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الملك يعرب عن تقديره للجنة الملكية
لتحديث المنظومة السياسية ودعمه ألعمالها

رئيس مجلس النواب ونظيره
العراقي يجريان مباحثات في عمان
نب�ض البلد -عمان

�أكد رئي�س جمل�س النواب املحامي عبد
املنعم ال �ع��ودات ون�ظ�يره ال�ع��راق��ي حممد
احللبو�سي� ،أهمية البناء على نتائج القمم
الثالثية ال�ت��ي جمعت ج�لال��ة امل�ل��ك عبد
اهلل الثاين بالرئي�س امل�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي ورئي�س جمل�س ال��وزراء العراقي
م�صطفى الكاظمي ،مب��ا ي�سهم يف تعزيز
�سبل ال�ت�ع��اون وزي� ��ادة �آل �ي��ات التن�سيق يف
املجاالت كافة� ،سعياً نحو حتقيق التكامل
اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي ب�ي�ن ال� �ب� �ل ��دان ال �ث�لاث��ة
ال�شقيقة.
و�أكد ،خالل مباحثات ر�سمية عقدت يف
دار جمل�س النواب الأردين ،ام�س االثنني،
�أن العالقات بني البلدين ممتدة ورا�سخة

وعنوانها امل�ستمر حتقيق م�صالح ال�شعبني
ال�شقيقني ،م �� �ش��دداً ع�ل��ى �أه�م�ي��ة تعزيز
التعاون الربملاين وتن�سيق املواقف خدمة
مل���ص��ال��ح �شعبي ال�ب�ل��دي��ن وق���ض��اي��ا �أمتنا
املركزيةوعلىر�أ�سهاالق�ضيةالفل�سطينية.
و�أ�شار �إىل �أن القمة الثالثية ت�ؤ�س�س
ملرحلة ج��دي��دة م��ن ال�ت�ع��اون امل�شرتك،
وف �ق��ا ل�ن�ظ��ري��ة الأم � ��ن وال �ت �ع��اون ال�ت��ي
ت�ضمن �أم��ن وا�ستقرار بلداننا ،وتر�سم
خ��ارط��ة الطريق مل�شروعات ا�ستثمارية
م �� �ش�ترك��ة حت �ق��ق ط �م��وح��ات ��ش�ع��وب�ن��ا،
وتعزز من قدراتنا على مواجهة الأزمات
والتحديات التي تعي�شها منطقتنا وعرب
ال� �ع ��ودات يف �إط � ��ار ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى عمق
العالقات الأردنية العراقية،
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اطباء االقامة بـ«الصحة» :النظام الخاص
يساهم بإستقرار المنظومة الصحية
نب�ض البلد  -فرح مو�سى

نب�ض البلد -عمان

�أع� � ��رب ج�ل�ال ��ة امل �ل ��ك ع� �ب ��داهلل ال �ث��اين
ع��ن ت�ق��دي��ره للجهود ال�ت��ي تبذلها اللجنة
امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية ،ودعمه
لأعمالها ،لتحقيق الأه��داف املن�شودة التي
تلبي تطلعات الأردنيني.
و�أك � ��د ج�لال �ت��ه ،خ�ل�ال ل �ق��ائ��ه ب�ح���ض��ور
�سمو الأم �ي�ر احل���س�ين ب��ن ع �ب��داهلل ال�ث��اين

ويل العهد ،يف ق�صر ب�سمان ال��زاه��ر ،ام�س
االث �ن�ي�ن ،رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة امل�ل�ك�ي��ة لتحديث
املنظومة ال�سيا�سية �سمري الرفاعي ،ور�ؤ�ساء
وم �ق��رري ال �ل �ج��ان ال�ف��رع�ي��ة امل�ن�ب�ث�ق��ة عنها
و�أع���ض��اء مكتبها التنفيذي� ،أهمية النظر
ب�شكل �شمويل �إىل م�سارات التحديث الثالثة
ال�سيا�سية واالقت�صادية والإ�صالح الإداري.
ول �ف��ت ج�لال�ت��ه �إىل �أن ال�ل�ج�ن��ة �أم��ام�ه��ا
الكثري م��ن امل�ه��ام لإجن��ازه��ا ،م��ؤك��دا �أهمية

التعليم النيابية تبحث عددا من القضايا
المتعلقة بوزارة التربية والتعليم
نب�ض البلد -عمان

ب �ح �ث��ت جل �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي��م وال �� �ش �ب��اب يف
جمل�س النواب عددا من الق�ضايا املتعلقة
بوزارة الرتبية والتعليم خالل االجتماع
الذي عقدته ام�س االثنني برئا�سة النائب
ال��دك �ت��ور ب�ل�ال امل��وم �ن��ي وح �� �ض��ور وزي��ر
ال�ترب�ي��ة والتعليم وزي��ر التعليم العايل

موا�صلة عملها ب�شفافية وو�ضع املواطنني
ب�صورة النقا�شات والتوافقات ،حتى يعرف
اجلميع ما هو املطلوب للم�ضي قدما نحو
امل�ستقبل.
و�شدد جاللته على �أن م�سرية التحديث
وال�ت�ط��وي��ر م�ستمرة ،ب��ال��رغ��م م��ن حماولة
البع�ض و�ضع املعيقات �أمامها ،دون �إدراكهم
�أن العمل يجري ب�شفافية لأج��ل م�ستقبل
�أف�ضل للأردن.

وق ��ع رئ �ي ����س جم �ل ����س الأع � �ي ��ان في�صل
ال�ف��اي��ز ،ام����س االث �ن�ين ،م��ذك��رة ت�ف��اه��م مع
مدير عام املعهد العربي للتخطيط الدكتور
ب��در عثمان م��ال اهلل ،لتعزيز �أط��ر التعاون
امل�شرتك بني الطرفني يف جماالت التدريب

وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي ال��دك �ت��ور حم �م��د �أب��و
قدي�س.
وق��ال املومني �إن اللجنة بحثت ع��ددا
من املوا�ضيع املتعلقة بالرتبية والتعليم
 ،م���ض�ي�ف��ا �أن ال �ل �ج �ن��ة ت �ل �ق��ت ت ��أك �ي��دات
وتطمينات من قبل وزي��ر الرتبية بعدم
العودة عن التعليم الوجاهي.
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والدرا�سات وبناء الكوادر الب�شرية وت�أهيلها.
وع�ق��ب التوقيع ،ق��ال الفايز �إن جمل�س
الأع� �ي ��ان ي�ح��ر���ص دو ًم� ��ا ع�ل��ى ت�ع��زي��ز �أط��ر
ال �ت �ع��اون م��ع خم�ت�ل��ف ال�ب�رمل��ان��ات وامل��راك��ز
ال�ب�ح�ث�ي��ة ال �ع��رب �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة مب ��ا ي�صب
مب�صلحة ال�شعوب وي�ع��زز العمل الربملاين
امل�شرتك.

بشارات على أعتاب دخول تاريخ
األردن األولمبي

نب�ض البلد-عمان

يفتتح الفار�س الأردين ابراهيم ب�شارات،
م�شاركته الأوملبية الرابعة عندما يخو�ض
ال� �ي ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء ،م �ن��اف �� �س��ات ال �ق �ف��ز ع��ن
احلواجز يف دورة الألعاب الأوملبية (طوكيو
)2020
و��س�ب��ق ل�ب���ش��ارات امل���ش��ارك��ة يف  3دورات
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التربية تطلق برنامجي تدريب للمعلمين
الجدد والفاقد التعليمي
نب�ض البلد -عمان

اف�ت�ت�ح��ت �أم�ي��ن ع ��ام وزارة ال�ترب�ي��ة
وال �ت �ع �ل �ي��م ل �ل �� �ش ��ؤون الإداري� � � ��ة وامل��ال �ي��ة
الدكتورة جنوى قبيالت ،ام�س االثنني،
ب ��رن ��اجم ��ي ت� ��دري� ��ب امل �ع �ل �م�ي�ن اجل � ��دد،
والتدريب على برنامج تعوي�ض الفاقد
التعليمي (ال�ت�ع�ل��م امل�ب�ن��ي ع�ل��ى املفاهيم

توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس األعيان
والمعهد العربي للتخطيط
عمان
نب�ض البلدّ -

وا�ستمع جاللته �إىل ايجاز قدمه رئي�س
اللجنة ،ب�ين فيه �أن اللجنة قطعت �شوطا
ك�ب�يرا يف تنفيذ م��ا �أوك ��ل �إل�ي�ه��ا ،وانتهجت
�سيا�سة ال�شفافية واالن�ف�ت��اح على املجتمع
والإع �ل��ام.وق � ��ال ال��رف��اع��ي �إن م��ا خا�ضته
اللجنة من جتربة يف النظر و�إع��ادة �صياغة
م�شروعي قانوين االنتخاب والأحزاب ب�شكل
تكاملي �أمر غري م�سبوق.

�أوملبية وه��ي �أثينا  2004وبكني 2008
ول� �ن ��دن  2012ومب �� �ش��ارك �ت��ه يف ط��وك�ي��و
� 2020أ�صبح “ب�شارات” ينفرد ب�صدارة
قائمة �أكرث الريا�ضيني الأردنيني م�شارك ًة
يف الألعاب الأوملبية
وج��اء ت�أهل ب�شارات �إىل �أوملبياد طوكيو
بعد احتالله املركز الثاين .
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والنتاجات الأ�سا�سية).
و�أك � � � � ��دت ق � �ب � �ي �ل�ات ،خ �ل ��ال اف� �ت� �ت ��اح
ال�ب�رن��اجم�ي�ن ،يف م��در� �س��ة ع�ي�ن ج��ال��وت
الثانوية ال�شاملة للبنات التابعة ملديرية
تربية ق�صبة عمان ،حر�ص ال��وزارة على
رف��د امليدان الرتبوي باملعلمني من ذوي
الكفايات امل�ؤهلة واملدربة.،
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اكد عدد من االطباء املقيمني يف وزارة
ال�صحة انه “ان الأوان لإ�صالح املنظومة
ال�صحية واقرار نظام خا�ص يوحد �أطباء
ال�صحة ،بعد رف��ع قيمة مكاف�آت �أطباء
ال �ع �ق��ود ن �ظ��ام امل�ق�ي�م�ين ال �غ�ير معينني
على نظام ديوان اخلدمة املدنية يف وزارة
ال�صحة ،بواقع �شهري يبد�أ من مبلغ ٧٥٠
دينار.
وا� � �ش� ��اروا يف ك �ت��اب ح���ص�ل��ت “نب�ض
البلد” على ن�سخة منه“ ،انه بدا وا�ضحا

على جميع من�صات التوا�صل الإجتماعي
ل�ل�أط�ب��اء مبختلف فئاتهم و�شرائحهم
و�أل��وان �ه��م و�أط�ي��اف�ه��م ب��ان ه�ن��ال��ك ن�برة
وا�ضحة وم�شهد طغى ،وان غالبية تلك
املطالب توحدت ب�إقرار النظام اخلا�ص
لأطباء وزارة ال�صحة �إ�سوة بالق�ضاة...
ان ه��ذا املطلب ال�ق��دمي اجل��دي��د وال��ذي
كان �سببا رئي�سيا يف ال�سابق قبل �سنوات
يف �إعت�صام لأطباء القطاع العام و�صف
بالأطول على الإطالق وقد تعدى �أكرث
من �شهر وكان �سببا يف �إ�ستقالة.
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فلسطين النيابية تؤكد ضرورة بقاء
القضية الفلسطينية مركزية
نب�ض البلد -عمان

�أك ��د رئي�س جلنة فل�سطني النيابية
حم �م��د ال� �ظ� �ه ��راوي� ،أه �م �ي��ة �أن ت �ك��ون
ال�ق���ض�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة “هي الق�ضية
املحورية واملركزية”.
وق � � ��ال ،خ�ل��ال ل� �ق ��اء ال �ل �ج �ن��ة ،ام ����س
االث�ن�ين ،رئي�س الهيئة ال�شعبية العاملية

لدعم فل�سطني الدكتور ع�صام يو�سف،
�إن الق�ضية الفل�سطينية كانت وما تزال
على ر�أ���س �أول��وي��ات جاللة امللك عبداهلل
ال �ث ��اين ،ح�ي��ث ك��ان��ت ح��ا� �ض��رة يف جميع
املحافل وال��زي��ارات الر�سمية التي يقوم
ب�ه��ا ج�لال�ت��ه ،وال �ت��ي ك��ان �آخ��ره��ا زي��ارت��ه
للواليات املتحدة.
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األعيان تبحث إعداد ورقة سياسيات بشأن
العمالة والبطالة

و�أع� ��رب ع��ن �أم �ل��ه �أن ت�سهم امل��ذك��رة يف
حتقيق �أهدافها ،خا�صة يف جمال التدريب
وت �ب��ادل اخل�ب��رات وال �ب �ح��وث وال��درا� �س��ات،
�إ��ض��اف��ة �إىل االرت �ق��اء ب �ق��درات العاملني يف
امل�ج��ال����س ال�برمل��ان�ي��ة وال�ت���ش��ري�ع�ي��ة وتنمية
وتطوير كوادرها الب�شرية.
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عمان
االنباطّ -

بحثت جلنة م�شرتكة من جلان جمل�س
الأع �ي��ان يف اجتماع عقدته ،ام�س االثنني،
�إع � � ��داد ورق � ��ة � �س �ي��ا� �س �ي��ات ب �� �ش ��أن ال�ع�م��ال��ة
والبطالة.
وت �ت �ك��ون ال �ل �ج �ن��ة م ��ن جل ��ان اخل��دم��ات

العامة برئا�سة الدكتور م�صطفى احلمارنة،
وال�صحة والبيئة وال�سكان برئا�سة الدكتور
ي ��ا�� �س�ي�ن احل� ��� �س� �ب ��ان ،وال� �ع� �م ��ل وال �ت �ن �م �ي��ة
االجتماعية برئا�سة العني عي�سى مراد� ،إىل
جانب عدد من مقرري اللجان.
وح�ضر اجتماع اللجنة امل�شرتكة :وزير
العمل يو�سف ال�شمايل ،و�أم�ين عام ال��وزارة

ف � ��اروق احل ��دي ��دي ،وال � � ��وزراء ال���س��اب�ق�ين:
�إب��راه �ي��م ��س�ي��ف ،وي �ع��رب ال�ق���ض��اة ،ومهند
��ش�ح��ادة� ،إىل ج��ان��ب ن��ائ��ب حم��اف��ظ البنك
املركزي الدكتور عادل �شرك�س ،ومدير عام
جمعية ال�ب�ن��وك ال��دك �ت��ور م��اه��ر امل �ح��روق،
و�أمني عام نقابة املقاولني .
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مع ارتفاع عدد الشهداء واإلصابات ...جبل صبيح ..قم ٌع يشتد وانتفاض ٌة تزداد لهي ًبا
نب�ض البلد-وكاالت

ت �ق�ترب ان�ت�ف��ا��ض��ة ال��دف��اع ع��ن ج�ب��ل �صبيح م��ن �إمت ��ام
�شهرها الثالث ،ومعه ت�شتد املواجهة بني �أ�صحاب الأر�ض
الراف�ضني لكل �أ�شكال اال�ستيطان على �أر�ضهم ،واحتالل
يحاول فر�ض ب�ؤرة ا�ستيطانية بالقوة الع�سكرية
ورغ��م �إخ�ل�اء ب� ��ؤرة “�أفيتار” اجل��اث�م��ة على قمة جبل
�صبيح ببلدة بيتا جنوبي نابل�س �شمايل ال�ضفة الغربية
املحتلة ،قبل ثالثة �أ�سابيع� ،إال �أن �أه��ايل البلدة ي�صرون
على موا�صلة انتفا�ضتهم حتى تفكيك الب�ؤرة و�إزالة �أي �آثار
للم�ستوطنني واالحتالل عن جبلهم
و��س�ج��ل “حرا�س اجلبل” ن�ق��اط��ا �إ� �ض��اف �ي��ة يف الآون� ��ة
الأخ�ي�رة ،وجن�ح��وا باقتحام ال�ب��ؤرة اال�ستيطانية و�إح��راق
بع�ض البيوت املتنقلة فيها ،متحدّين احلرا�سة امل�شددة التي
يفر�ضها االحتالل
وم��ع �إ� �ص��رار ال�ب�ي�ت��اوي�ين ع�ل��ى ا��س�ت�ك�م��ال انتفا�ضتهم،
رفع االحتالل من وت�يرة ا�ستهدافه للم�شاركني بفعاليات
الإرب ��اك الليلي اليومية وامل���س�يرات الأ�سبوعية ،وزاد من
اعتماده على الر�صا�ص احلي واملتفجر ،وهو ما ظهرت �آثاره
بالأعداد الكبرية من امل�صابني بعجز م�ؤقت �أو دائم
وي�ق��ول الطبيب امل�ت�ط��وع يف امل�ست�شفى امل �ي��داين التابع

للهالل الأح�م��ر ببيتا عبد اجلليل احلنجل �إن االحتالل
يتعمد ا�ستهداف الأطراف ال�سلفية بالر�صا�ص احلي ،وهو
ريا �إىل �إ�صابات �صعبة باملف�صل وي�ضيف لوكالة
ما ي�ؤدي كث ً

“�صفا”�“ ،أ�صبح م�ألوفا عند ال�سري يف �شوارع بيتا �أن ترى
�أعدادًا من ال�شبان الذين ي�ستخدمون العكازات”
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املـحـلـي
الثالثاء
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أهمية النظر بشكل شمولي إلى مسارات التحديث السياسية واالقتصادية واإلصالح اإلداري

الملك يعرب عن تقديره للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ودعمه ألعمالها
مسيرة التحديث والتطوير مستمرة بالرغم من محاولة البعض
وضع المعيقات أمامها
أكد أهمية مواصلة عمل اللجنة بشفافية ووضع المواطنين
بصورة النقاشات والتوافقات

نب�ض البلد -عمان
�أع���رب جاللة امللك ع��ب��داهلل ال��ث��اين عن
تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة امللكية
ل��ت��ح��دي��ث امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،ودع��م��ه
لأعمالها ،لتحقيق الأه��داف املن�شودة التي
تلبي تطلعات الأردنيني.

و�أك�����د ج�ل�ال���ت���ه ،خ��ل�ال ل��ق��ائ��ه ب��ح�����ض��ور
���س��م��و الأم��ي�ر احل�����س�ين ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين
ويل العهد ،يف ق�صر ب�سمان ال��زاه��ر ،ام�س
االث���ن�ي�ن ،رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة لتحديث
امل���ن���ظ���وم���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ���س��م�ير ال���رف���اع���ي،
ور�ؤ���س��اء ومقرري اللجان الفرعية املنبثقة
ع��ن��ه��ا و�أع�����ض��اء مكتبها ال��ت��ن��ف��ي��ذي� ،أه��م��ي��ة

النظر ب�شكل �شمويل �إىل م�سارات التحديث
الثالثة ال�سيا�سية واالقت�صادية والإ�صالح
الإداري.
ول��ف��ت ج�لال��ت��ه �إىل �أن ال��ل��ج��ن��ة �أم��ام��ه��ا
الكثري م��ن امل��ه��ام لإجن��ازه��ا ،م���ؤك��دا �أهمية
موا�صلة عملها ب�شفافية وو�ضع املواطنني
ب�صورة النقا�شات والتوافقات ،حتى يعرف

اجلميع ما هو املطلوب للم�ضي قدما نحو
امل�ستقبل.
و�شدد جاللته على �أن م�سرية التحديث
وال��ت��ط��وي��ر م�ستمرة ،ب��ال��رغ��م م��ن حماولة
البع�ض و�ضع املعيقات �أمامها ،دون �إدراكهم
�أن العمل يجري ب�شفافية لأج��ل م�ستقبل
�أف�ضل للأردن.
وا�ستمع جاللته �إىل ايجاز قدمه رئي�س
اللجنة ،ب�ين فيه �أن اللجنة قطعت �شوطا
ك��ب�يرا يف تنفيذ م��ا �أوك���ل �إل��ي��ه��ا ،وانتهجت
�سيا�سة ال�شفافية واالن��ف��ت��اح على املجتمع
والإعالم.
وقال الرفاعي �إن ما خا�ضته اللجنة من
جتربة يف النظر و�إع���ادة �صياغة م�شروعي
قانوين االنتخاب والأح���زاب ب�شكل تكاملي
�أمر غري م�سبوق.
وب�ي�ن �أن اللجنة م�ستمرة يف التوا�صل
م���ع امل��واط��ن�ين وامل��خ��ت�����ص�ين وال�����ش��خ�����ص��ي��ات

الملك يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
نب�ض البلد -عمان

ي��ع��ق��د جم��ل�����س ال���ن���واب ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر،
الأربعاء� ،إوىل جل�سات دورته اال�ستثنائية
و�صدرت الإرادة امللكية ال�سامية بدعوة
جم���ل�������س الأم��������ة �إىل االج����ت����م����اع يف دورة
ا�ستثنائية ،من �أجل �إقرار م�شروعات قوانني
ويناق�ش املجل�س يف جل�سته الأوىل كتاب
رئ��ي�����س جمل�س الأع���ي���ان رق���م ( )614يف 8
ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  ،2021املت�ضمن م�شروع
قانون معدل لقانون ال�شركات ل�سنة 2021
( واملعاد من جمل�س الأعيان)
كما يناق�ش كتب واردة م��ن احلكومة،
كتاب رئي�س ال����وزراء رق��م ( )19673يف 14

األسرة النيابية تلتقي مشاركات ببرنامج نساء
في اإلدارة المحلية
�أكدت رئي�سة جلنة املر�أة والأ�سرة النيابية،
امل��ه��ن��د���س��ة ع��ب�ير اجل���ب���ور� ،أن امل�����ر�أة الأردن���ي���ة
�أثبتت قدرتها العالية ومتيزها يف كل املنا�صب
القيادية التي �شغلتها.
و���ش��ددت ،خ�لال لقاء عقدته اللجنة ،ام�س
االث���ن�ي�ن ،م��ع م�����ش��ارك��ات يف ب��رن��ام��ج «ن�����س��اء يف
الإدارة املحلية» ،على �ضرورة متثيل املر�أة يف كل
م�ستويات �صنع القرار ،م�شرية �إىل �أن «الأ�سرة

النيابية» جتري با�ستمرار لقاءات واجتماعات
خ�صو�صا املعنية
مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
ً
منها ب�ش�ؤون املر�أة.
و�أو�����ض����ح����ت اجل����ب����ور �أن ال���ل���ج���ن���ة ق��دم��ت
م����ق��ت�رح����ات ل���ل���ج���ن���ة ال����ن����ي����اب����ي����ة امل�������ش�ت�رك���ة
(القانونية ،الإدارية) التي توا�صل خالل هذه
ال��ف�ترة �إق����رار م���واد م�����ش��روع ق��ان��ون البلديات
والالمركزية ل�سنة  ،2021وذلك بُغية تعزيز
دور املر�أة.
و�أ���ض��اف��ت �أن «الأ����س���رة ال��ن��ي��اب��ي��ة» �ست�سلط

ال�����ض��وء ع��ل��ى امل����واد امل��ع��ن��ي��ة ب���امل���ر�أة يف م�شروع
ال��ق��ان��ون ،حيث �ستبذل ك��ل اجل��ه��ود م��ع جميع
اجلهات ذات العالقة ملعاجلة بع�ض الن�صو�ص
من �أجل تعزيز دور املر�أة يف جمل�س املحافظة.
و�أكدت ع�ضوات اللجنة ،بدورهن� ،أن وجود
الن�ساء يف �أماكن �صنع القرار من �ش�أنه حتقيق
العدالة االجتماعية ،و َد َع ْو َن �إىل �سن ت�شريعات
وقواننيُ ،ت�سهم يف حتقيق الهدف املن�شود من
العدالة االجتماعية.
و�أك���������دت امل�������ش���ارك���ات ب�ب�رن���ام���ج «ن�������س���اء يف

الإدارة املحلية» ال��ذي ي�ضم � 19سيدة من كل
حمافظات اململكة يرغنب بالرت�شح لالنتخابات
املقبلة� ،أهمية تو�سيع م�شاركة امل��ر�أة يف احلياة
ال���ع���ام���ة ،وع���ل���ى وج����ه اخل�������ص���و����ص يف احل���ي���اة
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واحل����زب����ي����ة ،الأم�������ر ال������ذي ي��ع��ود
بالإيجاب على دعم عملية الإ�صالح ال�سيا�سي.
وط��ال�بن ب�����ض��رورة �أن ي��ك��ون جميع �أع�ضاء
جمل�س املحافظة منتخبني انتخابًا مبا�ش ًرا،
ورفع املخ�ص�صات املالية للمحافظات وتوزيعها
ب�صورة عادلة.

ّ
شكلت ذاكرة
دودين :مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون
الوطن السمع ّية والبصر ّية وحملت رسالة الدولة األردن ّية
عمان
نب�ض البلدّ -
ق��ال وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون الإع�لام الناطق
الر�سمي با�سم احلكومة املهند�س �صخر دودين
�إن م���ؤ���س�����س��ة الإذاع������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون �أدت دوراً
�أ�سا�سياً يف حمل ر�سالة الدولة الأردنية والدفاع
عنها خالل مئويتها الأوىل.
و�أ�����ض����اف دودي������ن ،خ��ل�ال زي���ارت���ه مل���ؤ���س�����س��ة
الإذاع������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون ول��ق��ائ��ه رئ��ي�����س جمل�س
�إدارت���ه���ا وم��دي��ره��ا ال��ع��ام وم��دي��ري امل��دي��ري��ات،
ام�س االث��ن�ين� ،إن ه��ذه امل�ؤ�س�سة �شكلت ذاك��رة
ال��وط��ن ال�سمعية والب�صرية ،خ�لال املئة عام
املا�ضية ،و�ساهمت يف تخريج قامات وكفاءات
�إع�لام��ي��ة ل��ع��دد م��ن امل���ؤ���س�����س��ات الإع�لام��ي��ة يف
الوطن العربي والعامل.
وقال« :يف قلب كل مواطن �أردين هناك نقطة
م�ضيئة ح��ول م�ؤ�س�سة الإذاع����ة والتلفزيون،
ال��ت��ي مت��ت��از ب��ك��ف��اءت��ه��ا امل��ه��ن��ي��ة وح��ر���ص��ه��ا على
امل�صداقية يف نقل الأخبار واملعلومات ،خ�صو�صاً
مع انت�شار الإ�شاعات والأخبار غري ال�صحيحة

مجلس النواب يعقد أولى جلسات
دورته االستثنائية غدا
نب�ض البلد-عمان

ا�ستقبل جاللة امللك عبداهلل الثاين،
يف ق�صر ب�سمان الزاهر ام�س االثنني،
رئي�س جمل�س ال��ن��واب العراقي حممد
احل��ل��ب��و���س��ي ،ح��ي��ث ج����رى ا���س��ت��ع��را���ض
العالقات املتينة بني البلدين ال�شقيقني
و�سبل تطويرها يف املجاالت كافة.
وتناول اللقاء خمرجات قمة بغداد
الثالثية ،ال��ت��ي ع��ق��دت م���ؤخ��را ،و�سبل
ترجمتها ع��ل��ى �أر�����ض ال���واق���ع� ،إ���ض��اف��ة
�إىل �آخ��ر امل�ستجدات الإقليمية ،خا�صة
ج��ه��ود احلكومة العراقية يف مكافحة
الإرهاب.
و�أك��د جاللته ،خ�لال اللقاء ،وقوف
الأردن التام �إىل جانب العراق ال�شقيق
و�شعبه العزيز يف احلفاظ على وحدته
وتعزيز �أمنه وا�ستقراره.
وح�ضر اللقاء مدير مكتب جاللة
امللك.

نب�ض البلد -عمان

ال�سيا�سية واحلزبية وتلقي الآراء ور�صدها
عرب خمتلف الو�سائل ،الفتا �إىل �أن التوا�صل
م��كّ��ن ال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة م��ن ال��و���ص��ول �إىل
توافقات بهدف الو�صول �إىل �أح��زاب فاعلة
وب��رمل��ان��ات ب��راجم��ي��ة و�إط���ار ح��داث��ي للحكم
املحلي.
و�أ����ض���اف ال��رف��اع��ي �أن ال��ل��ج��ن��ة حري�صة
على �إجن���از التحديث املن�شود �ضمن خطة
عمل ت�ضمن التدرج يف التطوير الت�شريعي
و�إح��داث التغيري املجتمعي الذي يرفع ثقة
املواطن بالعمل احلزبي ،ومتكني الأح��زاب
لت�صبح م�ؤ�س�سات �سيا�سية وبراجمية قوية
وفاعلة ،وقادرة على �إقناع املواطنني.
و�أك����د �أن ال��ل��ج��ن��ة ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز
اجلوامع الوطنية وتر�سيخ مفهوم املواطنة
مب���ا ت�����ش��م��ل��ه م���ن ح���ق���وق وواج����ب����ات ،وع��ل��ى
الهوية الوطنية املبنية على الرتاث الوطني
وال���ث���ق���اف���ة الإ����س�ل�ام���ي���ة وث����واب����ت ال���دول���ة

يف الآون��ة الأخ�يرة على بع�ض و�سائل التوا�صل
االجتماعي.
و�أك������د دودي������ن �أن احل���ك���وم���ة ت�����درك حجم
التحديات وامل�صاعب التي مت��ر بها امل�ؤ�س�سة،
و�ستعمل على تذليلها وحتويلها �إىل فر�ص.
ولفت �إىل �أن احلكومة �ستعمل على م�سارين
�أ�سا�سيني خالل الفرتة املقبلة� ،أولهما برنامج
التعايف االقت�صادي ال��ذي �ستعلن عنه قريباً،
وال��ذي و�ضع بالتعاون والت�شارك مع القطاع
اخل��ا���ص وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين املعنية يف
هذا اجلانب ،م�شريا �إىل �أن امل�سار الثاين يتعلق
بالإ�صالح الإداري للقطاع العام ،وتطوير عمل
امل�ؤ�س�سات مبا يكفل حت�سني اخلدمات املقدمة
للمواطنني.
وقال دودين يف هذا ال�صدد« :يجب �أن تكون
الوظيفة ال��ع��ام��ة ���ش��رف��اً وخ��دم��ة للمواطنني،
و�أن يقوم الإ�صالح الإداري على مبد�أ الثواب
والعقاب».
وق��ال رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإذاع��ة
والتلفزيون غيث الطراونة ،بدوره� ،إن امل�ؤ�س�سة

�ستوا�صل دورها يف نقل ر�سالة الدولة الأردنية
والدفاع عنها بكل كفاءة واقتدار رغم التحديات
التي متر بها خالل ال�سنوات الأخرية.
وقدم مدير عام امل�ؤ�س�سة حممد بلقر �إيجازاً
ح���ول ع��م��ل امل���ؤ���س�����س��ة م���ن ت��غ��ط��ي��ات �إع�لام��ي��ة
متوا�صلة ملختلف الأحداث والن�شطات املحلية،
�إ���ض��اف��ة �إىل ال�برام��ج الوثائقية ال��ت��ي تتناول
مئوية الدولة وتاريخ الأردن ،والربامج املتنوعة
التي �ستقدمها خالل الفرتة املقبلة ،وامل�شاريع
التطويرية ال��ت��ي �ستقوم بها قريباً كم�شروع
من�صة البث عرب الإنرتنت (.)OTT
وج�����رى خ��ل�ال ال���ل���ق���اء ح�����وار م���ع م��دي��ري
املديريات يف امل�ؤ�س�سة حول عدد من ال�صعوبات
وال��ت��ح��دي��ات ك��ع��دم وج���ود ب���دالء للمتقاعدين
م�����ن ال���ع���ام���ل�ي�ن يف الإذاع�����������ة وال���ت���ل���ف���زي���ون،
و�ضعف ال�ت�رددات ملحطات الإذاع���ة ،واملعيقات
ال��ب�يروق��راط��ي��ة ع��ن��د ����ش���راء �أج���ه���زة وم��ع��دات
جديدة ،و�ضعف الإنتاج الدرامي.
وا�ستمع وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم ،خالل
ال��ل��ق��اء� ،إىل �إي��ج��از ح��ول م�شروع من�صة البث

ع�ب�ر االن�ت�رن���ت ( ،)OTTوال���ت���ي ي�ستطيع
من خاللها امل�شاهد ر�ؤية جميع القنوات التي
تبثها امل�ؤ�س�سة واملحتوى الذي تقدمه �سواء من
م�سل�سالت وب��رام��ج يف �أي وق��ت وع�بر خمتلف
الأجهزة الذكية� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية م�شاهدة
البث املبا�شر للمنا�سبات واملهرجات� ،إذ متتاز
هذه املن�صة بجودتها العالية وانخفا�ض التكلفة
مقارنة بالبث الف�ضائي.
وع��ل��ى ه��ام�����ش ال���زي���ارة ،ج���ال وزي���ر ال��دول��ة
ل�ش�ؤون الإعالم يف مرافق امل�ؤ�س�سة ،واطلع على
منطقة البث الرئي�سة للقناة الريا�ضية ومن�صة
«در���س��ك» ،وا�ستوديو البث لن�شرات الأخ��ب��ار يف
التلفزيون ،وق�سم الأر�شيف ،وا�ستوديو برنامج
« يوم جديد» ،وا�ستوديو «املجلة الريا�ضية».
كما زار دودين مبنى الإذاعة الأردنية الذي
ي�ضم �أرب���ع �إذاع����ات (االذاع����ة الأجنبية� ،إذاع��ة
عمان «اف ام»� ،إذاعة اربد الكربى� ،إذاعة القر�آن
الكرمي) ،وتبادل احلديث مع حمرري الإذاعة
االجنبية ،م�شيداً ب��دور الإذاع��ة الأردن��ي��ة التي
تعترب �صوت الوطن وذاكرته ال�سمعية

ور���س��ال��ة ال��ث��ورة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك�برى ،يف �إط��ار
م���ن ال��ع��دال��ة وامل�������س���اواة و���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون،
ومراعاة خ�صو�صية املجتمع الأردين ال�شاب
واحليوي املواكب لتطورات الع�صر.
وق����دم ر�ؤ����س���اء ال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة عر�ضا
لأب����رز ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ج���رى ال��ت��واف��ق عليها
ب�������ش���ك���ل �أويل ،ح������ول ق����ان����وين االن���ت���خ���اب
والأح������������زاب ،وال���ت���ع���دي�ل�ات ال���ت���ي ت�����ض��م��ن
م�شاركة ال�شباب واملر�أة يف احلياة الربملانية
واحل����زب����ي����ة ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ال���ت���ع���دي�ل�ات
ال��د���س��ت��وري��ة امل��ت�����ص��ل��ة ب��ق��ان��وين االن��ت��خ��اب
والأحزاب و�آليات العمل النيابي.
و�أع���رب���وا ع��ن ت��ق��دي��ره��م حل��ر���ص جاللة
امللك على متابعة �أعمال اللجنة ،م�ؤكدين
التزامهم بالعمل ب�شكل تكاملي وبانفتاح
تام.
وح�����ض��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س ال���دي���وان امل��ل��ك��ي
الها�شمي ،ومدير مكتب جاللة امللك

ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  ،2021املت�ضمن م�شروع
قانون ملحق بقانون املوازنة العامة لل�سنة
املالية  ،2021وك��ت��اب رئـــي�س ال��ـ��وزراء رقم
( )20933يف  21ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 2021؛
امل��ت�����ض��م��ن م�����ش��روع ق���ان���ون م��ع��دل ل��ق��ان��ون
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ل�سنة 2021
كما يناق�ش املجل�س كتاب رئي�س الوزراء
رق����م ( )23864يف  6مت���وز/ي���ول���ي���و 201؛
املت�ضمن م�شروع قانون تطوير الأرا���ض��ي
املجاورة ملوقع املغط�س ل�سنة  ،2021وقرار
اللجنة امل�شرتكة ( القانونية والإداري����ة)
رق����م ( )2يف  6ح���زي���ران/ي���ون���ي���و 2021؛
املت�ضمن م�شروع قانون �أمانة ع ّمان ل�سنة
2020

تمويل طارئ من الحكومة الكندية
بقيمة  3.2مليون دوالر لالجئين
السوريين في األردن
نب�ض البلد -عمان
�أعلن برنامج الأغذية العاملي التابع للأمم
املتحدة يف الأردن عن م�ساهمة احلكومة الكندية
مببلغ  3.2مليون دوالر �أمريكي ،لدعم جهود
الربنامج الرامية �إىل دعم الالجئني ال�سوريني
يف الأردن.
وا����ش���اد ال�ب�رن���ام���ج يف ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي ،ام�����س
االث���ن�ي�ن ،مب�����س��اه��م��ة احل��ك��وم��ة ال��ك��ن��دي��ة ال��ت��ي
ج���اءت يف ال��وق��ت املنا�سب وال��ت��ي ���س��اع��دت على
ت���ف���ادي ق��ط��ع امل�����س��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة ع���ن نحو
000ر 110الجئ �سوري يعي�شون يف اململكة.
وق�����ال امل��م��ث��ل وامل���دي���ر ال��� ُق���ط���ري ل�برن��ام��ج
الأغ����ذي����ة ال���ع���امل���ي يف الأردن �أل��ب�رت����و ك��وري��ي��ا
مينديز�« :إن الربنامج ممنت لدعم احلكومة
ال��ك��ن��دي��ة امل�ستمر لأزم����ة ال�لاج��ئ�ين يف الأردن

وجتنب قطع امل�ساعدات الغذائية عن ع�شرات
الآالف من الالجئني مرة �أُخ��رى ،ومع ذلك ال
تزال حالة متويل الربنامج حرجة حيث نحتاج
ب�شكل عاجل �إىل مبلغ �إ�ضايف قدره  53مليون
دوالر �أمريكي للحفاظ على امل�ساعدات الغذائية
لن�صف مليون الجئ خالل الأ�شهر املقبلة حتى
ن��ه��اي��ة ه���ذا ال���ع���ام».وق���ال���ت ���س��ف�يرة ك��ن��دا ل��دى
الأردن دونيكا بوتي ،بح�سب البيان «تلتزم كندا
بدعم جهود برنامج الأغ��ذي��ة العاملي لتقدمي
امل�����س��اع��دة ال��غ��ذائ��ي��ة واالح��ت��ي��اج��ات الإن�����س��ان��ي��ة
الأخ�����رى يف الأردن ،و ن��ح��ن ���س��ع��داء لتقدمي
امل�ساعدة يف هذا الوقت احلرج لربنامج الأغذية
العاملي».و�ساهمت احلكومة الكندية منذ بداية
عام  2021بتمويل قيمته  12.6مليون دوالر
�أمريكي لدعم ا�ستجابة برنامج الأغذية العاملي
لأزمة الالجئني ال�سوريني يف الأردن.

بدء تأثر المملكة بالكتلة
الهوائية الحارة الثالثاء وارتفاع
إضافي على درجات الحرارة
نب�ض البلد-وكاالت
ت�شري �آخر حتديثات النماذج العددية �إىل
بدء التاثري الفعلي للكتلة الهوائية احلارة
على اململكة خ�لال �ساعات ن��ه��ار الثالثاء،
بحيث ي��ط��ر�أ ارت��ف��اع على درج���ات احل���رارة
لتكون �أعلى من مُ عدالتها ملثل هذا الوقت
م��ن ال���ع���ام ،وي��ك��ون ال��ط��ق�����س �صيفياً ح���اراً
ن�سبياً �إىل حاراً بوج ٍه عام ،بينما يكون �شديد
احل���رارة يف الأغ���وار والبحر امليت والعقبة
ومناطق البادية ،وتكون درجات احلرارة يف
مُ �ستويات اربعينية فوق تلك املناطق
ال�سحب املُتو�سطة والعالية
وتظهر بع�ض ُ
خ��ا���ص��ه يف امل��ن��اط��ق ال�����ش��رق��ي��ة م��ن اململكة،
وت��ك��ون ال���ري���اح غ��رب��ي��ة مُ ��ع��ت��دل��ة ال�����س��رع��ة،
ت��ن�����ش��ط �أح���ي���ان���اً يف ���س��اع��ات م��اب��ع��د الظهر

والع�صر
ارت���ف���اع م��ل��ح��وظ ع��ل��ى درج����ات احل����رارة
الليلية
ُي��ت��وق��ع مب�����ش��ي��ئ��ة اهلل ان ي���ط���ر�أ ارت��ف��اع
م��ل��ح��وظ ع��ل��ى درج����ات احل����رارة الليلية يف
ليل الثالثاء/االربعاء مقارنة مع الليايل
ال�سابقة ،وي��ك��ون الطق�س ادف����أ م��ن املُعتاد
ف���وق ع��م��وم امل��ن��اط��ق ،م��ع �إ���س��ت��م��رار ظهور
بع�ض ال��� ُ��س��ح��ب ع��ل��ى ارت��ف��اع��ات مُ تو�سطة
وعالية ال�سيما يف املناطق ال�شرقية
وتكون الرياح �شمالية �إىل �شمالية غربية
خفيفة ملُعتدلة ال�سرعة ،قد تن�شط �أحياناً
فوق بع�ض املناطق
واهلل �أعلم

الثالثاء

الـمـحـلـي
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رئيس مجلس النواب ونظيره العراقي يجريان مباحثات في عمان

نب�ض البلد -عمان

�أكد رئي�س جمل�س النواب املحامي عبد املنعم العودات ونظريه العراقي حممد احللبو�سي� ،أهمية البناء
على نتائج القمم الثالثية التي جمعت جاللة امللك عبد اهلل الثاين بالرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي
ورئي�س جمل�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي ،مبا ي�سهم يف تعزيز �سبل التعاون وزيادة �آليات التن�سيق
يف املجاالت كافة� ،سعياً نحو حتقيق التكامل اال�سرتاتيجي بني البلدان الثالثة ال�شقيقة.
و�أك��د ،خالل مباحثات ر�سمية عقدت يف دار جمل�س النواب الأردين ،ام�س االثنني� ،أن العالقات بني
البلدين ممتدة ورا�سخة وعنوانها امل�ستمر حتقيق م�صالح ال�شعبني ال�شقيقني ،م�شدداً على �أهمية تعزيز
التعاون الربملاين وتن�سيق املواقف خدمة مل�صالح �شعبي البلدين وق�ضايا �أمتنا املركزية وعلى ر�أ�سها الق�ضية
الفل�سطينية.
و�أ�شار �إىل �أن القمة الثالثية ت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة من التعاون امل�شرتك ،وفقا لنظرية الأمن والتعاون
التي ت�ضمن �أمن وا�ستقرار بلداننا ،وتر�سم خارطة الطريق مل�شروعات ا�ستثمارية م�شرتكة حتقق طموحات
�شعوبنا ،وتعزز من قدراتنا على مواجهة الأزمات والتحديات التي تعي�شها منطقتناوعرب العودات يف �إطار

الت�أكيد على عمق العالقات الأردنية العراقية ،عن دعم اجلهود الرامية �إىل تر�سيخ �أمن العراق وفر�ض
�سيادته الوطنية ومنع التدخل يف �ش�ؤونه الداخلية ،م�ؤكداً �أننا يف الأردن بقيادة جاللة امللك عبد اهلل
الثاين ندعم الأ�شقاء يف العراق بكل �إمكاناتنا ،ون�ؤمن �أن العراق املوحد الآمن امل�ستقر ي�شكل ركيزة �أ�سا�سية
لأمن وا�ستقرار املنطقة ،ولذا كان الأردن على جبهة الإ�سناد للأ�شقاء يف حربهم مع قوى ال�شر والتطرف
والإره��اب ،م�شيدا يف هذا الإطار بجهود احلكومة العراقية يف حماربة الإره��اب وت�صديها لع�صابة داع�ش
الإرهابية ،وبت�ضحيات ال�شعب العراقي وقدرات قواته امل�سلحة يف هزمية التنظيم الإرهابي ،والتي �ساهمت
يف درء الأخطار التي كان ميثلها و�إر�ساء الأمن يف العراق ودعم اال�ستقرار يف املنطقة.
وقال� :إن الأردن والعراق ي�شكل كل منهما عمقا ا�سرتاتيجيا للآخر ،وما يجمع بيننا اليوم وحدة الهدف
وامل�صري ل�شعبينا ال�شقيقني ،ونريد من خالل هذه املحادثات �أن ن�ضع ت�صورنا امل�شرتك لدورنا النيابي يف
تعميق التعاون بني بلدينا ال�شقيقني ،وامل�ساهمة يف تهيئة البيئة الت�شريعية التي تلبي م�صاحلنا امل�شرتكة.
وعرب رئي�س جمل�س النواب العراقي ،عن تقدير بالده عالياً للدور الأردين بقيادة جاللة امللك عبد اهلل
الثاين يف دعم و�إ�سناد العراق مبواجهة قوى التطرف والإره��اب ،م�ؤكداً �أن بالده ما�ضية يف تر�سيخ �أمن
العراق وفر�ض ال�سيادة الوطنية ومنع التدخل يف �ش�ؤونه الداخلية.
و�أكد احللبو�سي �أهمية تطوير التعاون الربملاين خدمة مل�صلحة ال�شعبني ال�شقيقني وق�ضايا الأمتني
العربية والإ�سالمية وعلى ر�أ�سها الق�ضية الفل�سطينية ،م�شدداً يف هذا الإطار على دور الو�صاية الها�شمية
التاريخية يف حماية املقد�سات والإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س.
وقال �إن برملانات الأردن والعراق وم�صر مدعوة اليوم �إىل تعزيز التعاون فيما بينها مبا ي�سهم يف حتقيق
التطلعات التي عرب عنها زعماء ال��دول ال�شقيقة الثالثة ،والعمل على ترجمة التكاملية بني الربملانات
واحلكومات لرتجمة العالقات اال�سرتاتيجية على �أر�ض الواقع ،بخا�صة االقت�صادية واحليوية ،وال�سعي
لتكامل املوارد وتوفري جميع الت�سهيالت املمكنة لزيادة حجم التبادل التجاري بينها ،وتعزيز اجلهود يف
املجاالت ال�صحية وال�صناعية والدوائية ،ال �سيما يف ظل التبعات العاملية جلائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
على الأمن ال�صحي والغذائي واالقت�صادي.
وح�ضر املباحثات عن الربملان الأردين ،نائبا رئي�س املجل�س �أحمد ال�صفدي وهيثم زيادين ،وم�ساعدا
رئي�س املجل�س دينا الب�شري ويزن �شديفات ورئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف املجل�س مريزا بوالد ،وعن
اجلانب العراقي �أع�ضاء الربملان :ريبوار هادي عبد الرحمن ،حممد علي ح�سني ،لطيف م�صطفى �أحمد،
بيداء خ�ضر بهنام ،رزاق حميب�س عجمي ،يو�سف حممد �صادق ،ليلى مهدي عبد احل�سني ،زيتون ح�سن
مراد.

اطباء االقامة بـ«الصحة» :النظام الخاص يساهم بإستقرار المنظومة الصحية
نب�ض البلد  -فرح مو�سى
اكد عدد من االطباء املقيمني يف وزارة ال�صحة
انه “ان الأوان لإ�صالح املنظومة ال�صحية واقرار
ن �ظ��ام خ��ا���ص ي��وح��د �أط �ب ��اء ال���ص�ح��ة ،ب�ع��د رف��ع
قيمة مكاف�آت �أطباء العقود نظام املقيمني الغري
معينني على نظام ديوان اخلدمة املدنية يف وزارة
ال�صحة ،بواقع �شهري يبد�أ من مبلغ  ٧٥٠دينار.
وا�شاروا يف كتاب ح�صلت “نب�ض البلد” على
ن�سخة منه“ ،انه بدا وا�ضحا على جميع من�صات
التوا�صل الإجتماعي للأطباء مبختلف فئاتهم
و�شرائحهم و�ألوانهم و�أطيافهم بان هنالك نربة
وا�ضحة وم�شهد طغى ،وان غالبية تلك املطالب
ت��وح��دت ب ��إق��رار ال�ن�ظ��ام اخل��ا���ص لأط �ب��اء وزارة
ال�صحة �إ�سوة بالق�ضاة ...ان هذا املطلب القدمي
اجلديد وال��ذي كان �سببا رئي�سيا يف ال�سابق قبل
�سنوات يف �إعت�صام لأط�ب��اء القطاع العام و�صف
بالأطول على الإطالق وقد تعدى �أكرث من �شهر
وكان �سببا يف �إ�ستقالة وزير ال�صحة حينها وبعدها

�إنتهى الإ�ضراب و التوقف عن العمل ب�أكرب هيكلة
�شهدها القطاع العام ككل .
واو�ضحوا ان “امل�شهد احلايل يرجعنا للوراء
قليال بربوز املطالب و توحدها لدى غالبية �أطباء
القطاع ال�ع��ام ب ��أن مو�ضوع النظام اخل��ا���ص هو
احلل الأمثل والأوحد حلل م�شكالت القطاع العام
وهو مبثابة حل نهائي ال يكلف خزينة الدولة بل
على العك�س �سي�ساهم يف احلفاظ على املال العام
ويحد من الإ�سراف و�شراء اخلدمات الع�شوائي
ال��ذي �أث�ق��ل اخلزينة ،كما �سي�ساهم يف �إ�ستقرار
امل�ن�ظ��وم��ة ال�صحية يف ال�ق�ط��اع ال �ع��ام م��ا ي ��ؤدي
اىل احل��د من هجرة الكفاءات منها وي�ستقطب
الآخرين خا�صة الإخت�صا�صات النادرة للعمل يف
مالك وزارة ال�صحة ...ان كل ذلك �سينعك�س يف
خدمة املواطن واحلد من التحويالت للقطاعات
ال�صحية الأخرى والتي تفتقر للت�أمني ال�صحي
الذي ي�ستنزف خزينة وزارة ال�صحة وميزانيتها .
وق��ال��وا  ،ان ه��ذا احل��ل وا�ضح ج��ذري ونهائي
وه��و احل��ل الأم�ث��ل بتوافق الغالبية املطلقة من

الأط �ب��اء وح�ت��ى النقابيني منهم وم��ن لهم باع
طويل يف العمل ال�ع��ام والعمل النقابي ،بعدما
جرب اجلميع احللول الهام�شية الرتقيعية والتي
“ال ت�سمن و ال تغني من جوع” مبينني انه ال
ميكن حل مع�ضلة م�شاكل القطاع العام ال�صحي
بزيادة ركيكة هنا �أو هناك ،و�إر��ض��اء و�إ�سرت�ضاء
بحلول �آنية يظهر ف�شلها ب�سرعة ،م�ضيفني �إن
توحد وتوافق الغالبية بدا وا�ضحا ب�إيجاد نظام
خا�ص مايل لأطباء وزارة ال�صحة م�ستقل متاما
عن دي��وان اخلدمة املدنية �إ��س��وة بالق�ضاة ..ثم
يكون بعدها �إلغاء كامل لكل عقود الأطباء و�إيقاف
هذا “الإ�ستغالل” وعدم اخلو�ض فيه بتاتا وجعل
ال�ن�ظ��ام ال �ع��ادل ال�ك��ام��ل امل�ت�ك��ام��ل يف التعيينات
لي�شمل اجلميع �ضمن قانون واحد وا�س�س عادلة،
فالقطاع ال�صحي العام بحاجة كبرية وم�ستعجلة
للتعيينات الر�سمية ولي�س لنظام عقود ...وو�صف
ه � ��ؤالء رف��ع �أع� ��داد الأط �ب��اء يف ب��رام��ج الإق��ام��ة
املختلفة ب”فرقعة” م�ست�شفيات ،مو�ضحني ان
مراكز وزارة ال�صحة كبرية وحتتاج على ال��دوام

وه��ذا يتطلب م��ن احلكومة رف��ع ميزانية وزارة
ال�صحة على ال ��دوام لتالئم وت��واك��ب كل جديد
 ...كما يتطلب اي�ضا �إلغاء نظام الكفالة املالية
ونظام الإلتزام باخلدمة ل�سنوات ..ذلك �أن نظام
الرتغيب �سيكون وقعه �أ�شد واكرث �إ�ستقطابا وحبا
للعمل يف مالك الوزارة  ،و�سينعك�س على املواطن
وامل��ري ����ض مب��ا ي�ح�ق��ق الأم� ��ن ال���ص�ح��ي املن�شود
و�سيكون خ�يرا من الرتهيب والإل ��زام والإجبار
بو�سائل قاهرة جترب مقدم اخلدمة ال�صحية على
تقدمي ما بجعبته للمري�ض مكرها ما �سيكون
وقعه �سلبي وكارثي ويف املح�صلة املت�ضرر املري�ض
واملواطن .
واك� � ��دوا ات ��ه �آن الأوان لإ�� �ص�ل�اح امل�ن�ظ��وم��ة
ال���ص�ح�ي��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى ال�ت�غ�ي�ير م �ث��ل ال ��دول
التي ت�ستقطب ال�ك�ف��اءات ب�شتى ال�سبل خلدمة
مواطنيها وعالجهم وتكون بيئات طبية جاذبة ال
منفرة مطالبني امل�س�ؤولني البدء فورا بالتغيري
وحل جميع امللفات العالقة ففي القطاع ال�صحي
ال جمال للخط�أ.

التعليم النيابية تبحث عددا من القضايا المتعلقة بوزارة التربية والتعليم
نب�ض البلد -عمان
بحثت جلنة التعليم وال�شباب يف جمل�س النواب
عددا من الق�ضايا املتعلقة بوزارة الرتبية والتعليم
خالل االجتماع الذي عقدته ام�س االثنني برئا�سة
ال�ن��ائ��ب ال��دك �ت��ور ب�ل�ال امل��وم�ن��ي وح���ض��ور وزي��ر
الرتبية والتعليم وزي��ر التعليم العايل والبحث
العلمي الدكتور حممد �أبو قدي�س.
وق� ��ال امل��وم �ن��ي �إن ال�ل�ج�ن��ة ب�ح�ث��ت ع� ��ددا من
املوا�ضيع املتعلقة بالرتبية والتعليم  ،م�ضيفا
�أن اللجنة تلقت ت��أك�ي��دات وتطمينات م��ن قبل
وزير الرتبية بعدم العودة عن التعليم الوجاهي
للجامعات واملدار�س خالل العام الدرا�سي املقبل.
واو�ضح �أن كافة الق�ضايا التي طرحتها اللجنة
ت�ضمنت ت��و��ص�ي��ات ن�ي��اب�ي��ة ب �� �ض��رورة معاجلتها
والو�صول �إىل حلول حقيقية.
من جانبه ،قال �أبو قدي�س �إن احلكومة �أكدت
� �ض��رورة ال �ع��ودة للتعليم ال��وج��اه��ي للجامعات
وامل��دار���س وه��و �أم ��ر � �ض��روري ج ��دا ،مو�ضحا �أن
رئي�س الوزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة �أكد �ضرورة

العودة للتعليم الوجاهي العام الدرا�سي املقبل.
و�أ� �ض��اف �أن جميع االج� � ��راءات ال �ت��ي تتبعها
وزارة الرتبية والتعليم ت�ه��دف للعودة للتعليم
الوجاهي يف اجلامعات واملدار�س ،و”لدينا خطة
ا�سرتاتيجية نعمل على تنفيذها”.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال�برت��وك��ول ال�صحي ال��ذي مت
اعداده حمل عنوان “العودة للمدار�س” ،وت�ضمن
ب�ن��ودا ت��ؤك��د �أن الغرفة ال�صفية ال��واح��دة داخ��ل
املدر�سة التي ي�سجل داخلها ا�صابات كورونا بن�سبة
10باملئة من �إجمايل عدد طلبتها �سيتم حتويل
الطلبة للتعليم عن بعد بينما يبقى باقي طلبة
املدر�سة يتلقون التعليم الوجاهي ،ويف حال �سجلت
املدر�سة ا�صابة 10باملئة من �إجمايل �أعداد طلبتها
�سيتم حتويلها للتعليم عن بعد ،م��ؤك��دا �أن��ه لن
يكون هناك تعليم عن بعد جلميع املدار�س.
وب�ين اب��و قدي�س �أن م��ا ن�سبته 90باملئة من
معلمي القطاع اخل��ا���ص تلقوا مطعوم ك��ورون��ا،
وه��ذا م�ؤ�شر ايجابي ي��ؤك��د ا�ستمرارية التعليم
الوجاهي للعام الدرا�سي املقبل ،م�شريا �إىل �أن عدد
الطلبة يف املدار�س اخلا�صة بلغ � 600ألف طالب

وطالبة.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ع��دد امل�سجلني مبرحلة ريا�ض
الأط �ف��ال وال���ص��ف الأول يف امل��دار���س احلكومية
لغاية الآن بلغ نحو � 150ألف طالب وطالبة.
و�أو�ضح �أن الوزارة �أنهت �صيانة  500مدر�سة
ومت تزويد امل��دار���س احلكومية ب��الأث��اث ،والكتب
املدر�سية مب��ا فيها مناهج مت اق��راره��ا لعدد من
املباحث امل�ت�ط��ورة للمواد العلمية والريا�ضيات
لبع�ض ال�صفوف املدر�سية ،م�شريا �إىل �أن املركز
الوطني للمناهج �أقر تلك املناهج ،و�سيتم تعميمها
يف املراحل القادمة.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ��ه مت امل�ب��ا��ش��رة بتنفيذ برنامج
لتعوي�ض الطلبة عن بدل الفاقد التعليمي ي�ستمر
يف مرحلته الأوىل مل��دة � 4أ��س��اب�ي��ع ،ا��ض��اف��ة اىل
املبا�شرة بتدريب وت�أهيل  3000معلم ومعلمة مت
تعيينهم اخريا �إذ مت �إحلاقهم بربنامج التدريب
قبل اخلدمة.
من جانب �آخر ،بحثت جلنة التعليم ،بح�ضور
رئ�ي����س دي� ��وان اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة ��س��ام��ح النا�صر،
�إن�ه��اء خدمات 1200معلم ومعلمة ممن بلغوا

ال�سن القانوين ومل يح�صلوا على تقاعد ال�ضمان
االجتماعي.
وق��ال املومني �إن��ه وبتوجيهات ملكية �سامية
ل �ل �ح �ك��وم��ة ع� ��ام  2012مت ت �ع �ي�ين ع � ��ددا من
امل��وظ�ف�ين يف ال�ق�ط��اع ال �ع��ام م��ن حملة ال��دب�ل��وم
بناء على �أقدمية تخرجهم ،وجميعهم �أعمارهم
متقدمة ،ما �أدى �إىل بلوغهم ال�سن القانوين قبل
ب�ل��وغ ع��دد اال��ش�تراك��ات املطلوبة منهم مبوجب
ق ��ان ��ون ال �� �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي ل�ل�ح���ص��ول على
التقاعد.
و�أ�شار املومني �إىل �أن اللجنة النيابية �سرتفع
م ��ذك ��رة ل��رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء ت �ط��ال �ب��ه ب��ال�ت�م��دي��د
للموظفني خ��ا��ص��ة ال�ع��ام�ل�ين يف وزارة الرتبية
حلني بلوغ �سن التقاعد.
ودعت اللجنة ،بح�سب املومني ،وزارة الرتبية
�إىل التح�ضري لعقد دورة تكميلية ا�ستثنائية
لطلبة الثانوية العامة ممن مل يحالفهم احلظ
لهذا العام الدرا�سي ،حيث وعد الوزير �أبو قدي�س
بدرا�سة ه��ذا املطلب وات�خ��اذ ال�ق��رار املنا�سب بعد
�إعالن نتائج الثانوية العامة منت�صف �آب احلايل.

األعيان تبحث إعداد ورقة سياسيات بشأن العمالة والبطالة
عمان
االنباطّ -

ب �ح �ث��ت جل �ن��ة م �� �ش�ترك��ة م ��ن جل� ��ان جمل�س
الأعيان يف اجتماع عقدته ،ام�س االثنني� ،إع��داد
ورقة �سيا�سيات ب�ش�أن العمالة والبطالة.
وتتكون اللجنة م��ن جل��ان اخل��دم��ات العامة
برئا�سة الدكتور م�صطفى احلمارنة ،وال�صحة
والبيئة وال�سكان برئا�سة الدكتور يا�سني احل�سبان،
والعمل والتنمية االجتماعية برئا�سة العني عي�سى
مراد� ،إىل جانب عدد من مقرري اللجان.
وح �� �ض��ر اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة امل �� �ش�ترك��ة :وزي ��ر
العمل يو�سف ال�شمايل ،و�أمني عام الوزارة فاروق
احل��دي��دي ،وال ��وزراء ال�سابقني� :إبراهيم �سيف،
ويعرب الق�ضاة ،ومهند �شحادة� ،إىل جانب نائب
حمافظ البنك امل��رك��زي الدكتور ع��ادل �شرك�س،
ومدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر املحروق،
و�أمني عام نقابة املقاولني املهند�س طارق الهريني،
ومدير مركز “الفينيق” للدرا�سات االقت�صادية
واملعلوماتية �أحمد عو�ض ،وم�ساعد مدير امل�ؤ�س�سة
التعاونية الدكتور نا�صر �أبو الربك.
كما ح�ضر االجتماع � ً
أي�ضا ،رئي�س هيئة تنمية
وتطوير املهارات املهنية والتقنية الدكتور قي�س
ال�سفا�سفة ،ومدير عام �صندوق التنمية والت�شغيل
من�صور وري�ك��ات ،وم��دي��ر ع��ام م�ؤ�س�سة التدريب
املهني عمر قطي�شات بالوكالة.

وقال رئي�س اللجنة امل�شرتكة العني احلمارنة،
ريا ليومني عمل ارت ��أت
�إن االجتماع ج��اء حت�ض ً
اللجنة عقدهما يف وق��ت الح��ق ،م��ن �أج��ل �إع��داد
ورق ��ة �سيا�سات تتبنى ت��و��ص�ي��ات ب���ش��أن العمالة
مبختلف تفا�صيلها� ،إىل جانب احلد من البطالة
بالطرق املتاحة واحللول الناجعة املبتكرة.
و�أك��د احلمارنة� ،أن اللجنة امل�شرتكة �ستدفع
م ��ن خ �ل�ال م �ه��ام �ه��ا ال��د� �س �ت��وري��ة �إىل ت��رج�م��ة
التو�صيات �إىل �سيا�سات ،قابلة للتطبيقُ ،
حيث
ي�ج��ري حت��دي��ده��ا ب�ج��دول زم�ن��ي حم ��دد ،بهدف
مراقبة �أداء ال�سلطة التنفيذية يف تنفيذ تلك
ال�سيا�سات.
و�أكد وزير العمل يو�سف ال�شمايل ،من جهته،
�ضرورة توحيد جميع اجلهات الر�سمية بخ�صو�ص
التدريب املهني ب��وج��ود القطاع اخل��ا���ص امل�شغل
الرئي�س للباحثني عن العمل نظرا الرتفاع �أرقام
البطالة.
و�شدد على �أهمية تعزيز تنظيم �سوق العمل،
وتطوير التدريب املهني والتقني لتمهيد الطريق
�أمام �إحالل العمالة الأردنية املاهرة واملدربة حمل
العمالة الوافدة يف العديد من القطاعات.
و�أ��ش��ار ال�شمايل �إىل �أن ق��رار جمل�س ال��وزراء
اخل��ا���ص بقوننة �أو� �ض��اع العمالة ال��واف��دة يتيح
لأ�صحاب العمال توفيق �أو�ضاع العمالة لديهم ما

ي�ساعد يف توفري �أرقام دقيقة حول �أعداد العمالة
الوافدة يف �سوق العمل ،مبي ًنا �أنه �سيعقب عملية
القوننة حملة �شاملة ل�ضبط العمالة ال��واف��دة
املخالفة.
ون ��وه �إىل �أن �أي ب��رن��ام��ج لت�شغيل العمالة
الأردنية يحتاج �إىل ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
لأن��ه الأق��در على حتديد متطلبات �سوق العمل،
ب�ع��د �أن ي �ج��ري اخ �� �ض��اع ال�ب��اح�ث�ين ع��ن العمل
لربنامج تدريبي تتواءم خمرجاته مع متطلبات
ال�سوق الذي يحتاج �إىل أ�ي��دي ماهرة ومدربة يف
العديد من القطاعات.
وحتدث الوزير ال�سابق �سيف ،من جهته ،عن
�أهمية درا��س��ة البطالة يف الأردن للوقوف على
�أ�سباب ارتفاع معدالتها ،وبني �أن عدد امل�سجلني
يف اجلامعات الأردنية يف الف�صل الأول من العام
الدرا�سي املا�ضي بلغ 966ر 311طالبا يتوزعون
على 607ر 1تخ�ص�صات.
و�أو�ضح �أن �سوق العمل م�س�ؤول �إىل حد كبري
عن حتدي البطالة� ،إذ يبلغ �أثر التوظيف للنمو
االق �ت �� �ص��ادي (م��رون��ة ال�ت���ش�غ�ي��ل) يف االق�ت���ص��اد
الأردين ح��وايل +4ر 0باملئة ،ما يعني �أن النمو
االقت�صادي بن�سبة  1باملئة يزيد ع��دد العاملني
بن�سبة 4ر 0باملئة.
وبني �سيف �أن �إجمايل عدد العاملني الأردنيني

انخف�ض من حوايل 47ر 1مليون عامل يف عام
� 2017إىل حوايل 3ر 1مليون عام .2020
و�أ�� � �ض � ��اف �أن� � ��ه ن �ت �ي �ج��ة ل ��ذل ��ك ارت � �ف� ��ع ع��دد
املتعطلني عن العمل من 114ر 329متعطال
ع ��ام � 2017إىل 105ر 404متعطلني ع��ام
� ،2020أي بزيادة بلغت  23باملئة ،م�شريا �إىل
�أن جمموع املتعطلني عن العمل من الذكور يبلغ
510ر 293متعطلني ،يف حني يبلغ من الإناث
595ر 110متعطلة.
وق��ال ال��وزي��ر ال�سابق الق�ضاة ،من جهته� ،إن
�أك�ثر من  50باملئة من املتعطلني تعليمهم دون
�شهادة الثانوية العامة ،و�أعمارهم ترتاوح بني 20
�إىل  29عامًا.
و�أك ��د �أه�م�ي��ة ال�ع�م��ل يف م���س��اري��ن م�ت��وازي�ين،
�أولهما يركز على احالل العمالة بتقدمي حوافز
ن�ق��دي��ة للعاملني الأردن �ي�ي�ن ب��ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص،
وت��وف�ير �ضمان اجتماعي وت��أم�ين �صحي وب��دل
م��وا� �ص�لات� ،أم ��ا امل���س��ار ال �ث��اين ف ُيعنى بتحفيز
اال� �س �ت �ث �م��ار وال� ��� �ص ��ادرات وامل �� �ش��اري��ع ال���ص�غ�يرة
واملتو�سطة والتمويل املنا�سب.
و�أ�شار الق�ضاة �إىل �أهمية تقدمي دعم مبا�شر
للمن�ش�آت ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة لتحافظ على
فر�ص العمل احلالية �إىل جانب �إقامة م�شروع �أو
م�شروعني �ضخمني مثل م�شروع �سكة احلديد.

03
توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس
األعيان والمعهد العربي للتخطيط
عمان
نب�ض البلدّ -
وقع رئي�س جمل�س الأعيان في�صل الفايز،
ام����س االث �ن�ين ،م��ذك��رة ت�ف��اه��م م��ع م��دي��ر ع��ام
املعهد العربي للتخطيط الدكتور ب��در عثمان
م��ال اهلل ،لتعزيز �أط��ر ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك بني
الطرفني يف جماالت التدريب والدرا�سات وبناء
الكوادر الب�شرية وت�أهيلها.
وع �ق��ب ال �ت��وق �ي��ع ،ق ��ال ال �ف��اي��ز �إن جمل�س
الأعيان يحر�ص دومًا على تعزيز �أطر التعاون
مع خمتلف الربملانات واملراكز البحثية العربية
والدولية مبا ي�صب مب�صلحة ال�شعوب ويعزز
العمل الربملاين امل�شرتك.
و�أعرب عن �أمله �أن ت�سهم املذكرة يف حتقيق
�أه��داف �ه��ا ،خ��ا��ص��ة يف جم��ال ال�ت��دري��ب وت�ب��ادل
اخل�ب�رات وال�ب�ح��وث وال��درا� �س��ات� ،إ��ض��اف��ة �إىل
االرتقاء بقدرات العاملني يف املجال�س الربملانية
والت�شريعية وتنمية وتطوير كوادرها الب�شرية.
و�أ��ش��ار الفايز �إىل �أن الأردن بقيادة جاللة
امللك ع�ب��داهلل ال�ث��اين يحر�ص با�ستمرار على
تعزيز عالقته مع خمتلف ال��دول وم�ؤ�س�سات
العمل العربي املختلفة ،ب�ه��دف تر�سيخ �سبل
التعاون وفتح �آف��اق جديدة للتعاون معها تعود
بالنفع العام على ال�شعوب.
وع�ب�ر رئ�ي����س جمل�س الأع �ي��ان ع��ن اع�ت��زاز
اململكة بعالقتها الثنائية امل�ت�ج��ذرة م��ع دول��ة
الكويت ال�شقيقة على �صعيد القيادة واحلكومة

وال�شعب ،الف ًتا �إىل الرتابط الكبري بني �شعبي
البلدينال�شقيقني.
ب ��دوره ق��ال ال��دك�ت��ور ب��در عثمان م��ال اهلل،
�إن املعهد العربي للتخطيط ،م�ؤ�س�سة عربية
�إقليمية م�ستقلة ،مقرها دول��ة الكويت ،ت�سعى
�إىل ت�ع��زي��ز �أط� ��ر ال �ت �ع��اون الإمن ��ائ ��ي ال�ع��رب��ي
امل���ش�ترك ،ودع��م اجل�ه��ود التنموية ،واالرت�ق��اء
مب�ستوى العاملني يف القطاعني العام واخلا�ص.
و�أك � ��د �أن الأردن ي �ق��ع يف ق �ل��ب ال �ع�لاق��ات
العربية ،و�أن عالقة ب�ل�اده م��ع ع� ّم��ان ت�ضرب
ج��ذوره��ا يف ال �ت��اري��خ ،م���ش��ددا ع�ل��ى ان الأردن
قيادة وحكومة و�شع ًبا له مكانة كبرية يف قلوب
الكويتيني.
وت �ه��دف امل��ذك��رة ،ال�ت��ي متتد �إىل � 4أع ��وام
وجت ��دد تلقائ ًيا� ،إىل تعزيز ال�ت�ع��اون امل�ستمر
ب�ين املجل�س واملعهد يف خمتلف امل�ج��االت ذات
االهتمامات امل�شرتكة ،وف ًقا للقواعد والنظم
املتبعة واللوائح املعمول بها لدّى كل منهما.
وت�سعى امل��ذك��رة �إىل ت�ع��زي��ز �أط ��ر ال�ت�ع��اون
امل �� �ش�ت�رك ب�ي�ن ال �ط ��رف�ي�ن يف جم� � ��االت ب �ن��اء
القدرات والتدريب واال�ست�شارات والدعم الفني
والدرا�سات وامللتقيات والفعاليات التنموية.
وت�ن����ص امل��ذك��رة امل��وق�ع��ة ع�ل��ى ح�ف��ظ �سرية
ال�ب�ي��ان��ات وامل�ع�ل��وم��ات اخل��ا��ص��ة ،ال�ت��ي يح�صل
عليها كل طرف من الآخ��ر ،وال يجوز تعميمها
دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من
الطرف الآخر.

اإلدارية النيابية ستوصي بتثبيت 22
ً
موظفا بدائرة االحصاءات
نب�ض البلد -عمان
قال رئي�س اللجنة الإدارية النيابية ،الدكتور
علي الطراونة� ،إن اللجنة �سرتفع تو�صية �إىل
جمل�س الوزراء للعمل على تثبيت  22موظ ًفا
من موظفي دائرة الإح�صاءات العامة ،كان قد
مت تعيينهم قبل قرار جمل�س ال��وزراء القا�ضي
مبنع تثبيت املوظفني وامل�ستخدمني بعد تاريخ
ال�ساد�س من �شباط العام .2013
و�أ� �ض��اف ،خ�ل�ال ت��ر�ؤ��س��ه اجتماعا للجنة،
عقدته ام����س االث �ن�ين ،بح�ضور وزي��ر ال��دول��ة
لل�ش�ؤون القانونية حممود اخلراب�شة ،ورئي�س
دي��وان اخلدمة املدنية �سامح النا�صر ،ومدير
عام دائرة الإح�صاءات العامة �شاهر ال�شوابكة،
وعدد من موظفي الدائرة� ،أن اللجنة �سبق وان
بحثت هذا املو�ضوع ،مطال ًبا ب�ضرورة تثبيتهم،

كونهم يتمتعون ب��اخل�برة الكافية وخدمتهم
ترتاوح ما بني  10و 12عاما .
من جهته ،قال اخلراب�شة انه �سيتم متابعة
التو�صية النيابية تلك يف جمل�س الوزراء.
م��ن جانبه ،ق��ال النا�صر �إن��ه ملتزم بقرار
جمل�س ال � ��وزراء ب�ع��دم تثبيت �أي م��وظ��ف �أو
م�ستخدم ب��ا��ش��ر عمله ب�ع��د ت��اري��خ � 6شباط
 ،2013م�ضي ًفا �أن الديوان مع حت�سني �أو�ضاع
موظفي الإح�صاءات غري املثبتني.
بدوره ،قال ال�شوابكة �إنه واعتبا ًرا من مطلع
العام املقبل �ستقوم دائ��رة الإح�صاءات ب�صرف
مكاف�أة �شهرية بقيمة  125دي�ن��ارا لتح�سني
�أو�ضاعهم .وكان عدد من موظفي الإح�صاءات
غري املثبتني ،طالبوا بتثبيتهم ،م�شريين اىل
انهم ميتلكون خربة طويلة ،وم�شهود لهم من
مدرائهم املبا�شرين.

البيئة تنظم جلسة تعريفية بمبادئ
إعادة التدوير في القطاعات التجارية
نب�ض البلد -عمان
نظمت وزارة البيئة ،ام�س االثنني ،جل�سة
تعريفية مب �ب��ادئ وف��وائ��د �إع� ��ادة ال�ت��دوي��ر يف
القطاعات التجارية خا�صة يف القطاع الفندقي.
و�أو��ض�ح��ت ال� ��وزارة� ،أن عقد اجلل�سة ي�أتي
وفقا ل��ر�ؤى م�شرتكة ب�ين ال ��وزارة و�شركائها
يف ه��ذا امل �ج��ال ،ب�ه��دف زي ��ادة امل�ع��رف��ة العلمية
والعملية لدى القطاعات التجارية فيما يخ�ص
القانون الإط��اري لإدارة النفايات ،و�أث��ره على
تطوير عملية �إدارتها يف املن�ش�آت التجارية.
و�أ� �ض��اف��ت �أن �ه��ا ��س�ت�ع�ق��د �سل�سلة جل�سات
تعريفية لتغطية عدد من القطاعات التجارية
ت�شمل قطاعات :الفنادق ،وامل��والت ،واملطاعم،
والهايربماركت وغريها .وا�ستعر�ضت اجلل�سة،
ب�ح���ض��ور م �� �س ��ؤول � �ش ��ؤون ال�ب�ي�ئ��ة يف ال��وك��ال��ة
الأم�يرك�ي��ة للتنمية ال��دول�ي��ة املهند�س هيثم
العلي ،ومدير م�شروع �إعادة التدوير يف الأردن،

املهند�س ماهر حمدان ،املبادئ الأ�سا�سية لإعادة
التدوير يف املن�ش�آت التجارية والفوائد املرتتبة
عليها�� ،س��واء كانت مالية �أو غ�ير مالية .كما
ا�ستعر�ضت املمار�سات الف�ضلى يف جمال �إدارة
ال�ن�ف��اي��ات ،و�أه ��م ال�ع��وام��ل ال�ت��ي ت�سهم بنجاح
ع�م�ل�ي��ات �إع � ��ادة ال �ت��دوي��ر .ون��اق���ش��ت اجلل�سة
ال�ق��ان��ون الإط� ��اري لإدارة ال�ن�ف��اي��ات رق��م 16
ل�سنة  ،2020املن�شور يف اجل��ري��دة الر�سمية
العام املا�ضي ،و أ�ث��ره على تطوير عمليات �إدارة
نفايات القطاعات التجارية .ولفتت الوزارة �إىل
�أنها تعمل بال�شراكة مع م�شروع �إعادة التدوير
يف الأردن و�أم ��ان ��ة ع �م��ان ال �ك�برى وجمعيات
الأع � �م� ��ال ،ب �ه��دف زي � ��ادة ا� �س �ت �خ��دام ال�ق�ط��اع
ال�ت�ج��اري خل��دم��ات �إع ��ادة ال�ت��دوي��ر يف مدينة
ع ّمان ،وزيادة القدرة التناف�سية لل�شركات املزودة
للخدمات باالعتماد على �أنظمة ال�سوق ،و�إيجاد
بيئة داع�م��ة ل�ل�أع�م��ال لتقدمي خ��دم��ات �إع��ادة
التدوير بناء على �أ�س�س جتارية وحتفيزية.

الصحفيين تبحث مع مؤسسة اإلسكان
توفير المساكن واألراضي ألعضائها
نب�ض البلد -عمان
بحث جمل�س نقابة ال�صحفيني مع مدير
ع��ام م�ؤ�س�سة الإ��س�ك��ان والتطوير احل�ضري
املهند�سة جمانة العطيات �آليات التعاون يف
جمال امل�شاريع اال�سكانية خلدمة الزميالت
وال��زم�ل�اء �أع �� �ض��اء الهيئة ال�ع��ام��ة للنقابة،
�ضمن احل��واف��ز والت�سهيالت ال�ت��ي توفرها
امل�ؤ�س�سة للم�شاريع التي تنفذها �سواء ال�شقق
ال�سكنية �أو الأرا�ضي.
وع��ر���ض ال�ق��ائ��م ب��أع�م��ال النقيب الزميل
ي �ن��ال ال�ب�رم ��اوي و�أع �� �ض ��اء امل �ج �ل ����س خ�لال
زيارتهم للم�ؤ�س�سة ،ام�س االثنني ،التوجهات
اال�ستثمارية للنقابة يف جمال الإ�سكان بهدف
مت �ك�ين ال��زم �ي�ل�ات وال ��زم�ل�اء م��ن ام �ت�لاك
ال���س�ك��ن امل�لائ��م �إ� �ض��اف��ة �إىل ات��اح��ة اجل��ان��ب
اال�ستثماري للنقابة لتعزيز ايراداته املالية.
كما جرى خالل االجتماع �شرح �آلية عمل
�صندوق �إ�سكان ال�صحفيني ال��ذي مت تفعيله
اخريا و�إمكانية العمل ب�شكل م�ؤ�س�سي ما بني
النقابة وم�ؤ�س�سة الإ�سكان لتمكني ال�صحفيني
م��ن ��ش��راء امل�ساكن والأرا� �ض��ي �ضمن برامج

م ��ؤ� �س �� �س��ة الإ� �س �ك ��ان وال ��دخ ��ول يف � �ش��راك��ات
ا�ستثمارية معها ل�صالح ��ص�ن��دوق النقابة.
و�أب��دت العطيات ،خالل اللقاء ال��ذي ح�ضره
الزميالن �أمني �سر النقابة زين الدين خليل
و�أم�ي�ن ال���ص�ن��دوق م��ؤي��د �أب��و �صبيح ومدير
النقابة املهند�س وفيق عابدين ،ا�ستعدادها
ل �ل �ت �ع��اون م ��ع ال �ن �ق��اب��ة يف ج��ان �ب��ي مت�ك�ين
ال�صحفيني �أع�ضاء النقابة من اال�ستفادة من
م�شاريع امل�ؤ�س�سة اال�سكانية والعقارية “�شقق
و�أرا�ضي” وتقدمي الت�سهيالت املمكنة لذلك،
وك��ذل��ك ا�ستعداد امل�ؤ�س�سة لإ� �ش��راك النقابة
يف امل�شاريع اال�ستثمارية على غ��رار جتاربها
ال���س��اب�ق��ة م��ع ع ��دد م��ن ال �ن �ق��اب��ات وب��ال�ت��ايل
حتقيق مردود مايل ل�صالح �صندوق النقابة
و��ض�م��ن الآل �ي��ات وامل�ن�ه�ج�ي��ات امل �ح��ددة التي
حتكم عمل امل�ؤ�س�سة.
كما �أ�شارت اىل ا�ستعداد امل�ؤ�س�سة مل�ساعدة
النقابة يف عمليات �شراء الأرا�ضي وتطويرها
وال�ق�ي��ام ب�ك��اف��ة الإج � ��راءات ال�لازم��ة ل��ذل��ك،
لغاية ا�ستفادة ال�صحفيني وتنمية اجلانب
اال�ستثماري ل�صندوق النقابة و�ضمن امل�سارات
املتعددة التي تعمل مبوجبها امل�ؤ�س�سة.

املـحـلـي
الثالثاء
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فلسطين النيابية تؤكد ضرورة بقاء القضية الفلسطينية مركزية
نب�ض البلد -عمان
�أك� ��د رئ �ي ����س جل �ن��ة ف�ل���س�ط�ين ال�ن�ي��اب�ي��ة
حممد الظهراوي� ،أهمية �أن تكون الق�ضية
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة «ه � ��ي ال �ق �� �ض �ي��ة امل �ح��وري��ة
واملركزية».
وقال ،خالل لقاء اللجنة ،ام�س االثنني،
رئ �ي ����س ال �ه �ي �ئ��ة ال �� �ش �ع �ب �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ل��دع��م
فل�سطني الدكتور ع�صام يو�سف� ،إن الق�ضية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ك��ان��ت وم ��ا ت� ��زال ع �ل��ى ر�أ� ��س
�أولويات جاللة امللك عبداهلل الثاين ،حيث
كانت حا�ضرة يف جميع املحافل وال��زي��ارات
ال��ر��س�م�ي��ة ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ه��ا ج�لال �ت��ه ،وال�ت��ي
كان �آخرها زيارته للواليات املتحدة ولقائه
الرئي�س الأمريكي جو بادين وكبار م�س�ؤويل
الإدارة االم�يرك�ي��ة ،باعتبارها مفتاح �أم��ن
وا�ستقرار املنطقة ككل.
و��ش��دد ال�ظ�ه��راوي على �أن�ن��ا ال�ي��وم �أح��وج
م��ا ن �ك��ون ل�ت�ك��ات��ف اجل �ه��ود لإع � ��ادة توجيه
البو�صلة واالهتمام الدويل والعاملي للق�ضية

الفل�سطينية ،قائال �إن «فل�سطني النيابية»
ت���س�ع��ى دوم � ��ا ل �ت ��أ� �س �ي ����س � �ش��راك��ة حقيقية
م��ع ج�م�ي��ع امل�ن�ظ�م��ات وامل��ؤ��س���س��ات ال��دول�ي��ة
وال�شعبية الداعمة للق�ضية الفل�سطينية.
و�أ� �ش��ار �إىل � �ض��رورة ن�ب��ذ �أي خ�ل�اف بني
�أبناء ال�شعب الفل�سطيني الواحد من �ش�أنه
�إ� �ض �ع��اف اجل�ب�ه��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،وم �ن��ح ال�ع��دو
فر�صة ال�ستغالل املوقف.
و�أكد الظهراوي �ضرورة �أن تكون الق�ضية
الفل�سطينية هي الق�ضية املحورية ونبذ �أي
خ�لاف بني �أب�ن��اء ال�شعب ال��واح��د من �ش�أنه
ت�شتيت االهتمام والرتكيز عنها.
وث �م��ن �أع �� �ض��اء ال �ل �ج �ن��ة ال � �ن ��واب :ف��اي��ز
ب���ص�ب��و���ص ،وم �غ�ير ال �ه �م�لان ،وحم �م��د �أب��و
�صعيليك ،وع �م��اد ال �ع ��دوان ،ج�ه��ود الهيئة
ال�شعبية وم�ساعيها لتقدمي جميع �أ�شكال
الدعم وامل�ساعدة لأبناء ال�شعب الفل�سطيني،
والتي كان �آخرها تقدمي � 35سيارة �إ�سعاف
لقطاع غزة.
وق��ال��وا �إن ال �ع��دو ال���ص�ه�ي��وين ا��س�ت�ط��اع

�أن يغت�صب ال�شجر واحل�ج��ر ،لكنه مل ولن
ي�ستطع اغت�صاب �إرادة ال�شعب الفل�سطيني
و�صموده� ،إذ �أ�صبحت ق�ضيته هي «املركزية»
ل� � ��دى ال� ��� �ش� �ع ��وب واحل � �ك � ��وم � ��ات ال �ع��رب �ي��ة
واال�سالمية.
و�أكد يو�سف ،من جهته� ،أن الهيئة ت�سري
ع �ل��ى خ �ط��ى ج�ل�ال��ة امل �ل��ك يف ال ��دف ��اع عن
الق�ضية الفل�سطينية ال�ن��اب��ع م��ن ال��واج��ب
امل �ق��د���س ب��اع �ت �ب��اره ��ص��اح��ب ال��و� �ص��اي��ة على
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س.
وت��اب��ع �أن �ه��ا م���س�ت�م��رة يف ت �ق��دمي جميع
�أ�شكال الدعم وامل�ساعدة لأبنائنا يف فل�سطني
ح�ت��ى رف��ع ال�ظ�ل��م ع�ن�ه��م ،مبينا �أن الهيئة
تعمل يف اط��ار ت�شاركي م��ع ال��دول امل�ج��اورة
لفل�سطني لت�سهيل دخ��ول جميع امل�ساعدات
وق��واف��ل الإغ��اث��ة �إىل ق�ط��اع غ��زة وال�ضفة
الغربية.
و�أو�ضح �أن هناك � 35سيارة �إ�سعاف جاهزة
لدخول قطاع غزة عرب معرب رفح ،وهي الآن
م��وج��ودة يف م��دي�ن��ة الإ��س�ك�ن��دري��ة امل�صرية،

م�شريا �إىل �أن ه��ذه قافلة امل���س��اع��دات رقم
 ،39والتي تقوم الهيئة بتقدميها لل�شعب
الفل�سطيني �سواء كانوا داخل فل�سطني �أو يف

التربية تطلق برنامجي تدريب للمعلمين الجدد
والفاقد التعليمي

نب�ض البلد -عمان
افتتحت �أم�ي�ن ع��ام وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية الدكتورة جنوى قبيالت،
ام�س االثنني ،برناجمي تدريب املعلمني اجلدد،
والتدريب على برنامج تعوي�ض الفاقد التعليمي
(التعلم املبني على املفاهيم والنتاجات الأ�سا�سية).

و�أك ��دت قبيالت ،خ�لال افتتاح الربناجمني،
يف مدر�سة عني جالوت الثانوية ال�شاملة للبنات
ال �ت��اب �ع��ة مل��دي��ري��ة ت��رب �ي��ة ق���ص�ب��ة ع �م��ان ،ح��ر���ص
ال��وزارة على رفد امليدان الرتبوي باملعلمني من
ذوي الكفايات امل�ؤهلة واملدربة ،مبينة �أهمية عقد
هذه الور�شات التدريبية لإك�ساب كوادرها املهارات
ال�ل�ازم��ة؛ �إمي��ان��ا منها ب ��دور امل�ع�ل��م امل �ح��وري يف

جتويد وتطوير العملية التعليمية ،وعظم ر�سالته
باعتباره القدوة والأمنوذج يف بناء الأجيال.
و�أعرب امل�شاركون عن �شكرهم لوزارة الرتبية
لتوفريها برامج تدريبية متخ�ص�صة وحر�صها
ع�ل��ى رف��ع ك�ف��اءات�ه��م وم���س�ت��وى �أدائ �ه��م لتقدمي
اخلدمة التعليمية املتميزة لأبنائنا الطلبة.
وي �� �س �ت �ه��دف ب ��رن ��ام ��ج ال� �ت ��دري ��ب :امل�ع�ل�م�ين

املن�سبني للتعيني با�ستثناء احلا�صلني منهم على
الدبلوم املهني م��ا قبل اخل��دم��ة ،واملعلمني غري
احلا�صني على الرتبة الأوىل ،واملعلمني الذين
ج��رى تعيينهم �أع��وام  2018و  2019و  2020و�إن
كانوا يحملون الرتبة الأوىل ،وذلك لرفع كفاءة
املعلمني.
وي� ��أت ��ي ه� ��ذا ال�ب�رن ��ام ��ج ال � ��ذي ب � ��د�أ ت�ن�ف�ي��ذه
ي��وم �أم����س الأح ��د وي�ستمر لنهاية �أي �ل��ول املقبل
لأغرا�ض احل�صول على الرتبة الأوىل وزيادة 35
باملئة ،بواقع � 185ساعة تدريبية ملعلمي ال�صفوف
ال�ث�لاث��ة الأوىل ،و �� 160س��اع��ة ت��دري�ب�ي��ة جلميع
التخ�ص�صات.
�أم ��ا ب��رن��ام��ج ال�ت��دري��ب ع�ل��ى تعوي�ض الفاقد
التعليمي في�ستهدف املعلمني املن�سبني للتعيني
احلا�صلني على برنامج ال��دب�ل��وم املهني لإع��داد
وت�أهيل املعلمني قبل اخلدمة� ،أو الذين اجتازوا
ب��رن��ام��ج امل�ع�ل�م�ين اجل ��دد خ�ل�ال ع�م�ل�ه��م �سابقا
بالتعليم الإ�ضايف.
وي�ستهدف الربنامج ملعاجلة الفاقد التعليمي
لتخ�ص�صات :اللغة العربية ،اللغة الإجنليزية،
ال��ري��ا� �ض �ي��ات ،ال �ع �ل��وم و��س�ي�ك��ون ال �ت��دري��ب ل�ه��ذه
املجموعة على من�صة تدريب املعلمني بواقع 15
�ساعة بناء على جدول مواعيد لكل تخ�ص�ص.

التنمية :ضبط  1137متسوال خالل شهر تموز الماضي
نب�ض البلد -عمان
�أ� � �ص� ��درت وزارة ال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة،
تقريرها عن �شهر متوز املا�ضي ،ر�صدت فيه
�أب ��رز خ��دم��ات ال ��وزارة و�إج��راءات �ه��ا وزي��ارات�ه��ا
الرقابية مبختلف مناطق اململكة.
وق ��ال ال�ن��اط��ق الإع�ل�ام��ي ل �ل��وزارة �أ��ش��رف
خ��ري����س ام ����س االث �ن�ي�ن� ،إن ال�ت�ق��ري��ر يو�ضح
حجم اخلدمات التي قدمتها الوزارة و�صندوق
امل�ع��ون��ة ال��وط�ن�ي��ة وال���س�ج��ل ال �ع��ام للجمعيات
وامل�ؤ�س�سات التابعة لها ،وعدد امل�ستفيدين منها
بالأرقام ونوع اخلدمة.
وق ��دم ��ت م��دي��ري��ات ال � � ��وزارة امل �� �س��اع��دات
ال�ن�ق��دي��ة ل�ن�ح��و � 4904أ� �س��ر ،ف�ي�م��ا ا��س�ت�ف��ادت
� 11510أ�سر من امل�ساعدات العينية ،ومت �إجراء
 3444درا� �س��ة ل�غ��اي��ات م�ن��ح ال�ت��أم�ين ال�صحي
للأ�سر الفقرية ،و 211درا��س��ة لغاية الإعفاء
من نفقات العالج ،و 17درا�سة لت�سوية حقوق
الورثة.

ووف � ًق��ا ل�ل�ت�ق��ري��ر ،ب�ل��غ ع ��دد ط�ل�ب��ات ��ش��راء
م�ساكن �أ�سر فقرية  84طلبا ،وجرى ا�ستقبال
 54طل ًبا ل�صيانة م�ساكن ،و�صيانة  6م�ساكن
لأ��س��ر ف�ق�يرة ،وب�ن��اء  5م�ساكن لأ��س��ر فقرية،
و�إجراء  64درا�سة لأ�سر منتجة.
و�أ� �ض��اف ال�ت�ق��ري��ر� ،أن م��دي��ري��ات ال� ��وزارة
ا��س�ت�ق�ب�ل��ت  75ط �ل � ًب��ا ل�ترخ �ي ����ص ح �� �ض��ان��ات،
و�أغ�ل�ق��ت  22ح�ضانة ،و�أن ��ذرت  10ح�ضانات.
وا�ستقبلت ال� ��وزارة ال�شهر امل��ا��ض��ي  50طلب
اح�ت���ض��ان ،و�أج ��رت  19درا� �س��ة تتعلق ب��إحل��اق
�أط �ف��ال يف دور ال��رع��اي��ة ،فيما خ��رج منها 28
طفلاً .
وا�ستقبلت  15طل ًبا لإحل��اق م�سنني يف دور
رع��اي��ة ك�ب��ار ال�سن ،و�أج ��رت  20درا� �س��ة تتعلق
ب�إحلاق �أ�شخا�ص ذوي �إعاقة يف مراكز الرعاية،
ب�ي�ن�م��ا ن �ف��ذت �أق �� �س��ام م��دي��ري��ات احل���ض��ان��ات،
واالحت�ضان ،والإعاقات ،واجلمعيات ،وتعزيز
الإنتاجية والأحداث  701زيارة تتبعية.
و�أو�� �ض ��ح ال�ت�ق��ري��ر� ،أن م��دي��ري��ات ال� ��وزارة

ا�ستقبلت  28طلبا لت�أ�سي�س جمعيات خريية،
و�شكلت هيئات �إدارية م�ؤقتة لنحو  49جمعية
خ�يري��ة ،فيما ت�ق��دم��ت  118جمعية بطلبات
احل���ص��ول ع�ل��ى دع ��م ،و 39ط�ل� ًب��ا مل�ن��ح متويل
م �� �ش��اري��ع ت�ن�م��وي��ة ل�ل�ج�م�ع�ي��ات ،و 232زي ��ارة
ميدانية ق��ام بها م ��دراء التنمية للمجال�س
البلدية والالمركزية.
و�أجرت الوزارة  481درا�سة متعلقة بحاالت
الأح� � ��داث� ،إذ دخ ��ل �إل �ي �ه��ا  228ح��د ًث��ا خ�لال
��ش�ه��ر مت ��وز امل��ا� �ض��ي ،ف�ي�م��ا �أج � ��رت م��دي��ري��ة
مكافحة الت�سول  390حملة� ،ضبط خاللها
 1137مت�سولاً  ،و�أج��ري��ت  1784درا��س��ة لطلب
احل�صول على �إعفاء من ر�سوم ت�صريح العمل.
وفيما يتعلق بال�سجل العام للجمعيات قال
خري�س� ،إنه جرى ت�سجيل  19جمعية ،وجمعية
واحدة كفرع جلمعية �أجنبية ،وحل  55جمعية،
فيما ان�ضمت جمعيتان لع�ضوية احتاد ،ونقل
ت�ب�ع�ي��ة ج�م�ع�ي�ت�ين ،وج� ��رت امل��واف �ق��ة ع �ل��ى 26
نظاما �أ�سا�سيا معدال ،واملوافقة ل�ـ 25جمعية

للح�صول على التمويل الأجنبي.
ووف� � ًق ��ا ل�ت�ق��ري��ر �أع� �م ��ال � �ص �ن��دوق امل�ع��ون��ة
الوطنية ل�شهر متوز ،بلغ عدد الأ�سر اجلديدة
امل�ستفيدة من املعونة ال�شهرية املتكررة 733
�أ� �س��رة ،فيما ج��رى �إي �ق��اف امل�ع��ون��ة ال�شهرية
امل�ت�ك��ررة ع��ن � 89أ� �س��رة� ،إ��ض��اف��ة �إىل تخفي�ض
املعونة ال�شهرية املتكررة لـ � 11أ�سرة.
وا�ستفادت � 1643أ��س��رة ال�شهر املا�ضي من
برنامج «ال��دع��م النقدي امل��ؤق��ت» (تكافل ،)3
بينما ا�ستفادت �أ��س��رت��ان م��ن برنامج «الدعم
التكميلي» (تكافل  ، )1و� 1456أ��س��رة جديدة
من برنامج «املعونات املالية الطارئة العاجلة
وال �ف��وري��ة» ،و� 19أ� �س��رة ج��دي��دة م��ن برنامج
«الت�أهيل اجل�سماين» ،و� 29أ�سرة جديدة من
برنامج «دع��م ب��رام��ج ال�ت��دري��ب املهني لأب�ن��اء
الأ�سر املنتفعة».
وت �ق��دم��ت �أ� �س��ر ب � �ـ 193تظلما وا��س�ت�ف���س��ارا
لربنامج «تكافل  ،»3بينما مل تتقدم �أي �أ�سرة
لتظلم وا�ستف�سار لربنامج «تكافل .»1

القانونية النيابية ُتقر معدل الكسب غير المشروع بعد
تعديل مواده
نب�ض البلد -عمان
�أقرت اللجنة القانونية النيابية ،م�شروع
القانون املعدل لقانون الك�سب غري امل�شروع
ل�سنة  ،2020وذلك بعد �إجراء تعديالت على
بع�ض مواده.
وق� � ��ال رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال� �ن ��ائ ��ب حم�م��د
ال �ه�ل�االت ،خ�ل�ال ت��ر�ؤ� �س��ه اج�ت�م��اع اللجنة،
ام����س االث �ن�ين� ،إن «ق��ان��ون�ي��ة ال �ن��واب» �أق��رت
م�شروع القانونُ ،بعيد �إج��راء تعديالت على
الفقرة « �أ « من املادة الرابعة لت�صبح كما يلي:
«ين�ش�أ يف الدائرة (دائرة �إ�شهار الذمة املالية)
��س�ج��ل �إل �ك�ت�روين لإق � ��رارات ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة،
يحتوي على �أ�سماء مقدمي الإقرارات وتاريخ
تقدميها».
وكان ن�ص هذه الفقرة كما يلي« :ين�ش�أ يف

ال��دائ��رة (دائ��رة �إ�شهار الذمة املالية) �سجل
�إلكرتوين لإقرارات الذمة املالية».
و�أ�ضاف الهالالت ،بح�ضور وزيري العدل
�أحمد الزيادات ،والدولة لل�ش�ؤون القانونية
حممود اخلراب�شة ،ومدير دائرة �إ�شهار الذمة
امل��ال�ي��ة القا�ضي ف� ��ؤاد ال��درادك��ة� ،أن��ه توافق
�أع�ضاء اللجنة على �إلغاء الفقرتني (ب) و(ج)
من املادة الرابعة.
وتابع �أن��ه ج��رى � ً
أي�ضا تعديل الفقرة «�أ»
من املادة ال�سابعة والتي تن�ص على« :تقدمي
�إق��رار عن ذمته املالية وذم��ة زوجته و�أوالده
الق�صر خالل �ستني يو ًما من تاريخ ت�سلمه
منوذج الإق��رار» ،لت�صبح على النحو التايل:
«تقدمي �إق��رار عن ذمته املالية وذم��ة زوجته
و�أوالده الق�صر خالل �ستني يو ًما من تاريخ
ت�سلمه منوذج الإقرار الورقي �أو الإلكرتوين،

ول ��ه اخل� �ي ��ار يف ت �ق��دمي الإق � � ��رار ورق� � ًي ��ا �أو
�إلكرتون ًيا».
وح�ضر االج�ت�م��اع ك��ل م��ن ال �ن��واب �صالح
ال ��وخ �ي ��ان وزي � ��د ال �ع �ت��وم وف ��اي ��ز ب���ص�ب��و���ص
وحممد جرادات وحممد �شطناوي.
وقال الزيادات ،من ناحيته�« ،إنه ال يوجد
�إ�شكالية فيما يتعلق بوجود �سجل �إلكرتوين
ي �ت �� �ض �م��ن �أ�� �س� �م ��اء امل �ط �ل ��وب م �ن �ه��م ت �ق��دمي
الإق��رارات ،يف حني تبقى املعلومات املوجودة
�سرية».
وك��ان ق��د ج��رى يف االج�ت�م��اع��ات ال�سابقة
ن�ق��ا��ش��ات ب�ين ن ��واب واحل �� �ض��ور ع�ل��ى الن�ص
الذي يت�ضمن �إن�شاء �سجل �إلكرتوين ،والذي
يعطي لهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد احلق
يف الدخول �إىل ال�سجل الإلكرتوين واالطالع
على �إق ��رارات ال��ذم��ة املالية لغايات التحقق

م��ن وج��ود �أي من��و غ�ير طبيعي يف ث��روة �أي
من اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون التخاذ
الإج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ل�ازم��ة مبقت�ضى
قانونها.
وق ��ال ال ��درادك ��ة ،م��ن ج�ه�ت��ه� ،إن ��ه ج��رى،
خالل اجتماع اليوم ،مناق�شة م�شروع القانون
ب�صورته النهائية ُقبيل عر�ضه على جمل�س
النواب ،والذي بدوره �سيقوم مبناق�شته مواده
ثم �إقراره �أو رف�ضه �أو تعديله ،حتى ُي�صار �إىل
�إقراره ب�صورته النهائية».
وك� ��ان ال� �ه�ل�االت� ،أو�� �ض ��ح يف اج �ت �م��اع��ات
وت�صريحات �سابقة �أن م�شروع القانون يهدف
�إىل مالحقة مرتكبي الك�سب غري امل�شروع،
وتو�سيع تعريفه ،لي�شمل كل زي��ادة كبرية �أو
منو غري طبيعي ،يطر�أ على ثروة وموجودات
�أي موظف عام وال ي�ستطيع تعليلها.

خميمات الالجئني.
ويف اج�ت�م��اع منف�صل ،ح���ض��ره ممثلون
ع��ن �أب �ن��اء ق�ط��اع غ ��زة ،ب�ين ال �ظ �ه��راوي� ،أن

ت��وج�ي�ه��ات ج�لال��ة امل�ل��ك ج ��اءت �صريحة يف
دعم وم�ساندة �أبناء القطاع وال�ضفة الغربية
للتخفيف من معاناتهم.

الصناعة والتجارة تدرس
أسعار األلبان
نب�ض البلد� -إربد
اكدت وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
انها تعمل حاليا من خالل املديريات املخت�صة
على درا�سة �أ�سعار الألبان.
وق� ��ال م �� �ص��در يف ال � � ��وزارة �إن �ه��ا �ستتخذ
الإج��راء املنا�سب بح�سب القانون اذا وجدت
مغاالة يف الأ�سعار .
وك� ��ان� ��ت اجل �م �ع �ي ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة حل �م��اي��ة

امل�ستهلك طالبت ال��وزارة بالتدخل ملنع رفع
ا�سعار الأل�ب��ان وحت��دي��د �سقوف �سعرية بعد
قيام اح��دى ال�شركات برفع �سعر منتجاتها
بن�سب تراوحت بني  4باملئة �إىل  20باملئة.
ودع� ��ا رئ �ي ����س اجل�م�ع�ي��ة ال��دك �ت��ور حممد
ع �ب �ي��دات امل��واط �ن�ين �إىل � �ش��راء الأل �ب ��ان من
امل ��ارك ��ات الأخ � ��رى ال �ت��ي مل ت��رف��ع ا��س�ع��اره��ا
وت�صنيعها حمليا �إن �أم �ك��ن م��ن ق�ب��ل رب��ات
البيوت.

ارتفاع صادرات اربد لشهر تموز
الماضي بنسبة %13
نب�ض البلد� -إربد

بلغت القيمة الكلية ل�شهادات املن�ش�أ
ال�صادرة عن غرفة �صناعة �إرب��د ل�شهر
مت� ��وز امل��ا� �ض��ي  123.5م �ل �ي��ون دوالر ،
م�سجلة ارتفاعا بن�سبة  13باملئة مقارنة
بقيمتها ل��ذات الفرتة من العام املا�ضي
والبالغة  109ماليني دوالر.
وبح�سب التقرير ال�صادر ع��ن غرفة
�صناعة �إرب��د ام�س ،ف��ان مدينة احل�سن
ال�صناعية احتلت املرتبة االوىل بحجم
ال �� �ص��ادرات م��ن �إج �م��ايل � �ص��ادرات مت��وز
املا�ضي بقيمة و�صلت  116.3مليون دوالر
وبن�سبة  94باملئة من اجمايل ال�صادرات
 ،فيما بلغت � �ص��ادرات م��دي�ن��ة ال�سايرب
�سيتي  6.4مليون دوالر وبن�سبة  5باملئة
 ،كما ��ص��درت مناطق خمتلفة م��ن ارب��د
بقيمة � 800ألف دوالر .
وا�شار التقرير �إىل �أن قيمة ال�صادرات
ح�سب اتفاقية الدول العربية بلغت نحو
ثالثة ماليني دوالر.
وق��ال رئي�س الغرفة ه��اين اب��و ح�سان

�إن قطاع اجللدية واملحيكات الذي �شكلت
�صادراته  96باملئة من اجمايل ال�صادرات
ب �ح �ج��م جت� � ��اوز  118.6م �ل �ي��ون دوالر
فيما بلغت � �ص��ادرات ق�ط��اع ال�صناعات
التموينية والغذائية  1.6مليون دوالر،
يليه قطاع ال�صناعات العالجية واللوازم
الطبية ما قيمته  1.2مليون دوالر ،فيما
ت��وزع��ت بقية ال �� �ص��ادرات ع�ل��ى قطاعات
ال���ص�ن��اع��ات ال�ك�ي�م��اوي��ة وم�ستح�ضرات
ال�ت�ج�م�ي��ل  ،وال�ب�لا��س�ت�ي�ك�ي��ة وامل�ط��اط�ي��ة
وال�ه�ن��د��س�ي��ة وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وال���ص�ن��اع��ات
االن �� �ش��ائ �ي��ة وال �� �ص �ن��اع��ات ال �ت �ع��دي �ن �ي��ة
والتعبئة والتغليف .
وب�ي�ن اب ��و ح �� �س��ان �أن �� �ص ��ادرات �إرب ��د
�إىل ام�يرك��ا ا��س�ت�ح��وذت ع�ل��ى م��ا ن�سبته
 66.2باملئة من حجم ال���ص��ادرات بقيمة
زادت على  81مليون دوالر ،فيما �سجلت
ال�صادرات �إىل الدول العربية ن�سبة 3.1
باملئة من اجمايل ال�صادرات وال�صادرات
اىل دول اوروبية بقيمة  7.3مليون دوالر
يف حني توزعت باقي ال�صادرات على كندا
وعدد من دول جنوب و�شرق ا�سيا.

سماء األردن تشهد زخات شهب
منتصف آب الحالي
نب�ض البلد� -إربد

ت�شهد �سماء الأردن والعامل العربي،
�أي ��ام  11و  12و � 13آب احل ��ايل ،حدثا
فلكيا م�ث�يرا ،يتمثل مب�شاهدة ح��وايل
م�ئ��ة ��ش�ه��اب يف ال���س��اع��ة ال ��واح ��دة ،من
�شهب (ال�بر� �ش��اوي��ات) وه��ي م��ن �أك�ثر
الزخات ال�شهابية كثافة خالل العام.
وق��ال الفلكي ع�م��اد جم��اه��د لوكالة
االنباء الأردنية (ب�ترا) ،ام�س االثنني،
�إن ر�صد ال�شهب �سيكون متاحا للجميع،
و�ست�شاهد بالعني املجردة وبكل و�ضوح،
دون حاجة لتل�سكوب �أو �أدوات الر�صد
الأخرى ،حيث �ستكون كالألعاب النارية
يف ال�سماء.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن ��ه يف�ضل ر� �ص��ده��ا يف
الأم��اك��ن املظلمة البعيدة ع��ن الإن ��ارة،
كمنطقة وادي رم جنوب اململكة ،والتي
ت�ع�ت�بر م��ن �أف���ض��ل امل�ن��اط��ق ل��ر��ص��ده��ا،
حيث �ستظهر ال�شهب ب�شكل �أكرث �إثارة
وج �م��اال .و�أ� �ض��اف جم��اه��د ان ال ��ذرات
ال�ت�راب �ي��ة ع �ن��دم��ا ت �ق�ت�رب م ��ن ال �ك��رة
الأر�ضية ف�إنها تدخل الغالف الغازي
الأر�� �ض ��ي ب���س��رع��ة ع��ال �ي��ة ج� ��دا ،ت�صل
�إىل  70كيلومرتا يف الثانية ال��واح��دة
باملعدل ،ونتيجة لهذه ال�سرعة العالية
ف� � ��إن ذرات ال �ت ��راب حت �ت��ك ب��ال �غ�لاف
الغازي الأر�ضي ،وهذا ي�ؤدي �إىل توليد

حرارة عالية فتتوهج وتظهر على �شكل
�أ�سهم نارية المعة لربهة من الزمن ثم
تنطفئ.
وح��ول ت�أثريها على �سطح الأر���ض،
�أو�ضح �أن ال�شهب تبد�أ باالحرتاق على
ارتفاع  120كيلو مرتا عن �سطح الأر�ض،
ث ��م حت �ت�رق وت �ت �ح��ول �إىل رم � ��اد على
ارت�ف��اع  60كيلو م�ترا ،لذلك فال�شهب
ال ت�صل �سطح ال �ك��رة الأر� �ض �ي��ة �إال يف
ح��االت ن��ادرة ،و�إذا ما و�صل منها �شيء
فهي لي�ست �سوى ذرات �صغرية جدا ال
ي�شعر بها �أح��د .وحول م�صدر ال�شهب،
بني جماهد �أن املذنب (�سويفت – تتل)
ه��و م���ص��در �شهب ال�بر� �ش��اوي��ات ،حيث
اكت�شف الفلكيون �أن��ه ي�ترك نهرا من
الغبار حول ال�شم�س �أثناء اقرتابه منها،
وذلك كل  130عاما تقريبا ،ف�ضال عن
�أن الأر�ض تعرب هذا النهر الغباري ،يوم
� 13آب من كل عام ،لذلك تظهر ال�شهب
بكثافة بهذه الفرتة.
ولفت �إىل �أن بع�ض اجلهات ال�سياحية
حت�ضر لتنظيم خميم فلكي يف منطقة
وادي رم ،ل��ر��ص��د ��ش�ه��ب ال�بر� �ش��اوي��ات
والكواكب ال�سيارة اجلميلة التي ت�شاهد
بال�سماء م��ن خ�ل�ال التل�سكوب ،حيث
ي�شاهد قر�ص كوكب امل�شرتي و�أقماره،
ور�ؤي� ��ة ك��وك��ب زح��ل وح�ل�ق��ات��ه� ،إ��ض��اف��ة
لر�صد جمرة درب التبانة.

االقت�صادي
الثالثاء
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أسعار النفط تسجل تراجعا بأكثر من دوالر واحد
نب�ض البلد-وكاالت
�سجلت �أ�سعار النفط ،اليوم الإثنني ،انخفا�ضا ملمو�سا
ب�أكرث من دوالر واحد مقارنة مع �آخر �إغالق (اجلمعة)،
على خلفية خم��اوف م��ن ت��راج��ع �أداء االقت�صاد ال�صيني
بعدما �أظ�ه��ر م�سح ت��راج��ع من��و ن�شاط امل�صانع ب�شدة يف
ثاين �أك�بر م�ستهلك للنفط يف العامل مع تزايد املخاوف
بفعل زيادة �إنتاج النفط من منتجي �أوبك.
وبح�سب وكالة «رويرتز» تراجعت العقود الآجلة خلام
برنت مبقدار � 76سنتا� ،أو � ،%1إىل  74.65دوالرا للربميل
بحلول ال�ساعة  0455بتوقيت غرينت�ش.
كما تراجعت تراجعت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س
الو�سيط الأمريكي � 69سنتا� ،أو � ،%0.9إىل  73.26دوالرا
للربميل بعد انخفا�ضها �إىل  72.87دوالرا للربميل.

وق��ال �إدوارد م��وي��ا ،كبري املحللني يف �أوان ��دا (و�سيط
خدمات مالية متعددة الأوجه)� ،إن «ال�صني تقود االنتعا�ش
االقت�صادي يف �آ�سيا ،و�إذا تعمق الرتاجع� ،ستزداد املخاوف
من �أن التوقعات العاملية �ست�شهد انخفا�ضا كبريا».
و�أ� � �ض� ��اف �أن «ت ��وق �ع ��ات ال �ط �ل��ب اخل � ��ام ع �ل��ى �أر� �ض �ي��ة
متزعزعة ورمبا لن يتح�سن ذلك حتى تتح�سن اللقاحات
العاملية» ،امل�ضادة لفريو�س كورونا يف ظل ظهور متحورات
جديدة �أ�شد فتكا.
و�أظ �ه��ر م���س��ح ل�ل�أع �م��ال ،ام ����س االث �ن�ي�ن ،ت��راج��ع منو
ن�شاط امل�صانع يف ال�صني ب�شكل ح��اد يف يوليو/متوز مع
تقل�ص الطلب للمرة الأوىل منذ �أك�ثر من ع��ام ،ويرجع
ذلك جزئيا �إىل ارتفاع �أ�سعار املنتجات ،مما يربز التحديات
التي تواجه مركز الت�صنيع العاملي.
وتتما�شى ال�ن�ت��ائ��ج الأ��ض�ع��ف يف اال��س�ت�ط�لاع اخل��ا���ص،

الكويت تعتزم إنشاء أول مدينة
لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية
في المنطقة

نب�ض البلد-وكاالت
قالت م�ؤ�س�سة املوانئ الكويتية الأحد �إنها
تخطط لإن�شاء �أول مدينة خلدمة م�صنعي
ال�سيارات الكهربائية يف ال�شرق الأو�سط.
ونقل بيان �صحفي �صادر من امل�ؤ�س�سة عن
املدير العام ال�شيخ يو�سف العبداهلل ال�صباح
ق��ول��ه �إن ط��رح امل���ش��روع للت�صميم والإن���ش��اء
�سيكون خالل ال�سنة املالية احلالية 2021
– .2022
ومل يو�ضح البيان يف �أي موقع بالكويت
�سيتم بناء املدينة التي �سيطلق عليها مدينة
ال�سيارات الكهربائية .وفقا لـ «رويرتز».
وق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام �إن «م��ؤ��س���س��ة امل��وان��ئ

الكويتية ق��ادرة على تقدمي كافة اخلدمات
امل �ي �ن��ائ �ي��ة وال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة امل �ن��ا� �س �ب��ة ل�ك�برى
ال�شركات حول العامل من م�صنعي ال�سيارات
الكهربائية».
و�أ�شار �إىل �أن ال�شركات الرائدة يف جمال
�صناعة ال�سيارات الكهربائية تعمل مبنظومة
جتارية خمتلفة يف البيع املبا�شر من خالل
من�صاتها االل�ك�ترون�ي��ة ،دون االع�ت�م��اد علي
وكيل �أو موزع حملي.
و�أو� �ض��ح �أن امل �ق�ترح ي�ت��واف��ق م��ع تطوير
م��ؤ��س���س��ة امل ��وان ��ئ خل�ط�ت�ه��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
لل�سنوات القادمة �إقليميا وعامليا وان�سجاما
مع ر�ؤية الكويت  2035وحتويلها �إىل مركز
مايل وجتاري جاذب لال�ستثمار

«لوك أويل» و «إيني» اإليطالية..
اكتشاف نفطي جديد في المربع 10
قبالة سواحل المكسيك

ال��ذي يغطي يف الغالب ال�شركات امل�صنعة املوجهة نحو
الت�صدير ،على نطاق وا�سع مع تلك ال��واردة يف ا�ستطالع
ر�سمي �صدر يوم ال�سبت و�أظهر الن�شاط ينمو ب�أبط�أ وترية
يف � 17شهرا.
ومم��ا �أث ��ر �أي���ض��ا ع�ل��ى الأ� �س �ع��ار ،وج��د م���س��ح ل��روي�ترز
�أن �إن �ت��اج النفط م��ن منظمة ال�ب�ل��دان امل���ص��درة للبرتول
(�أوب��ك) ارتفع يف يوليو /متوز �إىل �أعلى م�ستوياته منذ
�أبريل/ني�سان  ،2020حيث خففت املنظمة قيود الإن�ت��اج
مبوجب ات�ف��اق م��ع حلفائها بينما �أل�غ��ت ال�سعودية �أك�بر
م�صدر للنفط تدريجيا قطع الإمدادات الطوعي.
وف�ي�م��ا ت�ستمر ح ��االت الإ� �ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا يف
االرت�ف��اع على م�ستوى ال�ع��امل ،ق��ال حمللون �إن معدالت
التطعيم املرتفعة �ستحد من احلاجة �إىل عمليات الإغالق
القا�سية التي �أدت �إىل تدمري الطلب خ�لال ذروة الوباء

العام املا�ضي.
و�أم�س الأحد ،قال الدكتور �أنتوين فو�سي ،كبري خرباء
الأم��را���ض امل�ع��دي��ة يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �إن الأخ �ي�رة لن

تغلق �أبوابها مرة �أخرى للحد من  ،19-COVIDلكن
«الأم��ور �ستزداد ��س��وءا» حيث يغذي متغري دلتا زي��ادة يف
احلاالت ،ومعظمها بني غري امللقحني

الدوالر األمريكي قرب أدنى مستوى في شهر
نب�ض البلد-وكاالت
ا�ستقر ال��دوالر ف��وق �أدن��ى م�ستوى يف �شهر
بقليل ي��وم االث�ن�ين ،م��ع اق�تراب �أ�سبوع مزدحم
يت�ضمن بيانات الوظائف الأمريكية ال�شهرية
وقرارا رئي�سيا للبنك املركزي الأ�سرتايل.
و�سجل م�ؤ�شر ال��دوالر ،ال��ذي يقي�س العملة
الأم��ري �ك �ي��ة م�ق��اب��ل ��س��ت ع �م�لات رئ�ي���س�ي��ة ،عند
 ،92.091دون تغيري تقريبا ع��ن ي��وم اجلمعة،
عندما انخف�ض �إىل  91.775للمرة الأوىل منذ
 28يونيو/حزيران ،بح�سب وكالة «رويرتز».
وان�خ�ف����ض امل ��ؤ� �ش��ر ب�ن���س�ب��ة  %0.88الأ� �س �ب��وع
املا�ضي ،وهو �أ�سو أ� �أداء له منذ �أوائل مايو�/آيار،
بعد �أن ك��رر رئي�س بنك االحتياطي الفيدرايل
ج�ي�روم ب��اول منت�صف الأ��س�ب��وع �أن رف��ع �أ��س�ع��ار
الفائدة كانت «بعيدة املنال» و�أن �سوق العمل ال
تزال «�أمامها م�ساحة للتعايف».
وك ��ان م��ؤ��ش��ر ال ��دوالر �سجل ال���ش�ه��ر املا�ضي
�أعلى م�ستوياته منذ بداية �أبريل/ني�سان عند
.93.194
وتوقع خرباء اقت�صاديون يف ا�ستطالع �أجرته
رويرتز زيادة � 926ألف وظيفة يف عدد الوظائف
غري الزراعية يف يوليو /متوز ،يف البيانات التي
�ست�صدر يوم اجلمعة ،والتي �ستكون �أكرب زيادة يف

� 11شهرا .كما يتوقع �أن ينخف�ض معدل البطالة
يف الواليات املتحدة �إىل %5.7من  %5.9يف يونيو/
حزيران.
ومل ي �ط��ر�أ ت�غ�ير ي��ذك��ر ع�ل��ى ال ��دوالر مقابل

الني الياباين و�سجل  109.67ين ،اليوم االثنني،
فيما تراجع قليال عند  1.1873مقابل اليورو.
وارت�ف��ع اجلنيه الإ�سرتليني  0.11باملئة �إىل
 1.3905دوالر ،وم��ن املقرر �صدور �إع�لان ب�شان

ال�سيا�سات من بنك �إجنلرتا يوم اخلمي�س املقبل.
كما ا�ستقر ال��دوالر الأ��س�ترايل عند 0.7347
دوالر �أم��ري �ك��ي ق�ب��ل اج �ت �م��اع ب�ن��ك االح�ت�ي��اط��ي
الأ�سرتايل غدا الثالثاء.

مديرة «يو أس آيد» تجري محادثات اقتصادية بالسودان
نب�ض البلد -وكاالت
يف �سعي غربي لدعم احلكومة االنتقال ّية يف
ال���س��ودان بعد عقود م��ن حكم الرئي�س ال�سابق
عمر الب�شري ،قامت مديرة الوكالة الأمريك ّية
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال ��دول � ّي ��ة ��س��ام�ن�ث��ا ب� ��اور ب ��زي ��ارة �إىل
ال�سودان.
و�أ�شادت �سامنثا ب��اور� ،أم�س الأح��د ،باملرحلة
االن �ت �ق��ال � ّي��ة يف ال �� �س��ودان ،وذل� ��ك خ�ل�ال زي ��ارة
جُت��ري �ه��ا ل�ل�ب�لاد وت�ب�ح��ث ف�ي�ه��ا م��ع امل���س��ؤول�ين
امللحة.
احلاجات االقت�صاد ّية والإن�سان ّية ّ
وق��ال��ت م��دي��رة ال��وك��ال��ة الأم�يرك� ّي��ة للتنمية
ال ��دول� � ّي ��ة ،يف م� ��ؤمت ��ر ��ص�ح�ف��ي يف ال�ع��ا��ص�م��ة
ال �� �س��ودان �ي��ة اخل ��رط ��وم� ،إنّ «ت��رك �ي��زي يف ه��ذه
ين�صب يف �شكل مبا�شر على احتياجات
الزيارة...
ّ
التنمية االقت�صاد ّية يف ال�سودان واالحتياجات
الإن���س��ان� ّي��ة امل���س�ت�م� ّرة» ،وف�ق��ا مل��ا ذك��رت��ه فران�س
بر�س.
و�أ�شارت باور �إىل �أنّ الواليات املتحدة تهدف
�إىل م�ساعدة ال�سودان على «تن�شيط االقت�صاد»
و»جذب اال�ستثمارات الأجنب ّية» ،بح�سب الوكالة
الفرن�سية.

وال�ت�ق��ت امل���س��ؤول��ة الأم�يرك� ّي��ة الح� ًق��ا وزي��رة
اخل��ارج � ّي��ة ال �� �س��ودان � ّي��ة ،ع�ل��ى �أن تلتقي �أي��ً��ض��ا
م �� �س ��ؤول�ين ك �ب��ا ًرا �آخ��ري��ن ق�ب��ل �أن ُت �غ��ادر غ��دا
الثالثاء.
وكانت باور قامت بزيارة ،ال�سبت� ،إىل دارفور
يف غربي ال�سودان ،حيث حتدّثت �إىل �أ�شخا�ص
نزحوا خالل النزاع هناك.

وه ��ذه ال ��زي ��ارة �إىل ال �� �س��ودان ه��ي ال�ث��ان�ي��ة
لباور ،حيث قامت ب�أول زيارة لها لهذا البلد عام
 2004عندما كانت جتري بح ًثا ا�ستق�صائ ًيا
حول «�إب��ادة جماع ّية يف دارف��ور» ،وفقا ملا ذكرته
يف تغريدة لها ال�سبت.
ومي ّر ال�سودان يف مرحلة انتقال ّية �صعبة منذ
�إطاحة الرئي�س عمر الب�شري يف �أبريل .2019

وي �ع��د ح���ض��ور ب ��اور �إىل ال �� �س��ودان الأح ��دث
مل�س�ؤول �أمريكي كبري �إىل الدولة ال�ساعية لإنهاء
عقود طويلة من العزلة يف ظ ّل حكم الب�شري.
اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن وا� �ش �ن �ط��ن رف �ع ��ت يف
دي���س�م�بر ا� �س��م ال �� �س��ودان م��ن الئ�ح�ت�ه��ا ل�ل��دول
ال��راع �ي��ة ل ل��إره ��اب ،وت �ع � ّه��دت الح � ًق��ا م�ساعدة
البالد على �سداد مت�أخّ راتها يف البنك الدويل

قيس سعيد :تونس ستتجاوز العقبات
واالختالالت المالية
نب�ض البلد-وكاالت

نب�ض البلد-وكاالت
اكت�شفت �شركة «ل��وك �أوي ��ل» الرو�سية،
ب��ال �� �ش��راك��ة م ��ع � �ش��رك��ة «�إين» الإي �ط��ال �ي��ة،
خم��زون��ا نفطيا يف «ب �ل��وك رق��م  »10قبالة
�سواحل املك�سيك ،مب��وارد �أول�ي��ة تبلغ 200
مليون برميل من املكافئ النفطي.
وجاء يف بيان م�شرتك ،تعلن �شركة «لوك
�أويل» ،عن اكت�شاف روا�سب نفطية يف منطقة
«�سايوليتا» للتنقيب عن النفط يف بلوك رقم
 10يف اجلرف القاري خلليج املك�سيك ،بعد
حفر بئر ا�ستك�شافية.
وبح�سب التقديرات الأول�ي��ة ،ف��إن امل��وارد

اجليولوجية الأول�ي��ة للمخزونات اجلديدة
قد ت�صل �إىل  200مليون برميل من املكافئ
النفطي؛ و�أن بئر «�سايوليتا� -1إي��ه �إك�س
ب��ي» ،هو ث��اين بئر ناجح على ال�ت��وايل تقوم
ال�شركة بحفره بال�شراكة مع امل�شغل «�إيني»،
يف �إطار االلتزامات داخل بلوك رقم .« 10
و�أ�شار البيان �إىل �أنه يف امل�ستقبل القريب،
�ستبد�أ «ل��وك �أوي ��ل» و»�إي �ن��ي» ،ب ��إع��داد خطة
لتقييم االكت�شاف وحتديد �أوج��ه الت�ضافر
املحتملة للتنمية التجارية.
بلوك رقم  10مملوكة بن�سبة  65باملئة
ل�شركة «�إين» و  20باملئة ل�شركة لوك �أويل»
و  15باملئة ل�شركة «كابريكورن».

�أك� ��د ال��رئ �ي ����س ال�ت��ون���س��ي ق�ي����س ��س�ع�ي��د على
�إم�ك��ان�ي��ة جت��اوز العقبات ال�ت��ي ت�شهدها البالد
بف�ضل �إرادة ال�شعب و�أي���ض��ا ال��وق�ف��ة ال�صادقة
للدول ال�شقيقة وال�صديقة ل�س ّد االختالالت يف
ال�ت��وازن��ات املالية وم�ساعدة تون�س على الوفاء
بالتزاماتها املالية الداخلية واخلارجية.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال ل� �ق ��اء ج �م �ع��ه مب �ح��اف��ظ
البنك املركزي التون�سي بق�صر قرطاج ،منوها
بالتداعي التلقائي لل�شعب التون�سي ل�شد �أزر
بع�ضه البع�ض.
وخ�لال اللقاء� ،أك��د �سعيد على �أن��ه ال تراجع
ع��ن احل �ق��وق واحل ��ري ��ات وال جم ��ال للم�سا�س
بها �أو االعتداء عليها ،م�شريا �إىل �أن��ه اختار �أن
يقف يف �صف ال�شعب التون�سي للحفاظ على
وح��دة الدولة وحمايتها من الف�ساد ال��ذي نخر
مفا�صلها.
وبني رئي�س اجلمهورية التون�سية �أنه يحرتم
املعب عن الإرادة العامة لل�شعب ال على
القانون رّ
التحالفات واحل�سابات.

الثالثاء
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باكو وواشنطن على شفا صراع
نب�ض البلد-وكاالت

حت ��ت ال �ع �ن ��وان �أع �ل ��اه ،ك �ت��ب غ �ي �ن��ادي
ب�ي�تروف ،يف نيزافي�سيمايا غازيتا  ،حول
ع��واق��ب ق��رار امل�شرعني الأمريكيني قطع
امل�ساعدات الدفاعية عن �أذربيجان
وج ��اء يف امل �ق��ال :ب ��د�أ جم�ل����س ال���ش�ي��وخ
بالكونغر�س الأمريكي النظر يف تعديالت
على قانون امل�ساعدات اخلارجية الأمريكية
للعام � .2022أو ًال� ،ستنظر اللجان املخت�صة
يف التعديالت ،ثم جمل�س ال�شيوخ ب�أكمله
يعد التعديل الذي �أقره جمل�س النواب
الأمريكي الأ�سبوع املا�ضي بقطع امل�ساعدة

االحتالل االسرائيلي يتوغل شرق خانيونس
نب�ض البلد-وكاالت

ت � ��وغ� � �ل � ��ت ق � � � � � ��وات االح� � � �ت� �ل ��ال
اال� �س��رائ �ي �ل��ي�� ،ص�ب��اح ام ����س االث �ن�ين،
ع�شرات االمتار يف ارا�ضي املواطنني
��ش��رق ب�ل��دة ال �ق��رارة ��ش��رق خانيون�س

جنوب قطاع غزة.
وقالت م�صادر فل�سطينية ان قوات
االحتالل املعززة باجلرافات واالليات
الع�سكرية ،توغلت ع�شرات االمتار يف
ارا�ضي املواطنني �شرق بلدة القرارة
وقامت بعمليات جتريف باملكان.

شقيق هدار غولدين :حماس تردع إسرائيل
االنباط-وكاالت

قال ت�سور غولدين� ،شقيق ال�ضابط
الإ�سرائيلي الأ�سري يف قطاع غزة هدار
غ��ول��دي��ن �إن ال��واق��ع احل ��ايل ي�ث�ب��ت �أن
حما�س تردع “�إ�سرائيل” ولي�س العك�س
وق��ال غولدين يف ال��ذك��رى ال�سنوية
ال���س��اب�ع��ة لأ� �س��ر امل �ق��اوم��ة الفل�سطينية
�شقيقه �أثناء العدوان الإ�سرائيلي على
قطاع غزة يف �صيف � 2014إن هناك �شعور
�أن ح�م��ا���س ه��ي م��ن ت ��ردع “�إ�سرائيل”
مب�س�ألة الأ��س��رى واملفقودين؛ فحما�س
ت��وا� �ص��ل احل �� �ص��ول ع �ل��ى ال �ه��داي��ا ،من
�أم��وال ،وب�ضائع ،بالإ�ضافة �إىل الإفراج

ملقى
عن �أ��س��رى ،بينما ال زال �شقيقي
ً
هناك منذ � 7سنوات” .ح�سب قوله
ووجه غولدين ،هجو ًما على حكومات
االحتالل املتعاقبة ،م�ؤكدًا على �ضرورة
�أن يكون الأ�سرى واملفقودين عب ًئا على
حما�س ولي�س ورقة م�ساومة”
وق� � ��ال“ :مل ن �ط �ل��ب يف �أي م��رح�ل��ة
�أن ي�ف��رج��وا ع��ن �أخ ��ي ب ��أي ث�م��ن ،ولكن
نطالب بالتوقف ع��ن التخلي عنه ب��أي
ثمن”
وحت �ت �ف��ظ امل� �ق ��اوم ��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
ب�أربعة جنود �أ�سرى لديها منذ العدوان
على غزة عام  2014وترف�ض تقدمي �أية
معلومات عنهم دون ثمن

حكومة االحتالل ترفع مخصصات
مجالس المستوطنات
نب�ض البلد-وكاالت

ق��ال��ت م �� �ص��ادر �إع�ل�ام �ي��ة ع�ب�ري��ة� ،إن
م�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة ال�ع�بري��ة ال�ت��ي �صادقت
ع�ل�ي�ه��ا ح �ك��وم��ة االح� �ت�ل�ال � �ص �ب��اح ام����س
االث � �ن �ي�ن ،ت���ض�م�ن��ت زي � � ��ادة يف امل �ي��زان �ي��ة
املخ�ص�صة ملجال�س امل�ستوطنات املقامة على
�أرا�ضي املواطنني الفل�سطينيني يف ال�ضفة
الغربية املحتلة
وذك � ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة “ميكور ري�شون”
ال� �ع�ب�ري ��ة �أن ب� �ي ��ان ��ات امل �ي ��زان �ي ��ة ت�ظ�ه��ر
زي ��ادة كبرية يف ميزانية وزارة الداخلية
الإ�سرائيلية املخ�ص�صة ملجال�س وبلديات
امل�ستوطنات ،حيث بلغت لأول م��رة 125
م�ل�ي��ون �شيكل ( 38م�ل�ي��ون دوالر) ،وه��و
ما ميثل زي��ادة ب�أكرث من  50يف املئة عن
امليزانية ال�سابقة
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن املدير العام
ملجل�س ي�شع اال�ستيطاين� ،إي�غ��ال دمل��وين،

رحب بهذه بالزيادة ،وقال هذه ميزانيات
خم�ص�صة لل�سلطات“ ،بع�ضها لأغرا�ض
التنمية وتكملة م�شاريع ا�ستيطانية”
ولفت �إىل �إدراج اخلطة اخلم�سية املقبلة
ل�شق طرق ا�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية،
��ض�م��ن اخل �ط��ة الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة للبنية
التحتية ل�ل�م��وا��ص�لات يف “�إ�سرائيل”،
وال �ت��ي م��ن امل �ق��رر ن���ش��ره��ا يف ع ��ام ،2022
وتت�ضمن �شق طريق التفايف حول خميم
العروب و�أنفاق
ووف �ق��ا لل�صحيفة ،تت�ضمن امليزانية
التي �أقرتها احلكومة الإ�سرائيلية اليوم
�أي��ً��ض��ا ب�ن�دًا يخ�ص�ص  250مليون �شيكل
( 76مليون دوالر) لتعزيز امل�ستوطنات يف
مرتفعات اجلوالن
ي�شار �إىل �أن حكومة االحتالل �صادقت
ال �ي ��وم الإث � �ن �ي�ن ،ع �ل��ى م �ي��زان �ي��ة ال��دول��ة
العربية بعد ت�أخري دام ثالث �سنوات بدون
ميزانية ب�سبب اخلالفات احلزبية

االتحاد األوروبي :إرسال  3طائرات
إلى تركيا لمواجهة الحرائق
نب�ض البلد-وكاالت

�أعلن االحتاد الأوروب��ي ،ام�س االثنني،
ع��ن ار�� �س ��ال ث�ل�اث ط ��ائ ��رات �إىل ت��رك�ي��ا،
مل�ساعدتها ب��إخ�م��اد ح��رائ��ق ال�غ��اب��ات التي
ت�شهدها منذ �أي ��ام .و�أو��ض�ح��ت مفو�ضية
االحت� � ��اد الأوروب � � � ��ي يف ب� �ي ��ان� ،أن ت��رك�ي��ا
ق��ام��ت ب�ت�ف�ع�ي��ل �آل� �ي ��ة احل �م��اي��ة امل��دن �ي��ة
التابعة لالحتاد ،حيث اتخذت املفو�ضية
الإج� � ��راءات ال�لازم��ة لإر� �س��ال ال�ط��ائ��رات
ا�ستجابة حل ��االت ال �ط ��وارئ .و�أو��ض�ح��ت
�أن الطائرات من طراز “كنداير” واحدة
من كرواتيا ،و 2من �إ�سبانيا ،م�شرية �إىل
�أن مركز تن�سيق اال�ستجابة للطوارئ يف

االحت� ��اد الأوروب� � ��ي ع�ل��ى ات �� �ص��ال منتظم
بال�سلطات الرتكية .و�صرح مفو�ض �إدارة
الأزمات الأوروبي جانيز لينارت�شيت�ش ب�أن
االحت��اد الأوروب� ��ي يت�ضامن ب�شكل كامل
مع تركيا يف هذه الأوق��ات ال�صعبة ،قائال
“نحن على ا�ستعداد لتقدمي املزيد من
امل�ساعدة” .وت�شارك طائرات من رو�سيا
و�أوك��ران�ي��ا يف �إط�ف��اء  1140ب ��ؤرة حريق يف
تركيا ،وينتظر م�شاركة من �أذربيجان.
واندلعت حرائق غابات يف عدة واليات
ج�ن��وب وج�ن��وب غ��رب��ي تركيا ،فيما بلغت
ح���ص�ي�ل��ة ال���ض�ح��اي��ا  8وف �ي ��ات وع �� �ش��رات
الإ�صابات ،ومتكنت ال�سلطات املعنية من
�إخماد معظم احلرائق.

الخارجية البريطانية تستدعي السفير اإليراني
بشأن الهجوم على ناقلة النفط ببحر عمان
نب�ض البلد -لندن

ا�ستدعت وزارة اخلارجية الربيطانية
ال�سفري الإي��راين لدى اململكة املتحدة،
حم�سن ب�ه��ارون��د ،على خلفية الهجوم
ال ��ذي ا� �س �ت �ه��دف ن��اق �ل��ة ن �ف��ط الأ� �س �ب��وع
امل��ا� �ض��ي ق�ب��ال��ة � �س��واح��ل ��س�ل�ط�ن��ة ع�م��ان
و�أ��س�ف��ر ع��ن مقتل �شخ�صني بريطاين
و�آخر روماين.

وق � � � ��ال ب � �ي� ��ان ل� � � � � ��وزارة اخل ��ارج � �ي ��ة
ال�بري �ط��ان �ي��ة ام ����س االث� �ن�ي�ن� ،إن وزي��ر
ال ��دول ��ة ل �� �ش ��ؤون ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ف
جيمي�س كليفريل اعاد الت�أكيد لل�سفري
الإي��راين ب�أن على بالده �أن توقف فوراً
الأع � �م ��ال ال �ت��ي ت �ه��دد ال �� �س �ل��م والأم� ��ن
ال��دول �ي�ين ،وان ت�سمح ب�ح��ري��ة مالحة
ال�سفن وفق القانون الدويل

ال�ع���س�ك��ري��ة الأم��ري �ك �ي��ة ع ��ن �أذرب� �ي� �ج ��ان.
ويجري هذا على خلفية تفاقم الو�ضع يف
منطقة النزاع يف قره باغ ،و�سعي تركيا �إىل
حتقيق االعرتاف با�ستقالل �شمال قرب�ص
ال �ت �ع��دي��ل ،ال� ��ذي واف� ��ق ع �ل �ي��ه �أع �� �ض��اء
ال �ك��ون �غ��ر���س الأم ��ري� �ك ��ي�� ،س�م��ي ب �ـ ت�ع��دي��ل
ب ��ال ��وين ع �ل��ى ا� �س ��م م �ق�ت�رح��ه ،ع �� �ض��و ال
الدميقراطي فرانك بالوين
وا� �ض �ع��و م �� �ش��روع ال �ق��ان��ون ال ي�خ�ف��ون
ت�ع��اط�ف�ه��م م ��ع �أرم �ي �ن �ي��ا يف � �ص��راع �ه��ا مع
�أذربيجان .وبالوين نف�سه ي�سمي ال�سلطة
الأذربيجانية بـ النظام ال�شمويل  .وبدورها،
ت��رى ب��اك��و الر�سمية يف م���ش��روع ال�ق��ان��ون

امل�ع�ت�م��د ث �م��رة ��ض�غ��ط ال �ل��وب��ي الأرم� �ن ��ي .
وق��د ع�ّب�رّ عن ذل��ك بيان �صادر عن �سفارة
�أذربيجان يف الواليات املتحدة
ول �ك��ن و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام الأذرب �ي �ج��ان �ي��ة
�أ�� �ش ��ارت �إىل �أن اخل �� �س��ائ��ر ال �ت��ي �ستلحق
مب �ي��زان �ي��ة ال ��دف ��اع ن �ت �ي �ج��ة ق �ط��ع ت �ع��اون
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة معها ل��ن ت�ك��ون كبرية.
فامل�ساعدة ال�سنوية التي تقدمها الواليات
امل �ت �ح��دة ل �ه��ذا ال�ب�ل��د يف جم ��ال ال��دف��اع ال
ت �ت �ج��اوز  100م�ل�ي��ون دوالر .وب��امل�ن��ا��س�ب��ة،
امل���س��اع��دة ال�ت��ي تقدمها �أم��ري�ك��ا لأرمينيا
�أقل من ذلك بكثري .يف الوقت نف�سه ،تبلغ
ميزانية الدفاع الأذربيجانية عدة مليارات

م��ن ال � � ��دوالرات .وم ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن حقيقة
تطبيق العقوبات على ه��ذا البلد جديرة
باملالحظة .ف��إق��رار العقوبات ،بحد ذات��ه،
يعني �أن عالقة الواليات املتحدة اخلا�صة
مع هذا البلد قد انتهت
ه �ن��اك ج��ان��ب �آخ� ��ر م��ن ال �ن �ق��ا���ش ح��ول
م���ش��روع ال�ق��ان��ون .وه��و ي��دور على خلفية
تفاقم عالقات الغرب مع تركيا
وه�ك��ذا ،ف ��إذا م��ا ت��ده��ورت العالقات مع
ال��والي��ات املتحدة ب�شكل كبري ،فلن يكون
�أم��ام �أذربيجان خيار �سوى التعاون ب�شكل
�أوث� ��ق م��ع ت��رك �ي��ا ،واال� �س �ت �م��اع �إىل جميع
مطالبها

بعد انتخابات سرية شارك بها عشرات اآلالف ..حماس تعلن
رسم ًيا عن انتخاب هنية رئيسا لها والعاروري نائبا لدورة ثانية
نب�ض البلد-وكاالت

�أع� �ل� �ن ��ت ح ��رك ��ة امل� �ق ��اوم ��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة
(ح�م��ا���س) ام����س االث �ن�ين ،ر�سميا ،انتخاب
�إ��س�م��اع�ي��ل هنية رئي�سا ملكتبها ال�سيا�سي،
و�صالح العاروري نائبا لدورة ثانية
و�أ�صدرت احلركة بيانا للجنة االنتخابات
امل��رك��زي��ة ب �ه��ا ت ��ؤك ��د ف �ي��ه ان �ت �ه��اء م��راح��ل
العملية االنتخابية الداخلية للحركة يف
جميع الأق��ال�ي��م ،بانتخاب وت�شكيل املكتب
ال�سيا�سي برئا�سة هنية ونائبه العاروري
وذك��رت حما�س �أن انتخاباتها الداخلية
� �ش��ارك ف�ي�ه��ا ع �� �ش��رات الآالف يف ج��و من
الأخ��وة واالل�ت��زام والتناف�س ال�شريف وفق
النظم واللوائح املقرة يف احلركة  ،يف �إجناز
�شوري دميقراطي كبري
ومل تدل احلركة مبزيد من التفا�صيل
ب�ش�أن تركيبة املكتب ال�سيا�سي
وكان م�صدر يف حما�س �أكد لوكالة الأنباء
الأملانية (د.ب�.أ) �أم�س انتخاب هنية رئي�سا

للمكتب ال�سيا�سي للحركة لدورة ثانية مبا
مي�ث��ل �آخ ��ر م��راح��ل االن�ت�خ��اب��ات الداخلية
التي بد�أت يف �شباط/فرباير املا�ضي
و�أو�� �ض ��ح امل �� �ص��در �أن ه�ن�ي��ة ال ��ذي ج��رى
انتخابه لأول مرة رئي�سا للمكتب ال�سيا�سي

حلما�س منت�صف عام � 2017سي�شغل املن�صب
لدورة ثانية حتى عام 2025.
وكان هنية ،الذي يقيم منذ نحو عامني
يف قطر ،خلف خالد م�شعل الذي مل يتمكن
من الرت�شح يف حينه ،بح�سب قوانني ولوائح

احلركة الداخلية التي متنع تر�شحه لوالية
ثالثة
ويعد هنية �أحد �أبرز قادة حما�س يف قطاع
غ ��زة ،وك ��ان ت���ص��در ق��ائ�م�ت�ه��ا ل�لان�ت�خ��اب��ات
الربملانية التي جرت يف عام  2006وحققت
فيها احلركة ف��وزا مفاجئا ،كما تر�أ�س �أول
حكومة ت�شكلها احلركة بعد االنتخابات
وخالل الأ�شهر املا�ضية انتخبت حما�س
ي�ح�ي��ى ال���س�ن��وار رئ�ي���س��ا ل�ه��ا يف ق �ط��اع غ��زة
و�صالح العاروري رئي�سا يف ال�ضفة الغربية،
ف�ي�م��ا ع ��اد م���ش�ع��ل ل�ت�ر�أ� ��س احل��رك��ة خ��ارج
الأرا�ضي الفل�سطينية
وت�سيطر ح�م��ا���س ع�ل��ى ق�ط��اع غ��زة منذ
منت�صف عام  2007وخا�ضت �أربع مواجهات
ع�سكرية وا�سعة النطاق منذ ذلك الوقت مع
�إ�سرائيل ،كان �آخرها يف �أيار/مايو املا�ضي
وت �ف ��ر� ��ض �إ�� �س ��رائ� �ي ��ل ح �� �ص ��ارا م �� �ش��ددا
على ق�ط��اع غ��زة منذ �سيطرة حما�س على
الأو� �ض��اع ب��ه ،وه��و م��ا �أث��ر ب�شدة على حياة
زه� ��اء م �ل �ي��وين ن���س�م��ة ي �ق �ط �ن��ون ال �ق �ط��اع،
و�شكل حتديا رئي�سيا ل�شعبية حما�س طوال
ال�سنوات املا�ضية

اصابة فلسطيني بالرصاص خالل وقفة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح
نب�ض البلد-وكاالت

�أطلق م�ستوطن يهودي متطرف� ،صباح
ام�س االثنني ،الر�صا�ص احلي جتاه �شاب
فل�سطيني يف ح��ي ال�شيخ ج��راح بالقد�س
املحتلة.
وق � ��ال � ��ت ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � � �ه �ل��ال االح � �م� ��ر
الفل�سطيني يف ب�ي��ان� ،إن م�ستوطنا �أطلق

ال �ن��ار جت ��اه � �ش��اب ع �ق��ب وق �ف��ة ت�ضامنية
م��ع �أه��ايل ح��ي ال�شيخ ج��راح ،م��ا �أدى �إىل
�إ�صابته بجروح متو�سطة يف منطقة القدم،
م�ضيفة ان قوات االحتالل �أغلقت املنطقة
و�سط انت�شار وا�سع للم�ستوطنني مبحيط
املكان.
وم��ن املقرر �أن تعقد حمكمة االحتالل
ال�ع�ل�ي��ا ،ال �ي��وم ،ج�ل���س��ة ا��س�ت�م��اع ل�ل�ن�ظ��ر يف

اال� �س �ت �ئ �ن��اف ال � ��ذي ت� �ق ��دم ب ��ه حم ��ام ��و 4
ع ��ائ�ل�ات يف ح ��ي ال �� �ش �ي��خ ج � ��راح (ال� �ك ��رد،
وا�سكايف ،واجلاعوين ،والقا�سم) �ضد قرار
الإخالء ،والذي جرى تقدميه قبل حوايل
�أ��ش�ه��ر ،ومل ت�ع� ِ�ط حمكمة االح�ت�لال رده��ا
على قبول �أو رف�ض اال�ستئناف.
وع �ل��ى ��ص�ع�ي��د م�ت���ص��ل ،اع�ت�ق�ل��ت ق��وات
االح� �ت�ل�ال الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي� � ،ص �ب��اح ال �ي ��وم،

�ستة ع�شر فل�سطينيا م��ن �أن�ح��اء خمتلفة
بال�ضفة الغربية املحتلة.
وقال نادي اال�سري الفل�سطيني يف بيان،
�إن ق��وات االح�ت�لال اال�سرائيلي املدججة
ب��ال �� �س�لاح اق�ت�ح�م��ت و� �س��ط اط �ل�اق كثيف
للنريان مناطق متفرقة يف م��دن اخلليل
ورام اهلل وال � �ب �ي�رة ون��اب �ل ����س وط��ول �ك��رم
وجنني ،واعتقلت ه�ؤالء املواطنني .

مع ارتفاع عدد الشهداء واإلصابات ...جبل صبيح..
قم ٌع يشتد وانتفاض ٌة تزداد لهي ًبا
نب�ض البلد-وكاالت

تقرتب انتفا�ضة الدفاع عن جبل �صبيح من �إمتام �شهرها
الثالث ،ومعه ت�شتد املواجهة بني �أ�صحاب الأر�ض الراف�ضني
لكل �أ�شكال اال�ستيطان على �أر�ضهم ،واحتالل يحاول فر�ض
ب�ؤرة ا�ستيطانية بالقوة الع�سكرية
ورغ ��م �إخ�ل�اء ب� ��ؤرة “�أفيتار” اجل��اث�م��ة ع�ل��ى ق�م��ة جبل
�صبيح ببلدة بيتا جنوبي نابل�س �شمايل ال�ضفة الغربية
املحتلة ،قبل ث�لاث��ة �أ��س��اب�ي��ع� ،إال �أن �أه��ايل البلدة ي�صرون
على موا�صلة انتفا�ضتهم حتى تفكيك الب�ؤرة و�إزالة �أي �آثار
للم�ستوطنني واالحتالل عن جبلهم
و� �س �ج��ل “حرا�س اجلبل” ن �ق��اط��ا �إ� �ض��اف �ي��ة يف الآون� ��ة
الأخ�ي�رة ،وجن�ح��وا باقتحام ال �ب ��ؤرة اال�ستيطانية و�إح��راق
بع�ض البيوت املتنقلة فيها ،متحدّين احلرا�سة امل�شددة التي
يفر�ضها االحتالل
وم��ع �إ��ص��رار البيتاويني على ا�ستكمال انتفا�ضتهم ،رفع
االحتالل من وترية ا�ستهدافه للم�شاركني بفعاليات الإرباك
الليلي اليومية وامل�سريات الأ�سبوعية ،وزاد من اعتماده على
الر�صا�ص احل��ي واملتفجر ،وه��و م��ا ظهرت �آث��اره ب��الأع��داد
الكبرية من امل�صابني بعجز م�ؤقت �أو دائم
وي �ق��ول الطبيب امل�ت�ط��وع يف امل�ست�شفى امل �ي��داين التابع
للهالل الأح �م��ر ببيتا عبد اجلليل احلنجل �إن االح�ت�لال
يتعمد ا�ستهداف الأط��راف ال�سلفية بالر�صا�ص احلي ،وهو
ريا �إىل �إ�صابات �صعبة باملف�صل
ما ي�ؤدي كث ً
وي�ضيف لوكالة “�صفا”�“ ،أ�صبح م�ألوفا عند ال�سري يف
�شوارع بيتا �أن ترى �أع��دادًا من ال�شبان الذين ي�ستخدمون
العكازات”
من جانبها ،تبينّ هيئة مقاومة اجل��دار واال�ستيطان �أن
خم�سة ��ش�ه��داء و�أك�ث�ر م��ن  ١٥٠ج��ري� ً�ح��ا تك�سرت �أط��راف�ه��م
بالر�صا�ص احلي ،خالل ثالثة �أ�شهر من معركة الدفاع عن
جبل �صبيح
وهناك  ٢٧٠٠جريح بالر�صا�ص املعدين املغلف باملطاط
سريا ،ودمار هائل يف البنى التحتية
و�إ�صابات خمتلفة ،و� ٣٣أ� ً
والطرق والأرا�ضي الزراعية و�أ�شجار الزيتون ،وفق الهيئة
ويقول �سعيد حمايل ،وال��د �أح��د �شهداء معركة اجلبل،
لوكالة “�صفا” �إن االح�ت�لال ومنذ البداية م��ار���س القمع

ب�شكل غري م�سبوق �ضد �شبان بيتا التي �سبقت غريها من
القرى واملدن يف املواجهة
وي�ؤكد �أن رد االحتالل وامل�ستوطنني على انتفا�ضة بيتا
ك��ان ع�ن�ي� ًف��ا ،م�ضي ًفا “بيتا ت�ت�ع��ر���ض لإره� ��اب دول ��ة منظم
و�إجرام ممنهج نتج عنه حتى الآن � 5شهداء و� 3آالف جريح
وع�شرات الأ�سرى على خلفية الفعاليات”
عب عنه �ضباط خمابراته
ويلفت �إىل �أن �إجرام االحتالل رّ
يف ر�سائل تهديد عرب الأ�سرى من �أبناء بيتا ب�أنهم �سيرتكون
مئات العجزة يف البلدة
وم��ا ي��دل��ل ع�ل��ى ذل ��ك ،تعمد اجل �ن��ود ا��س�ت�ه��داف الأرج ��ل
بالر�صا�ص احلي واملتفجر ،وهو ما ي�ؤدي �إىل تفتت العظام
والت�سبب بالعجز الدائم
وك�م�ث��ال ع�ل��ى �إج ��رام االح �ت�لال ،ي�شري ح�م��اي��ل �إىل ابنه
حممد الذي ا�ست�شهد نتيجة �إ�صابته بر�صا�ص حمرم دول ًيا
وفجر القلب والرئة وفتت فقرتني
ه�شم قف�صه ال�صدري ّ
من العمود الفقري ،و�أحدث ك�سرا يف يده
ويقول“ :كان م�شهد ابني حممد كما لو �أنه �أ�صيب
بانفجار قنبلة”
وقبل �أيام ا�ست�شهد فني املياه يف بلدية بيتا �شادي ال�شرفا

عندما �أطلق جنود االحتالل النار عليه عند مفرتق البلدة
وي �ق��ول ح�م��اي��ل�“ :شادي ت�ع��ر���ض لكمني حم�ك��م وه�ن��اك
ق��رار م�سبق ب��إع��دام��ه ،فقد ك��ان يتواجد عند حمطة املياه
لزيادة كمية املياه للبلدة التي تعاين من �شح املياه ،وتعر�ض
لإطالق نار من نقطة ال�صفر ومل يكن يحمل �أي �سالح”
وي ��رى ح�م��اي��ل �أن امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل وم��ؤ��س���س��ات ح�ق��وق
الإن�سان متواطئة مع االحتالل ب�صمتهم و�سكوتهم عن هذه
اجلرائم
وي�ضيف “كل بيت يف بيتا فيه م�أ�ساة ،وال يكاد يخلو بيت
م��ن �شهيد �أو ج��ري��ح �أو �أ��س�ير �أو ع��اط��ل ع��ن العمل نتيجة
�إجرام االحتالل”
وي��وم��ا ب�ع��د ي ��وم ،ي �ب��دي �أه ��ايل ب�ي�ت��ا �إ�� �ص ��رارا �أك�ب�ر على
موا�صلة فعالياتهم حتى حترير اجلبل مع تطوير م�ستمر
يف التكتيكات“ ،فال جمال للرتاجع”
ويبني حمايل �أن “حرا�س اجلبل” �أجنزوا املرحلة الأوىل
من الن�صر بعد �أن �أجربوا االحتالل على �إخراج امل�ستوطنني
ووق��ف ال��زح��ف اال�ستيطاين باجلبل ،لكن املرحلة الثانية
لي�ست �أ�سهل ،فهي مع جنود االحتالل املدججني بال�سالح
ويقول�“ :شبابنا لن يقبلوا بوجود ب��ؤرة ا�ستيطانية وال
نقطة ع�سكرية ويريدون ا�سرتجاع اجلبل كما كان �سابقًا”

الثالثاء

الريا�ضي
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رواسب» كورونا تالحق هاميلتون
نب�ض البلد-وكاالت

اع�ترف �سائق مر�سيد�س الربيطاين
لوي�س هاميلتون بطل العامل �سبع مرات
يف ��س�ب��اق��ات ف��ورم��وال  ،1-ب ��أن��ه ال ي��زال
ي�ع��اين م��ن روا� �س��ب �إ��ص��اب�ت��ه بكوفيد19-
قبل �أ�شهر وذل��ك بعد �شعوره ب��ال��دوار يف
نهاية �سباق ج��ائ��زة املجر ال�ك�برى ال��ذي
�أن �ه��اه يف امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ق�ب��ل �أن يرتقي
�إىل ال�ث��اين ب�سبب العقوبة ال�ت��ي انزلها
االحتاد الدويل لل�سيارات (فيا) باالملاين
�سيبا�ستيان فيتل (ا�ستون مارتن).
وبدا وا�ضحا �أن هاميلتون الذي انتزع
�صدارة ترتيب بطولة العامل بفارق ثماين
نقاط م��ن الهولندي ماك�س فري�ستابن
بعد �سباق الأحد ،لي�س على ما يرام لدى
�صعوده على من�صة التتويج ،كما �أن��ه مل
ي���ش��ارك يف امل ��ؤمت��ر ال���ص�ح��ايف املخ�ص�ص
لل�سائقني الثالثة الأوائل لأنه كان توجه
لزيارة الطبيب.

وق � ��ال ه��ام �ي �ل �ت��ون ب �ع��د � �س ��اع ��ات م��ن
ال�سباق “�أنا يف حالة جيدة الآن� .شعرت
ب��ال��دوار على املن�صة� .أك��اف��ح ط��وال هذا
العام لكي �أكون يف �أف�ضل حالة �صحية يل
بعدما ح�صل نهاية العام املا�ضي (�إ�صابته
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا) وال زل��ت اك��اف��ح ،انها
معركة».
ونقلت “لإران�س بر�س عن هاميلتون
ق��ول��ه“ :مل �أحت��دث يف ه��ذا املو�ضوع �إىل
�أحد ،لكني �أعتقد ب�أن روا�سب كوفيد19-
ال تزال موجودة .ال زلت اتذكر م�ضاعفات
الإ� �ص��اب��ة ب��ال�ف�يرو���س وب��ات��ت ال�ت��دري�ب��ات
خمتلفة منذ ذلك احلني .م�ستوى التعب
ال� � ��ذي ت� �ع ��اين م �ن��ه خم �ت �ل��ف وه � ��و حت��د
حقيقي» .و�أو�ضح “ا�ستمر يف التدريبات
واال�ستعداد ب�أف�ضل طريقة ممكنة .اليوم
ال �أدري ماذا ح�صل يل بال�ضبط .رمبا هو
اجتفاف (نق�ص املاء يف اجل�سد) ،ال �أدري
لكني ما هو �أكيد ب�أنني مل اختري اي �شيء
مماثل �سابقا يف حياتي».

الميداليات األولمبية ..كم تبلغ قيمتها المادية؟
نب�ض البلد-وكاالت

امليدالية الأوملبية هي الهدف الأ�سمى
للريا�ضيني خالل دورة الألعاب الأوملبية،
لكن بعيدا عن قيمتها الرمزية الكبرية،
كم تبلغ قيمتها املادية؟
ووفقا ملوقع “�سي �إن �إن” ،ف��إن قطر
ك��ل م��ن امل �ي��دال �ي��ات ال��ذه�ب�ي��ة والف�ضية
والربونزية ،هو  85ملم ،ويرتاوح �سمكها
من  7.7ملم �إىل  12.1ملم.
وامل� �ي ��دال� �ي ��ة الأغ � �ل � ��ى ب �ي�ن ال� �ث�ل�اث،
ال��ذه�ب�ي��ة ،ه��ي باحلقيقة م�صنوعة من
ال�ف���ض��ة ال�ن�ق�ي��ة امل�ط�ل�ي��ة ب��ال��ذه��ب ،مع
حوايل  6غرامات من الذهب من �إجمايل
وزن  556غراما.
�أم��ا امليدالية الف�ضية فم�صنوعة من
الف�ضة النقية وتزن حوايل  550غراما،

بينما ت��زن امل�ي��دال�ي��ة ال�برون��زي��ة ح��وايل
 450غراما وهي يف الواقع م�صنوعة من
 95يف املائة نحا�س و 5يف املائة زنك.
هذا يعني �أن امليدالية الذهبية ب�أ�سعار
اليوم تقدر قيمتها بحوايل  800دوالر ،يف
حني �أن قيمة امليدالية الف�ضية هي 450
دوالرا ،والربونزية حوايل  5دوالرات.
ي ��ذك ��ر �أن � ��ه يف وق� ��ت � �س��اب��ق م ��ن ه��ذا
ال�شهر ،بيعت ميدالية ف�ضية تاريخية،
من �أوملبياد �أثينا  ،1896مقابل � 180ألف
دوالر يف مزاد يف بو�سطن.
وح�صلت امل�ي��دال�ي��ة ال��ذه�ب�ي��ة للرامي
الكوبي لوري�س بوبو م��ن �أومل�ب�ي��اد لندن
 ،2012على � 73ألفا و 200دوالر ،وامليدالية
ال��ذه �ب �ي��ة لإي� �ف ��ان ب �ي��درو� �س��و يف ال��وث��ب
الطويل من �أوملبياد �سيدين  200مقابل
� 71ألفا و 335دوالرا.

قرار ناري من األهلي ردا على بيان الزمالك
نب�ض البلد-وكاالت

�أ�صدرت �إدارة النادي الأهلي امل�صري،
ق ��رارا ل�ل��رد على ب�ي��ان غ��رمي��ه الزمالك
امل�صري ،يوم الأحد.
وج ��اء ق ��رار الأه �ل ��ي مب �ن��ع ال�ع��ام�ل�ين
ب��ال�ق�ن��اة م��ن �إ� �ص ��دار �أي ت���ص��ري�ح��ات �أو
احلديث عن �أن��دي��ة مناف�سة �أو احت��ادات
�سواء الدفاع عن النادي �أو الرد على �أي
هجوم.
و�أك��د البيان �أن ذل��ك لنبذ التع�صب
ودرء االح �ت �ق ��ان ب�ي�ن � �ص �ف��وف ال���ش�ع��ب
امل���ص��ري ال ��ذي يت�سم بالن�سيج ال��واح��د
املتكامل و�إعالء م�صلحة الوطن على �أي
�أهواء �أو انتماءات.
و�شدد قرار الأهلي على �أن من يخالف
هذا القرار �سوف يتعر�ض �إىل اجلزاءات
ال�ت��ي ت�صل �إىل ح��د الف�صل م��ن العمل
داخل القناة.
ويف �سياق مت�صل ،دع��ا رئي�س النادي

الأهلي ،حممود اخلطيب اخلطيب �شركة
الأهلي للإنتاج الإعالمي وبريزنتي�شن
الي ��ف ل�لاج�ت�م��اع يف ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د ظهر
الأرب�ع��اء ،ملناق�شة بع�ض امللفات اخلا�صة
و�أ�سلوب عمل و�إدارة قناة الأهلي.
�إ� �س�ل�ام ال �� �ش��اط��ر :يف ق ��رار اداري مت
ات �خ��اذه ال�ي��وم م��ن جمل�س �إدارة الأه�ل��ي
بالتن�سيق مع �إدارة قناة الأه�ل��ي ،بو�ضع
نقطة نظام ،لعدم الرد على �أي مهاترات
بتح�صل ،لإن الأه�ل��ي عنده �إمي��ان وثقة
ب �ك��ل ال �ق �ن��وات ال���ش��رع�ي��ة ال �ل��ي ه�ترج��ع
حقوق الأهلي#.البيت_الكبري
ي�أتي ذلك بعد بيان ر�سمي ،الأحد ،من
ن��ادي الزمالك �أك��د فيه موا�صلة الدفاع
عن حقوق �أبناء النادي ،ورف�ضه االنزالق
للغة ال���ص�غ��ار ،معتربا �أن البع�ض غره
ح�سن اخل�ل��ق .م���ش�يرا �إىل �أن��ه �سيتقدم
ب �� �ش �ك��اوى �إىل ال �ن��ائ��ب ال �ع ��ام وامل�ج�ل����س
الأعلى للإعالم واحت��اد الكرة �ضد عدد
م��ن ال �ع��ام �ل�ين يف ق �ن��اة الأه� �ل ��ي وم��دي��ر
الكرة بالفريق الأول

قصة صداقة القطري واإليطالي اللذين تقاسما الذهب
باألولمبياد ..بدأت عندما كان أحدهما ُمحطمًا نفسيًا
نب�ض البلد-وكاالت

ع�ن��دم��ا � �س ��أل ال�لاع��ب ال�ق�ط��ري معتز
ب��ر��ش��م احل �ك��م يف �أومل �ب �ي��اد ط��وك�ي��و“ :هل
ميكن �أن يفوز كالنا بالذهب؟” ،مل يرد
م��ن خ�لال ال���س��ؤال اال�ستي�ضاح ب�ق��در ما
�أراد فع ً
ال م�شاركة ذهبية الوثب العايل مع
الإي �ط��ايل ج��امن��ارك��و ت��ام�ب�يري ،ال��ذي مل
يكن فقط مناف�سه بل و�صديقه �أي�ضاً.
بالفعل قرر احلكم فوز كليهما ،وت�شارك
بر�شم ( 30ع��ام�اً) الذهبية مع تامبريي،
للمرة الأوىل يف �أل �ع��اب ال �ق��وى منذ عام
 ،1912بعد جتاوزهما علو  2.37م يف ظ ّل
م�ساواة تامة بالنجاح والإخفاق.
ك��ان احل�ك��م ق��د خ�ّي�رّ ه�م��ا ب�ين ت�شارك
الذهبية �أو خو�ض ملحق فا�صلّ ،
فف�ضال
االحتفال معاً بالذهبية فتعانقا ،قبل �أن
يحت�ضن بر�شم رئي�س اللجنة الأومل�ب�ي��ة
القطرية ال�شيخ جوعان بن حمد �آل ثاين.
ق��ال بر�شم يف ت�صريح لوكالة الأن�ب��اء
الفرن�سية بعد نيله �أول ذهبية �أوملبية يف
م�سريته الزاخرة� ،إنه ق ّرر الت�شارك “لأنني
ال �أري��د املخاطرة ،لو كانت بطولة عادية
رمبا ،لكن يف الأوملبياد غري واردة».
�أ� �ض��اف ��ض��اح�ك�اً“ :اتفقنا �أن يح�صل
الفائز على دعوة للع�شاء من قبل اخلا�سر،
�أما الآن ،ف�سيدفع كل م ّنا تكلفة الع�شاء».
لكن هذه كلمات ال ت�صف عالقة عادية
بني ريا�ض َّي نْي� ،صودف �أن قدريهما اجتمعا
يف الأرق� ��ام كما يف الإ� �ص��اب��ة ،ال�ت��ي طالت
ب��ر��ش��م يف ال �ع��ام  2018ويف ك��اح�ل��ه �أي���ض�اً،
و�أبعدته مو�سماً.

ه�ك��ذا ت� ّ
�وط��دت ت�ل��ك ال���ص��داق��ة ،فلدى
احتفاله بالذهبية ،مت �دّد تامبريي على
الأر�ض وو�ضع �إىل جانبه قطعة جب�س كتب
عليه “الطريق �إىل طوكيو  ”2020و�شطب
عام  2020وا�ستبدلها بـ.2021
تلك القطعة هي التي جبرّ ت بها رجل
تامبريي عندما ك�سر كاحله يف العام 2016
وح��رم من امل�شاركة يف �أوملبياد
يف موناكوُ ،
ريو يف الربازيل ،وقال تامبريي“ :بعد هذه
الإ�صابة كانت ال�ع��ودة �صعبة .لكن الفوز
اليوم يع ّو�ض كثرياً عما ح�صل».
«ال تقفز من �أجلهم»
حكاية ال�صداقة ال�ق��دمي��ة ب�ين بر�شم
وتامبريي ،ك�شف عنها الأخ�ي�ر يف ر�سالة
مفتوحة �إىل ال�لاع��ب ال�ق�ط��ري ،و ُن�شرت
يف ي �ن��اي��ر/ك��ان��ون ال� �ث ��اين  ،2018وك ��ان
عنوانها “�صديقي معتز” ،ون�شرها موقع
 .spikesيقول ال�لاع��ب الإي�ط��ايل �إن
“كثرياً من النا�س ال يدركون �أننا قريبون
حقاً يف الوثب العايل .عندما ك�سرت كاحلي
يف موناكو عام  2016جاء اجلميع على الفور
وحاولوا موا�ساتي (…) �إنه �أمر مده�ش،
�أنا خ�صمهم ،لكنني حقاً �صديقهم».
�أ� �ض��اف �أن ��ه ع�ن��دم��ا ب ��د�أ م��رح�ل��ة �إع ��ادة
الت�أهيل التي ا�ستمرت طوال عام ،عاد �إىل
املناف�سة يف  2017يف �أو�سرتافا الت�شيكية،
وقال“ :كنت �أ�شعر ك�أنني طفل يتناف�س مع
الكبار (…) بعدها ذهبت من �أو�سرتافا
�إىل باري�س (الدوري املا�سي) ،وقدّمت �أداء
�سيئاً ..فظيعاً حقاً .كنت �أ�شعر بالإحباط،
كان الالعبون ي�أتون �إ ّ
يل ،لكنني مل �أرغب
يف التحدث �إىل �أحد».
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بشارات على أعتاب دخول تاريخ األردن األولمبي

نب�ض البلد-عمان

يفتتح ال�ف��ار���س الأردين اب��راه�ي��م ب �� �ش��ارات ،م�شاركته

الأوملبية الرابعة عندما يخو�ض اليوم الثالثاء ،مناف�سات
ال�ق�ف��ز ع��ن احل��واج��ز يف دورة الأل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة (طوكيو
)2020

و�سبق لب�شارات امل�شاركة يف  3دورات �أوملبية وه��ي �أثينا
 2004وبكني  2008ولندن  2012ومب�شاركته يف طوكيو 2020
�أ�صبح “ب�شارات” ينفرد ب�صدارة قائمة �أك�ثر الريا�ضيني
الأردنيني م�شارك ًة يف الألعاب الأوملبية
وج��اء ت��أه��ل ب���ش��ارات �إىل �أومل�ب�ي��اد طوكيو بعد احتالله
امل ��رك ��ز ال �ث ��اين يف ت���ص�ن�ي��ف االحت � ��اد ال � ��دويل ل�ل�ف��رو��س�ي��ة
واخلا�ص بفر�سان املجموعة ال�ساد�سة والتي �ضمت فر�سان
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا بر�صيد  824نقطة
من جانبها ،ت�شارك غ��داً الثالثاء العداءة ال�شابة عليا
ب�شناق يف مناف�سات الـ  400مرت يف دورة الألعاب الأوملبية
وتخو�ض ب�شناق الدور الأول من �سباق  400مرت و�ضمن
امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة وال �ت��ي ت���ض��م  7ع� ��داءات �أخ ��ري ��ات من
بوت�سوانا وبريطانيا والواليات املتحدة وهولندا و�أ�سرتاليا
والربتغال وغرينادا
ومت �ي ��زت ب �� �ش �ن��اق ب �� �س �ب��اق��ات امل �� �س��اف��ات ال �ق �� �ص�يرة منذ
ان�ضمامها للمرة الأوىل للمنتخب الأردين منذ عام 2015
وحققت العديد من االجنازات �أبرزها ذهبيتي �سباقي 200
و 400يف ال�ب�ط��ول��ة ال�ع��رب�ي��ة للنا�شئات ع��ام  2017وذهبية
�سباق  200مرت يف البطولة العربية لل�شابات عام 2018
وتعترب ب�شناق �أول العبة يف تاريخ ريا�ضة �ألعاب القوى
الأردن �ي��ة تت�أهل �إىل بطولة ال�ع��امل للنا�شئني والنا�شئات
والتي جرت يف كينيا عام 2017

اإلسرائيليون يستهدفون المغربي حكيمي بصافرات االستهجان
في مباراة «السوبر» الفرنسي ..بسبب دعم فلسطين
نب�ض البلد-وكاالت

تعر�ض ال ��دويل امل�غ��رب��ي �أ� �ش��رف حكيمي ،الع��ب املنتخب
املغربي لكرة القدم ،وفريق باري�س �سان جريمان الفرن�سي،
الأح��د � 1أغ�سط�س�/آب  ،2021حلملة َّ
منظمة من �صافرات
ا�ستهجان م��ن ط��رف اجلماهري الإ�سرائيلية؛ وذل��ك خالل
املباراة التي جمعت بني فريقه وليل بتل �أبيب املحتلة ،يف �إطار
مباراة ال�سوبر الفرن�سي.
فكلما �سلم النجم املغربي ،الالعب ال�سابق لإنرت ميالن
الإي �ط��ايل ال �ك��رة ،ارت�ف�ع��ت ��ص��اف��رات اال�ستهجان وال�ع�ب��ارات
امل�ستهجنة من اجلماهري الإ�سرائيلية يف امل��درج��ات؛ وذلك
ب�سبب مواقفه ال�سابقة الداعمة للفل�سطينيني ،واملناه�ضة

لعدوان االحتالل الإ�سرائيلي.
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل �� �ص ��اف ��رات اال� �س �ت �ه �ج ��ان ،ف � � ��إن � �ص �ي��اح
الإ�سرائيليني و�صرخاتهم االحتفالية ترتفع كلما م َّرر الكرة
�أو تعر�ض للعرقلة من العبي اخل�صم.
�سبب ه��ذه احلملة املمنهجة ال�ت��ي يتعر�ض لها الالعب
املغربي يف ملعب تل �أبيب ،هو تغريدة �سابقة حلكيمي ،خالل
العدوان الأخ�ير على قطاع غ��زة ،على ح�سابه الر�سمي على
“تويرت” والتي كتب فيها “فل�سطني حرة” ،بالإ�ضافة �إىل
مواقف �أخرى داعمة لفل�سطني.
ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ،و�� �ص ��ف ال �ع��دي��د
م��ن امل �غ��ردي��ن ال�ف��رن���س�ي�ين ��س�ل��وك اجل�م��اه�ير الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة
بـ”العن�صري” ،منتقدين ق��رار الرابطة الفرن�سية تنظيم

هذه املباراة يف الأرا�ضي املحتلة.
ب�ي�ن�م��ا ط��ال��ب ال�ب�ع����ض الآخ � ��ر ح�ك�ي�م��ي ب�ت���س�ج�ي��ل ه��دف
واالحتفال برفع العلم الفل�سطيني و�سط �أكرث من � 40ألف
من اجلماهري الإ�سرائيلية.
ج��دي��ر ذك� ��ره �أن ال�ل�اع ��ب امل �غ��رب��ي ان �ت �ق��ل خ �ل�ال ف�ترة
االنتقاالت ال�صيفية �إىل �صفوف الفريق الفرن�سي ،مقابل
ن�ح��و  70م�ل�ي��ون دوالر ،يف واح ��دة م��ن �أك�ب�ر ال�صفقات ه��ذا
ال�صيف.
وقد ن�ش�أ جنم “�أ�سود الأطل�س” ( 22عاماً) يف مدر�سة ريال
مدريد ،وحمل قمي�ص الفريق الأول ،قبل �أن يخو�ض جتربة
�إعارة رفقة برو�سيا دورمتوند الأملاين ،ثم انتقل لإنرت ميالن
الإيطايل ،لي�ستقر به احلال حالياً يف فريق “عا�صمة النور».

لماذا يرتدي السباحون األولمبيون ق َّبعتين في المسابقات الرياضية؟
نب�ض البلد-وكاالت
دق �ي �ق��و امل�ل�اح �ظ��ة ال ��ذي ��ن ي �ت��اب �ع��ون �أومل� �ب� �ي ��اد ط��وك �ي��و 2020
�سيالحظون الكثري م��ن التفا�صيل ،مثل �أن ي��رت��دي ال�سباحون
الأوملبيون يرتدون قبعتني يف امل�سابقات املائية بالأوملبياد ،وهذا
لي�س ا�ستعرا�ضاً منهم �أو رفاهية زائدة ،بل هناك �سبب يجعل من
ال�ضروري ا�ستخدام قبعتني بد ًال من واحدة.
ال�سباحون الأوملبيون يرتدون قبعتني ..ملاذا؟
ب�صرف النظر عن �إبعاد ال�شعر الطويل عن وجه ال�سباح ،يفعل
ال�سباحون الأوملبيون هذا لأن كل غطاء يلبي حاجة خمتلفة؛ �إذ �إن
الغطاء الداخلي م�صنوع من مادة الالتك�س ( )Latexلتت�شكل
ب�شكل م��ري��ح م��ع ال��ر�أ���س ،لكن ه��ذا ال�ن��وع م��ن القبعات ميكن �أن
يتجعد عند تعر�ضه للماء ،ما يجعله ي�صعب مهمة ال�سباح.
ل�ت�ج��اوز ه��ذا ال�ت�ج� ّع��د ،ي�ضيف ال��ري��ا��ض�ي��ون غ�ط��اء �سيليكون
( )Siliconك�ط�ب�ق��ة واق� �ي ��ة خ ��ارج �ي ��ة ،لأن اح �ت �ك��اك غ�ط��اء
ال�سيليكون بغطاء الالتك�س مينع الغطاء العلوي من ال�سقوط.

�إذ �إن قبعات الالتك�س متيل �إىل التجعد �أكرث من ال�سيليكون،
ك�م��ا ق��ال دي��ف ��س��ال��و ،م���س��اع��د م ��درب ل�ف��ري��ق ال���س�ي��دات الأومل �ب��ي
الأمريكي لعام � ،2012سابقاً ملوقع  !Yahooالأمريكي.
�أما اختيار ال�سيليكون حتديداً للغطاء العلوي ،فجاء لأنه �أمل�س
وينزلق يف املاء بان�سياب ،على عك�س الأنواع الأخرى من القبعات،
التي �ستجعل مهمة ال�سباحة �أ�صعب.
ق��د ت�ت���س��اءل :مل ��اذا ال ي��رت��دي ال���س�ب��اح��ون ق�ب�ع��ات ال�سيليكون
مبفردها؟ لأنه مييل �إىل االنزالق عند و�ضعه مبا�شرة على فروة
الر�أ�س ،كما �أ�شار موقع  Quartzالأمريكي.
ولكن لكل ق��اع��دة ��ش��واذ ،ففي �أومل�ب�ي��اد لندن  ، 2012ف��ازت دان��ا
فوملر بامليدالية الذهبية يف �سباق  100مرت فرا�شة ،على الرغم من
وق��وع �إح��دى القبعتني منها �أثناء ال�سباحة ،كما �أ��ش��ارت �صحيفة
 The Independentالربيطانية.
ه�ن��اك نظرية �أخ ��رى ت�ق��ول �إن القبعتني ت���س��اع��دان يف تثبيت
نظارات ال�سباح ،ومن خالل تغطية الأ�شرطة املك�شوفة للنظارات

الواقية ،تقل احتماالت تعر�ضها لل�سحب يف املاء.
ه��ذا التخفي�ض يف ال�سحب ي�سمح لل�سباح بالتحرك عرب املاء
بكفاءة �أعلى ،وب�سرعة �أعلى ،و�إنهاء ال�سباق يف وقت �أ�سرع.
قبعات الع�ب��ي ك��رة امل��اء خمتلفة ..مل��اذا؟ مب��ا �أن�ن��ا نتحدث عن
قبعات العبي الأوملبياد ،قد تكون الحظت �أن قبعات العبي كرة املاء
خمتلفة كثرياً عن القبعات العادية لل�سباحة ،وهذا منطقي ،فمع
كل املاء الذي يُر�ش با�ستمرار خالل لعب كرة امل��اء ،فمن املنطقي
�أن يرتدي الالعبون قبعات ملنع املياه من ان�سداد �آذان�ه��م .فهذه
القبعات لها �سماعات ذات ث�ق��وب ،ت�ساعد على امت�صا�ص ت�أثري
�ضربة الكرة �أو ج��زء منها؛ بحيث ال ي ��ؤدي ذل��ك �إىل مت��زق طبلة
الأذن �أو �أي �ضرر �آخر� .إذ كتب طبيب الطب الريا�ضي الأمريكي
ديفيد وانغ يف مدونة م�ست�شفى اجلراحة اخلا�صة الذي يعمل به:
“عاد ًة ما يُ�شفى التمزق من تلقاء نف�سه مع مرور الوقت ،ولكن
نظراً لل�ضرر املحتمل الذي يلحق بالأذن الداخلية من املاء ،فغالباً
ما يتعني على الريا�ضي البقاء خارج الربكة حتى يحدث ال�شفاء»

العنصرية تكشف «الوجه القبيح» ألولمبياد طوكيو
نب�ض البلد-وكاالت

�أي��ام ممتعة يعي�شها جمهور ال��ري��ا��ض��ة العاملية �أث�ن��اء
متابعة واح ��دة م��ن �أب ��رز امل�ح��اف��ل ال��ري��ا��ض�ي��ة يف ال�ع��امل،
�أوملبياد طوكيو ،لكن بع�ض وقائع “العن�صرية” عكرت
�صفو الدورة الأوملبية احلالية ،التي تنتهي مناف�ساتها يف
الثامن من �أغ�سط�س.
البداية مع �آخ��ر تلك الوقائع ،التي ت�سببت يف موجة
غ���ض��ب ع��ارم��ة ب��الأو� �س��اط ال��ري��ا��ض�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،عندما
ال�ت�ق�ط��ت ال �ك��ام�يرات ال�ن��اق�ل��ة لإح ��دى ��س�ب��اق��ات �أومل�ب�ي��اد
ط��وك�ي��و ،امل ��درب الأمل� ��اين ب��ات��ري��ك م��و��س�تر ،وه��و ي�صرخ
على العبه قائال“ :جتاوز راكبي اجلمال” ،يف �إ�شارة �إىل
مناف�سه الدراج اجلزائري ،عز الدين لعقاب.
و�أث� � ��ارت ال��واق �ع��ة م��وج��ة ا��س�ت�ن�ك��ار وا� �س �ع��ة مل �ث��ل ه��ذه
ال�سلوكيات العن�صرية ،عرب “التوا�صل االجتماعي».
وعلى �أث��ر م��ا ح��دث ،ق��ررت اللجنة الأومل�ب�ي��ة الأملانية
ا��س�ت�ب�ع��اد م��و��س�تر م��ن ال�ف��ري��ق الأومل �ب ��ي ،ع�ل��ى �أن ي�غ��ادر
اليابان يف �أقرب وقت ممكن.
ديريك ريدموند ..رمز الروح الأوملبية
منتخب كوريا اجلنوبية لتن�س الطاولة
قبل �أي��ام� ،أعلنت �شبكة التلفزيون الر�سمي باليونان
(�إي �أر تي) �إقالة املذيع دميو�سثين�س كرمريي�س ،وذلك
بعد تعليقه العن�صري جتاه الكوري اجلنوبي يونغ �سيك
جيونغ� ،أثناء مواجهته �أمام اليوناين جيوني�س ،حيث �أملح
املعلق ،ب�شكل �ساخر� ،إىل الأعني ال�ضيقة لالعبي املنتخب
الكوري اجلنوبي.
كما �أك��دت (�إي �أر ت��ي) ،خ�لال بيان �إع�لام��ي� ،أن تلك
ال�سلوكيات العن�صرية “مرفو�ضة متاما” ،و�أن�ه��ا “لن
تتكرر مرة �أخرى” يف �أي من براجمها.
حقق ال�سباح التون�سي �أحمد احلفناوي �إجن��ازا كبريا،
حيث ح�صد امليدالية الأوىل للعرب ب�أوملبياد طوكيو بلون

الذهب ،كما �أ�صبح �أ�صغر ريا�ضي عربي يتوج مبيدالية
ذهبية �أوملبية يف التاريخ.
ورغ� ��م الإجن � ��از ال��ري��ا� �ض��ي حل �ف �ن��اوي ،مل ي���س�ل��م من
العن�صرية ،حيث علق �أحد مذيعي قناة “يورو �سبورت”
العاملية على ح�صد حفناوي “الذهب” ،قائال“ :ال ميكن
�أن يفوز التون�سي” ،يف حماولة منه للتقليل من البطل
الريا�ضي التون�سي ،ومن الالعبني العرب ب�شكل عام.
حار�سة مرمى منتخب الربازيل

كما تعر�ضت حار�سة مرمى منتخب الربازيل الأوملبي
لل�سيدات ،لعدد من التعليقات العن�صرية ،عرب من�صات
التوا�صل االجتماعي ،وبع�ض الربامج التلفزيونية.
و�سخر ال�صحفي الريا�ضي الهولندي يوهان ديرك�سن
من باربرا حار�سة منتخب الربازيل ،وو�صفها ب�شكل غري
الئ��ق قائال�“ :أيوجد حار�س مرمى يعاين من زي��ادة يف
الوزن بهذا ال�شكل؟».
وت��اب��ع ديرك�سن“ :وجود تلك الالعبة مبثابة �إهانة
ملنتخب الربازيل” ،وختم حديثه بت�شبيه م�سيء حلار�سة
“راق�صي ال�سامبا»

الثالثاء
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حولت
ُركام منزلها
للوحات فنية

حتى ال تخرج العقبة من
خيارات السياحة المحلية
فارس عجيالت

نب�ض البلد-وكاالت
جت�ل����س ال �ف �ن��ان��ة ��س�ج��ى م��و� �س��ى ع �ل��ى رك��ام
منزلها ال��واق��ع مبخيم يبنا ج�ن��وب حمافظة
رف ��ح ج �ن��وب��ي ق �ط��اع غ� ��زة ،مم���س�ك� ًة يف ي��دي�ه��ا
�أل��وان�ه��ا ال�ت��ي ُت�ع�بر بها عما ي�ج��ول يف داخلها
ع �ل��ى ب �ع ����ض احل � �ج� ��ارة ال� �ت ��ي ت �ن ��اث ��رت ب�ف�ع��ل
الق�صف الإ��س��رائ�ي�ل��ي خ�لال ال �ع��دوان الأخ�ير
الذي ا�ستمر  11يو ًما
تحُ اول �سجى مو�سى التعبري عن غ�ضبها ملا
ت�سبب به االحتالل من دمار كبري يف منزلها،
بعد ق�صفه ملنزل جماور له ،بعدة �صواريخ من
ط��ائ��رات��ه احل��رب�ي��ة ال�ت��ي مل ت��رح��م احل�ج��ر �أو
ال�شجر �أو الب�شر
ومت�ضي الفنانة معظم �أوقاتها يف الر�سم
ع�ل��ى ال��رك��ام ،يف حم��اول��ة م�ن�ه��ا ل�ل�ت��أك�ي��د على
ت �� �ش �ب��ث ال �� �ش �ع��ب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ب ��أر� �ض ��ه ُرغ ��م
الق�صف وال��دم��ار ،ولإي���ص��ال ر�سالتها الفنية
التي «توازي �إطالق ال�صواريخ من قبل رجال
املقاومة الفل�سطينية» .كما تقول
و ُي �� �ش��اه��د ال ��زائ ��ر مل �ن��زل ��س�ج��ى ر��س��وم��ات�ه��ا
ع�ل��ى �أغ �ل��ب ُرك��ام��ه امل ُ�ت�ب�ق��ي ،ال �ت��ي ُت��دل��ل على
ح �ب �ه��ا ل��وط �ن �ه��ا ول�ق���ض�ي�ت�ه��ا ال �ت��ي ج���س��دت�ه��ا

بري�شتها و�أل��وان �ه��ا ،يف حم��اول��ة للتعبري عن
حب الفل�سطينيني للحياة و�إن كانت من و�سط
الدمار
و يف ح ��دي ��ثٍ م ��ع ال �ف �ن��ان��ة م��و� �س��ى ،ت �ق��ول
وع�لام��ات احل��زن ت�ب��دو وا��ض�ح��ة ع�ل��ى وجهها
ب���س�ب��ب ف �ق��ده��ا م �ن��زل �ه��ا ال� ��ذي ح �م��ل ال�ك�ث�ير
م ��ن ذك��ري��ات �ه��ا رف� �ق ��ة ع��ائ �ل �ت �ه��ا امل �ك ��ون ��ة م��ن
ث�لاث �أف ��راد« :ب�ع��د ت��دم�ير االح �ت�لال ملنزلنا،
�أردت م��وا��ص�ل��ة م��وه�ب�ت��ي ال �ت��ي الزم�ت�ن��ي منذ
�سنوات طويلة ،وتكري�سها ب�شكل ي�صل للعامل
اخلارجي ،لأظهر وح�شية وعنجهية االحتالل
الإ�سرائيلي خالل عدوانه على القطاع»

مُ �� �ض �ي �ف � ًة «ال �ف ��ن ر� �س��ال��ة � �س��ام �ي��ة ت�لام����س
ق �ل��وب ال�ك�ث�ير م��ن امل��واط �ن�ين حم�ل�ي�اً وع��رب�ي�اً
ودول� �ي� �اً ،وال ي�ق��ل �أه�م�ي�ت��ه ع��ن ب�ق�ي��ة الأدوات
التي ُت�ستخدم ملواجهة االحتالل ،لذلك قررت
موا�صلة موهبتي من و�سط ال��دم��ار ،كر�سالة
لل�شعوب �أن املواطن الفل�سطيني ُيحب احلياة»
وت��و��ض��ح �سجى وه��ي تنظر مي�ي�ن�اً و ي���س��اراً
على ما تبقى من منزلها بعد تدمري االحتالل
ل ��ه� ،أن االح �ت�ل�ال ل��ن ي�ت�م�ك��ن م��ن ث�ن�ي�ه��ا عن
موا�صلة ر�سالتها التي ت�أمل �أن ت�صل جلميع
ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة وال��دول �ي��ة ،ل�ف���ض��ح ج��رائ��م
االحتالل بحق الفل�سطينيني

مُ �شري ًة �إىل �أنها اختارت �أن تر�سم على ركام
م�ن��زل�ه��ا ،ح�ت��ى حت��ول م���ش��اه��د الأمل وامل�ع��ان��اة
ال�ت��ي حل�ق��ت بعائلتها وت�ب��دي�ل�ه��ا ،ب ��أخ��رى من
ال�سعادة والفخر وجلعلهم �أك�ثر �إ��ص��را ًرا على
حب احلياة
وتحُ ��اول �سجى التخفيف م��ن �آالم طفلها
الذي ال يتجاوز عمر ب�ضع من ال�سنوات ،بعد
فقده ذك��ري��ات��ه الب�سيطة مبنزله امل��دم��ر ،من
خالل م�شاركته لها بر�سمها لوحاتها ،ت�أكيداً
منها على املقولة امل�شهورة التي جتعل الأطفال
يت�شبثون بوطنهم «الكبار ميوتون ،وال�صغار ال
ين�سون»

استطالع يرسم صورة قاتمة
عن وضعية المرأة العربية خالل
الجائحة ..زيادة العنف وتراجع الدخل
وفقدان الشغل
نب�ض البلد-وكاالت
خ�ل����ص ا��س�ت�ط�لاع �أج��رت��ه �شبكة ال�ب��اروم�ي�تر
العربي عن تبعات جائحة كوفيد 19-على الن�ساء
يف ال�شرق الأو�سط� ،أنهن « يتحملن العبء الأكرب
يف املنزل والعمل» ،وعلى غرار باقي ن�ساء العامل،
ف�إن تبعات اجلائحة انعك�ست على العامالت منهن
�أي�ضاً ،بعد �أن فقدت �شغلهن ،بالإ�ضافة �إىل ارتفاع
م�ع��دالت ال�ع�ن��ف ��ض��ده��ن يف ه��ذه ال �ف�ترة ،وذل��ك
ح�سب م��ا �أورده ت�ق��ري��ر ل�شبكة Deutsche
 Welleالأملانية ،الأحد � 1أغ�سط�س�/آب .2021
ي�أتي هذا يف الوقت الذي ت�شري فيه تقديرات
منظمة العمل الدولية لهذا العام �إىل �أن ن�سبة
العمالة �إىل ال�سكان �ستبلغ  %14.3فقط للن�ساء
مقابل  %70.8للرجال.

الن�ساء العامالت مل يكن لديهن
الكثري ليخ�سرنه

ك ��ان ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ،ح�ت��ى ق�ب��ل اجل��ائ�ح��ة،
ي�سجل �أدنى م�شاركة للن�ساء يف �سوق العمل على
م�ستوى ال �ع��امل ،مبتو�سط  ،%27وف �ق �اً لبيانات
البنك الدويل.
فيما فاقمت اجلائحة من ه��ذا الو�ضع ،وفقاً
مل��ا �أ� �ش��ارت �إل�ي��ه ورق��ة بحثية ج��دي��دة ��ص��ادرة عن
منظمة العمل الدولية ( )ILOالتابعة للأمم
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املتحدة.
�إذ �سجلت ال��دول العربية ،بعد الأمريكتني،
ثاين �أكرب انخفا�ض يف �أع��داد الن�ساء العامالت:
بن�سبة  ،%4.1م�ق��ارن��ة ب � �ـ %1.8م��ن ال��رج��ال بني
عامي  2019و.2020
كما خل�ص تقرير منظمة العمل الدولية �إىل
�أن «ه ��ذه اخل���س��ائ��ر يف ال��وظ��ائ��ف وال��دخ��ل التي
تعاين منها الن�ساء �أث�ن��اء اجلائحة �ست�ستمر يف
امل�ستقبل القريب».

زيادة حادة يف العنف الأ�سري
يف الأردن ولبنان

من امل�شكالت الأخرى املثرية للقلق يف ال�شرق
الأو�سط ت�صاعد العنف املنزيل �أثناء اجلائحة.
�إذ �أف ��اد م��ا ال ي�ق��ل ع��ن رب��ع ال�ن���س��اء يف ال��دول
العربية التي �شملها اال�ستطالع ب��زي��ادة العنف
القائم على النوع االجتماعي يف اجلولة الأوىل
من ا�ستطالع الباروميرت العربي ،ال��ذي �أُج��ري
ب�ين ي��ول �ي��و/مت��وز و�أك�ت��وب��ر/ت���ش��ري��ن الأول ع��ام
 .2020ويف امل �غ��رب واجل ��زائ ��ر� ،أف � ��ادت  %47من
الن�ساء بزيادة العنف املنزيل وو�صلت الن�سبة يف
تون�س �إىل .%69
ل �ك��ن يف اجل ��ول ��ة الأخ� �ي��رة م ��ن اال� �س �ت �ط�لاع،
التي �أجريت بني مار�س�/آذار و�أبريل/ني�سان عام
 ،2021تراجعت الأرقام �إىل  %25يف املغرب ،و%24

وج��ه امل �ل�ي��اردي��ر الأم��ري �ك��ي ب�ي��ل غيت�س ر��س��ال��ة دع��م للفار�س
امل �� �ص��ري ن��ائ��ل ن �� �ص��ار ،وال� ��ذي ي�ستعد ل�ل�م���ش��ارك��ة ��ض�م��ن البعثة
امل�صرية يف مناف�سات الفرو�سية بدورة الألعاب الأوملبية يف طوكيو
اليابانية.
غيت�س ن�شر يف من�شور ل��ه ع�بر �صفحته الر�سمية على موقع
�إن���س�ت�غ��رام � �ص��ورة ل�ل�ف��ار���س امل���ص��ري خ�ط�ي��ب اب�ن�ت��ه ن��اي��ل ن���ص��ار،
و�أرف �ق �ه��ا بتعليق ج��اء ف�ي��ه�« :أ��ش�ج��ع ال�ع��دي��د م��ن ال��ري��ا��ض�ي�ين يف
طوكيو يف الوقت الراهن ،ولكن ال يوجد ريا�ضي �أ�شجعه �أكرث من
زوج ابنتي -قريباً -نائل ن�صار .حظاً �سعيداً نائل».
وي�ستعد ن�صار للتناف�س على ميدالية �أومل�ب�ي��ة ،يف مناف�سات
الفرو�سية يف الفردي الثالثاء � 3أغ�سط�س�/آب ،ومناف�سات الفرق،
اجلمعة � 5أغ�سط�س�/آب� ،ضمن البعثة امل�صرية الأوملبية.
وي�شار �إىل �أن ن�صار ينحدر م��ن �أ��س��رة م�صرية عا�شت لفرتة

دراسة تؤكد عالقة فيروس
كورونا بالخرف
االنباط-وكاالت

يف اجل��زائ��ر ،و %62يف تون�س .ويف ليبيا ،ارتفعت
ب�شكل طفيف م��ن � %26إىل  %29بينما قفزت يف
الأردن من � %29إىل  %55ويف لبنان من � %23إىل
.%43
يف ه� ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ت� �ق ��ول م � ��اري ك �ل�ي�ر رو�� ��ش،
القائمة على درا��س��ة الباروميرت العربي ،لـ�شبكة
« :Deutsche Welleالأردن ولبنان على
وجه التحديد �شهدا قفزة هائلة يف معدالت حاالت
ك��وف�ي��د ال�ي��وم�ي��ة ق�ب��ل �إج ��راء اال��س�ت�ط�لاع الأخ�ي�ر
مبا�شرة .وال�ع�لاق��ة ب�ين العنف امل�ن��زيل وم�ع��دالت
حاالت كوفيد 19-ت�ستحق مزيداً من البحث».
كما أ�ك��دت ماري لولور ،مقررة الأمم املتحدة
اخل��ا� �ص��ة امل�ع�ن �ي��ة ب �ح��ال��ة امل��داف �ع�ي�ن ع��ن ح�ق��وق
الإن �� �س��ان ل�شبكة � Deutsche Welleأن
«ال�ق�ي��ود اجل��دي��دة املفرو�ضة على احل��رك��ة تعني
�أنه ي�صعب على الن�ساء الو�صول �إىل �أماكن �آمنة
عند تعر�ضهن لتهديد».

عقبات هيكلية متنع املر�أة من العمل

ُي �ع��د ت��وف�ي�ر الإم �ك��ان �ي��ات وت �ق �ل �ي��ل احل��واج��ز
املجتمعية �أمام الن�ساء يف ال�شرق الأو�سط و�شمال

�إف��ري�ق�ي��ا �أك�ث�ر ال �ط��رق ا��س�ت��دام��ة ل��دع��م الن�ساء
الالئي يعانني من العنف املنزيل.
تقول ماري كلري رو�ش ل�شبكة Deutsche
« :Welleزيادة م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة
لها �أن ت�ساعد يف حماية امل��ر�أة بطريقتني� :أو ًال،
تقلل من مقدار الوقت الذي تق�ضيه مع امل�سيء
لها ،وثانياً ،توفر لها درجة من اال�ستقالل املادي
عن امل�سيء».
على �أن توفري �إط��ار منا�سب يعود �إىل احلكومات
ب���ش�ك��ل �أ� �س��ا� �س��ي .و�أ� �ض��اف��ت م ��اري ك�ل�ير رو� ��ش« :ح�ين
�أج��ري �ن��ا ا��س�ت�ب�ي��ان�اً ب�ين امل��واط �ن�ين يف م�ن�ط�ق��ة ال���ش��رق
الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا عن العوائق املت�صورة التي
حتول دون ان�ضمام الن�ساء �إىل القوى العاملة ،كانت
املعوقات الهيكلية� ،أي املعوقات التي للحكومة ت�أثري
عليها ،هي الأكرث �شيوعاً .وكانت هذه املعوقات نق�ص
خ �ي��ارات رع��اي��ة الأط �ف ��ال ،وو� �س��ائ��ل ال�ن�ق��ل ،والأج ��ور
املنخف�ضة».
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ترى �أنه �إذا و�ضعت احلكومات
�سيا�سات ل��زي��ادة و��س��ائ��ل النقل ال�ع��ام ،وب��رام��ج رعاية
الأطفال ،والرواتب ،ف�ستزداد �أعداد الن�ساء امل�ستقالت
مادياً يف ال�شرق الأو�سط.

بيل غيتس يدعم
زوج ابنته المصري
المشارك باألولمبياد:
حظًا سعيدًا يا نائل
نب�ض البلد-وكاالت

رغ��م االنفتاح وامل��زاي��ا التي منحت ملدينة العقبة للتعايف �سياحيا وجتاريا
واقت�صاديا من كورونا ،ال زالت ن�سب ا�شغال فنادقها دون احلجم امل�أمول.
واذا ك��ان غياب ال�سياحة اخلارجية واح��دا من اال�سباب ،ف��إن من اال�سباب
املهمة التعامل مع ال�سائح املحلي وك�أنه حت�صيل حا�صل.
بعد فتح القطاعات يف العقبة يف االول من متوز املا�ضي ،لوال ال�سائح املحلي
مل��ا ارت�سمت ال�ضحكة على وج��وه جت��ار العقبة وا�صحاب فنادقها بعد معاناة
ا�ستمرت الكرث من عام ون�صف من مواجهة وباء كورونا.
وب�سبب ترددي على العقبة بني الفرتة والأخرى اعي متاما ما عا�شه �صناع
اقت�صاد املدينة من معاناة ب�سبب احلظر الكلي وال�شامل للق�ضاء على كورونا.
واالندفاع املحلي لال�ستجمام يف العقبة بلغ ذروته قبل عيد اال�صحى ،ولكنه
مل ميتد الكرث من ا�سابيع ،وال�سبب ان الزيارة الواحدة اىل العقبة ت�ستنزف
قدرة املواطن االردين من ا�صحاب الدخل املحدود ل�سنة كاملة.
وفتح �شرم ال�شيخ وتركيا ابوابها لل�سياحة االردنية ،ب�أ�سعار مغرية �ساهم
يف تراجع تدفقها اىل العقبة التي تكلف زيارتها الواحدة ثالثة ا�ضعاف رحلة
واحدة اىل تلك الوجهات ال�سياحية.
اذا اردنا ان تكون العقبة الوجهة ال�سياحية الرئي�سية لالردنيني ،فمطلوب
م��ن ج�م�ي��ع اط ��راف امل �ع��ادل��ة ال���س�ي��اح�ي��ة ،م�ف��و��ض�ي��ة وه�ي�ئ��ة تن�شيط ال�سياحة
وا�صحاب فنادق ومرافق وخدمات الو�صول اىل �سقوف �سعرية منخف�ضة على
م��دى ا�شهر ال�سنة حتى تقفز ن�سب اال��ش�غ��ال اال�سبوعية م��ن  %40اىل %95
واكرث.
العقبة جنحت ب��ان تكون منطقة �آمنة من ك��ورون��ا ،وو�ضعها على خيارات
ال�سياحة املحلية يحتاج اىل تخفي�ض اال��س�ع��ار لتمكني جميع فئات املجتمع
االقت�صادية من دخول العقبة لال�ستجمام.

ط��وي�ل��ة يف دول ��ة ال �ك��وي��ت ،وب�ع��ده��ا ��س��اف��رت �إىل م��دي�ن��ة �شيكاغو
بالواليات املتحدة الأمريكية وا�ستقرت بها.
وولد نائل يف املدينة الأمريكية عام  ،1991ولكن حينها كانت
الأ�سرة مازالت م�ستقرة يف الكويت قبل �أن تنتقل ب�شكل نهائي �إىل
الواليات املتحدة الأمريكية.
ويف وقت �سابق� ،أعلنت جينيفر ،ابنة امللياردير الأمريكي بيل
غيت�س ،عرب �صفحتها اخلا�صة على موقع �إن�ستغرام ،عن ارتباطها
ر��س�م�ي�اً ب��ال �ف��ار���س امل �� �ص��ري ن��ائ��ل ن �� �ص��ار ،وف �ق �اً مل��ا ن���ش��رت��ه جملة
 Peopleالأمريكية.
جينيفر ،خريجة جامعة �ستانفورد ،والبالغة م��ن العمر 23
ع��ام�اً ،قامت مب�شاركة ��ص��ورة ل��رد فعلها بعد �أن اق�ترح خطيبها
امل�صري الزواج منها خالل رحلة لهما.
نائل ن�صار بيل غيت�س

ابنة امللياردير بيل غيت�س والفار�س امل�صري نائل ن�صار/مواقع
التوا�صل االجتماعي
وك�ت�ب��ت جينيفر تعليقاً �أرف�ق�ت��ه ب��ال���ص��ورة ،ق��ال��ت ف�ي��ه« :ن��ائ��ل
ن�صار� ،أن��ت �شخ�ص ف��ري��د .لقد اجتحتني مت��ام�اً يف عطلة نهاية
الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض�ي��ة ،وف��اج��أت�ن��ي يف �أك�ث�ر الأم��اك��ن م�غ��زى لإح��دى
عواطفنا امل�شرتكة ال�ع��دي��دة .ال �أ�ستطيع االنتظار لق�ضاء بقية
حياتنا يف التعلم والنمو وال�ضحك واملحبة معاً ..نعم مليون مرة».
من جهته ،ن�شر الفار�س امل�صري نائل �صورته مع جينيفر بيل
غيت�س ،وكتب عليها« :قالت نعم� ..أ�شعر �أنني �أكرث رجل حمظوظ
يف العامل الآن .جني �أنت كل ما ميكن �أن �أتخيله ..و�أكرث من ذلك
بكثري ..ال ميكنني االن�ت�ظ��ار حتى نكرب معاً خ�لال ه��ذه الرحلة
التي ت�سمى احلياة ،وبب�ساطة ال ميكنني �أن �أتخيل نف�سي بدونك..
�أحبك �أك�ثر مما تتخيلني ،و�أ�شكرك على جعلي �أ�شعر �أن كل يوم
وك�أنه حلم بالن�سبة يل».

اكت�شف العلماء �أن فريو�س كوفيد
 19مي �ك��ن �أن ي� �ع ��زز ال� �ت� �غ�ي�رات يفدم��اغ كبار ال�سن على غ��رار تلك التي
��ش��وه��دت يف ح��ال��ة م��ر���ض ال��زه��امي��ر،
وه� ��و � �ش �ك��ل م ��ن اخل � ��رف غ�ي�ر ق��اب��ل
لل�شفاء ،ي�ؤدي �إىل الوفاة.
ت�شري نتائج الدرا�سة ،التي ن�شرها
موقع «� ،»MedicalXpressإىل
زيادة خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض التنك�س
الع�صبي ل��دى �أول�ئ��ك الذين �أ�صيبوا
بعدوى فريو�س كورونا ،بغ�ض النظر
عن �شدة املر�ض.
ح �ل��ل اخل �ب��راء ح��ال��ة ك �ب��ار ال���س��ن
يف الأرج �ن �ت�ين وح� ��ددوا ال �ت �غ�يرات يف
ال ��ذاك ��رة وال�ت�ف�ك�ير امل��رت �ب��ط مب��ر���ض
الزهامير مل��دة �ستة �أ�شهر على الأق��ل
بعد الإ�صابة بفريو�س كورونا.
وج ��د ب��اح �ث��ون �آخ � ��رون ب��روت�ي�ن��ات

م ��رت� �ب� �ط ��ة ب � ��اخل � ��رف يف دم � �س �ك��ان
نيويورك ال��ذي��ن �أ�صيبوا بالفريو�س
وظ �ه��رت عليهم �أع��را���ض ع�صبية يف
مرحلة مبكرة.
ب�ي��ن ث �ل�اث� ��ة و�� �س� �ت ��ة �أ�� �ش� �ه ��ر ب �ع��د
الإ� �ص��اب��ة ب��ال �ف�يرو���س ال �ت��اج��ي ،ك��ان
ح��وايل  %20من � 300شخ�ص �شملهم
اال� �س �ت �ط�لاع ي �ع��ان��ون م��ن م���ش��اك��ل يف
الذاكرة ق�صرية امل��دى ،و %34يعانون
من �إعاقات �أكرث خطورة ،مبا يف ذلك
�صعوبة العثور على الكلمات و�صعوبة
يف الذاكرة طويلة املدى.
ك ��ان الأ� �ش �خ��ا���ص الأك �ث��ر ع��ر��ض��ة
للخطر هم الذين يعانون من م�شاكل
يف حا�سة ال�شم .ترتبط منطقة حا�سة
ال �� �ش��م يف ال ��دم ��اغ ارت �ب� ً
�اط��ا م �ب��ا��ش� ًرا
مب �ن��اط��ق م �ه �م��ة ل� �ل ��ذاك ��رة ،وف �ق��دان
ال�ق��درة على ال�شم ه��و �أح�ي��ا ًن��ا عالمة
مبكرة على الأمرا�ض التنك�سية مثل
مر�ض الزهامير �أو باركن�سون.

عالما رياضيات يكتشفان طريقة
مبتكرة لتقطيع البيتزا ..تهدف
إليجاد قطع متساوية الحجم
نب�ض البلد-وكاالت

ت��و��ص��ل ع��امل��ا ال��ري��ا� �ض �ي��ات ج��وي��ل
ه��اديل و�ستيفن و�سلي� ،إىل طريقة
ج ��دي ��دة ل �ت �ق �ط �ي��ع � �ش��رائ��ح ال �ب �ي �ت��زا
با�ستخدام �أ��ش�ك��ال هند�سية ظريفة
ل �ل �ت ��أك��د م ��ن ت �� �س��اوي ح �ج��م ج�م�ي��ع
ال �ق �ط��ع� ،أ ّي � �اً ك��ان ع��دد احل��ا��ض��ري��ن،
ط �ب �ق �اً مل ��ا �أوردت � � ��ه � �ص �ح �ي �ف��ة The
 Sunال �ب�ري � �ط� ��ان � �ي� ��ة ،الأح� � � � ��د 1
�أغ�سط�س�/آب .2021
فيما ُن�شرت �صورة تو�ضيحية على
ح�ساب  Oshopعلى موقع «تويرت».
ح� �ي ��ث اج� �ت� �م ��ع ك � ��ل م � ��ن ه � ��اديل
وو� � �س � �ل� ��ي ،وك �ل�اه � �م ��ا م � ��ن ج��ام �ع��ة
ل � �ي � �ف� ��رب� ��ول� ،إح � � � � ��دى اجل� ��ام � �ع� ��ات
ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة ال �ع ��ري �ق ��ة ،ل �ل �ت��و� �ص��ل
�إىل ط ��ري � �ق ��ة ل �ت �ق �ط �ي ��ع ال� �ب� �ي� �ت ��زا
ُت �ع��رف يف ع ��امل ال��ري��ا� �ض �ي��ات ب��ا��س��م
monohedral
«disc
.»tiling
ف� �ع� �ن ��دم ��ا ت� �ن� �ظ ��ر �إىل ط ��ري �ق ��ة
ال �ع��امل�ين ،ال�ل��ذي��ن وظ � ّف��ا م�ه��ارات�ه�م��ا
توظيفاً ن��اف�ع�اً ،جت��د �أن�ه��ا ُتعطي 12
� �ش��ري �ح��ة ب �ي �ت��زا م �ت �� �س��اوي��ة مي�ك�ن��ك
توزيعها دون اخلوف من حدوث ثمة
خالفات بني احلا�ضرين.
�أم��ا ع��ن طريق التقطيع ب�أحجام
م �ت �� �س��اوي��ة ،ف �ك��ل م ��ا ع �ل �ي��ك ه ��و �أن
تقطع البيتزا �إىل � 6شرائح منحنية
م��ن � 3شرائح جانبية ،و��س��وف تبدو
كنجمة تت�شكل من منت�صف البيتزا.
بعد ذل��ك ،عليك تق�سيم الأ�شكال

�إىل ن �� �ص �ف�ين ب �ح �ي��ث ي� �ك ��ون ل��دي��ك
جم� �م ��وع ��ة خ ��ارج� �ي ��ة حت� �ت ��وي ع �ل��ى
الأطراف وجمموعة داخلية بدونها.
يف ح �ي�ن ق � ��رر ال� �ف ��ري ��ق ال �ع �ل �م��ي
االنتقال �إىل م�ستوى �أعلى وتقطيع
م��زي��د م��ن ال���ش��رائ��ح امل�ت���س��اوي��ة ،من
خ�ل�ال ت�ق���س�ي��م امل��زي��د م��ن ال���ش��رائ��ح
املنحنية ب�أرقام فردية.
ه��ذه الق�سمة ُت�ع��رف باخلما�سية
وال �� �س �ب��اع �ي��ة ،وب �ع��ده��ا ي �ت��م ت�ق���س�ي��م
ال�شرائح �إىل ن�صفني.
ب �ع��ده��ا ُق �ط �ع��ت ال �� �ش��رائ��ح (ع �ل��ى
�شكل  )Vمن اجلوانب لتكوين قطع
مدببة داخل البيتزا الدائرية.
م��ن جهته ،ق��ال ه��اديل يف حديثه
مل�ج�ل��ة « :New Scientistم��ن
ال �ن��اح �ي��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة ال ي��وج��د ح��د
لعدد القطع ،على الرغم من �أنه لن
يكون عملياً �أن تزيد مرات التقطيع
ع��ن  ،9الف�ت�اً �إىل �أن متو�سط حجم
الق�ضمة امل ��أخ��وذة م��ن بيتزا بحجم
� � 28س��م ،حت �ت��وي ع �ل��ى ح �� �ش��و �أك�ب�ر
بـ %10من متو�سط الق�ضمة امل�أخوذة
من بيتزا بحجم � 35سم.
ل � �ك� ��ن ه� � � � ��اديل وو�� � �س� � �ل � ��ي ل �ي �� �س��ا
الوحيدين اللذين تو�صال �إىل حل
لتقطيع ال�ب�ي�ت��زا ع�ل��ى ن �ح � ٍو م�ث��ايل،
�إذ ك �م��ا �أوردت ��ص�ح�ي�ف��ة Daily
 Mailال�بري �ط��ان �ي��ة ،ق��ام��ت ع��امل��ة
ال��ري��ا� �ض �ي��ات ي��وج �ي �ن �ي��ا ت���ش�ي�ن��غ م��ن
جامعة �شيفيلد ،بح�ساب الن�سبة بني
احل���ش��و وال�ع�ج�ين ل�ضمان ال��و��ص��ول
�إىل �أف�ضل طعم.

