��ن��وي��ري،  ب���دوره���ا 

التهديد،  بعيدا عن  النا�س  اإقناع  واأدوات��ه يف 

الذي يعد �سلطة القانون

ووفق اآخر ح�سيلة ر�سمية، بلغت اإ�سابات 

712، منها  األفا و   770 كورونا يف الأردن، 

األفا و518  و750  وف��اة،  و32  اآلف   10
حالة تعاف

 ،2021 ال��ث��اين  ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون   13 ويف 

ان��ط��ل��ق��ت ح��م��ل��ة ال��ت��ط��ع��ي��م ���س��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 

� ب��ي��ون��ت��ي��ك الأم��ري��ك��ي  ال�����س��ي��ن��ي، و ف���اي���زر 

الأملاين، و اأ�سرتازينيكا الريطاين

وت��ل��ق��ى ج��رع��ت��ي ال��ل��ق��اح ���س��د ال��ف��ريو���س، 

مواطني  من  و216،  األفا  و225  مليونان 

و  ماليني   10 نحو  عددهم  البالغ  اململكة، 

ر�سمية معطيات  وفق  األفا،   800

 لقاح كورونا باألردن.. بين التشكيك 
الشعبي و اإلجبار الحكومي

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

أبو قديس: نتائج »التوجيهي« منتصف الشهر الجاري
نب�ض البلد – خليل النظامي 

الدكتور  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  ك�سف 

العامة  الثانوية  نتائج  اأن  ابو قدي�س  حممد 

���س��ي��ت��م الإع������الن ع��ن��ه��ا م��ن��ت�����س��ف ���س��ه��ر اآب 

على  اأو���س��ك��ت  ال����وزارة  اأن  مو�سحا  اجل���اري، 

الم��ت��ح��ان��ات  اأوراق  ت�سحيح  م��ن  الن��ت��ه��اء 

واملطابقة  التدقيق  مرحلة  ذلك  بعد  لي�سار 

ثم اإعالن النتائج مبوعدها املحدد. 

اإج��ت��م��اع �سم  اب��و قدي�س خ��الل  واأ���س��اف 

الرتبية  اليومية يف وزارة  ال�سحف  مندوبي 

تتخذ  مل  ال���وزارة  اأن  الأح��د  اأم�س  والتعليم 

تكميلية  دورة  ب����اإج����راء  الآن  ح��ت��ى  ق������راراً 

العامة، موؤكدا  الثانوية  ا�ستثنائية لمتحان 

اأنه �سيتم اإتخاذه يف �سوء �سدور النتائج.

والتعليم، قرر  الرتبية  اأن جمل�س  وتابع، 

العمل  يف  للبدء  اخل��راء،  من  جلنة  ت�سكيل 

على تطوير امتحان الثانوية العامة ب�سورة 

والطلبة  الأه���ل  على  ال�سغوط  م��ن  تخفف 

الطلبة  ت�ساعد  متطورة  وب�سورة  جهة،  من 

يف التوجه اأو الرتكيز على التخ�س�س الذي 

اأخرى، موؤكدا  يرغب اللتحاق به من جهة 

العامة  الثانوية  اإمتحان  تطوير  عملية  اأن 

واإمنا  موؤخرا،  ح�سل  ما  على  فعل  ردة  لي�س 

هدفها  طويل  زم��ن  منذ  درا�ستها  يتم  فكرة 

ت��خ��ف��ي��ف ال�����س��غ��ط ال��ن��ف�����س��ي ال����ذي ي��ح��دث��ه 

وتلبية  والأه�����ايل،  الطلبة  ع��ل��ى  الإم��ت��ح��ان 

حاجات النظام التعليمي يف الردن ومواكبة 

رغبة  ل�  وحتقيقا  العاملية،  امل�ستجدات  كافة 

الأمر  العدالة،  حتقيق  يف  واملجتمع  الطلبة 

ال���ذي ي��ج��ع��ل م��ن اأج���راءات���ه اأك���ر و���س��وح��ا 

و�سفافية. 

واملتخ�س�سني  اخلراء  من  العديد  وكان 

اإع����ادة  ال��رتب��وي��ني دع���و يف وق���ت ���س��اب��ق اإىل 

ال��ع��ام��ة ب�سكل  ال��ث��ان��وي��ة  ال��ن��ظ��ر يف ام��ت��ح��ان 

ال��رتب��وي  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل  م�سريين  ج���ذري، 

التعليمية  ال�سيا�سات  مراجعة  اإىل  بحاجة 

ال���ت���ي ي��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا ب���اإ����س���ت���م���رار م����ن اأج����ل 

ت���ط���وي���ره���ا وع���م���ل خ���ط���ط ج����دي����دة ت��غ��ط��ي 

اإح���ت���ي���اج���ات امل���ج���ت���م���ع امل���ت���ج���ددة وت���واك���ب 

العامل. م�ستجدات 

اب����و ق��دي�����س اإىل  اأ����س���ار  اآخ�����ر  ���س��ي��اق  ويف 

التعليم  ادم��اج  مرحلة  اإىل  الو�سول  اأهمية 

الل���ك���رتوين 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 

ال��ذي  ال��وج��اه��ي،  التعليم  ب��دي��اًل ع��ن  ي��ك��ون 

خ��الل  التعليمية،  العملية  اأ���س��ا���س  �سيكون 

در�سك  من�سة  بقاء  م��وؤك��داً  املقبلة،  ال��ف��رتة 

التي �ست�ستمر يف بث الدرو�س ملا تقدمه من 

فائدة كبرية للطلبة.

وح������ول ا�����س����ت����ع����دادات اإ����س���ت���ق���ب���ال ال���ع���ام 

اأو�سح   ،2021/2022 اجلديد  الدرا�سي 

يف  وج��اه��ي��اً  �سيكون  التعليم  اأن  قدي�س  اب��و 

�سحي  برتوكول  �سمن  ع��ام  ب�سكل  امل��دار���س 

مت اعداده بالتعاون مع وزارة ال�سحة و�سيتم 

تطبيقه مبا ي�سمن �سالمة و�سحة اجلميع، 

ب� الإجراءات ال�سحية  م�سيدا بالوقت نف�سه 

التي مت اتخاذها يف جمال التطعيم الوطني 

من  كبرية  ن�سبة  �سمل  وال��ذي  ك��ورون��ا،  �سد 

امل��ع��ل��م��ني، واع�������داد م���ن ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ات، 

م�سريا اإىل اأن خف�س �سن التطعيم اإىل عمر 

لن�سبة  املناعة  اعطاء  يف  �سي�سهم  عاما،   12
كبرية من طلبة املدار�س. 

طباعة  ا�ستكملت  ال�����وزارة  اأن  واأ����س���اف، 

خم��ت��ل��ف ال��ك��ت��ب مب��ا ف��ي��ه��ا امل��ن��اه��ج امل��ط��ورة، 

وال��ع��ل��وم  ال��ري��ا���س��ي��ات  م��ب��اح��ث  ت�سمل  ال��ت��ي 

ع�سر  واحل��ادي  وال�ساد�س  الثالث  لل�سفوف 

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��ري ل���دى ال��ط��ال��ب، ح��ي��ث مت ت��دري��ب 

املعلمني على تدري�س هذه املباحث. 

الوزارة  ا�ستعدادات  �سمن  من  اأنه  وتابع، 

 32 افتتاح  �سيتم  اجل��دي��د،  الدرا�سي  للعام 

على  حتتوي  املقبل  الف�سل  جديدة  مدر�سة 

غرفة   288 وان�ساء  �سفية،  غ��رف   507
القائمة  املدار�س  من  عدد  يف  جديدة  �سفية 

طالب،  األ���ف   27 ق��راب��ة  ا�ستيعابية  بطاقة 

امل���ع���دل  اأن ه����ذه ال����س���اف���ات مت���ث���ل  م��ب��ي��ن��ا 

املدار�س  يف  اجل��دد  الطلبة  لإع���داد  ال�سنوي 

احلكومة.

القبول  باب  ال��وزارة فتحت  اأن  اإىل  واأ�سار 

مت  ح��ي��ث  الأول،  ال�����س��ف  ط��ل��ب��ة  ل��ت�����س��ج��ي��ل 

األ��ف طالب يف  األ��ف طالب، و65   82 قبول 

ريا�س الأطفال، وفيما يتعلق مبدار�س امللك 

عبداهلل للتميز بني ان الوزارة قامت باإجراء 

الختبارات للمتقدمني و�سيتم قبول حوايل 

1300 طالب يف هذه املدار�س على م�ستوى 
اململكة.

وحول برنامج » الفاقد التعليمي« اأو�سح 

الوزير اأبو قدي�س ان هدف الرنامج متكني 

خ��الل  ف��ق��دوه  م��ا  ع��ن  وتعوي�سهم  ال��ط��ل��ب��ة 

ي�ستطيعون  بحيث  بعد،  ع��ن  التعليم  ف��رتة 

وج��ود  دون  طبيعي  ب�سكل  التعلم  يف  ال�سري 

اأنه  م��وؤك��دا  تعلمهم،  تعيق  تعليمية  فجوات 

ف��ر���س��ة ك���ب���رية ام�����ام ال��ط��ل��ب��ة، م��ب��ي��ن��ا ع��دد 

الطلبة الذين �سجلوا وتقدموا لالإلتحاق يف 

وطالبة،  3000 طالب  ال�  الرنامج جتاوز 

�سهر  منت�سف  اإطالقه  �سيتم  اأن��ه  اىل  لفتا 

حتى  متاحة  الت�سجيل  وفر�سة  اجل��اري  اآب 

الثامن من ال�سهر اجلاري.

اإىل  الطلبة  اأمور  اأولياء  قدي�س  اأبو  ودعا 

حتفيز اأبنائهم وت�سجيعهم، اإىل الت�سجيل يف 

تعول على  ال��وزارة  ان  موؤكداً  الرنامج  هذا 

من  لال�ستفادة  والطلبة  المور  اأولياء  وعي 

ما  لتعوي�س  فر�سة  باعتباره  الرنامج  هذا 

فقدوه خالل جائحة كورونا.
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 تعميم من »الهواري«: اشتراط 
اللقاح أو فحص PCR لمراجعة 

عيادات األسنان

 مذكرة تفاهم بين األردنية 
والحسين التقنية

 ورشة مشتركة بين جامعتي العلوم 
والتكنولوجيا وبرادفورد البريطانية

البلد-عمان نب�ض 

فرا�س  ال��دك��ت��ور  ال�سحة  وزي���ر  عمم 

ال�����ه�����واري الأح��������د، ب����ال����زام امل���راج���ع���ني 

ل��ع��ي��ادات ط��ب الأ���س��ن��ان ب���اإب���راز ���س��ه��ادة 

PCR؛  ف��ح�����س  اإج������راء  اأو  ال��ت��ط��ع��ي��م 

وذلك اعتبارا من يوم اخلمي�س املقبل

وب����نّي ال����ه����واري، اأّن�����ه ي�����س��رتط عند 

م��راج��ع��ة ع���ي���ادات ط��ب الأ���س��ن��ان اب���راز 

مطعوم  جرعتي  على  احل�سول  �سهادة 

اأن مت�سي م��دة زم��ن��ي��ة ل  ك��ورون��ا ع��ل��ى 

اجلرعة  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوعني  ع��ن  تقل 

الثانية اأو ما يثبت �سلبية نتيجة فح�س 

العيادات بحيث ل  PCR عند مراجعة 
تزيد املدة عن 72 �ساعة

وا���س��ت��ث��ن��ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات، امل���راج���ع���ني 

18 ع��ام��ا  ال���ذي���ن ت���ق���ل اأع���م���اره���م ع���ن 

ال����ت����ي ل مي��ك��ن  ال����ط����ارئ����ة  واحل���������الت 

ت��اأج��ي��ل��ه��ا م���ع ����س���رورة ال���ت���زام ال���ك���وادر 

ب���اأق�������س���ى م���ع���اي���ري ال�������س���الم���ة ال��ع��ام��ة 

يف اأث���ن���اء امل��ع��اجل��ة؛ ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار 

اجلائحة  انتهاء  حلني  ك��ورون��ا  فريو�س 

ومنعا لإعاقة العمل و�سمان ال�ستمرار 

ال�سنية بتقدمي اخلدمات 

ن��ظ��را  ج����اء  ال��ت��ع��م��ي��م  اأّن  اإىل  ون�����وه 

ل����س���ت���م���رار ت�����س��ج��ي��ل ح�����الت الإ����س���اب���ة 

ب����ف����ريو�����س ك������ورون������ا ب�����ني امل����واط����ن����ني 

من  الأ�سنان  طب  عيادات  وخل�سو�سية 

حيث �سهولة انت�سار املر�س وللعمل على 

اخلدمات  تقدمي  يف  ال�ستمرار  �سمان 

املديريات  يف  الأ���س��ن��ان  بعيادات  ال�سنية 

ال�سحة لوزارة  التابعة  وامل�ست�سفيات 

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 

ام�س  الأردن،  يف  )الآي��ا���س��ت��ا(  الفنية  للخرة 

الهند�سة  كلّيتي  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  الأح����د، 

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��ني ال��ت��ق��ن��ي��ة، اإح����دى م��ب��ادرات 

موؤ�س�سة ويل العهد.

وت���اأت���ي امل���ذك���رة ���س��م��ن ���س��ع��ي ال��ف��ري��ق��ني 

الكليتني  ل��ط��ل��ب��ة  ال��ت��ع��ل��م  ل��رب��ط خم���رج���ات 

ب�سوق العمل واحتياجاته، ورفع �سوية معارف 

التطبيقية  امل��ج��الت  يف  وت��دري��ب��ه��م  الطلبة، 

والهند�سية وامل�سارات املهنية الالزمة.

التي وقعها عميد كلية  املذكرة،  ومبوجب 

علي  ال��دك��ت��ور  الأردن��ي��ة  اجلامعة  يف  هند�سة 

اأبو غنيمة، وعميد كلية هند�سة البيئة املبنية 

يا�سر  ال��دك��ت��ور  التقنية  احل�سني  جامعة  يف 

الرجال، فاإن الكليتني �ستن�سمان اإىل »اآيا�ستا« 

العاملية من خالل »اآيا�ستا« الأردن.

ال��وط��ن��ي  ال�����س��ك��رت��ري  ن�����س��ت، بح�سب  ك��م��ا 

ال���زي���ن،  ي����زن  ال���دك���ت���ور  الأردن  ل����)اآي���ا����س���ت���ا( 

املنظمة  لطلبة  تدريبية  ف��ر���س  ت��وف��ري  على 

كلية  من  املوفدين  الطلبة  مقابل  الوافدين 

والتن�سيق  الأردن���ي���ة،  اجل��ام��ع��ة  يف  الهند�سة 

للطلبة،  تدريبية  منح  اأي  يف  اجلانبني  ب��ني 

لهم  تعريفية  جل�سات  ع��ق��د  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

بفر�س املنظمة وقواعدها وبراجمها، وتعزيز 

فر�س التعاون يف عدد من املجالت التي تهم 

طلبة اجلامعتني.

يذكر اأن »اآيا�ستا« هي منظمة دولية اأن�سئت 

ل��ت��وف��ري ف��ر���س ال��ت��ب��ادل ال��ط��الب��ي ب��ني دول 

العامل من اأجل اخلرة الفنية، وميثل فرعها 

يف الأردن كلية الهند�سة يف اجلامعة الأردنية.

نب�ض البلد- الرمثا

العلوم  بجامعة  ال�سيدلة  كلية  نظمت   

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 

املتحدة،  باململكة  برادفورد  بجامعة  احلياة 

اليوم الأحد، ور�سة عمل م�سرتكة »عن ُبعد« 

�سارك فيها اأكر من 40 باحث.

وناق�س امل�ساركون خالل الور�سة العديد 

جمالت  يف  والبحثية  العلمية  امل��ح��اور  من 

ال�سيدلنية،  وال��ع��ل��وم  ال�����س��رط��ان،  اأب��ح��اث 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال�����س��ي��دلن��ي��ة، وال��ك��ي��م��ي��اء 

الطبية واحليوية، وال�سيدلة ال�سريرية.

ال�����س��ي��دل��ة بجامعة  ك��ل��ي��ة  وق����ال ع��م��ي��د 

ال���ع���ل���وم ال���دك���ت���ور ���س��اي��ر ال����ع����زام، يف ب��ي��ان 

للجامعة، اإن هذه الور�سة تاأتي �سمن جهود 

البحثي  التعاون  تعزيز  اإىل  الهادفة  الكلية 

ال��ط��رف��ني، و���س��م��ن فل�سفة  امل�����س��رتك ب��ني 

اجلامعة املرتكزة على الت�سبيك والت�ساركية 

والن���ف���ت���اح ع��ل��ى امل���وؤ����س�������س���ات الأك���ادمي���ي���ة 

والبحثية العاملية.

)ب������رادف������ورد(  ج���ام���ع���ة  ان  اىل  ي�������س���ار 

ه���ي ج��ام��ع��ة خ��ا���س��ة وع�����س��و يف ج��ام��ع��ات 

)ي��ورك�����س��ري( ال��ري��ط��ان��ي��ة وحت��ت��ل م��رات��ب 

متقدمة يف الت�سنيفات الكادميية العاملية.



ايلول  �شهر  يف  �شتعلن  احلكومة  ب��ان  النا�س  من  العامة  ت��داول  ازداد  م�شت،  لأي��ام 

املقبل حظرا جديدا نتيجة املوجة اجلديدة من الكورونا املتحور.

وزير  قبل  من  ر�شمية  ت�شريحات  �شل�شلة  بعد  املواطنني  عند  �شاد  العتقاد   وه��ذا 

ال�شحة وبعده م�شوؤولون عن ملف كورونا يف الردن، ارتفعت فيها وترية التخوف من 

انت�شار املتحور الهندي، وفهمت �شعبيا بانها مقدمة لجراءات جديدة ملكافحة كورونا، 

اقلها حظر جزئي.

مما ل �شك فيه ان الت�شريحات الر�شمية ال�شابقة عن املوجة الرابعة لكورونا، اثارت 

املخاوف عند القطاعات القت�شادية برمتها، اىل درجة ان خيبة المل اجتاحت العديد 

منها بعد انتعا�س بتقلي�س �شاعات احلظر ووعود بعودة احلياة اىل كافة القطاعات يف 

�شهر ايلول املقبل.

ول انكر، ان طبيعة الت�شريحات التي �شدرت يف بداية التحذيرات من غزوة كورونا 

اجلديدة اعطت انطباعا بان الف ال�شابات �شت�شجل بكورونا املتحور الهندي الفتاك 

مقارنة مع املتحورات ال�شابقة من هذا الفريو�س الذي ل زالت مكافحته م�شتمرة منذ 

اكرث من 16 �شهرا.

وتراجعها خالل  متتالية،  ايام  ا�شابة على عدة  الف  ارقاما حول   الردن  وت�شجيل 

اليومني املا�شيني، وما رافقها من اي�شاحات ر�شمية بان اغلبها ممن مل يتلقون اللقاح 

التي  الج��راءات اجلمعية  ت�شديد  �شد كورونا، خفف من خماوف جلوء احلكومة اىل 

من �شاأنها ان تزيد �شنك النا�س معي�شيا واقت�شاديا.

املوجة اجلديدة من  لكورونا مل تقرتب يف  اليجابية  الفحو�شات  ن�شبة  ان  �شحيح 

مع  مواجهة  ك��ل  يف  اخلطر  ناقو�س  احلكومة  عنده  دق��ت  طاملا  ال��ذي  وه��و   ،%5 حاجز 

كورونا،

من  الردن  ���ش��ك��ان  ثلثي  وان  �شيما  للخطر  وم��ر���ش��ح��ا  مقلقا  ي��ظ��ل  ال��و���ش��ع  ان  اإل 

مواطنني ومقيمني مل يتلقوا اي جرعة من اللقاحات املقاومة من كورونا.

التي  ال��رتاخ��ي  حالة  دام��ت  م��ا  وارد،  كبرية  با�شابات  الرابعة  امل��وج��ة  يف  وال��دخ��ول 

اتباع اجراءات ال�شالمة العامة ملكافحة كورونا م�شتمرة ل �شيما  نعي�شها يف الردن يف 

الكمامات. ارتداء 

اعرا�س  من  حتد  ومقيم  اردين  ماليني   4 نحو  تلقاها  التي  اللقاحات  ان  �شحيح 

عن  تخلى  من  كل  يعتقد  كما  الفريو�س،  لهذا  عالجا  لي�شت  ولكنها  اخلطرة،  كورونا 

والتباعد اجل�شدي. الكمامة 

البع�س  اغ�شبت  وان  ا�شابيع  قبل  ك��ورون��ا  وم�����ش��وؤول��ني  ال�شحة  وزي��ر  ت�شريحات 

ارت��داء  اىل  العودة  ب��دء  ال�شبب يف  تكون  قد  اجل��دي��دة   كورونا  التحذير من موجة  يف 

الكمامة وعدم ارتفاع عدد ال�شابات اىل ارقام كبرية تق�س امل�شاجع.

م�شاف  به  والو�شول  كورونا  مكافحة  يف  الردن  جناح  عل  فعال  حري�شني  كنا  واإذا 

وارت��داء  العامة  ال�شالمة  ب�شروط  اللتزام  ف��اإن  العامل،  م�شتوى  على  الآمنة  املناطق 

الكمامة، ا�شلم الطرق لتحقيق هذا الهدف.

خالد فخيده

غزوة كورونا الجديدة 
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 مذكرة تفاهم بين الشؤون السياسية 
والبرلمانية وجامعة العلوم التطبيقية

 صندوق الزكاة ينظم ملتقى خيريا 
في القدس الشريف

نب�ض البلد- عمان

ام�س  الأردين  ال���زك���اة  ���ش��ن��دوق  ن��ظ��م 

الأحد، امللتقى اخلريي يف مدينة القد�س 

ال�����ش��ري��ف، ب��ال��ت��ع��اون م���ع دائ�����رة اأوق����اف 

ال���ق���د����س وامل�������ش���ج���د الأق�������ش���ى امل����ب����ارك، 

التابعة لل�شندوق  الزكاة  وم�شاركة جلان 

يف القد�س ال�شريف.

وقال مدير عام ال�شندوق الدكتور عبد 

اإن  ال�شمريات الذي يرتاأ�س وفدا ر�شميا، 

امللتقى جاء بهدف دعم وم�شاندة اأهلنا يف 

اإىل جانبهم يف  املدينة املقد�شة والوقوف 

ظل الظروف ال�شعبة التي ميرون بها.

ياأتي تنفيًذا  الدعم  اأن هذا  اإىل  وا�شار 

ل����روؤي����ة ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، 

���ش��اح��ب ال���و����ش���اي���ة ع��ل��ى امل���ق���د����ش���ات يف 

ال��ق��د���س ال�����ش��ري��ف وم�����ش��ان��دة الأ���ش��ق��اء 

املقد�شيني.

وا�شاف ان امللتقى جاء بتوجيهات وزير 

الأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات الإ�شالمية 

الدكتور  ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

حم��م��د اخل��الي��ل��ة ت��ن��ف��ي��ذا ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات 

امللكية ال�شامية.

امللتقى  ترتيبات  و�شع  مت  ان��ه  واو�شح 

وت����وزي����ع امل�������ش���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 

اىل  لفتا  اأعمالها،  كافة  على  والط���الع 

امل�شاعدات  تقدمي  اإىل  يهدف  امللتقى  اأن 

يف  وال��ك��رمي��ة  العفيفة  ل��الأ���ش��ر  ال��ن��ق��دي��ة 

القد�س ال�شريف، حيث ي�شتفيد منه نحو 

األف اأ�شرة.

وح�شر امللتقى مدير عام دائرة اأوقاف 

وع�شو  اخلطيب،  ع��زام  الدكتور  القد�س 

عبيدو  ح��ام��د  ال�����ش��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����س 

التميمي، ومدراء �شوؤون امل�شجد الأق�شى 

املبارك وروؤ�شاء جلان الزكاة يف القد�س.

نب�ض البلد- عمان

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���������ش����وؤون  وزارة  وق���ع���ت 

التطبيقية  ال��ع��ل��وم  وال��رمل��ان��ي��ة وج��ام��ع��ة 

اخل��ا���ش��ة م��ذك��رة ت��ف��اه��م، ل��ل��ب��دء بتدريب 

�شمن  ال�شيا�شية،  العلوم  تخ�ش�س  طالب 

اخلطة التدريبية التي تطرحها اجلامعة 

حتت اإ�شراف كوادر ال��وزارة ممن يتمتعون 

ب��ال��ك��ف��اءة واخل�����رة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى تنفيذ 

اأه���داف  ت��خ��دم  م�شرتكة  وب��رام��ج  اأن�شطة 

الطرفني.

ووق����ع امل���ذك���رة الأم�����ني ال���ع���ام ل���ل���وزارة 

اجلامعة  ورئي�شة  اخلوالدة،  علي  الدكتور 

اإمي���ان الب�شيتي، ام�����س الأح���د،  ال��دك��ت��ورة 

ال�شوؤون  ال���وزارة، بح�شور مدير  يف مبنى 

وح��دة  وم��دي��ر  الق�شاة،  م��اج��د  القانونية 

امل�������ش���ارك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال����دك����ت����ور اح��م��د 

والعلوم  الآداب  كلية  وعميدة  العجارمة، 

ال���دك���ت���ورة ه���دي���ل ���ش��اع��د، ورئ��ي�����س ق�شم 

العلوم ال�شيا�شية الدكتور ب�شار الطراونة. 

بال�شباب  ال����وزارة  اهتمام  اخل��وال��دة  واأك���د 

و�شعيها لتعزيز دورهم يف احلياة ال�شيا�شية 

واحل���زب���ي���ة وت�����ش��ج��ي��ه��م ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 

ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة وال���ع���م���ل احل��زب��ي 

ال���راجم���ي ب��اع��ت��ب��اره��م ���ش��ن��اع ال��ت��غ��ي��ري، 

من  العديد  تقدم  ال����وزارة  اأن  اإىل  م�شرياً 

الأن�شطة والرامج التي من �شاأنها تنمية 

ال�شيا�شية  احل���ي���اة  يف  ال�����ش��ب��اب  م�����ش��ارك��ة 

واحلياة العامة وتعميق مبداأ الدميقراطية 

لديهم.

من جهتها، ثمنت الب�شيتي اجلهود التي 

تبذلها الوزارة يف رفع الوعي ال�شيا�شي لدى 

ال�شباب، معرة عن اعتزازها بهذه ال�شراكة 

للعمل نحو اأهداف م�شرتكة تخدم ال�شباب 

منظومة  نحو  ال��ت��ط��ور  لإح����داث  وت�شعى 

�شيا�شية وفق الروؤى امللكية ال�شامية.

االثنني  2  /  8  / 2021 

نب�ض البلد- عمان

ال�شحة  ومنظمتي  ال�شحة  وزارة  احتفلت 

)اليوني�شف(،  للطفولة  املتحدة  والأمم  العاملية 

للر�شاعة  العاملي  الأ�شبوع  ببداية  الأح���د،  ام�س 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، حت����ت ����ش���ع���ار »ح���م���اي���ة ال��ر���ش��اع��ة 

اأجل تعزيز  الطبيعية: م�شوؤولية م�شرتكة«، من 

وح��م��اي��ة  لت�شجيع  اجل��م��اع��ي��ة  اجل���ه���ود  اأه��م��ي��ة 

الر�شاعة الطبيعية لكل طفل.

ووفق بيان �شادر عن اليوني�شف، اليوم، يحتفل 

ال��ع��امل ه��ذا ال��ع��ام ب��ال��ذك��رى الأرب��ع��ني للمدونة 

الدولية  لقواعد ت�شويق بدائل حليب الأم، وتاأتي 

هذه املدونة �شمن �شيا�شة بارزة تهدف اإىل اإدارة 

الأثر  ب�شكل فّعال وجتنب  الأم  بيع بدائل حليب 

مما  الطبيعية،  الر�شاعة  معدلت  على  ال�شلبي 

�شًنا  الأ�شغر  ال�شكان  وتغذية  �شحة  من  يقّو�س 

يف الأردن.

ويف الأردن، اأ�شار البيان اإىل اأنه بينما يح�شل ما 

يزيد عن 9 من بني كل 10 اأطفال على الر�شاعة 

الطبيعية يف مرحلة ما من حياتهم املبكرة، اإّل اأن 

ر�شاعة  ير�شعون  الأطفال  من  فقط  باملئة   26
طبيعية ح�شًرا )يتغذون على حليب الأم وحده( 

حياتهم،  م��ن  الأوىل  اأ�شهر  ال�6  الأ���ش��ه��ر  خ��الل 

من  بكثري  اأق���ل  الأردن  يف  الن�شبة  ه��ذه  وتعتر 

املتو�شط الإقليمي الذي يبلغ 34 باملئة.

واأّكد البيان اأن الر�شاعة الطبيعية هي الغذاء 

ع، حيث  الأف�شل لالأطفال حديثي الولدة والر�شّ

اأظهرت الأبحاث اأن اليافعني والرا�شدين الذين 

تغّذوا على الر�شاعة الطبيعية اأقل عر�شة لزيادة 

اأف�شل يف  نتائج  على  ال�شمنة وح�شلوا  اأو  ال��وزن 

اختبار معدل الذكاء.

الطبيعية  الر�شاعة  اأن  الدرا�شات  اأثبتت  كما 

من  تقلل  حيث  الأط��ف��ال،  كما  لالأمهات  مفيدة 

خطر الإ�شابة باكتئاب ما بعد الولدة وال�شكري، 

ب�شرطان  الإ���ش��اب��ة  خ��ط��ورة  م��ن  ا  اأي�شً تقّلل  كما 

الثدي و�شرطان املبي�س يف املراحل الالحقة من 

احلياة.

وقال م�شاعد الأم��ني العام للرعاية ال�شحية 

الأولية يف وزارة ال�شحة، الدكتور غازي �شرك�س: 

الرعاية  اإدارة  خالل  من  ال�شحة  وزارة  “تلتزم 
الطبيعية  الر�شاعة  بت�شجيع  الأول��ي��ة  ال�شحية 

لكونها اأف�شل بداية يف حياة كل مولود جديد”.

الأردن،  يف  اليوني�شف  ممثلة  قالت  ب��دوره��ا، 

تانيا �شابويزات، اإن الحتفال هذا العام بالأ�شبوع 

وا�شح  ياأتي كتذكري  الطبيعية  للر�شاعة  العاملي 

التغذية  توفر  التي  الطبيعية  الر�شاعة  باأهمية 

عالية اجلودة والطاقة لالأطفال حديثي الولدة 

ع والأطفال دون �شن الثانية. والر�شّ

�شتوا�شل  اليوني�شف  اأن  �شابويزات  واأ�شافت 

دع��م��ه��ا ل�������وزارة ال�����ش��ح��ة يف ت�����ش��ج��ي��ع وح��م��اي��ة 

الأطفال  وتغذية  الطبيعية  الر�شاعة  ممار�شات 

ب�شكل عام، وذلك من اأجل حتقيق اأهدف التنمية 

امل�شتدامة بحلول عام 2030.

اإىل ذلك، قالت ممثلة منظمة ال�شحة العاملية 

الراعبي:  جميلة  ال��دك��ت��ورة  ب��الإن��اب��ة،  الأردن  يف 

على  ال�شوء  لت�شليط  كفر�شة  اليوم  هذا  “ياأتي 
التقدم ال��ذي مت اإح��رازه يف جمال ت�شجيع ودعم 

ال��ت��ي ل  ل��ف��وائ��ده��ا  ن��ظ��ًرا  ال��ر���ش��اع��ة الطبيعية 

ت�شاهى كاأف�شل بداية يف حياة كل طفل؛ ما يعزز 

امل�شوؤولية امل�شرتكة للجهات املعنية كافة ب�شرورة 

الطبيعية  ال��ر���ش��اع��ة  حل��م��اي��ة  اجل��ه��ود  ت�شافر 

والعمل على اإجناز املزيد من امل�شاريع والأن�شطة 

بالتعاون مع ال�شركاء املعنيني”.

وت���ق���وم ال��ي��ون��ي�����ش��ف، ب��ال��ت��ع��اون م���ع منظمة 

ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة وال�����ش��رك��اء امل��ح��ل��ي��ني، بتنفيذ 

التدخالت الوطنية يف جمال الر�شاعة الطبيعية 

للنهو�س  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  م��ن  كجزء 

ب�شحة الأم والطفل يف اأنحاء اململكة كافة، بف�شل 

التابع  والهجرة  والالجئني  ال�شكان  مكتب  دع��م 

لوزارة اخلارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية 

ال��دول��ي��ة، وحت��ت رع��اي��ة وت��وج��ي��ه وزارة  للتنمية 

ال�شحة.

 األردن يحتفل باألسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

لجنة السياحة واآلثار النيابية تزور المغطس ومدينة السلط

 البرلمانية األردنية األوروبية: األردن يدعم حق الشعب 
الفلسطيني في تحقيق مصيره ونيل استقالله

 وزير الزراعة: نسعى لدراسة التشوهات والتداخالت في تعليمات قطاع طيور الزينة

نب�ض البلد- املغط�ض

زارت جلنة ال�شياحة والآثار يف جمل�س النواب، ام�س الأحد، 

مدينة ال�شلط وموقع عماد ال�شيد امل�شيح )املغط�س( لالطالع 

على اخلدمات املقدمة لزوار املوقع.

الزيارة  ه��ذه  اإن  يا�شني،  عبيد  النائب  اللجنة،  رئي�س  وق��ال 

للمواقع  اللجنة  بها  تقوم  التي  ال��زي��ارات  �شل�شلة  �شمن  تاأتي 

املقدمة  اخلدمات  واق��ع  لتفقد  اململكة  يف  والأث��ري��ة  ال�شياحية 

والطالع على نقاط ال�شعف وحماولة معاجلتها.

واأ�شاف اأن موقع املغط�س من اأهم املواقع الدينية وهو من 

اإذ من  مواقع احلج امل�شيحي التي يجب العمل على تطويرها، 

اأن تكون  ال��زوار ويجب  اأع��داداً كبرية من  اأن ي�شتقطب  املتوقع 

اخلدمات املقدمة يف املوقع بامل�شتوى املطلوب.

ال��رتاث  قائمة  على  ال�شلط  مدينة  “و�شع  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

وما  الأردن،  يف  التاريخية  ولل�شياحة  لنا  فخر  م�شدر  العاملي 

رف��ع من  وامل��ح��اف��ظ��ة على  ال�شجل  ب��ه��ذا  الح��ت��ف��اظ  ه��و  يهمنا 

�شويته وتوفري اخلدمات العامة اجلاذبة لل�شياحة التاريخية«.

ب������دوره، ق����ال اأم����ني ع����ام وزاره ال�����ش��ي��اح��ة، ال���دك���ت���ور ع��م��اد 

دينية  �شياحية  اإن�شاء م�شارات  ال��وزارة تعمل على  اإن  حجازين، 

اإ�شالمية وم�شيحية بالتعاون مع اللجنة املكلفة لإعمار مقامات 

جرى  كما  املقامات،  لهذه  التحتية  البنية  وا�شتثمار  ال�شحابة 

ر�شمياً  اعتمادها  بعد  امل�شيحية  للمواقع  خا�شة  م�شارات  عمل 

من قبل الفاتيكان، وبالتعاون بني اجلهات احلكومية واخلا�شة 

لت�شهيل قدوم الأفواج ال�شياحية«.

الذي  امل�شيحي  درب احلج  تهيئة  على  اأي�شاً  “نعمل  واأ�شاف 

يربط بني املغط�س وجبل نيبو لتكون هذه املواقع نقطة جذب 

التي  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  مع  وبالتعاون  الدينية  لل�شياحة 

تعمل على ت�شويق هذه الأماكن«.

من جهته، ا�شتعر�س مدير عام هيئة موقع املغط�س، املهند�س 

ر�شتم مكجيان، اأهمية املكان للب�شرية جمعاء وما انبثق عنه من 

ر�شائل )ر�شالة عمان، وكلمة �شواء، والوئام بني الأديان(.

باملغط�س  املحيطة  املناطق  ح��ول  اإي��ج��ازاً  مكجيان  ق��دم  كما 

وقانون  اليون�شكو  العتبار قوانني  بعني  الأخذ  وتطويرها مع 

الآثار الأردين ونظام هيئة موقع املغط�س.

والتقت  ال�شلط  مدينة  اإع��م��ار  موؤ�ش�شة  اللجنة  زارت  كما 

عن  ح��دي��ث  دار  حيث  احل��م��ود،  م���روان  ال�شابق  ال��ع��ني  رئي�شها 

الثقافية  القيمة  اأهمية  وع��ن  اإجن��ازات��ه��ا  وع��ن  ال�شلط  اأهمية 

والتاريخية لها.

خالد  املهند�س  الأ���ش��ب��ق،  ال�شلط  بلدية  رئي�س  حت��دث  كما 

اخل�شمان، عن اأهمية متابعة ملف مدينة ال�شلط واحلاجة اإىل 

اأن هذا امللف  اإىل  رفع �شوية الو�شع ال�شياحي يف املدينة، لفتا 

يتطلب عناية ومتابعة وخطة �شياحية لت�شويق املدينة.

احلليم  وعبد  القوابعة  اأ�شامة  ال��ن��واب  من  اللجنة  وتاألفت 

احلمود ونوا�س القواقزة وماجد الروا�شدة ورافقهم النواب من 

الب�شري  ودينا  ال��داوود  و�شرار  �شمريات  رائد  البلقاء  حمافظة 

ومدير �شياحة البلقاء املهند�س اأمين اأبو جلمة ورئي�س جمل�س 

حمافظة البلقاء مو�شى العواملة وعلي البطاينة رئي�س جلنة 

بلدية ال�شلط الكرى نائب حمافظ البلقاء.

نب�ض البلد- عمان

الرملانية  ال�شداقة  جمعية  رئي�س  اأك��د   

خ��ل��دون حينا،  النائب  الأوروب���ي���ة،  الأردن��ي��ة 

اأن الأردن يدعم حق ال�شعب الفل�شطيني يف 

حتقيق م�شريه، ونيل ا�شتقالله على ترابه 

الوطني على حدود الرابع من حزيران عام 

.1967
ج����اء ذل����ك خ����الل ل���ق���اء ال��ل��ج��ن��ة، ام�����س 

اململكة،  ل��دى  ال�شبانية  ال�شفرية  الأح����د، 

تعزيز  بحث  مت  حيث  دابلو�س،  بانيو  اأران��ت��ا 

العالقات الثنائية و�شبل تطويرها.

واأكد حينا، اأهمية الو�شاية الها�شمية على 

القد�س  يف  وامل�شيحية  الإ�شالمية  املقد�شات 

عبداهلل  امللك  “جاللة  اإن  قائاًل  ال�شريف، 

اأعاد الزخم للق�شية الفل�شطينية يف  الثاين 

املحافل الدولية والإقليمية”.

التاريخية  ال��ع��الق��ات  اأهمية  اإىل  واأ���ش��ار 

التي تربط الأردن مع ا�شبانيا، والتي ار�شت 

دعائمها قيادتا البلدين ال�شديقني.

و�شط  يعي�س  الأردن  اأن  ح��ي��ن��ا  واأو����ش���ح 

مواجهة  على  جهوده  ويركز  ملتهب،  اإقليم 

ا�شبانيا  داعًيا  اأمامه،  تقف  التي  التحديات 

حدة  م��ن  بالتخفيف  الأردن  م�شاعدة  اإىل 

عالية  ن�شبة  اإىل  و���ش��ل��ت  وال��ت��ي  ال��ب��ط��ال��ة، 

كورونا  ج��راء جائحة فريو�س  ال�شباب،  بني 

امل�����ش��ت��ج��د، وذل���ك م��ن خ���الل ت��وف��ري فر�س 

عمل لالأردنيني فيها.

من جهتهم اأكد النواب: حممد املحارمة 

وجمدي  ال��غ��زاوي  وعلي  الب�شتنجي  وخالد 

البدول  وزينب  هنط�س  اأبو  ومو�شى  يعقوب 

اأهمية  احلي�شة،  ون�شار  الرواحنة  واأ�شماء 

ال���و����ش���اي���ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ع��ل��ى امل���ق���د����ش���ات يف 

القد�س.

الوقوف  اإىل  ال�شبانية  احلكومة  ودع��وا 

ال��ق�����ش��ي��ة  ع���ن  ال����دف����اع  يف  الأردن  جل���ان���ب 

الفل�شطينية، واإيجاد �شالم عادل و�شامل يف 

املنطقة.

وث��م��ن��وا ال���دع���م ال����ذي ت��ق��دم��ه ا���ش��ب��ان��ي��ا 

���ش��ي��م��ا  امل�����ج�����الت، ل  ل��������الأردن يف خم��ت��ل��ف 

ال��رمل��ان��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة وال���زراع���ي���ة وامل��ي��اه 

والالمركزية، داعني اإىل زيادة اأعداد ال�شياح 

الإ�شبان لالأردن.

ب���الده���ا  اإن  داب����ل����و�����س  ق���ال���ت  ب�����دوره�����ا، 

امللفات،  من  العديد  يف  يت�شاركان  والأردن، 

الفل�شطينية، موؤكدة  الق�شية  اأبرزها  والتي 

واأن  لها،  و�شامل  عادل  �شالم  اإيجاد  �شرورة 

ينعم اأبناء املنطقة بال�شالم والهدوء.

يكون  اأن  ي�شتطيع  الأردن  اأن  واأ���ش��اف��ت 

اأمنوذًجا �شياحًيا مميًزا يف املنطقة لمتالكه 

مناطق �شياحية مميزة على م�شتوى العامل، 

امل��ي��ت  وال��ب��ح��ر  رم  ووادي  ال���ب���رتا  ك��م��دي��ن��ة 

والعديد من القالع الأثرية.

وا�شتعر�شت دابلو�س اأبرز امل�شاعدات التي 

قطاع  حت�شني  يف  للمملكة  ب��الده��ا  قدمتها 

البلديات،  ودع���م  ال�شحي  وال�����ش��رف  امل��ي��اه 

ي��ورو  مليون   50 بقيمة  منحة  ع��ن  ف�شاًل 

ملواجهة جائحة كورونا، وتنفيذ العديد من 

امل�شاريع.

يف  الإ����ش���الم���ي���ة  الآث�������ار  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

اإ�شبانيا، التي توؤمن باأن البعد الإ�شالمي هو 

جزء من هويتها، لها خ�شو�شية.

وثمنت العالقة املتميزة والتاريخية بني 

امل��ج��الت،  خمتلف  يف  ال�شديقني  البلدين 

داعية اجلمعية اإىل زيارة الرملان ال�شباين 

لالطالع على جتربته يف الت�شريع والرقابة.

نب�ض البلد- عمان

اأك�����د وزي�����ر ال�����زراع�����ة، امل��ه��ن��د���س خ��ال��د 

ب��ك��وادره��ا  ت��ع��م��ل  ال�������وزارة  اأن  احل��ن��ي��ف��ات، 

الإج���راءات  هند�شة  على  كافة  املتخ�ش�شة 

وت���ن���ظ���ي���م ال���ع���م���ل ودرا�������ش������ة ال���ت�������ش���وه���ات 

وال���ت���داخ���الت يف ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ح����ول ق��ط��اع 

الزينة. طيور 

الأح���د، قطاع  ام�س  لقائه،  خ��الل  وق��ال 

الوزارة  اإن  الزينة،  طيور  وم�شتوردي  جتار 

���ش��ت��ط��ل��ق ق��ري��ب��ا الإج��������راءات ك���اف���ة �شمن 

وال����وزارة،  ال��ق��ط��اع  يف  عليها  تعمل  ح��زم��ة 

اإجن��از  يف  املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  �شيدعم  م��ا 

املطلوبة. بال�شرعة والدقة  اأعمالها 

التحديات  اأه��م  اإىل  احلنيفات  وا�شتمع 

ال��ت��ي ت��واج��ه ق��ط��اع ط��ي��ور ال��زي��ن��ة، م��وع��زا 

اإىل اللجان الفنية املخت�شة امل�شي مبتابعة 

ودرا����ش���ة امل��ع��وق��ات ك��اف��ة ودرا����ش���ة اع��ت��م��اد 

وتقييم  احل���ي���وان  ���ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ت��ق��اري��ر 

و���ش��ع ال���دول م��ن خ��الل��ه��ا واأي�����ش��ا ت�شريع 

و�شول  ح��ال  والفحو�شات  البيانات  اإجن��از 

الإر����ش���ال���ي���ات واحل���ف���اظ ع��ل��ى ���ش��الم��ة اأي 

خالل  م��ن  اأو  اململكة  اإىل  ت��دخ��ل  اإر���ش��ال��ي��ة 

وفق  الدرا�شات  هذه  تكون  واأن  الرتانزيت 

حركة  على  واحل��ف��اظ  القانونية  الأ���ش��ول 

القطاع. وعمل 

من  يعتر  الأردن  “اأن  احلنيفات  وب��ني 

الت�شدير  لإع���ادة  كمركز  املعتمدة  ال���دول 

ن��ت��ي��ج��ة ل���دق���ة الإج���������راءات وق��ب��ول��ه��ا م��ن 

ال��ت��ع��اون يف  م��ا يتطلب  ال��ع��امل  اأغ��ل��ب دول 

احلفاظ على �شحة الإن�شان و�شمعة املخرج 

الأردين”.



نب�ض البلد- عمان

ب��ن رع��د كبري  رع��ى �سمو الأم��ري مرعد 

رئي�س  الها�سمي،  امللكي  الديوان  يف  الأمناء 

امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى حل��ق��وق الأ���س��خ��ا���س ذوي 

امل�سارك  الأردين  الوفد  وداع  الإعاقة، حفل 

»ب��ارامل��ب��ي��ك  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  الأل����ع����اب  دورة  يف 

الفرتة  خالل  �ستقام  والتي   ،»2021 طوكيو 

24 اآب احلايل حتى 5 اأيلول املقبل.

واأع�������رب ����س���م���وه، خ����الل احل���ف���ل، ال���ذي 

زيد  بن  رع��د  الأم��ري  اأقيم يف �سالة جممع 

ل��ري��ا���س��ة امل���ع���وق���ن، ع���ن ت��ق��دي��ره جل��ه��ود 

التي  الباراملبية،  اللجنة  واأ�سرة  الالعبن، 

3 األ��ع��اب،  10 لع��ب��ن يف  اأث��م��رت ع��ن ت��اأه��ل 

وه��ي األ��ع��اب ال��ق��وى، ورف���ع الأث���ق���ال، وك��رة 

الطاولة.

واأك������د ����س���م���وه ث��ق��ت��ه ب����ق����درة ال��الع��ب��ن 

مبيداليات  طوكيو  م��ن  ل��ل��ع��ودة  امل�����س��ارك��ن 

امل��ح��اف��ل  يف  الأردن  ت��واج��د  ت��ع��زز  ج���دي���دة، 

الدولية.

م����ن ج���ه���ت���ه، ا����س���ت���ذك���ر رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة 

اأب��و  ال��دك��ت��ور ح�سن  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة الأردن���ي���ة، 

ال���رز، م��ا ق��دم��ه �سمو الأم���ري رع��د ب��ن زيد 

ل��ري��ا���س��ة امل��ع��وق��ن ع��ل��ى ام��ت��داد 40 ع��ام��ا، 

م���وؤك���دا ح��ر���س ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ت��وف��ري �سبل 

من  لتمكينهم  ل��الع��ب��ن،  امل��ث��ايل  الإع�����داد 

باراملبيك  يف  ممكنة  ن��ت��ائ��ج  اأف�����س��ل  حتقيق 

طوكيو 2021.

وق��ال��ت ال��ب��ط��ل��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة واأم����ن ع��ام 

امل�سارك،  الوفد  ورئي�سة  الباراملبية  اللجنة 

ب���اأن  ���س��م��وه  اإن ح���ر����س  ال���رغ���وث���ي،  م��ه��ا 

رفع  يف  �سي�سهم  امل��ودع��ن  مقدمة  يف  يكون 

م��ع��ن��وي��ات ال��الع��ب��ن وال���الع���ب���ات واأف�����راد 

امل�سارك. الوفد 

ونيابة عن الالعبن والالعبات، حتدث 

اأكد  البطل الباراملبي معتز اجلنيدي، حيث 

وال��الع��ب��ات، على  ال��الع��ب��ن  ح��ر���س جميع 

اأج���ل حتقيق  م��ن  اأق�����س��ى جهد ممكن  ب��ذل 

 ،2021 اأف�����س��ل ن��ت��ائ��ج يف ب��ارامل��ب��ي��ك ط��وك��ي��و 

الباراملبية  اللجنة  اأ�سرة  تقدمه  مبا  م�سيدا 

يف  مثالية  م�ساركة  حتقيق  ل�سمان  �سعيا 

الباراملبيك.

اأن الوفد امل�سارك يف باراملبيك  اإىل  ي�سار 

اإىل  املقبل،  ال��ث��الث��اء  ي��وم  �سيغادر  طوكيو، 

ميتد  ت��دري��ب��ي  مع�سكر  لإق��ام��ة  اإ���س��ط��ن��ب��ول 

بطولة  يف  للم�ساركة  ا�ستعدادا  لأ�سبوعن، 

.2021 باراملبيك طوكيو 

وي���������س����م ال�����وف�����د اأم��������ن ع�������ام ال���ل���ج���ن���ة 

والإداري  رئي�سا،  الرغوثي  مها  الباراملبية 

داوؤود �سحادة، ور�سا اخلياط، واملدير الفني 

جا�سر نويران واأحمد حيا�سات معاجلا.

هالل  عي�سى  املدربن،  الوفد  ي�سم  كما 

واأح����م����د اب����و ال�����رب وحم���م���د احل��را���س��ي�����س 

ال�سلتوين. وهارون 

 األمير مرعد يرعى حفل وداع الوفد 
األردني المشارك في بارالمبيك طوكيو

نب�ض البلد- عمان

اأع����داد  اإن  والآث�������ار  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  ق��ال��ت   

لل�سياحة  »اأردن���ن���ا ج��ن��ة«  ب��رن��ام��ج  امل�����س��ارك��ن يف 

تن�سيط  وهيئة  ال����وزارة  م��ن  امل��دع��وم  الداخلية، 

ال�سياحة، و�سلت منذ انطالقه يف بداية حزيران 

املا�سي ولغاية الآن قرابة ال� 5ر33 األف م�سارك.

واأ����س���اف���ت ال�������وزارة، يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

الأح������د، اأن اأع������داد ح���اف���الت ال��ن��ق��ل ال�����س��ي��اح��ي 

ال���ت���ي ن��ق��ل��ت امل�����س��ارك��ن ل��ل��وج��ه��ات ال�����س��ي��اح��ي��ة 

خمتلف  م��ن  وانطلقت  الرنامج  يوفرها  التي 

يرافقها  حافلة،   1222 بلغت  اململكة  حمافظات 

1222 دلياًل �سياحياً.

وبن م�ساعد مدير عام هيئة تن�سيط ال�سياحة 

ومدير برنامج »اأردننا جنة«، يزن اخل�سري، اأنه 

جرى اإ�سافة رحالت جديدة للرنامج تت�سمن 

زي�������ارة جل���ر����س وع���ج���ل���ون، وب���رن���ام���ج رح����الت 

للطفيلة واملبيت يف �سانا، بالإ�سافة اإىل برنامج 

الكرك، وي�ستمل على زيارة موقع موؤتة ومنطقة 

املزار »مقامات واأ�سرحة ال�سحابة«.

واأك�����د اأن جل��ن��ة ال���رن���ام���ج ت��ق��وم مب��راج��ع��ة 

وتقييم برامج الرحالت ب�سكل دوري، وتعديلها 

لفتا  املواطنن،  ورغ��ب��ات  ويتنا�سب  ي��ت��واءم  مبا 

اإىل اأن اللجنة ت�سعى اأي�سا اإىل حتفيز وت�سجيع 

امل��واط��ن��ن ل��ل��زي��ارة وامل��ب��ي��ت يف م��دي��ن��ة ال��ب��رتا 

الوردية.

وي���ه���دف ب��رن��ام��ج »اأردن����ن����ا ج���ن���ة«، امل��دع��وم��ة 

 50 تتجاوز  بن�سبة  والهيئة  ال��وزارة  من  رحالته 

باملئة من كلف الرحلة وتنفذه املكاتب ال�سياحية، 

ال��داخ��ل��ي��ة،  ال�����س��ي��اح��ة  وت��ن�����س��ي��ط  اإىل حت��ف��ي��ز 

ال��ع�����س��رات من  زي����ارة  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ن  وت�سجيع 

الوجهات ال�سياحية.

الأردين،  امل�سمم للمواطن  ويوؤمن الرنامج 

�سياحي  نقل  ح��اف��الت  خ��الل  م��ن  جمانياً  نقال 

اململكة  حمافظات  من  تنطلق  وحديثة،  جمهزة 

ك��اف��ة ن��ح��و ال���وج���ه���ات ال�����س��ي��اح��ي��ة امل����وج����ودة يف 

�سياحي  دل��ي��ل  تخ�سي�س  وك���ذل���ك  ال���رن���ام���ج، 

مرافق لكل حافلة، بالإ�سافة اإىل توفري وجبات 

الطعام.

خم�س�ساته  تبلغ  ال���ذي  ال��رن��ام��ج  وي�سعى 

التخفيف  اإىل  دي��ن��ار،  م��الي��ن   6 احل���ايل  للعام 

م��ن اخل�����س��ائ��ر ال��ت��ي حل��ق��ت ب��ال��ق��ط��اع ال�سياحي 

التعايف،  على  وم�ساعدته  ك��ورون��ا  جائحة  ج��راء 

تنظيم  ال�سياحية يف  املكاتب  اإ���س��راك  خ��الل  من 

ال�����س��ي��اح��ي واأدلء  ال���رح���الت، وال��ن��ق��ل  وت��ن��ف��ي��ذ 

ال�سياح والطريان الداخلي، والعديد من املن�ساآت 

ال�����س��ي��اح��ي��ة ك��امل��ط��اع��م وامل���خ���ي���م���ات، وم��ق��دم��ي 

و�سيارات  البرتا  منطقة  يف  كالرواحل  اخلدمة 

الدفع الرباعي يف وادي رم.

ويوفر الرنامج رحالت »اليوم الواحد« لعدة 

والو�سط  ال�سمال  مناطق  يف  �سياحية  وج��ه��ات 

وج��زء م��ن مناطق اجل��ن��وب، ورح���الت مبيت يف 

التي عانت  املناطق الأكرث ت�سررا من اجلائحة 

كمدينة  اخل��ارج��ي��ة  ال�سياحة  ق���دوم  ت��وق��ف  م��ن 

العقبة والبرتا ووادي رم.

ك��م��ا ي��وف��ر خ��دم��ات الط����الع ع��ل��ى ال��وج��ه��ات 

واأ�سعار  املقدمة  واخلدمات  امل�سمولة  ال�سياحية 

ال��رح��الت وع��م��ل��ي��ات احل��ج��ز، وذل���ك م��ن خ��الل 

على   »Jannah.jo« ج��ن��ة  اأردن����ن����ا  ت��ط��ب��ي��ق 

الهواتف الذكية.

السياحة: أعداد المشاركين في برنامج 
أردننا جنة تجاوزت الـ 33 ألفا

 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���الث���ون ع���ام���ا م���ن الح����ت����الل الأرم���ن���ي 

ملدينة جرائيل باإقليم قرة باغ مل يغري �سيئا 

يف مالمح املدينة التي ا�ستعادت حريتها بعد 

يف  الأذرب��ي��ج��اين  اجلي�س  قبل  م��ن  حتريرها 

�سهر ني�سان من العام املا�سي 

»النباط« زارت مركز املدينة يف جرائيل 

امل��ح��ررة واط��ل��ع��ت ع��ل��ى اث���ار ال��دم��ار الكامل 

املعمرة  الأ���س��ج��ار  قطع  �سمل  ال��ذي  للمدينة 

منذ الألف ال�سنن 

م�سوؤول يف اخلارجية الأذربيجانية مرافق 

اإن  ق��ال،  امل��ح��ررة  للمناطق  ال�سحفي  للوفد 

احل��ك��وم��ة الأرم���ن���ي���ة مل ي��ك��ن ل��دي��ه��ا خطة 

احتاللها  ال��ه��دف  ك��ان  ب��ل  املنطقة  لتجميل 

لل�سيطرة على الإقليم ، وا�ساف اأن الحتالل 

وتعبيد  املدينة  بناء  ب��اإع��ادة  يقم  الأرم��ن��ي مل 

�سوارعها من اآثار التدمري قبل 30 عاما، لفتا 

وكثرية  كبرية  �سواهد  تركت  اأرمينيا  اأن  اىل 

جرائيل،  بينها  ومن  املحررة  الأرا���س��ي  على 

اأن���ه���ا ارا����س���ي م��ل��ك ل��ل��دول��ة الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة 

املدينه  ببناء  تقم  كونها مل  ولي�ست لرمينيا 

وتركتها على حالها منذ احتاللها. 

الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

�ستعمل على اإعادة بناء املنازل وتعبيد ال�سوارع 

واإع�����ادة ال��ع��ائ��الت امل��ه��اج��رة لرا���س��ي��ه��ا التي 

هجرت منها اأثناء الحتالل حيث كان يقطن 

فيها اأكرث من 160 الف عائلة اأذربيجانية. 

جرائيل،  ملدينة  ال�سحفية  اجل��ول��ة  ويف 

املقابر  اإح��دى  امل��دم��رة ومنها  الآث���ار  �ساهدنا 

الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة ال��ت��ي مت ت��دم��ريه��ا م��ن قبل 

ان  املثال  �سبيل  على  ومنها  الأرمنية  القوات 

اأحد القبور التي مت تدمريها مل يعد معروف 

وح�سية  م��ن  بداخلها  م��ن  ينتمي  عائلة  لي 

اخلارجيه  مندوب  بح�سب  الأرمني  العتداء 

والذي اأ�سار اإىل اأن هذا الت�سرف غري حمرتم 

بحق الوطن والثقافة الأذربيجانية  

التاريخ  امل��ق��رة تعتر ج��زء م��ن  اإن  وق��ال 

الأذربيجاين وتوؤكد اأن الأذربيجانين عا�سوا 

واحل��ك��وم��ة  ال�����س��ع��ب  اأن  م�سيفا  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

التمثيل  ع��ن  البعد  ك��ل  بعيدة  الأذربيجانية 

بقبور الأرمن ولن تفعل ذلك ابدا. 

كل  ع��ل��ى  منفتحه  اذرب��ي��ج��ان  اأن  وا���س��اف 

ب�سالم  يعي�سون  عرق   40 يوجد  حيث  الأمم، 

مع  م�سكلة  اأي  ل��دي��ه��م  ول��ي�����س  اذرب��ي��ج��ان  يف 

ال�سكان الأرمن، ولكن �سد ال�سيا�سة الأرمنية 

والعدوان على الأرا�سي الأذربيجانية 

اإىل منطقة ج��رائ��ي��ل يف  واأث��ن��اء اجل��ول��ة 

منطقة  ال�سحفي  الوفد  زار   ، باغ  قرة  اقليم 

زاري���دي  جرهبا  ���س��ارع  وبالتحديد  ف�سويل 

ح��ي��ث ت��ع��م��ل احل��ك��وم��ة الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة على 

منطقتي  ب��ن  ي�سل  ال���ذي  ال��ط��ري��ق  تنظيف 

واملتفجرات  الأل��غ��ام  من  وف�سويل  جرائيل 

التي زرعها الحتالل الأرمني. 

اأح��������د امل���������س����وؤول����ن ع�����ن امل�����������س�����روع ق����ال 

يتطلب  التي  الكلية  امل�ساحة  اإن  لل�سحفين 

واأق�سى  م��رب��ع  م��رت  كيلو   12 تبلغ  تنظيفها 

الألغام  اإزال��ة  20 يوما و�سيتم  موعد لإزالتها 

هذه  وان  اخل��ط��ورة  ح�سب  م�ستويات  بثالث 

امل�ستويات �ستكون يدوية اإ�سافة اإىل ا�ستخدام 

ال��ب��ح��ث ع���ن ط��ري��ق ال���ك���الب واخ�����ريا اآل��ي��ات 

تفجري اللغام. 

التنظيف  عمليات  خ��الل  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 

ال��غ��ام �سنعت يف رو�سيا واأخ���رى يف  اي��ج��اد  مت 

اأرمينيا وان اعداد املتفجرات واللغام التي مت 

اإزالتها حتى وقت الزيارة كبرية جدا 

ك��م��ا ع��ر���س امل�������س���وؤول ع���دد م���ن خملفات 

لاللغام  �سناديق  منها  وامل��ت��ف��ج��رات  الأل��غ��ام 

واج������زاء م���ن اأ���س��ل��ح��ة اوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة دم���رت 

بالكامل لوجود اآليات ع�سكرية رمزية حمملة 

بالأ�سلحة اأثناء ا�ستعادة الأر�س.
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نب�ض البلد- عمان

وال���ت���ج���ارة  ال�������ص���ن���اع���ة  وزارة  ح������ررت 

احلكومية  واجلهات  وال���وزارات  والتموين 

واملن�شاآت  الأف����راد  ال��ت��زام  مبتابعة  املكلفة 

ب����اأوام����ر ال���دف���اع اخل���ا����ش���ة، ومب��ت��ط��ل��ب��ات 

ال�����ش��ام��ة وال�����ش��ح��ة ال��وق��ائ��ي��ة م���ن وب���اء 

كورونا 184 خمالفة.

وبح�شب بيان لوزارة ال�شناعة والتجارة 

 10 الأح��د، جرت خمالفة  والتموين ام�س 

العمل،  بربوتوكول  اللتزام  لعدم  من�شاآت 

ال��ع��ام��ل��ن  ارت������داء  ل���ع���دم  و113 خم��ال��ف��ة 

يف ع���دد م��ن امل��ن�����ش��اآت ال��ك��م��ام��ة، وم��راع��اة 

م�شافات التباعد اجل�شدي.

لتقدمي  خمالفة   36 حترير  ج��رى  كما 

الأرجيلة داخل �شالت مغلقة، و16خمالفة 

ل��ع��دم وج����ود ل��وح��ات اإر����ش���ادي���ة يف م��راك��ز 

جتارية.

اأدوات  حمات  على  املخالفات  وتوزعت 

ومطاعم  �شوب  وكويف  وكهربائية،  منزلية 

�شعبية، وحمات ماب�س وحمات �شوبر 

ماركت وخ�شار وفواكه ومن�شاآت اأخرى.

وبح�شب البيان، قامت اجلهات الرقابية 

ال�شبت، و�شملت  اأم�س  1768 من�شاأة  بزيارة 

اأك���ادمي���ي���ات وم���راك���ز ري��ا���ش��ي��ة وم�����ش��اب��ح 

وم��راك��ز  الفندقية،  امل��ن�����ش��اآت  يف  »داخ��ل��ي��ة« 

بلياردو و�شنوكر، وحمات مواد متوينية، 

وجممعات جتارية، ومن�شاآت اأخرى يف عدة 

جمالت.

كما جرى حترير 1043 خمالفة لأفراد 

وم��راع��اة  الكمامة  ب��ارت��داء  الل��ت��زام  لعدم 

م�شافات التباعد.

واأك���������دت ال����������وزارة ������ش�����رورة الل����ت����زام 

مب�������ش���اف���ات ال���ت���ب���اع���د وارت���������داء ال��ك��م��ام��ة 

وال���ش��راط��ات  ال�شحية  وال��ربوت��وك��ولت 

الازمة لفتح القطاعات.

نب�ض البلد- عمان

 عقدت غرفة التجارة الأمريكية يف الأردن 

الرقمي  الت�شويق  ح��ول  الإن��رن��ت  ع��رب  ن��دوة 

وال��ت��ج��ارة الإل��ك��رون��ي��ة، مل�����ش��اع��دة ال�����ش��رك��ات 

الفر�س  ال�شتفادة من  امل�شدرة، على  الأردنية 

وال�������ش���وق  ال���رق���م���ي���ة  الأدوات  ت��ت��ي��ح��ه��ا  ال���ت���ي 

الإلكرونية.

وق��ال��ت ال��غ��رف��ة، يف ب��ي��ان ام�����س الأح����د، اإن 

�شركة   80 من  اأك��ر  فيها  �شاركت  التي  الندوة 

من قطاعي ال�شلع واخلدمات، تاأتي كجزء من 

التجارة  اتفاقية  اأث��ر  تبحث  منا�شبات  �شل�شلة 

احل����رة م���ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ع��ل��ى ال��ت��ب��ادل 

التجاري بن البلدين، مبنا�شبة مرور ع�شرين 

عاماً على توقيعها. وبحثت الندوة، التي رعتها 

بدعم  دي��زاي��ن«  اآن���د  اإنوفي�شن  »ه��ي��و  موؤ�ش�شة 

عرب  الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  من 

القت�شادي  النمو  مم��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  م�����ش��روع 

الإلكرونية  الفر�س  اأهم  الأو�شط،  ال�شرق  يف 

اإ�شهام  وكيفية  كورونا،  جائحة  اأوجدتها  التي 

وال�شادرات  املبيعات  زيادة  الرقمية يف  الأدوات 

العاملية، خا�شة يف ال�شوق الأمريكية.

ال��ن��دوة،  اأم��ريك��ي��ون، خ��ال  وناق�س خ��رباء 

ت��ق��ن��ي��ات ال��ت�����ش��وي��ق ال���رق���م���ي، وال����ش���ت���خ���دام 

ال��ف��ع��ال ل��اأ���ش��واق الف��را���ش��ي��ة، ال��ت��ي ت�شاعد 

وت���ع���زز  امل�������ش���ت���ه���ل���ك���ن،  اإىل  ال����و�����ش����ول  ع���ل���ى 

املمار�شات  لأف�شل  اإ�شافة  التجارية،  العامة 

ال��ع��امل��ي��ة ل�����ش��م��ان ���ش��ل�����ش��ل��ة ت�����ش��ل��ي��م ال��ط��ل��ب��ات 

التنفيذية  احل��ل��ول  م��ن حيث  الإن��رن��ت،  ع��رب 

الأردن،  يف  الغرفة  رئي�س  واأك��د  واللوج�شتية. 

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 

اأن  البطاينة  وب��ن  الإل��ك��رون��ي��ة.  ال��ت��ج��ارة  يف 

الغرفة �شتعقد �شل�شلة ندوات متخ�ش�شة حول 

قبل  الرقمي  والت�شويق  الفرا�شية  الأ�شواق 

العام. نهاية 

من جهته، قال مدير ال�شيا�شات القت�شادية 

اأحمد  والتموين،  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف 

حماد، اإن جهود احلكومة لتطوير ا�شراتيجية 

وط���ن���ي���ة ل���ل���ت���ج���ارة الإل����ك����رون����ي����ة ت�����ش��ت��ج��ي��ب 

امل�شتمر  ال���وزارة  وعمل  ال�شركات  لحتياجات 

مع ممثلي القطاع اخلا�س.

مع  احل��رة  ال��ت��ج��ارة  اتفاقية  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة ت��ع��زز ال��ت��ج��ارة 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن ب��ا���ش��ت��خ��دام ال��ت��ج��ارة 

للتبادل كو�شيلة  الإلكرونية 

 الجهات الرقابية تحرر 184مخالفة لشروط السالمة 
والصحة الوقائية

 غرفة التجارة األميركية تعقد ندوة حول التسويق الرقمي

 السياحة: إغالق 3 منشآت لعدم التزامها 
بالتدابير الوقائية خالل تموز

 عودة مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق أيلول المقبل

نب�ض البلد- عمان

ل����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  وال��رق��اب��ة  التفتي�س  ف���رق  اأغ��ل��ق��ت 

ال�شياحة والآثار واجلهات املعنية الأخرى خال �شهر 

اإن�����ذارات  �شياحية وح����ررت  م��ن�����ش��اآت   3 امل��ا���ش��ي،  مت���وز 

وخم��ال��ف��ات ل����53 م��ن�����ش��اأة اأخ����رى ب��ن مطعم وف��ن��دق، 

وال�شامة  لل�شحة  الوقائية  بالتدابري  التزامها  لعدم 

العامة.

واو�شحت ال��وزارة يف بيان �شحفي ام�س الأح��د، ان 

جلان الك�شف نفذت 1452 جولة تفتي�شية على املن�شاآت 

بتنبيه  وقامت  اململكة،  حمافظات  جميع  يف  ال�شياحية 

ا�شتقبال  107 من�شاآت ومنع واإيقاف من�شاأة واحدة عن 

ملتزمة  �شياحية  من�شاأة   1085 وج��ود  مبينة  ال��ن��زلء، 

بالتدابري الوقائية لل�شحة وال�شامة العامة.

ال�شياحية  امل��ن�����ش��اآت  ال���ت���زام  ع��ل��ى ����ش���رورة  و����ش���ددت 

على  تن�س  التي  ال��دف��اع  ب��اأوام��ر  داخلها  وامل��ت��واج��دي��ن 

املحافظة على التباعد اجل�شدي بن الأف��راد، وارتداء 

ال���ك���م���ام���ات، وت���ق���دمي خ���دم���ة الأرج���ي���ل���ة ب��ال�����ش��اح��ات 

عن  ال�شادرة  الربوتوكولت  اىل  بالإ�شافة  اخلارجية، 

بالتدابري  العمل  اإج����راءات  يخ�س  فيما  العمل  وزارة 

الوقائية باملن�شاآت امل�شرح لها بتقدمي الأرجيلة.

وا�شافت ان جلان الك�شف كثفت جولتها التفتي�شية 

تقدم  ال��ت��ي  امل��ن�����ش��اآت  خ��ا���ش��ة  ال�شياحية  امل��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى 

الأرجيلة، ومت اتخاذ املقت�شى القانوين بحق املخالفن 

الذين مل يتقيدوا بالإجراءات وال�شروط التي و�شعتها 

ال��وزارة، ومل يلتزموا بالدليل الإر�شادي الذي عممته 

والربوتوكولت الوقائية ال�شادرة من وزارة العمل.

نب�ض البلد- عمان

اأع����ل����ن م���ن���ظ���م���و ����ش���ي���ف ع����م����ان ال������دويل 

ل��ل��ت�����ش��وق، ع���ن ع����ودة ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان��ه��م 

مب�شاركة حملية وعربية ودولية خال �شهر 

اأزم��ة  ج��راء  ق�شري  غياب  بعد  املقبل،  اأيلول 

كورونا. فريو�س 

تنظمه  الذي  املهرجان،  فعاليات  و�شتبداأ 

وتنظيم  للت�شويق  الدوليون  املروجون  �شركة 

9 اأي���ل���ول امل��ق��ب��ل يف  امل��ع��ار���س )اب���ك���و(، ي���وم 

واملوؤمترات يف مكة  للمعار�س  الأردين  املركز 

11 الف  مول بالعا�شمة عمان، على م�شاحة 

م��ر م��رب��ع، و���ش��ط ال��ت��زام ت���ام ب���الإج���راءات 

املحددة. ال�شحية 

واكد املنظمون يف بيان �شدر ام�س الحد، 

ان املهرجان الذي ي�شتمر ع�شرة ايام، ت�شارك 

واي���ران  وفل�شطن  ���ش��وري��ا  م��ن  ���ش��رك��ات  ف��ي��ه 

وب��اك�����ش��ت��ان وال�����ش��ع��ودي��ة وم�����ش��ر، ب��الإ���ش��اف��ة 

منتجاتها  �شتعر�س  حملية  �شناعية  ل�شركات 

من خال جناح خا�س بها.

و���ش��ي��ف��ت��ح امل��ه��رج��ان اب���واب���ه م���ن ال�����ش��اع��ة 

احل���ادي���ة ع�����ش��رة وال��ن�����ش��ف ���ش��ب��اح��ا وح��ت��ى 

ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��را لأ���ش��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 

املبا�شر. للبيع  اجلمهور  امام  ليا  ع�شرة 

�شي�شم  امل��ه��رج��ان  ان  اىل  ال��ب��ي��ان  وا���ش��ار 

ك����ل ال���ق���ط���اع���ات الق���ت�������ش���ادي���ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

ا�شافة  وال�شياحية،  واخل��دم��ي��ة  وال��ت��ج��اري��ة 

الأردنية مبختلف  لل�شناعات  اىل جناح كبري 

ق��ط��اع��ات��ه��ا، واأج��ن��ح��ة اأخ����رى ل��ب��ق��ي��ة ال���دول 

ال��ت��ي ���ش��ت��ع��ر���س م��ن��ت��ج��ات��ه��ا ام����ام ال��زائ��ري��ن 

املبا�شر. والبيع 

ابو  رائ��د  وق��ال م��دي��ر ع��ام �شركة )اب��ك��و( 

���ش��ع��دة، ان م��ه��رج��ان ���ش��ي��ف ع��م��ان ال���دويل 

من  يعترب   ،19 للمرة  ي��ق��ام  ال��ذي  للت�شوق 

كونه  باململكة،  تنظم  ال��ت��ي  الفعاليات  اب��رز 

الت�شوق  متعة  وي��وف��ر  للعائلة  ملتقى  ميثل 

والهدايا. واللعاب  والت�شلية  والرفيه 

امل��ه��رج��ان يف دورت��ه اجلديدة  ان  وا���ش��اف 

ي��رك��ز ع��ل��ى ال�����ش��ن��اع��ة الردن���ي���ة م���ن خ��ال 

ت��خ�����ش��ي�����س دع���م م��ق��دم م���ن غ��رف��ة ���ش��ن��اع��ة 

لزيارته  املواطنن  داعيا  للم�شاركن،  عمان 

والط������اع ع��ل��ى اجل�����ودة وال���ت���ط���ور ال��ك��ب��ري 

املحلية. ال�شناعية  املنتجات  و�شلته  الذي 

واو������ش�����ح ان������ه ����ش���ي���ت���م ت��خ�����ش��ي�����س وق���ت 

لأ���ش��ح��اب الع���م���ال امل��دع��وي��ن م��ن اخل���ارج، 

الردن��ي��ن  وال��ت��ج��ار  امل�شانع  ا���ش��ح��اب  للقاء 

ط���ي���ل���ة اأي���������ام امل�����ه�����رج�����ان، ل�����اط�����اع ع��ل��ى 

م��ن��ت��ج��ات��ه��م وع���ق���د ����ش���راك���ات جت���اري���ة ف��ي��م��ا 

جديدة. ت�شديرية  ا�شواق  وفتح  بينهم 

ب���ال���ت���ع���اون  امل����ه����رج����ان  ادارة  و����ش���ت���ق���وم 

م���ع اجل���ه���ات ال��ر���ش��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 

املعر�س،  زوار  حرارة  درجة  وقيا�س  الكمامة 

اأخذ املطعوم ولو جرعة واحدة،  والتاأكد من 

وت��ط��ب��ي��ق ال����ربوت����وك����ول ال�����ش��ح��ي امل��ع��ت��م��د 

ل�������ش���م���ان ����ش���ام���ة امل�������ش���ارك���ن وال���زائ���ري���ن 

لفعالياته.
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 بدء التسجيل في برامج 
التدريب المهني

 142 مليون دينار فائض الميزان 
التجاري األردني مع أميركا لنهاية أيار

 التنمية والتشغيل والمعهد العربي 
الكويتي يبحثان التعاون المشترك

نشرة استرشادية ألسعار اإلسمنت 
األسود المكيس

نب�ض البلد- عمان

بدء  عن  املهني،  التدريب  موؤ�ش�شة  اأعلنت 

التدريبية  براجمها  يف  اإلكرونيا،  الت�شجيل 

يف   2022  /  2021 ال��ت��دري��ب��ي  ل��ل��ع��ام  امل��ت��اح��ة 

لل�شباب  ب��امل��م��ل��ك��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م��ع��اه��د  ج��م��ي��ع 

وال�شابات ابتداء من اليوم الحد، با�شتخدام 

. reg.vtc.gov.jo املوقع اللكروين

وق�����ال م���دي���ر ع����ام امل���وؤ����ش�������ش���ة ب��ال��وك��ال��ة 

مت  ان��ه  �شحفي،  ت�شريح  يف  قطي�شات  عمر 

على  الإج��راءات  لت�شهيل  الآلية  هذه  اعتماد 

ال��راغ��ب��ن ب��الل��ت��ح��اق يف ب���رام���ج امل��وؤ���ش�����ش��ة 

امل��ت��م��ي��زة واحل���د م��ن ال��ت��ج��م��ع��ات ال��وج��اه��ي��ة 

حفاظا على �شامة املواطنن و�شحتهم.

ال��راغ��ب��ن  اإم���ك���ان���ي���ة ذه�����اب  وا�����ش����ار اىل 

فر�س  ل��دي��ه��م  ي��ت��وف��ر  ل  مم��ن  بالت�شجيل، 

ال��و���ش��ول اإىل الإن���رن���ت، مل��ع��اه��د امل��وؤ���ش�����ش��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����ازم����ة مل�����ش��اع��دت��ه��م يف ع��م��ل��ي��ة 

املهنية  بالتخ�ش�شات  وتوعيتهم  الت�شجيل 

املتاحة يف كل معهد.

ت�����ش��ع��ى  امل���وؤ����ش�������ش���ة  اأن  ق��ط��ي�����ش��ات  واأك�������د 

التكنولوجيا احلديثة  اإىل مواكبة  با�شتمرار 

يف ب���راجم���ه���ا ال��ت��دري��ب��ي��ة ورق���م���ن���ة ع��م��ل��ي��ة 

العاملية  للممار�شات  وف��ق��ا  لتكون  ال��ت��دري��ب 

الف�شلى.

ل��ل�����ش��ب��اب  ال��ت�����ش��ج��ي��ل م���ت���اح  وا�����ش����اف ان 

�شنة،   35 �شنة ولغاية   16 وال�شابات من عمر 

م���ع اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت�����ش��ج��ي��ل خ����ارج ه���ذه ال��ف��ئ��ة 

لدرا�شة  ا�شتدعاء  تقدمي  �شريطة  العمرية 

احل���ال���ة م���ن خ���ال ال��ل��ج��ان امل��ع��ن��ي��ة، وذل���ك 

ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى خ�����ش��و���ش��ي��ة ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة 

التدريبية. للربامج  الرئي�شية 

ودع������ت امل���وؤ����ش�������ش���ة ال�������ش���ب���اب وال�������ش���اب���ات 

ال��ب��اح��ث��ن ع��ن ال��ع��م��ل، ���ش��واء مم��ن اأك��م��ل��وا 

اأو  ال���ث���ان���وي���ة  امل���رح���ل���ة  اأو  ال��ع��ا���ش��ر  ال�����ش��ف 

الأك���ادمي���ي���ة م���ن احل��ا���ش��ل��ن ع��ل��ى ال��دب��ل��وم 

وال���ب���ك���ال���وري���و����س ال���ب���اح���ث���ن ع���ن ال���ع���م���ل ، 

املتوفرة  املهني  التدريب  برامج  للت�شجيل يف 

يف جميع حمافظات اململكة.

جميع  يف  امل��ت��درب��ن  دوام  ان  واو���ش��ح��ت 

الربامج التدريبية يبداأ يوم 5 ايلول املقبل.

نب�ض البلد- عمان

فائ�شا  للمملكة  ال��ت��ج��اري  امل��ي��زان  �شجل 

�شهر  لنهاية  الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع 

اأيار من العام احلايل، ليبلغ نحو 142 مليون 

دينار.

وب���ح�������ش���ب ال���ت���ق���ري���ر ال�������ش���ه���ري ل����دائ����رة 

ال�شادرات  قيمة  ارتفعت  العامة،  الح�شاءات 

ال��وط��ن��ي��ة اإىل ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة 

بن�شبة  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  اأي���ار  �شهر  لنهاية 

7ر17 باملئة، لتبلغ 6ر535 مليون دينار، مقارنة 

مع الفرة املماثلة من العام املا�شي والبالغة 

9ر454 مليون دينار.

ك���م���ا ارت���ف���ع���ت م�������ش���ت���وردات امل��م��ل��ك��ة م��ن 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة ل��ن��ه��اي��ة �شهر 

ب��امل��ئ��ة،  0ر2  بن�شبة  احل����ايل،  ال��ع��ام  م��ن  اأي����ار 

بنف�س  م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون  2ر393  لتبلغ 

ال��ف��رة م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي وال��ب��ال��غ��ة 5ر385 

الفرق  التجاري  امليزان  وميثل  دينار.  مليون 

من  ويعترب  وال�شادرات،  ال���واردات  قيمة  بن 

املوؤ�شرات القت�شادية الهامة، واأحد مدخات 

الناجت املحلي للدول.

نب�ض البلد- عمان

 ب���ح���ث م����دي����ر ع������ام �����ش����ن����دوق ال��ت��ن��م��ي��ة 

وال��ت�����ش��غ��ي��ل م��ن�����ش��ور وري���ك���ات، خ���ال لقائه 

العربي  املعهد  مدير  عمان  يف  الأح���د،  ام�س 

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، اآفاق التعاون 

امل�شرك بن الطرفن.

واأكد اجلانبان �شرورة ا�شتمرارية التعاون 

ا���ش��ت��ن��اداً لاتفاقية  وامل��ع��ه��د  ال�����ش��ن��دوق  ب��ن 

املوقعة بينهما منذ عام 2013.

ال���ق���درات  اإىل رف����ع  وت���ه���دف الت���ف���اق���ي���ة 

امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة، وع���ق���د ال���ع���دي���د م���ن ال������دورات 

امل�شتهدفة،  والفئات  ال�شندوق  يف  للعاملن 

الفنية يف  ال��درا���ش��ات  اإع����داد  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

جمال امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.

للتخطيط  ال��ع��رب��ي  امل��ع��ه��د  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

ق����ام ب��اإن�����ش��اء م���رك���ز امل�������ش���روع���ات ال�����ش��غ��رية 

اإ�شافة  بهدف  الكويت،  دول��ة  يف  واملتو�شطة 

ال�شت�شاري  العمل  جم��ال  يف  اأ�شا�شية  لبنة 

وال���ت���دري���ب���ي امل���ت���ع���ل���ق ب���ق���ط���اع امل�������ش���روع���ات 

يعك�س  ب�شكل  والريادة  واملتو�شطة  ال�شغرية 

القطاع  ه��ذا  دع��م  يف  املعهد  ج��دي��ة  م�شتوى 

واملوؤ�ش�شات الراعية والداعمة واملمولة له.

البلد-عمان نب�ض 

ام�����س  الردن،  ���ش��ن��اع��ة  غ���رف���ة  اأ�����ش����درت 

ال�شمنت  لأ�شعار  ا�شر�شادية  ن�شرة  الأح��د، 

خال  �شارية  حمليا  وامل�شنع  املكي�س  الأ�شود 

�شهر اآب احلايل.

وح�����ش��ب ال��ن�����ش��رة ال���ت���ي ت�����ش��در ���ش��ه��ري��ا، 

ت�����راوح ���ش��ع��ر ال��ط��ن ال���واح���د م���ن ال���ش��م��ن��ت 

الأ�شود املكي�س اأر�س امل�شنع من دون �شريبة 

امل��ب��ي��ع��ات، ب��ن 74 دي��ن��ارا يف ح��ده الأدن����ى و 

الأعلى. احلد  يف  دينار  311ر79 
على  امل�����ش��ان��ع  اأن  اإىل  ال��غ��رف��ة  وا�����ش����ارت 

من  للم�شتهلك،  م��ب��ا���ش��رة  ل��ل��ب��ي��ع  ا���ش��ت��ع��داد 

وبال�شعر  لها  املعتمد  وامل���وزع  الوكيل  خ��ال 

حمافظة  ت�شمل  ل  لكنها  ب��ال��ن�����ش��رة،  امل����درج 

العقبة.



البلد-وكاالت نب�ض 

ت��ع��ك��ف ب��ل��دي��ة الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف 

للتدريب  كلية  اإن�����س��اء  على  املحتلة  ال��ق��د���س 

اأ�سخم  �سمن  اجل����وز،  وادي  ح��ي  يف  امل��ه��ن��ي 

م�سروع تهويدي ُي�سمى “وادي ال�سيليكون”، 

والذي ت�سعى لتنفيذه باحلي

ويقع وادي اجلوز اإىل ال�سمال ال�سرقي من 

البلدة القدمية، على مقربة من جبل الزيتون 

���س��ن��اع��ًي��ا  م����رك����ًزا  وي��ع��ت��ر  ق�������درون،  ووادي 

واقت�سادًيا يف القد�س، يحوي عدًدا من اأنواع 

ت�سليح  خانة  �سمن  تقع  اأغلبها  ال�سناعات 

ال�����س��ي��ارات، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ب��ع�����س امل��ح��ات 

التجارية واملطاعم

وي��واج��ه احل���ي جم��م��وع��ة م��ن التحديات 

مت  ال��ت��ي  للقد�س  الهيكلية  اخل��ط��ة  اأب���رزه���ا 

والتخطيط”  البناء  “جلنة  م��ن  ت�سديقها 

والتي   ،2009 الحتال يف حزيران  بلدية  يف 

يف  ال�ستيطاين  احل�سور  تو�سيع  اإىل  تهدف 

الفل�سطيني  القد�س والت�سييق على الوجود 

فيها

وي�ستهدف الحتال وادي اجلوز يف الوقت 

ا�ستيطانيني  ال��راه��ن، من خ��ال م�سروعني 

“مركز  “وادي ال�سيليكون”، وخمطط  هما: 

املدينة” التهويدي

تهويد املنطقة

ويوؤكد الباحث املخت�س يف �سوؤون القد�س 

ما  دائ��ًم��ا  “اإ�سرائيل”  اأن  دي���اب  اأب���و  ف��خ��ري 

ُت��غ��ل��ف م�����س��اري��ع��ه��ا ال��ت��ه��وي��دي��ة مب�����س��م��ي��ات 

ال�سغط عليها  ولتقليل  خمتلفة، لرتويجها 

اأو خارجًيا، من اأجل تغيري  �سواء كان داخلًيا 

الواقع يف مدينة القد�س

اأن  “�سفا”،  ل��وك��ال��ة  دي����اب  اأب����و  وي��و���س��ح 

م�سادقة “اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم” 

يف بلدية الحتال على اإقامة كلية للتدريب 

املهني يف وادي اجلوز يعتر خطوة اأوىل نحو 

تنفيذ م�سروع “وادي ال�سيليكون” يف املنطقة، 

وهذا املخطط تهويدي بامتياز

�سيتم  الإ�سرائيلية  الكلية  ف��اإن  وبح�سبه، 

و�ست�سم  دومن،   12 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  اإق��ام��ت��ه��ا 

تعليمية  وم����راك����ز  وق����اع����ات  ع��م��ل  ور�����س����ات 

ل�ستخدامها  واأج���ه���زة  وم��ع��دات  وت��دري��ب��ي��ة، 

واإع��داد كفاءات  واملهنيني،  الكوادر  يف تدريب 

اإ�����س����راف وزارات  ���س��ن��اع��ي��ة وم��ه��ن��ي��ة، حت���ت 

العمال  ونقابة  الحتال  وبلدية  اإ�سرائيلية، 

“اله�ستدروت”
اأن بناء كلية التدريب �ستكون  اإىل  وي�سري 

ما�سقة ملراكز اأمنية اإ�سرائيلية تقع يف وادي 

“الي�سام”، ووزارة  اجل��وز، مثل مركز �سرطة 

داخلية الحتال، وغريها

وي�سكل اإقامة الكلية مقدمة لتنفيذ م�سروع 

مبوجبه  �سيتم  ال���ذي  ال�سيليكون”،  “وادي 
للفل�سطينيني،  دومن   2000 ن��ح��و  م�����س��ادرة 

وهدم حوايل 200 من�ساأة �سناعية فل�سطينية 

فندقية  غ��رف��ة   900 ح���وايل  لبناء  احل���ي،  يف 

التقنية  عالية  �سناعية  ومن�ساآت  ا�ستيطانية 

ل�سالح �سركات اإ�سرائيلية باملنطقة

اأن الح��ت��ال ي�سعى من  اأب��و دي��اب  ويبني 

اإىل تغيري واقع  التدريب،  اإقامة كلية  خال 

املنطقة ب�سكل عام وتهويدها بالكامل وفر�س 

وق���ائ���ع ج���دي���دة ع��ل��ي��ه��ا، ك��ون��ه��ا ق��ري��ب��ة من 

الور�س  ه��دم  وك��ذل��ك  ال��ق��دمي��ة،  البلدة  �سور 

وال�سيطرة  احل��ي  يف  وال��ت��ج��اري��ة  ال�سناعية 

عليها

وب��ن��ظ��ره، ف����اإن ه���ذا امل�����س��روع مي��ث��ل ن��وًع��ا 

املهني  وال��ت��ه��وي��د  وال�����س��ي��ط��رة،  الهيمنة  م��ن 

ي�ستهدف  اأن���ه  خا�سة  بالقد�س،  وال�سناعي 

امل��ن��ط��ق��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���وح���ي���دة يف امل��دي��ن��ة، 

اإىل حم���اول���ة رب����ط الق��ت�����س��اد  ب���الإ����س���اف���ة 

املقد�سي مع القت�ساد الإ�سرائيلي

ويلفت اإىل اأن الحتال مل يكتف بتهويد 

الأر��������س وال�������س���ك���ان، ب���ل ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ه��وي��د 

وجعله  القد�س  يف  املهني  والعمل  ال�سناعات 

ذات تبعية كاملة ملوؤ�س�ساته

ودائًما ما توجه بلدية الحتال م�ساريعها 

ال�سياحية  حتى  اأو  ال�سناعية  اأو  ال��ت��ج��اري��ة 

ل�����س��ال��ح الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني ول���ي�������س مل�����س��ل��ح��ة 

الرئي�س  هدفها  لأن  ت��دع��ي،  كما  املقد�سيني 

تهويد القد�س. كما يو�سح اأبو دياب

وي�سري الباحث املقد�سي، اإىل اأن الحتال 

�سي�سرتط على الفل�سطينيني التدريب مهنًيا 

يف ت��ل��ك ال��ك��ل��ي��ة، مم��ا يتيح ل��ه ال���دخ���ول اإىل 

ملفاتهم

ويحذر يف الوقت نف�سه، من خطورة اإقامة 

ملا  اجل���وز،  وادي  ح��ي  يف  الإ�سرائيلية  الكلية 

لها من تداعيات اأمنية و�سيا�سية، وحماولت 

ل��ف��ر���س ���س��ي��ادة الح���ت���ال اق��ت�����س��ادًي��ا على 

املنطقة ليتحكم فيها كيفما ي�ساء

ف�سيف�ساء متناثرة

ال��ق��د���س حممد  ���س��وؤون  املخت�س يف  واأم����ا 

بلدية  اإن  “�سفا”  ل��وك��ال��ة  ف��ي��ق��ول  ه��ل�����س��ة، 

التدريب،  اإق��ام��ة كلية  م��ن  الح��ت��ال تهدف 

العربية  املقد�سة  امل��دي��ن��ة  ���س��ورة  تغيري  اإىل 

يهودية،  مدينة  اإىل  وحتويلها  الإ���س��ام��ي��ة، 

وجعلها ذات ف�سيف�ساء �سغرية متناثرة هناك 

وهناك

ويو�سح اأن اإقامة الكلية ياأتي يف �سياق ر�سم 

ي�سكل  ال��ق��د���س، كما  داخ���ل  ال��ي��ه��ودي  امل�سهد 

امل�سروع جزًءا من م�سروع اأو�سع تعتزم بلدية 

الحتال تنفيذه يف وادي اجلوز، عر اإقامة 

من�ساآت جتارية وا�ستثمارية وفتح اأفاق عمل يف 

املدينة للق�ساء على �سورتها العربية

وي�سيف اأن امل�سروع �سيق�سي على اأكرث من 

تطوير  بذريعة  باحلي،  �سناعية  من�ساأة   200

الفل�سطيني يف  الوجود  ا على  واأي�سً املنطقة، 

تلك املنطقة، وبالتايل خلق توا�سل يهودي ما 

بني �سطري املدينة الغربي وال�سرقي

وي�سري هل�سة اإىل اأن اإقامة كلية التدريب 

الفل�سطينية،  الأر�����س  ح�ساب  على  �ستكون 

املقد�سيني وحرمانهم  على  وت�سييق اخلناق 

من التو�سع العمراين والتطور يف املنطقة

 تفاصيل مشروع تهويدي إلقامة كلية تدريب مهني في وادي الجوز

 بيوم حرية الرأي والتعبير في فلسطين.. واضعه ينتهكه في الضفة

 اإلرهاب اإلسرائيلي يتضاعف لكتم أصوات الصحافة.. 
696 اعتداء منذ بداية العام والسجون تستنزف أعمار الصحافيين

البلد-وكاالت نب�ض 

ي��واف��ق ام�����س الأح���د “يوم ح��ري��ة ال���راأي 

والتعبري يف فل�سطني”، الذي اأقره الرئي�س 

اأب/اأغ�سط�س  من  الأول  يف  عبا�س  حممود 

عام 2016

واأع��ل��ن ع��ب��ا���س يف ذل���ك ال��وق��ت ع��ن ه��ذا 

وال������راأي  الإع�������ام  حل���ري���ة  “دعًما  ال���ي���وم 

والتعبري” كما جاء يف حديثه خال اجتماع 

اإع��ام��ي��ة  500 م��وؤ���س�����س��ة  ���س��م ممثلني ع��ن 

الحت��اد  م��ن  ووف���د  وق����ادة،  ووزراء  ومدنية 

الدويل لل�سحفيني واآخرين

دع��م حرية  اإع���ان  توقيع عبا�س  واأع����اد 

فل�سطني  با�سم  العربي  ال��ع��امل  يف  الإع���ام 

ك�����اأول دول����ة ع��رب��ي��ة ت��وق��ع ع��ل��ي��ه، ال��ن��ق��ا���س 

حول واقع احلريات واأ�سباب التناق�س بني 

الت�سريحات اّلتي توؤّكد �سون حرية الراأي 

التي  ال�سلطة  مم��ار���س��ات  وب���ني  وال��ت��ع��ب��ري، 

تنتهك تلك احلرّيات من وقت اإىل اآخر

وتاأتي ذكرى هذا الإعان يف وقت ميار�س 

فيه وا�سعه اأ�سد موجاته يف انتهاكات حرية 

الفل�سطينية،  الأرا���س��ي  والتعبري يف  ال��راأي 

التي  املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  وخ��ا���س��ة 

النتهاكات،  �سريًعا يف هذه  تدحرًجا  ت�سهد 

ال�سيا�سي  امل��ع��ار���س  ق��ت��ل  ب��ع��د  ��ا  وخ�����س��و���سً

ي��ون��ي��و املن�سرم   26 ب��ن��ات يف  ن���زار  ال��ن��ا���س��ط 

على اأيدي الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة 

الفل�سطينية

ويحتوي الإعان على 16 مبداأ، اأهمها اأن 

احلق يف احل�سول على املعلومات هو البنية 

واأن���ه  وم�ستقلة  ح���رة  ل�سحافة  الأ���س��ا���س��ي��ة 

يجب عدم حب�س ال�سحفيني لعملهم املهني، 

ال�سحفيني  ب��ني  امل�����س��اواة  اأن  ع��ل��ى  وي��ن�����س 

وال�سحفيات هو حق مكفول ومن احلقوق 

الأ����س���ا����س���ي���ة، ك��م��ا ي��ت�����س��م��ن م�����واد خ��ا���س��ة 

وماحقة  لل�سحفيني  املهنية  بال�سامة 

املعتدين عليهم

وتعتر هذه الن�سو�س حًرا على ورق يف 

ظل حكم الرئي�س عبا�س الذي �سنت اأجهزته 

حملة وا�سعة �سد ال�سحفيني واعتدت على 

تغطيتهن  خ��ال  ن�ساء،  بينهم  منهم  ع��دد 

تنديًدا  ال�سفة  ت�سهدها  التي  الحتجاجات 

بجرمية اغتيال بنات

للتنمية  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  امل���رك���ز  ور����س���د 

واحلريات الإعامية “مدى” ما جمموعه 

وال�سحفيني  احل��ري��ات  ���س��د  ان��ت��ه��اك��اً   123

خال �سهر يونيو، وهو رقم مماثل تقريًبا 

ل�سهر مايو، م�سرًيا اإىل اأن هذه النتهاكات 

فاقت انتهاكات �سلطات الحتال

ومنذ اغتيال بنات وما تبعه من انتهاكات 

م�ستمرة واعتداءات على ممتلكات املواطنني 

و�سخ�سهم والنا�سطني واملحامني والأطباء 

عبا�س  لرحيل  ال��دع��وات  تعالت  وغ��ريه��م، 

والف�ساد  القمع  ب�سبب  الغربية  ال�سفة  يف 

والعنف املتوا�سل وحماولة ترويع املواطنني 

ملواجهة موجة الحتجاجات

منت�سف  يف  ن�����س��ر  ا���س��ت��ط��اع  واأظ����ه����ر 

حزيران/يونيو من قبل موؤ�س�سة اإح�ساءات 

يف رام اهلل اأن 84% من الفل�سطينيني يرون 

اأن �سلطتهم فا�سدة

البلد-وكاالت نب�ض 

�سلطات  تعمل  وممنهج،  خمطط  ب�سكل 

الح���ت���ال ب��ك��ل ال��و���س��ائ��ل م��ن اأج����ل حجب 

م�سعى  يف  ال�سحافة،  اأف��واه  وتكتيم  الكلمة، 

ومنع  �سورتها  جتميل  خ��ال��ه  م��ن  حت���اول 

عن  النقاب  ُك�سف  اإذ  ال��ع��امل،  اأم��ام  ف�سحها 

العام  مطلع  منذ  الحتال  �سلطات  ارتكاب 

اإ�سابة  �سملت  ان��ت��ه��اك،   700 نحو  اجل����اري، 

وذلك  تغطية،  ومنع  بالر�سا�س  �سحافيني 

عاوة على ا�ستمرار اأ�سلوب قمعي يقوم على  

ا���س��ت��ن��زاف اأع��م��ار ال�����س��ح��اف��ي��ني، م��ن خ��ال 

زّجهم بال�سجون منذ �سنوات طويلة

الن�سف  ر���س��د  وث��ق تقرير حم��ل��ي،  وق��د 

ان��ت��ه��اك��اً   696 اجل�������اري،  ال���ع���ام  م���ن  الأول 

الح��ت��ال  قبل  م��ن  ال�سحافة  ح��ري��ة  بحق 

الإ�سرائيلي، من بينهم 101 انتهاك يف قطاع 

غزة خال العدوان الأخري، ومن بني العدد 

م��ن قبل  انتهاكا   194 م��ن  اأك���رث  الإج��م��ايل 

التي  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  �سركات 

اُت��ه��م��ت ب��ال��ت��واط��وؤ م��ع الح���ت���ال، مل��ح��ارب��ة 

املحتوى الفل�سطيني

 111 م��ن  اأك��رث  تعر�س  التقرير،  واأظ��ه��ر 

وال�ستدعاء  لاعتقال  و�سحافية  �سحافيا 

والح���ت���ج���از واحل��ب�����س امل���ن���زيل، ك��م��ا ر���س��د 

149 حالة مت فيها منع �سحافيني  التقرير 

من ممار�سة عملهم وتغطية الأحداث

ب�25  ولأجل ذلك، تزج �سلطات الحتال 

بع�سهم  �سجونها،  يف  فل�سطينيا  �سحافيا 

يق�سي حكما بال�سجن، واآخرون ل زالوا قيد 

املحاكمات الع�سكرية، التي تفتقر لكل اأنواع 

العدالة

ويف ه�����ذا ال�������س���ي���اق، ك����ان����ت جل���ن���ة دع���م 

�سلطات  اإن  ت��ق��ري��ر  يف  ق��ال��ت  ال�سحافيني، 

الح���ت���ال ت�����س��ت��ن��زف اأع���م���ار ال�����س��ح��اف��ي��ني 

و�سرحت  �سجونها،  يف  العتقالت  ب�سيا�سة 

�سجون  يف  ال�سحافيني  م��ع��ان��اة  ب��الأ���س��م��اء 

الحتال

يتحرك  اأن  ���س��رورة  على  اللجنة  واأك���دت 

وامل��وؤ���س�����س��ات  لل�سحافيني  ال����دويل  الحت����اد 

عن  املدافعني  و�سائر  واحلقوقية  الإن�سانية 

لوقف  للتدخل  والتعبري  ال�سحافة  حرية 

���س��ي��ا���س��ة الع���ت���ق���ال، ول��ل��وق��وف اإىل ج��ان��ب 

يقبع  وال��ذي��ن  الفل�سطينيني،  الإع��ام��ي��ني 

الإ�سرائيلية،  ال��زن��ازي��ن  عتمة  يف  منهم   25

والعمل بكل ال�سبل لإطاق �سراحهم

ال�����س��ح��ايف  اإن الأ����س���ري  ال��ل��ج��ن��ة  وق���ال���ت 

هيثم ج��م��ال ج��اب��ر، ط��وى ع��ام��اً ج��دي��داً يف 

�سهر  اأن دخل خال  بعد  �سجون الحتال، 

زنازين  بني  الع�سرين  عامه  املن�سرم  يوليو 

اعتقاله  منذ  وذل��ك  الإ�سرائيلي،  الحتال 

2002، حيث  23 يوليو من العام  بتاريخ يوم 

يق�سى حكماً بال�سجن الفعلي مدة 28 عاماً

 47( جابر  ال�سحايف  الأ�سري  اأن  وتو�سح 

ق�ساء  حار�س،  كفل  قرية  �سكان  من  عاماً(، 

���س��ل��ف��ي��ت ب��ال�����س��ف��ة امل��ح��ت��ل��ة، اع��ُت��ق��ل ���س��اب��ق��اً 

�سجون  داخ��ل  العتقال  يف  واأم�سى  مرتني 

الحتال ما جمموعه �سبع �سنوات ون�سف، 

حيث اعتقل لأول مرة عام 1991، وحكم عليه 

واأف����رج عنه  ون�����س��ف،  ع��ام��ني  مل��دة  بال�سجن 

ليعاد اعتقاله عام 1993

بحق  ����س���در   ،1995 ع����ام  اأخ������رى  وم�����رة 

اأرب��ع��ة  مل��دة  بال�سجن  حكم  ج��اب��ر  ال�سحايف 

1999، وبقي  اأع��وام ون�سف، واأف��رج عنه عام 

م��ط��ل��وب��اً وم����ط����ارداً يف ان��ت��ف��ا���س��ة الأق�����س��ى 

م��ن قبل ق���وات الح��ت��ال ،وذل���ك حتى عام 

مل��دة  ب��ال�����س��ج��ن  ب��ح��ق��ه ح��ك��م  2002، و����س���در 

الأ�سري  ه��ذا  اأن  التقرير  ويو�سح  ع��ام��اً،   28

اأنهى مرحلة الثانوية العامة اأثناء اعتقاله، 

واأك����م����ل درا����س���ت���ه يف ت��خ�����س�����س ال�����س��ح��اف��ة 

والإع��ام، وح�سل على درجة البكالوريو�س 

ب��ع��د اع��ت��ق��ال��ه، ك��م��ا ح�����س��ل ف��ي��م��ا ب��ع��د على 

درجة البكالوريو�س يف تخ�س�س التاريخ من 

جامعة الأق�سى اأثناء اعتقاله اأي�ساً

وقد ا�ستثمر هذا الأ�سري �سنوات اعتقاله، 

ف��اأ���س��در ع��م��ل��ني روائ���ي���ني ه��م��ا ال�����س��ه��ي��دة و 

ال��ع��ام  ، واأ�����س����در ك��ذل��ك خ����ال ه����ذا   1578

الأبي�س  العر�س  بعنوان  جمموعًة ق�س�سية 

، كما اأ�سدر ديوانا �سعريا بعنوان بني زفرات 

احلب واحلرب

ووف���ق���ا ل��ل��ج��ن��ة دع���م ال�����س��ح��اف��ي��ني، ف���اإن 

الأ����س���ري ال�����س��ح��ايف ج���اب���ر، ه���و م���ن �سمن 

واملعتقلني  ال�����س��ح��اف��ي��ني  الأ����س���رى  م��ن   10

منهم  الح��ت��ال،  �سجون  يف  فعلية  ب��اأح��ك��ام 

حم����ك����وم  ب���اأح���ك���ام ع���ال���ي���ة ك��ال�����س��ح��اف��ي��ني 

املعتقلني حممود عي�سى وبا�سم اخلندقجي، 

وامل���ح���ك���وم���ان  ب���ث���اث م����وؤب����دات، اإ���س��اف��ي��ة 

الثامن  ا�ستهل عامه  لاأ�سري عي�سى والذي 

�سجون  يف  املا�سي  يونيو  خ��ال  والع�سرين 

الحتال

كما ي�ستنزف ال�سحايف والكاتب وليد دقة 

وال���ذي حكم  الح��ت��ال  �سجون  عمرهما يف 

ال�سحايف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��امل��وؤب��د،  عليهما 

يف  ع��ام��ا   30 �سيق�سي  وال����ذي  مفلح  م��ن��ذر 

�سجون الحتال واملعتقل منذ عام 2003

ال�سحايف  الأ���س��ري  اأن   التقرير  ويو�سح 

الثاين  عامه  �سيبداأ  ال�سيفي،  اأدي��ب  اأحمد 

اأغ�سط�س يف  �سهر  التوايل خال  ع�سر على 

2009 وهو  ع��ام  اعتقاله  وذل��ك منذ  الأ���س��ر، 

حمكوم بال�سجن ملدة 17 عاماً

فيما الأ�سري اأحمد العرابيد من �سكان رام 

اهلل، الذي دخل عامه الثالث على التوايل يف 

اعتقاله  منذ  وذلك  الإ�سرائيلية،  املعتقات 

اأربعة  ملدة  بال�سجن  حمكوم  وهو  ع���ام2018، 

اأعوام، كما يقبع يف �سجون الحتال الأ�سري 

ال�����س��ح��ايف  ي��ا���س��ر م��ن��اع م��ن نابل�س وال���ذي 

ال�سهر  نهاية  خ��ال  اعتقاله  ف��رتة  �سينهي 

يوليو من   31 بتاريخ  اعُتقل  وك��ان  احل��ايل، 

العام 2019 وُحكم عليه بال�سجن ملدة عامني

جماهد  ال�سحايف  الأ���س��ري  يق�سي  بينما 

اأ�سهر،  ع�سرة  مل��دة  الفعلي  ال�سجن  م��رداوي 

�سبتمر   23 بتاريخ  الحتال  اعتقله  وك��ان 

م��ن ال��ع��ام 2020 خ��ال ع��ودت��ه م��ن ماليزيا 

بعد درا�سته املاج�ستري بالإعام

اأن  اإىل  ال�سحافيني  دع��م  جلنة  وت�سري 

حماكم الحتال الإ�سرائيلي تتاعب باأيام 

خ���روج الأ���س��ري ال�����س��ح��ايف ت��ام��ر ال��رغ��وث��ي 

م��ن كوبر ب��رام اهلل، وال���ذي ك��ان م��ن املقرر 

اأن يفرج عنه خال �سهر متوز املا�سي، بعد 

لتوؤجل  الح��ت��ال،  �سجون  اأ�سهر يف   8 اأنهى 

حمكمة الحتال موعد الإف��راج عنه حتى 

10 اأغ�سط�س  اجلاري

60الدويل

 هيئة األسرى: المسؤولية جماعية 
إلنقاذ حياة األسرى المضربين

 أبو حسنة: 100 مليون دوالر عجز مالي 
في ميزانية »أونروا«

 الرئيس التونسي: »سنواصل العمل 
دون هوانة حتى ال يظلم أحد«

البلد-وكاالت نب�ض 

�سئون  هيئة  ادارة  جلنة  رئي�س  طالب 

امل���ح���اف���ظ���ات  الأ�������س������رى وامل����ح����رري����ن يف 

اجل��ن��وب��ي��ة، ح�����س��ن ق��ن��ي��ط��ة ام�����س الأح���د 

لل�سغط  والن�سانية  احلقوقية  املوؤ�س�سات 

ع��ل��ى ���س��ل��ط��ات الح����ت����ال ل����اف����راج عن 

الأ����س���رى الداري������ني وان���ه���اء ه���ذا امل��ل��ف ، 

اإدارى  اأ�سري   16 حياة  انقاذ  على  والعمل 

م�سرب عن الطعام باأو�ساع �سحية �سعبة 

النقب  معتقل  يف  م��ن��ه��م  لأرب���ع���ة  خ��ا���س��ة 

ال�������س���ح���راوي، و����س���ط جت���اه���ل حل��ال��ت��ه��م 

ال�����س��ج��ون  اإدارة  ق���ب���ل  م����ن  وم��ط��ال��ب��ه��م 

الإ�سرائيلية

جماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  اأن  قنيطة  وق���ال 

يف ان��ق��اذ ح��ي��اة الأ����س���رى امل�����س��رب��ني على 

وفى  وال���دوىل،  والعربى  املحلى  امل�ستوى 

ك��اف��ة امل���ج���الت ال��ق��ان��ون��ي��ة والع��ام��ي��ة 

ال�����س��ع��ب  اأن  م���و����س���ح���اً  واجل���م���اه���ريي���ة، 

العتقال  �سيا�سة  من  يعانى  الفل�سطينى 

الدارى با لئحة اتهام بقرار من جهاز 

ال�سرائيلية،  الع�سكرية  واملحاكم  ال�سباك 

اأب����ن����اء  م����ن  الآلف  ع�������س���رات  وه���ن���ال���ك 

�سحية  ك��ان��وا  م��ن  الفل�سطينى  ال�����س��ع��ب 

ه����ذا الع���ت���ق���ال غ���ري الن�����س��ان��ى، وو���س��ل 

ع���دد الأ����س���رى الداري�����ني اإىل م��ا ي��ق��ارب 

ال�سجون  يف  اداري�����اً  م��ع��ت��ق��ًا   )540( م��ن 

وامل���ع���ت���ق���ات ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ، م��ن��ه��م من 

ال�����س��دي��د لدخولهم  ه��و يف ح���ال اخل��ط��ر 

ال���س��راب امل��ف��ت��وح ع��ن ال��ط��ع��ام م��ن فرتة 

املحاكم  مبقاطعة  �سابقاً  وقاموا   ، طويلة 

احتجاجاً  فراير  منت�سف  يف  الع�سكرية 

، واأ����س���رب���وا ب�سكل  ال�����س��ي��ا���س��ة  ت��ل��ك  ع��ل��ى 

جماعى وفردى منذ العام 2012 ، وقاموا 

لنهاء  الحتجاجية  اخل��ط��وات  بع�سرات 

هذا الجراء التع�سفى بحقهم

ودعا قنيطة اجلهات الر�سمية والأهلية 

�سيا�سات  مل��ن��اه�����س��ة  اجل��ه��ود  ك��اف��ة  ل��ب��ذل 

الأ�سرى، وطالب  �سلطات الحتال بحق 

واملنظمات  الدولية  ال�سغط  جمموعات 

احل��ق��وق��ي��ة والن�����س��ان��ي��ة ل��ل�����س��غ��ط على 

الح��ت��ال ل��وق��ف ه��ذا الن��ت��ه��اك والعمل 

قبل  امل�سربني  املعتقلني  حياة  انقاذ  على 

فوات الأوان

البلد-وكاالت نب�ض 

اأكد الناطق با�سم وكالة الغوث وت�سغيل 

الاجئني الفل�سطينيني )اأون��روا(، عدنان 

بحوايل  مالياً  اأن هناك عجزاً  اأب��و ح�سنة، 

)اأون�����روا(،  ميزانية  يف  دولر  مليون   100

وبنف�س الوقت هناك وع��ودات من العديد 

من الدول

“اإن ه��ذه  ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي،  وق����ال يف 

ال���وع���ودات وه���ي ال��ت��رع��ات ال��ت��ي لب���د اأن 

تدفع يف موعدها، ف��اإذا دفعت يف موعدها 

ح�سب الت�سالت التي نقوم بها، ل يكون 

ه���ن���اك اأزم������ة يف ���س��ه��ر اأي��ل��ول/���س��ب��ت��م��ر، 

ال��دف��ع ه��ذه الل��ت��زام��ات  اإذا مل يتم  ولكن 

والتعهدات يف موعدها، �سيكون هناك اأزمة 

اأيلول/ �سهر  روات��ب  بفاتورة  تتعلق  مالية 

�سبتمر”

مهم  المريكية  امل�ساعدات  اأن  واأو���س��ح 

تخ�س�س  النهائية  يف  وا�ستطاعت  ج����داً، 

100م��ل��ي��ون ولر  العجز اىل ح���وايل  ه���ذه 

�سبب  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال���ع���ام،  ل��ه��ذا  ف��ق��ط 

ب�سبب  ال���دول  اأن بع�س  امل���ايل ه��ي  العجز 

اأزم������ة )ك����ورون����ا( مل ت��ع��د ت��ع��ط��ى ال����دول 

املانحة، كذلك امل�ساكل القت�سادية، اإ�سافة 

اأنها  اأخرتنا  املانحة  ال��دول  بع�س  اأن  اإىل 

�ستخ�س�س حجم امل�ساعدات التي �ستقدمها 

للمنظمات الإن�سانية ومن �سمنها )اأونروا(

وم������ن ج���ه���ة اأخ�����������رى، اأف���������اد ال���ن���اط���ق 

الاجئني  وت�سغيل  ال��غ��وث  وك��ال��ة  ب��ا���س��م 

بدء  بخ�سو�س  )اأون������روا(  الفل�سطينيني 

ق��رارات  �سيعتمد على  باأنه  الدرا�سي  العام 

حول  وذل���ك  الفل�سطينية،  ال�سحة  وزارة 

و���س��ع ال��وب��ائ��ي يف غ���زة، مم��ا ي�سمح ببدء 

اأو  امل��دم��ج  التعليم  اأو  ال��وج��اه��ي  التعليم 

التعليم عن بعد ككل، فهو قرار من اجلهات 

املخت�سة يف هذا الإطار

امل��دار���س  اأن  اأب����و ح�سنة،  ع��دن��ان  وب���ني 

التي ت�سررت اأثناء احلرب باأن معظم هذه 

جاهزة  واأ�سبحت  اإ�ساحها،  مت  امل��دار���س 

ل�ستقبال العام الدرا�سي

البلد-وكاالت نب�ض 

التون�سي  ال��رئ��ي�����س  ف��ي��ه  ع���اد  وق���ت  يف 

وج������دد ت����اأك����ي����ده ع���ل���ى اأه���م���ي���ة امل��رح��ل��ة 

وفق  ال��ب��اد،  بها  مت��ر  التي  ال�ستثنائية 

تون�سية  �سخ�سية   30 وج��ه��ت  ت��ع��ب��ريه، 

العام  ال��راأي  اإىل  مفتوحة  ر�سالة  وطنية 

الوطني والدويل

واأك������د امل���وّق���ع���ون دع��م��ه��م ل���س��ت��ج��اب��ة 

وعدم  ال�سعب،  ملطالب  التون�سي  الرئي�س 

اع��ت��ب��ار ق���رارات���ه الأخ�����رية ان��ق��اب��ا على 

اإىل  داع��ني  ال�سرعية،  على  ول  الد�ستور 

حما�سبة اخلارجني عن القانون حما�سبة 

قانونية دون اأي ت�سٍفّ ول انتقام

اأي�����س��ا رف�سهم  امل��وق��ع��ون  اأب����دى  ك��م��ا 

التام لأي ت�سوية مع املت�سببني يف الف�ساد، 

ال�سيا�سي،  امل�سهد  اإىل �سدارة  اأو عودتهم 

بح�سب تعبريهم

مب�ساندة  ال�سديقة  ال���دول  وط��ال��ب��وا 

ت�سمن  التي  التون�سي  ال�سعب  اختيارات 

له الكرامة واحلرية، اأما الدول الأجنبية 

ال�����س��وؤون  يف  ال��ت��دخ��ل  ع��دم  منها  فطلبوا 

التون�سية الداخلية 

العمل لإجناح املرحلة ال�ستثنائية

ج����اء ذل����ك ب���ع���دم���ا اأك�����د ���س��ع��ّي��د ع��ل��ى 

احلقوق  حلفظ  العمل  موا�سلة  �سرورة 

واحرتام القانون وعدم م�سادرة الأموال

مب��رح��ل��ة  مت�����ر  ت���ون�������س  اأن  واع�����ت�����ر 

ا����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة، م��ط��م��ئ��ن��اً اجل���م���ي���ع ب���اأن���ه 

ل  حتى  “هوانة”  دون  العمل  �سيوا�سل 

اإطار  واأن حتفظ احلقوق يف  اأح��د،  يظلم 

القانون

خافات منذ اأ�سهر

كان  التون�سي  الرئي�س  اأن  اإىل  ي�سار 

اأع��م��ال  امل��ا���س��ي، جتميد  اأع��ل��ن الأ���س��ب��وع 

ال�����رمل�����ان مل�����دة ����س���ه���ر، واإع�����ف�����اء رئ��ي�����س 

احل��ك��وم��ة ه�����س��ام امل�����س��ي�����س��ي م���ن م��ه��ام��ه 

وتوليه بنف�سه ال�سلطة التنفيذية

بعد خافات منذ  �سعّيد  وج��اء حترك 

على  منق�سم  وبرملان  امل�سي�سي  مع  �سهور 

نف�سه بينما تعاين تون�س اأزمة اقت�سادية 

ازدادت حدة بفعل واحدة من اأ�سواأ حالت 

تف�سي جائحة كوفيد-19 يف اإفريقيا

ك��م��ا خ���رج ك��ث��ري م��ن ال��ت��ون�����س��ي��ني اإىل 

ال�����س��وارع دع��م��اً ل���ق���رارات ���س��ع��ّي��د، وذل��ك 

بعدما ا�ستاوؤوا من حالة ال�سلل ال�سيا�سي 

التي تعاين منها الباد و�سعف القت�ساد 

حيث  ال��ب��اد،  يف  ال�سحي  الو�سع  وت���اأزم 

الأع��ل��ى يف  ب��ني  ت�سجل ن�سبة وف��ي��ات م��ن 

العامل
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يف  اليد  ك��رة  ملناف�سات  املجموعات  دور  انتهاء  مع 

املنتخب  دخ���ل  ط��وك��ي��و،  يف  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة 

امل�صري التاريخ باأداء لفت وانت�صارات متتالية.

5 م���ب���اري���ات يف  اأ����ص���ل  4 م���ن  ان���ت�������ص���اره يف  وم����ع 

اأول منتخب  لليد  امل�صري  املنتخب  اأ�صبح  املجموعة، 

تاريخ  يف  واأفريقيا  عربيا  الإجن��از  هذا  يحقق  عربي 

الأوملبياد.

وح���ل امل��ن��ت��خ��ب امل�����ص��ري ث��ان��ي��ا خ��ل��ف ب��ط��ل ال��ع��امل 

اإح��دى  على  قويا  مناف�صا  ا�صمه  وو���ص��ع  ال��دمن��ارك، 

امليداليات.

املنتخب  اأ�صبح  الأهداف،  وفارق  للنقاط  وبالنظر 

امل�����ص��ري ث���اين اأف�����ص��ل م��ن��ت��خ��ب يف ال��ب��ط��ول��ة خلف 

ع��ل��ى مت�صدر  ب���اأرق���ام���ه ح��ت��ى  ال����دمن����ارك، م��ت��ف��وق��ا 

املجموعة الأوىل فرن�صا.

اأو  اأمل��ان��ي��ا  اأم���ام  م��واج��ه��ة  م�صر  منتخب  وتنتظر 

بانتظار  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  دور  يف  ال���روي���ج، 

انتهاء نتائج املجموعة الأوىل.

ال��ذي  ال��اف��ت  ت��األ��ق��ه  امل�����ص��ري  وي��وا���ص��ل املنتخب 

ظ��ه��ر خ���ال ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف ب��اده 

م��ط��ل��ع ال���ع���ام، ع��ن��دم��ا خ���رج م��ن رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي اأم���ام 

ال��ب��ط��ل ال����دمن����ارك، ب���ال���رك���ات ال��رج��ي��ح��ي��ة، بعد 

التعادل يف الوقت الأ�صلي.

»فراعنة اليد« يدخلون تاريخ األولمبياد

 أولمبياد عربي ضّد التطبيع

 طوكيو 2020.. الصين تواصل حصد الذهب وأميركا خلفها

نب�ض البلد -وكاالت

الأمم  بكاأ�س  البطولة  يف  الفائز  الفريق  ُي�صتقبل  ما  ع��ادًة 

اآخر باحتفالٍت �صعبية ور�صمية  كاأ�ٍس  باأّي  اأو  القاّرة  بكاأ�س  اأو 

حا�صدة عند عودته اإىل باده، لكّن ذلك مل يكن ال�صبب الذي 

احت�صدت اجلماهري اجلزائرية لت�صتقبل بطلها حاملة اأعام 

بادها واأعام فل�صطني عند و�صوله اإىل عا�صمة باده عائداً 

من طوكيو، مل يحمل نورين اأي ميدالية ومل يحّطم اأّي رقم 

ا�صُتقبل ا�صتقبال الأبطال العائدين من  قيا�صي جديد، لكّنه 

للبطل  اجلزائرية  احل�صود  ا�صتقبال  مّت  هكذا  كبري،  انت�صار 

ال�صخ�صية  كرامته  تعزيز  على  ح�صل  اأن  بعد  نورين،  فتحي 

وكرامة عائلته وكرامة �صعبه و�صائر ال�صعوب العربية، عندما 

قّرر بوعي قومي خال�س الن�صحاب من مباراة اجلودو جتنباً 

اإ�صرائيلي  اأّنه قام بالّلعب مع لعٍب  لأن ي�صجل عليه التاريخ 

هو مبثابة العدّو املحتّل ل�صعب واأر���س فل�صطني، وذلك قبل 

اأربعة اأيام من املباراة، هذا القرار احلا�صم مّت اتخاذه كما قال 

دون اأّي ترّدد، موؤّكداً معار�صته للتطبيع العربي مع الحتال 

ووقوفه مت�صامناً مع �صعب فل�صطني

هذه هي املّرة الثانية التي يقوم بها نورين بخطوٍة مماثلة، 

فقد كانت املّرة الأوىل عندما ان�صحب اأي�صاً من بطولة العامل 

للجودو العام 2019 كي ل يلعب مع نف�س الاعب الإ�صرائيلي 

الذي يبدو وكاأّنه ياحقه يف اأوملبياد طوكيو

وبينما كان قرار نورين يعود ب�صكٍل معلن اإىل رف�صه اللعب 

ال�صوداين حمّمد عبد  مع الاعب الإ�صرائيلي، فاإّن الاعب 

اأن  اأي�صاً  املقرر  من  ك��ان  التي  امل��ب��اراة  من  ان�صحب  الر�صول، 

نورين  رف�س  ال��ذي  الإ�صرائيلي  الاعب  نف�س  فيها  يواجه 

اللعب معه، وذلك قبل يومني من ان�صحاب هذا الأخري، لكن 

اأّنه  اإّل  ان�صحابه،  �صبب  ي�صرح  اأن  دون  ان�صحب  الر�صول  عبد 

بات من الوا�صح اأّن هذا الن�صحاب الذي جرى بعد التح�صري 

موجة  رف�س  �صياق  يف  ج��اء  ال���وزن،  عملية  واإجن���از  للمباراة 

على  ان�صحب  عندما  وذل��ك  طوكيو،  اأومل��ب��ي��اد  اأث��ن��اء  التطبيع 

غرار ما قام به البطل نورين

مع  الأخ���رية  التطبيع  جولة  اأّن  ال�صياق،  ه��ذا  يف  ُياحظ 

اإطار املباريات الريا�صة، من هنا تكمن  اإ�صرائيل قد بداأت يف 

اإذا  الريا�صي،  ال�صياق  يف  لإ�صرائيل  العربية  املقاطعة  اأهمية 

كان قرار كل من نورين وعبد الر�صول فردياً، اإّل اأّنه مع ذلك 

يعك�س حقيقة امل�صاعر العربية يف مواجهة عملية التطبيع مع 

الفل�صطيني  ال�صعب  ن�صال  مع  وت�صامناً  الإ�صرائيلي،  العدّو 

لنيل حقوقه لأر�س ووطنه

املباريات  امل�صاركات يف  اإي��ران ممنوعة من  اأّن  املعروف  من 

الدولية للجودو، وذلك بقرار من اللجان املنّظمة لاأوملبياد، 

يعود ه��ذا ال��ق��رار اإىل اّدع���اء اأح��د الاعبني الإي��ران��ي��ني وهو 

للجودو  الإي���راين  الحت��اد  اأّن  �صابقة  دورة  يف  مولبي  �صعيد 

اأجربه على عدم خو�س مباريات مع الاعبني الإ�صرائيليني، 

اأن تطالب الحّت��ادات  القرار �صّجع دول��ة الحتال على  هذا 

املختلفة املنظمة لاأوملبياد لّتخاذ قرار م�صابه ملنع الاعبني 

العرب الذين يّتخذون موقفاً وطنياً وقومياً �صّد التطبيع من 

امل�صاركة احلا�صرة والّاحقة يف األعاب الأوملبياد

اإىل تناول رف�س  الإ�صرائيلية  الإع��ام  وقد عمدت و�صائل 

الريا�صة  اأبطال  قبل  من  الإ�صرائيليني  الاعبني  مع  اللعب 

العرب بكثرٍي من الغ�صب من ناحية، وماحظة اأّن هوؤلء اأي 

الاعبني العرب يف ال�صابق كانوا اإّما يتمار�صون اأو ي�صطنعون 

اليوم  اأّم��ا  الإ�صرائيليني،  الاعبني  مع  يلعبوا  ل  لكي  حيًا 

ال�صبب  ف���اإّن  اجل���زائ���ري،  ال��اع��ب  ت�صريحات  بعد  ��ة  وخ��ا���صّ

املعلن بات وا�صحاً وهو رف�س التطبيع والتعاون مع الحتال 

الأمر  هذا  واأّن  العربية،  لل�صعوب  عدواً  باعتباره  الإ�صرائيلي 

مر�صح لا�صتمرار، من هنا تدعو و�صائل الإعام الإ�صرائيلية 

امل�صتوى ال�صيا�صي لل�صغط لّتخاذ قرارات ُينع من خالها 

اأ�صكال  �صائر  يف  الّلعب  م��ن  التطبيع  �صّد  ال��ع��رب  الاعبون 

املباريات الدولية

البلد-وكاالت نب�ض 

 ،2020 طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  يف  ال��ذه��ب  ح�صد  ال�صني  توا�صل 

 ،3 اإىل  ذهبيات   5 من  الفارق  املتحدة  الوليات  قل�صت  فيما 

لكن الأخرية تت�صدر اإجمايل امليداليات.

47 ميدالية، منها  فقد رفعت ال�صني عدد ميدالياتها اإىل 

22 ذهبية و13 ف�صية و12 برونزية.

ال�صني من حيث  اقربت من  فقد  املتحدة،  الوليات  اأما 

الذهبيات، ولكنها ح�صلت على اإجمايل ميداليات اأكرث.

اأوملبياد طوكيو  اإجمايل امليداليات الأمريكية يف   فقد بلغ 

52 ميدالية، منها 19 ذهبية و20 ف�صية و13 برونزية.

و�صل  ميداليات  باإجمايل  الثالث  املركز  يف  اليابان  وحلت 

متفوقة  برونزيات،  و8  ف�صيات  و5  ذهبية   17 منها   ،30 اإىل 

غلتها  اأ�صراليا  رفعت  حيث  الذهبيات،  بعدد  اأ�صراليا  على 

3 والربونزيات  13، بينما بلغ عدد الف�صيات  من الذهب اإىل 

.14

4 يف  وكانت الوليات املتحدة اأحرزت ذهبية �صباق التتابع 

100 مر متنوع للرجال يف ال�صباحة يف اأوملبياد طوكيو برقم 

عاملي بلغ 3 دقائق و26.78 ثانية يوم الأحد.

ذهبت  بينما  الف�صية،  امليدالية  على  بريطانيا  وح�صلت 

امليدالية الربونزية اإىل اإيطاليا.

كما اأحرزت ال�صينية جونغ يل جياو ذهبية مناف�صات دفع 

األعاب القوى بعدما �صجلت اأف�صل نتيجة �صخ�صية  اجللة يف 

لها وبلغت 20.58 مرا، اليوم الأحد.

 وح�����ص��ل��ت الأم���ريك���ي���ة ري���ف���ن ����ص���ون���درز ع��ل��ى امل��ي��دال��ي��ة 

اآدمز  فالريي  املخ�صرمة  النيوزيلندية  نالت  بينما  الف�صية، 

الربونزية. امليدالية 

مر   100 يف   4 التتابع  �صباق  ذهبية  اأ���ص��رال��ي��ا  واأح����رزت 

متنوع لل�صيدات يف ال�صباحة، وح�صلت الوليات املتحدة على 

امليدالية الف�صية، بينما ذهبت امليدالية الربونزية اإىل كندا.

70الريا�ضي

 البحرينية يافي األسرع في تصفيات 
3 آالف متر موانع

 الملكي والبرسا واليوفي تتوجه 
نحو مشروع السوبر ليغ

 العب لبناني: مستعد لتلقي عقوبة 
من االتحاد الدولي للفنون القتالية 

وأال ألعب أمام إسرائيلي

نب�ض البلد- وكاالت

موتيلي  البحرينية  ال���ع���داءة  ���ص��ّج��ل��ت 

وي��ن��ف��ري��د ي���ايف اأ����ص���رع زم���ن يف ���ص��ف��ي��ات 3 

اآلف مر موانع لتبلغ النهائي ب�صهولة يف 

اأوملبياد طوكيو 2020.

لتكون  دقائق   9:10.80 يايف  زمن  وبلغ 

ب���ني 16 ع�����داءة ���ص��ت��خ��و���س ال��ن��ه��ائ��ي ي��وم 

الأرب���ع���اء.  وك��ان��ت ي��ايف ق��د احتلت املركز 

2019 يف الدوحة  العامل  الرابع يف بطولة 

اإحرازها  من  �صنة  بعد  د،   9:05.68 بزمن 

ذهبية الألعاب الآ�صيوية.

ب��وزي��اين  م����روزى  التون�صية  و���ص��ّج��ل��ت 

 9:31.25( ل��ه��ا  �صخ�صي  ت��وق��ي��ت  اأف�����ص��ل 

غري  ع�صر  التا�صع  املركز  احتلت  لكنها  د( 

املوؤهل.

البلد-وكاالت نب�ض 

ري���ال م��دري��د وبر�صلونة  اأن��دي��ة  اأك���دت 

وي��وف��ن��ت��و���س ل��ك��رة ال��ق��دم اإ���ص��راره��ا على 

اأن  بعد  ليغ،  �صوبر  م�صروع  يف  ال�صتمرار 

اأمرت حمكمة يف مدريد الحتاد الأوروبي 

التاأديبية  ال��ع��ق��وب��ات  ب��اإل��غ��اء  ال��ق��دم  ل��ك��رة 

املفرو�صة على اثني ع�صر ناديا �صاركت يف 

امل�صروع الذي مل ير النور.

الأوروب���ي���ة  ال��ع��دل  واأ���ص��ب��ح��ت حمكمة 

هذه  بنظر  املخت�صة  ه��ي  لوك�صمبورغ  يف 

بيانا  الثاثة  الأندية  واأ�صدرت  الق�صية. 

م�صروع  ا���ص��ت��ك��م��ال  يف  رغبتها  ف��ي��ه  اأب����دت 

تاأ�صي�س هذه البطولة الأوروبية.

البلد-وكاالت نب�ض 

ق�����ال ال����اع����ب ال���ل���ب���ن���اين ع���ب���د اهلل 

م����واج����ة لع���ب  رف�������ص���ه  اإن  م���ن���ي���ات���و: 

ا����ص���رائ���ي���ل���ي ����ص���م���ن ب���ط���ول���ة ال���ع���امل 

امل���خ���ت���ل���ط���ة  ال����ق����ت����ال����ي����ة  ال�����ف�����ن�����ون  يف 

ق�����رار  ����ص���م���ن  ي����ات����ي   ”MMA“
اللبناين  والحت��اد  اللبنانية  احلكومة 

ل���ل���ف���ن���ون ال���ق���ت���ال���ي���ة وال�������ص���ع���ب ب��ع��دم 

على  ومقاطعتها  با�صرائيل  الع��راف 

ال�صعد جميع 

حديث  يف  منياتو  ال��اع��ب  وا���ص��اف 

لإذاعة )�صوت فل�صطني( ام�س الحد، 

من  اك��رب  اللبنانيني  وكافة  موقفه  ان 

اأي حدث ريا�صي يف مقاطعة ا�صرائيل، 

عقوبة  اي  لتلقي  ا���ص��ت��ع��داد  ع��ل��ى  وان���ه 

م����ن ق���ب���ل الحت�������اد ال�������دويل ل��ل��ف��ن��ون 

نابع  اخ��ذه  ال��ذي  القرار  لن  القتالية، 

من قناعة كل اللبنانيني

ودع������ا ك���اف���ة ال���ري���ا����ص���ي���ني ال���ع���رب 

موقف  على  ال�صمود  العرب  وال�صباب 

لو  حتى  الح��ت��ال  م��ع  التطبيع  ع��دم 

ملوقف  مغاير  احلكومات موقفها  كانت 

ال�صعب
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البلد-وكاالت نب�ض 

من  واح��دة  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  تعترب 

التي  الأ�سا�سية  الريا�سّية  الدولية  الأح��داث 

جميع  م��ن  ال��ري��ا���ض��ي��ن  اآالف  فيها  ي�����ض��ارك 

ال�ضيفية  الريا�ضات  خمتلف  يف  العامل  دول 

تلف  وال�ضتوية، وتخُعقد كل 4 �ضنوات يف بلد خمخُ

الت�ضويت عليه م�ضبقاً. يتم 

ت��اري��خ قدمي  الأومل��ب��ّي��ة  روي���رز/ للألعاب 

�ضاحب  اأّن  امل��وؤرخ��ن  بع�ض  يعتقد  اإذ  ج���داً، 

عنه  يعرف  ال��ذي  هرقل  ه��و  االأومل��ب��ي��اد  فكرة 

للم�ضارعة ممار�ضته 

ت��اري��خ قدمي  الأومل��ب��ّي��ة  روي���رز/ للألعاب 

�ضاحب  اأّن  امل��وؤرخ��ن  بع�ض  يعتقد  اإذ  ج���داً، 

عنه  يعرف  ال��ذي  هرقل  ه��و  االأومل��ب��ي��اد  فكرة 

للم�ضارعة ممار�ضته 

تاريخ ن�شاأة االألعاب االأوملبية

ل���أل��ع��اب االأومل��ب��ّي��ة ت��اري��خ ق��دمي ج���داً، اإذ 

ف��ك��رة  اأّن ���ض��اح��ب  امل����وؤرخ����ن  ب��ع�����ض  ي��ع��ت��ق��د 

االأومل����ب����ي����اد ه����و ه����رق����ل ال������ذي ي����ع����رف ع��ن��ه 

على  تقام  كانت  واأنها  للم�ضارعة،  ممار�ضته 

���ض��رف زي��و���ض ك��ب��ر اآل��ه��ة ال��ي��ون��ان وزوج��ت��ه 

���ض��ب��ه ج���زي���رة  اأومل����ب����ي����ا يف  ه�����را يف م���دي���ن���ة 

الغربية. بيلوبونيز 

فقد  حديثة  اأومل��ب��ي��ة  األ��ع��اب  دورة  اأول  اأم��ا 

اأقيمت يف عام 1896 يف اأثينا و�ضارك فيها 280 

 1994 ع��ام  م��ن  وب���دءاً  م��ن 12 دول���ة،  ريا�سياً 

بداأ عقد االألعاب االأوملبية ب�ضيغتها اجلديدة 

ال�ضيفية وال�ضتوية بالتناوب كل عامن.

اأ�شياء ال تعرفها 

عن االألعاب االأوملبية

ت��اري��خ��اً  امل�����ض��اب��ق��ة مت��ت��ل��ك  اأَنّ ه���ذه  وك��م��ا 

ك���ب���راً، ف��ه��ي اأي�������ض���اً مت��ت��ل��ك اأح����داث����اً ق���د ال 

اأقيمت  دورة  اأول  البع�ض  ح�ضلت يف  يعرفها 

يف اأثينا تعرفوا عليها:

اإقامة فعاليات ال�ضباحة يف عر�ض البحر

اأثينا  تاألفت »االألعاب البحرية« يف اأوملبياد 

ال��ذي يقع  اأقيمت يف خليج زيا  اأح��داث  من 4 

على ال�ضاحل ال�ضرقي جلزيرة برايو�ض.

ووفقاً ملا ذكره موقع History فقد مَتّ 

و�ضط  اإىل  �ضفن خ�ضبية  املت�ضابقن عرب  نقل 

اخلليج، ومن هناك ت�ضابقوا باجتاه ال�ضاطئ، 

املفرغ  ال��ق��رع  م��ن  �ضل�ضلة  ا�ضتخدام  مت  وق��د 

للممرات. كع�مات 

فاالأمر  اليوم  ال�ضباحة  مل�ضابقات  بالن�ضبة 

امل�ضابقة  تلك  يف  فال�ضباحون  متاماً،  خمتلف 

ك���ان���وا ي��ع��ان��ون م���ن ارت���ف���اع االأم������واج وامل��ي��اه 

�ضد  معركة  اإىل  ال�ضباق  حولت  التي  الباردة 

العوامل اجلوية.

هاجو�ض  األفريد  املجري  ال�ضباح  قال  وقد 

ق��ام بدهن ج�ضده بدهون  اإن��ه  يف وق��ت الح��ق 

تغلبت  العي�ض  يف  اإرادت����ه  وب���اأّن  ال���ربد،  ل���درء 

متاماً على رغبته بالفوز يف ال�ضباق.

مل يكن هناك ميداليات ذهبية حتى 1904

امليداليات  ملنح  االأومل��ب��ي  التقليد  ي��ب��داأ  مل 

اأق��ي��م��ت  ال���ت���ي   1904 األ���ع���اب  ال��ذه��ب��ي��ة ح��ت��ى 

يف م��دي��ن��ة ���ض��ان��ت ل��وي�����ض ب���والي���ة م��ي�����ض��وري 

االأمريكّية.

وب���داًل م��ن ذل��ك ك��ان ي��ت��م م��ن��ح الفائزين 

و���ض��ه��ادات  ف�ضية  م��ي��دال��ي��ات  االأول  ب��امل��رك��ز 

الثاين  املركز  اأ�ضحاب  اأما  الزيتون،  واأغ�ضان 

ب��رون��زي��ة  م��ي��دال��ي��ات  ع��ل��ى  يح�ضلون  ف��ك��ان��وا 

واأغ�����ض��ان م��ن ال���غ���ار، يف ح��ن ك���ان اأ���ض��ح��اب 

املركز الثالث يخرجون خايل الوفا�ض.

ت�شمنت االألعاب حدث �شباحة 

للبحارة من البحرية اليونانية

ع��ل��ى ع��ك�����ض االأل���ع���اب االأومل��ب��ي��ة ال���ح��ق��ة، 

لعبة  مثل  غريبة  م�ضابقات  ت�ضمنت  وال��ت��ي 

النار على احلمام احلي،  واإط�ق  �ضد احلبل 

1896 �ضهدت على م�ضابقة غريبة  األعاب  فاإن 

م�ضافة  احل��رة  ال�ضباحة  وه��ي  ال�ضيء  بع�ض 

اليونانية  البحرية  الأع�ضاء  خم�ض�ضة   100

فقط.

ممنوع م�شاركة الن�شاء

االأل��ع��اب  ك��ان��ت  ال��ق��دمي��ة،  نظرتها  مثل 

ال��رج��ال  تخ�ض  االأوىل  احل��دي��ث��ة  االأومل��ب��ي��ة 

ف���ق���ط، وك�����ان ا���ض��ت��ب��ع��اد ال���ن�������ض���اء يف امل���ق���ام 

االأوملبية  اللجنة  رئي�ض  تاأثر  ب�ضبب  االأول 

ال���ذي اعترب  ب��ي��ر دي ك��وب��رت��ان،  ال��دول��ي��ة 

غر  الريا�ضية  االألعاب  يف  االإن��اث  م�ضاركة 

الئقة.

ل���ك���ّن امل���ن���ع ه�����ذا مل ي�����ض��ت��م��ر االأل����ع����اب 

االأوملبية احلديثة؛ اإذ كانت اأول مرة �ضاركت 

عام  الثانية  الدورة  كانت يف  الن�ضاء يف  فيها 

1900 يف باري�ض.

اأحدهم فاز بريا�ضة مل ميار�ضها من قبل

�ضهدتها  ال��ت��ي  ال��غ��ري��ب��ة  االأ����ض���ي���اء  اأح����د 

االألعاب االأوملبية كان فوز ال�عب االأمريكي 

على  القر�ض  رمي  مب�ضابقة  جاريت  روبرت 

الرغم من اأنه مل ميار�ض هذه الريا�ضة من 

قبل، اإذ مل تكن هذه اللعبة من �ضمن األعاب 

االأمريكية حينها. القوى 

لذلك قام جاريت قبل توجهه نحو اأثينا 

ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف امل�����ض��اب��ق��ة، مب�����ض��اه��دة ���ض��ورة 

للقر�ض، ف�ضنع واحداً �ضبيهاً به لكّن الوزن 

الذي �ضنعه به كان اأثقل ب� 5 اأ�ضعاف تقريباً 

فقرر التخلي عن فكرة امل�ضاركة.

ت��ف��اج��اأ  اأث���ي���ن���ا  ب��ع��د و����ض���ول���ه اإىل  ول���ك���ن 

وق��رر  احلقيقي  للقر�ض  اخل��ف��ي��ف  ب��ال��وزن 

امل�ضاركة.

�ضحيح اأنه اأخطاأ يف رمياته االأوىل، لكنه 

جن��ح يف حم��اول��ة اأخ����رى يف رم���ي ال��ق��ر���ض 

اأب����ع����د مم����ا رم����اه  29 م�����راً وه�����ي  م�����ض��اف��ة 

اليونانيون، ليفوز باملركز االأول.

اإّن  توما�ض كرت�ض زميل جاريت  ويقول 

بالن�ضبة لنا، لكّنه كان  املوقف كان كوميدياً 

لليونانين. بالن�ضبة  ماأ�ضاوياً 

 لم يكن هناك ميداليات ذهبية، وأحدهم فاز 
برياضة لم يمارسها ُمسبقًا.. أشياء غريبة 
حصلت في أول دورة ألعاب أولمبية حديثة

البلد-وكاالت نب�ض 

ما  اأول  فاإن  معلومة،  البحث عن  نريد  عندما 

الذي  البحث  حمرك  Google؛  هو  اإليه  نلجاأ 

اأن  اإال  وم���دارات���ه.  االإن���رن���ت  ف�����ض��اء  ع��ل��ى  هيمن 

ح�ضاب  على  ي��اأت��ي  للبحث   Google ا�ضتخدام 

اخل�ضو�ضية، فلكل �ضيء مقابل.

االإع�����ن����ات،  ع��ل��ى   Google ع��م��ل  ي�����ض��ت��ن��د 

بحث  عملية  ف��ك��ل  اأرب���اح���ه،  ع��ل��ى  يح�ضل  وب��ه��ذا 

تقوم بها تغذي ملفك ال�ضخ�ضي الذي ي�ضتخدمه 

ب��االإع���ن��ات  ال�ضتهدافك  ب���دوره  البحث  حم��رك 

التي تظهر على االإنرنت. 

ل   Google ���ض��رك��ة  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 

التي  البحث  عمليات  عن  الت�ضويق  �ضركات  تخرب 

املدخ�ت  تلك  ت�ضتخدم  فاإنها  �ضخ�ضياً،  جتريها 

ل��ت��ك��وي��ن ����ض���ورة ت��ع��ري��ف��ي��ة ع���ن���ك ال���ض��ت��ه��داف��ك 

باالإع�نات التي قد تثر اهتمامك.

من  للحد  خطوات   Google �ضركة  اتخذت 

اأدوات م��ث��ل احل��ذف  ب���اإدخ���ال  ل��ل��ب��ي��ان��ات،  ج��م��ع��ه��ا 

ال��ت��ل��ق��ائ��ي ل�����ض��ج��ل االإن����رن����ت ب��ع��د ف����رة زم��ن��ي��ة 

مع  ت��رغ��ب  ق��د  لكنك  امل��ث��ال.  �ضبيل  على  حم���ددة 

ذلك يف االنتقال اإىل خدمة بحث بديلة ال حتتفظ 

باأي �ضج�ت عن عمليات البحث اخلا�ضة بك. 

ف��ي��م��ا ي���ل���ي، ب��ع�����ض ال���ط���رق ال���ت���ي مي��ك��ن م��ن 

خ�لها احلد من اإعطاء معلوماتك اخلا�ضة كلما 

اأردت العثور على اإجابة ما.

Brave بحث

ب��اأن��ه  ال�����ض��اب��ق  يف   Brave م��ت�����ض��ف��ح  ا���ض��ت��ه��ر 

الحقاً  واأ���ض��در  اخل�ضو�ضية،  على  يركز  مت�ضفح 

ي���زال  اأن�����ه ال  اإال  ب����ه؛  ال��ب��ح��ث اخل���ا����ض  حم����رك 

االأعطال  بع�ض  ظهور  توقع  لذا  جتريبياً،  منتجاً 

التقنية.  وامل�ضك�ت 

�ضتجد  امل���ب���ك���رة،  امل��رح��ل��ة  ت��ل��ك  ل��ك��ن ح��ت��ى يف 

حمرك البحث �ضامً� بطريقة مثرة ل�إعجاب، 

اإىل ج��ان��ب خ�����ض��ائ�����ض احل��م��اي��ة واخل�����ض��و���ض��ي��ة، 

.WIRED ح�ضب ما ن�ضره موقع جملة

ب��ب�����ض��اط��ة، ال ي��ح��ت��ف��ظ حم����رك ال��ب��ح��ث ب���اأي 

قد  جت��ري��ه��ا.  ال��ت��ي  البحث  عمليات  ع��ن  �ضج�ت 

بع�ض  �ضهولًة  اأق��ل  امل�ضتخدم  جتربة  ذل��ك  يجعل 

ب�«جوجل«. ال�ضيء مقارنة 

يقول مت�ضفح Brave: »ي�ضتحيل اأن ن�ضارك 

من  جنمعها  ال  الأن��ن��ا  بياناتك،  نفقد  اأو  نبيع  اأو 

النهاية  يف  اخلدمة  ت�ضبح  قد  وبينما  االأ�ضا�ض«. 

م��دع��وم��ة ب���االإع����ن���ات، ف����اإن ت��ل��ك االإع����ن���ات ال 

االإنرنت،  على  ت��راه  اأو  به  تبحث  لها مبا  ع�قة 

ل������ذا ����ض���ت���ك���ون خم���ت���ل���ف���ة مت�����ام�����اً ع�����ن اإع������ن�����ات 

.Google
 Brave ميكنك الو�ضول اإىل حمرك البحث 

من اأي مت�ضفح اإنرنت واأي جهاز )ل�ضت م�ضطراً 

ال���ض��ت��خ��دام   Brave م��ت�����ض��ف��ح  ا���ض��ت��خ��دام  اإىل 

حمرك البحث(.

نتائج  اأعلى  من�ضدلة  قوائم  اأي�ضاً  ترى  �ضوف 

ال��ب��ح��ث ت��ت��ي��ح ل���ك ت��ن��ق��ي��ح ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث ح�ضب 

املوقع والوقت. وبناًء على الكلمات املفتاحية التي 

ت�ضتخدمها، قد ترى اأي�ضاً �ضريط النتائج املحلية، 

 )IP( ضوف ي�ضتخدم عنوان بروتوكول االإنرنت�

املحلية،  منطقتك  يف  نتائج  على  للعثور  م��وؤق��ت��اً 

بعد  االإنرنت  بروتوكول  عنوان  حفظ  دون  لكن 

ذلك. 

ومب�����ج�����رد اإغ����������ق ن�����اف�����ذة حم������رك ال���ب���ح���ث 

�ضيء. كل  حى  ميخُ  ،Brave

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�ضخ�ضي الذي ي�ضتخدمه حمرك البحث بدوره 

Istock ال�ضتهدافك باالإع�نات/ 

DuckDuckGo بحث

 DuckDuckGo البحث  حم��رك  يعمل 

Brave، وي��وف��ر  م��ن��ذ م��ا ق��ب��ل حم���رك ال��ب��ح��ث 

للم�ضتخدمن خ�ضائ�ض وخيارات اأكرث، ح�ضب ما 

.Business News Daily ن�ضره موقع

م�ضاعدتك  نف�ضه:  الركيز  له  البحث  حمرك 

ب��خ�����ض��و���ض��ي��ة، دون  ال��ب��ح��ث ع��ل��ى االإن����رن����ت  يف 

ت�����ض��ج��ي��ل ا���ض��ت��ف�����ض��ارات��ك وع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث ال��ت��ي 

مئات  ب��ي��ان��ات  ال��ب��ح��ث  حم���رك  ي�ضحب  جت��ري��ه��ا. 

امل�������ض���ادر، و���ض��م��ن ذل���ك ب��ي��ان��ات حم���رك ال��ب��ح��ث 

.Apple Mapsو  Microsoft Bing
وك������م������ا ه�������و احل�����������ال م�������ع حم���������رك ال���ب���ح���ث 

ال��ت��ي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ل��ي��ات  �����ض��ج��ل  يخُ ل���ن   ،Brave
البحث  حم��رك  فيها  تفتح  م��رة  ك��ل  يف  جت��ري��ه��ا؛ 

حم���رك  ���ض��ي��ع��ام��ل��ك   ،DuckDuckGo
اأن���ك م�����ض��ت��خ��دم ج��دي��د. �ضت�حظ  ال��ب��ح��ث ع��ل��ى 

وج���ود اإع����ن���ات اإىل ج��ان��ب ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث ال��ت��ي 

لكنها   ،DuckDuckGo من  عليها  حت�ضل 

االإع�نية  وال�ضبكات  م�ضتهدفة،  اإع�نات  لي�ضت 

اأي  ع��ن��ك  ت��ع��رف  ال  عليها  ال��ق��ائ��م��ة  والت�ضويقية 

�ضيء.

 :DuckDuckGo البحث  حمرك  يقول 

الب�ضاطة: ال  غاية  لدينا يف  »�ضيا�ضة اخل�ضو�ضية 

اأي معلومات �ضخ�ضية«، وهو ما  اأو ن�ضارك  جنمع 

والتطبيقات  املت�ضفح  امتداد  على  اأي�ضاً  ينطبق 

حتتاج  ال   .iOSو اأن���دروي���د  ل��ن��ظ��ام��ي  ال��ه��ات��ف��ي��ة 

على  تعرث  ولن  اخلدمة،  مع  ح�ضاب  ت�ضجيل  اإىل 

مكان  اأي  يف  جتريها  التي  البحث  لعمليات  �ضجل 

مما   ،DuckDuckGo البحث  حمرك  على 

من  تربح  اأن  ال�ضركة  على  امل�ضتحيل  من  يجعل 

بياناتك.

مليون   80 نحو  حالياً  البحث  حمرك  يجري 

عملية بحث يومياً.

Google تقييد 

مت�ضفح  ت�ضتخدم  كنت  اإذا  اأن��ك  بالذكر  يجدر 

دخولك  ت�ضجيل  مع   Google Chrome

ن��ت��ائ��ج  جت�����د  ف���ق���د   ،Google ح�������ض���اب  اإىل 

البحث  حمركي  م��ن  عليها  حت�ضل  التي  البحث 

Brave متزامنة مع  اأو   DuckDuckGo
ن�ضره  ما  ح�ضب  بك،  اخلا�ض   Google ح�ضاب 

 .USA Today موقع

يف  املحركن  هذين  على  البحث  نتائج  �ضتجد 

ت�ضجيل  ح��ال��ة  )يف   Chrome ت�ضفح  ���ض��ج��ل 

الوقت،  معظم   )Google ح�ضاب  اإىل  دخولك 

امل��زام��ن��ة  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  حت��ر���ض   Google لأن 

ب�ضكل افرا�ضي، الأن ذلك يتيح �ضهولة ا�ضتخدام 

خدمات Google على خمتلف االأجهزة.

 ،Chrome مت�ضفح  على  ذلك  ح��دوث  ملنع 

ان��ق��ر ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال��ن��ق��اط ال���ث����ث اأع���ل���ى مين 

ال�ضفحة، ثم اخر االإعدادات. 

ح�ضاب  با�ضتخدام  دخ��ول��ك  ت�ضجيل  راأي���ت  اإذا 

االإي��ق��اف؛  ع��ل��ى  ف��ان��ق��ر  االأع��ل��ى،  يف   Google
 Google ب���ن  ذل����ك االت�������ض���اَل  ي��ق��ط��ع  ����ض���وف 

البيانات  كل  ح��ذف  خيار  لك  و�ضيخُتاح  واملت�ضفح، 

ع��ل��ى ج��ه��ازك )وم����ن �ضمنها  امل��ح��ف��وظ��ة حم��ل��ي��اً 

�ضجل الت�ضفح واالإ�ضارات املرجعية وكلمات املرور 

املحفوظة(.

اإىل مت�ضفح  االنتقال  االأ�ضهل هو  رمبا اخليار 

ذكرنا  كما   Brave مت�ضفح  مثل  مت��ام��اً؛  اآخ���ر 

جيدة  بديلة  اأخ���رى  من�ضات  وه��ن��اك  قليل.  منذ 

 Microsoft م��ث��ل:   ،Chrome ملت�سفح 

 ،Operaو  ،Mozilla Firefoxو  Edge
االخ��ت��ي��ار،  عند  لكن  Apple؛  م��ن   Safariو

�ضجل  ح��ذف  اإع����دادات  م��ن  التحقق  على  اح��ر���ض 

بانتظام.  الت�ضفح 

نافذة خا�ضة  افتح  للمت�ضفح،  اختيارك  كان  واأياً 

اأو خمفية اأثناء البحث؛ ملنع ت�ضجيل عمليات البحث 

داخ����ل امل��ت�����ض��ف��ح، ومب��ج��رد اإغ�����ق ال��ن��اف��ذة، ���ض��وف 

��ر اأن  ت��خ��ت��ف��ي ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ح��ث اإىل االأب�����د. ل��ك��ن ت��ذكَّ

ال�ضركات  مينع  ال  التخفي  و�ضع  اأو  اخلا�ض  الو�ضع 

ع عمليات البحث التي جتريها متاماً. من تتبُّ

البلد-وكاالت نب�ض 

ت�ضامنها  عن  لطيفة،  التون�ضية،  الفنانة  عربت 

مع اأحداث ب�دها االأخرة بطرحها اأغنية جديدة

االأغنية حتمل ا�ضم »يحيا ال�ضعب«، وهي كلمات 

عرب  لطيفة  وطرحتها  ف��رح��ات،  اأ���ض��ام��ة  واأحل���ان 

التوا�ضل االجتماعي ح�ضاباتها على مواقع 

»يحيا  ل���أغ��ن��ي��ة:  ط��رح��ه��ا  م��ع  لطيفة  وك��ت��ب��ت 

»2021 ال�ضعب ي�ضقط كل عدو لل�ضعب، اإنتاج 

وم���ع ان�����دالع اأزم�����ة ت��ون�����ض االأ����ض���ب���وع امل��ا���ض��ي، 

االجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  عرب  لطيفة،  عربت 

العلم  �ضورة  ون�ضرت  لبلدها،  اخل��ر  متنيها  عن 

التون�ضي وكتبت »يا رب تون�ض«

اتخذ  قد  �ضعيد  قي�ض  التون�ضي  الرئي�ض  وك��ان 

اإق��ال��ة  ت�ضمنت  ق�����رارات،  ع���دة  امل��ا���ض��ي  االأ���ض��ب��وع 

عمل  وجتميد  امل�ضي�ضي،  ه�ضام  احل��ك��وم��ة  رئي�ض 

ال��ربمل��ان، اإ���ض��اف��ة الإق��ال��ة ك��ل م��ن وزي���ري ال��دف��اع 

حالة  بفر�ض  ال��ق��رارات  تلك  متبعا  وال��داخ��ل��ي��ة، 

ب�ضتى  للتجوال  حظرا  ت�ضمنت  التي  ال��ط��وارىء، 

اأنحاء الب�د

 وداعًا لإلعالنات 
المتلصصة.. 
كيف تجعل 
البحث على 

اإلنترنت أكثر 
خصوصية 

وأمنًا؟

 لطيفة التونسية 
تغني »يحيا 

الشعب« تضامنا مع 
أحداث بالدها

جيف بيزوس يفقد موقعه كأغنى 
رجل في العالم بسبب خسائر 

أمازون.. ملياردير فرنسي 
خطف منه اللقب

البلد-وكاالت نب�ض 

 »bloomberg« وك���ال���ة  ق���ال���ت 

اإن خ�����ض��ائ��ر غ���ر م��ت��وق��ع��ة  االأم���ري���ك���ي���ة 

العم�قة  االإلكرونية  التجارة  ل�ضركة 

م��وؤ���ض�����ض��ه��ا  ت���راج���ع  اإىل  اأدت  »اأم��������ازون« 

عن  بيزو�ض،  جيف  االأمريكي  امللياردير 

املركز االأول كاأغنى رجل يف العامل. 

يوليو/  31 ال�ضبت  ال��وك��ال��ة  بح�ضب 

متوز 2021، فقد هبطت اأ�ضهم »اأمازون« 

ال���ب���ور����ض���ة االأم����ري����ك����ي����ة، اجل��م��ع��ة،  يف 

اأعلنت  اأن  بعد  وذلك   ،%7.56 من  باأكرث 

للربع  اإي���رادات  عن  اخلمي�ض،  ال�ضركة، 

الثاين اأقل قليً� من متو�ضط تقديرات 

امل��ب��ي��ع��ات  من����و  اإن  وق����ال����ت  امل���ح���ل���ل���ن، 

�ضينح�ضر يف االأرباع القليلة القادمة مع 

خروج امل�ضتهلكن من منازلهم اأكرث من 

ذي قبل.

 وقالت »بلومبرغ« اجلمعة، اإن نتائج 

اأق��ل م��ن التوقعات، يف  »اأم����ازون« ج��اءت 

التجزئة  ق��وة جت��ارة  ت��راج��ع  اإىل  اإ���ض��ارة 

ال��ت��ي ت���زاي���دت خ����ل ج��ائ��ح��ة ف��رو���ض 

امل�ضتجد.  كورونا 

اأن  اإىل  اأ����ض���ارت  اجل���دي���دة  ال��ب��ي��ان��ات 

80% م��ن امل��ك��ا���ض��ب  ب��ي��زو���ض خ�����ض��ر ن��ح��و 

التي حققها منذ مطلع العام اجلاري.

ك���م���ا ف���ق���د ج���ي���ف ب����ي����زو�����ض م���رك���زه 

خ�ضر  بعدما  ال��ع��امل،  يف  �ضخ�ض  كاأغنى 

ث��روت��ه،  ���ض��ايف  م���ن  دوالر  م��ل��ي��ار   13.9

 192.4 اإىل   %6.76 بن�ضبة  هبطت  التي 

ل��ل��م��رك��ز  ���ض��ع��د  ب��ي��ن��م��ا  دوالر،   م���ل���ي���ار 

اأرن��و،  برنارد  الفرن�ضي  امللياردير  االأول 

 LVMH جمموعة  ورئي�ض  موؤ�ض�ض 

ل��ل�����ض��ل��ع ال��ف��اخ��رة، ب����رثوة ���ض��اف��ي��ة تبلغ 

امللياردير  فيما جاء  دوالر،  مليار   192.9

االأمريكي اإيلون ما�ضك، موؤ�ض�ض ورئي�ض 

الكهربائية  ال�����ض��ي��ارات  ���ض��ن��اع��ة  ���ض��رك��ة 

�ضافية  ب��رثوة  الثالث  املركز  يف  »ت�ض�« 

لقائمة  وفقاً  دوالر،  مليار   179.4 بلغت 

»فورب�ض« الأغنياء العامل.  

واأو���ض��ح��ت »ب��ل��وم��ب��رغ« اأن االأ���ض��ب��وع 

احلايل كان متبايناً بالن�ضبة ملليارديرات 

ال����والي����ات  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا يف  ����ض���رك���ات 

���ض��رج��ي  ث�����روة  زادت  ح��ي��ث  امل���ت���ح���دة؛ 

���ض��رك��ة  م��وؤ���ض�����ض��ي  ب���ي���دج  والري  ب���ري���ن 

بف�ضل  التكنولوجيا،  خلدمات  »غوغل« 

النتائج اجليدة ل�ضركة »اآلفابيت« املالكة 

زوكربرغ،  م��ارك  فقد  فيما  ل�«غوغل«، 

اجلمعة،  »ف��ي�����ض��ب��وك«،  ورئ��ي�����ض  موؤ�ض�ض 

اأن  ب��ع��د  ث���روت���ه  م���ن  دوالر  م��ل��ي��ار   5.4

�ضجل �ضهم ال�ضركة اأكرب تراجع له منذ 

امل�ضتثمرين  خم���اوف  ب�ضبب  ���ض��ه��ري��ن، 

م��ن ت��راج��ع وت����رة من��و اإي���رادات���ه���ا من 

االإع�نات.

الأخيـرة


