
 التعليم النيابية تبحث عددا من القضايا 
المتعلقة بوزارة التربية والتعليم

 التربية تطلق برنامجي تدريب للمعلمين 
الجدد والفاقد التعليمي

 فلسطين النيابية تؤكد ضرورة بقاء 
القضية الفلسطينية مركزية

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�شايا املتعلقة 

االجتماع  والتعليم خالل  الرتبية  بوزارة 

الذي عقدته ام�س االثنني برئا�شة النائب 

ال��دك��ت��ور ب���الل امل��وم��ن��ي وح�����ش��ور وزي���ر 

العايل  التعليم  وزي���ر  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 

وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال���دك���ت���ور حم��م��د اأب���و 

قدي�س.

ع��ددا  بحثت  اللجنة  اإن  املومني  وق��ال 

والتعليم  بالرتبية  املتعلقة  املوا�شيع  من 

ت���اأك���ي���دات  ت��ل��ق��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  م�����ش��ي��ف��ا   ،

بعدم  الرتبية  وزي��ر  قبل  من  وتطمينات 

العودة عن التعليم الوجاهي.

نب�ض البلد- عمان

ال��رتب��ي��ة  وزارة  ع����ام  اأم�����ني  اف��ت��ت��ح��ت   

وال��ت��ع��ل��ي��م ل���ل�������ش���وؤون االإداري���������ة وامل��ال��ي��ة 

االثنني،  ام�س  قبيالت،  جنوى  الدكتورة 

ب����رن����اجم����ي ت����دري����ب امل���ع���ل���م���ني اجل������دد، 

الفاقد  تعوي�س  برنامج  على  والتدريب 

املفاهيم  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  )ال��ت��ع��ل��م  التعليمي 

والنتاجات االأ�شا�شية(.

واأك������������دت ق����ب����ي����الت، خ�������الل اف���ت���ت���اح 

ال���رن���اجم���ني، يف م��در���ش��ة ع���ني ج��ال��وت 

ملديرية  التابعة  للبنات  ال�شاملة  الثانوية 

على  ال���وزارة  حر�س  عمان،  ق�شبة  تربية 

ذوي  من  باملعلمني  الرتبوي  امليدان  رف��د 

الكفايات املوؤهلة واملدربة،.

نب�ض البلد- عمان

النيابية  فل�شطني  جلنة  رئي�س  اأك���د   

ت��ك��ون  اأن  اأه���م���ي���ة  ال����ظ����ه����راوي،  حم���م���د 

الق�شية  “هي  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ق�����ش��ي��ة 

املحورية واملركزية”.

وق�������ال، خ�����الل ل���ق���اء ال���ل���ج���ن���ة، ام�����س 

العاملية  ال�شعبية  الهيئة  رئي�س  االث��ن��ني، 

يو�شف،  ع�شام  الدكتور  فل�شطني  لدعم 

تزال  وما  كانت  الفل�شطينية  الق�شية  اإن 

امللك عبداهلل  اأول��وي��ات جاللة  راأ���س  على 

ال���ث���اين، ح��ي��ث ك��ان��ت ح��ا���ش��رة يف جميع 

يقوم  التي  الر�شمية  وال��زي��ارات  املحافل 

ب��ه��ا ج��الل��ت��ه، وال��ت��ي ك���ان اآخ��ره��ا زي��ارت��ه 

للواليات املتحدة. 344

االنباط- عّمان

جمل�س  جلان  من  م�شرتكة  جلنة  بحثت 

االثنني،  ام�س  عقدته،  اجتماع  يف  االأع��ي��ان 

اإع�������داد ورق�����ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ات ب�������ش���اأن ال��ع��م��ال��ة 

والبطالة.

وت���ت���ك���ون ال��ل��ج��ن��ة م���ن جل����ان اخل���دم���ات 

العامة برئا�شة الدكتور م�شطفى احلمارنة، 

الدكتور  برئا�شة  وال�شكان  والبيئة  وال�شحة 

ي���ا����ش���ني احل�������ش���ب���ان، وال����ع����م����ل وال��ت��ن��م��ي��ة 

االجتماعية برئا�شة العني عي�شى مراد، اإىل 

جانب عدد من مقرري اللجان.

وزير  امل�شرتكة:  اللجنة  اجتماع  وح�شر 

ال��وزارة  واأم��ني عام  ال�شمايل،  العمل يو�شف 

ف�����اروق احل����دي����دي، وال��������وزراء ال�����ش��اب��ق��ني: 

اإب��راه��ي��م ���ش��ي��ف، وي��ع��رب ال��ق�����ش��اة، ومهند 

ن��ائ��ب حم��اف��ظ البنك  اإىل ج��ان��ب  ���ش��ح��ادة، 

عام  �شرك�س، ومدير  عادل  الدكتور  املركزي 

امل��ح��روق،  ال��دك��ت��ور م��اه��ر  ال��ب��ن��وك  جمعية 

واأمني عام نقابة املقاولني .

نب�ض البلد- عّمان

 وق����ع رئ��ي�����س جم��ل�����س االأع����ي����ان في�شل 

ال��ف��اي��ز، ام�����س االث��ن��ني، م��ذك��رة ت��ف��اه��م مع 

مدير عام املعهد العربي للتخطيط الدكتور 

التعاون  اأط��ر  لتعزيز  اهلل،  م��ال  عثمان  ب��در 

امل�شرتك بني الطرفني يف جماالت التدريب 

والدرا�شات وبناء الكوادر الب�شرية وتاأهيلها.

جمل�س  اإن  الفايز  ق��ال  التوقيع،  وع��ق��ب 

االأع���ي���ان ي��ح��ر���س دوًم�����ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأط���ر 

ال��ت��ع��اون م���ع خم��ت��ل��ف ال���رمل���ان���ات وامل���راك���ز 

ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة مب���ا ي�شب 

الرملاين  العمل  وي��ع��زز  ال�شعوب  مب�شلحة 

امل�شرتك.

امل���ذك���رة يف  ت�شهم  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  واأع�����رب 

التدريب  جمال  يف  خا�شة  اأهدافها،  حتقيق 

وت���ب���ادل اخل�����رات وال��ب��ح��وث وال���درا����ش���ات، 

العاملني يف  ب��ق��درات  االرت��ق��اء  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وتنمية  ال��رمل��ان��ي��ة  امل��ج��ال�����س 

وتطوير كوادرها الب�شرية.

األعيان تبحث إعداد ورقة سياسيات بشأن 
العمالة والبطالة

 توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس األعيان 
والمعهد العربي للتخطيط
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 مع ارتفاع عدد الشهداء واإلصابات... جبل صبيح.. قمٌع يشتد وانتفاضٌة تزداد لهيًبا
البلد-وكاالت نب�ض 

ت��ق��رتب ان��ت��ف��ا���ش��ة ال���دف���اع ع��ن ج��ب��ل �شبيح م��ن اإمت���ام 

االأر�س  اأ�شحاب  بني  املواجهة  ت�شتد  ومعه  الثالث،  �شهرها 

واحتالل  اأر�شهم،  على  اال�شتيطان  اأ�شكال  لكل  الراف�شني 

يحاول فر�س بوؤرة ا�شتيطانية بالقوة الع�شكرية

جبل  قمة  على  “اأفيتار” اجل��اث��م��ة  ب���وؤرة  اإخ���الء  ورغ���م 

الغربية  ال�شفة  �شمايل  نابل�س  جنوبي  بيتا  ببلدة  �شبيح 

ي�شرون  البلدة  اأه��ايل  اأن  اإال  اأ�شابيع،  ثالثة  قبل  املحتلة، 

على موا�شلة انتفا�شتهم حتى تفكيك البوؤرة واإزالة اأي اآثار 

للم�شتوطنني واالحتالل عن جبلهم

االآون����ة  يف  اإ���ش��اف��ي��ة  ن��ق��اط��ا  اجلبل”  “حرا�س  و���ش��ج��ل 

واإح���راق  اال�شتيطانية  ال��ب��وؤرة  باقتحام  وجن��ح��وا  االأخ���رة، 

بع�س البيوت املتنقلة فيها، متحّدين احلرا�شة امل�شددة التي 

يفر�شها االحتالل

انتفا�شتهم،  ا���ش��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ت��اوي��ني  اإ����ش���رار  وم���ع 

بفعاليات  للم�شاركني  ا�شتهدافه  وت��رة  من  االحتالل  رفع 

من  وزاد  االأ�شبوعية،  وامل�����ش��رات  اليومية  الليلي  االإرب���اك 

اعتماده على الر�شا�س احلي واملتفجر، وهو ما ظهرت اآثاره 

باالأعداد الكبرة من امل�شابني بعجز موؤقت اأو دائم

التابع  امل��ي��داين  امل�شت�شفى  يف  امل��ت��ط��وع  الطبيب  وي��ق��ول 

االحتالل  اإن  احلنجل  اجلليل  عبد  ببيتا  االأح��م��ر  للهالل 

يتعمد ا�شتهداف االأطراف ال�شلفية بالر�شا�س احلي، وهو 

ما يوؤدي كثًرا اإىل اإ�شابات �شعبة باملف�شل وي�شيف لوكالة 

عند ال�شر يف �شوارع بيتا اأن ترى  ماألوفا  “اأ�شبح  “�شفا”، 
اأعداًدا من ال�شبان الذين ي�شتخدمون العكازات”

الملك يعرب عن تقديره للجنة الملكية 
لتحديث المنظومة السياسية ودعمه ألعمالها

البلد-عمان نب�ض 

 يفتتح الفار�س االأردين ابراهيم ب�شارات، 

يخو�س  عندما  الرابعة  االأوملبية  م�شاركته 

ال����ي����وم ال����ث����الث����اء، م��ن��اف�����ش��ات ال���ق���ف���ز ع��ن 

احلواجز يف دورة االألعاب االأوملبية )طوكيو 

)2020
3 دورات  امل�����ش��ارك��ة يف  ل��ب�����ش��ارات  و���ش��ب��ق 

 2008 وبكني   2004 اأثينا  وه��ي  اأوملبية 

ط��وك��ي��و  يف  ومب�����ش��ارك��ت��ه   2012 ول���ن���دن 

ب�شدارة  ينفرد  “ب�شارات”  اأ�شبح   2020
م�شاركًة  االأردنيني  الريا�شيني  اأكرث  قائمة 

يف االألعاب االأوملبية

طوكيو  اأوملبياد  اإىل  ب�شارات  تاأهل  وج��اء 

بعد احتالله املركز الثاين .

نب�ض البلد -  فرح مو�سى

اكد عدد من االطباء املقيمني يف وزارة 

ال�شحة انه “ان االأوان الإ�شالح املنظومة 

ال�شحية واقرار نظام خا�س يوحد اأطباء 

اأطباء  مكافاآت  قيمة  رف��ع  بعد  ال�شحة، 

ال��ع��ق��ود ن��ظ��ام امل��ق��ي��م��ني ال��غ��ر معينني 

على نظام ديوان اخلدمة املدنية يف وزارة 

ال�شحة، بواقع �شهري يبداأ من مبلغ ٧٥٠ 

دينار.

“نب�س  ح�����ش��ل��ت  ك���ت���اب  يف  وا�����ش����اروا 

البلد” على ن�شخة منه، “انه بدا وا�شحا 

على جميع من�شات التوا�شل االإجتماعي 

و�شرائحهم  فئاتهم  مبختلف  ل��الأط��ب��اء 

واأل��وان��ه��م واأط��ي��اف��ه��م ب���ان ه��ن��ال��ك ن��رة 

وا�شحة وم�شهد طغى، وان غالبية تلك 

اخلا�س  النظام  باإقرار  توحدت  املطالب 

بالق�شاة...  اإ�شوة  ال�شحة  وزارة  الأطباء 

ان ه��ذا املطلب ال��ق��دمي اجل��دي��د وال��ذي 

كان �شببا رئي�شيا يف ال�شابق قبل �شنوات 

و�شف  العام  القطاع  الأطباء  اإعت�شام  يف 

باالأطول على االإطالق وقد تعدى اأكرث 

من �شهر وكان �شببا يف اإ�شتقالة.

نب�ض البلد- عمان

 اأكد رئي�س جمل�س النواب املحامي عبد 

املنعم ال��ع��ودات ون��ظ��ره ال��ع��راق��ي حممد 

احللبو�شي، اأهمية البناء على نتائج القمم 

امل��ل��ك عبد  ال��ت��ي جمعت ج��الل��ة  الثالثية 

الفتاح  عبد  امل�شري  بالرئي�س  الثاين  اهلل 

ال�شي�شي ورئي�س جمل�س ال��وزراء العراقي 

تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا  الكاظمي،  م�شطفى 

التن�شيق يف  اآل��ي��ات  وزي����ادة  ال��ت��ع��اون  �شبل 

املجاالت كافة، �شعياً نحو حتقيق التكامل 

اال����ش���رتات���ي���ج���ي ب����ني ال���ب���ل���دان ال��ث��الث��ة 

ال�شقيقة.

واأكد، خالل مباحثات ر�شمية عقدت يف 

دار جمل�س النواب االأردين، ام�س االثنني، 

اأن العالقات بني البلدين ممتدة ورا�شخة 

وعنوانها امل�شتمر حتقيق م�شالح ال�شعبني 

تعزيز  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م�����ش��دداً  ال�شقيقني، 

التعاون الرملاين وتن�شيق املواقف خدمة 

اأمتنا  وق�����ش��اي��ا  ال��ب��ل��دي��ن  �شعبي  مل�����ش��ال��ح 

املركزية وعلى راأ�شها الق�شية الفل�شطينية.

اأن القمة الثالثية توؤ�ش�س  اإىل  واأ�شار 

امل�شرتك،  ال��ت��ع��اون  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة 

وف��ق��ا ل��ن��ظ��ري��ة االأم�����ن وال���ت���ع���اون ال��ت��ي 

وتر�شم  بلداننا،  وا�شتقرار  اأم��ن  ت�شمن 

ا�شتثمارية  مل�شروعات  الطريق  خ��ارط��ة 

م�����ش��رتك��ة حت��ق��ق ط���م���وح���ات ���ش��ع��وب��ن��ا، 

وتعزز من قدراتنا على مواجهة االأزمات 

والتحديات التي تعي�شها منطقتنا وعر 

ال����ع����ودات يف اإط�����ار ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى عمق 

العالقات االأردنية العراقية،

اطباء االقامة بـ»الصحة«: النظام الخاص 
يساهم بإستقرار المنظومة الصحية 

 رئيس مجلس النواب ونظيره 
العراقي يجريان مباحثات في عمان

 بشارات على أعتاب دخول تاريخ 
األردن األولمبي 

نب�ض البلد- عمان

 اأع�������رب ج���الل���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

اللجنة  تبذلها  ال��ت��ي  للجهود  ت��ق��دي��ره  ع��ن 

امللكية لتحديث املنظومة ال�شيا�شية، ودعمه 

التي  املن�شودة  االأه���داف  لتحقيق  الأعمالها، 

تلبي تطلعات االأردنيني.

واأك������د ج��الل��ت��ه، خ����الل ل��ق��ائ��ه ب��ح�����ش��ور 

�شمو االأم����ر احل�����ش��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

ام�س  ال��زاه��ر،  ب�شمان  ق�شر  يف  العهد،  ويل 

االث���ن���ني، رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة لتحديث 

املنظومة ال�شيا�شية �شمر الرفاعي، وروؤ�شاء 

وم���ق���رري ال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة امل��ن��ب��ث��ق��ة عنها 

النظر  اأهمية  التنفيذي،  مكتبها  واأع�����ش��اء 

ب�شكل �شمويل اإىل م�شارات التحديث الثالثة 

ال�شيا�شية واالقت�شادية واالإ�شالح االإداري.

اأم��ام��ه��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت ج��الل��ت��ه 

الكثر م��ن امل��ه��ام الإجن��ازه��ا، م��وؤك��دا اأهمية 

املواطنني  وو�شع  ب�شفافية  عملها  موا�شلة 

يعرف  حتى  والتوافقات،  النقا�شات  ب�شورة 

نحو  قدما  للم�شي  املطلوب  هو  ما  اجلميع 

امل�شتقبل.

التحديث  اأن م�شرة  و�شدد جاللته على 

حماولة  م��ن  ب��ال��رغ��م  م�شتمرة،  وال��ت��ط��وي��ر 

اإدراكهم  اأمامها، دون  البع�س و�شع املعيقات 

م�شتقبل  الأج���ل  ب�شفافية  يجري  العمل  اأن 

اأف�شل لالأردن.

رئي�س  قدمه  ايجاز  اإىل  جاللته  وا�شتمع 

�شوطا  قطعت  اللجنة  اأن  فيه  ب��ني  اللجنة، 

وانتهجت  اإل��ي��ه��ا،  اأوك����ل  م��ا  تنفيذ  ك��ب��را يف 

املجتمع  على  واالن��ف��ت��اح  ال�شفافية  �شيا�شة 

خا�شته  م���ا  اإن  ال��رف��اع��ي  واالإع�����الم.وق�����ال 

اللجنة من جتربة يف النظر واإع��ادة �شياغة 

م�شروعي قانوين االنتخاب واالأحزاب ب�شكل 

2تكاملي اأمر غر م�شبوق.

4

3

6

الثالثاء   24  ذواحلجة 1442 هـ  - املوافق   3  اأب  2021 م - العدد  15  - ال�سعر 250 فل�سا - ال�سنة االوىل

7



نب�ض البلد- عّمان

الناطق   قللال وزيللر الدولة ل�ش�ؤون الإعللام 

الر�شمي با�شم احلك�مة املهند�س �شخر دودين 

دوراً  اأدت  والللتلللللفللزيلل�ن  الإذاعللللللة  ملل�ؤ�للشلل�للشللة  اإن 

اأ�شا�شياً يف حمل ر�شالة الدولة الأردنية والدفاع 

عنها خال مئ�يتها الأوىل.

واأ�للللشللللاف دوديللللللن، خللللال زيلللارتللله مللل�ؤ�للشلل�للشللة 

الإذاعللللللة والللتلللللفللزيلل�ن ولللقللائلله رئلليلل�للس جمل�س 

اإدارتلللهلللا ومللديللرهللا الللعللام ومللديللري املللديللريللات، 

ذاكللرة  �شكلت  امل�ؤ�ش�شة  هللذه  اإن  الثللنللن،  ام�س 

عام  املئة  خللال  والب�شرية،  ال�شمعية  اللل�طللن 

وكفاءات  قامات  تخريج  يف  و�شاهمت  املا�شية، 

اإعللاملليللة لللعللدد مللن امللل�ؤ�للشلل�للشللات الإعللاملليللة يف 

ال�طن العربي والعامل.

وقال: »يف قلب كل م�اطن اأردين هناك نقطة 

والتلفزي�ن،  الإذاعللللة  م�ؤ�ش�شة  حلل�ل  م�شيئة 

الللتللي متللتللاز بللكللفللاءتللهللا املللهللنلليللة وحللر�للشللهللا على 

امل�شداقية يف نقل الأخبار واملعل�مات، خ�ش��شاً 

انت�شار الإ�شاعات والأخبار غري ال�شحيحة  مع 

يف الآونللة الأخللرية على بع�س و�شائل الت�ا�شل 

الجتماعي.

تلللللدرك حجم  احللللكللل�ملللة  اأن  دوديللللللن  واأكللللللد 

امل�ؤ�ش�شة،  بها  متللر  التي  وامل�شاعب  التحديات 

و�شتعمل على تذليلها وحت�يلها اإىل فر�س.

ولفت اإىل اأن احلك�مة �شتعمل على م�شارين 

اأولهما برنامج  اأ�شا�شين خال الفرتة املقبلة، 

قريباً،  عنه  �شتعلن  الللذي  القت�شادي  التعايف 

القطاع  مع  والت�شارك  بالتعاون  و�شع  والللذي 

يف  املعنية  املللدين  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات  اخلللا�للس 

هذا اجلانب، م�شريا اإىل اأن امل�شار الثاين يتعلق 

بالإ�شاح الإداري للقطاع العام، وتط�ير عمل 

املقدمة  يكفل حت�شن اخلدمات  امل�ؤ�ش�شات مبا 

للم�اطنن.

وقال دودين يف هذا ال�شدد: »يجب اأن تك�ن 

للم�اطنن،  وخللدمللة  �للشللرفللاً  الللعللامللة  ال�ظيفة 

الث�اب  مبداأ  على  الإداري  الإ�شاح  يق�م  واأن 

والعقاب«.

الإذاعللة  م�ؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقللال 

والتلفزي�ن غيث الطراونة، بدوره، اإن امل�ؤ�ش�شة 

�شت�ا�شل دورها يف نقل ر�شالة الدولة الأردنية 

والدفاع عنها بكل كفاءة واقتدار رغم التحديات 

التي متر بها خال ال�شن�ات الأخرية.

وقدم مدير عام امل�ؤ�ش�شة حممد بلقر اإيجازاً 

حللل�ل عللمللل امللل�ؤ�للشلل�للشللة ملللن تللغللطلليللات اإعللاملليللة 

مت�ا�شلة ملختلف الأحداث والن�شطات املحلية، 

تتناول  الللتللي  ال�ثائقية  الللرامللج  اإىل  اإ�للشللافللة 

مئ�ية الدولة وتاريخ الأردن، والرامج املتن�عة 

التي �شتقدمها خال الفرتة املقبلة، وامل�شاريع 

كم�شروع  قريباً  بها  �شتق�م  الللتللي  التط�يرية 

.)OTT( من�شة البث عر الإنرتنت

وجلللللرى خللللال اللللللللقلللاء حللللل�ار ملللع مللديللري 

املديريات يف امل�ؤ�ش�شة ح�ل عدد من ال�شع�بات 

للمتقاعدين  بلللدلء  وجللل�د  كللعللدم  والللتللحللديللات 

ملللللن اللللعلللاملللللللن يف الإذاعلللللللللللة واللللتلللللللفلللزيللل�ن، 

واملعيقات  الإذاعلللة،  ملحطات  اللللرتددات  و�شعف 

الللبللريوقللراطلليللة عللنللد �لللشلللراء اأجلللهلللزة ومللعللدات 

جديدة، و�شعف الإنتاج الدرامي.

وا�شتمع وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعام، خال 

البث  من�شة  م�شروع  حلل�ل  اإيللجللاز  اإىل  اللللللقللاء، 

ي�شتطيع  واللللتلللي   ،)OTT( النلللرتنلللت  علللر 

التي  القن�ات  روؤية جميع  امل�شاهد  من خالها 

تبثها امل�ؤ�ش�شة واملحت�ى الذي تقدمه �ش�اء من 

اأي وقللت وعللر خمتلف  وبللرامللج يف  م�شل�شات 

م�شاهدة  اإمكانية  اإىل  اإ�شافة  الذكية،  الأجهزة 

متتاز  اإذ  واملهرجات،  للمنا�شبات  املبا�شر  البث 

هذه املن�شة بج�دتها العالية وانخفا�س التكلفة 

مقارنة بالبث الف�شائي.

وعلللللى هللاملل�للس اللللزيلللارة، جلللال وزيلللر الللدولللة 

ل�ش�ؤون الإعام يف مرافق امل�ؤ�ش�شة، واطلع على 

منطقة البث الرئي�شة للقناة الريا�شية ومن�شة 

يف  الأخللبللار  لن�شرات  البث  وا�شت�دي�  »در�للشللك«، 

التلفزي�ن، وق�شم الأر�شيف، وا�شت�دي� برنامج 

» ي�م جديد«، وا�شت�دي� »املجلة الريا�شية«.

كما زار دودين مبنى الإذاعة الأردنية الذي 

اإذاعللة  الأجنبية،  )الذاعللللة  اإذاعللللات  اأربلللع  ي�شم 

عمان »اف ام«، اإذاعة اربد الكرى، اإذاعة القراآن 

الكرمي(، وتبادل احلديث مع حمرري الإذاعة 

التي  الأردنلليللة  الإذاعللة  بللدور  الجنبية، م�شيداً 

تعتر �ش�ت ال�طن وذاكرته ال�شمعية

 دودين: مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون شّكلت ذاكرة 
الوطن السمعّية والبصرّية وحملت رسالة الدولة األردنّية

أهمية النظر بشكل شمولي إلى مسارات التحديث السياسية واالقتصادية واإلصالح اإلداري

الملك يعرب عن تقديره للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ودعمه ألعمالها

نب�ض البلد- عمان

الللثللاين عن  امللك عللبللداهلل  اأعلللرب جالة   

امللكية  اللجنة  تبذلها  التي  للجه�د  تقديره 

لللتللحللديللث املللنللظلل�مللة اللل�للشلليللا�للشلليللة، ودعللملله 

التي  املن�ش�دة  الأهللداف  لتحقيق  لأعمالها، 

تلبي تطلعات الأردنين.

واأكلللللد جلللاللللتللله، خللللال لللقللائلله بللحلل�للشلل�ر 

�للشللملل� الأمللللري احللل�للشللن بللن عللبللداهلل الللثللاين 

ام�س  الللزاهللر،  ب�شمان  ق�شر  يف  العهد،  ويل 

لتحديث  امللللللكلليللة  اللللللجللنللة  رئلليلل�للس  الثلللنلللن، 

امللللنلللظللل�ملللة اللل�للشلليللا�للشلليللة �للشللمللري اللللرفلللاعلللي، 

املنبثقة  الفرعية  اللجان  ومقرري  وروؤ�للشللاء 

اأهللملليللة  الللتللنللفلليللذي،  مكتبها  واأعلل�للشللاء  عللنللهللا 

اإىل م�شارات التحديث  النظر ب�شكل �شم�يل 

والإ�شاح  والقت�شادية  ال�شيا�شية  الثاثة 

الإداري.

اأمللامللهللا  اللللللجللنللة  اأن  اإىل  ولللفللت جللالللتلله 

اأهمية  ملل�ؤكللدا  املللهللام لإجنللازهللا،  مللن  الكثري 

امل�اطنن  وو�شع  ب�شفافية  عملها  م�ا�شلة 

يعرف  حتى  والت�افقات،  النقا�شات  ب�ش�رة 

نح�  قدما  للم�شي  املطل�ب  ه�  ما  اجلميع 

امل�شتقبل.

التحديث  م�شرية  اأن  على  جالته  و�شدد 

حماولة  مللن  بللالللرغللم  م�شتمرة،  والللتللطلل�يللر 

اإدراكهم  اأمامها، دون  البع�س و�شع املعيقات 

م�شتقبل  لأجللل  ب�شفافية  يجري  العمل  اأن 

اأف�شل لاأردن.

رئي�س  قدمه  ايجاز  اإىل  جالته  وا�شتمع 

�ش�طا  قطعت  اللجنة  اأن  فيه  بللن  اللجنة، 

وانتهجت  اإللليللهللا،  اأوكلللل  مللا  تنفيذ  يف  كللبللريا 

املجتمع  على  والنللفللتللاح  ال�شفافية  �شيا�شة 

والإعام.

اإن ما خا�شته اللجنة من  وقال الرفاعي 

م�شروعي  �شياغة  واإعلللادة  النظر  يف  جتربة 

تكاملي  ب�شكل  والأحلللزاب  النتخاب  قان�ين 

اأمر غري م�شب�ق.

الت�ا�شل  يف  م�شتمرة  اللجنة  اأن  وبلللن 

ملللع امللل�اطللنللن واملللخللتلل�للشللن واللل�للشللخلل�للشلليللات 

ور�شدها  الآراء  وتلقي  واحلزبية  ال�شيا�شية 

عر خمتلف ال��شائل، لفتا اإىل اأن الت�ا�شل 

مللّكللن اللللللجللان الللفللرعلليللة مللن اللل��للشلل�ل اإىل 

فاعلة  اأحللزاب  اإىل  ال��ش�ل  بهدف  ت�افقات 

وبللرملللانللات بللراجملليللة واإطلللار حللداثللي للحكم 

املحلي.

حري�شة  اللللللجللنللة  اأن  الللرفللاعللي  واأ�لللشلللاف 

خطة  �شمن  املن�ش�د  التحديث  اإجنلللاز  على 

الت�شريعي  التط�ير  يف  التدرج  ت�شمن  عمل 

ثقة  يرفع  الذي  املجتمعي  التغيري  واإحللداث 

الأحللزاب  ومتكن  احلزبي،  بالعمل  امل�اطن 

ق�ية  وبراجمية  �شيا�شية  م�ؤ�ش�شات  لت�شبح 

وفاعلة، وقادرة على اإقناع امل�اطنن.

واأكللللد اأن اللللللجللنللة حللريلل�للشللة علللللى تللعللزيللز 

امل�اطنة  مفه�م  وتر�شيخ  ال�طنية  اجل�امع 

مبلللا تلل�للشللمللللله ملللن حلللقللل�ق وواجللللبللللات، وعلللللى 

اله�ية ال�طنية املبنية على الرتاث ال�طني 

واللللثلللقلللافلللة الإ�لللشلللامللليلللة وثلللل�ابللللت اللللدوللللة 

ور�للشللالللة الللثلل�رة الللعللربلليللة الللكللرى، يف اإطللار 

ملللن الللعللدالللة واملللل�لللشلللاواة و�للشلليللادة الللقللانلل�ن، 

ال�شاب  الأردين  املجتمع  ومراعاة خ�ش��شية 

واحلي�ي امل�اكب لتط�رات الع�شر.

الللفللرعلليللة عر�شا  اللللللجللان  وقللللدم روؤ�لللشلللاء 

لأبللللرز الللنللتللائللج الللتللي جلللرى الللتلل�افللق عليها 

النلللتلللخلللاب  قللللانلللل�ين  حلللللل�ل  اأويل،  بللل�لللشلللكلللل 

والأحللللللللللللزاب، واللللتلللعلللديلللات اللللتلللي تلل�للشللمللن 

الرملانية  احلياة  واملراأة يف  ال�شباب  م�شاركة 

اللللتلللعلللديلللات  اإىل  بلللالإ�لللشلللافلللة  واحلللللزبلللليللللة، 

الللد�للشللتلل�ريللة املللتلل�للشلللللة بللقللانلل�ين النللتللخللاب 

والأحزاب واآليات العمل النيابي.

واأعلللربللل�ا عللن تللقللديللرهللم حلللر�للس جالة 

م�ؤكدين  اللجنة،  اأعمال  متابعة  على  امللك 

وبانفتاح  تكاملي  ب�شكل  بالعمل  التزامهم 

تام.

وحلل�للشللر اللللللقللاء رئلليلل�للس اللللديللل�ان امللللللكللي 

الها�شمي، ومدير مكتب جالة امللك

20املـحـلـي
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 مجلس النواب يعقد أولى جلسات 
دورته االستثنائية غدا

 تمويل طارئ من الحكومة الكندية 
بقيمة 3.2 مليون دوالر لالجئين 

السوريين في األردن

 بدء تأثر المملكة بالكتلة 
الهوائية الحارة الثالثاء وارتفاع 

إضافي على درجات الحرارة 

البلد-عمان نب�ض 

يللعللقللد جمللللل�للس اللللنللل�اب الللتللا�للشللع علل�للشللر، 

الأربعاء، اإوىل جل�شات دورته ال�شتثنائية

بدع�ة  ال�شامية  امللكية  الإرادة  و�شدرت 

دورة  يف  الجللللتللللمللللاع  اإىل  الأمللللللللة  جمللللللل�لللس 

ا�شتثنائية، من اأجل اإقرار م�شروعات ق�انن

ويناق�س املجل�س يف جل�شته الأوىل كتاب 

 8 يف   )614( رقلللم  الأعللليلللان  جمل�س  رئلليلل�للس 

م�شروع  املت�شمن   ،2021 حللزيللران/يلل�نلليلل� 

 2021 ال�شركات ل�شنة  قان�ن معدل لقان�ن 

) واملعاد من جمل�س الأعيان(

احلك�مة،  مللن  واردة  كتب  يناق�س  كما 

 14 يف   )19673( رقللم  اللللل�زراء  رئي�س  كتاب 

م�شروع  املت�شمن   ،2021 حللزيللران/يلل�نلليلل� 

قان�ن ملحق بقان�ن امل�ازنة العامة لل�شنة 

رقم  الللللل�زراء  رئلللي�س  وكللتللاب   ،2021 املالية 

2021؛  حللزيللران/يلل�نلليلل�   21 يف   )20933(

املللتلل�للشللمللن ملل�للشللروع قلللانللل�ن مللعللدل لللقللانلل�ن 

املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ل�شنة 2021

كما يناق�س املجل�س كتاب رئي�س ال�زراء 

201؛  متللل�ز/يللل�لللليللل�   6 يف   )23864( رقللللم 

الأرا�للشللي  تط�ير  قان�ن  م�شروع  املت�شمن 

وقرار   ،2021 ل�شنة  املغط�س  مل�قع  املجاورة 

والإداريللللة(  القان�نية   ( امل�شرتكة  اللجنة 

2021؛  حلللزيلللران/يللل�نللليللل�   6 يف   )2( رقللللم 

ل�شنة  عّمان  اأمانة  قان�ن  م�شروع  املت�شمن 

2020

نب�ض البلد- عمان

لاأمم  التابع  العاملي  الأغذية  برنامج  اأعلن 

املتحدة يف الأردن عن م�شاهمة احلك�مة الكندية 

مببلغ 3.2 ملي�ن دولر اأمريكي، لدعم جه�د 

الرنامج الرامية اإىل دعم الاجئن ال�ش�رين 

يف الأردن.

وا�لللشلللاد اللللرنلللاملللج يف بلليللان �للشللحللفللي، املل�للس 

الثلللنلللن، مبلل�للشللاهللمللة احلللكلل�مللة الللكللنللديللة الللتللي 

�للشللاعللدت على  والللتللي  املنا�شب  اللل�قللت  جلللاءت يف 

تلللفلللادي قللطللع امللل�للشللاعللدات الللغللذائلليللة علللن نح� 

لجئ �ش�ري يعي�ش�ن يف اململكة. 000ر110 
وقلللللال املللمللثللل وامللللديلللر اللللُقلللطلللري لللرنللامللج 

كلل�ريلليللا  األللللرتلللل�  الأردن  يف  اللللعلللامللللي  الأغللللذيللللة 

احلك�مة  لدعم  ممنت  الرنامج  »اإن  مينديز: 

الأردن  يف  الللاجللئللن  لأزمللللة  امل�شتمر  الللكللنللديللة 

ع�شرات  عن  الغذائية  امل�شاعدات  قطع  وجتنب 

الآلف من الاجئن مرة اأُخللرى، ومع ذلك ل 

تزال حالة مت�يل الرنامج حرجة حيث نحتاج 

53 ملي�ن  اإ�شايف قدره  اإىل مبلغ  ب�شكل عاجل 

دولر اأمريكي للحفاظ على امل�شاعدات الغذائية 

لن�شف ملي�ن لجئ خال الأ�شهر املقبلة حتى 

نللهللايللة هلللذا اللللعلللام.«وقلللاللللت �للشللفللرية كللنللدا لللدى 

الأردن دونيكا ب�تي، بح�شب البيان »تلتزم كندا 

لتقدمي  العاملي  الأغللذيللة  برنامج  جه�د  بدعم 

امللل�للشللاعللدة الللغللذائلليللة والحللتلليللاجللات الإنلل�للشللانلليللة 

لتقدمي  �للشللعللداء  نللحللن  و  الأردن،  يف  الأخلللللرى 

امل�شاعدة يف هذا ال�قت احلرج لرنامج الأغذية 

بداية  الكندية منذ  العاملي.«و�شاهمت احلك�مة 

عام 2021 بتم�يل قيمته 12.6 ملي�ن دولر 

اأمريكي لدعم ا�شتجابة برنامج الأغذية العاملي 

لأزمة الاجئن ال�ش�رين يف الأردن.

البلد-وكاالت نب�ض 

ت�شري اآخر حتديثات النماذج العددية اإىل 

بدء التاثري الفعلي للكتلة اله�ائية احلارة 

الثاثاء،  نللهللار  �شاعات  خللال  اململكة  على 

بحيث يللطللراأ ارتللفللاع على درجلللات احللللرارة 

ال�قت  هذا  ملثل  ُمعدلتها  اأعلى من  لتك�ن 

حلللاراً  الللطللقلل�للس �شيفياً  ويللكلل�ن  اللللعلللام،  مللن 

ن�شبياً اإىل حاراً ب�جٍه عام، بينما يك�ن �شديد 

والعقبة  امليت  والبحر  الأغللل�ار  يف  احللللرارة 

ومناطق البادية، وتك�ن درجات احلرارة يف 

ُم�شت�يات اربعينية ف�ق تلك املناطق

وتظهر بع�س ال�ُشحب املُت��شطة والعالية 

اململكة،  اللل�للشللرقلليللة مللن  املللنللاطللق  خللا�للشلله يف 

وتللكلل�ن اللللريلللاح غللربلليللة ُمللعللتللدلللة اللل�للشللرعللة، 

�للشللاعللات مللابللعللد الظهر  اأحللليلللانلللاً يف  تللنلل�للشللط 

والع�شر

ارتلللفلللاع ملللللحلل�ظ علللللى درجللللات احلللللرارة 

الليلية

ارتللفللاع  يلللطلللراأ  ُيللتلل�قللع مبلل�للشلليللئللة اهلل ان 

ملللللحلل�ظ علللللى درجللللات احلللللرارة الليلية يف 

الليايل  مع  مقارنة  الثاثاء/الربعاء  ليل 

املُعتاد  مللن  ادفلللاأ  الطق�س  ويللكلل�ن  ال�شابقة، 

فللل�ق عللملل�م املللنللاطللق، مللع اإ�للشللتللمللرار ظه�ر 

ُمت��شطة  ارتللفللاعللات  علللللى  اللل�للُشللحللب  بع�س 

وعالية ل�شيما يف املناطق ال�شرقية

وتك�ن الرياح �شمالية اإىل �شمالية غربية 

اأحياناً  تن�شط  قد  ال�شرعة،  ملُعتدلة  خفيفة 

ف�ق بع�س املناطق

واهلل اأعلم

نب�ض البلد- عمان

ا�شتقبل جالة امللك عبداهلل الثاين، 

الثنن،  ام�س  الزاهر  ب�شمان  ق�شر  يف 

حممد  العراقي  الللنلل�اب  جمل�س  رئي�س 

احللللللبلل��للشللي، حلليللث جللللرى ا�للشللتللعللرا�للس 

العاقات املتينة بن البلدين ال�شقيقن 

و�شبل تط�يرها يف املجالت كافة.

بغداد  قمة  خمرجات  اللقاء  وتناول 

و�شبل  ملل�ؤخللرا،  عللقللدت  الللتللي  الثاثية، 

اإ�للشللافللة  الللل�اقلللع،  اأر�للللس  علللللى  ترجمتها 

خا�شة  الإقليمية،  امل�شتجدات  اآخللر  اإىل 

مكافحة  يف  العراقية  احلك�مة  جللهلل�د 

الإرهاب.

وق�ف  اللقاء،  خللال  جالته،  واأكللد 

ال�شقيق  العراق  اإىل جانب  التام  الأردن 

العزيز يف احلفاظ على وحدته  و�شعبه 

وتعزيز اأمنه وا�شتقراره.

جالة  مكتب  مدير  اللقاء  وح�شر 

امللك.

نب�ض البلد- عمان

النيابية،  املراأة والأ�شرة  اأكدت رئي�شة جلنة   

املللهللنللد�للشللة عللبللري اجللللبللل�ر، اأن امللللللراأة الأردنللليلللة 

املنا�شب  العالية ومتيزها يف كل  اأثبتت قدرتها 

�شغلتها. التي  القيادية 

ام�س  اللجنة،  عقدته  لقاء  خللال  و�للشللددت، 

الثلللنلللن، مللع ملل�للشللاركللات يف بللرنللامللج »نلل�للشللاء يف 

الإدارة املحلية«، على �شرورة متثيل املراأة يف كل 

م�شت�يات �شنع القرار، م�شرية اإىل اأن »الأ�شرة 

واجتماعات  لقاءات  با�شتمرار  جتري  النيابية« 

املعنية  ا  خ�ش��شً املدين،  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  مع 

منها ب�ش�ؤون املراأة.

قللدمللت  اللللللللجلللنلللة  اأن  اجلللللبلللل�ر  واأو�للللشللللحللللت 

مللللقللللرتحللللات للللللللجلللنلللة الللللنلللليللللابلللليللللة املللل�لللشلللرتكلللة 

ت�ا�شل خال هذه  التي  الإدارية(  )القان�نية، 

اإقللللرار مللل�اد ملل�للشللروع قللانلل�ن البلديات  الللفللرتة 

والامركزية ل�شنة 2021، وذلك ُبغية تعزيز 

دور املراأة.

�شت�شلط  الللنلليللابلليللة«  »الأ�لللشلللرة  اأن  واأ�للشللافللت 

بلللامللللراأة يف م�شروع  املللعللنلليللة  امللللل�اد  اللل�للشلل�ء علللللى 

مللع جميع  اجلللهلل�د  كللل  �شتبذل  الللقللانلل�ن، حيث 

الن�ش��س  بع�س  ملعاجلة  العاقة  ذات  اجلهات 

من اأجل تعزيز دور املراأة يف جمل�س املحافظة.

اأن وج�د  اللجنة، بدورهن،  واأكدت ع�ش�ات 

الن�شاء يف اأماكن �شنع القرار من �شاأنه حتقيق 

العدالة الجتماعية، وَدَعْ�َن اإىل �شن ت�شريعات 

من  املن�ش�د  الهدف  حتقيق  يف  ُت�شهم  وق�انن، 

الجتماعية. العدالة 

واأكلللللللللدت املللل�لللشلللاركلللات بلللرنلللاملللج »نللل�لللشلللاء يف 

كل  من  �شيدة   19 ي�شم  الللذي  املحلية«  الإدارة 

حمافظات اململكة يرغنب بالرت�شح لانتخابات 

احلياة  يف  املللراأة  م�شاركة  ت��شيع  اأهمية  املقبلة، 

اللللعلللاملللة، وعلللللللى وجلللله اخلللل�لللشللل��لللس يف احلللليلللاة 

اللل�للشلليللا�للشلليللة واحلللللزبلللليللللة، الأملللللللر الللللللذي يللعلل�د 

بالإيجاب على دعم عملية الإ�شاح ال�شيا�شي.

اأع�شاء  جميع  يللكلل�ن  اأن  بلل�للشللرورة  وطللالللنب 

مبا�شًرا،  انتخاًبا  منتخبن  املحافظة  جمل�س 

ورفع املخ�ش�شات املالية للمحافظات وت�زيعها 

ب�ش�رة عادلة.

الملك يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

 األسرة النيابية تلتقي مشاركات ببرنامج نساء 
في اإلدارة المحلية

  مسيرة التحديث والتطوير مستمرة بالرغم من محاولة البعض 
     وضع المعيقات أمامها

  أكد أهمية مواصلة عمل اللجنة بشفافية ووضع المواطنين 
     بصورة النقاشات والتوافقات
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 البيئة تنظم جلسة تعريفية بمبادئ 
إعادة التدوير في القطاعات التجارية

 الصحفيين تبحث مع مؤسسة اإلسكان 
توفير المساكن واألراضي ألعضائها

اإلدارية النيابية ستوصي بتثبيت 22 
موظًفا بدائرة االحصاءات

 توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس 
األعيان والمعهد العربي للتخطيط

نب�ض البلد- عمان

 قال رئي�س اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور 

علي الطراونة، اإن اللجنة �صرتفع تو�صية اإىل 

جمل�س الوزراء للعمل على تثبيت 22 موظًفا 

من موظفي دائرة الإح�صاءات العامة، كان قد 

مت تعيينهم قبل قرار جمل�س ال��وزراء القا�صي 

مبنع تثبيت املوظفني وامل�صتخدمني بعد تاريخ 

ال�صاد�س من �صباط العام 2013.

للجنة،  اجتماعا  ت��روؤ���ص��ه  خ���ال  واأ����ص���اف، 

ال��دول��ة  عقدته ام�����س الث��ن��ني، بح�صور وزي���ر 

لل�صوؤون القانونية حممود اخلراب�صة، ورئي�س 

ومدير  النا�صر،  �صامح  املدنية  دي��وان اخلدمة 

عام دائرة الإح�صاءات العامة �صاهر ال�صوابكة، 

وعدد من موظفي الدائرة، اأن اللجنة �صبق وان 

بحثت هذا املو�صوع، مطالًبا ب�صرورة تثبيتهم، 

وخدمتهم  الكافية  ب��اخل��رة  يتمتعون  كونهم 

ترتاوح ما بني 10 و12 عاما .

من جهته، قال اخلراب�صة انه �صيتم متابعة 

التو�صية النيابية تلك يف جمل�س الوزراء.

بقرار  ملتزم  اإن���ه  النا�صر  ق��ال  جانبه،  م��ن 

اأو  م��وظ��ف  اأي  تثبيت  ب��ع��دم  ال������وزراء  جمل�س 

�صباط   6 ت��اري��خ  ب��ع��د  عمله  ب��ا���ص��ر  م�صتخدم 

2013، م�صيًفا اأن الديوان مع حت�صني اأو�صاع 
موظفي الإح�صاءات غري املثبتني.

بدوره، قال ال�صوابكة اإنه واعتباًرا من مطلع 

الإح�صاءات ب�صرف  دائ��رة  �صتقوم  املقبل  العام 

لتح�صني  دي��ن��ارا   125 بقيمة  �صهرية  مكافاأة 

اأو�صاعهم. وكان عدد من موظفي الإح�صاءات 

اىل  بتثبيتهم، م�صريين  املثبتني، طالبوا  غري 

انهم ميتلكون خرة طويلة، وم�صهود لهم من 

مدرائهم املبا�صرين.

نب�ض البلد- عّمان

 وقع رئي�س جمل�س الأعيان في�صل الفايز، 

ام�����س الث��ن��ني، م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع م��دي��ر ع��ام 

عثمان  ب��در  الدكتور  للتخطيط  العربي  املعهد 

م��ال اهلل، لتعزيز اأط���ر ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك بني 

الطرفني يف جمالت التدريب والدرا�صات وبناء 

الكوادر الب�صرية وتاأهيلها.

اإن جمل�س  ال��ف��اي��ز  ق����ال  ال��ت��وق��ي��ع،  وع��ق��ب 

الأعيان يحر�س دوًما على تعزيز اأطر التعاون 

مع خمتلف الرملانات واملراكز البحثية العربية 

ويعزز  ال�صعوب  مب�صلحة  ي�صب  مبا  والدولية 

العمل الرملاين امل�صرتك.

واأعرب عن اأمله اأن ت�صهم املذكرة يف حتقيق 

اأه��داف��ه��ا، خ��ا���ص��ة يف جم���ال ال��ت��دري��ب وت��ب��ادل 

اخل����رات وال��ب��ح��وث وال���درا����ص���ات، اإ���ص��اف��ة اإىل 

الرتقاء بقدرات العاملني يف املجال�س الرملانية 

والت�صريعية وتنمية وتطوير كوادرها الب�صرية.

جالة  بقيادة  الأردن  اأن  اإىل  الفايز  واأ���ص��ار 

على  با�صتمرار  يحر�س  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 

وموؤ�ص�صات  ال���دول  خمتلف  مع  عاقته  تعزيز 

�صبل  تر�صيخ  ب��ه��دف  املختلفة،  العربي  العمل 

التعاون وفتح اآف��اق جديدة للتعاون معها تعود 

بالنفع العام على ال�صعوب.

وع���ر رئ��ي�����س جمل�س الأع���ي���ان ع��ن اع��ت��زاز 

دول��ة  م��ع  امل��ت��ج��ذرة  الثنائية  بعاقتها  اململكة 

الكويت ال�صقيقة على �صعيد القيادة واحلكومة 

وال�صعب، لفًتا اإىل الرتابط الكبري بني �صعبي 

البلدين ال�صقيقني.

ب���دوره ق��ال ال��دك��ت��ور ب��در عثمان م��ال اهلل، 

عربية  موؤ�ص�صة  للتخطيط،  العربي  املعهد  اإن 

ت�صعى  الكويت،  دول��ة  اإقليمية م�صتقلة، مقرها 

اإىل ت��ع��زي��ز اأط����ر ال��ت��ع��اون الإمن����ائ����ي ال��ع��رب��ي 

امل�����ص��رتك، ودع���م اجل��ه��ود التنموية، والرت��ق��اء 

مب�صتوى العاملني يف القطاعني العام واخلا�س.

ال��ع��اق��ات  ق��ل��ب  يف  ي��ق��ع  الأردن  اأن  واأك�����د 

ت�صرب  ع��ّم��ان  م��ع  ب���اده  عاقة  واأن  العربية، 

ال��ت��اري��خ، م�����ص��ددا ع��ل��ى ان الأردن  ج��ذوره��ا يف 

قيادة وحكومة و�صعًبا له مكانة كبرية يف قلوب 

الكويتيني.

وت��ه��دف امل���ذك���رة، ال��ت��ي متتد اإىل 4 اأع���وام 

امل�صتمر  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل  تلقائًيا،  وجت���دد 

ذات  امل��ج��الت  خمتلف  يف  واملعهد  املجل�س  ب��ني 

والنظم  للقواعد  وفًقا  امل�صرتكة،  الهتمامات 

املتبعة واللوائح املعمول بها لّدى كل منهما.

ال��ت��ع��اون  اأط����ر  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل���ذك���رة  وت�صعى 

امل�������ص���رتك ب����ني ال���ط���رف���ني يف جم������الت ب��ن��اء 

القدرات والتدريب وال�صت�صارات والدعم الفني 

والدرا�صات وامللتقيات والفعاليات التنموية.

وت��ن�����س امل��ذك��رة امل��وق��ع��ة ع��ل��ى ح��ف��ظ �صرية 

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، ول يجوز تعميمها 

دون احل�صول على موافقة خطية م�صبقة من 

الطرف الآخر.

نب�ض البلد- عمان

البيئة، ام�س الثنني، جل�صة   نظمت وزارة 

تعريفية مب��ب��ادئ وف���وائ���د اإع�����ادة ال��ت��دوي��ر يف 

القطاعات التجارية خا�صة يف القطاع الفندقي.

ياأتي  اجلل�صة  عقد  اأن  ال����وزارة،  واأو���ص��ح��ت 

و�صركائها  ال����وزارة  ب��ني  ل���روؤى م�صرتكة  وفقا 

يف ه��ذا امل��ج��ال، ب��ه��دف زي���ادة امل��ع��رف��ة العلمية 

والعملية لدى القطاعات التجارية فيما يخ�س 

واأث��ره على  النفايات،  القانون الإط��اري لإدارة 

تطوير عملية اإدارتها يف املن�صاآت التجارية.

جل�صات  �صل�صلة  ���ص��ت��ع��ق��د  اأن���ه���ا  واأ����ص���اف���ت 

تعريفية لتغطية عدد من القطاعات التجارية 

واملطاعم،  وامل��ولت،  الفنادق،  ت�صمل قطاعات: 

والهايرماركت وغريها. وا�صتعر�صت اجلل�صة، 

ب��ح�����ص��ور م�����ص��وؤول ����ص���وؤون ال��ب��ي��ئ��ة يف ال��وك��ال��ة 

هيثم  املهند�س  ال��دول��ي��ة  للتنمية  الأم��ريك��ي��ة 

العلي، ومدير م�صروع اإعادة التدوير يف الأردن، 

املهند�س ماهر حمدان، املبادئ الأ�صا�صية لإعادة 

التدوير يف املن�صاآت التجارية والفوائد املرتتبة 

كما  مالية.  غ��ري  اأو  مالية  كانت  ���ص��واء  عليها، 

اإدارة  جمال  يف  الف�صلى  املمار�صات  ا�صتعر�صت 

ال��ن��ف��اي��ات، واأه���م ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت�صهم بنجاح 

ع��م��ل��ي��ات اإع������ادة ال���ت���دوي���ر. ون��اق�����ص��ت اجلل�صة 

ال��ق��ان��ون الإط�����اري لإدارة ال��ن��ف��اي��ات رق���م 16 

الر�صمية  اجل��ري��دة  يف  املن�صور   ،2020 ل�صنة 

العام املا�صي، واأث��ره على تطوير عمليات اإدارة 

نفايات القطاعات التجارية. ولفتت الوزارة اإىل 

اأنها تعمل بال�صراكة مع م�صروع اإعادة التدوير 

وجمعيات  ال��ك��رى  ع��م��ان  واأم���ان���ة  الأردن  يف 

الأع�����م�����ال، ب���ه���دف زي������ادة ا���ص��ت��خ��دام ال��ق��ط��اع 

ال��ت��ج��اري خل��دم��ات اإع����ادة ال��ت��دوي��ر يف مدينة 

عّمان، وزيادة القدرة التناف�صية لل�صركات املزودة 

للخدمات بالعتماد على اأنظمة ال�صوق، واإيجاد 

بيئة داع��م��ة ل��اأع��م��ال لتقدمي خ��دم��ات اإع���ادة 

التدوير بناء على اأ�ص�س جتارية وحتفيزية.

نب�ض البلد- عمان

 بحث جمل�س نقابة ال�صحفيني مع مدير 

احل�صري  والتطوير  الإ���ص��ك��ان  موؤ�ص�صة  ع��ام 

يف  التعاون  اآليات  العطيات  جمانة  املهند�صة 

الزميات  خلدمة  ال�صكانية  امل�صاريع  جمال 

للنقابة،  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأع�����ص��اء  وال���زم���اء 

توفرها  ال��ت��ي  والت�صهيات  احل��واف��ز  �صمن 

املوؤ�ص�صة للم�صاريع التي تنفذها �صواء ال�صقق 

ال�صكنية اأو الأرا�صي.

الزميل  النقيب  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  وع��ر���س 

ي���ن���ال ال����رم����اوي واأع�������ص���اء امل��ج��ل�����س خ��ال 

التوجهات  زيارتهم للموؤ�ص�صة، ام�س الثنني، 

ال�صتثمارية للنقابة يف جمال الإ�صكان بهدف 

مت��ك��ني ال���زم���ي���ات وال����زم����اء م���ن ام��ت��اك 

ال�����ص��ك��ن امل��ائ��م اإ���ص��اف��ة اإىل ات��اح��ة اجل��ان��ب 

ال�صتثماري للنقابة لتعزيز ايراداته املالية.

كما جرى خال الجتماع �صرح اآلية عمل 

تفعيله  مت  ال��ذي  ال�صحفيني  اإ�صكان  �صندوق 

اخريا واإمكانية العمل ب�صكل موؤ�ص�صي ما بني 

النقابة وموؤ�ص�صة الإ�صكان لتمكني ال�صحفيني 

برامج  �صمن  والأرا����ص���ي  امل�صاكن  ���ص��راء  م��ن 

م��وؤ���ص�����ص��ة الإ����ص���ك���ان وال����دخ����ول يف ���ص��راك��ات 

النقابة.  ���ص��ن��دوق  ل�صالح  معها  ا�صتثمارية 

ال��ذي ح�صره  اللقاء  العطيات، خال  واأب��دت 

الزميان اأمني �صر النقابة زين الدين خليل 

اأب���و �صبيح ومدير  م��وؤي��د  ال�����ص��ن��دوق  واأم���ني 

ا�صتعدادها  عابدين،  وفيق  املهند�س  النقابة 

ل���ل���ت���ع���اون م����ع ال���ن���ق���اب���ة يف ج���ان���ب���ي مت��ك��ني 

ال�صحفيني اأع�صاء النقابة من ال�صتفادة من 

م�صاريع املوؤ�ص�صة ال�صكانية والعقارية “�صقق 

واأرا�صي” وتقدمي الت�صهيات املمكنة لذلك، 

النقابة  لإ���ص��راك  املوؤ�ص�صة  ا�صتعداد  وك��ذل��ك 

جتاربها  غ��رار  على  ال�صتثمارية  امل�صاريع  يف 

ال�����ص��اب��ق��ة م���ع ع���دد م���ن ال��ن��ق��اب��ات وب��ال��ت��ايل 

النقابة  ل�صالح �صندوق  حتقيق مردود مايل 

و���ص��م��ن الآل���ي���ات وامل��ن��ه��ج��ي��ات امل���ح���ددة التي 

حتكم عمل املوؤ�ص�صة.

مل�صاعدة  املوؤ�ص�صة  ا�صتعداد  اىل  اأ�صارت  كما 

النقابة يف عمليات �صراء الأرا�صي وتطويرها 

وال��ق��ي��ام ب��ك��اف��ة الإج������راءات ال��ازم��ة ل��ذل��ك، 

اجلانب  وتنمية  ال�صحفيني  ا�صتفادة  لغاية 

ال�صتثماري ل�صندوق النقابة و�صمن امل�صارات 

املتعددة التي تعمل مبوجبها املوؤ�ص�صة.

الثالثاء  3  /  8  / 2021 

االنباط- عّمان

ب��ح��ث��ت جل��ن��ة م�����ص��رتك��ة م���ن جل����ان جمل�س 

اإع��داد  الثنني،  ام�س  اجتماع عقدته،  الأعيان يف 

ورقة �صيا�صيات ب�صاأن العمالة والبطالة.

العامة  اخل��دم��ات  جل��ان  م��ن  اللجنة  وتتكون 

وال�صحة  احلمارنة،  م�صطفى  الدكتور  برئا�صة 

والبيئة وال�صكان برئا�صة الدكتور يا�صني احل�صبان، 

والعمل والتنمية الجتماعية برئا�صة العني عي�صى 

مراد، اإىل جانب عدد من مقرري اللجان.

وح�����ص��ر اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة امل�����ص��رتك��ة: وزي���ر 

العمل يو�صف ال�صمايل، واأمني عام الوزارة فاروق 

�صيف،  اإبراهيم  ال�صابقني:  وال����وزراء  احل��دي��دي، 

اإىل جانب نائب  ويعرب الق�صاة، ومهند �صحادة، 

�صرك�س،  ع��ادل  الدكتور  امل��رك��زي  البنك  حمافظ 

ومدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر املحروق، 

واأمني عام نقابة املقاولني املهند�س طارق الهريني، 

القت�صادية  “الفينيق” للدرا�صات  ومدير مركز 

واملعلوماتية اأحمد عو�س، وم�صاعد مدير املوؤ�ص�صة 

التعاونية الدكتور نا�صر اأبو الرك.

ا، رئي�س هيئة تنمية  كما ح�صر الجتماع اأي�صً

قي�س  الدكتور  والتقنية  املهنية  املهارات  وتطوير 

ال�صفا�صفة، ومدير عام �صندوق التنمية والت�صغيل 

التدريب  موؤ�ص�صة  ع��ام  وم��دي��ر  وري��ك��ات،  من�صور 

املهني عمر قطي�صات بالوكالة.

وقال رئي�س اللجنة امل�صرتكة العني احلمارنة، 

ارت��اأت  عمل  ليومني  حت�صرًيا  ج��اء  الجتماع  اإن 

اللجنة عقدهما يف وق��ت لح��ق، م��ن اأج��ل اإع��داد 

العمالة  ب�����ص��اأن  ت��و���ص��ي��ات  تتبنى  �صيا�صات  ورق���ة 

مبختلف تفا�صيلها، اإىل جانب احلد من البطالة 

بالطرق املتاحة واحللول الناجعة املبتكرة.

�صتدفع  امل�صرتكة  اللجنة  اأن  احلمارنة،  واأك��د 

م���ن خ����ال م��ه��ام��ه��ا ال��د���ص��ت��وري��ة اإىل ت��رج��م��ة 

حيُث  للتطبيق،  قابلة  �صيا�صات،  اإىل  التو�صيات 

ي��ج��ري حت��دي��ده��ا ب��ج��دول زم��ن��ي حم���دد، بهدف 

تلك  تنفيذ  يف  التنفيذية  ال�صلطة  اأداء  مراقبة 

ال�صيا�صات.

واأكد وزير العمل يو�صف ال�صمايل، من جهته، 

�صرورة توحيد جميع اجلهات الر�صمية بخ�صو�س 

امل�صغل  اخل��ا���س  القطاع  ب��وج��ود  املهني  التدريب 

الرئي�س للباحثني عن العمل نظرا لرتفاع اأرقام 

البطالة.

العمل،  اأهمية تعزيز تنظيم �صوق  و�صدد على 

وتطوير التدريب املهني والتقني لتمهيد الطريق 

اأمام اإحال العمالة الأردنية املاهرة واملدربة حمل 

العمالة الوافدة يف العديد من القطاعات.

ال��وزراء  اأن ق��رار جمل�س  اإىل  واأ���ص��ار ال�صمايل 

يتيح  ال���واف���دة  العمالة  اأو����ص���اع  بقوننة  اخل��ا���س 

لأ�صحاب العمال توفيق اأو�صاع العمالة لديهم ما 

ي�صاعد يف توفري اأرقام دقيقة حول اأعداد العمالة 

الوافدة يف �صوق العمل، مبيًنا اأنه �صيعقب عملية 

ال��واف��دة  العمالة  ل�صبط  �صاملة  حملة  القوننة 

املخالفة.

العمالة  لت�صغيل  ب��رن��ام��ج  اأي  اأن  اإىل  ون����وه 

الأردنية يحتاج اإىل ال�صراكة مع القطاع اخلا�س 

لأن��ه الأق��در على حتديد متطلبات �صوق العمل، 

ال��ب��اح��ث��ني ع���ن العمل  اأن ي��ج��ري اخ�����ص��اع  ب��ع��د 

لرنامج تدريبي تتواءم خمرجاته مع متطلبات 

ال�صوق الذي يحتاج اإىل اأي��دي ماهرة ومدربة يف 

العديد من القطاعات.

وحتدث الوزير ال�صابق �صيف، من جهته، عن 

على  للوقوف  الأردن  يف  البطالة  درا���ص��ة  اأهمية 

امل�صجلني  اأن عدد  وبني  ارتفاع معدلتها،  اأ�صباب 

يف اجلامعات الأردنية يف الف�صل الأول من العام 

الدرا�صي املا�صي بلغ 966ر311 طالبا يتوزعون 

على 607ر1 تخ�ص�صات.

واأو�صح اأن �صوق العمل م�صوؤول اإىل حد كبري 

عن حتدي البطالة، اإذ يبلغ اأثر التوظيف للنمو 

الق��ت�����ص��ادي )م���رون���ة ال��ت�����ص��غ��ي��ل( يف الق��ت�����ص��اد 

النمو  اأن  يعني  ما  باملئة،  4+ر0  ح��وايل  الأردين 

العاملني  ع��دد  يزيد  باملئة   1 بن�صبة  القت�صادي 

بن�صبة 4ر0 باملئة.

وبني �صيف اأن اإجمايل عدد العاملني الأردنيني 

عام  انخف�س من حوايل 47ر1 مليون عامل يف 

3ر1 مليون عام 2020. اإىل حوايل   2017
واأ������ص�����اف اأن�������ه ن��ت��ي��ج��ة ل����ذل����ك ارت����ف����ع ع���دد 

114ر329 متعطا  العمل من  املتعطلني عن 

ع��ام  متعطلني  105ر404  اإىل   2017 ع���ام 

اإىل  باملئة، م�صريا   23 بلغت  بزيادة  اأي   ،2020
اأن جمموع املتعطلني عن العمل من الذكور يبلغ 

510ر293 متعطلني، يف حني يبلغ من الإناث 
595ر110 متعطلة.

اإن  الق�صاة، من جهته،  ال�صابق  ال��وزي��ر  وق��ال 

اأك��ر من 50 باملئة من املتعطلني تعليمهم دون 

�صهادة الثانوية العامة، واأعمارهم ترتاوح بني 20 

اإىل 29 عاًما.

واأك����د اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل يف م�����ص��اري��ن م��ت��وازي��ني، 

اأولهما يركز على احال العمالة بتقدمي حوافز 

ب��ال��ق��ط��اع اخل��ا���س،  ن��ق��دي��ة للعاملني الأردن���ي���ني 

وب��دل  �صحي  وت��اأم��ني  اجتماعي  �صمان  وت��وف��ري 

بتحفيز  فُيعنى  ال��ث��اين  امل�����ص��ار  اأم����ا  م��وا���ص��ات، 

ال���ص��ت��ث��م��ار وال���������ص����ادرات وامل�������ص���اري���ع ال�����ص��غ��رية 

واملتو�صطة والتمويل املنا�صب.

اأهمية تقدمي دعم مبا�صر  اإىل  واأ�صار الق�صاة 

على  لتحافظ  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية  للمن�صاآت 

فر�س العمل احلالية اإىل جانب اإقامة م�صروع اأو 

م�صروعني �صخمني مثل م�صروع �صكة احلديد.

األعيان تبحث إعداد ورقة سياسيات بشأن العمالة والبطالة

 رئيس مجلس النواب ونظيره العراقي يجريان مباحثات في عمان

اطباء االقامة بـ»الصحة«: النظام الخاص يساهم بإستقرار المنظومة الصحية 

 التعليم النيابية تبحث عددا من القضايا المتعلقة بوزارة التربية والتعليم

نب�ض البلد- عمان

 اأكد رئي�س جمل�س النواب املحامي عبد املنعم العودات ونظريه العراقي حممد احللبو�صي، اأهمية البناء 

على نتائج القمم الثاثية التي جمعت جالة امللك عبد اهلل الثاين بالرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي 

ورئي�س جمل�س الوزراء العراقي م�صطفى الكاظمي، مبا ي�صهم يف تعزيز �صبل التعاون وزيادة اآليات التن�صيق 

يف املجالت كافة، �صعياً نحو حتقيق التكامل ال�صرتاتيجي بني البلدان الثاثة ال�صقيقة.

بني  العاقات  اأن  الثنني،  ام�س  الأردين،  النواب  جمل�س  دار  يف  عقدت  ر�صمية  مباحثات  خال  واأك��د، 

البلدين ممتدة ورا�صخة وعنوانها امل�صتمر حتقيق م�صالح ال�صعبني ال�صقيقني، م�صدداً على اأهمية تعزيز 

التعاون الرملاين وتن�صيق املواقف خدمة مل�صالح �صعبي البلدين وق�صايا اأمتنا املركزية وعلى راأ�صها الق�صية 

الفل�صطينية.

واأ�صار اإىل اأن القمة الثاثية توؤ�ص�س ملرحلة جديدة من التعاون امل�صرتك، وفقا لنظرية الأمن والتعاون 

التي ت�صمن اأمن وا�صتقرار بلداننا، وتر�صم خارطة الطريق مل�صروعات ا�صتثمارية م�صرتكة حتقق طموحات 

�صعوبنا، وتعزز من قدراتنا على مواجهة الأزمات والتحديات التي تعي�صها منطقتناوعر العودات يف اإطار 

التاأكيد على عمق العاقات الأردنية العراقية، عن دعم اجلهود الرامية اإىل تر�صيخ اأمن العراق وفر�س 

اهلل  عبد  امللك  جالة  بقيادة  الأردن  يف  اأننا  موؤكداً  الداخلية،  �صوؤونه  يف  التدخل  ومنع  الوطنية  �صيادته 

الثاين ندعم الأ�صقاء يف العراق بكل اإمكاناتنا، ونوؤمن اأن العراق املوحد الآمن امل�صتقر ي�صكل ركيزة اأ�صا�صية 

لأمن وا�صتقرار املنطقة، ولذا كان الأردن على جبهة الإ�صناد لاأ�صقاء يف حربهم مع قوى ال�صر والتطرف 

والإره��اب، م�صيدا يف هذا الإطار بجهود احلكومة العراقية يف حماربة الإره��اب وت�صديها لع�صابة داع�س 

الإرهابية، وبت�صحيات ال�صعب العراقي وقدرات قواته امل�صلحة يف هزمية التنظيم الإرهابي، والتي �صاهمت 

يف درء الأخطار التي كان ميثلها واإر�صاء الأمن يف العراق ودعم ال�صتقرار يف املنطقة.

وقال: اإن الأردن والعراق ي�صكل كل منهما عمقا ا�صرتاتيجيا لاآخر، وما يجمع بيننا اليوم وحدة الهدف 

وامل�صري ل�صعبينا ال�صقيقني، ونريد من خال هذه املحادثات اأن ن�صع ت�صورنا امل�صرتك لدورنا النيابي يف 

تعميق التعاون بني بلدينا ال�صقيقني، وامل�صاهمة يف تهيئة البيئة الت�صريعية التي تلبي م�صاحلنا امل�صرتكة.

وعر رئي�س جمل�س النواب العراقي، عن تقدير باده عالياً للدور الأردين بقيادة جالة امللك عبد اهلل 

اأن باده ما�صية يف تر�صيخ اأمن  الثاين يف دعم واإ�صناد العراق مبواجهة قوى التطرف والإره��اب، موؤكداً 

العراق وفر�س ال�صيادة الوطنية ومنع التدخل يف �صوؤونه الداخلية.

ال�صقيقني وق�صايا الأمتني  ال�صعبني  التعاون الرملاين خدمة مل�صلحة  اأهمية تطوير  واأكد احللبو�صي 

العربية والإ�صامية وعلى راأ�صها الق�صية الفل�صطينية، م�صدداً يف هذا الإطار على دور الو�صاية الها�صمية 

التاريخية يف حماية املقد�صات والإ�صامية وامل�صيحية يف القد�س.

وقال اإن برملانات الأردن والعراق وم�صر مدعوة اليوم اإىل تعزيز التعاون فيما بينها مبا ي�صهم يف حتقيق 

الرملانات  التكاملية بني  ترجمة  والعمل على  الثاثة،  ال�صقيقة  ال��دول  زعماء  التي عر عنها  التطلعات 

واحلكومات لرتجمة العاقات ال�صرتاتيجية على اأر�س الواقع، بخا�صة القت�صادية واحليوية، وال�صعي 

التبادل التجاري بينها، وتعزيز اجلهود يف  الت�صهيات املمكنة لزيادة حجم  املوارد وتوفري جميع  لتكامل 

املجالت ال�صحية وال�صناعية والدوائية، ل �صيما يف ظل التبعات العاملية جلائحة فريو�س كورونا امل�صتجد 

على الأمن ال�صحي والغذائي والقت�صادي.

زيادين، وم�صاعدا  ال�صفدي وهيثم  اأحمد  املجل�س  رئي�س  نائبا  الأردين،  الرملان  املباحثات عن  وح�صر 

رئي�س املجل�س دينا الب�صري ويزن �صديفات ورئي�س جلنة ال�صوؤون اخلارجية يف املجل�س مريزا بولد، وعن 

اجلانب العراقي اأع�صاء الرملان: ريبوار هادي عبد الرحمن، حممد علي ح�صني، لطيف م�صطفى اأحمد، 

بيداء خ�صر بهنام، رزاق حميب�س عجمي، يو�صف حممد �صادق، ليلى مهدي عبد احل�صني، زيتون ح�صن 

مراد.

نب�ض البلد -  فرح مو�سى

اكد عدد من الطباء املقيمني يف وزارة ال�صحة 

انه “ان الأوان لإ�صاح املنظومة ال�صحية واقرار 

ن��ظ��ام خ��ا���س ي��وح��د اأط���ب���اء ال�����ص��ح��ة، ب��ع��د رف��ع 

قيمة مكافاآت اأطباء العقود نظام املقيمني الغري 

معينني على نظام ديوان اخلدمة املدنية يف وزارة 

ال�صحة، بواقع �صهري يبداأ من مبلغ ٧٥٠ دينار.

وا�صاروا يف كتاب ح�صلت “نب�س البلد” على 

ن�صخة منه، “انه بدا وا�صحا على جميع من�صات 

فئاتهم  مبختلف  لاأطباء  الإجتماعي  التوا�صل 

و�صرائحهم واألوانهم واأطيافهم بان هنالك نرة 

وا�صحة وم�صهد طغى، وان غالبية تلك املطالب 

ت��وح��دت ب���اإق���رار ال��ن��ظ��ام اخل��ا���س لأط��ب��اء وزارة 

ال�صحة اإ�صوة بالق�صاة... ان هذا املطلب القدمي 

اجلديد وال��ذي كان �صببا رئي�صيا يف ال�صابق قبل 

و�صف  العام  القطاع  لأط��ب��اء  اإعت�صام  يف  �صنوات 

بالأطول على الإطاق وقد تعدى اأكر من �صهر 

وكان �صببا يف اإ�صتقالة وزير ال�صحة حينها وبعدها 

اإنتهى الإ�صراب و التوقف عن العمل باأكر هيكلة 

�صهدها القطاع العام ككل . 

“امل�صهد احلايل يرجعنا للوراء  واو�صحوا ان 

قليا بروز املطالب و توحدها لدى غالبية اأطباء 

هو  اخل��ا���س  النظام  مو�صوع  ب���اأن  ال��ع��ام  القطاع 

احلل الأمثل والأوحد حلل م�صكات القطاع العام 

وهو مبثابة حل نهائي ل يكلف خزينة الدولة بل 

على العك�س �صي�صاهم يف احلفاظ على املال العام 

الع�صوائي  اخلدمات  و�صراء  الإ�صراف  من  ويحد 

اإ�صتقرار  يف  �صي�صاهم  كما  اخلزينة،  اأث��ق��ل  ال��ذي 

امل��ن��ظ��وم��ة ال�صحية يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام م��ا ي���وؤدي 

وي�صتقطب  منها  الكفاءات  احل��د من هجرة  اىل 

الآخرين خا�صة الإخت�صا�صات النادرة للعمل يف 

ماك وزارة ال�صحة... ان كل ذلك �صينعك�س يف 

خدمة املواطن واحلد من التحويات للقطاعات 

ال�صحية الأخرى والتي تفتقر للتاأمني ال�صحي 

الذي ي�صتنزف خزينة وزارة ال�صحة وميزانيتها . 

وق��ال��وا ، ان ه��ذا احل��ل وا�صح ج��ذري ونهائي 

وه��و احل��ل الأم��ث��ل بتوافق الغالبية املطلقة من 

باع  لهم  وم���ن  منهم  النقابيني  وح��ت��ى  الأط���ب���اء 

بعدما  النقابي،   والعمل  ال��ع��ام  العمل  يف  طويل 

جرب اجلميع احللول الهام�صية الرتقيعية والتي 

انه ل  تغني من جوع” مبينني  ل  و  ت�صمن  “ل 
ميكن حل مع�صلة م�صاكل القطاع العام ال�صحي 

واإ�صرت�صاء  واإر���ص��اء  هناك،  اأو  هنا  ركيكة  بزيادة 

اإن  م�صيفني  ب�صرعة،  ف�صلها  يظهر  اآنية  بحلول 

باإيجاد نظام  توحد وتوافق الغالبية بدا وا�صحا 

خا�س مايل لأطباء وزارة ال�صحة م�صتقل متاما 

ثم  بالق�صاة..  اإ���ص��وة  املدنية  اخلدمة  دي���وان  عن 

يكون بعدها اإلغاء كامل لكل عقود الأطباء واإيقاف 

هذا “الإ�صتغال” وعدم اخلو�س فيه بتاتا وجعل 

التعيينات  امل��ت��ك��ام��ل يف  ال��ك��ام��ل  ال���ع���ادل  ال��ن��ظ��ام 

لي�صمل اجلميع �صمن قانون واحد وا�ص�س عادلة، 

فالقطاع ال�صحي العام بحاجة كبرية وم�صتعجلة 

للتعيينات الر�صمية ولي�س لنظام عقود... وو�صف 

ه����وؤلء رف���ع اأع�����داد الأط���ب���اء يف ب��رام��ج الإق��ام��ة 

ان  املختلفة ب”فرقعة” م�صت�صفيات، مو�صحني 

ال��دوام  ال�صحة كبرية وحتتاج على  وزارة  مراكز 

وزارة  رف��ع ميزانية  م��ن احلكومة  يتطلب  وه��ذا 

وت��واك��ب كل جديد  ال���دوام لتائم  ال�صحة على 

املالية  الكفالة  نظام  اإلغاء  اي�صا  يتطلب  كما   ...

ونظام الإلتزام باخلدمة ل�صنوات.. ذلك اأن نظام 

الرتغيب �صيكون وقعه اأ�صد واكر اإ�صتقطابا وحبا 

للعمل يف ماك الوزارة ، و�صينعك�س على املواطن 

وامل��ري�����س مب���ا ي��ح��ق��ق الأم�����ن ال�����ص��ح��ي املن�صود 

والإجبار  والإل���زام  الرتهيب  و�صيكون خ��ريا من 

بو�صائل قاهرة جتر مقدم اخلدمة ال�صحية على 

�صيكون  ما  مكرها  للمري�س  بجعبته  ما  تقدمي 

وقعه �صلبي وكارثي ويف املح�صلة املت�صرر املري�س 

واملواطن . 

امل��ن��ظ��وم��ة  لإ����ص���اح  الأوان  اآن  ات����ه  واك������دوا 

ال�����ص��ح��ي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��ري م��ث��ل ال����دول 

خلدمة  ال�صبل  ب�صتى  ال��ك��ف��اءات  ت�صتقطب  التي 

مواطنيها وعاجهم وتكون بيئات طبية جاذبة ل 

منفرة مطالبني امل�صوؤولني البدء فورا بالتغيري 

وحل جميع امللفات العالقة ففي القطاع ال�صحي 

ل جمال للخطاأ.

نب�ض البلد- عمان

بحثت جلنة التعليم وال�صباب يف جمل�س النواب 

عددا من الق�صايا املتعلقة بوزارة الرتبية والتعليم 

خال الجتماع الذي عقدته ام�س الثنني برئا�صة 

ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور ب���ال امل��وم��ن��ي وح�����ص��ور وزي��ر 

والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  والتعليم  الرتبية 

العلمي الدكتور حممد اأبو قدي�س.

وق����ال امل��وم��ن��ي اإن ال��ل��ج��ن��ة ب��ح��ث��ت ع����ددا من 

م�صيفا   ، والتعليم  بالرتبية  املتعلقة  املوا�صيع 

قبل  م��ن  وتطمينات  ت��اأك��ي��دات  تلقت  اللجنة  اأن 

وزير الرتبية بعدم العودة عن التعليم الوجاهي 

للجامعات واملدار�س خال العام الدرا�صي املقبل.

واو�صح اأن كافة الق�صايا التي طرحتها اللجنة 

معاجلتها  ب�����ص��رورة  ن��ي��اب��ي��ة  ت��و���ص��ي��ات  ت�صمنت 

والو�صول اإىل حلول حقيقية.

من جانبه، قال اأبو قدي�س اإن احلكومة اأكدت 

للجامعات  ال��وج��اه��ي  للتعليم  ال���ع���ودة  ����ص���رورة 

وامل���دار����س وه���و اأم���ر ���ص��روري ج���دا، مو�صحا اأن 

رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة اأكد �صرورة 

العودة للتعليم الوجاهي العام الدرا�صي املقبل.

تتبعها  ال��ت��ي  الج������راءات  جميع  اأن  واأ����ص���اف 

للتعليم  للعودة  ت��ه��دف  والتعليم  الرتبية  وزارة 

واملدار�س، و”لدينا خطة  الوجاهي يف اجلامعات 

ا�صرتاتيجية نعمل على تنفيذها”.

ال���ذي مت  ال��رت��وك��ول ال�صحي  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

اعداده حمل عنوان “العودة للمدار�س”، وت�صمن 

داخ��ل  ال��واح��دة  ال�صفية  الغرفة  اأن  ت��وؤك��د  ب��ن��ودا 

املدر�صة التي ي�صجل داخلها ا�صابات كورونا بن�صبة 

10باملئة من اإجمايل عدد طلبتها �صيتم حتويل 
باقي طلبة  بينما يبقى  للتعليم عن بعد  الطلبة 

املدر�صة يتلقون التعليم الوجاهي، ويف حال �صجلت 

املدر�صة ا�صابة 10باملئة من اإجمايل اأعداد طلبتها 

اأن��ه لن  م��وؤك��دا  بعد،  للتعليم عن  �صيتم حتويلها 

يكون هناك تعليم عن بعد جلميع املدار�س.

90باملئة من  ن�صبته  م��ا  اأن  قدي�س  اب��و  وب��ني 

ك��ورون��ا،  مطعوم  تلقوا  اخل��ا���س  القطاع  معلمي 

التعليم  ا�صتمرارية  ي��وؤك��د  ايجابي  موؤ�صر  وه���ذا 

الوجاهي للعام الدرا�صي املقبل، م�صريا اإىل اأن عدد 

الطلبة يف املدار�س اخلا�صة بلغ 600 األف طالب 

وطالبة.

ريا�س  امل�صجلني مبرحلة  ع��دد  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

امل��دار���س احلكومية  الأول يف  وال�����ص��ف  الأط��ف��ال 

لغاية الآن بلغ نحو 150 األف طالب وطالبة.

واأو�صح اأن الوزارة اأنهت �صيانة 500 مدر�صة 

ب��الأث��اث، والكتب  امل��دار���س احلكومية  ومت تزويد 

لعدد من  اق��راره��ا  فيها مناهج مت  املدر�صية مب��ا 

والريا�صيات  العلمية  للمواد  امل��ت��ط��ورة  املباحث 

املركز  اأن  اإىل  املدر�صية، م�صريا  ال�صفوف  لبع�س 

الوطني للمناهج اأقر تلك املناهج، و�صيتم تعميمها 

يف املراحل القادمة.

برنامج  بتنفيذ  امل��ب��ا���ص��رة  مت  اأن���ه  اإىل  واأ����ص���ار 

لتعوي�س الطلبة عن بدل الفاقد التعليمي ي�صتمر 

اىل  ا���ص��اف��ة  اأ���ص��اب��ي��ع،   4 مل���دة  الأوىل  يف مرحلته 

املبا�صرة بتدريب وتاأهيل 3000 معلم ومعلمة مت 

تعيينهم اخريا اإذ مت اإحلاقهم برنامج التدريب 

قبل اخلدمة.

من جانب اآخر، بحثت جلنة التعليم، بح�صور 

رئ��ي�����س دي����وان اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ���ص��ام��ح النا�صر، 

بلغوا  ممن  ومعلمة  1200معلم  خدمات  اإن��ه��اء 

ال�صن القانوين ومل يح�صلوا على تقاعد ال�صمان 

الجتماعي.

�صامية  ملكية  وبتوجيهات  اإن��ه  املومني  وق��ال 

من  ع������ددا  ت��ع��ي��ني  مت   2012 ع�����ام  ل��ل��ح��ك��وم��ة 

امل��وظ��ف��ني يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام م��ن حملة ال��دب��ل��وم 

اأعمارهم  اأقدمية تخرجهم، وجميعهم  بناء على 

متقدمة، ما اأدى اإىل بلوغهم ال�صن القانوين قبل 

املطلوبة منهم مبوجب  ال���ص��رتاك��ات  ع��دد  ب��ل��وغ 

ق���ان���ون ال�����ص��م��ان الج���ت���م���اع���ي ل��ل��ح�����ص��ول على 

التقاعد.

واأ�صار املومني اإىل اأن اللجنة النيابية �صرتفع 

م���ذك���رة ل��رئ��ي�����س ال���������وزراء ت��ط��ال��ب��ه ب��ال��ت��م��دي��د 

الرتبية  وزارة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  خ��ا���ص��ة  للموظفني 

حلني بلوغ �صن التقاعد.

ودعت اللجنة، بح�صب املومني، وزارة الرتبية 

ا�صتثنائية  تكميلية  دورة  لعقد  التح�صري  اإىل 

لطلبة الثانوية العامة ممن مل يحالفهم احلظ 

لهذا العام الدرا�صي، حيث وعد الوزير اأبو قدي�س 

ال��ق��رار املنا�صب بعد  بدرا�صة ه��ذا املطلب وات��خ��اذ 

اإعان نتائج الثانوية العامة منت�صف اآب احلايل.



نب�ض البلد- عمان

اأقرت اللجنة القانونية النيابية، م�شروع   

امل�شروع  غري  الك�شب  لقانون  املعدل  القانون 

ل�سنة 2020، وذلك بعد اإجراء تعديالت على 

بع�ض مواده.

وق������ال رئ���ي�������ض ال���ل���ج���ن���ة ال���ن���ائ���ب حم��م��د 

ت��روؤ���ش��ه اج��ت��م��اع اللجنة،  ال���ه���الالت، خ���الل 

ام�����ض االث��ن��ن، اإن »ق��ان��ون��ي��ة ال���ن���واب« اأق���رت 

على  تعديالت  اإج��راء  ُبعيد  القانون،  م�شروع 

الفقرة » اأ » من املادة الرابعة لت�شبح كما يلي: 

»ين�شاأ يف الدائرة )دائرة اإ�شهار الذمة املالية( 

���ش��ج��ل اإل���ك���روين الإق������رارات ال��ذم��ة امل��ال��ي��ة، 

يحتوي على اأ�شماء مقدمي االإقرارات وتاريخ 

تقدميها«.

وكان ن�ض هذه الفقرة كما يلي: »ين�شاأ يف 

�شجل  املالية(  الذمة  اإ�شهار  )دائ���رة  ال��دائ��رة 

اإلكروين الإقرارات الذمة املالية«.

واأ�شاف الهالالت، بح�شور وزيري العدل 

القانونية  لل�شوؤون  والدولة  الزيادات،  اأحمد 

حممود اخلراب�شة، ومدير دائرة اإ�شهار الذمة 

توافق  اأن���ه  ال���درادك���ة،  ف���وؤاد  القا�شي  امل��ال��ي��ة 

اأع�شاء اللجنة على اإلغاء الفقرتن )ب( و)ج( 

من املادة الرابعة.

»اأ«  الفقرة  تعديل  ا  اأي�شً ج��رى  اأن��ه  وتابع 

من املادة ال�شابعة والتي تن�ض على: »تقدمي 

واأوالده  زوجته  وذم��ة  املالية  ذمته  اإق��رار عن 

ت�شلمه  تاريخ  من  يوًما  �شتن  خالل  الق�شر 

التايل:  النحو  لت�شبح على  االإق��رار«،  منوذج 

املالية وذم��ة زوجته  اإق��رار عن ذمته  »تقدمي 

تاريخ  الق�شر خالل �شتن يوًما من  واأوالده 

ت�شلمه منوذج االإقرار الورقي اأو االإلكروين، 

ول����ه اخل���ي���ار يف ت���ق���دمي االإق��������رار ورق����ًي����ا اأو 

اإلكرونًيا«.

ال��ن��واب �شالح  وح�شر االج��ت��م��اع ك��ل م��ن 

ال���وخ���ي���ان وزي�����د ال���ع���ت���وم وف���اي���ز ب�����ش��ب��و���ض 

وحممد جرادات وحممد �شطناوي.

وقال الزيادات، من ناحيته، »اإنه ال يوجد 

اإلكروين  يتعلق بوجود �شجل  اإ�شكالية فيما 

ي��ت�����ش��م��ن اأ����ش���م���اء امل���ط���ل���وب م��ن��ه��م ت��ق��دمي 

املعلومات املوجودة  االإق���رارات، يف حن تبقى 

�شرية«.

وك���ان ق��د ج��رى يف االج��ت��م��اع��ات ال�شابقة 

ن��ق��ا���ش��ات ب��ن ن����واب واحل�����ش��ور ع��ل��ى الن�ض 

الذي يت�شمن اإن�شاء �شجل اإلكروين، والذي 

يعطي لهيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد احلق 

يف الدخول اإىل ال�شجل االإلكروين واالطالع 

التحقق  لغايات  املالية  ال��ذم��ة  اإق����رارات  على 

م��ن وج��ود اأي من��و غ��ري طبيعي يف ث��روة اأي 

التخاذ  القانون  هذا  الأحكام  اخلا�شعن  من 

ال���الزم���ة مبقت�شى  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االإج��������راءات 

قانونها.

وق����ال ال����درادك����ة، م��ن ج��ه��ت��ه، اإن����ه ج��رى، 

خالل اجتماع اليوم، مناق�شة م�شروع القانون 

جمل�ض  على  عر�شه  ُقبيل  النهائية  ب�شورته 

النواب، والذي بدوره �شيقوم مبناق�شته مواده 

ثم اإقراره اأو رف�شه اأو تعديله، حتى ُي�شار اإىل 

اإقراره ب�شورته النهائية«.

وك�����ان ال����ه����الالت، اأو����ش���ح يف اج��ت��م��اع��ات 

وت�شريحات �شابقة اأن م�شروع القانون يهدف 

امل�شروع،  غري  الك�شب  مرتكبي  مالحقة  اإىل 

اأو  كبرية  زي��ادة  كل  لي�شمل  تعريفه،  وتو�شيع 

منو غري طبيعي، يطراأ على ثروة وموجودات 

اأي موظف عام وال ي�شتطيع تعليلها.

 القانونية النيابية ُتقر معدل الكسب غير المشروع بعد 
تعديل مواده

نب�ض البلد- عمان

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ع��ام  اأم���ن  افتتحت   

لل�شوؤون االإدارية واملالية الدكتورة جنوى قبيالت، 

اجلدد،  املعلمن  تدريب  برناجمي  االثنن،  ام�ض 

التعليمي  الفاقد  والتدريب على برنامج تعوي�ض 

)التعلم املبني على املفاهيم والنتاجات االأ�شا�شية(.

الربناجمن،  افتتاح  خ��الل  قبيالت،  واأك���دت 

للبنات  ال�شاملة  الثانوية  يف مدر�شة عن جالوت 

ال��ت��اب��ع��ة مل��دي��ري��ة ت��رب��ي��ة ق�����ش��ب��ة ع���م���ان، ح��ر���ض 

من  باملعلمن  الربوي  امليدان  رفد  على  ال��وزارة 

ذوي الكفايات املوؤهلة واملدربة، مبينة اأهمية عقد 

هذه الور�شات التدريبية الإك�شاب كوادرها املهارات 

ال���الزم���ة؛ اإمي��ان��ا منها ب���دور امل��ع��ل��م امل��ح��وري يف 

جتويد وتطوير العملية التعليمية، وعظم ر�شالته 

باعتباره القدوة واالأمنوذج يف بناء االأجيال.

واأعرب امل�شاركون عن �شكرهم لوزارة الربية 

وحر�شها  متخ�ش�شة  تدريبية  برامج  لتوفريها 

ع��ل��ى رف���ع ك��ف��اءات��ه��م وم�����ش��ت��وى اأدائ���ه���م لتقدمي 

اخلدمة التعليمية املتميزة الأبنائنا الطلبة.

وي�������ش���ت���ه���دف ب���رن���ام���ج ال����ت����دري����ب: امل��ع��ل��م��ن 

املن�شبن للتعين با�شتثناء احلا�شلن منهم على 

غري  واملعلمن  اخل��دم��ة،  قبل  م��ا  املهني  الدبلوم 

الذين  واملعلمن  االأوىل،  الرتبة  على  احلا�شن 

واإن  و 2020  و 2019   2018 اأع���وام  تعيينهم  ج��رى 

كفاءة  لرفع  وذلك  االأوىل،  الرتبة  كانوا يحملون 

املعلمن.

وي����اأت����ي ه����ذا ال���ربن���ام���ج ال�����ذي ب�����داأ ت��ن��ف��ي��ذه 

املقبل  اأي��ل��ول  لنهاية  وي�شتمر  االأح���د  اأم�����ض  ي��وم 

الأغرا�ض احل�شول على الرتبة االأوىل وزيادة 35 

باملئة، بواقع 185 �شاعة تدريبية ملعلمي ال�شفوف 

جلميع  ت��دري��ب��ي��ة  ���ش��اع��ة   160 و  االأوىل،  ال��ث��الث��ة 

التخ�ش�شات.

الفاقد  تعوي�ض  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  اأم���ا 

للتعين  املن�شبن  املعلمن  في�شتهدف  التعليمي 

الإع���داد  املهني  ال��دب��ل��وم  برنامج  على  احلا�شلن 

اجتازوا  الذين  اأو  قبل اخلدمة،  املعلمن  وتاأهيل 

ب��رن��ام��ج امل��ع��ل��م��ن اجل����دد خ���الل ع��م��ل��ه��م �شابقا 

بالتعليم االإ�شايف.

وي�شتهدف الربنامج ملعاجلة الفاقد التعليمي 

االإجنليزية،  اللغة  العربية،  :اللغة  لتخ�ش�شات 

ال��ري��ا���ش��ي��ات، ال��ع��ل��وم و���ش��ي��ك��ون ال��ت��دري��ب ل��ه��ذه 

 15 بواقع  املعلمن  تدريب  من�شة  على  املجموعة 

�شاعة بناء على جدول مواعيد لكل تخ�ش�ض.

نب�ض البلد- عمان

االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  اأ�����ش����درت   

فيه  ر�شدت  املا�شي،  متوز  �شهر  عن  تقريرها 

اأب���رز خ��دم��ات ال����وزارة واإج��راءات��ه��ا وزي��ارات��ه��ا 

الرقابية مبختلف مناطق اململكة.

وق���ال ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي ل���ل���وزارة اأ���ش��رف 

ال��ت��ق��ري��ر يو�شح  اإن  االث���ن���ن،  ام�����ض  خ��ري�����ض 

حجم اخلدمات التي قدمتها الوزارة و�شندوق 

ال��ع��ام للجمعيات  ال��وط��ن��ي��ة وال�����ش��ج��ل  امل��ع��ون��ة 

واملوؤ�ش�شات التابعة لها، وعدد امل�شتفيدين منها 

باالأرقام ونوع اخلدمة.

وق���دم���ت م���دي���ري���ات ال��������وزارة امل�����ش��اع��دات 

اأ����ش���ر، ف��ي��م��ا ا���ش��ت��ف��ادت  ال��ن��ق��دي��ة ل��ن��ح��و 4904 

11510 اأ�شر من امل�شاعدات العينية، ومت اإجراء 

ال�شحي  ال��ت��اأم��ن  م��ن��ح  ل��غ��اي��ات  درا���ش��ة   3444

االإعفاء  لغاية  درا���ش��ة  و211  الفقرية،  لالأ�شر 

من نفقات العالج، و17 درا�شة لت�شوية حقوق 

الورثة.

ووف���ًق���ا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ب��ل��غ ع���دد ط��ل��ب��ات ���ش��راء 

84 طلبا، وجرى ا�شتقبال  اأ�شر فقرية  م�شاكن 

م�شاكن   6 و�شيانة  م�شاكن،  ل�شيانة  طلًبا   54

5 م�شاكن الأ���ش��ر فقرية،  ف��ق��رية، وب��ن��اء  الأ���ش��ر 

واإجراء 64 درا�شة الأ�شر منتجة.

واأ����ش���اف ال��ت��ق��ري��ر، اأن م��دي��ري��ات ال����وزارة 

ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 75 ط��ل��ًب��ا ل��رخ��ي�����ض ح�����ش��ان��ات، 

ح�شانات.   10 واأن����ذرت  ح�شانة،   22 واأغ��ل��ق��ت 

طلب   50 امل��ا���ش��ي  ال�شهر  ال�����وزارة  وا�شتقبلت 

ب��اإحل��اق  19 درا���ش��ة تتعلق  اح��ت�����ش��ان، واأج����رت 

 28 خ��رج منها  فيما  ال��رع��اي��ة،  دور  اأط��ف��ال يف 

طفاًل.

15 طلًبا الإحل��اق م�شنن يف دور  وا�شتقبلت 

درا���ش��ة تتعلق   20 واأج���رت  ال�شن،  ك��ب��ار  رع��اي��ة 

باإحلاق اأ�شخا�ض ذوي اإعاقة يف مراكز الرعاية، 

ب��ي��ن��م��ا ن��ف��ذت اأق�����ش��ام م��دي��ري��ات احل�����ش��ان��ات، 

وتعزيز  واجلمعيات،  واالإعاقات،  واالحت�شان، 

االإنتاجية واالأحداث 701 زيارة تتبعية.

واأو����ش���ح ال��ت��ق��ري��ر، اأن م��دي��ري��ات ال����وزارة 

خريية،  جمعيات  لتاأ�شي�ض  طلبا   28 ا�شتقبلت 

و�شكلت هيئات اإدارية موؤقتة لنحو 49 جمعية 

بطلبات  جمعية   118 ت��ق��دم��ت  فيما  خ��ريي��ة، 

احل�����ش��ول ع��ل��ى دع����م، و39 ط��ل��ًب��ا مل��ن��ح متويل 

زي����ارة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ات، و232  ت��ن��م��وي��ة  م�����ش��اري��ع 

للمجال�ض  التنمية  م���دراء  بها  ق��ام  ميدانية 

البلدية والالمركزية.

واأجرت الوزارة 481 درا�شة متعلقة بحاالت 

228 ح��دًث��ا خ��الل  اإل��ي��ه��ا  اإذ دخ���ل  االأح������داث، 

���ش��ه��ر مت����وز امل���ا����ش���ي، ف��ي��م��ا اأج������رت م��دي��ري��ة 

خاللها  �شبط  حملة،   390 الت�شول  مكافحة 

لطلب  درا���ش��ة   1784 واأج��ري��ت  مت�شواًل،   1137

احل�شول على اإعفاء من ر�شوم ت�شريح العمل.

وفيما يتعلق بال�شجل العام للجمعيات قال 

خري�ض، اإنه جرى ت�شجيل 19 جمعية، وجمعية 

واحدة كفرع جلمعية اأجنبية، وحل 55 جمعية، 

ان�شمت جمعيتان لع�شوية احتاد، ونقل  فيما 

ت��ب��ع��ي��ة ج��م��ع��ي��ت��ن، وج����رت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى 26 

جمعية  ل���25  واملوافقة  معدال،  اأ�شا�شيا  نظاما 

للح�شول على التمويل االأجنبي.

ووف���ًق���ا ل��ت��ق��ري��ر اأع���م���ال ���ش��ن��دوق امل��ع��ون��ة 

الوطنية ل�شهر متوز، بلغ عدد االأ�شر اجلديدة 

 733 املتكررة  ال�شهرية  املعونة  من  امل�شتفيدة 

ال�شهرية  امل��ع��ون��ة  اإي��ق��اف  ج���رى  فيما  اأ����ش���رة، 

اإ���ش��اف��ة اإىل تخفي�ض  اأ���ش��رة،   89 امل��ت��ك��ررة ع��ن 

املعونة ال�شهرية املتكررة ل� 11 اأ�شرة.

من  املا�شي  ال�شهر  اأ���ش��رة   1643 وا�شتفادت 

 ،)3 )تكافل  امل��وؤق��ت«  النقدي  »ال��دع��م  برنامج 

»الدعم  برنامج  م��ن  اأ���ش��رت��ان  ا�شتفادت  بينما 

جديدة  اأ���ش��رة  و1456   ،  )1 )تكافل  التكميلي« 

العاجلة  الطارئة  املالية  »املعونات  من برنامج 

برنامج  م��ن  اأ����ش���رة ج��دي��دة  وال���ف���وري���ة«، و19 

من  جديدة  اأ�شرة  و29  اجل�شماين«،  »التاأهيل 

الأب��ن��اء  املهني  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  »دع���م  برنامج 

االأ�شر املنتفعة«.

ب�����193 تظلما وا���ش��ت��ف�����ش��ارا  اأ���ش��ر  وت��ق��دم��ت 

اأ�شرة  اأي  3«، بينما مل تتقدم  لربنامج »تكافل 

لتظلم وا�شتف�شار لربنامج »تكافل 1«.

 التربية تطلق برنامجي تدريب للمعلمين الجدد
 والفاقد التعليمي

 التنمية: ضبط 1137 متسوال خالل شهر تموز الماضي

 فلسطين النيابية تؤكد ضرورة بقاء القضية الفلسطينية مركزية
نب�ض البلد- عمان

 اأك�����د رئ��ي�����ض جل��ن��ة ف��ل�����ش��ط��ن ال��ن��ي��اب��ي��ة 

الق�شية  تكون  اأن  اأهمية  الظهراوي،  حممد 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة »ه�����ي ال��ق�����ش��ي��ة امل���ح���وري���ة 

واملركزية«.

اللجنة، ام�ض االثنن،  وقال، خالل لقاء 

رئ��ي�����ض ال��ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��دع��م 

فل�شطن الدكتور ع�شام يو�شف، اإن الق�شية 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ك��ان��ت وم����ا ت����زال ع��ل��ى راأ�����ض 

حيث  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأولويات 

وال��زي��ارات  املحافل  جميع  يف  حا�شرة  كانت 

ال��ر���ش��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ج��الل��ت��ه، وال��ت��ي 

ولقائه  املتحدة  للواليات  زيارته  اآخرها  كان 

الرئي�ض االأمريكي جو بادين وكبار م�شوؤويل 

اأم��ن  مفتاح  باعتبارها  االم��ريك��ي��ة،  االإدارة 

وا�شتقرار املنطقة ككل.

و���ش��دد ال��ظ��ه��راوي على اأن��ن��ا ال��ي��وم اأح��وج 

م���ا ن��ك��ون ل��ت��ك��ات��ف اجل���ه���ود الإع������ادة توجيه 

البو�شلة واالهتمام الدويل والعاملي للق�شية 

النيابية«  »فل�شطن  اإن  قائال  الفل�شطينية، 

����ش���راك���ة حقيقية  ل��ت��اأ���ش��ي�����ض  دوم�����ا  ت�����ش��ع��ى 

م��ع ج��م��ي��ع امل��ن��ظ��م��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��دول��ي��ة 

وال�شعبية الداعمة للق�شية الفل�شطينية.

اأي خ���الف بن  ن��ب��ذ  واأ����ش���ار اإىل ���ش��رورة 

�شاأنه  من  الواحد  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء 

اإ���ش��ع��اف اجل��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة، وم��ن��ح ال��ع��دو 

فر�شة ال�شتغالل املوقف.

واأكد الظهراوي �شرورة اأن تكون الق�شية 

اأي  الق�شية املحورية ونبذ  الفل�شطينية هي 

�شاأنه  ال��واح��د من  ال�شعب  اأب��ن��اء  خ��الف بن 

ت�شتيت االهتمام والركيز عنها.

وث���م���ن اأع�������ش���اء ال��ل��ج��ن��ة ال����ن����واب: ف��اي��ز 

ب�����ش��ب��و���ض، وم��غ��ري ال��ه��م��الن، وحم��م��د اأب��و 

الهيئة  ج��ه��ود  ال���ع���دوان،  وع��م��اد  �شعيليك، 

اأ�شكال  جميع  لتقدمي  وم�شاعيها  ال�شعبية 

الدعم وامل�شاعدة الأبناء ال�شعب الفل�شطيني، 

اإ�شعاف  35 �شيارة  والتي كان اآخرها تقدمي 

لقطاع غزة.

وق���ال���وا اإن ال���ع���دو ال�����ش��ه��ي��وين ا���ش��ت��ط��اع 

ولن  مل  لكنه  واحل��ج��ر،  ال�شجر  يغت�شب  اأن 

الفل�شطيني  ال�شعب  اإرادة  اغت�شاب  ي�شتطع 

و�شموده، اإذ اأ�شبحت ق�شيته هي »املركزية« 

ل������دى ال�������ش���ع���وب واحل�����ك�����وم�����ات ال���ع���رب���ي���ة 

واال�شالمية.

اأن الهيئة ت�شري  واأكد يو�شف، من جهته، 

ع��ل��ى خ��ط��ى ج���الل���ة امل���ل���ك يف ال����دف����اع عن 

ال��واج��ب  م��ن  ال��ن��اب��ع  الفل�شطينية  الق�شية 

امل��ق��د���ض ب��اع��ت��ب��اره ���ش��اح��ب ال��و���ش��اي��ة على 

املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية يف القد�ض.

اأن���ه���ا م�����ش��ت��م��رة يف ت��ق��دمي جميع  وت���اب���ع 

اأ�شكال الدعم وامل�شاعدة الأبنائنا يف فل�شطن 

الهيئة  اأن  مبينا  ع��ن��ه��م،  ال��ظ��ل��م  رف���ع  ح��ت��ى 

امل��ج��اورة  ال���دول  تعمل يف اط��ار ت�شاركي م��ع 

امل�شاعدات  جميع  دخ��ول  لت�شهيل  لفل�شطن 

وال�شفة  غ���زة  ق��ط��اع  اإىل  االإغ���اث���ة  وق���واف���ل 

الغربية.

واأو�شح اأن هناك 35 �شيارة اإ�شعاف جاهزة 

لدخول قطاع غزة عرب معرب رفح، وهي االآن 

امل�شرية،  االإ���ش��ك��ن��دري��ة  م��دي��ن��ة  م��وج��ودة يف 

رقم  امل�����ش��اع��دات  قافلة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شريا 

لل�شعب  بتقدميها  الهيئة  تقوم  والتي   ،39
الفل�شطيني �شواء كانوا داخل فل�شطن اأو يف 

خميمات الالجئن.

ممثلون  ح�����ش��ره  منف�شل،  اج��ت��م��اع  ويف 

ع��ن اأب���ن���اء ق��ط��اع غ���زة، ب��ن ال��ظ��ه��راوي، اأن 

ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك ج���اءت �شريحة يف 

دعم وم�شاندة اأبناء القطاع وال�شفة الغربية 

للتخفيف من معاناتهم.
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والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  اكدت 

انها تعمل حاليا من خالل املديريات املخت�شة 

على درا�شة اأ�شعار االألبان.

�شتتخذ  اإن���ه���ا  ال�������وزارة  م�����ش��در يف  وق�����ال 

وجدت  اذا  القانون  بح�شب  املنا�شب  االإج���راء 

مغاالة يف االأ�شعار .

وك�����ان�����ت اجل���م���ع���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة حل��م��اي��ة 

رفع  ملنع  بالتدخل  ال���وزارة  طالبت  امل�شتهلك 

بعد  �شعرية  �شقوف  وحت��دي��د  االأل��ب��ان  ا�شعار 

منتجاتها  �شعر  برفع  ال�شركات  اح��دى  قيام 

بن�شب تراوحت بن 4 باملئة اإىل 20 باملئة.

ودع����ا رئ��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة ال���دك���ت���ور حممد 

ع��ب��ي��دات امل��واط��ن��ن اإىل ���ش��راء االأل���ب���ان من 

امل���ارك���ات االأخ�����رى ال��ت��ي مل ت��رف��ع ا���ش��ع��اره��ا 

رب��ات  ق��ب��ل  م��ن  اأم��ك��ن  اإن  حمليا  وت�شنيعها 

البيوت.

نب�ض البلد- اإربد

املن�شاأ  ل�شهادات  الكلية  القيمة  بلغت   

ل�شهر  اإرب��د  �شناعة  غرفة  عن  ال�شادرة 

 ، دوالر  م��ل��ي��ون   123.5 امل���ا����ش���ي  مت����وز 

باملئة مقارنة   13 بن�شبة  ارتفاعا  م�شجلة 

املا�شي  العام  من  الفرة  ل��ذات  بقيمتها 

والبالغة 109 مالين دوالر.

غرفة  ع��ن  ال�شادر  التقرير  وبح�شب 

احل�شن  مدينة  ف��ان  ام�ض،  اإرب��د  �شناعة 

بحجم  االوىل  املرتبة  احتلت  ال�شناعية 

ال�����ش��ادرات م��ن اإج��م��ايل ����ش���ادرات مت��وز 

املا�شي بقيمة و�شلت 116.3 مليون دوالر 

ال�شادرات  باملئة من اجمايل   94 وبن�شبة 

ال�شايرب  م��دي��ن��ة  ����ش���ادرات  بلغت  فيما   ،

باملئة   5 وبن�شبة  دوالر  مليون   6.4 �شيتي 

ارب��د  م��ن  ���ش��درت مناطق خمتلفة  ، كما 

بقيمة 800 األف دوالر .

وا�شار التقرير اإىل اأن قيمة ال�شادرات 

ح�شب اتفاقية الدول العربية بلغت نحو 

ثالثة مالين دوالر.

اب��و ح�شان  الغرفة ه��اين  وق��ال رئي�ض 

اإن قطاع اجللدية واملحيكات الذي �شكلت 

�شادراته 96 باملئة من اجمايل ال�شادرات 

دوالر  م���ل���ي���ون   118.6 جت������اوز  ب��ح��ج��م 

ال�شناعات  ق��ط��اع  ����ش���ادرات  بلغت  فيما 

دوالر،  مليون   1.6 والغذائية  التموينية 

يليه قطاع ال�شناعات العالجية واللوازم 

الطبية ما قيمته 1.2 مليون دوالر، فيما 

قطاعات  ع��ل��ى  ال�����ش��ادرات  بقية  ت��وزع��ت 

وم�شتح�شرات  ال��ك��ي��م��اوي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 

ال��ت��ج��م��ي��ل ، وال��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة وامل��ط��اط��ي��ة 

وال��ه��ن��د���ش��ي��ة وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وال�����ش��ن��اع��ات 

االن�������ش���ائ���ي���ة وال�������ش���ن���اع���ات ال��ت��ع��دي��ن��ي��ة 

والتعبئة والتغليف .

وب����ن اب����و ح�����ش��ان اأن �����ش����ادرات اإرب����د 

ن�شبته  م��ا  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ح��وذت  ام��ريك��ا  اإىل 

بقيمة  ال�����ش��ادرات  حجم  من  باملئة   66.2

81 مليون دوالر، فيما �شجلت  زادت على 

 3.1 ن�شبة  العربية  الدول  اإىل  ال�شادرات 

باملئة من اجمايل ال�شادرات وال�شادرات 

اىل دول اوروبية بقيمة 7.3 مليون دوالر 

يف حن توزعت باقي ال�شادرات على كندا 

وعدد من دول جنوب و�شرق ا�شيا.

 نب�ض البلد- اإربد

 ت�شهد �شماء االأردن والعامل العربي، 

حدثا  احل����ايل،  اآب   13 و   12 و   11 اأي����ام 

ح��وايل  مب�شاهدة  يتمثل  م��ث��ريا،  فلكيا 

م��ئ��ة ���ش��ه��اب يف ال�����ش��اع��ة ال���واح���دة، من 

اأك��ر  �شهب )ال��رب���ش��اوي��ات( وه���ي م��ن 

الزخات ال�شهابية كثافة خالل العام.

لوكالة  جم��اه��د  ع��م��اد  الفلكي  وق���ال 

االثنن،  ام�ض  )ب��را(،  االأردنية  االنباء 

اإن ر�شد ال�شهب �شيكون متاحا للجميع، 

و�شت�شاهد بالعن املجردة وبكل و�شوح، 

الر�شد  اأدوات  اأو  لتل�شكوب  حاجة  دون 

االأخرى، حيث �شتكون كاالألعاب النارية 

يف ال�شماء.

يف  ر���ش��ده��ا  يف�شل  اأن����ه  اإىل  واأ����ش���ار 

االإن���ارة،  ع��ن  البعيدة  املظلمة  االأم��اك��ن 

كمنطقة وادي رم جنوب اململكة، والتي 

ت��ع��ت��رب م��ن اأف�����ش��ل امل��ن��اط��ق ل��ر���ش��ده��ا، 

اإثارة  اأكر  حيث �شتظهر ال�شهب ب�شكل 

وج���م���اال. واأ����ش���اف جم��اه��د ان ال���ذرات 

ال���راب���ي���ة ع��ن��دم��ا ت���ق���رب م���ن ال��ك��رة 

الغازي  الغالف  تدخل  فاإنها  االأر�شية 

االأر�����ش����ي ب�����ش��رع��ة ع��ال��ي��ة ج�����دا، ت�شل 

ال��واح��دة  الثانية  يف  كيلومرا   70 اإىل 

العالية  ال�شرعة  لهذه  ونتيجة  باملعدل، 

ب��ال��غ��الف  حت���ت���ك  ال�������راب  ذرات  ف������اإن 

الغازي االأر�شي، وهذا يوؤدي اإىل توليد 

حرارة عالية فتتوهج وتظهر على �شكل 

اأ�شهم نارية المعة لربهة من الزمن ثم 

تنطفئ.

االأر����ض،  �شطح  على  تاأثريها  وح��ول 

على  باالحراق  تبداأ  ال�شهب  اأن  اأو�شح 

ارتفاع 120 كيلو مرا عن �شطح االأر�ض، 

رم�����اد على  اإىل  وت���ت���ح���ول  ث���م حت����رق 

فال�شهب  لذلك  م��را،  كيلو   60 ارت��ف��اع 

يف  اإال  االأر���ش��ي��ة  ال��ك��رة  �شطح  ت�شل  ال 

واإذا ما و�شل منها �شيء  ن��ادرة،  ح��االت 

لي�شت �شوى ذرات �شغرية جدا ال  فهي 

ال�شهب،  اأح��د. وحول م�شدر  بها  ي�شعر 

بن جماهد اأن املذنب )�شويفت – تتل( 

ال��رب���ش��اوي��ات، حيث  ه��و م�����ش��در �شهب 

من  نهرا  ي��رك  اأن��ه  الفلكيون  اكت�شف 

الغبار حول ال�شم�ض اأثناء اقرابه منها، 

130 عاما تقريبا، ف�شال عن  وذلك كل 

اأن االأر�ض تعرب هذا النهر الغباري، يوم 

13 اآب من كل عام، لذلك تظهر ال�شهب 

بكثافة بهذه الفرة.

ولفت اإىل اأن بع�ض اجلهات ال�شياحية 

حت�شر لتنظيم خميم فلكي يف منطقة 

ال��رب���ش��اوي��ات  ���ش��ه��ب  ل��ر���ش��د  رم،  وادي 

والكواكب ال�شيارة اجلميلة التي ت�شاهد 

حيث  التل�شكوب،  خ���الل  م��ن  بال�شماء 

ي�شاهد قر�ض كوكب امل�شري واأقماره، 

وروؤي����ة ك��وك��ب زح���ل وح��ل��ق��ات��ه، اإ���ش��اف��ة 

لر�شد جمرة درب التبانة.



البلد-وكاالت نب�ض 

اأك����د ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����س��ي ق��ي�����س ���س��ع��ي��د على 

البالد  ت�سهدها  ال��ت��ي  العقبات  جت���اوز  اإم��ك��ان��ي��ة 

ال�سادقة  ال��وق��ف��ة  واأي�����س��ا  ال�سعب  اإرادة  بف�سل 

ال�سقيقة وال�سديقة ل�سّد االختالالت يف  للدول 

الوفاء  على  تون�س  وم�ساعدة  املالية  ال��ت��وازن��ات 

بالتزاماتها املالية الداخلية واخلارجية.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ل����ق����اء ج���م���ع���ه مب��ح��اف��ظ 

منوها  قرطاج،  بق�سر  التون�سي  املركزي  البنك 

اأزر  ل�سد  التون�سي  لل�سعب  التلقائي  بالتداعي 

بع�سه البع�س.

اأن��ه ال تراجع  اأك��د �سعيد على  وخ��الل اللقاء، 

للم�سا�س  جم���ال  وال  واحل���ري���ات  احل���ق���وق  ع���ن 

اأن  اختار  اأن��ه  اإىل  اأو االعتداء عليها، م�سريا  بها 

على  للحفاظ  التون�سي  ال�سعب  �سف  يف  يقف 

ال��ذي نخر  الف�ساد  الدولة وحمايتها من  وح��دة 

مفا�سلها.

وبني رئي�س اجلمهورية التون�سية اأنه يحرتم 

القانون املعّب عن االإرادة العامة لل�سعب ال على 

التحالفات واحل�سابات.

نب�ض البلد- وكاالت

يف �سعي غربي لدعم احلكومة االنتقالّية يف 

ال�سابق  الرئي�س  حكم  م��ن  عقود  بعد  ال�����س��ودان 

االأمريكّية  الوكالة  مديرة  قامت  الب�سري،  عمر 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ّي���ة ���س��ام��ن��ث��ا ب�����اور ب���زي���ارة اإىل 

ال�سودان.

باملرحلة  االأح��د،  اأم�س  ب��اور،  �سامنثا  واأ�سادت 

االن��ت��ق��ال��ّي��ة يف ال�������س���ودان، وذل����ك خ���الل زي���ارة 

��ري��ه��ا ل��ل��ب��الد وت��ب��ح��ث ف��ي��ه��ا م��ع امل�����س��وؤول��ني  جتجُ

احلاجات االقت�سادّية واالإن�سانّية امللّحة.

وق��ال��ت م��دي��رة ال��وك��ال��ة االأم��ريك��ّي��ة للتنمية 

ال����دول����ّي����ة، يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي يف ال��ع��ا���س��م��ة 

ه��ذه  »ت��رك��ي��زي يف  اإّن  ال�����س��ودان��ي��ة اخل���رط���وم، 

الزيارة... ين�سّب يف �سكل مبا�سر على احتياجات 

واالحتياجات  ال�سودان  يف  االقت�سادّية  التنمية 

االإن�����س��ان��ّي��ة امل�����س��ت��م��ّرة«، وف��ق��ا مل��ا ذك��رت��ه فران�س 

بر�س.

اأّن الواليات املتحدة تهدف  واأ�سارت باور اإىل 

االقت�ساد«  »تن�سيط  على  ال�سودان  م�ساعدة  اإىل 

و«جذب اال�ستثمارات االأجنبّية«، بح�سب الوكالة 

الفرن�سية.

وال��ت��ق��ت امل�����س��وؤول��ة االأم��ريك��ّي��ة الح��ًق��ا وزي��رة 

��ا  اأي�����سً تلتقي  اأن  ع��ل��ى  ال�����س��ودان��ّي��ة،  اخل��ارج��ّي��ة 

���غ���ادر غ��دا  م�����س��وؤول��ني ك���ب���اًرا اآخ���ري���ن ق��ب��ل اأن تجُ

الثالثاء.

وكانت باور قامت بزيارة، ال�سبت، اإىل دارفور 

اأ�سخا�س  اإىل  حتّدثت  حيث  ال�سودان،  غربي  يف 

نزحوا خالل النزاع هناك.

 وه����ذه ال���زي���ارة اإىل ال�������س���ودان ه���ي ال��ث��ان��ي��ة 

لباور، حيث قامت باأول زيارة لها لهذا البلد عام 

ا�ستق�سائًيا  بحًثا  جتري  كانت  عندما   2004
حول »اإب��ادة جماعّية يف دارف��ور«، وفقا ملا ذكرته 

يف تغريدة لها ال�سبت.

وميّر ال�سودان يف مرحلة انتقالّية �سعبة منذ 

اإطاحة الرئي�س عمر الب�سري يف اأبريل 2019.

وي��ع��د ح�����س��ور ب����اور اإىل ال�����س��ودان االأح����دث 

مل�سوؤول اأمريكي كبري اإىل الدولة ال�ساعية الإنهاء 

عقود طويلة من العزلة يف ظّل حكم الب�سري.

اأن وا����س���ن���ط���ن رف���ع���ت يف  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 

دي�����س��م��ب ا���س��م ال�������س���ودان م���ن الئ��ح��ت��ه��ا ل��ل��دول 

ل���الإره���اب، وت��ع��ّه��دت الح��ًق��ا م�ساعدة  ال��راع��ي��ة 

البالد على �سداد متاأّخراتها يف البنك الدويل

البلد-وكاالت نب�ض 

�سهر  يف  م�ستوى  اأدن���ى  ف��وق  ال���دوالر  ا�ستقر   

مزدحم  اأ�سبوع  اق��رتاب  م��ع  االث��ن��ني،  ي��وم  بقليل 

ال�سهرية  االأمريكية  الوظائف  بيانات  يت�سمن 

وقرارا رئي�سيا للبنك املركزي االأ�سرتايل.

العملة  يقي�س  ال��ذي  ال���دوالر،  موؤ�سر  و�سجل 

االأم��ري��ك��ي��ة م��ق��اب��ل ���س��ت ع��م��الت رئ��ي�����س��ي��ة، عند 

اجلمعة،  ي���وم  ع��ن  تقريبا  تغيري  دون   ،92.091

منذ  االأوىل  للمرة   91.775 اإىل  انخف�س  عندما 

28 يونيو/حزيران، بح�سب وكالة »رويرتز«.

االأ���س��ب��وع   %0.88 ب��ن�����س��ب��ة  امل��وؤ���س��ر  وان��خ��ف�����س 

مايو/اآيار،  اأوائل  منذ  له  اأداء  اأ�سواأ  وهو  املا�سي، 

الفيدرايل  االحتياطي  بنك  رئي�س  ك��رر  اأن  بعد 

اأ���س��ع��ار  رف��ع  اأن  االأ���س��ب��وع  ب���اول منت�سف  ج���ريوم 

ال  العمل  �سوق  واأن  املنال«  »بعيدة  كانت  الفائدة 

تزال »اأمامها م�ساحة للتعايف«.

املا�سي  ال�����س��ه��ر  �سجل  ال����دوالر  م��وؤ���س��ر  وك���ان 

عند  اأبريل/ني�سان  بداية  منذ  م�ستوياته  اأعلى 

.93.194

وتوقع خباء اقت�ساديون يف ا�ستطالع اأجرته 

األف وظيفة يف عدد الوظائف   926 رويرتز زيادة 

التي  البيانات  الزراعية يف يوليو/ متوز، يف  غري 

�ست�سدر يوم اجلمعة، والتي �ستكون اأكب زيادة يف 

11 �سهرا. كما يتوقع اأن ينخف�س   معدل البطالة 

يف الواليات املتحدة اإىل 5.7%من 5.9% يف يونيو/

حزيران.

ال����دوالر مقابل  ومل ي��ط��راأ ت��غ��ري ي��ذك��ر ع��ل��ى 

109.67 ين، اليوم االثنني،  الني الياباين و�سجل 

فيما تراجع قليال عند 1.1873 مقابل اليورو.

اإىل  باملئة   0.11 االإ�سرتليني  اجلنيه  وارت��ف��ع 

ب�سان  اإع��الن  �سدور  املقرر  وم��ن  دوالر،   1.3905

ال�سيا�سات من بنك اإجنلرتا يوم اخلمي�س املقبل.

 0.7347 عند  االأ���س��رتايل  ال��دوالر  ا�ستقر  كما 

ب��ن��ك االح��ت��ي��اط��ي  اأم��ري��ك��ي ق��ب��ل اج��ت��م��اع  دوالر 

االأ�سرتايل غدا الثالثاء.

 قيس سعيد: تونس ستتجاوز العقبات 
واالختالالت المالية

 مديرة »يو أس آيد« تجري محادثات اقتصادية بالسودان

 الدوالر األمريكي قرب أدنى مستوى في شهر

 أسعار النفط تسجل تراجعا بأكثر من دوالر واحد
البلد-وكاالت نب�ض 

 �سجلت اأ�سعار النفط، اليوم االإثنني، انخفا�سا ملمو�سا 

اإغالق )اجلمعة(،  اآخر  باأكرث من دوالر واحد مقارنة مع 

ال�سيني  االقت�ساد  اأداء  ت��راج��ع  م��ن  خم��اوف  خلفية  على 

يف  ب�سدة  امل�سانع  ن�ساط  من��و  ت��راج��ع  م�سح  اأظ��ه��ر  بعدما 

املخاوف  تزايد  مع  العامل  يف  للنفط  م�ستهلك  اأك��ب  ثاين 

بفعل زيادة اإنتاج النفط من منتجي اأوبك.

االآجلة خلام  العقود  تراجعت  »رويرتز«  وكالة  وبح�سب 

74.65 دوالرا للبميل  1%، اإىل  اأو  76 �سنتا،  برنت مبقدار 

0455 بتوقيت غرينت�س. بحلول ال�ساعة 

كما تراجعت تراجعت العقود االآجلة خلام غرب تك�سا�س 

دوالرا   73.26 اإىل   ،%0.9 اأو  �سنتا،   69 االأمريكي  الو�سيط 

72.87 دوالرا للبميل. للبميل بعد انخفا�سها اإىل 

)و�سيط  اأوان����دا  يف  املحللني  كبري  م��وي��ا،  اإدوارد  وق���ال 

خدمات مالية متعددة االأوجه(، اإن »ال�سني تقود االنتعا�س 

املخاوف  �ستزداد  واإذا تعمق الرتاجع،  اآ�سيا،  االقت�سادي يف 

من اأن التوقعات العاملية �ست�سهد انخفا�سا كبريا«.

واأ�����س����اف اأن »ت���وق���ع���ات ال��ط��ل��ب اخل�����ام ع��ل��ى اأر���س��ي��ة 

اللقاحات  تتح�سن  ذلك حتى  يتح�سن  لن  متزعزعة ورمبا 

العاملية«، امل�سادة لفريو�س كورونا يف ظل ظهور متحورات 

اأ�سد فتكا. جديدة 

واأظ���ه���ر م�����س��ح ل��الأع��م��ال، ام�����س االث���ن���ني، ت��راج��ع منو 

مع  يوليو/متوز  يف  ح��اد  ب�سكل  ال�سني  يف  امل�سانع  ن�ساط 

ويرجع  ع��ام،  من  اأك��رث  منذ  االأوىل  للمرة  الطلب  تقل�س 

ذلك جزئيا اإىل ارتفاع اأ�سعار املنتجات، مما يبز التحديات 

التي تواجه مركز الت�سنيع العاملي.

اخل��ا���س،  اال���س��ت��ط��الع  يف  االأ���س��ع��ف  ال��ن��ت��ائ��ج  وتتما�سى 

نحو  املوجهة  امل�سنعة  ال�سركات  الغالب  يف  يغطي  ال��ذي 

ا�ستطالع  ال��واردة يف  تلك  مع  وا�سع  نطاق  على  الت�سدير، 

ر�سمي �سدر يوم ال�سبت واأظهر الن�ساط ينمو باأبطاأ وترية 

يف 17 �سهرا.

ومم���ا اأث���ر اأي�����س��ا ع��ل��ى االأ���س��ع��ار، وج���د م�����س��ح ل��روي��رتز 

للبرتول  امل�����س��درة  ال��ب��ل��دان  منظمة  م��ن  النفط  اإن��ت��اج  اأن 

منذ  م�ستوياته  اأعلى  اإىل  متوز  يوليو/  يف  ارتفع  )اأوب��ك( 

االإن��ت��اج  قيود  املنظمة  خففت  حيث   ،2020 اأبريل/ني�سان 

اأك��ب  ال�سعودية  األ��غ��ت  بينما  حلفائها  م��ع  ات��ف��اق  مبوجب 

م�سدر للنفط تدريجيا قطع االإمدادات الطوعي.

ك���ورون���ا يف  ب��ف��ريو���س  االإ���س��اب��ة  وف��ي��م��ا ت�ستمر ح���االت 

معدالت  اإن  حمللون  ق��ال  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  االرت��ف��اع 

التطعيم املرتفعة �ستحد من احلاجة اإىل عمليات االإغالق 

الوباء  ذروة  خ��الل  الطلب  تدمري  اإىل  اأدت  التي  القا�سية 

املا�سي. العام 

واأم�س االأحد، قال الدكتور اأنتوين فو�سي، كبري خباء 

االأم���را����س امل��ع��دي��ة يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اإن االأخ����رية لن 

COVID-19، لكن  اأخرى للحد من  اأبوابها مرة  تغلق 

يف  زي��ادة  دلتا  متغري  يغذي  حيث  ���س��وءا«  �ستزداد  »االأم���ور 

احلاالت، ومعظمها بني غري امللقحني
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الكويت تعتزم إنشاء أول مدينة 
لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية 

في المنطقة

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

قبالة سواحل المكسيك

البلد-وكاالت نب�ض 

 قالت موؤ�س�سة املوانئ الكويتية  االأحد اإنها 

م�سنعي  خلدمة  مدينة  اأول  الإن�ساء  تخطط 

ال�سيارات الكهربائية يف ال�سرق االأو�سط.

ونقل بيان �سحفي �سادر من املوؤ�س�سة عن 

ال�سباح  العبداهلل  يو�سف  ال�سيخ  العام  املدير 

واالإن�����س��اء  للت�سميم  امل�����س��روع  اإن ط��رح  ق��ول��ه 

 2021 احلالية  املالية  ال�سنة  �سيكون خالل 

.2022 –
بالكويت  موقع  اأي  يف  البيان  يو�سح  ومل 

�سيتم بناء املدينة التي �سيطلق عليها مدينة 

ال�سيارات الكهربائية. وفقا ل� »رويرتز«.

وق����ال امل��دي��ر ال��ع��ام اإن »م��وؤ���س�����س��ة امل��وان��ئ 

اخلدمات  كافة  تقدمي  على  ق���ادرة  الكويتية 

امل��ي��ن��ائ��ي��ة وال��ل��وج�����س��ت��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ك��بى 

ال�سركات حول العامل من م�سنعي ال�سيارات 

الكهربائية«.

جمال  يف  الرائدة  ال�سركات  اأن  اإىل  واأ�سار 

�سناعة ال�سيارات الكهربائية تعمل مبنظومة 

خالل  من  املبا�سر  البيع  يف  خمتلفة  جتارية 

علي  االع��ت��م��اد  دون  االل��ك��رتون��ي��ة،  من�ساتها 

وكيل اأو موزع حملي.

ي��ت��واف��ق م��ع تطوير  امل��ق��رتح  اأن  واأو����س���ح 

م��وؤ���س�����س��ة امل���وان���ئ خل��ط��ت��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

وان�سجاما  وعامليا  اإقليميا  القادمة  لل�سنوات 

مع روؤية الكويت 2035 وحتويلها اإىل مركز 

مايل وجتاري جاذب لال�ستثمار

البلد-وكاالت نب�ض 

الرو�سية،  اأوي���ل«  »ل���وك  �سركة  اكت�سفت   

االإي���ط���ال���ي���ة،  »اإين«  ���س��رك��ة  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 

قبالة   »10 رق��م  »ب��ل��وك  يف  نفطيا  خم��زون��ا 

 200 تبلغ  اأول��ي��ة  مب��وارد  املك�سيك،  �سواحل 

مليون برميل من املكافئ النفطي.

وجاء يف بيان م�سرتك، تعلن �سركة »لوك 

اأويل«، عن اكت�ساف روا�سب نفطية يف منطقة 

»�سايوليتا« للتنقيب عن النفط يف بلوك رقم 

القاري خلليج املك�سيك، بعد  اجلرف  يف   10
حفر بئر ا�ستك�سافية.

امل��وارد  ف��اإن  االأول��ي��ة،  التقديرات  وبح�سب 

اجلديدة  للمخزونات  االأول��ي��ة  اجليولوجية 

قد ت�سل اإىل 200 مليون برميل من املكافئ 

اإك�س  اإي���ه  »�سايوليتا1-  بئر  واأن  النفطي؛ 

ال��ت��وايل تقوم  بئر ناجح على  ث��اين  ب��ي«، هو 

»اإيني«،  ال�سركة بحفره بال�سراكة مع امل�سغل 

يف اإطار االلتزامات داخل بلوك رقم 10 ».

واأ�سار البيان اإىل اأنه يف امل�ستقبل القريب، 

ب��اإع��داد خطة  اأوي���ل« و«اإي��ن��ي«،  »ل��وك  �ستبداأ 

الت�سافر  اأوج��ه  وحتديد  االكت�ساف  لتقييم 

املحتملة للتنمية التجارية.

باملئة   65 بن�سبة  10 مملوكة  رقم  بلوك 

ل�سركة »اإين« و 20 باملئة ل�سركة لوك اأويل« 

و 15 باملئة ل�سركة »كابريكورن«.



البلد-وكاالت نب�ض 

تقرتب �نتفا�شة �لدفاع عن جبل �شبيح من �إمتام �شهرها 

�لثالث، ومعه ت�شتد �ملو�جهة بني �أ�شحاب �لأر�ض �لر�ف�شني 

لكل �أ�شكال �ل�شتيطان على �أر�شهم، و�حتالل يحاول فر�ض 

�لع�شكرية بالقوة  ��شتيطانية  بوؤرة 

ق��م��ة جبل  ع��ل��ى  “�أفيتار” �جل��اث��م��ة  ب����وؤرة  �إخ����الء  ورغ���م 

�لغربية  �ل�شفة  �شمايل  نابل�ض  جنوبي  بيتا  ببلدة  �شبيح 

ي�شرون  �لبلدة  �أه���ايل  �أن  �إل  �أ���ش��اب��ي��ع،  ث��الث��ة  قبل  �ملحتلة، 

على مو��شلة �نتفا�شتهم حتى تفكيك �لبوؤرة و�إز�لة �أي �آثار 

للم�شتوطنني و�لحتالل عن جبلهم

�لآون�����ة  يف  �إ���ش��اف��ي��ة  ن��ق��اط��ا  �جلبل”  “حر��ض  و���ش��ج��ل 

و�إح���ر�ق  �ل�شتيطانية  �ل��ب��وؤرة  باقتحام  وجن��ح��و�  �لأخ����رة، 

بع�ض �لبيوت �ملتنقلة فيها، متحّدين �حلر��شة �مل�شددة �لتي 

�لحتالل يفر�شها 

رفع  �نتفا�شتهم،  ��شتكمال  على  �لبيتاويني  �إ���ش��ر�ر  وم��ع 

�لحتالل من وترة ��شتهد�فه للم�شاركني بفعاليات �لإرباك 

�لليلي �ليومية و�مل�شر�ت �لأ�شبوعية، وز�د من �عتماده على 

ب��الأع��د�د  �آث���اره  ظهرت  م��ا  وه��و  و�ملتفجر،  �حل��ي  �لر�شا�ض 

�لكبرة من �مل�شابني بعجز موؤقت �أو د�ئم

�لتابع  �مل��ي��د�ين  �مل�شت�شفى  يف  �مل��ت��ط��وع  �لطبيب  وي��ق��ول 

�لح��ت��الل  �إن  �حلنجل  �جلليل  عبد  ببيتا  �لأح��م��ر  للهالل 

وهو  �حلي،  بالر�شا�ض  �ل�شلفية  �لأط��ر�ف  ��شتهد�ف  يتعمد 

ما يوؤدي كثًر� �إىل �إ�شابات �شعبة باملف�شل

يف  �ل�شر  عند  ماألوفا  “�أ�شبح  “�شفا”،  لوكالة  وي�شيف 

ي�شتخدمون  �لذين  �ل�شبان  من  �أع��د�ًد�  ترى  �أن  بيتا  �شو�رع 

�لعكاز�ت”

�أن  و�ل�شتيطان  �جل��د�ر  مقاومة  هيئة  تبنّي  جانبها،  من 

�أط��ر�ف��ه��م  تك�شرت  ج��ري��ًح��ا   ١٥٠ م��ن  و�أك���ر  ���ش��ه��د�ء  خم�شة 

بالر�شا�ض �حلي، خالل ثالثة �أ�شهر من معركة �لدفاع عن 

جبل �شبيح

باملطاط  �ملغلف  �ملعدين  بالر�شا�ض  جريح   ٢٧٠٠ وهناك 

و�إ�شابات خمتلفة، و٣٣ �أ�شًر�، ودمار هائل يف �لبنى �لتحتية 

و�لطرق و�لأر��شي �لزر�عية و�أ�شجار �لزيتون، وفق �لهيئة

�جلبل،  معركة  �شهد�ء  �أح��د  و�ل��د  حمايل،  �شعيد  ويقول 

�لقمع  م��ار���ض  �لبد�ية  ومنذ  �لح��ت��الل  �إن  “�شفا”  لوكالة 

من  غرها  �شبقت  �لتي  بيتا  �شبان  �شد  م�شبوق  غر  ب�شكل 

�لقرى و�ملدن يف �ملو�جهة

بيتا  �نتفا�شة  على  و�مل�شتوطنني  �لحتالل  رد  �أن  ويوؤكد 

منظم  دول���ة  لإره����اب  ت��ت��ع��ر���ض  “بيتا  م�شيًفا  ع��ن��ي��ًف��ا،  ك���ان 

�آلف جريح  ٥ �شهد�ء و٣  و�إجر�م ممنهج نتج عنه حتى �لآن 

وع�شر�ت �لأ�شرى على خلفية �لفعاليات”

ويلفت �إىل �أن �إجر�م �لحتالل عّب عنه �شباط خمابر�ته 

يف ر�شائل تهديد عب �لأ�شرى من �أبناء بيتا باأنهم �شيرتكون 

مئات �لعجزة يف �لبلدة

وم���ا ي��دل��ل ع��ل��ى ذل���ك، تعمد �جل��ن��ود ����ش��ت��ه��د�ف �لأرج���ل 

�لعظام  �إىل تفتت  يوؤدي  و�ملتفجر، وهو ما  بالر�شا�ض �حلي 

�لد�ئم بالعجز  و�لت�شبب 

�بنه  �إىل  �إج����ر�م �لح��ت��الل، ي�شر ح��م��اي��ل  ع��ل��ى  وك��م��ث��ال 

دولًيا  �إ�شابته بر�شا�ض حمرم  نتيجة  ��شت�شهد  �لذي  حممد 

فقرتني  وفتت  و�لرئة  �لقلب  وفّجر  �ل�شدري  قف�شه  ه�شم 

من �لعمود �لفقري، و�أحدث ك�شر� يف يده

ويقول: “كان م�صهد �بني حممد كما لو �أنه �أ�صيب 

بانفجار قنبلة”

وقبل �أيام ��شت�شهد فني �ملياه يف بلدية بيتا �شادي �ل�شرفا 

عندما �أطلق جنود �لحتالل �لنار عليه عند مفرتق �لبلدة

وه��ن��اك  لكمني حم��ك��م  ت��ع��ر���ض  “�شادي  ح��م��اي��ل:  وي��ق��ول 

�ملياه  حمطة  عند  يتو�جد  ك��ان  فقد  ب��اإع��د�م��ه،  م�شبق  ق��ر�ر 

لزيادة كمية �ملياه للبلدة �لتي تعاين من �شح �ملياه، وتعر�ض 

لإطالق نار من نقطة �ل�شفر ومل يكن يحمل �أي �شالح”

وي����رى ح��م��اي��ل �أن �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل وم��وؤ���ش�����ش��ات ح��ق��وق 

�لإن�شان متو�طئة مع �لحتالل ب�شمتهم و�شكوتهم عن هذه 

�جلر�ئم

“كل بيت يف بيتا فيه ماأ�شاة، ول يكاد يخلو بيت  وي�شيف 

نتيجة  �لعمل  ع��ن  ع��اط��ل  �أو  �أ���ش��ر  �أو  ج��ري��ح  �أو  �شهيد  م��ن 

�إجر�م �لحتالل”

وي��وم��ا ب��ع��د ي���وم، ي��ب��دي �أه����ايل ب��ي��ت��ا �إ����ش���ر�ر� �أك���ب على 

م�شتمر  تطوير  مع  �جلبل  حترير  حتى  فعالياتهم  مو��شلة 

يف �لتكتيكات، “فال جمال للرت�جع”

�لأوىل  �ملرحلة  ويبني حمايل �أن “حر��ض �جلبل” �أجنزو� 

من �لن�شر بعد �أن �أجبو� �لحتالل على �إخر�ج �مل�شتوطنني 

�لثانية  �ملرحلة  لكن  باجلبل،  �ل�شتيطاين  �ل��زح��ف  ووق��ف 

لي�شت �أ�شهل، فهي مع جنود �لحتالل �ملدججني بال�شالح

ول  ��شتيطانية  ب��وؤرة  بوجود  يقبلو�  لن  “�شبابنا  ويقول: 

نقطة ع�شكرية ويريدون ��شرتجاع �جلبل كما كان �شابًقا”

 مع ارتفاع عدد الشهداء واإلصابات... جبل صبيح.. 
قمٌع يشتد وانتفاضٌة تزداد لهيًبا

باكو وواشنطن على شفا صراع

 بعد انتخابات سرية شارك بها عشرات اآلالف.. حماس تعلن 
رسمًيا عن انتخاب هنية رئيسا لها والعاروري نائبا لدورة ثانية

 اصابة فلسطيني بالرصاص خالل وقفة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح

البلد-وكاالت نب�ض 

حت���ت �ل���ع���ن���و�ن �أع�������اله، ك��ت��ب غ��ي��ن��ادي 

حول   ، غازيتا  نيز�في�شيمايا  يف  ب��ي��رتوف، 

قطع  �لأمريكيني  �مل�شرعني  ق��ر�ر  ع��و�ق��ب 

�مل�شاعد�ت �لدفاعية عن �أذربيجان

وج����اء يف �مل���ق���ال: ب����د�أ جم��ل�����ض �ل�����ش��ي��وخ 

تعديالت  يف  �لنظر  �لأمريكي  بالكونغر�ض 

على قانون �مل�شاعد�ت �خلارجية �لأمريكية 

�أوًل، �شتنظر �للجان �ملخت�شة   .٢٠٢٢ للعام 

يف �لتعديالت، ثم جمل�ض �ل�شيوخ باأكمله

يعد �لتعديل �لذي �أقره جمل�ض �لنو�ب 

�مل�شاعدة  بقطع  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �لأمريكي 

�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �لأم���ري���ك���ي���ة ع���ن �أذرب���ي���ج���ان. 

�لو�شع يف  تفاقم  على خلفية  ويجري هذ� 

منطقة �لنز�ع يف قره باغ، و�شعي تركيا �إىل 

حتقيق �لعرت�ف با�شتقالل �شمال قب�ض

�ل���ت���ع���دي���ل، �ل�����ذي و�ف�����ق ع��ل��ي��ه �أع�����ش��اء 

�ل��ك��ون��غ��ر���ض �لأم���ري���ك���ي، ���ش��م��ي ب���� ت��ع��دي��ل 

ب���ال���وين ع��ل��ى �����ش���م م���ق���رتح���ه، ع�����ش��و �ل  

�لدميقر�طي فر�نك بالوين

و����ش��ع��و م�����ش��روع �ل���ق���ان���ون ل ي��خ��ف��ون 

ت��ع��اط��ف��ه��م م���ع �أرم��ي��ن��ي��ا يف ���ش��ر�ع��ه��ا مع 

�ل�شلطة  ي�شمي  نف�شه  وبالوين  �أذربيجان. 

�لأذربيجانية ب� �لنظام �ل�شمويل . وبدورها، 

�ل��ق��ان��ون  م�����ش��روع  �لر�شمية يف  ب��اك��و  ت���رى 

�مل��ع��ت��م��د ث��م��رة ���ش��غ��ط �ل��ل��وب��ي �لأرم���ن���ي . 

�شفارة  بيان �شادر عن  ذل��ك  ع��ّب عن  وق��د 

�أذربيجان يف �لوليات �ملتحدة

ول��ك��ن و���ش��ائ��ل �لإع������الم �لأذرب��ي��ج��ان��ي��ة 

�شتلحق  �ل���ت���ي  �خل�����ش��ائ��ر  �أن  �إىل  �أ�����ش����ارت 

مب���ي���ز�ن���ي���ة �ل����دف����اع ن��ت��ي��ج��ة ق���ط���ع ت���ع���اون 

ت��ك��ون كبرة.  ل��ن  �مل��ت��ح��دة معها  �ل��ولي��ات 

�لوليات  تقدمها  �لتي  �ل�شنوية  فامل�شاعدة 

�مل��ت��ح��دة ل��ه��ذ� �ل��ب��ل��د يف جم���ال �ل���دف���اع ل 

وب��امل��ن��ا���ش��ب��ة،  دولر.  م��ل��ي��ون   ١٠٠ ت��ت��ج��اوز 

لأرمينيا  �أم��ري��ك��ا  تقدمها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اع��دة 

�أقل من ذلك بكثر. يف �لوقت نف�شه، تبلغ 

ميز�نية �لدفاع �لأذربيجانية عدة مليار�ت 

م��ن �ل�������دولر�ت. وم���ع ذل����ك، ف����اإن حقيقة 

جديرة  �لبلد  ه��ذ�  على  �لعقوبات  تطبيق 

ذ�ت��ه،  بحد  �لعقوبات،  ف��اإق��ر�ر  باملالحظة. 

�خلا�شة  �ملتحدة  �لوليات  عالقة  �أن  يعني 

مع هذ� �لبلد قد �نتهت

ه��ن��اك ج��ان��ب �آخ����ر م���ن �ل��ن��ق��ا���ض ح��ول 

م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون. وه��و ي���دور على خلفية 

تفاقم عالقات �لغرب مع تركيا

وه��ك��ذ�، ف���اإذ� م��ا ت��ده��ورت �لعالقات مع 

يكون  فلن  كبر،  ب�شكل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

ب�شكل  �لتعاون  �شوى  خيار  �أذربيجان  �أم��ام 

�إىل جميع  ت��رك��ي��ا، و�ل���ش��ت��م��اع  م���ع  �أوث�����ق 

مطالبها

البلد-وكاالت نب�ض 

�أع���ل���ن���ت ح���رك���ة �مل����ق����اوم����ة �لإ����ش���الم���ي���ة 

�نتخاب  ر�شميا،  �لث��ن��ني،  �م�����ض  )ح��م��ا���ض( 

�ل�شيا�شي،  ملكتبها  رئي�شا  هنية  �إ���ش��م��اع��ي��ل 

و�شالح �لعاروري نائبا لدورة ثانية

و�أ�شدرت �حلركة بيانا للجنة �لنتخابات 

�مل���رك���زي���ة ب��ه��ا ت���وؤك���د ف��ي��ه �ن���ت���ه���اء م��ر�ح��ل 

يف  للحركة  �لد�خلية  �لنتخابية  �لعملية 

�ملكتب  وت�شكيل  بانتخاب  �لأق��ال��ي��م،  جميع 

�ل�شيا�شي برئا�شة هنية ونائبه �لعاروري

�لد�خلية  �نتخاباتها  �أن  حما�ض  وذك��رت 

من  ج���و  يف  �لآلف  ع�����ش��ر�ت  ف��ي��ه��ا  ����ش���ارك 

وفق  �ل�شريف  و�لتناف�ض  و�لل��ت��ز�م  �لأخ��وة 

�لنظم و�للو�ئح �ملقرة يف �حلركة ، يف �إجناز 

�شوري دميقر�طي كبر

ومل تدل �حلركة مبزيد من �لتفا�صيل 

ب�صاأن تركيبة �ملكتب �ل�صيا�صي

وكان م�شدر يف حما�ض �أكد لوكالة �لأنباء 

رئي�شا  �نتخاب هنية  �أم�ض  )د.ب.�أ(  �لأملانية 

للمكتب �ل�شيا�شي للحركة لدورة ثانية مبا 

�لد�خلية  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ر�ح��ل  �آخ���ر  مي��ث��ل 

�لتي بد�أت يف �شباط/فب�ير �ملا�شي

و�أو����ش���ح �مل�����ش��در �أن ه��ن��ي��ة �ل����ذي ج��رى 

�نتخابه لأول مرة رئي�شا للمكتب �ل�شيا�شي 

حلما�ض منت�شف عام ٢٠١٧ �شي�شغل �ملن�شب 

لدورة ثانية حتى عام .٢٠٢٥

وكان هنية، �لذي يقيم منذ نحو عامني 

يف قطر، خلف خالد م�شعل �لذي مل يتمكن 

من �لرت�شح يف حينه، بح�شب قو�نني ولو�ئح 

�حلركة �لد�خلية �لتي متنع تر�شحه لولية 

ثالثة

ويعد هنية �أحد �أبرز قادة حما�ض يف قطاع 

غ����زة، وك����ان ت�����ش��در ق��ائ��م��ت��ه��ا ل��الن��ت��خ��اب��ات 

٢٠٠6 وحققت  عام  �لتي جرت يف  �لبملانية 

�أول  تر�أ�ض  كما  ف��وز� مفاجئا،  �حلركة  فيها 

حكومة ت�شكلها �حلركة بعد �لنتخابات

حما�ض  �نتخبت  �ملا�شية  �لأ�شهر  وخالل 

ي��ح��ي��ى �ل�����ش��ن��و�ر رئ��ي�����ش��ا ل��ه��ا يف ق��ط��اع غ��زة 

و�شالح �لعاروري رئي�شا يف �ل�شفة �لغربية، 

ف��ي��م��ا ع����اد م�����ش��ع��ل ل���رت�أ����ض �حل���رك���ة خ���ارج 

�لأر��شي �لفل�شطينية

منذ  غ���زة  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ح��م��ا���ض  وت�شيطر 

٢٠٠٧ وخا�شت �أربع مو�جهات  منت�شف عام 

ع�شكرية و��شعة �لنطاق منذ ذلك �لوقت مع 

�إ�شر�ئيل، كان �آخرها يف �أيار/مايو �ملا�شي

وت���ف���ر����ض �إ����ش���ر�ئ���ي���ل ح�������ش���ار� م�����ش��دد� 

على  حما�ض  �شيطرة  منذ  غ��زة  ق��ط��اع  على 

�أث��ر ب�شدة على حياة  �لأو���ش��اع ب��ه، وه��و م��ا 

زه�����اء م��ل��ي��وين ن�����ش��م��ة ي��ق��ط��ن��ون �ل��ق��ط��اع، 

و�شكل حتديا رئي�شيا ل�شعبية حما�ض طو�ل 

�ل�شنو�ت �ملا�شية

البلد-وكاالت نب�ض 

 �أطلق م�شتوطن يهودي متطرف، �شباح 

�شاب  جتاه  �حلي  �لر�شا�ض  �لثنني،  �م�ض 

بالقد�ض  ج���ر�ح  �ل�شيخ  ح��ي  يف  فل�شطيني 

�ملحتلة.

وق������ال������ت ج���م���ع���ي���ة �ل������ه������الل �لح����م����ر 

�أطلق  م�شتوطنا  �إن  ب��ي��ان،  يف  �لفل�شطيني 

ت�شامنية  وق��ف��ة  ع��ق��ب  ���ش��اب  جت����اه  �ل���ن���ار 

�إىل  �أدى  م��ا  �ل�شيخ ج���ر�ح،  �أه���ايل ح��ي  م��ع 

�إ�شابته بجروح متو�شطة يف منطقة �لقدم، 

�أغلقت �ملنطقة  م�شيفة �ن قو�ت �لحتالل 

مبحيط  للم�شتوطنني  و��شع  �نت�شار  و�شط 

�ملكان.

�لحتالل  حمكمة  تعقد  �أن  �ملقرر  وم��ن 

�ل��ع��ل��ي��ا، �ل���ي���وم، ج��ل�����ش��ة ����ش��ت��م��اع ل��ل��ن��ظ��ر يف 

�ل����ش���ت���ئ���ن���اف �ل������ذي ت���ق���دم ب����ه حم���ام���و 4 

ع���ائ���الت يف ح���ي �ل�����ش��ي��خ ج�����ر�ح )�ل���ك���رد، 

قر�ر  �شد  و�لقا�شم(  و�جلاعوين،  و��شكايف، 

�لإخالء، و�لذي جرى تقدميه قبل حو�يل 

ت��ع��ِط حمكمة �لح��ت��الل رده��ا  �أ���ش��ه��ر، ومل 

على قبول �أو رف�ض �ل�شتئناف.

وع���ل���ى ���ش��ع��ي��د م��ت�����ش��ل، �ع��ت��ق��ل��ت ق���و�ت 

�لح����ت����الل �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي، ����ش���ب���اح �ل���ي���وم، 

خمتلفة  �أن��ح��اء  م��ن  فل�شطينيا  ع�شر  �شتة 

�ملحتلة. �لغربية  بال�شفة 

�لفل�شطيني يف بيان،  وقال نادي �ل�شر 

�ملدججة  �ل�شر�ئيلي  �لح��ت��الل  ق���و�ت  �إن 

ب��ال�����ش��الح �ق��ت��ح��م��ت و���ش��ط �ط����الق كثيف 

�خلليل  م��دن  يف  متفرقة  مناطق  للنر�ن 

وط���ول���ك���رم  ون���اب���ل�������ض  و�ل����ب����رة  �هلل  ور�م 

وجنني، و�عتقلت هوؤلء �ملو�طنني .

60الدويل

االحتالل االسرائيلي يتوغل شرق خانيونس

 شقيق هدار غولدين: حماس تردع إسرائيل

 حكومة االحتالل ترفع مخصصات 
مجالس المستوطنات

 االتحاد األوروبي: إرسال 3 طائرات 
إلى تركيا لمواجهة الحرائق

 الخارجية البريطانية تستدعي السفير اإليراني 
بشأن الهجوم على ناقلة النفط ببحر عمان

البلد-وكاالت نب�ض 

�لح�������ت�������الل  ق��������������و�ت  ت������وغ������ل������ت   

�ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، ���ش��ب��اح �م�����ض �لث��ن��ني، 

�ملو�طنني  �ر��شي  يف  �لمتار  ع�شر�ت 

���ش��رق خانيون�ض  �ل��ق��ر�رة  ب��ل��دة  ���ش��رق 

جنوب قطاع غزة.

وقالت م�شادر فل�شطينية �ن قو�ت 

�لحتالل �ملعززة باجلر�فات و�لليات 

�لع�شكرية، توغلت ع�شر�ت �لمتار يف 

�لقر�رة  بلدة  �شرق  �ملو�طنني  �ر��شي 

وقامت بعمليات جتريف باملكان.

االنباط-وكاالت

�ل�شابط  �شقيق  غولدين،  ت�شور  قال   

هد�ر  غزة  قطاع  يف  �لأ�شر  �لإ�شر�ئيلي 

�أن  ي��ث��ب��ت  �ل���و�ق���ع �حل����ايل  �إن  غ��ول��دي��ن 

حما�ض تردع “�إ�شر�ئيل” ولي�ض �لعك�ض

�ل�شنوية  �ل��ذك��رى  يف  غولدين  وق��ال 

�لفل�شطينية  �مل��ق��اوم��ة  لأ���ش��ر  �ل�����ش��اب��ع��ة 

على  �لإ�شر�ئيلي  �لعدو�ن  �أثناء  �شقيقه 

قطاع غزة يف �شيف ٢٠١4 �إن هناك �شعور 

“�إ�شر�ئيل”  ت���ردع  م��ن  ه��ي  ح��م��ا���ض  �أن 

فحما�ض  و�ملفقودين؛  �لأ���ش��رى  مب�شاألة 

ت��و����ش��ل �حل�����ش��ول ع��ل��ى �ل���ه���د�ي���ا، من 

�لإفر�ج  �إىل  بالإ�شافة  وب�شائع،  �أم��و�ل، 

ملقًى  �شقيقي  ز�ل  ل  بينما  �أ���ش��رى،  عن 

هناك منذ ٧ �شنو�ت”. ح�شب قوله

ووجه غولدين، هجوًما على حكومات 

�شرورة  على  موؤكًد�  �ملتعاقبة،  �لحتالل 

على  عبًئا  و�ملفقودين  �لأ�شرى  يكون  �أن 

حما�ض ولي�ض ورقة م�شاومة”

م��رح��ل��ة  �أي  يف  ن��ط��ل��ب  “مل  وق������ال: 

�أخ���ي ب���اأي ث��م��ن، ولكن  �أن ي��ف��رج��و� ع��ن 

ب��اأي  عنه  �لتخلي  ع��ن  بالتوقف  نطالب 

ثمن”

وحت���ت���ف���ظ �مل����ق����اوم����ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

�لعدو�ن  �أ�شرى لديها منذ  باأربعة جنود 

�أية  ٢٠١4 وترف�ض تقدمي  على غزة عام 

معلومات عنهم دون ثمن

البلد-وكاالت نب�ض 

ق���ال���ت م�����ش��ادر �إع���الم���ي���ة ع���بي���ة، �إن 

م��ي��ز�ن��ي��ة �ل��دول��ة �ل��ع��بي��ة �ل��ت��ي �شادقت 

ع��ل��ي��ه��ا ح��ك��وم��ة �لح����ت����الل ���ش��ب��اح �م�����ض 

�لث����ن����ني، ت�����ش��م��ن��ت زي�������ادة يف �مل��ي��ز�ن��ي��ة 

�ملخ�ش�شة ملجال�ض �مل�شتوطنات �ملقامة على 

�أر��شي �ملو�طنني �لفل�شطينيني يف �ل�شفة 

�لغربية �ملحتلة

ري�شون”  “ميكور  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 

ت��ظ��ه��ر  �مل���ي���ز�ن���ي���ة  ب���ي���ان���ات  �أن  �ل���ع���بي���ة 

�لد�خلية  وز�رة  ميز�نية  يف  كبرة  زي���ادة 

وبلديات  ملجال�ض  �ملخ�ش�شة  �لإ�شر�ئيلية 

 ١٢٥ م��رة  لأول  بلغت  حيث  �مل�شتوطنات، 

وه��و  دولر(،  م��ل��ي��ون   ٣8( �شيكل  م��ل��ي��ون 

�ملئة عن  ٥٠ يف  باأكر من  زي���ادة  ما ميثل 

�مليز�نية �ل�شابقة

�لعام  �ملدير  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 

دمل��وين،  �إي��غ��ال  �ل�شتيطاين،  ي�شع  ملجل�ض 

رحب بهذه بالزيادة، وقال هذه ميز�نيات 

لأغر��ض  “بع�شها  لل�شلطات،  خم�ش�شة 

�لتنمية وتكملة م�شاريع ��شتيطانية”

ولفت �إىل �إدر�ج �خلطة �خلم�شية �ملقبلة 

ل�شق طرق ��شتيطانية يف �ل�شفة �لغربية، 

للبنية  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل���ط���ة  ���ش��م��ن 

“�إ�شر�ئيل”،  يف  ل��ل��م��و����ش��الت  �لتحتية 

و�ل��ت��ي م��ن �مل��ق��رر ن�����ش��ره��ا يف ع���ام ٢٠٢٢، 

�لتفايف حول خميم  وتت�شمن �شق طريق 

�لعروب و�أنفاق

�مليز�نية  تت�شمن  لل�شحيفة،  ووف��ق��ا 

�ليوم  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  �أقرتها  �لتي 

�شيكل  مليون   ٢٥٠ يخ�ش�ض  ب��ن��ًد�  ��ا  �أي�����شً

)٧6 مليون دولر( لتعزيز �مل�شتوطنات يف 

مرتفعات �جلولن

ي�شار �إىل �أن حكومة �لحتالل �شادقت 

�ل���ي���وم �لإث����ن����ني، ع��ل��ى م��ي��ز�ن��ي��ة �ل���دول���ة 

�لعبية بعد تاأخر د�م ثالث �شنو�ت بدون 

ميز�نية ب�شبب �خلالفات �حلزبية

البلد-وكاالت نب�ض 

 �أعلن �لحتاد �لأوروب��ي، �م�ض �لثنني، 

ع���ن �ر����ش���ال ث����الث ط���ائ���ر�ت �إىل ت��رك��ي��ا، 

�لتي  �ل��غ��اب��ات  ب��اإخ��م��اد ح��ر�ئ��ق  مل�شاعدتها 

مفو�شية  و�أو���ش��ح��ت  �أي����ام.  منذ  ت�شهدها 

ت��رك��ي��ا  �أن  ب���ي���ان،  �لأوروب���������ي يف  �لحت������اد 

ق���ام���ت ب��ت��ف��ع��ي��ل �آل���ي���ة �حل���م���اي���ة �مل��دن��ي��ة 

�ملفو�شية  �تخذت  حيث  لالحتاد،  �لتابعة 

�لإج������ر�ء�ت �ل��الزم��ة لإر����ش���ال �ل��ط��ائ��ر�ت 

و�أو���ش��ح��ت  �ل���ط���و�رئ.  حل���الت  ��شتجابة 

“كند�ير” و�حدة  �أن �لطائر�ت من طر�ز 

�إىل  �إ�شبانيا، م�شرة  و٢ من  كرو�تيا،  من 

يف  للطو�رئ  �ل�شتجابة  تن�شيق  مركز  �أن 

�لحت�����اد �لأوروب�������ي ع��ل��ى �ت�����ش��ال منتظم 

�إد�رة  بال�شلطات �لرتكية. و�شرح مفو�ض 

�لأزمات �لأوروبي جانيز لينارت�شيت�ض باأن 

كامل  ب�شكل  يت�شامن  �لأوروب����ي  �لحت���اد 

مع تركيا يف هذه �لأوق��ات �ل�شعبة، قائال 

من  �ملزيد  لتقدمي  ��شتعد�د  على  “نحن 
رو�شيا  من  طائر�ت  وت�شارك  �مل�شاعدة”. 

و�أوك��ر�ن��ي��ا يف �إط��ف��اء ١١4٠ ب��وؤرة حريق يف 

تركيا، وينتظر م�شاركة من �أذربيجان.

و�ندلعت حر�ئق غابات يف عدة وليات 

ج��ن��وب وج��ن��وب غ��رب��ي تركيا، فيما بلغت 

ح�����ش��ي��ل��ة �ل�����ش��ح��اي��ا 8 وف���ي���ات وع�����ش��ر�ت 

من  �ملعنية  �ل�شلطات  ومتكنت  �لإ�شابات، 

�إخماد معظم �حلر�ئق.

نب�ض البلد- لندن

 ��شتدعت وز�رة �خلارجية �لبيطانية 

�ملتحدة،  �ململكة  لدى  �لإي��ر�ين  �ل�شفر 

�لهجوم  خلفية  على  ب��ه��ارون��د،  حم�شن 

�ل����ذي ����ش��ت��ه��دف ن��اق��ل��ة ن��ف��ط �لأ���ش��ب��وع 

�مل��ا���ش��ي ق��ب��ال��ة ���ش��و�ح��ل ���ش��ل��ط��ن��ة ع��م��ان 

بريطاين  �شخ�شني  مقتل  ع��ن  و�أ���ش��ف��ر 

و�آخر روماين.

وق���������ال ب�����ي�����ان ل������������وز�رة �خل����ارج����ي����ة 

�إن وزي���ر  �م�����ض �لث���ن���ني،  �ل��بي��ط��ان��ي��ة 

�ل���دول���ة ل�������ش���وؤون �ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط ف 

لل�شفر  �لتاأكيد  �عاد  كليفريل  جيمي�ض 

�أن توقف فور�ً  باأن على بالده  �لإي��ر�ين 

�لأع����م����ال �ل���ت���ي ت���ه���دد �ل�����ش��ل��م و�لأم�����ن 

مالحة  ب��ح��ري��ة  ت�شمح  و�ن  �ل��دول��ي��ني، 

�ل�شفن وفق �لقانون �لدويل
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البلد-وكاالت نب�ض 

�أث��ن��اء  �لعاملية  �ل��ري��ا���ض��ة  جمهور  يعي�ضها  ممتعة  �أي���ام 

�ل��ع��امل،  �أب���رز �مل��ح��اف��ل �ل��ري��ا���ض��ي��ة يف  متابعة و�ح���دة م��ن 

عكرت  “العن�صرية”  وقائع  بع�ض  لكن  طوكيو،  �أوملبياد 

�ضفو �لدورة �لأوملبية �حلالية، �لتي تنتهي مناف�ضاتها يف 

�أغ�ضط�ض. �لثامن من 

موجة  يف  ت�ضببت  �لتي  �لوقائع،  تلك  �آخ��ر  مع  �لبد�ية 

غ�����ض��ب ع��ارم��ة ب���الأو����ض���اط �ل��ري��ا���ض��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة، عندما 

�ل��ت��ق��ط��ت �ل��ك��ام��ر�ت �ل��ن��اق��ل��ة لإح����دى ���ض��ب��اق��ات �أومل��ب��ي��اد 

ط��وك��ي��و، �مل����درب �لأمل����اين ب��ات��ري��ك م��و���ض��ر، وه���و ي�ضرخ 

على لعبه قائال: “جتاوز ر�كبي �جلمال”، يف �إ�ضارة �إىل 

مناف�ضه �لدر�ج �جلز�ئري، عز �لدين لعقاب.

و�أث������ارت �ل���و�ق���ع���ة م��وج��ة ����ض��ت��ن��ك��ار و����ض��ع��ة مل��ث��ل ه��ذه 

“�لتو��ضل �لجتماعي«. �لعن�ضرية، عرب  �ل�ضلوكيات 

�لأملانية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  ق��ررت  ح��دث،  م��ا  �أث��ر  وعلى 

����ض��ت��ب��ع��اد م��و���ض��ر م��ن �ل��ف��ري��ق �لأومل���ب���ي، ع��ل��ى �أن ي��غ��ادر 

�ليابان يف �أقرب وقت ممكن.

ديريك ريدموند.. رمز �لروح �لأوملبية

منتخب كوريا �جلنوبية لتن�ض �لطاولة

باليونان  �لر�ضمي  �لتلفزيون  �ضبكة  �أعلنت  �أي��ام،  قبل 

وذلك  كرمري�ض،  دميو�ضثين�ض  �ملذيع  �إقالة  تي(  �أر  )�إي 

�ضيك  يونغ  �جلنوبي  �لكوري  �لعن�ضري جتاه  تعليقه  بعد 

جيونغ، �أثناء مو�جهته �أمام �ليوناين جيوني�ض، حيث �أملح 

�ملعلق، ب�ضكل �ضاخر، �إىل �لأعني �ل�ضيقة لالعبي �ملنتخب 

�لكوري �جلنوبي.

تلك  �أن  �إع��الم��ي،  بيان  ت��ي(، خ��الل  �أر  )�إي  �أك��دت  كما 

“لن  و�أن��ه��ا  متاما”،  “مرفو�ضة  �لعن�ضرية  �ل�ضلوكيات 

تتكرر مرة �أخرى” يف �أي من بر�جمها.

كبر�،  �إجن��از�  �حلفناوي  �أحمد  �لتون�ضي  �ل�ضباح  حقق 

حيث ح�ضد �مليد�لية �لأوىل للعرب باأوملبياد طوكيو بلون 

مبيد�لية  يتوج  عربي  ريا�ضي  �أ�ضغر  �أ�ضبح  كما  �لذهب، 

ذهبية �أوملبية يف �لتاريخ.

ورغ����م �لإجن������از �ل��ري��ا���ض��ي حل���ف���ن���اوي، مل ي�����ض��ل��م من 

�ضبورت”  “يورو  قناة  مذيعي  �أحد  علق  حيث  �لعن�ضرية، 

�لعاملية على ح�ضد حفناوي “�لذهب”، قائال: “ل ميكن 

�لبطل  من  للتقليل  منه  حماولة  يف  �لتون�ضي”،  يفوز  �أن 

�لريا�ضي �لتون�ضي، ومن �لالعبني �لعرب ب�ضكل عام.

حار�ضة مرمى منتخب �لرب�زيل

�لأوملبي  �لرب�زيل  تعر�ضت حار�ضة مرمى منتخب  كما 

من�ضات  عرب  �لعن�ضرية،  �لتعليقات  من  لعدد  لل�ضيد�ت، 

�لتلفزيونية. �لتو��ضل �لجتماعي، وبع�ض �لرب�مج 

ديرك�ضن  يوهان  �لهولندي  �لريا�ضي  �ل�ضحفي  و�ضخر 

من باربر� حار�ضة منتخب �لرب�زيل، وو�ضفها ب�ضكل غر 

يف  زي��ادة  من  يعاين  مرمى  حار�ض  “�أيوجد  قائال:  لئ��ق 

�لوزن بهذ� �ل�ضكل؟«.

�إهانة  مبثابة  �لالعبة  تلك  “وجود  ديرك�ضن:  وت��اب��ع 

بت�ضبيه م�ضيء حلار�ضة  ملنتخب �لرب�زيل”، وختم حديثه 

�ل�ضامبا« “ر�ق�ضي 

 العنصرية تكشف »الوجه القبيح« ألولمبياد طوكيو

 بشارات على أعتاب دخول تاريخ األردن األولمبي 

 اإلسرائيليون يستهدفون المغربي حكيمي بصافرات االستهجان 
في مباراة »السوبر« الفرنسي.. بسبب دعم فلسطين

 لماذا يرتدي السباحون األولمبيون قبَّعتين في المسابقات الرياضية؟

البلد-عمان نب�ض 

م�ضاركته  ب�����ض��ار�ت،  �ب��ر�ه��ي��م  �لأردين  �ل��ف��ار���ض  يفتتح   

مناف�ضات  �لثالثاء،  �ليوم  يخو�ض  عندما  �لر�بعة  �لأوملبية 

�لأومل��ب��ي��ة )طوكيو  �لأل���ع���اب  دورة  ع��ن �حل��و�ج��ز يف  �ل��ق��ف��ز 

)2020

�أثينا  وه��ي  �أوملبية  دور�ت   3 يف  �مل�ضاركة  لب�ضار�ت  و�ضبق 

2004 وبكني 2008 ولندن 2012 ومب�ضاركته يف طوكيو 2020 

�لريا�ضيني  �أك��ر  قائمة  ب�ضد�رة  ينفرد  “ب�ضار�ت”  �أ�ضبح 

�لأردنيني م�ضاركًة يف �لألعاب �لأوملبية

�حتالله  بعد  طوكيو  �أومل��ب��ي��اد  �إىل  ب�����ض��ار�ت  ت��اأه��ل  وج���اء 

�مل���رك���ز �ل���ث���اين يف ت�����ض��ن��ي��ف �لحت�����اد �ل�����دويل ل��ل��ف��رو���ض��ي��ة 

فر�ضان  �ضمت  و�لتي  �ل�ضاد�ضة  �ملجموعة  بفر�ضان  و�خلا�ض 

824 نقطة �ل�ضرق �لأو�ضط و�أفريقيا بر�ضيد 

عليا  �ل�ضابة  �لعد�ءة  �لثالثاء  غ��د�ً  ت�ضارك  جانبها،  من 

ب�ضناق يف مناف�ضات �ل� 400 مر يف دورة �لألعاب �لأوملبية

وتخو�ض ب�ضناق �لدور �لأول من �ضباق 400 مر و�ضمن 

�مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة و�ل���ت���ي ت�����ض��م 7 ع�����د�ء�ت �أخ���ري���ات من 

بوت�ضو�نا وبريطانيا و�لوليات �ملتحدة وهولند� و�أ�ضر�ليا 

و�لربتغال وغرناد�

ومت���ي���زت ب�����ض��ن��اق ب�����ض��ب��اق��ات �مل�����ض��اف��ات �ل��ق�����ض��رة منذ 

 2015 عام  منذ  �لأردين  للمنتخب  �لأوىل  للمرة  �ن�ضمامها 

 200 �أبرزها ذهبيتي �ضباقي  وحققت �لعديد من �لجناز�ت 

وذهبية   2017 ع��ام  للنا�ضئات  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  و400 

�ضباق 200 مر يف �لبطولة �لعربية لل�ضابات عام 2018

�لقوى  �ألعاب  ريا�ضة  تاريخ  �أول لعبة يف  ب�ضناق  وتعترب 

و�لنا�ضئات  للنا�ضئني  �ل��ع��امل  بطولة  �إىل  تتاأهل  �لأردن��ي��ة 

و�لتي جرت يف كينيا عام 2017

البلد-وكاالت نب�ض 

�ملنتخب  لع��ب  حكيمي،  �أ���ض��رف  �مل��غ��رب��ي  �ل���دويل  تعر�ض 

�لفرن�ضي،  جرمان  �ضان  باري�ض  وفريق  �لقدم،  لكرة  �ملغربي 

�ضافر�ت  من  مة  منَظّ حلملة   ،2021 �أغ�ضط�ض/�آب   1 �لأح��د 

خالل  وذل��ك  �لإ�ضر�ئيلية؛  �جلماهر  ط��رف  م��ن  ��ضتهجان 

�ملبار�ة �لتي جمعت بني فريقه وليل بتل �أبيب �ملحتلة، يف �إطار 

مبار�ة �ل�ضوبر �لفرن�ضي.

ميالن  لإنر  �ل�ضابق  �لالعب  �ملغربي،  �لنجم  �ضلم  فكلما 

و�ل��ع��ب��ار�ت  �رت��ف��ع��ت ���ض��اف��ر�ت �ل�ضتهجان  �ل��ك��رة،  �لإي��ط��ايل 

وذلك  �مل��درج��ات؛  يف  �لإ�ضر�ئيلية  �جلماهر  من  �مل�ضتهجنة 

و�ملناه�ضة  للفل�ضطينيني،  �لد�عمة  �ل�ضابقة  مو�قفه  ب�ضبب 

لعدو�ن �لحتالل �لإ�ضر�ئيلي.

ف������اإن ���ض��ي��اح  �ل����ض���ت���ه���ج���ان،  �إىل �����ض����اف����ر�ت  ب���الإ����ض���اف���ة 

ر �لكرة  �لإ�ضر�ئيليني و�ضرخاتهم �لحتفالية ترتفع كلما مَرّ

�أو تعر�ض للعرقلة من لعبي �خل�ضم.

�لالعب  لها  يتعر�ض  �ل��ت��ي  �ملمنهجة  �حلملة  ه��ذه  �ضبب 

�ملغربي يف ملعب تل �أبيب، هو تغريدة �ضابقة حلكيمي، خالل 

على  �لر�ضمي  على ح�ضابه  غ��زة،  على قطاع  �لأخ��ر  �لعدو�ن 

�إىل  بالإ�ضافة  حرة”،  “فل�ضطني  فيها  كتب  “توير” و�لتي 
مو�قف �أخرى د�عمة لفل�ضطني.

ع���ل���ى م����و�ق����ع �ل���ت���و�����ض���ل �لج���ت���م���اع���ي، و����ض���ف �ل��ع��دي��د 

م��ن �مل��غ��ردي��ن �ل��ف��رن�����ض��ي��ني ���ض��ل��وك �جل��م��اه��ر �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

تنظيم  �لفرن�ضية  �لر�بطة  ق��ر�ر  منتقدين  ب�”�لعن�ضري”، 

هذه �ملبار�ة يف �لأر��ضي �ملحتلة.

ب��ي��ن��م��ا ط���ال���ب �ل��ب��ع�����ض �لآخ�����ر ح��ك��ي��م��ي ب��ت�����ض��ج��ي��ل ه��دف 

�ألف   40 من  �أكر  و�ضط  �لفل�ضطيني  �لعلم  برفع  و�لحتفال 

من �جلماهر �لإ�ضر�ئيلية.

ج���دي���ر ذك�����ره �أن �ل���الع���ب �مل���غ���رب���ي �ن��ت��ق��ل خ����الل ف��رة 

مقابل  �لفرن�ضي،  �لفريق  �ضفوف  �إىل  �ل�ضيفية  �لنتقالت 

ه��ذ�  �ل�ضفقات  �أك���رب  م��ن  و�ح���دة  دولر، يف  م��ل��ي��ون   70 ن��ح��و 

�ل�ضيف.

وقد ن�ضاأ جنم “�أ�ضود �لأطل�ض” )22 عاماً( يف مدر�ضة ريال 

مدريد، وحمل قمي�ض �لفريق �لأول، قبل �أن يخو�ض جتربة 

�إعارة رفقة برو�ضيا دورمتوند �لأملاين، ثم �نتقل لإنر ميالن 

�لإيطايل، لي�ضتقر به �حلال حالياً يف فريق “عا�ضمة �لنور«.

نب�ض �لبلد-وكالت

دق��ي��ق��و �مل���الح���ظ���ة �ل���ذي���ن ي��ت��اب��ع��ون �أومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و 2020 

�ل�ضباحون  ي��رت��دي  �أن  مثل  �لتفا�ضيل،  م��ن  �لكثر  �ضيالحظون 

وهذ�  بالأوملبياد،  �ملائية  �مل�ضابقات  يف  قبعتني  يرتدون  �لأوملبيون 

�أو رفاهية ز�ئدة، بل هناك �ضبب يجعل من  لي�ض ��ضتعر��ضاً منهم 

�ل�ضروري ��ضتخد�م قبعتني بدًل من و�حدة.

 �ل�ضباحون �لأوملبيون يرتدون قبعتني.. ملاذ�؟

ب�ضرف �لنظر عن �إبعاد �ل�ضعر �لطويل عن وجه �ل�ضباح، يفعل 

�ل�ضباحون �لأوملبيون هذ� لأن كل غطاء يلبي حاجة خمتلفة؛ �إذ �إن 

لتت�ضكل   )Latex( �لالتك�ض  مادة  من  م�ضنوع  �لد�خلي  �لغطاء 

�أن  �لقبعات ميكن  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  لكن  �ل��ر�أ���ض،  م��ع  م��ري��ح  ب�ضكل 

يتجعد عند تعر�ضه للماء، ما يجعله ي�ضعب مهمة �ل�ضباح. 

�ضيليكون  غ��ط��اء  �ل��ري��ا���ض��ي��ون  ي�ضيف  �ل��ت��ج��ّع��د،  ه���ذ�  ل��ت��ج��اوز 

غ��ط��اء  �ح���ت���ك���اك  لأن  خ���ارج���ي���ة،  و�ق���ي���ة  ك��ط��ب��ق��ة   )Silicon(

�ل�ضيليكون بغطاء �لالتك�ض مينع �لغطاء �لعلوي من �ل�ضقوط. 

�ل�ضيليكون،  �أكر من  �لتجعد  �إىل  �لالتك�ض متيل  قبعات  �إن  �إذ 

ك��م��ا ق���ال دي���ف ���ض��ال��و، م�����ض��اع��د م���درب ل��ف��ري��ق �ل�����ض��ي��د�ت �لأومل��ب��ي 

�لأمريكي لعام 2012، �ضابقاً ملوقع Yahoo! �لأمريكي.

�أما �ختيار �ل�ضيليكون حتديد�ً للغطاء �لعلوي، فجاء لأنه �أمل�ض 

�لقبعات،  بان�ضياب، على عك�ض �لأنو�ع �لأخرى من  �ملاء  وينزلق يف 

�لتي �ضتجعل مهمة �ل�ضباحة �أ�ضعب.

�ل�ضيليكون  ق��ب��ع��ات  �ل�����ض��ب��اح��ون  ي��رت��دي  مل���اذ� ل  ت��ت�����ض��اءل:  ق��د 

�إىل �لنزلق عند و�ضعه مبا�ضرة على فروة  مبفردها؟ لأنه مييل 

�لر�أ�ض، كما �أ�ضار موقع Quartz �لأمريكي.

د�ن��ا  ف��ازت   ،  2012 �أومل��ب��ي��اد لندن  ���ض��و�ذ، ففي  ق��اع��دة  ولكن لكل 

فوملر بامليد�لية �لذهبية يف �ضباق 100 مر فر��ضة، على �لرغم من 

�ضحيفة  �أ���ض��ارت  كما  �ل�ضباحة،  �أثناء  منها  �لقبعتني  �إح��دى  وق��وع 

�لربيطانية.  The Independent
تثبيت  يف  ت�����ض��اع��د�ن  �لقبعتني  �إن  ت��ق��ول  �أخ���رى  نظرية  ه��ن��اك 

للنظار�ت  �ملك�ضوفة  �لأ�ضرطة  تغطية  خالل  ومن  �ل�ضباح،  نظار�ت 

�لو�قية، تقل �حتمالت تعر�ضها لل�ضحب يف �ملاء.

�ملاء  عرب  بالتحرك  لل�ضباح  ي�ضمح  �ل�ضحب  يف  �لتخفي�ض  ه��ذ� 

بكفاءة �أعلى، وب�ضرعة �أعلى، و�إنهاء �ل�ضباق يف وقت �أ�ضرع.

�أن��ن��ا نتحدث عن  مل���اذ�؟ مب��ا  �مل��اء خمتلفة..  ك��رة  قبعات لع��ب��ي 

قبعات لعبي �لأوملبياد، قد تكون لحظت �أن قبعات لعبي كرة �ملاء 

لل�ضباحة، وهذ� منطقي، فمع  �لعادية  �لقبعات  خمتلفة كثر�ً عن 

�ملنطقي  �مل��اء، فمن  با�ضتمر�ر خالل لعب كرة  ُير�ض  �لذي  �ملاء  كل 

فهذه  �آذ�ن��ه��م.   �ن�ضد�د  من  �ملياه  ملنع  قبعات  �لالعبون  يرتدي  �أن 

تاأثر  �مت�ضا�ض  على  ت�ضاعد  ث��ق��وب،  ذ�ت  �ضماعات  لها  �لقبعات 

�إىل مت��زق طبلة  ذل��ك  ي��وؤدي  �أو ج��زء منها؛ بحيث ل  �لكرة  �ضربة 

�إذ كتب طبيب �لطب �لريا�ضي �لأمريكي  �آخر.   �أي �ضرر  �أو  �لأذن 

ديفيد و�نغ يف مدونة م�ضت�ضفى �جلر�حة �خلا�ضة �لذي يعمل به: 

نف�ضه مع مرور �لوقت، ولكن  تلقاء  من  �لتمزق  ُي�ضفى  ما  “عادًة 
نظر�ً لل�ضرر �ملحتمل �لذي يلحق بالأذن �لد�خلية من �ملاء، فغالباً 

ما يتعني على �لريا�ضي �لبقاء خارج �لربكة حتى يحدث �ل�ضفاء«

70الريا�ضي

رواسب« كورونا تالحق هاميلتون

 الميداليات األولمبية.. كم تبلغ قيمتها المادية؟

قرار ناري من األهلي ردا على بيان الزمالك

 قصة صداقة القطري واإليطالي اللذين تقاسما الذهب 
باألولمبياد.. بدأت عندما كان أحدهما ُمحطمًا نفسيًا

البلد-وكاالت نب�ض 

�لربيطاين  مر�ضيد�ض  �ضائق  �ع��رف 

لوي�ض هاميلتون بطل �لعامل �ضبع مر�ت 

ي��ز�ل  ب��اأن��ه ل  ف���ورم���ول -1،  ���ض��ب��اق��ات  يف 

�إ���ض��اب��ت��ه بكوفيد-19  ي��ع��اين م��ن رو����ض��ب 

ب��ال��دو�ر يف  �ضعوره  بعد  وذل��ك  �أ�ضهر  قبل 

�ل��ذي  �ل��ك��ربى  �ملجر  ج��ائ��زة  �ضباق  نهاية 

�أن يرتقي  ق��ب��ل  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  �أن���ه���اه يف 

�نزلها  �ل��ت��ي  �لعقوبة  ب�ضبب  �ل��ث��اين  �إىل 

بالملاين  لل�ضيار�ت )فيا(  �لدويل  �لحتاد 

�ضيبا�ضتيان فيتل )��ضتون مارتن(.

�أن هاميلتون �لذي �نتزع  وبد� و��ضحا 

�ضد�رة ترتيب بطولة �لعامل بفارق ثماين 

فر�ضتابن  ماك�ض  �لهولندي  م��ن  نقاط 

بعد �ضباق �لأحد، لي�ض على ما ير�م لدى 

�أن��ه مل  كما  �لتتويج،  من�ضة  على  �ضعوده 

�ملخ�ض�ض  �ل�����ض��ح��ايف  �مل��وؤمت��ر  ي�����ض��ارك يف 

لل�ضائقني �لثالثة �لأو�ئل لأنه كان توجه 

لزيارة �لطبيب.

وق������ال ه��ام��ي��ل��ت��ون ب���ع���د ����ض���اع���ات م��ن 

�ضعرت  �لآن.  جيدة  حالة  يف  “�أنا  �ل�ضباق 

هذ�  ط���و�ل  �أك��اف��ح  �ملن�ضة.  على  ب��ال��دو�ر 

�لعام لكي �أكون يف �أف�ضل حالة �ضحية يل 

بعدما ح�ضل نهاية �لعام �ملا�ضي )�إ�ضابته 

ب��ف��رو���ض ك���ورون���ا( ول زل���ت �ك��اف��ح، �نها 

معركة«.

هاميلتون  عن  بر�ض  “لإر�ن�ض  ونقلت 

�إىل  �أحت���دث يف ه��ذ� �ملو�ضوع  “مل  ق��ول��ه: 

باأن رو��ضب كوفيد-19  �أعتقد  �أحد، لكني 

ل تز�ل موجودة. ل زلت �تذكر م�ضاعفات 

�لإ���ض��اب��ة ب��ال��ف��رو���ض وب��ات��ت �ل��ت��دري��ب��ات 

خمتلفة منذ ذلك �حلني. م�ضتوى �لتعب 

�ل������ذي ت���ع���اين م���ن���ه خم��ت��ل��ف وه�����و حت��د 

�لتدريبات  يف  “��ضتمر  و�أو�ضح  حقيقي«. 

و�ل�ضتعد�د باأف�ضل طريقة ممكنة. �ليوم 

ل �أدري ماذ� ح�ضل يل بال�ضبط. رمبا هو 

�جتفاف )نق�ض �ملاء يف �جل�ضد(، ل �أدري 

لكني ما هو �أكيد باأنني مل �ختر �ي �ضيء 

مماثل �ضابقا يف حياتي«.

البلد-وكاالت نب�ض 

�لأ�ضمى  �لهدف  �لأوملبية هي  �مليد�لية 

للريا�ضيني خالل دورة �لألعاب �لأوملبية، 

�لكبرة،  �لرمزية  لكن بعيد� عن قيمتها 

كم تبلغ قيمتها �ملادية؟

قطر  ف��اإن  �إن”،  �إن  “�ضي  ملوقع  ووفقا 

و�لف�ضية  �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ات  م��ن  ك��ل 

و�لربونزية، هو 85 ملم، وير�وح �ضمكها 

من 7.7 ملم �إىل 12.1 ملم.

و�مل����ي����د�ل����ي����ة �لأغ�����ل�����ى ب����ني �ل����ث����الث، 

من  م�ضنوعة  باحلقيقة  ه��ي  �ل��ذه��ب��ي��ة، 

�ل��ف�����ض��ة �ل��ن��ق��ي��ة �مل��ط��ل��ي��ة ب���ال���ذه���ب، مع 

حو�يل 6 غر�مات من �لذهب من �إجمايل 

وزن 556 غر�ما.

من  فم�ضنوعة  �لف�ضية  �مليد�لية  �أم��ا 

غر�ما،   550 حو�يل  وتزن  �لنقية  �لف�ضة 

�ل��ربون��زي��ة ح��و�يل  �مل��ي��د�ل��ي��ة  ت��زن  بينما 

450 غر�ما وهي يف �لو�قع م�ضنوعة من 

95 يف �ملائة نحا�ض و5 يف �ملائة زنك.

هذ� يعني �أن �مليد�لية �لذهبية باأ�ضعار 

�ليوم تقدر قيمتها بحو�يل 800 دولر، يف 

 450 �لف�ضية هي  �مليد�لية  �أن قيمة  حني 

دولر�، و�لربونزية حو�يل 5 دولر�ت.

ي���ذك���ر �أن�����ه يف وق�����ت ����ض���اب���ق م����ن ه���ذ� 

تاريخية،  ف�ضية  ميد�لية  بيعت  �ل�ضهر، 

�ألف   180 مقابل   ،1896 �أثينا  �أوملبياد  من 

دولر يف مز�د يف بو�ضطن.

للر�مي  �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ة  وح�ضلت 

لندن  �أومل��ب��ي��اد  م��ن  بوبو  لوري�ض  �لكوبي 

2012، على 73 �ألفا و200 دولر، و�مليد�لية 

�ل��ذه��ب��ي��ة لإي���ف���ان ب��ي��درو���ض��و يف �ل��وث��ب 

مقابل   200 �ضيدين  �أوملبياد  من  �لطويل 

71 �ألفا و335 دولر�.

البلد-وكاالت نب�ض 

 �أ�ضدرت �إد�رة �لنادي �لأهلي �مل�ضري، 

�لزمالك  غ��رمي��ه  ب��ي��ان  ل��ل��رد على  ق���ر�ر� 

�مل�ضري، يوم �لأحد.

وج����اء ق����ر�ر �لأه���ل���ي مب��ن��ع �ل��ع��ام��ل��ني 

�أو  ت�����ض��ري��ح��ات  �أي  �إ����ض���د�ر  ب��ال��ق��ن��اة م��ن 

�حت��اد�ت  �أو  مناف�ضة  �أن��دي��ة  عن  �حلديث 

�أي  �لرد على  �أو  �لنادي  �لدفاع عن  �ضو�ء 

هجوم.

�لتع�ضب  لنبذ  ذل��ك  �أن  �لبيان  و�أك���د   

�ل�����ض��ع��ب  ���ض��ف��وف  ب���ني  �لح���ت���ق���ان  ودرء 

�ل��و�ح��د  بالن�ضيج  يت�ضم  �ل���ذي  �مل�����ض��ري 

�ملتكامل و�إعالء م�ضلحة �لوطن على �أي 

�أهو�ء �أو �نتماء�ت.

و�ضدد قر�ر �لأهلي على �أن من يخالف 

�إىل �جلز�ء�ت  يتعر�ض  �ضوف  �لقر�ر  هذ� 

�لعمل  م��ن  �لف�ضل  ح��د  �إىل  ت�ضل  �ل��ت��ي 

د�خل �لقناة.

�لنادي  رئي�ض  دع��ا  مت�ضل،  �ضياق  ويف 

�لأهلي، حممود �خلطيب �خلطيب �ضركة 

وبريزنتي�ضن  �لإعالمي  لالإنتاج  �لأهلي 

لي���ف ل��الج��ت��م��اع يف �ل��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ظهر 

�خلا�ضة  �مللفات  بع�ض  ملناق�ضة  �لأرب��ع��اء، 

و�أ�ضلوب عمل و�إد�رة قناة �لأهلي.

�د�ري مت  ق����ر�ر  �ل�����ض��اط��ر: يف  �إ����ض���الم 

�لأه��ل��ي  �إد�رة  م��ن جمل�ض  �ل��ي��وم  �ت��خ��اذه 

بو�ضع  �لأه��ل��ي،  قناة  �إد�رة  مع  بالتن�ضيق 

نقطة نظام، لعدم �لرد على �أي مهاتر�ت 

وثقة  �إمي��ان  عنده  �لأه��ل��ي  لإن  بتح�ضل، 

ب��ك��ل �ل���ق���ن���و�ت �ل�����ض��رع��ي��ة �ل��ل��ي ه��رج��ع 

حقوق �لأهلي.#�لبيت_�لكبر

ياأتي ذلك بعد بيان ر�ضمي، �لأحد، من 

�لدفاع  مو��ضلة  فيه  �أك��د  �لزمالك  ن��ادي 

عن حقوق �أبناء �لنادي، ورف�ضه �لنزلق 

غره  �لبع�ض  �أن  معترب�  �ل�����ض��غ��ار،  للغة 

�ضيتقدم  �أن���ه  �إىل  م�����ض��ر�  �خل��ل��ق.  ح�ضن 

�ل���ع���ام و�مل��ج��ل�����ض  �ل��ن��ائ��ب  �إىل  ب�����ض��ك��اوى 

عدد  �ضد  �لكرة  و�حت��اد  لالإعالم  �لأعلى 

م���ن �ل��ع��ام��ل��ني يف ق��ن��اة �لأه���ل���ي وم��دي��ر 

�لكرة بالفريق �لأول

نب�ض البلد-وكاالت

ع��ن��دم��ا ���ض��األ �ل��الع��ب �ل��ق��ط��ري معتز 

ب��ر���ض��م �حل��ك��م يف �أومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و: “هل 

يرد  مل  بالذهب؟”،  كالنا  يفوز  �أن  ميكن 

ب��ق��در ما  �ل�����ض��وؤ�ل �ل�ضتي�ضاح  م��ن خ��الل 

�أر�د فعاًل م�ضاركة ذهبية �لوثب �لعايل مع 

�لإي��ط��ايل ج��امن��ارك��و ت��ام��ب��ري، �ل���ذي مل 

يكن فقط مناف�ضه بل و�ضديقه �أي�ضاً. 

بالفعل قرر �حلكم فوز كليهما، وت�ضارك 

تامبري،  مع  �لذهبية  ع��ام��اً(   30( بر�ضم 

عام  منذ  �ل��ق��وى  �أل��ع��اب  يف  �لأوىل  للمرة 

ظّل  يف  م   2.37 علو  جتاوزهما  بعد   ،1912

م�ضاو�ة تامة بالنجاح و�لإخفاق.

ك���ان �حل��ك��م ق��د خ��ّره��م��ا ب��ني ت�ضارك 

ال  �أو خو�ض ملحق فا�ضل، فف�ضّ �لذهبية 

�أن  قبل  فتعانقا،  بالذهبية  معاً  �لحتفال 

�لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  رئي�ض  بر�ضم  يحت�ضن 

�لقطرية �ل�ضيخ جوعان بن حمد �آل ثاين.

�لأن��ب��اء  لوكالة  ت�ضريح  يف  بر�ضم  ق��ال 

يف  �أوملبية  ذهبية  �أول  نيله  بعد  �لفرن�ضية 

م�ضرته �لز�خرة، �إنه قّرر �لت�ضارك “لأنني 

عادية  بطولة  كانت  لو  �ملخاطرة،  �أري��د  ل 

رمبا، لكن يف �لأوملبياد غر و�ردة«.

يح�ضل  �أن  “�تفقنا  ���ض��اح��ك��اً:  �أ����ض���اف 

�لفائز على دعوة للع�ضاء من قبل �خلا�ضر، 

�أما �لآن، ف�ضيدفع كل مّنا تكلفة �لع�ضاء«.

لكن هذه كلمات ل ت�ضف عالقة عادية 

، �ضودف �أن قدريهما �جتمعا  بني ريا�ضَيّنينْ

يف �لأرق�����ام كما يف �لإ���ض��اب��ة، �ل��ت��ي طالت 

�أي�����ض��اً،  �ل��ع��ام 2018 ويف ك��اح��ل��ه  ب��ر���ض��م يف 

و�أبعدته مو�ضماً.

ه��ك��ذ� ت��وّط��دت ت��ل��ك �ل�����ض��د�ق��ة، فلدى 

على  تامبري  مت���ّدد  بالذهبية،  �حتفاله 

�لأر�ض وو�ضع �إىل جانبه قطعة جب�ض كتب 

عليه “�لطريق �إىل طوكيو 2020” و�ضطب 

عام 2020 و��ضتبدلها ب�2021.

تلك �لقطعة هي �لتي جرّبت بها رجل 

تامبري عندما ك�ضر كاحله يف �لعام 2016 

�أوملبياد  �مل�ضاركة يف  وُح��رم من  يف موناكو، 

ريو يف �لرب�زيل، وقال تامبري: “بعد هذه 

�لفوز  لكن  �ضعبة.  �ل��ع��ودة  كانت  �لإ�ضابة 

�ليوم يعّو�ض كثر�ً عما ح�ضل«.

»ل تقفز من �أجلهم« 

بر�ضم  ب��ني  �ل��ق��دمي��ة  �ل�ضد�قة  حكاية 

ر�ضالة  يف  �لأخ���ر  عنها  ك�ضف  وتامبري، 

وُن�ضرت  �ل��ق��ط��ري،  �ل��الع��ب  �إىل  مفتوحة 

وك����ان   ،2018 �ل����ث����اين  ي���ن���اي���ر/ك���ان���ون  يف 

عنوانها “�ضديقي معتز”، ون�ضرها موقع 

�إن  �لإي��ط��ايل  �ل��الع��ب  يقول   .spikes
“كثر�ً من �لنا�ض ل يدركون �أننا قريبون 
حقاً يف �لوثب �لعايل. عندما ك�ضرت كاحلي 

يف موناكو عام 2016 جاء �جلميع على �لفور 

وحاولو� مو��ضاتي )…( �إنه �أمر مده�ض، 

�أنا خ�ضمهم، لكنني حقاً �ضديقهم«.

�أ����ض���اف �أن���ه ع��ن��دم��ا ب���د�أ م��رح��ل��ة �إع���ادة 

�لتاأهيل �لتي ��ضتمرت طو�ل عام، عاد �إىل 

�لت�ضيكية،  �أو�ضر�فا  يف   2017 يف  �ملناف�ضة 

وقال: “كنت �أ�ضعر كاأنني طفل يتناف�ض مع 

�أو�ضر�فا  من  ذهبت  بعدها   )…( �لكبار 

�إىل باري�ض )�لدوري �ملا�ضي(، وقّدمت �أد�ء 

�ضيئاً.. فظيعاً حقاً. كنت �أ�ضعر بالإحباط، 

كان �لالعبون ياأتون �إيّل، لكنني مل �أرغب 

يف �لتحدث �إىل �أحد«.
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البلد-وكاالت نب�ض 

للفار�س  دع���م  ر���س��ال��ة  غيت�س  ب��ي��ل  الأم��ري��ك��ي  امل��ل��ي��اردي��ر  وج���ه 

البعثة  ���س��م��ن  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ي�ستعد  وال����ذي  ن�����س��ار،  ن��ائ��ل  امل�����س��ري 

امل�سرية يف مناف�سات الفرو�سية بدورة الألعاب الأوملبية يف طوكيو 

اليابانية.

موقع  على  الر�سمية  �سفحته  ع��ر  ل��ه  من�سور  يف  ن�سر  غيت�س 

اإن�����س��ت��غ��رام  ���س��ورة ل��ل��ف��ار���س امل�����س��ري خ��ط��ي��ب اب��ن��ت��ه ن��اي��ل ن�����س��ار، 

واأرف��ق��ه��ا بتعليق ج���اء ف��ي��ه: »اأ���س��ج��ع ال��ع��دي��د م��ن ال��ري��ا���س��ي��ن يف 

طوكيو يف الوقت الراهن، ولكن ل يوجد ريا�سي اأ�سجعه اأكرث من 

زوج ابنتي- قريباً- نائل ن�سار. حظاً �سعيداً نائل«.

مناف�سات  يف  اأومل��ب��ي��ة،  ميدالية  على  للتناف�س  ن�سار  وي�ستعد 

الفرق،  اأغ�سط�س/اآب، ومناف�سات   3 الثالثاء  الفردي  الفرو�سية يف 

5 اأغ�سط�س/اآب، �سمن البعثة امل�سرية الأوملبية. اجلمعة 

لفرتة  عا�ست  م�سرية  اأ���س��رة  م��ن  ينحدر  ن�سار  اأن  اإىل  وي�سار 

�سيكاغو  م��دي��ن��ة  اإىل  ���س��اف��رت  وب��ع��ده��ا  ال��ك��وي��ت،  دول���ة  ط��وي��ل��ة يف 

بالوليات املتحدة الأمريكية وا�ستقرت بها.

كانت  ولكن حينها   ،1991 عام  الأمريكية  املدينة  نائل يف  وولد   

الأ�سرة مازالت م�ستقرة يف الكويت قبل اأن تنتقل ب�سكل نهائي اإىل 

الوليات املتحدة الأمريكية.

بيل  الأمريكي  امللياردير  ابنة  جينيفر،  اأعلنت  �سابق،  وقت  ويف 

غيت�س، عر �سفحتها اخلا�سة على موقع اإن�ستغرام، عن ارتباطها 

ر���س��م��ي��اً ب��ال��ف��ار���س امل�����س��ري ن��ائ��ل ن�����س��ار، وف��ق��اً مل��ا ن�����س��رت��ه جملة 

الأمريكية.   People
 23 العمر  م��ن  والبالغة  �ستانفورد،  جامعة  خريجة  جينيفر، 

خطيبها  اق��رتح  اأن  بعد  فعلها  ل��رد  ���س��ورة  مب�ساركة  قامت  ع��ام��اً، 

امل�سري الزواج منها خالل رحلة لهما.

نائل ن�صار بيل غيت�س 

نائل ن�سار/مواقع  امل�سري  امللياردير بيل غيت�س والفار�س  ابنة 

الجتماعي التوا�سل 

»ن��ائ��ل  ف��ي��ه:  ق��ال��ت  ب��ال�����س��ورة،  اأرف��ق��ت��ه  تعليقاً  جينيفر  وك��ت��ب��ت 

نهاية  عطلة  يف  مت��ام��اً  اجتحتني  لقد  ف��ري��د.  �سخ�س  اأن��ت  ن�سار، 

الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي��ة، وف��اج��اأت��ن��ي يف اأك���رث الأم���اك���ن م��غ��زى لإح���دى 

بقية  لق�ساء  النتظار  اأ�ستطيع  ل  ال��ع��دي��دة.  امل�سرتكة  عواطفنا 

حياتنا يف التعلم والنمو وال�سحك واملحبة معاً.. نعم مليون مرة«.

بيل  نائل �سورته مع جينيفر  امل�سري  الفار�س  ن�سر  من جهته، 

غيت�س، وكتب عليها: »قالت نعم.. اأ�سعر اأنني اأكرث رجل حمظوظ 

يف العامل الآن. جن اأنت كل ما ميكن اأن اأتخيله.. واأكرث من ذلك 

الرحلة  ه��ذه  خ��الل  معاً  نكر  حتى  الن��ت��ظ��ار  ميكنني  ل  بكثري.. 

التي ت�سمى احلياة، وبب�ساطة ل ميكنني اأن اأتخيل نف�سي بدونك.. 

يوم  كل  اأن  اأ�سعر  جعلي  على  واأ�سكرك  تتخيلن،  مما  اأك��رث  اأحبك 

وكاأنه حلم بالن�سبة يل«.

 بيل غيتس يدعم 
زوج ابنته المصري 

المشارك باألولمبياد: 
حظًا سعيدًا يا نائل

دراسة تؤكد عالقة فيروس 
كورونا بالخرف

 عالما رياضيات يكتشفان طريقة 
مبتكرة لتقطيع البيتزا.. تهدف 

إليجاد قطع متساوية الحجم

االنباط-وكاالت

كوفيد  فريو�س  اأن  العلماء  اكت�سف 

يف  ال���ت���غ���ريات  ي���ع���زز  اأن  مي���ك���ن   19-

التي  تلك  غ��رار  ال�سن على  كبار  دم��اغ 

���س��وه��دت يف ح��ال��ة م��ر���س ال��زه��امي��ر، 

وه�����و ���س��ك��ل م����ن اخل������رف غ����ري ق��اب��ل 

لل�سفاء، يوؤدي اإىل الوفاة.

ن�سرها  التي  الدرا�سة،  نتائج  ت�سري 

اإىل   ،»MedicalXpress« موقع 

زيادة خطر الإ�سابة باأمرا�س التنك�س 

اأ�سيبوا  الذين  اأول��ئ��ك  ل��دى  الع�سبي 

النظر  بغ�س  كورونا،  فريو�س  بعدوى 

عن �سدة املر�س.

ح��ل��ل اخل������راء ح���ال���ة ك���ب���ار ال�����س��ن 

يف الأرج��ن��ت��ن وح�����ددوا ال��ت��غ��ريات يف 

ال���ذاك���رة وال��ت��ف��ك��ري امل��رت��ب��ط مب��ر���س 

الأق��ل  على  اأ�سهر  �ستة  مل��دة  الزهامير 

بعد الإ�سابة بفريو�س كورونا.

وج���د ب��اح��ث��ون اآخ�����رون ب��روت��ي��ن��ات 

����س���ك���ان  دم  يف  ب�����اخل�����رف  م���رت���ب���ط���ة 

بالفريو�س  اأ�سيبوا  ال��ذي��ن  نيويورك 

يف  ع�سبية  اأع���را����س  عليهم  وظ��ه��رت 

مرحلة مبكرة.

ب�����ن ث����الث����ة و����س���ت���ة اأ�����س����ه����ر ب��ع��د 

الإ����س���اب���ة ب��ال��ف��ريو���س ال���ت���اج���ي، ك��ان 

�سملهم  �سخ�س   300 من   %20 ح��وايل 

ال���س��ت��ط��الع ي��ع��ان��ون م���ن م�����س��اك��ل يف 

يعانون  و%34  امل��دى،  ق�سرية  الذاكرة 

من اإعاقات اأكرث خطورة، مبا يف ذلك 

الكلمات و�سعوبة  العثور على  �سعوبة 

يف الذاكرة طويلة املدى.

ك����ان الأ����س���خ���ا����س الأك������رث ع��ر���س��ة 

للخطر هم الذين يعانون من م�ساكل 

يف حا�سة ال�سم. ترتبط منطقة حا�سة 

ال�����س��م يف ال���دم���اغ ارت���ب���اًط���ا م��ب��ا���س��ًرا 

مب��ن��اط��ق م��ه��م��ة ل���ل���ذاك���رة، وف���ق���دان 

اأح��ي��اًن��ا عالمة  ه��و  ال�سم  ال��ق��درة على 

مثل  التنك�سية  الأمرا�س  على  مبكرة 

مر�س الزهامير اأو باركن�سون.

البلد-وكاالت نب�ض 

ت��و���س��ل ع��امل��ا ال��ري��ا���س��ي��ات ج��وي��ل 

طريقة  اإىل  و�سلي،  و�ستيفن  ه��اديل 

ج���دي���دة ل��ت��ق��ط��ي��ع ����س���رائ���ح ال��ب��ي��ت��زا 

ظريفة  هند�سية  اأ���س��ك��ال  با�ستخدام 

ل���ل���ت���اأك���د م���ن ت�������س���اوي ح���ج���م ج��م��ي��ع 

ّي����اً ك���ان ع���دد احل��ا���س��ري��ن،  ال��ق��ط��ع، اأ
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على  تو�سيحية  �سورة  ُن�سرت  فيما 

Oshop على موقع »تويرت«. ح�ساب 

ح����ي����ث اج����ت����م����ع ك�����ل م�����ن ه�����اديل 

وو������س�����ل�����ي، وك����اله����م����ا م�����ن ج���ام���ع���ة 

ل�����ي�����ف�����رب�����ول، اإح������������دى اجل�����ام�����ع�����ات 

ال���ري���ط���ان���ي���ة ال���ع���ري���ق���ة، ل��ل��ت��و���س��ل 

ال���ب���ي���ت���زا  ل���ت���ق���ط���ي���ع  ط����ري����ق����ة  اإىل 

ُت���ع���رف يف ع���امل ال��ري��ا���س��ي��ات ب��ا���س��م 

 monohedral disc«

.»tiling
ط���ري���ق���ة  اإىل  ت����ن����ظ����ر  ف����ع����ن����دم����ا 

ال��ع��امل��ن، ال��ل��ذي��ن وظ��ّف��ا م��ه��ارات��ه��م��ا 

 12 ُتعطي  اأن��ه��ا  جت��د  ن��اف��ع��اً،  توظيفاً 

���س��ري��ح��ة ب���ي���ت���زا م��ت�����س��اوي��ة مي��ك��ن��ك 

توزيعها دون اخلوف من حدوث ثمة 

احلا�سرين. بن  خالفات 

باأحجام  التقطيع  طريق  ع��ن  اأم��ا 

م���ت�������س���اوي���ة، ف���ك���ل م���ا ع��ل��ي��ك ه���و اأن 

منحنية  �سرائح   6 اإىل  البيتزا  تقطع 

تبدو  و���س��وف  جانبية،  �سرائح   3 م��ن 

البيتزا. منت�سف  من  تت�سكل  كنجمة 

الأ�سكال  تق�سيم  عليك  ذل��ك،  بعد 

ل��دي��ك  ي���ك���ون  ب��ح��ي��ث  ن�����س��ف��ن  اإىل 

جم���م���وع���ة خ����ارج����ي����ة حت����ت����وي ع��ل��ى 

بدونها. داخلية  الأطراف وجمموعة 

ال��ع��ل��م��ي  ال����ف����ري����ق  ق������رر  يف ح����ن 

وتقطيع  اأعلى  م�ستوى  اإىل  النتقال 

م��زي��د م��ن ال�����س��رائ��ح امل��ت�����س��اوي��ة، من 

خ���الل ت��ق�����س��ي��م امل��زي��د م��ن ال�����س��رائ��ح 

فردية. باأرقام  املنحنية 

باخلما�سية  ُت��ع��رف  الق�سمة  ه��ذه 

وال�����س��ب��اع��ي��ة، وب��ع��ده��ا ي��ت��م ت��ق�����س��ي��م 

ن�سفن. اإىل  ال�سرائح 

ب��ع��ده��ا ُق��ط��ع��ت ال�������س���رائ���ح )ع��ل��ى 

V( من اجلوانب لتكوين قطع  �سكل 

الدائرية. البيتزا  داخل  مدببة 

حديثه  يف  ه��اديل  ق��ال  جهته،  م��ن 

»م��ن   :New Scientist مل��ج��ل��ة 

ال��ن��اح��ي��ة ال��ري��ا���س��ي��ة ل ي���وج���د ح��د 

اأنه لن  لعدد القطع، على الرغم من 

التقطيع  مرات  تزيد  اأن  عملياً  يكون 

حجم  متو�سط  اأن  اإىل  لف��ت��اً   ،9 ع��ن 

بحجم  بيتزا  م��ن  امل��اأخ��وذة  الق�سمة 

اأك���ر  ����س���م، حت���ت���وي ع���ل���ى ح�����س��و   28

املاأخوذة  الق�سمة  10% من متو�سط  ب�

�سم.  35 بيتزا بحجم  من 

ل�����ك�����ن ه�����������اديل وو������س�����ل�����ي ل���ي�������س���ا 

حل  اإىل  تو�سال  اللذين  الوحيدين 

م��ث��ايل،  ن��ح��ٍو  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ت��زا  لتقطيع 

 Daily ���س��ح��ي��ف��ة  اأوردت  ك��م��ا  اإذ 

ع��امل��ة  ق��ام��ت  ال��ري��ط��ان��ي��ة،   Mail
ال��ري��ا���س��ي��ات ي��وج��ي��ن��ي��ا ت�����س��ي��ن��غ م��ن 

بن  الن�سبة  بح�ساب  �سيفيلد،  جامعة 

ال��و���س��ول  ل�سمان  وال��ع��ج��ن  احل�����س��و 

اأف�سل طعم. اإىل 

الأخيـرة

حتى ال تخرج العقبة من 
خيارات السياحة المحلية 

وجتاريا  �سياحيا  للتعايف  العقبة  ملدينة  منحت  التي  وامل��زاي��ا  النفتاح  رغ��م 

املاأمول. فنادقها دون احلجم  ا�سغال  ن�سب  زالت  واقت�ساديا من كورونا، ل 

ال�سباب  من  ف��اإن  ال�سباب،  من  واح��دا  اخلارجية  ال�سياحة  غياب  ك��ان  واذا 

حا�سل. حت�سيل  وكاأنه  املحلي  ال�سائح  مع  التعامل  املهمة 

بعد فتح القطاعات يف العقبة يف الول من متوز املا�سي، لول ال�سائح املحلي 

معاناة  بعد  فنادقها  وا�سحاب  العقبة  جت��ار  وج��وه  على  ال�سحكة  ارت�سمت  مل��ا 

ا�ستمرت لكرث من عام ون�سف من مواجهة وباء كورونا.

وب�سبب ترددي على العقبة بن الفرتة والأخرى اعي متاما  ما عا�سه �سناع 

كورونا. للق�ساء على  وال�سامل  الكلي  ب�سبب احلظر  معاناة  املدينة من  اقت�ساد 

والندفاع املحلي لال�ستجمام يف العقبة بلغ ذروته قبل عيد ال�سحى، ولكنه 

ت�ستنزف  العقبة  اىل  الواحدة  الزيارة  ان  وال�سبب  ا�سابيع،  من  لكرث  ميتد  مل 

ل�سنة كاملة. املحدود  الدخل  ا�سحاب  الردين من  املواطن  قدرة 

�ساهم  مغرية  باأ�سعار  الردنية،  لل�سياحة  ابوابها  وتركيا  ال�سيخ  �سرم  وفتح 

ا�سعاف رحلة  الواحدة ثالثة  زيارتها  تكلف  التي  العقبة  اىل  تراجع تدفقها  يف 

ال�سياحية. الوجهات  تلك  اىل  واحدة 

فمطلوب  لالردنين،  الرئي�سية  ال�سياحية  الوجهة  العقبة  تكون  ان  اردنا  اذا 

ال�سياحة  تن�سيط  وه��ي��ئ��ة  م��ف��و���س��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة،  امل��ع��ادل��ة  اط���راف  ج��م��ي��ع  م��ن 

على  منخف�سة  �سعرية  �سقوف  اىل  الو�سول  وخدمات  ومرافق  فنادق  وا�سحاب 

 %95 اىل    %40 م��ن  ال�سبوعية  ال���س��غ��ال  ن�سب  تقفز  حتى  ال�سنة  ا�سهر  م��دى 

واكرث.

خيارات  على  وو�سعها  ك��ورون��ا،  من  اآمنة  منطقة  تكون  ب��ان  جنحت  العقبة 

املجتمع  فئات  جميع  لتمكن  ال���س��ع��ار  تخفي�س  اىل  يحتاج  املحلية  ال�سياحة 

لال�ستجمام. العقبة  دخول  من  القت�سادية 

فارس عجيالت 

البلد-وكاالت نب�ض 

ال��ب��اروم��ي��رت  �سبكة  اأج���رت���ه  ا���س��ت��ط��الع  خ��ل�����س 

العربي عن تبعات جائحة كوفيد-19 على الن�ساء 

يف ال�سرق الأو�سط، اأنهن » يتحملن العبء الأكر 

يف املنزل والعمل«، وعلى غرار باقي ن�ساء العامل، 

فاإن تبعات اجلائحة انعك�ست على العامالت منهن 

اأي�ساً، بعد اأن فقدت �سغلهن، بالإ�سافة اإىل ارتفاع 

م��ع��دلت ال��ع��ن��ف ���س��ده��ن يف ه��ذه ال��ف��رتة، وذل��ك 

 Deutsche ل�سبكة  ت��ق��ري��ر  اأورده  م��ا  ح�سب 

اأغ�سط�س/اآب 2021.  1 الأحد  الأملانية،   Welle
ت�سري فيه تقديرات  الذي  الوقت  ياأتي هذا يف 

ن�سبة  اأن  اإىل  العام  لهذا  الدولية  العمل  منظمة 

للن�ساء  فقط   %14.3 �ستبلغ  ال�سكان  اإىل  العمالة 

70.8% للرجال. مقابل 

الن�صاء العامالت مل يكن لديهن 

ليخ�صرنه الكثري 

ك���ان ال�����س��رق الأو����س���ط، ح��ت��ى ق��ب��ل اجل��ائ��ح��ة، 

على  العمل  �سوق  يف  للن�ساء  م�ساركة  اأدنى  ي�سجل 

لبيانات  وف��ق��اً   ،%27 مبتو�سط  ال��ع��امل،  م�ستوى 

البنك الدويل.

وفقاً  الو�سع،  ه��ذا  من  اجلائحة  فاقمت  فيما 

مل��ا اأ���س��ارت اإل��ي��ه ورق��ة بحثية ج��دي��دة ���س��ادرة عن 

لالأمم  التابعة   )ILO( الدولية  العمل  منظمة 

املتحدة.

الأمريكتن،  بعد  العربية،  ال���دول  �سجلت  اإذ 

العامالت:  الن�ساء  اأع��داد  يف  انخفا�س  اأكر  ثاين 

بن  ال��رج��ال  م��ن   %1.8 ب����� م��ق��ارن��ة   ،%4.1 بن�سبة 

عامي 2019 و2020.

اإىل  الدولية  العمل  منظمة  تقرير  خل�س  كما 

التي  وال���دخ���ل  ال��وظ��ائ��ف  »ه���ذه اخل�����س��ائ��ر يف  اأن 

يف  �ست�ستمر  اجلائحة  اأث��ن��اء  الن�ساء  منها  تعاين 

القريب«. امل�ستقبل 

زيادة حادة يف العنف الأ�صري 

يف الأردن ولبنان

من امل�سكالت الأخرى املثرية للقلق يف ال�سرق 

الأو�سط ت�ساعد العنف املنزيل اأثناء اجلائحة.

اإذ اأف���اد م��ا ل ي��ق��ل ع��ن رب��ع ال��ن�����س��اء يف ال��دول 

العنف  ب��زي��ادة  ال�ستطالع  �سملها  التي  العربية 

الأوىل  اجلولة  يف  الجتماعي  النوع  على  القائم 

ج��ري 
ُ
اأ ال��ذي  العربي،  الباروميرت  ا�ستطالع  من 

ع��ام  الأول  واأك��ت��وب��ر/ت�����س��ري��ن  ي��ول��ي��و/مت��وز  ب��ن 

من   %47 اأف�����ادت  واجل����زائ����ر،  امل���غ���رب  ويف   .2020

يف  الن�سبة  وو�سلت  املنزيل  العنف  بزيادة  الن�ساء 

تون�س اإىل %69.

ل��ك��ن يف اجل���ول���ة الأخ������رية م���ن ال���س��ت��ط��الع، 

عام  واأبريل/ني�سان  مار�س/اآذار  اأجريت بن  التي 

25% يف املغرب، و%24  2021، تراجعت الأرقام اإىل 

ارتفعت  ليبيا،  ويف  تون�س.  يف  و%62  اجل��زائ��ر،  يف 

يف  قفزت  بينما   %29 اإىل   %26 م��ن  طفيف  ب�سكل 

اإىل   %23 55% ويف لبنان من  اإىل   %29 الأردن من 

.%43

يف ه�����ذا ال�������س���ي���اق، ت���ق���ول م������اري ك���ل���ري رو������س، 

ل��سبكة  العربي،  الباروميرت  درا���س��ة  على  القائمة 

على  ولبنان  »الأردن   :Deutsche Welle
وجه التحديد �سهدا قفزة هائلة يف معدلت حالت 

ك��وف��ي��د ال��ي��وم��ي��ة ق��ب��ل اإج����راء ال���س��ت��ط��الع الأخ���ري 

وم��ع��دلت  امل��ن��زيل  العنف  ب��ن  وال��ع��الق��ة  مبا�سرة. 

حالت كوفيد-19 ت�ستحق مزيداً من البحث«.

املتحدة  الأمم  مقررة  لولور،  ماري  اأك��دت  كما 

اخل��ا���س��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ح��ال��ة امل���داف���ع���ن ع���ن ح��ق��وق 

اأن   Deutsche Welle ل�سبكة  الإن�����س��ان 

تعني  احل��رك��ة  على  املفرو�سة  اجل��دي��دة  »ال��ق��ي��ود 

اآمنة  اأماكن  اإىل  الو�سول  الن�ساء  اأنه ي�سعب على 

لتهديد«. عند تعر�سهن 

عقبات هيكلية متنع املراأة من العمل

ُي���ع���د ت���وف���ري الإم���ك���ان���ي���ات وت��ق��ل��ي��ل احل���واج���ز 

اأمام الن�ساء يف ال�سرق الأو�سط و�سمال  املجتمعية 

الن�ساء  ل��دع��م  ا���س��ت��دام��ة  ال��ط��رق  اأك���رث  اإف��ري��ق��ي��ا 

الالئي يعانن من العنف املنزيل.

 Deutsche تقول ماري كلري رو�س ل�سبكة 

Welle: »زيادة م�ساركة املراأة يف القوى العاملة 
اأوًل،  بطريقتن:  امل��راأة  حماية  يف  ت�ساعد  اأن  لها 

امل�سيء  مع  تق�سيه  الذي  الوقت  مقدار  من  تقلل 

لها، وثانياً، توفر لها درجة من ال�ستقالل املادي 

عن امل�سيء«.

احلكومات  اإىل  يعود  منا�سب  اإط���ار  توفري  اأن  على 

ب�����س��ك��ل اأ���س��ا���س��ي. واأ���س��اف��ت م����اري ك��ل��ري رو�����س: »ح��ن 

اأج��ري��ن��ا ا���س��ت��ب��ي��ان��اً ب��ن امل��واط��ن��ن يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق 

التي  املت�سورة  العوائق  عن  اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 

كانت  العاملة،  القوى  اإىل  الن�ساء  ان�سمام  دون  حتول 

تاأثري  للحكومة  التي  املعوقات  اأي  الهيكلية،  املعوقات 

نق�س  املعوقات  هذه  وكانت  �سيوعاً.  الأكرث  هي  عليها، 

خ���ي���ارات رع��اي��ة الأط���ف���ال، وو���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل، والأج����ور 

املنخف�سة«.

اإذا و�سعت احلكومات  اأنه  اإىل ذلك، ترى  بالإ�سافة 

رعاية  وب��رام��ج  ال��ع��ام،  النقل  و���س��ائ��ل  ل��زي��ادة  �سيا�سات 

امل�ستقالت  الن�ساء  اأعداد  ف�ستزداد  والرواتب،  الأطفال، 

مادياً يف ال�سرق الأو�سط.

 استطالع يرسم صورة قاتمة
 عن وضعية المرأة العربية خالل 

الجائحة.. زيادة العنف وتراجع الدخل 
وفقدان الشغل

البلد-وكاالت نب�ض 

جت��ل�����س ال��ف��ن��ان��ة ���س��ج��ى م��و���س��ى ع��ل��ى رك���ام 

حمافظة  ج��ن��وب  يبنا  مبخيم  ال��واق��ع  منزلها 

رف����ح ج��ن��وب��ي ق��ط��اع غ����زة، مم�����س��ك��ًة يف ي��دي��ه��ا 

داخلها  ي��ج��ول يف  بها عما  ُت��ع��ر  ال��ت��ي  األ��وان��ه��ا 

ع���ل���ى ب��ع�����س احل����ج����ارة ال���ت���ي ت���ن���اث���رت ب��ف��ع��ل 

الأخ��ري  ال��ع��دوان  الإ���س��رائ��ي��ل��ي خ��الل  الق�سف 

الذي ا�ستمر 11 يوًما

حُتاول �سجى مو�سى التعبري عن غ�سبها ملا 

به الحتالل من دمار كبري يف منزلها،  ت�سبب 

بعد ق�سفه ملنزل جماور له، بعدة �سواريخ من 

ط��ائ��رات��ه احل��رب��ي��ة ال��ت��ي مل ت��رح��م احل��ج��ر اأو 

اأو الب�سر ال�سجر 

الر�سم  يف  اأوقاتها  معظم  الفنانة  ومت�سي 

ع��ل��ى ال���رك���ام، يف حم��اول��ة م��ن��ه��ا ل��ل��ت��اأك��ي��د على 

ت�����س��ب��ث ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب���اأر����س���ه ُرغ���م 

الفنية  ر�سالتها  ولإي�����س��ال  وال��دم��ار،  الق�سف 

ال�سواريخ من قبل رجال  اإطالق  »توازي  التي 

الفل�سطينية«. كما تقول املقاومة 

وُي�����س��اه��د ال���زائ���ر مل��ن��زل ���س��ج��ى ر���س��وم��ات��ه��ا 

ع��ل��ى اأغ��ل��ب ُرك���ام���ه املُ��ت��ب��ق��ي، ال��ت��ي ُت��دل��ل على 

ح��ب��ه��ا ل��وط��ن��ه��ا ول��ق�����س��ي��ت��ه��ا ال���ت���ي ج�����س��دت��ه��ا 

عن  للتعبري  حم��اول��ة  يف  واأل��وان��ه��ا،  بري�ستها 

حب الفل�سطينين للحياة واإن كانت من و�سط 

الدمار

و يف ح���دي���ٍث م���ع ال��ف��ن��ان��ة م���و����س���ى، ت��ق��ول 

وع��الم��ات احل���زن ت��ب��دو وا���س��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��ري 

م����ن ذك���ري���ات���ه���ا رف���ق���ة ع��ائ��ل��ت��ه��ا امل���ك���ون���ة م��ن 

اأف����راد: »ب��ع��د ت��دم��ري الح��ت��الل ملنزلنا،  ث��الث 

ال��ت��ي لزم��ت��ن��ي منذ  م��وه��ب��ت��ي  م��وا���س��ل��ة  اأردت 

للعامل  ي�سل  ب�سكل  وتكري�سها  طويلة،  �سنوات 

الحتالل  وعنجهية  وح�سية  لأظهر  اخلارجي، 

الإ�سرائيلي خالل عدوانه على القطاع«

ُم�����س��ي��ف��ًة »ال���ف���ن ر����س���ال���ة ���س��ام��ي��ة ت��الم�����س 

ق��ل��وب ال��ك��ث��ري م��ن امل��واط��ن��ن حم��ل��ي��اً وع��رب��ي��اً 

الأدوات  ب��ق��ي��ة  ع��ن  اأه��م��ي��ت��ه  ي��ق��ل  ودول���ي���اً، ول 

ُت�ستخدم ملواجهة الحتالل، لذلك قررت  التي 

كر�سالة  ال��دم��ار،  و�سط  من  موهبتي  موا�سلة 

اأن املواطن الفل�سطيني ُيحب احلياة« لل�سعوب 

ي�����س��اراً  و  تنظر مي��ي��ن��اً  وه��ي  �سجى  وت��و���س��ح 

على ما تبقى من منزلها بعد تدمري الحتالل 

ل���ه، اأن الح���ت���الل ل���ن ي��ت��م��ك��ن م���ن ث��ن��ي��ه��ا عن 

جلميع  ت�سل  اأن  تاأمل  التي  ر�سالتها  موا�سلة 

ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة، ل��ف�����س��ح ج��رائ��م 

الفل�سطينين بحق  الحتالل 

ُم�سريًة اإىل اأنها اختارت اأن تر�سم على ركام 

م��ن��زل��ه��ا، ح��ت��ى حت���ول م�����س��اه��د الأمل وامل��ع��ان��اة 

من  ب��اأخ��رى  وت��ب��دي��ل��ه��ا،  بعائلتها  حل��ق��ت  ال��ت��ي 

على  اإ���س��راًرا  اأك��رث  وجلعلهم  والفخر  ال�سعادة 

حب احلياة

طفلها  اآلم  م��ن  التخفيف  �سجى  وحُت����اول 

بعد  ال�سنوات،  من  ب�سع  عمر  يتجاوز  ل  الذي 

من  امل��دم��ر،  مبنزله  الب�سيطة  ذك��ري��ات��ه  فقده 

تاأكيداً  لوحاتها،  بر�سمها  لها  م�ساركته  خالل 

منها على املقولة امل�سهورة التي جتعل الأطفال 

يت�سبثون بوطنهم »الكبار ميوتون، وال�سغار ل 

ين�سون«

 حولت 
ُركام منزلها 
للوحات فنية


